
كانت  بغدادية  �صخ�صيات  باب  ويف  بغداديات  �صل�صلة  يف 
عندما  لبغداد  حمافظ  اول  اخلوجة  ر�صيد  عن  حما�رضة  لنا 
لواء  ت�صمى  واملحافظة  مت�رضفا  ي�صمى  املحافظ  كان 
لبغداد  حمافظ  كاول  املن�صب  هذا  يف  تعيينه  مت  حيث 
ت�صكيل  من  فقط  واحد  �صهر  بعد  اي   1920/11/20 يف 
يف  الكيالين  الرحمن  عبد  برئا�صة  عراقية  حكومة  اول 
بغداد  مواليد  من  بغدادي  اخلوجة  ور�صيد   1920/10/20
ا�صطنبول حيث در�س  العليا يف  الدرا�صة  1884 واكمل  �صنة 
�صنة  وتخرج  احلرب  اركان  ومدر�صة  احلربية  املدر�صة  يف 
اجلي�س  مع  القفقا�س  حرب  يف  وا�صرتك  نقيب  برتبة   1906
وبانتهاء  عميد  رتبة  اىل  اجلي�س  هذا  يف  وو�صل  الرتكي 
احلرب العاملية االوىل  عاد اىل دم�صق �صنة 1919 وجاء اىل 
بغداد �صنة 1920 حيث مت تعيينه حمافظا لبغداد ويف �صنة 
1921 نقل اىل من�صب حمافظ املو�صل حل�صا�صية حمافظة 
اىل  وعاد  انذاك  تركيا  بها  تطالب  كانت  والتي  املو�صل 
النواب امللكي  1923 وانتخب ع�صوا يف جمل�س  بغداد �صنة 
يف  �صنة  للدفاع  وزيرا  وعني   1925 �صنة  االوىل  دورته  يف 
1933/3/18 ويف 1933/11/12 انتخب رئي�صا ملجل�س 
 1938 �صنة  كوزير ويف  مرة  من  اكرث  ا�صتيزاره  ومت  النواب 
حمافظ  من�صب  وكان  امللكي  الديوان  رئي�س  من�صب  ا�صغل 
بغداد غري موجود اذ كان الوايل العثماين على بغداد يقوم بهذا 
العمل وبعد دخول االنكليز اىل بغداد �صنة 1917 وحماولتهم 
لذلك  العراقيني  اىل  وت�صليمها  العراقية  للمدن  ادارات  و�صع 
باعتباره  بغداد  حمافظ  مبن�صب  اخلوجة  ر�صيد  تعيني  مت 
�صخ�صية بغدادية وا�صتمر بهذا املن�صب حتى 1921/9/13 
تعيينه  ومت  بغداد  حمافظ  من�صب  من  ا�صتقالته  قدم  حيث 
يف  وا�صتمر   1923/11/5 يف  لبغداد  كمحافظ  اخرى  مرة 
1924/9/15 حيث قدم ا�صتقالته  مرة  هذا املن�صب حتى 
ودور  بغداد(  )امني  للعا�صمة  كامني  تعيينه  ليتم  ثانية 
ان  حتى  مميزا  دورا  كان  حمافظ  من�صب  يف  اخلوجة  ر�صيد 
امللك في�صل االول وب�صبب �صخ�صيته املعروفة خوله للقيام 
على  املهمة  ال�صخ�صيات  بع�س  ا�صتقبال  يف  عنه  بالنيابة 
كان  فانه  وبذلك  بغداد  تزور  التي  والدويل  العربي  ال�صعيد 
نائبا عن امللك ومتتع ب�صفة و�صالحيات تفوق ما هو مقرر 
ملن�صب حمافظ بغداد من �صالحيات واخت�صا�صات خا�صة 
وانه كان على عالقة جيدة مع وزير الداخلية طالب النقيب 
يف زمن كانت فيه املحافظة ترتبط بوزارة الداخلية فا�صتغل 
هذه العالقة يف زيادة اخلدمات التي تقدمها املحافظة الهل 
بغداد وك�صخ�س مهني وعلمي قام اوال بالتعرف على ادارة 
اعداد  وتوىل  ومتطلباتها  احتياجاتها  ومعرفة  املحافظة 
الو�صائل  عن  والبحث  بذلك  اخلا�صة  واجلداول   الدرا�صات 
جند  لذلك  النواحي  جميع  من  املحافظة   لتطوير  وامل�صالك 
الرتبوية وال�صحية وهي امل�صائل  النواحي  اوال على  اكد  انه 
دور  له  كان  لذلك  املحافظة  ل�صكان  بالن�صبة  اهمية  االكرث 
كبري يف معاجلة امل�صاكل الرتبوية حيث يتوىل زيارة مدار�س 

ويتوىل  الدرا�صية  ال�صفوف  ويتفقد  املعلمني  ودار  بغداد 
الرتبية  م�صائل  يف  التدري�صية  للهيئة  التوجيهات  اعطاء 
والتعليم ويطلع على امل�صتوى العلمي للطالب ال بل انه كان 
يوؤكد على �رضورة املطالعة اخلارجية وعدم اكتفاء الطالب 
املدار�س  ومن  املعلمني  دار  يف  عليه  تلقى  التي  بالدرو�س 
امليدان ومل  البارودية يف منطقة  التي كان يزورها مدر�صة 
يكتف بزيارة املدار�س الر�صمية فقط وامنا زار املدار�س غري 
احلفاظ  يويل  كام  انه  كما  اجلعفرية  كاملدر�صة  الر�صمية 

على �صالمة �صكان املحافظة والتاكيد على اجلانب ال�صحي 
عندما  بغداد  حمافظة  وتولت  املحافظة  ل�صكان  والطبي 
امللك  ال�صتقبال  املنا�صبة  االجراءات  اتخاذ  حمافظا  كان 
وقبل   1921/6/27 يف  كاأمري  و�صل  والذي  االول  في�صل 
البغدادي  املجتمع  ووجوه  �صخ�صيات  عدة  وجمع  تتويجه 
اال�صتفتاء  اجراء  وعند  اجلديد  امللك  يف  رايهم  ملعرفة 
اجراءه  املحافظات  تولت  الذي  امللك  قبول  على  بالت�صويت 
�صينما  يف  بغداد  مدينة  وجوه  جمع   1921/7/29 يوم 

يكون  وان  التتويج  ذلك  على  يرتتب  ما  لهم  و�رضح  رويال 
امللك ملكا د�صتوريا وعاد اىل �صوؤاله عما  اذا كانوا يرغبون 
كانت  القوائم  بع�س  ان  جند  لذلك  عدمه  من  اجلديد  بامللك 
تت�صمن املوافقة امل�رضوطة لكونها ملكية د�صتورية وحكومة 
د�صتورية ونيابية دميقراطية ويف فرتة ا�صغاله املن�صب مرة 
ا�صد حما�صا يف متابعة امور املحافظة وخا�صة  ثانية كان 
املياه واالأمور املعي�صية وال�صحية والطرق والعناية بالتعليم 

واالدارة .

الربملان  اع�صاء  بع�س  توىل   2017/3/12 يوم 
موؤمتر  عقد  الربملانية  املالية  اللجنة  من  وخا�صة 
الطعن  قبولهم  وعدم  اعرتا�صهم  ت�صمن  �صحفي 
االحتادية  املحكمة  اىل  الوزراء  الذي قدمه جمل�س 
اع�صاء  بع�س  ادخلها  التي  االحكام  ب�صان  العليا 
م�رضوع  على  الربملان  واع�صاء  الربملانية  اللجنة 
يف  عليه  والت�صويت  قراءته  عند  املوازنة  قانون 
املوازنة  قانون  يف  احلكومة  وطعن  الربملان 
 2017 ل�صنة   )44( رقم   2017 املالية  لل�صنة 
و�صلطة  �صالحية  ان  ذلك  الد�صتور  احكام  يوافق 
املوازنة  لقانون  بالن�صبة  الربملان  واخت�صا�س 
يختلف عن �صالحية و�صلطة واخت�صا�س الربملان 
من  اتخاذه  يتم  فما  االخرى  للقوانني  بالن�صبة 
يتم  عما  يختلف  االخرى  القوانني  على  الربملان 
القوانني  جميع  ففي  املوازنة  قانون  على  اتخاذه 
واحلذف  والتاخري  التقدمي  �صلطة  للربملان 
واال�صافة والتغيري والتبديل ولكن بالن�صبة لقانون 
املادة  يف  الد�صتور  الن  ذلك  لهم  لي�س  املوازنة 
ومل  �صالحيته  وحدد  الربملان  �صلطة  قيد   )62(
يجعلها  ال�صلطة ومل  يجعلها مطلقة وخ�ص�س هذه 
عامة ب�صكل يتغاير به قانون املوازنة عن القوانني 
عن  تف�صيال  اورد  الد�صتور  ان  ذلك  و�صبب  االخرى 
انه  حني  يف  املوازنة  قانون  يف  الربملان  �صلطة 

مثل  الد�صتور  يورد  مل  االخرى  للقوانني  بالن�صبة 
اعطت  الد�صتور  من   )62( فاملادة  التف�صيل  هذا 
بني  املناقلة  املوازنة  لقانون  بالن�صبة  الربملان 
املوازنة وتخفي�س جممل مبالغها  ابواب وف�صول 
اراد  واذا  اخرى  او �صالحية  �صلطة  اية  ولي�س  فقط 
النفقات فال بد من  الربملان زيادة اجمايل مبالغ 
احلكومة  اىل  القانون  م�رضوع  اعادة  يتوىل  ان 
مبا�رضة  ادخالها  للربملان  ولي�س  رايها  ملعرفة 
على م�رضوع قانون املوازنة  طبقا للفقرة ثانيا من 
املادة )62( من الد�صتور وملجل�س الوزراء املوافقة 
فهي  املوافقة  عدم  او  الربملان  مقرتحات  على 
يعني  وذلك  الوزراء  جمل�س  لتقدير  مرتوكة  م�صاألة 
ان الد�صتور ترك ملجل�س الوزراء ال�صالحية الكاملة 
وال�صلطة التامة بالن�صبة للموازنة وهذا ما ورد يف 
املادة ال�صابقة وما رود اي�صا باملادة )80/رابعا( 
من الد�صتور عندما حدد �صالحيات جمل�س الوزراء 
تختلف  باحكام  الد�صتور  خ�صه  املوازنة  فقانون 
من   )57( املادة  ان  فمثال  القوانني  من  غريه  عن 
الذي  الت�رضيعي  الف�صل  انتهاء  عدم  تقرر  الد�صتور 
تعر�س فيه املوازنة اال بعد موافقة الربملان عليها 
املوازنة  قانون  يف  بالنظر  الربملان  ي�صتمر  اي 
الذي  التخ�صي�س  وهذا  الربملانية  العطلة  اثناء 
للقوانني  بالن�صبة  يرد  مل  للموازنة  الد�صتور  منحه 
هذه  ان  كما  املوازنة  قانون  غري  من  االخرى 
د�صاتري  اغلب  تقررها  باملوازنة  اخلا�صة  امليزة 

دول العامل و�صبب ذلك يكمن يف ان جمل�س الوزراء 
على  احل�صول  وكيفية  والنفقات  بالواردات  االعلم 
جهة  اية  من  النفقات  �رضف  واوجه  الواردات 
اخرى مبا فيها الربملان اي القاعدة ال�صعبية التي 
تقول )الذي يرثد لي�س كالذي ياكل( وبناء على ما 
االلتزام  املالية  وجلنته  الربملان  على  كان  تقدم 
بع�س  تغيري  اما  ال�صابقة  الد�صتور  احكام  بتطبيق 
احكام قانون املوازنة من قبل الربملان فانه يعترب 
بالطعن  للحكومة  احلق  يعطي  د�صتورية  خمالفة 
ال�صند  العليا ويعطي  فيها امام املحكمة االحتادية 
الد�صتوري لهذه املحكمة يف الغاء وابطال االحكام 
طبقا  املوازنة  قانون  على  الربملان  ا�صافها  التي 
احكاما  كونها  الد�صتور  من   )13( املادة  الحكام 
غري د�صتورية واذا رجعنا اىل االحكام التي ا�صافها 
الربملان على املوازنة جند انها ال تخرج عن الدعاية 
جهات  على  جهة  تف�صيل  او  املبكرة  االنتخابية 
اخرى او تخ�صي�س مبالغ على الرغم من حمدودية 
واردات الدولة املالية خا�صة يف مثل هذه الظروف 
ادخلها  التي  االحكام  يف  روؤيته  ميكن  ما  وهذا 
واملزارعني  لال�صتقطاعات  بالن�صبة  �صواء  الربملان 
واقرار مبالغ جلهات اخرى والتعوي�صات ومراجعة 
الدولة  العقود عقدتها  الرتاخي�س وكاأن هذه  عقود 
هذه  ان  الربملان  اع�صاء  يعلم  ان  دون  نف�صها  مع 
العقود مع �رضكات اجنبية ال يجوز تعديلها باالرادة 

املنفردة للحكومة فقط ؟

مغنية عراقية ولدت يف حملة طاطران ببغداد تعد �صليمة مراد اإحدى 
قمم الغناء العراقي منذ اأوا�صط العقد الثاين من القرن املن�رضم، حيث 
احتلت مكانة مرموقة يف عامل الغناء العراقي. وهي اأول امراأة تاخذ 
بيئة  ن�صاأت يف  بغداد  مراد كغريها من مطربات  �صليمة  با�صا.  لقب 
البغدادي،  اجلالغي  وعلى  املو�صيقى  اجلوق  عل  وتعرفت  بغدادية 
وعلى م�صاهري املطربني والعازفني اآنذاك. وقد تعرفت بال�صاعر عبد 
اجلاي  )خ��دري  منها  االغ��اين  اأجمل  لها  كتب  الذي  العالف  الكرمي 
خدري وكلبك �صخر جلمود وعلى �صواطىء دجلة مر( وغريها كما 
التقت بالفنانة ام   1935 الكويتي ويف عام  كان يلحن لها �صالح 
وتاثرت  مرة  اأول  بغداد  اإىل  قدمت  عندما  الهالل  م�رضح  يف  كلثوم 
باغنية )كلبك �صخر جلمود( وحفظتها عن طريق الفنانة �صليمة مراد 
و�صجلتها على ا�صطوانة نادرة وقد ا�صتمع لها االديب زكي مبارك يف 
احدى احلفالت واطلق عليها لقب )ورقاء العراق( وكانت اأول فنانة 
واجلمال.ويف  الفن  بلد  باري�س  �صطر  ميمنة  بالطائرة  حتلق  عراقية 
�صنة 1936 كانت من اأوائل املطربات اللواتي دخلن االذاعة فقدمت 
فيه  بيتها  ادبي يف  لها منتدى  الغنائية وكان  العديد من احلفالت 

كبار ال�صخ�صيات من االأدباء وال�صعراء ورجال ال�صيا�صة.
كانت �صليمة مراد متدينة بالديانة اليهودية اال انها مل تغادر العراق 
اأيام حملة تهجري اليهود اإىل اإ�رضائيل، عندما عمدت احلكومة امللكية 
العراقية اإىل اإ�صقاط اجلن�صية العراقية عن كل اليهود الإجبارهم على 
ا�صتمرت يف ممار�صة  العراق حيث  وبقيت يف  اإ�رضائيل،  اإىل  الرحيل 
الغناء حتى ال�صنوات االأخرية من عمرها. وقد حذت حذوها الفنانة 
اأي�صًا ، ومل يتم  �صلطانة يو�صف حيث كانت االأخرية يهودية اال�صل 
فر�س ال�صفر بل و�صع كخيار امام اليهود احلكومة مل جترب اأحد على 

الهجرة ومل جترب اأحد على اإ�صقاط جن�صيته .
ح�صلت �صليمة مراد على لقب )با�صا( من رئي�س وزراء العهد امللكي 
ال�صعيد الذي كان معجبًا بها، كما ح�صلت على مديح كوكب  نوري 
عام  الهالل  ملهى  يف  وغنت  العراق  زارت  التي  كلثوم  اأم  ال�رضق 
1935. وقد غنت �صليمة عدة اغاين من احلان �صالح الكويتي وداود 
الكويتي و�صليم زبلي وغريهم ومن اأ�صهر اغانيها )ايها ال�صاقي اليك 
و)الهجر(  الريحان(  نبعة  و)ي��ا  جلمود(  �صخر  و)قلبك  امل�صتكى( 
وغريها. وتوفيت �صليمة مراد يف اأحد م�صت�صفيات بغداد يف ال�صاعة 
الثاين  كانون  من  االأول  امل�صادف  الثالثاء  يوم  يف  ع�رضا  الرابعة 
يف  تكتم  وهي  عمرها  من  ال�صبعني  جت��اوزت  اأن  بعد   1974 عام 
ال�صاعر املرحوم  ا�صدامها بوفاة زوجها.ي�صف  نف�صها ح�رضتها يف 
عبد الكرمي العالف �صليمة مراد بقوله " ا�صتهرت بلقب �صليمة با�صا 
وظلت حمافظة عليه ال تعرف اإال به اإىل اأن اأ�صدرت احلكومة العراقية 
قانونا باإلغاء الرتب العثمانية. ف�صارت تدعى �صليمة مراد و�صليمة 
فيه  فكانت  بعيدا  و�صيتا  وافرا  حظا  الفن  من  اآخذت  قديرة  مغنية 

البلبلة ال�صداحة املوؤن�صة"

ذكريات بغدادية.. رشيد الخوجة أول متصرف )محافظ( للواء بغداد
 طارق حرب 

بغداد ــ  خاص

العبيدي وبني  النائبة جميلة  فكرية بني  ما حدث من خالفات  ان  �شك  ال 
النائبة ريزان دلري حول االهتمام باملراأة ورعايتها فكل نائبة انطلقت من 
روؤية خا�شة بها خمالفة لروؤية االخرى وهذه حالة حتدث الول مرة على 
خالف ما كان يحدث ذلك �شابقا حيث كان الرجال هم الذين يدافعون عن 
املراأة ح�شب روؤية كل جمموعة وهذا ما حدث يف تاريخنا �شواء يف تعليم 
املراأة يف عملها يف حريتها وكانت كثري ما حتدث ردود افعال قوية توؤدي 
متطورة  جديدة  حالة  و�شمعنا  �شاهدنا  االن  لكن  فكرية   خ�شومات  اىل 
نف�شها  وهي  وتدعوا  وتطالب  تقرتح  التي  هي  نف�شها  امل��راأة  ومتقدمة 
والتيارات  ال�شيا�شية  القوى  على  يجب  لهذا  وترف�ض  وتنتقد  تعار�ض 
العراقيل  كل  وازالة  ومنا�شرتها  وتاأييدها  ت�شجيعها  والثقافية  الفكرية 
واخل�شومات  ف��اخل��الف��ات  وتقدمها  تطورها  تعرقل  ال��ت��ي  وال��ع��رات 
على  دليل  ورف�شها  ومعار�شتها  واملطالب  االفكار  طرح  وحرية  الفكرية 
والدة مرحلة جديدة متطورة �شرتفع املجتمع اىل االعلى درجات وتدفعه 

اىل االمام اخلطوات مهما كانت تلك االفكار واملطالب التي تعر�ض
من الطبيعي ان هذا اخلالف بني النائبتني املختلفتني يف وجهات النظر 
حركة  �شتبداأ  وبالتايل  جانبها  اىل  ويقف  يوؤيدها  من  نائبة  كل  �شتجد 
عدد  و�شيزداد  احلركة  ه��ذه  و�شتت�شع  العراقية  امل���راأة  تقودها  جديدة 
الن�شاء امل�شاركات يف هذه احلركة و�شت�شمل كل الق�شايا التي تهم املراأة 
الطريق  على  نف�شها  و�شعت  العراقية  امل��راأة  ان  على  دليل  ذلك  مت  واذا 
ت�شتجدي  كانت  ان  بعد  امل��ب��ادرة  زم��ام  بيدها  اخ��ذت  انها  اي  ال�شحيح 
حقوقها من الرجل من مال الله وال�شخي حبيب الله وكان الرجل كثري ما 
ي�شتخدمها و�شيلة لتحقيق م�شاحله اخلا�شة ويجعل منها ديكورا يزين 

ويجمل و�شعه حزبه تياره لي�ض اال
ال يهمنا انت�شار الطرف املنت�شر املهم ان املراأة بداأت تفكر بداأت تطالب 
بها  االع���رتاف  اج��ل  من  حقوقها  اخ��ذ  اج��ل  من  تتحدى  ب��داأت  بحقوقها 
العقل وحر  اذا كان حر  ان�شان اال  كان�شانة وال ميكن لالن�شان ان يكون 
العقل هو الذي يطلع باأحرتام على كل نتاج عقول االخرين ثم يطرح ما 
هو مقتنع به بدون خوف من احد او جماملة الحد �شاأل االمام علي من 

اعقل النا�ض فاأجاب من جمع عقول االخرين اىل عقله
ان�شانة ولي�شت �شلعة وال  انها  ب��داأت تعي وت��درك  امل��راأة  ان  الذي يهمنا 
وردة وال اجمل �شي يف الوجود وغريها من كلمات التزويق والتجميل 
انا ان�شان اي حرة االرادة  التي مت�شخ ان�شانيتها على املراأة ان ت�شرخ 
مدى  اأن�شانيتي  احل��رة  احلياة  بناء  يف  ا�شاهم  ان  مهمتي  العقل  ح��رة 
م�شاهمتي يف بناء احلياة يف �شنعها عندما اكون حرة العقل حرة االرادة
احلقيقة ما طرحته النائبة جميلة العبيدي اثار يف ال�شارع العراقي ويف 
املوؤ�ش�شات الر�شمية واملدنية املختلفة �شجة كبرية وردود افعال وا�شعة 
هناك من ايدها وهناك من رف�شها فال�شيدة جميلة العبيدي اعتربت تعدد 
وال�شياع  ال��ذل  من  امل���راأة  كرامة  حلماية  الوحيدة  الو�شيلة  ال��زوج��ات 
لهذا طلبت من احلكومة تقدمي حوافز مالية للرجال لدفعهم وت�شجيعهم 
حلماية  �شريكات  بع�شنا  لنقبل  �شعار  ورفعت  واحدة  من  باكر  للزواج 
بع�شنا فردت ال�شيدة ريزان دلري وهي نائبة اي�شا يف الربملان رد قوي 
العراقيات  بالن�شاء  متاجرة  الزوجات  تعدد  اىل  الدعوة  اعتربت  حيث 
الدعوة  تلك  اعتربت  كما  املادية  احلوافز  ا�شا�ض  على  كانت  اذا  خا�شة 

اهانة للمراأة واحلط من ان�شانيتها
ال �شك لكل من هذين الراأيني منا�شر وموؤيد وراف�ض ومعار�ض من الن�شاء 
ولكل من هوؤالء ا�شباب مقنعة فر�شها الواقع فالواقع دائما وب�شكل عام 
وعلى االغلب هو الذي يخلق النا�ض فالنا�ض ال تخلق الواقع فالذي يريد 
ان يغري النا�ض عليه ان يغري واقعهم اوال فالذي يحاول ان يغري النا�ض 

بدون تغيري واقعهم انه يدمر نف�شه اوال وال�شعب ثانيا

مبدعون
من العراق الطعن الحكومي بقانون الموازنة يوافق أحكام 

سليمة مراد المادة )62( من الدستور

عركة نسوان

بقلم: مهدي المولى 

أقالم حرة

االجراء  اتخاذ  وارجوا  �صكوى  لدي  عليكم  ال�صالم 
اغنى مدينة  الب�رضة هي  ان  الالزم فيها كلنا نعلم 
مبالغة  بدون  االو�صط  ال�رضق  يف  او  العراق  يف 
وان  وابنائها  الب�رضة  حال  يتح�صن  ان  ..ونتمنى 
يف  املو�صوع   . االقل  على  كرميه  عي�صة  يعي�صوا 
الع�صار..انا  فيي  الب�رضة  جوازات  دائرة  خ�صو�س 
وعائلتي �صارلنا 3 مرات نذهب يف املوعد ون�صبع 
اهانات من ال�رضطة وال�صباط ويوجل موعد الب�صمه 
..وال�صوال االهم هل بلدنا فيه نق�س يف عدد ال�صباط 
او املوظفني بحيث يكون ملدينة الب�رضة مدقق واحد 
فيه  اخر  و�صباك  الب�رضة  لرجال  واحد  �صخ�س  فية 
عدد  ان  ؟علما  كلها  الب�رضة  لن�صاء  واحد  موظف 
همه  هائله  باعداد  �رضاهم  ينتظرون  ايل  النا�س 
املوظفني  عدد  بزيادة  املطالبة  .نرجوا  وعوائلهم 
مق�صود  اجراء  انه  اعتقد  ..انا  املعامالت  لت�رضيع 
لغر�س ال�صغط على املواطنني لدفع الر�صاوي الجل 
منا�صب  اجراء  اتخاذ  ..ارجوا  اجلواز  على  احل�صول 
..مع  الطيبني  والب�رضيني  الب�رضة  خلدمة  و�رضيع 

فائق التقدير

اين املواطنة �صذاء �صاكر ح�صني علوان �صدر امر وزاري 
بتعييني على مالك تربية النجف اال�رضف ح�صب كتاب 
العدد\57211  ذي  املوازنة  املالية\دائرة  وزارة 
ذي  الرتبية  وزارة  كتاب  يف12\8\2012وح�صب 
العدد\ت414بتاريخ14\10\2012 بوظية معلم 
خام�س ويف حينها مل يتم تبليغي من قبل مديرية 
الرتبية او من موؤ�ص�صة �صهداءالنجف وعندما اراجع 
الدوائر املعنيه يقولون يل نحن نقوم بالتبليغ عن 
االت�صال  �صنه كامل مت  وبعد مرور  االت�صال  طريق 
بغدادومل  يف  �صهداءاجلادريه  موؤ�ص�صه  قبل  من  بي 
�صطبت  ان  بعد  النجف  �صهداء  موؤ�ص�صة  قبل  ابلغ من 
لي�س  اخرى  با�صماء  وتبدلت  ال�صهداء  ذوي  ا�صماء 
من ذوي ال�صهداء علما ان االمر الوزاري �صدر لذوي 
رئي�س  ال�صيد  اىل  اي�صال طلبي  ال�صهداء ح�رضاارجو 
الوزراء حلل م�صكلتي الين بحاجه ما�صه اىل ترويج 

معاملتي

نعاني بسبب جوازات البصرة 
فكيف السبيل إلنقاذنا ؟

حذفوا تعييني ..
فماذا افعل؟

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Thu. 16 Mar. 2017 issue no 308
الخميس 16 آذار 2017 العدد 308


