
وذك��ر التقري��ر، الذي حم��ل عنوان “م��ا بعد ندرة 
املي��اه: الأم��ن املائي يف ال���رق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيا”، اأن “ليبي��ا احتلت املرتبة 19 والأخرية 
عل��ى �شعي��د تل��ك اخل�شائر مب��ا ن�شبت��ه 5 % وهي 

الن�شبة الأعلى على م�شتوى القيا�س.
وب��ن التقرير، وهو نتاج درا�شات معتمدة اأجراها 
البنك الدويل حول حتديات منطقة ال�رق الأو�شط 
و�شم��ال افريقي��ا وه��ي املنطق��ة الأق��ل ا�شتعدادا 
لأزم��ات املي��اه، اأن اليمن احتل��ت املرتبة ما قبل 
الأخ��رية عل��ى م�شتوى القيا�س بن�شب��ة 3.7 % من 
الن��اجت املحل��ي، الع��راق 2.3 %، ال�شف��ة الغربية 
وغ��زة 1.5 %، جيبوت��ي 1.4 %، اجلزائ��ر 1.1 %، 
تون�س 0.08 %، تلتها باقي الدول والتي تقل ن�شبة 

اخل�شائر فيها عن 0.08 %، مبا فيها �شلطنة عمان، 
م���ر، املغ��رب، ال�شعودي��ة، الكوي��ت، الإم��ارات، 
اإيران، ثم الأردن بن�شبة 0.05 %، فاإ�رائيل، قطر، 

لبنان، ثم البحرين مل ي�شجل عنها اأية خ�شائر”.
وع��ّرف التقري��ر الدع��م امل��ايل للمي��اه عل��ى اأن��ه 
“الف��رق بن ر�شوم املي��اه الفعلية التي يتحملها 
م�شتخدم��و املي��اه وال�شعر املرجعي ال��ذي يغطي 

كافة التكاليف املرتبطة باإمداد تلك املياه”.
وحّذر التقري��ر من اأن “عدم ت�شعري خدمات املياه 
ب�شكل �شليم قد “يوؤدي لتقوي�س ال�شتدامة املالية 
لتل��ك اخلدم��ات”، مو�شح��ا اأن متو�ش��ط تكالي��ف 
اخلدم��ة يفوق متو�شط الر�ش��وم املح�شلة منها يف 

معظم دول ال�رق الأو�شط و�شمال افريقيا.
وا�شت��دل التقري��ر من ذل��ك على “نق���س ا�شرتداد 
التكلف��ة حي��ث يبل��غ ال�شع��ر ال��ذي يت��م حتميل��ه 

للم�شتهلك باملنطقة العربية يف املتو�شط نحو 35 
% من تكلفة الإنتاج من امل�شادر التقليدية”.

وح��ذر يف الوق��ت نف�ش��ه م��ن اأن “ع��دم ا�ش��رتداد 
التكالي��ف من �شاأنه اأن يقو���س ب�شدة قدرة مرفق 
املي��اه عل��ى معاجل��ة املي��اه العادم��ة، وبالتايل 
تدهور ج��ودة املياه والنظ��م الإيكولوجية للمياه 

العذبة”.
واأ�ش��ار التقري��ر، ال��ذي خّل�س ال�شحوب��ات املائية 
ح�ش��ب امل�ش��در كن�شب��ة مئوي��ة م��ن ال�شحوب��ات 
الإجمالية يف دول ال�رق الأو�شط و�شمال افريقيا، 
اإىل اأن الأردن يعم��ل عل��ى �شحب 60 % من مياهه 
م��ن م�ش��ادر املياه اجلوفي��ة، فيم��ا ي�شتخدم 30 
% من املي��اه ال�شطحية، بالإ�شاف��ة اىل 10 % من 
ال�شتخدام��ات الأخ��رى م�شدرها املي��اه العادمة 

املعاجلة.

 
 ك��ي يجعل��وا املواط��ن ي�شع��ر باجل��زع والقه��ر والأمل وع��دم 
الإن�ش��اف، حيث يتم و�شع عراقي��ل كثرية عجيبة وغريبة تقف 
يف طري��ق اجناز معاملته، والأ�شواأ ه��و طريقة التعامل )الكالم، 
والتعايل على املواطنن( وابتزازهم بطريقة واأخرى كي يدفعوا 
)الر�شوة(!. هذا النظام الإداري البريوقراطي لي�س وليد اليوم بل 
له جذوره القدمية، لكنه بات اليوم يف ظل �شعف القانون اأو�شع 
لدرج��ة اأنه �شكل ظاهرة ميكن اأن جندها يف دوائر الدولة، حيث 
ن��رى يف الكث��ري م��ن الأحيان تعام��ل املوظفن ب�ش��وره �شيئة 
للمراجع��ن، وعندما يفقد املوظف املوؤمت��ن اإن�شانيته، وعندما 
يعط��ي �شمريه اإجازة ويكون ديدنه التك�شري والتذمر والتكا�شل، 
وقل��ة الإنتاجي��ة والع�شبي��ة و�شالط��ة الل�ش��ان، يق��ع املواط��ن 
حت��ت رحمة هذه ال�شلوكيات املوؤ�شفة. وق��د يتاأخر املوظف عن 
احل�ش��ور اىل مق��ر عمله اأو يغي��ب اأحيانًا بحج��ج واهية ويرتك 

النا���س بالنتظ��ار يف طابور قد يكون طوي��ال اأحيانا، كذلك قد 
يكون املوظف فظ التعامل، ويف حن اأن التطور واإدخال التقنية 
احلديث��ة �شهلت عمل املوظف، فيجب اأن يكون �شعار كل موظف 
)املراجع اأوًل(، وهذا ال�شعار ن�شمعه كثريا من ال�ركات اخلدمية 
الربحي��ة، لكن م��ازال املوظف يع��اين من �ش��داع مزمن وغفلة 
وت��راخ وق��د راح يف �شب��ات عميق، وهن��اك فئة م��ن املوظفن 
خ�شو�ش��ًا يف القط��اع الع��ام ديدنها م�شايق��ة املراجعن بكل 
ال�شبل املبتك��رة واملتاحة. وكان الت�شاوؤل الأول: ما هي اأ�شباب 
�ش��وء تعامل املوظف مع املراجع؟.اأجابنا الدكتور )قا�شم ر�شيد 
اخلفاج��ي(، قائ��ال: اإن ه��ذا املو�ش��وع مرتب��ط ارتباط��ا وثيقا 
بعملية الف�شاد املايل والر�شوة، لن ق�شم من املوظفن ي�شتخدم 
التعام��ل امل�ش��يء، وي�ش��ع العقب��ات اأمام املراجع��ن، من اجل 
اإجبار النا�س على دفع الر�شوة، فهذا املو�شوع يت�شمن جانبن 
اأحدهم��ا التعام��ل ال��ال اأخالق��ي، والث��اين الر�ش��وة وخ�شو�شا 
ونح��ن م�شلمن والإ�شالم هو ح�ش��ن املعاملة.  واأ�شاف الدكتور 

اخلفاج��ي: كذل��ك بع�س امل��دراء لهم ح�ش��ة من الر�ش��وة، وهم 
يعيث��ون يف الدوائ��ر ف�ش��ادا ول ي�شتطي��ع اح��د اإيقافه��م، لأنهم 
بعي��دون ع��ن العقاب وع��ن الرقاب��ة، مادام��ت ح�ش�شهم ت�شل 
اإليهم، علما اأن الدوائر الرقابية قد ُفتح لها باب للفائدة املادية 
عل��ى ح�ش��اب املواطن الذي هم��ه اجناز معاملت��ه باأ�رع وقت 
واق���ر طري��ق، خوفا م��ن تغيري القوان��ن وال�شواب��ط ب�رعة 
الربق ما �شاء اهلل فكل مدير يجتهد بتطبيق القانون الذي يرغب 
به وعلى من يريد. ويكمل الدكتور قا�شم: باأن �شوء الأخالق هذا 
ه��و نتاج تن�شئة وظيفي��ة واجتماعية خاطئ��ة، وغياب الروادع 
الأخالقي��ة والقانوني��ة للموظف امل�شيء، ولنتذك��ر اأن الأخالق 
تنبت كالنبات اذا �شقيت مباء املكرمات، فبماذا �شقينا اأخالقنا 
نح��ن ع�شنا القهر والع��ذاب يف العقود املريرة، وق��د كانت ابرز 
�شماته��ا احل��رب والعن��ف والتجوي��ع والإذلل والنتقا�س من 
قيم��ة الف��رد العراقي، مع م��ا يعرف عن تاأث��ريات هذه الظروف 
على البن��اء القيمي للمجتمعات.  واأجابنا الأ�شتاذ )عالء ر�شيد( 

موظف حكومي، عن الت�شاوؤل نف�شه، قائال:
 اإن العم��ر لي�س له اأي دخل بالت�رفات التي يقوم بها املوظف 
خ��الل ممار�شة عمله، وبراأيي اخلا���س اأن التعيينات الع�شوائية 
والوا�شط��ات، جلب��ت اإىل ال�شل��ك الوظيف��ي اأنواع��ا واأمناط��ا من 
الب���ر، اأ�ش��ال ه��م غري موؤهل��ن له��ذه املنا�ش��ب ل ثقافيا ول 
علمي��ا، اأي ان��ه ل ي�شتح��ق ه��ذا املن�ش��ب ال��ذي ه��و اأك��ر م��ن 
ا�شتحقاق��ه، وبطبيع��ة احل��ال ي�ش��اف ه��ذا املوظ��ف بالغ��رور 
والتع��ايل عل��ى النا���س، وحتى يف ح��الت كثرية عل��ى زمالئه 
املوظفن الذين يعملون معه، واملوؤ�ر الآخر هو انعدام الرقابة 
الإداري��ة وحما�شبة املوظف امل�ش��يء، اأو الذي يهمل عملة حتى 
اإن وج��دت فتلع��ب الو�شاط��ات دورا هام��ا يف كبحه��ا، واأخريا 
تبقى هناك م�شاألة مهمة، األ وهي الرتبية والأخالق التي تربى 
عليها ه��ذا ال�شخ�س، وكذلك تلعب العوام��ل النف�شية اأي�شا دورا 
يف ه��ذا املجال، لك��ن حدتها اقل ن�شبيا م��ن العوامل التي �شبق 

وان ذكرتها.

اتحاد القوى العراقية قرارالخارجية جائر ومبني 
على اسس طائفية 

صحة كربالء تستعد لـ"األربعين" بـ10 
مستشفيات و41 مفرزة طبية

العراق بإنتظار عواصف ترابية "مقبلة" وانحسار بسقوط األمطار

 متابعة –اجلورنال  و�شف احتاد القوى العراقية ، ، قرار وزارة اخلارجية املت�شمن 
نق��ل 39 موظف��ًا ب�'غ��ري املهني' واملبني عل��ى ا�ش�س 'طائفية'، فيما ب��ن انه انتهاك 
حلق��وق املواطنة و�رب للوح��دة الوطنية. وذكرت بيان لحتاد القوى العراقية ، ان 
'ق��رار نق��ل 39 موظفًا من وزارة اخلارجية اىل خارج الوزارة باأنه غري مهني ومبني 
عل��ى نواي��ا مبيتة حتمل بن طياتها ابعاداً طائفي��ة يف غاية اخلطورة ل تن�شجم مع 
التوجه��ات الوطني��ة الرامي��ة اىل بناء عراق ح��ر مزدهر ينعم جميع ابن��اوؤه بالمن 
والعدالة وامل�شاواة واحلياة الكرمية'. وا�شاف البيان ، انه 'وبعد مناق�شات م�شتفي�شة 
خ��الل اجتماع ُعقد برئا�شة �شالح مزاحم اجلب��وري رئي�س الكتلة النيابية للتحالف 
بح�ش��ور ع��دد م��ن موظف��ي وزارة اخلارجي��ة امل�شمولن بالق��رار، ات�ش��ح انه ميثل 
انته��اكًا للد�شتور والقان��ون واملعايري الوطنية والدارية حي��ث مت مبوجبه ا�شتبعاد 
نحو 39 موظفًا ومن خمتل��ف الخت�شا�شات والدرجات الدبلوما�شية والدارية عن 
ال��وزارة غالبيتهم العظمى م��ن املكون ال�شني ل�شباب جمهول��ة'. وا�شار البيان اىل ، 
ان 'ه��ذا الق��رار اجلائر ميث��ل �شابقة خطرية �شتنعك���س �شلبًا على عمل ال��وزارة واداء 
موظفيه��ا ويح��دث �رخًا عميق��ًا يف اللحمة الوطني��ة ويزعزع الثق��ة املتبادلة بن 
املكون��ات ال�شيا�شي��ة يف وقت يج��ب ان يحر�س اجلميع على وح��دة ال�شف ونبذ كل 

بذور الفرقة والتناحر بن ابناء ال�شعب الواحد'.

بغ��داد_ متابع��ة: اأعلن مدير �شحة كربالء، �شباح املو�ش��وي، الثالثاء، عن تنفيذ 
خط��ة الط��وارئ اخلا�شة بزي��ارة الأربعن والتي تب��داأ من الي��وم، بتخ�شي�س 7 
م�شت�شفي��ات حكومية وم�شت�شفيان اأهليت��ان وم�شت�شفى متنقل وتهيئة 41 مفرزة 
طبي��ة. وق��ال املو�شوي يف بيان �شحفي ، اإن "اخلط��ة ت�شمنت توزيع 91 �شيارة 

اإ�شعاف مع تهيئة 41 مفرزة طبية و 7 م�شت�شفيات حكومية".
وتابع "اإ�شافة اىل م�شت�شفي��ي الكفيل وزين العابدين التابعة للعتبتن والعبا�س 
الأهل��ي كم��ا مت حتري��ك م�شت�شف��ى الزه��راء املتنقل وجعل��ه مرابط��ًا على طريق 
كرب��الء _ النجف اإ�شاف��ة اإىل فتح مفرزة طبية يف مرك��ز ال�شيدة زينب اجلراحي 
التخ�ش�ش��ي على اأن يتم تعزيزه��ا باملالك الطبي وال�شحي من م�شت�شفى كربالء 
التعليم��ي لالأطفال كما مت تهيئة 31 فرقة �شحية ملراقبة مياه ال�رب والأغذية 

املقدمة للزائرين".

بغ��داد_ متابعة: اأكد املتنبئ اجل��وي �شادق عطية، الثالثاء، ان ف�شل ال�شتاء لهذا العام 
يف الع��راق �شي�شه��د انح�ش��ار �شقوط المط��ار عما �شه��ده يف ال�شنوات ال�شابق��ة، وفيما 
اأو�ش��ح بان هناك عوا�شفًا ترابية كثرية تنتظر العراقين يف حال مل يتم و�شع احللول 

املنا�شبة ملواجهتها.
وق��ال عطي��ة يف ت�ريح �شحفي، ان "ف�شل ال�شتاء له��ذه ال�شنة يف العراق �شوف ي�شهد 
انح�ش��ار �شقوط المطار عما �شهده يف ال�شن��وات ال�شابقة"، مبينًا بان "ذلك �شوف يوؤثر 

كثرياً على الطق�س يف البالد وخ�شو�شًا يف جانب الزراعة والر�شيد املائي اي�شَا".
واو�ش��ح املتنبئ اجلوي، ان "هناك عوا�ش��ف ترابية كثرية تنتظر العراقين خالل هذه 
ال�شن��ة يف ح��ال مل يتم و�شع احللول املنا�شبة ملواجهتها"، لفتًا اىل انه "مبا ان زراعة 
ال�شحراء يف العراق امر �شبه م�شتحيل يف ظل الو�شاع الراهنة فيجب ان تطوق جميع 
املحافظ��ات واملدن بالأحزمة اخل�راء ل�ش��د العوا�شف الرتابية والتقليل من تاأثريها 

وهو اجراء كان يجب تنفيذه قبل �شنوات طويلة".

ق�شت املحكمة اجلنائية املركزية يف بغداد، الثالثاء، 
بال�شجن ثم��اين �شنوات ل�شخ�س انتح��ل �شفة موظف 
يف مكت��ب رئي�س هيئ��ة النزاهة وقيام��ه باأخذ مبالغ 
مالي��ة م��ن املواطنن. وقال��ت دائ��رة التحقيقات يف 
هيئ��ة النزاه��ة يف بي��ان اطلع��ت علي��ه "اجلورنال" ، 
اإن "رئا�ش��ة الهيئ��ة اأوع��زت مبتابع��ة الق�شي��ة واإلقاء 
القب�س على املنتحل عل��ى وفق القانون حال و�شول 
املعلوم��ة"، مو�شح��ة "اأنه��ا وبع��د حتقق ذل��ك قامت 
با�شتكم��ال التحقيق��ات واإحال��ة الق�شي��ة اإىل الق�شاء 
امُلخت���س". واأ�شاف��ت، "كان امل��دان اأق��دم عل��ى اأخذ 
مبلٍغ م��ايل من اأحد املواطنن لقاء وعده باإحالة عقد 
جتهي��ز واإعادة تاأهيل بناية مق��ر الهيئة عليه، بعد اأن 
���ٍف يف مكت��ب رئي���س الهيئة  انتح��ل زوراً �شف��ة ُموظَّ
لتحقي��ق غاياٍت مادي��ة نفعية"، مبين��ة اأن "املحكمة 
دونت اأقوال امُلتهم الذي اعرتف اأمام قا�شي التحقيق 
بجرميته، بعد اأن وفرت له ال�شمانات القانونية كافة 
امُلتمثِّ�ل��ة بح�ش��ور نائ��ب املدع��ي الع��ام واملحامي 

امُلنتدب، كما دونت اأقوال ال�شاهد يف هذه الق�شية".

اأكد ع�ش��و جمل�س حمافظة كرك��وك اآزاد جباري، الثالثاء، 
اأن عقد جل�شة ملجل�س املحافظة لختيار املحافظ ورئي�س 
املجل���س بات قريب��ًا. وقال جب��اري يف ت�ريح �شحفي ، 
اإن "جمل���س حمافظ��ة كركوك �شيعق��د جل�شت��ه الأوىل بعد 
اأح��داث 16 ت�ري��ن الول قريب��ًا لختي��ار حماف��ظ جديد 
ف�شاًل ع��ن رئي�س للمجل���س"، م�ش��رياً اإىل اأن "املفاو�شات 
ب��ن مكون��ات كركوك م�شتم��رة ب�ش��اأن هذا املو�ش��وع اإل 
اأن��ه هناك بع�س العراقيل تقف امام عقد جل�شة للمجل�س". 
واأ�ش��اف ان "كل مك��ون يف كركوك ي�شع��ى للح�شول على 
منا�شب يف احلكومة املحلية لذا فاإن املفاو�شات �شتكون 
�شعبة بع�س ال�شيء"، موؤك��داً ان "اجلانب الرتكماين يقوم 
بزيارة اىل تركيا وايران يف الوقت الراهن ووعدونا باأنهم 
�شيقدم��ون لن��ا موقفه��م ح��ال عودته��م وفيم��ا اذا كانوا 

�شي�شاركون يف الدارة املحلية يف كركوك ام ل".

العراق يحتل مراحل متقدمة في خسائر الماء

النظام البيروقراطي في دوائر الدولة العراقية.. حكاية الروتين القاتل

السجن 8 سنوات لمنتحل صفة 
موظف في مكتب رئيس هيئة 

النزاهة

عضو في مجلس كركوك: اختيار 
المحافظ ورئيس المجلس بات قريبًا

بغداد - الجورنال

بغداد_ متابعة

متابعة –الجورنال 

وكاالت ـ متابعة

من الظواهر امل�سيئة 
للمواطن، ما يحدث له 

يف دوائر الدولة من 
اأ�سلوب يف التعامل معه 

من قبل القائمني على 
اإجناز املعامالت الإدارية 

و�سواها، حيث يبتكر 
بع�ض املوظفني اأ�ساليب 

ما اأنزل الله بها من 
�سلطان، 

احتّل العراق مراتب متاأخرة 
من بني 19 دولة متثل 
منطقة ال�سرق الأر�سط 

و�سمال اأفريقيا، على �سعيد 
اخل�سائر القت�سادية 

الناجمة عن “عدم كفاية 
اإمدادات املياه وخدمات 

ال�سرف ال�سحي”.
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