
ان يذهب بهذه الطـريقة من دون تنسيق
لـكي يـطـلـع بـشـكل مـفـاجئ عـلى أوضـاع
واطن عـندما احملافـظة)  الفتًـا الى ان(ا
يــشـــعــر ان رئــيـس احلــكــومـــة يــتـــفــقــد
احملـــافــظــة بــنــفــسـه يــشــعــر بــاألمل في
حتــسن احلــال وامل الــبـصــريــ عـادة
مـــعـــقــود عـــلى صـــاحب الـــقــرار األول)
مــســتــدركــاً (اال انـه الى االن لم تــتــضح
اجنـــــــازات الـــــــزيـــــــارة لـــــــكـــــــونـــــــهــــــا
مــقـتـضــبـة).وبــحـسب خالطي فــإن(عـبـد

ـة وتــوفــيــر اخلــدمـات واحلــيــاة الــكــر
للمواطن العراقي).
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ــهـدي عن وفي مــسـار آخــر أعـلن عــبـد ا
تــوجه احلــكــومــة لـتــخــصــيص جــوائـز
مـجـزيـة لـلـمـبـدعـ واخملـتـرعـ وتـبـنّي
اعــمـالــهم وحتـويــلـهــا من نـظــريـات الى
منتجات .ودعا خالل حضوره اول امس
منـتدى اخملـترعـ العـراقي فـي يومهم
الــســنــوي الــثــالث الـى (تــعــزيــز الــثــقـة
بالـنـفس والقـدرات والـكفـاءات الـعراقـية
وعدم االعتماد على استيراد احللول من
اخلارج وازالة الـعقـبات والقـوان التي
ــبـادرات اخلالّقــة). وأضـاف ان تـعــيق ا
(العراق يجب ان يـعود مركزا لـلحضارة
ــعــرفــة إلمــتالكه مــقــومــات ولــلـــعــلم وا
وخـــصـــائص الـــنـــهـــوض ويـــجب ان ال
ـاضي حــضـارتــنـا نــكـتــفي بــالـتــغـنـي 

العريقة دون مواصلة التقدم) .
ورأى ان (األزمات يـجب ان تـكـون دافـعا
إلبـتـكـار احلــلـول اسـوة بـتـجـارب الـدول
الناجـحة التي خـرجت من احلروب اكثر
قـوة وخـدمـة لـالنـسـانـيـة بـاخـتـراعـاتـهـا
والتكنـولوجيـا التي وفرتهـا لكل العالم)
مـــــــشــــــيـــــــرا الى ان (االخـــــــتــــــراعــــــات
واالكـــتــشــافــات مـــؤشــران لــتــقــدم اال
كن بـهـما حتـقيـق اختـراق واالنتـقال و

من حال الى حال).
معـلـنا عن (تـوجه احلـكومـة لـتخـصيص
جـوائـز مـجـزيـة لـلـمـبـدعـ واخملـتـرعـ
وتبـني اعمـالـهم وحتويـلهـا من نظـريات

الى منتجات).
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احلياة للـمواطن البصـري باعتباره حق
أســاســيــا مـكــفــول دســتـوريــا ودولــيـا)
مطـالـبـة رئيس مـجـلس الوزراء بـ(اعالن
الــبــصــرة مــديــنـــة مــنــكــوبــة خــدمــيــا 
وإدارتــهـا من مــوقع أدنى واقــرار خــطـة
انــقـاذ خـدمــيـة مـيــدانـيـة لــلـمـحــافـظـة ال
تتجاوز 60يومـا يقوّم عـلى أثرهـا كفاءة
ومـــهـــنـــيـــة وزراء اخلـــدمـــات ومـــديــري
ـا الــدوائــر اخلـدمــيــة في احملـافــظــة  
يـسـهـم في حـشـد جـهــد الـدولـة الـوطـني

ــهــدي ركــز عـــلى مــجــمـــوعــة مــنــاطق ا
ومشاريع مـحددة تـشكل أولويـات العمل
منها محـطة ماء زيروا). في غضون ذلك
فوضية العليا حلقوق االنسان أعربت ا
في العراق عن قلقهـا أزاء تصاعد موجة
طالـبة باخلدمات التظاهـرات السلمـية ا
ـفـوضيـة في بـيان في الـبصـرة .ودعت ا
امس الى (اعتـمـاد اجلديـة والسـرعة في
ــشـاريع اخلــدمـيـة أجنــاز واسـتـكــمـال ا
عـيـشة وحق ـرتبـطـة بتـحـسـ واقع ا  ميسانا
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كن يكـافيـلية) مـصطـلح يعبـر عن مذهب فـكري سيـاسي أو فلـسفي  (ا
بدأ تلخيصه في عبارة (الـغـــــــاية تبرر الوسيـلة) وينســـــــب هـــــــذا ا
إلـــــــــى الـــدبـــــــــــلـــومـــاسي والـــكـــاتـــــــب اإليـــطــــــــــالـي (نـــيـــكـــولــو

مكــــــيافيلي)1527-1469 م .
تــعــد هـذه الــقــاعــدة الــيــوم هي الــدرس األول الــتي يــتــقــمــصــهـا بــعض
احملسوب على الساحة السياسة العراقية الزائفة  حيث يضعها نصب
ارسـة الطغيان والفساد األخالقي عينيه ويتبناهـا لتبرر له االستبداد و

هذا على مستوى الفرد من منظور مكيافيلي ...
هم الـذي يتبادر إلى الـذهن هل لهذا الفـكر عالقة ارتباط ولكن السؤال ا

مع بسلوك العقل اجلمعي للمجتمع .. ?
ة نعم ثمة ازدواج عجيب  يحمل ب طيـاته تراكَم العادات السيئة القد
ـساحة الـعقـليـة اليوم ووالدة العقـل البشـري احلديث  وعـليه اصـبحت ا

مع األسف . محددة بسياجات فكرية تمنعه من يتجاوز تلك الثقافة 
ا  عندما تـنظر من خالل النافـذة التاريخية  تـشاهد بوضوح كيف قد
حتكم هـذا السـلوك بـعقـليـة الفـرد الواحـد واجلمـعي السـياسـية عـلى حَدٍّ

اذا .. ? سَواء  ومايهمنا هو تأَثَّرَ الفكر اجلمعي 
ُـحكـمه بـجغـرافـيه الـبيـئة نعم عـنـدما يـكـون أسيـراً  لـلنـزعـة العـشـائريـة ا
أو احلـزبـيـه الـسـيــاسـيـة أو الــديـنـيـة ومــايـعـزز ذلـك الـتـجـارب ـغـلــقه  ا
الـتـاريـخـيـة وخـيـر مـثـال عـنــدمـا سُـئل أحـدهم أيـهـا أفـضل عـلي (ع) أم
معـاوية فـردَ (الصالة خـلف عـلي أ واجللـوس إلى مائـدة معـاوية أدسم

  والوقوف على التل أسلم ) 
ذلك التل الذي بات رمزا أَنحْدَرْت عليه ازدواجيـة الشخصية اإلنسانية 
وذج واضح لـشدة انـصيـاع الفـكر الـفردي لـلفـكر منـذ ذلك التـأريخ وأ
اجلمعـي القائم إنـذاك وعلـيه لم يعـد قادرا عـلى االستـقالليـة الفـكرية أو
لديـه حريـة اخلـيـار بـ احلق والـباطـل بسـبب األهـواء والـضـغـوط التي

رحلة .  حتيط به في تلك ا
ـة هذه تـأثـير واضح ..?نـعم بـدأت تتـجذر في واليـوم هل لـلفـلسـفـة القـد
عتقد أو األنتماء ونحنُ عقلية مجتمعنا منذ عدة عقود بغض النظر عن ا
نراقب بـع الـقلق الـكثـير مـن أبنـاء هذا اجملـتمع وال سـيمـا فئـة الشـباب
وت الصامت) ويـكتفي فقط بـالنظر من يعيش حالـة االنسالخ الفكـري (ا
األجـتـمـاعي أعـلى الـتل عــلى مـايـحــدث ويـدور في الـواقــــــع الـسـيـاسـي

والديني .
من الـثوابت بل من ـشهـد(الوقـوف على ذاك الـتل الـبعـيد) لذا بـات هذا ا

اذا .. ? ُسلمات في إدبيات وثقافة هذه األمة   ا
بصراحه شديدة ال أستطيع األجابه أو اجلزم من خالل وجهة نظر كاتب
 لـعــلي أكـون إنــحْـدَرْتُ من ســفح ذاك الـتل حــامالً بـعض الــشـيئ  من

موروثاتهِ الفكريه .
ـشكلة التـتعلق ا ولكن أعتـقد من وجهـة نظر أنـسان عاش جتـربة الواقع 
ـتـمـثـلــة بـالـرسل واألنـبـيـاء أو بـطـبـيـعــة األديـان أو بـقـيـاداته الـســمـاويـة ا
األوصـيـاء من بـعـدهم  ألن جـمـيـع األديـان جـاءت لـكـسـر قـيـود الـتـبـعـيـة
ـشـكلـة هـو مـابـعـد رسـالة ـشـكـلـة كل ا وخـدمـة الـبـشر  لـكن ا الـعمـيـاء 
السـمـاء  والـشواهـد الـتـأريخـيـة كـثيـرة ; عـلى مـستـوى جـمـيع األديان 
حـيث تالحظ بوضوح كيف ـسيحيـة وحتى األسالمـــــــية ا اليــــــــهودية

 ? ..
أمة الـرسـول مـحمـد(ص) أنـحـرفـوا عن توجـيـهـاته وتـعالـيـمه  هـذه األمة
يخـاطبـهم الـله تعـالى : الْيَـوْمَ أَكْمَـلْتُ لَكُمْ دِيـنَكُمْ صاحـبة الـسر الـعجـيب 

ائدة وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً ....... (3)ا
فينجرفون عن وصية الرسول(ع) ويتركون أهداف السماء .. !! اَي غايةً
الـتي وأي أمــة ازدواجـيه هـذه وأي مـصـلـحه ابــتـغـاهـا عـقــلـهـا اجلـمـعي 

انقلبت فجأةً بعد وفاة نبيّها(ع) .
(أفَإِنْ ماتَ أَوْ قُـتِلَ انْقَـلَبْـتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) (144) آل عمران .. نـعم أنها
ـرة  الـتي تـرسـخـت وجتـذرت في عـقـلـيـة هـذه األمـة نـتـيـجـة احلـقـيـقـة ا
إذاً مـخاطرهِ أخذت االنخراط في الـتفكـير اجلمـعي من دون تدبر وتـفكر 
ـا يـسـهل خـضـوع الـشـباب تـهـدم ركائـز االمن واالسـتـقـرار الـفـكـري 
سيس وحتريكهم ألهداف غـير نبيلـة خصوصا عـندما يستـخدم الدين ا
تـؤثـر في عـقـولهم أَسِـير الـعـاطـفـة في نـشـر معـتـقـدات خـاطـئـة ومنـحـرفـة
مستغلـة شعور الالوعي في بُنـية تفكيرهم بفرض تصورات وآراء مـدمرة
 إن أكثر الفئـات تأثراً بالتـفكير اجلمـعي هي فئة الشبـاب والسيما تلك
الفئة التي تعاني قـلة التعليم والفقـر وغالباً ما تكون مـهمشة في حياتها
ـلــيـشـيـات  والـيـوم نــشـاهـد بـعــ األلم كـيـفـيــة إنـخـراط الــشـبـاب إلى ا
ـؤسسات ا تـمثله ا لذا بـاتت هذه الـفئة اكـثر تأثـرا  واألحزاب الفـاسدة
التي ترى مـصلحتها نظمات ذات الـتوجه اجملهول نحـرفة أو ا احلزبية ا
في إخضاع التـفكير الـفردي لسيـاساتها وأهـدافها وعلى نـحو ال تسمح
ومع شـديد األسف اصبـحت هذه الـبيئـة مالئمة بحريـة التفـكيـر لآلخرين
ـيلـيـشـيـات واألحزاب الـفـاسـدة في هذا ومنـاسـبـة جـدا لتـكـاثـر بكـتـريـا ا

الوطن .
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كشفت محافظة البصرة عن تلقيها وعدا
ــهــدي من رئـــيس الــوزراء عــادل عــبــد ا
ـفــاجـئـة لـلـمـحـافـظـة اول خالل زيـارته ا
امس باالسراع في احالة مشروع محطة
اء الـفاو احلـراريـة لتـأمـ الـكهـربـاء وا
الى شركة اجنبية. وقال محافظ البصرة
وكالة محمـد طاهر التـميمي في تصريح
ــهــدي وعــد بــاإلســراع امس أن (عــبــد ا
بـإحالـة مـشروع مـحـطـة الفـاو احلـرارية
إلى شــركـة شـنـغــهـاي الـصــيـنـيـة او أي
شــركـــة رصــيــنــة أخــرى) مــوضــحــا ان
(حكومة البصرة احمللية ناقشت مع عبد
ـــهـــدي خالل زيـــارته لـــقــضـــاء الـــفــاو ا
ـشــروع الـذي تـبــلغ طـاقـته اإلنــتـاجـيـة ا
ثـالثــة آالف مـــيــكـــاواط من الـــكــهـــربــاء
ياه يوميا). ومئتي ألف متر مكعب من ا
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بــدوره قـال الــنـائب عن الــبـصــرة حـسن
خالطي في تـصــريح ان (رئـيس مـجـلس
الوزراء وعدنا في آخر اجـتماع معه بأن
البـصرة ستـكون أول مـحافظـة يزورها)
عاداً الـزيارة(خطـوة تبـشر في الـنهوض
ـكن ان تؤدي دوراً باحملـافـظة لـكـونهـا 
ــــشـــاريـع)وأضـــاف فـي إطالق عــــنــــان ا
خالطي ان (الـزيـارة هي جـزء من مـهـمـة
تــنــفــيــذيــة يــقـــوم بــهــا رئــيس الــوزراء
واختيار الوقت عائد له; لـكننا نعتقد ان
احلـكــومـة احملـلــيـة يـجب ان يــكـون لـهـا
حــضـور ودور والــقـضــيـة تـعــتـمــد عـلى
الــتـنـســيق بـ احلــكـومـتــ االحتـاديـة
ـا ان رئيس الوزراء أراد واحمللـية او ر
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اقام منتـدى برطلي لـلثقافـة والفنون
الـــســـريـــــــــــانــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مع
كـنـيـــــــــسـة بـرطـلي الـســـــــــريـانـية
مــهــرجــانــا اســـــــــــتــذكــاريــا لــيــوم
سيحي من سهل نينوى تهـــجير ا

في 6 / 8 / 2014 . 
ـــهــرجــان الــذي اقــيم عــلى حــضــر ا
طـران متي حدائق نـادي الـسريـان ا
متـوكـا وعدد مـن االباء الـكـهنـة رعاة
كــنــائس بـرطــلــة وداود بـابــا عــضـو
مـجـلس مـحافـظـة نـيـنـوى والـقاضي
كـــرم كـــوركـــيس وعـــدد من اعـــضــاء
اجملـــالس احملـــلـــيـــة والـــوجـــاهـــيـــة
والكـنسيـة ومدراء الـدوائر اخلـدمية
ــثـــلي الـــفـــعــالـــيــات واالمــنـــيـــة و
واالنشطـة العامـلة في برطـلة وسهل
هـرجان بـانشودة نيـنوى . استـهل ا
(أعيـد لـلتـجلّي كـان) لـكورال كـنيـسة
برطلي وهي من كلمـات الشاعر أمير

بولص واحلان متي مجيد.  
ثم كلمة مديـر منتدى برطـلي للثقافة
والفـنون الـسريـانيـة الذي دعـا فيـها
دنية العاملة ؤسسات ا الكنيسة وا
على الـساحـة والنخب فـي ظل غياب
الدور احلكومي الى تـكثيف اجلهود
من اجل خلق اجواء مناسبة للعيش
لــلــحــفـاظ عــلى مــا تــبــقى من ابــنـاء
شــعــبـنــا وفي نــفس الــوقت الثــبـات
احلــضــور الــفــعــال داخل اجملــتــمع.

ـثل اجملمـوعـة الـشـبـكـية في وقـال 
مــجــلس مــحــافـظــة نــيــنــوى غـزوان
وقع االكـتروني " تعليق الداودي 
ــوغـرافي في خــطط الــتـغــيــيـر الــد
سـهل نـيـنــوى بـعـد ضـغـوط من قـبل
ــــثـــــلي االيــــزيـــــديــــ والـــــشــــبك
ـكونـات األخرى في سـيـحيـ وا وا

مجلس محافظة نينوى". 
وأوقف مــجــلس مــحــافـظــة نــيــنـوى
بــالــفــعل إجـــــــــــراء اتــخــذته وزارة
ـوجـبه نـقل الـداخـلــيـة كـان سـيــتم 
نـفوس 450 عـائلـة عـربـيـة الى سهل

نينوى. 
وقــــال الــــداودي "تـــــوصــــلـــــنــــا إلى
تسويـة... لتـأخير تـسجـيل العائالت
الـعربـيـة وعـدم االلتـزام بـاألمـر حتى

يتم إلغاؤه في النهاية.
ـكنـنـا قبـول تـنفـيـذ األمر". وفي  ال 
رســالـة رســمـيــة مـوجــهـة إلى وزارة

الـــداخــلــيــة االحتـــاديــة  قــال رئــيس
مــجـــــــــلس مــحــافـظــة نــيـــــــــــنـوى
بـشـار الـكـيـكي إن عـلى بـغـداد اعـادة
النظر بقـرارها األخير لتـجنب تغيير

وغرافي في سهل نينوى.  د
ــثـلـي االقـلــيـات وقــال الــكـيــكي إن 
ـنع تــنـفـيــذ اخلـطـة بــذلـوا جـهــودا 
وقـــــال إن الــــعـــــمـــــلــــــــــــيــــة كـــــانت
ـزيـد سـتـفــــــــــسـح اجملـال لـدخـول ا
ـا يــســهم في من االســر الــعــربــيــة 

نطقة بالكامل.  تعريب ا
وحـــذر ثالثـــة أعـــضـــاء في مـــجـــلس
ـثـلـون الشـبك وااليـزيـدي نـينـوى 
ـسـيـحـي مـن أن اإلجراء اإلداري وا
ســيـؤثــر سـلــبـا عــلى االسـتــقـرار في
سهـول نـينـوى وسيـؤدي إلى تـغيـير
وغـرافي كـما وصـفـوا في الوقت د
نـفـسه هـذه الـعـمـلـيـة بـأنـهـا انـتـهـاك

للدستور العراقي

وذكـر ايــضـا (نــحن ســعـداء رغم ألم
الـذكرى النـنـا نـسـتذكـرهـا ونـحن قد
عــدنـا الى ديــارنـا وارضــنـا بــعـد ان

غبنا عنها اربع سنوات.
(واضـاف (ان الــبـدايــة كـانـت جـيـدة
باعمار الدور والكـنائس ومنشآتها)
مـطالـبـا جلـان االعمـار االلـتـفــــــــات
هدمة واحملترقة لضمان الى الدور ا
عـودة اهـلـهــا. بـعـدهـا الـقى عـدد من
الــشــعــراء قــصــائــد بــالــســريــانــيــة
انـــصـــبـت مـــواضـــيــــعـــهـــا في روح
ـأساة التي نـاسبـة وبيـنت حجم ا ا
ة. عـاشـها شـعـبـنـا من جـراء اجلـر
عــرض بـعــد ذلك فـلـم وثـائــقي حـمل
عـنـوان (بـرطـلي ثالثـيـة االبعـاد) من
انــتــاج مـنــتــدى بــرطــلـي لــلــثــقــافـة
والـفـنـون السـريـانـيـة  تـنـاول الـفلم
مراحل ثالث من حـياة ابـناء بـرطلي
بــــدءا من احـــتالل داعـش لـــلـــبـــلـــدة
سيـحية وتـهجيـر سكانـها واخيرا ا
مـرحــلـة الـعـودة واالعــمـار وتـضـمن
مقـاطع نـادرة من هذه الـفـترة. فـكان
ــسـتـوى الـذكـرى ووثق ـهـرجـان  ا

ة بالكلمة والصورة.  للجر
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سـيحي قال رئـيس ديوان  الـوقف ا
والــــديـــانـــات االخــــرى ان عـــددا من
الكوادر الهنـدسية  التابـعة للديوان
شاركت بـعدة اجـتمـاعات  تـمحورت
حول تكثيف اجلهود من اجل اعمار
ـة في مـديـنة ـديـنـة الـقـد كـنـائس ا

وصل . ا
هـندس رعد جـليل كجة جي وتابع ا
في تـصـريح ان جلـنـة  تـشـكـيـلـهـا
بـــرئـــاســـة  االمـــ الـــعـــام  جملـــلس
الـــوزارء الــدكـــتـــور مــهـــدي الــعالق
وعـــدد من اجلــهـــات الــرســمـــيــة من
ضمنها الديوان حـيث عقدت اللجنة
ــذكــورة اجـتــمــاعـ احــدهــمـا في ا
ـديـنـة الـعـاصـمـة(بـغـداد)  واالخـر 
وصل وقدم الـديوان في االجـتماع ا
االخــيــر تـقــريـرا بــشــان مـتــطـلــبـات
الـكــنـائس  فـضال عن اجــتـمـاع اخـر
يـتـعـلق بـسـعي مـنـظـمـة الـيـونـسـكو
ديـنة العمـار احلواضـر  الـدينـية بـا
حـيث اضـيف لـلـقـاء رئـيس الـديوان

نظمـة في العراق حيث   مثلـة ا
وصل عقـد اجتـماع اخـر في مديـنة ا
وصل ومثل الديـوان في اجتـماعي ا
كال من مــعـاون  مــديـر عــام  الـدائـرة
الـــهــنــدســـيــة  في الـــديــوان ومــيض
نــــاجي جــــرجــــيس  ومــــديــــر قــــسم
ـهندس صفاء حنا مشاريع نينوى  ا
صـــفــــو .. وتـــابع كـــجــــة جي انه في
ثـلي اليونسكو في ضوء اجتماع  
الــعــراق  فــقــد تــقـرر اقــامــة مــؤتــمـر
وصل في بخـصوص اعمـار مديـنة ا
فـرنسـا  مـنتـصف ايـلول (سـبـتمـبر )
قـبل  وسيـمـثل الديـوان مديـر قسم ا
ـهندس صـفاء حنا مشاريع نـينوى ا
ـؤتمر  الـذي  سيقام حيث سيـشهد ا
بــرعـايـة مــنـظـمــة الـيـونــسـكـو ودول
ــنـظــمـة مــانــحـة تــوقــيع عــقـد بــ ا
الــدولــيـة ودولــة االمــارات الـعــربــيـة
ــنح قــرض العــمــار جـامع ــتــحـدة  ا
الـنــوري ومـنـارة احلــدبـاء وكـنــيـسـة
الـسـاعـة لالت والـطـاهـرة لـلـسـريان
الـكـاثـولــيك ومـزاران لاليـزيـديـ في

سنجار..
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اعلـن النـاطق بـاسم الداخـلـية الـلواء
ســـعـــد مـــعـن الـــقـــبض عـــلى ثـالثــة
متهم بحوزتهم اجنيل أثري. وقال
معن في بـيان له إن مـكتب مـكافـحة
إجـــرام ســـرقــة الـــســيـــارات الـــتــابع
ديرية مكافحـة إجرام شرطة نينوى
وبــنـاءً عــلى مـعــلـومــات دقـيــقـة ومن
ـسـتـمـرة ـيـدانـيـة ا ـتـابــعـة ا خالل ا
ـوافقـات الـقضــــــــائيـة القت وأخذ ا
الــــقــــبض عــــلى ثالثــــة مــــتــــهــــمـــ
بــحــوزتــــــــــهم إجنــيل أثــري عــمـره
900 سنة يعود لكنيسة "مار توما

للسريان الكاثوليك التابعة لألبرشيا
والــــتي تــــقع فـي مــــنــــطــــقــــة ســـوق
ــة" ـــوصل الــقــد الــشـــعــارين في ا

كانوا يعتزمون بيعه.
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شـارك نائب الـسـكـرتيـر الـعـام حلزب
ــقـــراطي عـــامــر بـــيت نـــهـــرين الـــد
حزيران في االجتـماع الذي دعا إليه
ـسؤول الـسياسي في ان ا ديفـد فر
الـقـنـصـلـيـة األميـركـيـة في أربـيل مع

أحـزاب شـعـبـنـا. تـنـاول اجملـتـمـعون
ــشـاكل الــتــطــورات الــسـيــاســيــة وا
الـعـالـقــة بـ بـغـداد وأربـيل وسـبل
إبــعــاد شـعــبــنـا ومــنــاطـقـه عن هـذه

الصراعات.
ثم حتــدث نــائب الــســكـرتــيــر الــعـام
لـلحـزب عن قـضـيـة شعـبـنـا والـسبل
الـكفـيـلـة بـاحملافـظـة عـلى وجوده ال
سـيــمـا في ســهل نـيـنــوى الفـتـاً الى
الــدور الـريــادي الـذي إضــطــلـعت به
قـوات سـهل نـيـنـوى في الـقـتـال ضد
"داعش" اإلرهـــابي ومـــســاهــمـــتــهــا
ـنـطـقـة وحلـد اآلن في تـرسـيخ أمن ا
وحمـاية أبـناء شـعبـنا وعـرض على
اجملتمـع فـكرة توحـيد التـشكيالت
العسكرية لـشعبنا من أجل الوصول
ـلف األمني الى آليـة سـديدة إلدارة ا

في سهل نينوى.
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ثـمن وزيـر الـتـربـيـة الـدكـتـور مـحـمد
ــوقف اقــبـــال عــمـــر الــصـــيــدلي بـــا
الوطني واالنسـاني للمديـرية العامة
لــلـدراســة الـســريــانـيــة  في الـوزارة
الستجـابتهـا لندائه بـشان التـخفيف
عن مـعـانـاة  اهـالي مـديـنـة الـبـصـرة
ـاء من خالل الـتــبـرع بـعــبـوات من ا
الصالـح للشـرب .واكد الـصيدلي في
بـــيــان  تـــداولــته وســـائل االعالم ان
ـاء التي قاربت تبـرع بـوجبات ا ا
ـياه الـصاحلة ال 10االف سيت من ا
ــديـــريــة لـــلـــشــرب  وهـــمــا كـال من ا
الـعــامـة لـلــدراسـة الـســريـانـيـة ودار
الـنـهـرين لـلـطـبـاعـة  اكـدوا من خالل
مـبـادرتــهم االنـسـانـيــة  عـلى هـدفـ
اولــهـمــا انــسـاني والــثـانـي يـتــعـلق
بتعـزيز الـروح الوطنـية ب مـختلف
العـراقيـ .وكانت وزارة الـتربـية قد
اطـلقت مـبـادرة بـعنـوان (مـانـعطش)
ـــراة بـــالــــتـــعــــاون مع مــــنـــظــــمـــة ا
ـياه الـتربــــــــويـة اليـصال عـبـوات ا
ـديـنـة الـصــاحلـة لـلــشـرب  الهـالـي ا
اجلـنـوبـيـة بـعـد مـا عـانـوا في االيـام
ــــيـــاه ـــاضــــــــــــيــــة من شــــحــــة ا ا
الــــصــــاحلــــة لــــلــــشــــرب ومــــرورهم

باالجــــــواء اجلافة  الساخنة .
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بـعـيدا عن الـسـياسـة وقريـبـا من حيـاة الـناس الـيـوميـة نـقول ان الـنقل
العـام عصب احليـاة ومظهـر من مظاهـر احلضارة والـتقدم  فـالشارع

ونظامه العام مؤشر حلضارة البلد او تخلفه.
 ولعل االشارة لوجود النقل مثل باصـات مصلحة نقل الركاب تذكرنا
بهذا الباص االحمر رمز النظام واالنتظام واالمان والغريب اننا عشنا
ـركـبـة ـاضـي وكـانت هـذه ا هـذه الـتـجـربـة عـلـى مـدى الـنـصف قـرن ا
احلـمـراء مـالذنـا ومصـدراً المـنـنـا وتـقـدمـنـا حـتى جـاء الـغـزو وحـدثت
الي  الـسيارات تسبب الفوضى واستـبدلنا  هـذه الباص الشعـبية 
ـال الــعـام وفـشـلت الـزحـام وتــلـوث الـبـيـئــة وتـخـرق الـنــظـام  وتـهـدر ا
احلـكومـة في تسـييـر هذه(االمـانـة) لضـعف قدرتـها في ردع اصـحاب
ـافيـات التي التريـد القـانون وال الـنظام  فـمنـعت دخول هذه الكـيات وا
ركبات احلديثة للمناطق الشعـبية لفسح اجملال للكيات والكوسترات ا
والستوتات والتكتك لتغمر الـشوارع ونرسم صورة كوميدية للعاصمة
بـغــداد الـتي تــغـنى بــهـا  الــشـعــراء ومـا كـان يــدور  في خـلــدهم هـذه
تـرو والـبـاصـات احلمـر الـتي تـخـتزل الـفـوضى بل كـانـوا يـحلـمـون بـا
ماليــ الــســيــارات فـي بــضع مــركــبــات وكــانــنــا في شـــوارع لــنــدن

وباريس.
ومع هـذه الــصـورة تـبـرز مــحـاوالت راقـيــة بـتـاســيس شـركـات لــلـنـقل
بـالتـاكسي تـعتـمد انـظـمة الـتواصل االجـتمـاعي لتـلبـية خـدمات الـناس
بسـيارات نظـيفة ومـواعيـد مضبـوطة واسعـار معقـولة ولكي نـطور هذه
التجربة  ندعو لتاسيس  رابطة الصحـاب التاكسيات تقوم بتسجيلهم
اصـوليا وتـتولى تـنظـيمـهم وضمـان حقـوقهم اسـوة بالـنقـابات االخرى
قابل تضمن خـدمات مريحة للنـاس  في ظل امن الركاب وتمتعهم وبا
بـخــدمـات تــقــدم بـذوق عــال  بـدون اســتــفـزاز او  حتــرش  مع وجـود
سجالت دقيقة عن كل سائق مركبـة ولكي تنجح هذه التجربة البد من
ركبات ومنع السيارات اخلصوصي اعتماد اليات عالية في تسجيل ا
ـهـنــة او الـذين يـعـمــلـون في اجـهــزة االمن الـداخـلي ـمـارسـة هــذه ا
ويقودون الـتاكسي بـعد هروبـهم من الدوام الرسـمي... ونحن بـانتظار
عــودة الـبــاص االحــمـر لــشــوارعـنــا ومــدنـنــا مع  شــركــات  مـتــطـورة

ليارات ونرحم الـناس من التلوث للتكـسيات لنوفـر ا
الذي قتل  مـئات االالف من الناس ونـحلم ان ينظم
النقل بـعقالنية ونـتخلص من الـزحام الذي  سرق

اعمارنا ودمر احالمنا.
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وازنة قترحة في مشروع ا بالغ ا (ا
حــالـيــاً ضـئــيــلـة جــداً وال تـصل الى
احلـد االدنى من مـتطـلـبـات التـغـيـير
ــــنــــشـــود).واوضـح ان (مـــتــــوسط ا
االنفاق الـصحي على الـفرد العراقي
بحسب االرقام احلالية للموازنة أقل
ا في ذلك ـنـطـقـة  بـكثـيـر من دول ا
الــــدول اجملـــــاورة فــــهـي اقل من 10
ـــئــة من مــتــوسـط االنــفــاق عــلى بــا
الـصـحـة في بـعض الـدول الـعـربـيـة)
مــضـيــفـا ( لـقــد آن األوان لـلــمـواطن
العـراقي أن ينـعمَ بـابسط حـقوقه أال
وهي اخلــدمــات الــصــحــيــة الالئــقـة
وخـاصةً بـعـد الضـرر اجلـسـيم الذي
تعـرضت له الـبنى الـتحـتـية لـلقـطاع
الصحي فضال عن الشح العسير في
توفر األدوية حيث لم تـتجاوز نسبة
الــتــجــهــيــز الــكــامل لــلــمــؤســســات
ـئة الصـحيـة في عام 2018الـ 12با
ـــنـــقــذة مـن األدويــة األســـاســـيـــة وا
لــلـــحــيـــاة)  مــشـــيــراً الى (أخـــطــار
ــخـتــلف انـواعه الــتـلــوث الـبــيـئي 
الـذي يـتـعـرض له الـعـراق واألهـمـية
الــقـصــوى لــتـمــويل بــرامج وطـنــيـة
قـلقة فعّـالة لـرصد هـذه التـحديـات ا
والــتــصـدي لــهــا).ونــاشـد الــعــلـوان
مــجـــلس الـــنـــواب أن (يـــســـتــجـــيب
لالحـتيـاجـات التي أوردتـهـا الوزارة
ــالــيـة فـي خـطــابــهــا الى الــلــجـنــة ا
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بـــحث رئـــيس احملــكـــمــة االحتـــاديــة
الــعــلـــيــا مــدحت احملــمــود مع وزيــر
الـصـحـة عالء الـدين الـعـلـوان تـأمـ
الكـفالـة العالجـية لـلمـواطن وحمـاية
تحدث البيئـة وفق الدستور. وقـال ا
الـرسـمي للـمـحـكـمة إيـاس الـسـاموك
في بـــيــان تــلــقـــته(الــزمــان) امس إن
احملـمـود الـتـقى الـعـلـوان في مـكـتـبه
امـس االثــــنـــ وبــــحـث مــــعه(اسس
الــتــعــاون بــ احملــكــمــة االحتــاديـة
ا يـؤمن ووزارة الـصـحـة والـبـيـئـة 
الكـفالـة العالجـية لـلمواطـن ورعايته
صـحيـاً وحـمـاية الـبـيـئة وسالمـتـها

في ضوء أحكام الدستور).
WO U   UBOB ð

من دون مـــزيــد من الــتـــفــاصــيل. في
شأن مـتصل شـكا الـعلـوان من ضآلة
ــقـتــرحـة ـالــيـة ا الــتـخــصــيـصــات ا
ـوازنـة لـلـعـام لـوزارته في مـشــروع ا
اجلــــاري جـــــداً  مـــــشـــــيـــــرا الى ان
متـوسط االنفـاق الصـحي على الـفرد
ـوازنة  أقل بكـثير العراقي بـحسب ا
ـنطقة .وقال في من نظيره في دول ا
بيان صحـفي امس ان  الوزارة تأمل
من مـــجــلس الـــنــواب أن يـــجــعل من
(تـطـويـر الـقـطـاع الـصـحي والـبـيـئي
احد االولـويـات االساسـيـة للـمـوازنة
احلكـومـية لـعام 2019) موضـحا ان
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واطن اضي) مؤكداً ان(ا األسبوع ا
الــعــراقي لن يــرى مـا يــطــالب به من
تـطويـر نـوعي لصـحـته وبيـئـته مالم
يبـادر صُنّـاع الـقرار الـعراقي العـطاء
اع الـصـحي والـبـيـئي األولـوية الـقـطـَّ
التي يستحقها).واطلقت هيئة رعاية
ذوي االعاقـة واالحـتيـاجات اخلـاصة
فـي وزارة الـــــــعــــــــمل والــــــــشـــــــؤون
االجـتـمـاعـيـة دفـعـة جـديـدة من راتب
تفرغ للمـدني والعسكري ع ا ا
ستلم سابـقاً في تسع محافظات ا
هي صالح الـدين وكـركـوك وديالى
وبابل وكربالء والـنجف ومـيسان
ــثــنى بــعـــد شــمــولــهم وذي قـــار وا
بـــالـــقـــانـــون رقم 38 لـــســـنــة 2013
طـلوبة واكمالـهم جمـيع االجراءات ا

للشمول.
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ونـقل بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس عن
الـنـائب االداري لـرئـيس الـهـيـئـة عـلي
جــعــفــر احلـــلــو الــقــول (ان الــهــيــئــة
باشرت بتوزيع دفعة جديدة من راتب
تفـرغ لـلمدنيـ والعسكري ع ا ا
عاينة من قبل بعد اجراء الفحـص وا
ـعــتـمــدة من قـبل الـلــجـان الــطــبـيــة ا
ــعــ الــهــيــئــة وشـــمــولــهم بــراتب ا
ـتـفـرغ وفق الـقـانـون. وبـ ان الـيـة ا
ــســـتــفــيــدين تــوزيع الـــرواتب بــ ا
ـتـفرغ هي ـع ا شـمـول بـراتب ا ا

توزيع الـدفـعة اجلـديــــــــدة من راتب
ــتـــفـــــــــــرغ حملـــافــظــة ــــــــــعـــ ا ا
( ــدنـيــ والـعــسـكــريـ بـغــــــــداد (ا
ـســتـلــمـ ســابـقــا ابـتــداء من يـوم ا
ــوافق 2019/1/9 حـسب االربــعـاء ا
توجـيـهات الـوزير بـاسم عـبد الـزمان
الذي اعلن عن إطالق الدفعة اجلديدة
لتـحـقـيق مـبدأ الـعـدالـة واستـحـصال
حقوقهم وامتيازاتهم التي اقرها لهم
ودعا الـقانـون رقم 38 لـسـنة 2013. 
مــصـــرف الـــرافـــدين وزارات ودوائــر
الدولة بتـوط رواتب موظفـيها لدى

نـفس االلــيـة الــسـابـقــة في مـحــافـظـة
ـراجــعـة بــحـضـور بـغــداد إذ تـكــون ا
عـ فقط من دون احلـاجة حلـضور ا
ـعــاق مـســتـصــحـبــ مـعـهـم هـويـة ا
ـصورة ـدنـيـة االصـلـيـة وا االحـوال ا
ـعـاق وصورة عن عـ وا للـطـرفـ ا
الــتــقــريــر الـــطــبي وحــسب االســمــاء
ـــوقع االلـــكـــتــروني ـــنــشـــورة في ا ا
والصـفـحات الـرسـمـية لـوزارة الـعمل
والشـؤون االجـتـمـاعيـة ومـوقع هـيـئة
رعــايـة ذوي االعــاقــة واالحــتــيــاجـات
اخلــاصـة). وكــانت الــهــيـئــة بــاشـرت

ــصـــرف واالســـتــفـــادة من الـــســلف ا
قـدمـة من قبل الـيـة ا والتـسـهيـالت ا
ــــكــــتـب اإلعالمي ــــصــــرف.وقــــال ا ا
لـلـمـصـرف في بـيـان امس ان (عـمـلـية
تـوطـ رواتب مـوظـفي الـدولـة يـكون
عبـر إصـدار أدوات الدفع االلـكـتروني
ـوظف والـتي من خاللــهـا يـتـم مـنح ا
راتـبه الكـتـرونـيـا بعـيـدا عن الـتـعامل
الــــــــورقـي ).واشــــــــار الـى ان (هــــــــذه
وظف ـنفـعة عـلى ا اخلطـوة تعـود با
والتي من خاللـهـا يتم تـوزيع الـسلف

الشخصية له ).

افرام عيسى يوسفأمير بولصغزوان الداودي


