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بغداد

نبض القلم

الصحة والتربية والتعليم  مؤشرات  اساسية في التنمية البشرية ..
لقد سبق الـقرأن الكر  (كـارل ماركس) في تأكيـده على قيمـة االنسان  (ولقـد كرمنا
نزلة بني آدم)  فهو سيد هذا الوجود  وليس بعد (السيادة) من درجة تضاهي هذه ا
الــرفـيـعـة عـنـد رب الـسـمــاء  .. إنه خـلـيـفـته في االرض  وكــلـفه بـحـمل رسـاالته  (إني

جاعل في االرض خليفة) .. فهو حامل المانته عليها ..
ومن يريد أن يأخـذ باسباب الـتقدم والنـهوض ليس أمامه غـير أن يستـثمر في االنسان

أوال ...  فهو (أثمن رأسمال في الوجود) على حد قول ماركس ..
والفارق ب الدول في التقدم هو مستوى االستثمارفي االنسان ..

وأساس هذا االسثـمار يكون أوال في التعليم والصحة  فهما يولدان من تراكم (الثروة
البـشريـة) ما يـفيض علـى باقي القـطاعـات لتـنهض وحتـقق أهدافـها في الـتطـور بالبالد

وحتقيق تقدمها وسيادتها واستقاللها ..
ـنظار فإن  وزارة الصحة ليست وزارة عـادية   بل هي وزارة مهمة تتقدم على وبهذا ا

أي وزارة سيادية أخرى عدا التربية والتعليم التي تضاهيها في الدور واالهمية ..
فـاين نحـن من هذه الـقـاعـدة الـيـوم .. والدولـة غـابت عن  الـتـربـيـة والتـعـلـيم والـصـحة 
وانيطت مهـتهما الى  (جتار) هـمهم االول حتقيق ارباح طـائلة  يراها الـتاجر  مشروعا

استثماريا ماديا بالدرجة االولـــى  وال تهمه صحة االنســـان  وال عقله ..
تـلك  مـهـمــة وطـنـيـة ال تـرتـبـط بـوجـود هـذا الـوزيـر أو ذاك  لـســنـوات مـعـدودة  تـرتـبط
باالنـتـخابـات  أو حـصة مـكـون ما فـيهـا  بل تـرتـبط بفـلـسفـة الـدولة لـلتـعـليـم والصـحة

ورؤيتها لالنسان ودورها في صناعته ..
وفي رسـالـة وزير الـصـحـة التي قـدم فـيـها إسـتـقالـته لـرئـيس مجـلس الـوزراء اخلـميس
اضي صورة دقيـقة عن  مستوى التراجع اخلطير في خـدمات قطاع الصحة  ومنها ا

الي واالداري الذي أنهك إدارة هذا القطاع وشل كفاءته .. قلة التمويل والفساد ا
سـتوى في التـراجع إصالح النظـام  الصحي وانتـشاله  من وضعه كن بـهذا ا  فهل 

الصعب ?..
وزارتـان مهـمتـان  مسـؤولتـان عن صنـاعة االنـسان  وبـنائه ..واحـدة ال تزال الى االن
بدون وزير  وتدار بـالوكالة واخرى وزيرها يقـدم استقالته في حكومة تـتعرض للتهديد
ـنح اجازة مـفـتـوحـة كـأنـها احلل الـسـحـري النـتـشال بـاالقالـة  بـ حلـظـة واخـرى  و

الوزارة من هذا الوضع البائس ..
ليس جتـنـيـا عـلى احلكـومـات الـتي حـكمـت العـراق بـعـد عام 2003 عـندمـا يـقـول قائل
بانها فشـلت في حتقيق تنميـة حقيقيـة  وفي مقدمتها (الـتنمية االنـسانية)  وفي تقد

خدمات نوعيـة   الى االنسان يشار لها بالـبنان  النها مخاض عملـية سياسية فاشلة 
والـقـائـمـون عـلى أمرهـا هم من يـقـول  ذلك .. مـنـهم من قـال ذلك بـوقت مـبـكـر وهو في
ـســؤولـيـة  عـله يـغـيـر بـهـذا االعـتـراف من الـواقع شـيـئـا نـحـو مـوقع مـتـقـدم في سـلم ا
االحـسن  لكن مسـلسل الفـشل مستـمر باعـتراف مسـؤول أخر قبل مـدة قصيرة   إن
لم يـتـغـير (الـنـظـام الـسـيـاسي) عـلى حد تـعـبـيـره  لـكـنه رمى  مـهـمة الـتـغـيـيـر في سـلة
ا تسـير العـملية الـسياسـية كمـا رسم لها على وفق الـشعب  وهو صـعب التحقق  طـا
ا في ذلك احملاصصـة والتوازن  وهذا مـا ال  يستطـيع أن يقوم به أي رئيس حـكومة 
ا مـاكنـة الفـساد تـدور وهناك ارادة سـياسـية بـاستـمرارها أو هـدي نفسـه  وطا عبـد ا

تقف في طريق القضاء على هذه اآلفة  على حد تعبير احد النواب  ..
ـهدي   ومن يـرجع الى االرشـيف يـجد أن مـحـلـلـ وسيـاسـيـ هلـلـوا الخـتـيار عـبـد ا
ـنـقـذ) لـلعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة  وسيـكـون (قـفـزة نـوعـيـة فـيـها) ووصـفـوه بـانه سـيـكـون (ا
و(انـتـقـالـة من حـال الى نـقـيضـهـا)  و (عـودة الى الـسـيـاقـات الـصحـيـحـة  في الـعـمـلـية
قـراطـية)  .. وبـهـذا الوصف فـان حـكومـته   سـتكـون (الـفرصـة االخـيرة  لـلـعمـلـية الـد

السياسية) على حد تعبير من ذهب الى ذلك ..
ـساعي في اقالته  أم ال تزال هناك فرصة فهل ستـضيع هذه الفرصة إذا ما جنحت ا
هـارة والفنـية واالجناز .. وتلك اخرى للوقـت للضائع  يـلعب فيـها احلظ  دورا وليس ا

سمة (االوقات الضائعة) في مباراة كرة القدم..
ـهدي في فـهل ستـدخل الـعـمـلـية الـسـيـاسـيـة  في الـوقت الضـائع  اذا لم يـنـجح عـبـد ا

مهمته  ويتحقق ما لم  يتحقق في الوقت االصلي للمباراة  ..?
وضوع احلكومة - كما هو يبدو من احلراك السياسي  اليوم أن الشعب غير مهتم   
في التكليف ايضا  - قدر إهتمام االحزاب التي جاءت به  فقد اعتاد سماع االصوات
ـطالبـة باقالـة رئيس احلكـومة  ولـكن دون أن حتقق نتـائجهـا ما دام االختـيار يتم من ا
خالل اكـثر من طـرف على حـد ما ذهب الـيه احد النـواب   ناهـيك عن صعـوبة اخـتيار
البديل  وخاصة فـي ظروف محلية واقليمية ودوليـة بالغة اخلطورة والتعقيد  والدخول

من جديد في ازمة الكتلة الكبرى والتوافقات التي اشار اليها نائب أخر ..
ومـن هنـا فانه لـيس رجـما فـي الغـيب  بل هي قـراءة للـواقع تـستـنـد على جتـربـة طويـلة
ـاثلة مع حـكومـات سابقـة عنـدما يقـول قائل ان عادل عـاشها الـعراقيـون  في جتارب 
ـهدي سـيـكمل مـدة واليـته بالـتـمام والـكمـال  وقـد تنـتـهي  العـمـليـة  بـاستـجواب عبـد ا
أواقالة وزيـرأو وزيرين أو أكثر  ...ال يـهم العدد  لكن رئـيس احلكومة بـاق ويرحل بعد
أن يـكمل واليته ويـأخذ تسـلسله في رؤسـاء احلكومـات العراقـية   وبحـكم العمـر يخلد
الى الـراحـة  ويـنـصـرف  الى كـتـابـة مـذكراتـه  في بـلـده الثـاني  حـيـث سيـكـون له من
الـوقت مـا يــسـاعـده عـلـى الـكـتـابــة  فـلـيس له حــزب أو عـمل جـمـاهــيـري او أي نـشـاط
سياسي  أخر يـشغله او يجعله مـستمرا في  صدارة  العـمل السياسي  لكي يبقى في

العراق  كما هو حال من سبقه  من رؤساء احلكومات  ..
لـيس مـهــمـا مـا يـكــتـبه هـو  بل مـا يــكـتـبه االخــرون في صـفـحـات  الــتـاريخ  لـيس عن

حكومته  بل عن كل حكومة حكمت العراق ..
هـدي الى احلكومة بأصـواته  أي من داخل الكتل الفائزة لم يأت الشـعب بعادل عبد ا
ـقراطـية) في االنتـخابـات   بل جاء بـتوافق الـكتل الـسيـاسيـة خارج إطـار (اللـعبـة الد
بأن يكون رئـيس احلكومة من الـكتلة الكـبرى  أو بتوافق دولي واقـليمي وداخلي  حاله

كغيره من رؤساء الوزراء الذين سبقوه على حد ما ذهب اليه ذلك النائب..?.
رحـلة الى جـهد كـبيـر في التـحلـيل والتـقو وال يـحتـاج من يـتصـدى للـكتـابة عن هـذه ا
في وصفها   يـكفي ان يرجع الى تصريحات من شارك فـيها سواء من قومها بالفشل
أوتـأثير  اسـتشراء الـفساد الـذي  حتول الى ظـاهرة مسـتمرة عـلى تعاقب احلـكومات 
ـؤرخ  او بـتـقدم فـلم تـتـرك اي حـكـومة مـعـلـمـا تـنمـويـا يـشـار له ويـفـرض نفـسه عـلى ا
واضح يـضـاهي مــا يـتـمـتع به  االنـســان في الـعـالم من خــدمـات اسـيـاسـيـة كــالـتـعـلـيم

والصحة واخلدمات البلدية وغيرها .. 
مـتـى مـا غـابت (مــفـردة الـفــسـاد) عن الــتـداول تـكــون مـفـردة الــتـنــمـيـة هي الــسـائـدة 

واحلكومة قد حققت ما يريده الشعب ... فهل حتقق ذلك ..?
سؤول .. ذلك هو السؤال   وذلك هو دور ا

وهـنـا يـظـهـر بـجالء دور الـقـائـد في الـظـروف الـصـعـبـة  كـمـا هـو حـال سـنـغـافـوره في
ـثــال في حـربـهـا عـلى الـفـسـاد ومـعـركـة الـبـنـاء ـاضي عـلى سـبـيل ا سـتـيـنـات الـقـرن ا
ائية  والتنمـية بقيـادة رئيس الوزراء (لي كوان يو) الـذي عد محاربـة الفساد أولـوية ا
وعـنوانا لـلحكم الـرشيد ..  فـقد تسلـم بالده  وهي (في حالة بـائسة  يـنهش بهـا الفقر
ن يدفع)  كـما هو ـة بكل أنـواعهـا   وتبـاع منـاصب الدولـة  ـرض والفـساد واجلر وا
كـنـا جدا  ألنه حـالـنا   بـحـيث هـناك تـصـور بأن االصـالح مسـتـحيل  لـكـنه جـعلـه 

كان يعرف من أين يبدأ ..
وبدأ من  محاربة   الفساد..

وعـندمـا سئل عن سر جنـاحه في حربه علـى الفسـاد  وتميـزه عن جتارب العـالم الثالث
ـسـكون الـلـصوص في أسـيـا  قال (نـحن نـحارب الـفـسـاد من قمـة الـهرم  بـيـنـما هم 

فسدين الكبار ..) ..  الصغار وال يقتربون من ا
باختصـار شديد ..  يرى أن نظافة الشارع من االوسـاخ تبدأ من نظافته من الفاسدين
والـلصـوص  وجناحـها دليل وعي الـشعب  ونـزاهة  الـنظـام  وجدارته بـاحلكم  ولذلك
قال  (لي كوان يو) ..  (حـينما يسير اللصوص في الطـرقات آمن فهناك سببان : أما
الـنـظـام لص كـبـيـر  أو الشـعب غـبي أكـبـر ..)  .. وهـذا مـا كـان ال يـرتـضيـه احلاكم ال

لنفسه وال لشعبه ..
 وهذا ما نحتاجه ايضا للقضاء على الفساد ..

ـهـدي عـلى وشك ان يـنـهي الـربع االول من واليـته  فـهل سـيـحـقق مـا عـجز عـنه عـبـد ا
دة الباقية  اذا ما قدر له أن يستمر .?? االخرون  في ا

ـا الفـسـاد مـستـمـر  واحملـاصـصة هي  سـؤال تـصعب االجـابـة عـلـيه بااليـجـاب   طـا
احلاكمة ..

والبداية تكون منهما ..
 } } } }    
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تـصـريحـات مفـزعـة تسـمعـها من مـتـخصـص ومـسـؤول ونـواب ب آونـة واخرى عن
استفحـال االمية في الـعراق  من جديد  فـقد اشارت التـصريحات الى ان هـناك  نحو
(ثـمـانـيـة ماليـ أمي  في الـعراق) .. بـعـد ان نـظف تـمـامـا من هـذا الـوبـاء اخلـطـير في

الثمانينات ..
وهو رقم كبير جدا قياسا الى نفوس العراق  أي  أن واحدا من ب خمسة امي ..

دعـوات كثيـرة من ناشطـ  ومتخـصصـ الى تفعـيل قانون الـتعلـيم االلزامي ..  ولكن
هذه الدعوات وحـدها ال تكفي إن لم تتحسن الظروف االقتـصادية واالجتماعية للبالد 
وتـنهض احلـكـومة بـدورهـا في هذا اجملـال  وتـبدا بـحـملـة  وطـنيـة كـبرى لـلقـضـاء على

ناسبة .. ادية ا وارد البشرية والفنية وا االمة  تخصص لها ا
ـعـنـيــون كم هـو الـضـرر االمــني واالقـتـصـادي واحلــضـاري واالجـتـمـاعي فـهـل يـدرك ا

واالنساني  والثقافي الستفحال االمية في البالد ..?..
ا رقم خـطير يـعطي مؤشرا عن نـسبة الفـقر ايضـا   ودور الفساد في إعـاقة التنـمية 
نـاسبة  لالنـسان وفرص الـعمل  وتدني في ذلك الـتنمـية  البـشرية الـتي توفر احلـياة ا
هم مـستـوى الـتـعـليم بـصـورة عـامـة وغيـاب دور احلـكـومـة في  هـذا القـطـاع احلـيـوي ا
وقبـولها بـوجود شـريك لهـا فيه ال يـهمه غـير الـربح وكان الـتعـليم سـلعـة  كمـا هو حال

ـولدات االهـليـة) في تقـد خدمة وزارة الـكهـرباء عنـدما شـاركتـها (ا
اســاســـيـــة لــهـــا دور مــهـم في نــهـــوض الـــبالد االقــتـــصــادي

والتنموي واالمني واخلدمي ..
فالى متى  هذا السكوت والتهاون  عن االمية ?!!

 } } } }             
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االنسان زهرة االرض .. ( مثل فيتناني ).. 
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الــبــتــول والــزهــراء في قــضـاء عــلي
ـحافـظة مـيـسان. من جـهة الغـربي 
ــركـزي عـد مــحـافظ الــبـنك ا اخــرى 
الـعــراقي عــلي الـعالق أن مــبـادرة 5
ـشــاريع هي مــلـيــارات دوالر لــدعم ا
األكـــبــــر في تـــأريخ الـــعـــراق. وقـــال
الــعـالق خالل مــشــاركـــته في ورشــة
عمـل في القـاهـرة  إن (مبـادرة الـبنك
ـتوسـطة لـلمـشـروعات الـصـغيـرة وا
ــــصــــارف عن طــــريـق مــــخــــتـــــلف ا
الــعــراقــيـــة من خالل تــخــصــيص 5
بلغ مليارات دوالر لهذا الهدف هو ا
األكـبـر في تـأريخ الـعراق اخملـصص
ولفت شـروعات) لتلك الـنوعـية من ا
الى ان (الـــظــروف والـــعــوامـل الــتي
تــعــرض لــهــا الـعــراق كــانت ســبــبـاً
مــــؤثـــراً فـي الـــوضـع االجـــتــــمـــاعي
األمر الـذي فـرض على واالقتـصـادي
ــــبـــادرة الـــبــــنك أن يــــأخــــذ زمـــام ا
لــــلـــخـــروج مـن تـــلك األزمــــات الـــتي
وأن يـكـون قدوة عـاناهـا الـعـراقيـون
فــكـان ــؤســسـات األخــرى  لــبــقـيــة ا
االهـتمـام بـقضـايـا الـتنـمـية والـبـناء
الــتي يــحـتــاجـهــا الـشــعب الــعـراقي

ومؤسساته). 
واطلق البنـك في وقت سابق مبادرة
تـرلـيـون ديـنـار من أجل اإلسـهـام في
توسطة شاريع الصغيرة وا زيادة ا
وتــتــراوح مـــبــالــغــهــا من 5 إلى 50
ـمـكن زيـادتـهـا مـلـيـون ديــنـار ومن ا

الى مليار دينار.
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وأكـدت وزارة الـنــقل الـسـعي إلعـادة
الــتــرانــزيت عــبـر الــعــراق بــراً بــعـد
توقفه منذ عام 2013 مشيرة الى ان
تـلك موقعـاً جغرافيـاً مهماً العراق 
ــــــــوقع في يـوجب اسـتــغالل هـذا ا
تفعيل التبادل التجــــــــاري ب دول
اجلــوار لـــتـــنـــشـــيط االقـــتـــصــــــــاد

العراقي.

وقـــالـت الـــوزارة في بــــيـــان امس إن
(الـــوزيــر عــبـــد الــله لــعـــيــبي تــرأس
اجـتـمـاعـاً لـلجـنـة الـتـرانـزيت الـعـلـيا
لوضع التعلـيمات اخلاصة بـعمليات
الــنـــقل وفق اجلــدوى االقـــتــصــاديــة
والسـياسـية لـلبالد بـحضـور أعضاء
اللجـنة ووكـيل الوزارة الفـني ومدير
عــام الــدائــرة الــفــنــيــة واعـضــاء من
وزارات الدفـاع والداخـليـة والتـجارة

الية و الهيئة العامة للكمارك). وا
وأضـاف أن (االجـتـمـاع االول لـلـجـنة
نــــاقش ورقــــة عــــمـل لــــوضع آلــــيــــة
وضــوابط جـديـدة لــعـمــلـيـة الــعـبـور
بـالــتـرانـزيـت تـتـوافق مـع الـضـوابط
عمول بهـا في باقي دول العالم من ا
حـــيث مـــحـــاور أوزان الـــشـــاحـــنــات
ولفت لعيبي تفق علـيها) والسرعة ا
ـــواضــيع الى ان (الـــتــرانـــزيت من ا
ـهــمـة الـتي تــعـمل عـلــيـهـا الـوزارة ا
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أعلن محافظة ذي قار عادل الدخيلي
استحـصال موافـقة وزارة التـخطيط
إلطالق مــبــلغ 58 مــلــيــار ديــنــار من
تـخصـيـصات احملـافـظة ضـمن خـطة

Æ2019 تنمية األقاليم لعام
وقــال الـــدخــيــلي فـي بــيــان امس إن
(الوزارة وجـهت خـطـاباً رسـمـياً إلى
ــالــيـة دائــرة احملــاسـبــة في وزارة ا
ــوافــقــتــهـا عــلى إطـالق مـبــلغ 58
شاريـع خطة احملـافظة ملـيار دينـار 
مــحــســوبــاً عــلـى الــتــخــصــيــصــات
ــدرجـة في الــســنـويــة لــلـمــشــاريع ا
وازنـة االسـتثـمـارية لـلـعام جـداول ا
اجلـــــــاري بــــــعـــــــد مــــــطـــــــالــــــبــــــات
الية إلى (اإلسراع داعيا ا بإطالقها)
في الـتــمـويل واسـتــكـمـال صـرف مـا
ـبـالغ اخملــصـصـة ضـمن تـبـقـى من ا
واشـــار الــــدخـــيــــلي الى ــــوازنــــة) ا
(تــخـويـل الــتــخــطــيط لــلــمــحــافــظـة
صالحــيـات الــتـنــفـيـذ والــصـرف في
إطـار الـتـعـلـيـمـات اخلـاصـة بـتـنـفـيذ
مـشـدداً عـلى (اإلسـراع هـذه اخلـطـة)
ـشـاريع وتـقـد اخلـدمات بـإجنـاز ا
ألهـالي ذي قـار لــلـنـهـوض بـواقـعـهـا
اخلدمي). فيما اعـلن وزير التخطيط

نــــوري صــــبـــــاح الــــدلـــــيــــمي إدراج
مـشـروعي تـأهــيل خط سـكك احلـديـد
وإعــادة إعــمـــار جــســر األزركــيــة في

محافظة األنبار . 
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وقـــال الــدلـــيـــمي في بـــيــان امس إن
(سـكك احلـديـد التي سـيـتم تـأهـيـلـها
حـــديــثــة ســتــتـــضــمـن خط بــيـــجي 
عكاشات حصيـبة الـقائم احلقالنية
بالـتـنسـيق مع اجلـهات ذات الـعالقة
ـركـزيــة واحملـلـيـة في احلــكـومـتــ ا
بــعــد اســتــكــمــال مــتــطــلــبــات إدراج
ــســاعي ــشــروعــ وذلـك في ظل ا ا
الـتي تـمـضـي الـوزارة في حتـقـيـقـهـا
ناطق احملررة إلعادة االستقرار في ا
ضـمن قـرض الــبـنك الـدولي الـطـار

ناطق احملررة من اإلرهاب). إلعمار ا
وكــان اجملــلس الــوزاري لــلــخــدمــات
االجــتـــمــاعــيــة قــد أقــر في جــلــســته
االعـتيـاديـة برئـاسـة وزيـر التـخـطيط
تـوفــيـر كـافـة الــسـبل الالزمـة إلجنـاز
ومشروع مشروع مستشـفى الفلوجة
إســـكــان الــتــاجــيـــات في مــحــافــظــة
ومـــشـــروع إســـكـــان قـــضــاء بــغـــداد
الـــــشــــــطـــــرة في مــــــحـــــافـــــظـــــة ذي
ومــشــروع تــطــويـر شــوارع حي قــار

كــونه حـلـقــة إضـافـيــة مـهـمــة تـقـوي
مـفـاصل اقـتـصـاد الـبـلـد من الـشـمـال
إلى اجلنوب والتي ستـؤول بالفائدة
لــــــــزيـــــــادة إيـــــــرادات خــــــــزيـــــــنـــــــة
مـــشــيـــرا الى انه (بـــعــد أن الـــدولــة)
ـراً مالحــيـاً جـويـاً أصـبح الــعـراق 
نضع لبـنات نظـام الترانـزيت البري
مـر اآلمن للبضائع للعراق لـيصبح ا
ــسـافــرين ونـســعى جـديــاً إلعـادة وا
الـتـرانــزيت عـبـر الـبـالد مع مـخـتـلف
اجلهـات بعـد توقـفه منـذ عام 2013)
ـتــلك مــوقــعـاً وتــابع ان (الــعــراق 
جــغـرافـيــاً مـهــمـاً بــ الـدول يـوجب
وقع في تفعيل علينا استغالل هذا ا
الـتــبـادل الـتــجـاري بـ دول اجلـوار
وتـــنــــشـــيط اجلــــانب االقــــتـــصـــادي
مؤكـدا (رغبـة احلكـومة في العـراقي)

تنـشيط حركـة التـرانزيت بـراً كما 
تنشيط وجناح العمل به جواً). 

بحث وزير الـداخلية من جهة اخـرى
يـاس طـاهـر الـيـاسري مع الـسـفـير
الــلـــبــنــاني لــدى بـــغــداد عــلي أديب
احلبحاب التعاون في مجال تبسيط
ــــــســــافــــرين بـــ اجــــراء دخــــول ا

البلدين. 
وقال بـيان امس ان (اجلانـب بـحثا
الـــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ الــعــراق
ـــا يــنــســـجم مع أسس ولـــبــنــان و

شتركة). صالح ا االحترام وا
وأضـاف أن (الــلــقـاء بــحث عـدداً من
ـوضـوعات الـتي تـتـعـلق بـتـبـسيط ا
ـسافرين االجراءات الفـنيـة لدخول ا
ب البلـدين الشقيـق والتطرق إلى
ــعـــوقــات وإبــداء أهـــمــيـــة تــذلـــيل ا

مكنة).  التسهيالت ا
من جانبه أعرب احلبحاب عن (رغبة
ـشـترك بالده في تـطـويـر الـتـعـاون ا
ـخـتلـف اجملاالت).  بـ الـبـلـدين و
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وجـــهت وزارة الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي
والبحث الـعلمي اجلـامعات بـتسهيل
الدراسة للطلبة من ذوي االحتياجات
اخلاصـة مـبتـوري األطـراف السـفلى.
وقـالـت الـوزارة في بــيـان امس أنــهـا
(وجـهـت اجلـامـعـات كــافـة بـتــسـهـيل
الدراسة للطلبة من ذوي االحتياجات
اخلـاصـة مـبـتـوري األطـراف الـسفـلى
عــبـــر تــوفـــيــر قـــاعــات دراســـيــة في
الـــطـــوابـق األرضـــيـــة أو مــــصـــاعـــد
مـبـيـنا ان كـهـربـائـية حلـ الـتـخـرج)
(القرار جاء التـزاما بالقانون رقم 38
لــــــســــــنـــــة  2013اخلــــــاص بـــــذوي
االحـــتـــيـــاجــات اخلـــاصـــة). الى ذلك
,دعـت هــيـــئـــة رعـــايـــة ذوي اإلعـــاقــة
واالحــتــيـــاجــات اخلــاصــة في وزارة
الـــعـــمل والـــشـــؤون االجـــتـــمـــاعـــيــة

تقدم الى الـشمول اجلديد براتب ا
ن ـــتـــفـــرغ لـــعــام 2019  ـــعـــ ا ا
اكملـوا اجراءات الفـحص الطبي الى
راجـعة لـتسـلم االستـمارة اخلـاصة ا
ـاسـتـر بـاصــدار الـبـطــاقـة الـذكـيــة (ا
كــارد). وقــال بــيــان لــلــوزارة تــلــقــته
(الـــزمــــان) امس ان (الـــهـــيـــئـــة دعت
تقدم الى الـشمول اجلديد براتب ا
ن ـــتــفـــرغ لـــعــام  2019 ـــعـــ ا ا
اكملـوا اجراءات الفـحص الطبي الى
مـراجـعـة الـدائـرة لـتـسـلم االسـتـمـارة
اخلــاصـة بـاصــدار الـبــطـاقـة الــذكـيـة
ـعـ فقط ـاسـتر كـارد وبـحـضـور ا ا
داعـــيـــا في بـــغــــداد واحملـــافـــظــــات)
ـستـمسـكات شـمولـ بـ (احـضار ا ا
ـعـاق ـعــ وا األصــلـيــة لـلــطـرفــ ا
وصــورة عن الـقــرار الـطــبي في مــقـر
الـهـيـئـة الــكـائن في الـوزيـريـة مـقـابل

مــعــهــد الــنــفـط والــقــرارات الــطــبــيـة
ـنجـزة لغـاية  30حزيران شـمولـة ا ا
مـبــيـنـا ان (مــراجـعـة الـعــام اجلـاري)
اقـسـام الـهيـئـة في احملـافـظـات تـكون
وفق الـيــة يـحـددهـا كل قــسم وتـنـشـر
االســـمــاء في صــفــحـــة الــفــيــســبــوك

اخلاصة بهم).
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ـــشــمـــولــ في وتـــابع ان (اســـمــاء ا
ـوقع االلـكـتـروني بـغـداد نـشـرت في ا
والصفحات الرسمية العائدة للوزارة
وصفـحة الـهيـئة الـرسمـية عـلى شكل
وشدد دفعات بواقع 200 اسم يوميا)
الـبـيـان عـلى (االلـتـزام بـالـتـسـلـسالت
واعـيد احملددة لـضمـان انسيـابية وا
راجعة بـكل سهولة ويسر). العمل وا
ـــــشـــــاكل ونـــــاقـــــشـت الــــهـــــيـــــئـــــة ا
الــســتــراتــيــجــيــة الــتي تــواجه عــمل

الـوزارة بـشـكل عــام والـهـيـئـة بـشـكل
خـــــــاص . واوضح الـــــــبـــــــيـــــــان انه
(بــحــضــور وكــيل الــوزارة لــلــشـؤون
ـــالــيـــة فــالـح الــعـــامــري اإلداريـــة وا
والنائب الفـني لرئيس الهـيئة عصام
عــبـــدالـــلـــطــيـف ومــديـــر عـــام دائــرة
الـتخـطـيط والدراسـات تـمت منـاقـشة
ــشـاكل الــتي تـواجه مــجـمـوعــة من ا
عــمل الــوزارة بــشـكـل عـام والــهــيــئـة
بـشـكل خاص مـن بيـنـهـا الـوقـاية من
اإلعــــاقــــة وعــــدم وجــــود بــــيــــانــــات
إحصائيـة معتمـدة لهؤالء االشخاص
ومعـاناة هـذه الـفئـة في إيجـاد فرص
عـمل مـنـاسـبـة لـدمـجـهم في اجملـتـمع
وإيـــجــاد دراســة قــانــونــيــة شــامــلــة
الشراكهم في عضوية مجلس النواب
الحـــــقــــــيـــــتــــــهم فـي الـــــتــــــمـــــثــــــيل
الفــتـا الى (االتـفـاق عـلى االنـتـخـابي)

اعـداد دراسات وبـحـوث تـعـنى بواقع
هـــذه الــفــئـــة من قــبل بـــاحــثــ ذوي
االخـــتــصــاص بــالـــتــعــاون مع وزارة
الــتـعــلــيم الـعــالي والــبـحـث الـعــلـمي
اليجاد احللول العلـمية الناجعة التي
من شانـها الـتـغيـير اإليـجابي لـلواقع
ـــهــنـي واالنــســـاني االجـــتـــمـــاعي وا
لـألشــــــــــخــــــــــاص ذوي اإلعــــــــــاقـــــــــة

واالحتياجات اخلاصة). 
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وبــحــثت مـديــر عــام دائـرة احلــمــايـة
االجــتـمـاعــيـة لـلــمـرأة عـطــور حـسـ
ــثــلي بــرنــامج األ ــوســوي مع  ا
ائي السـبل الكفيلة لدعم تحدة اإل ا
رأة وتمكينها في اجملتمع من خالل ا
ـتـخصص بـالـنوع اعـمام الـبـرنامج ا
االجتمـاعي ومسـاواتهن بـالرجال في
مــا يـتـعــلق بـاحلــقـوق والــواجـبـات .

ـوسوي الـقول انه ونقل الـبيـان عن ا
(البـــد من تــنـــفــيــذ بـــرامج ارشــاديــة
ــعـنــفـات في وتــثــقـيــفـيــة لـلــنــسـاء ا
احملافظـات احملررة نـظرا الهمـية تلك
البرامج و تـاثيرهـا الفاعل في تـوفير
بـيئـة اجـتـماعـيـة مالئـمة لـلـنـساء في
تــلك احملــافـظــات). مــشــيـرة الى ان (
جــهـودا اســتــثـنــائـيــة بـذلـت من قـبل
ـعـيل عـبر الـوزارة لـلـنسـاء فـاقـدات ا
االقـسام الـتـابـعـة لهـا في احملـافـظات
احملــررة طــوال مــدة ســيـطــرة داعش
عــلـيــهـا واثــنـاء عــمـلــيـات الــتـحــريـر
مــشــددة عــلى (دعـم ربـات وبــعــدهــا)
ــعــيل عــبــر بــرامج االســر فــاقــدات ا
تـمـكـ اقـتـصـادي والـذي سـيـنعـكس
ايجـاباً عـلى كل االسـرة في اجلوانب
الصـحـية والـتعـليـمـية وتـقلـيل فرص

ارغام الصغيرات على الزواج). 
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يعلن ديـوان محافـظة نينـوى عن مناقـصة عامـة لتنـفيذ مـشروع (جتهـيز وتنـفيذ مـصادر جهد  33كف حملطتي
هـجرين البالغة  135 مليار دينار ناقالت لـلهجرة وا النـشمية ويارمجـة اجلنوبية ضـمن تخصيصـات مبالغ ا
حملافظة نينوى) وبكلفة تخمينية مقدارها  1,302,700.000 دينار (مليار وثالثمائة واثنان مليون وسبعمائة
ناقصة مراجعة قسم العقود في دة تنفيذ ( 300 يوم).على مقدمي العطاءات الراغب بدخول ا الف دينار) و
ديـوان احملافـظة (خالل اوقـات الدوام الـرسمي وابـتداءا من تـاريخ نشـر االعالن ولغـاية نـهايـة الدوام الـرسمي
لـيوم 29 /9 / 2019 للـحـصـول على نـسـخة من الـوثـائق لـقاء مـبـلغ مقـطـوع قدره  150000ديـنار فـقط (مـائة
وخـمسـون الف ديـنار) غـيـر قابـلـة للـرد. تـسـلم العـطـاءات من قبل صـاحب الـعـطاء او من يـخـوله بظـرف مـغلق
ـوجود في ـناقـصة واسم مـقدم الـعـطاء وعـنوانه ويـودع في صنـدوق العـطاءات ا ومـختـوم ويـكتب عـليه رقم ا
ذكورة في الصفحة رقم (2) علما ان تاريخ الغلق يوم االثن ستمسكات ا قسم العقود مرفـقا معه الوثائق وا
وعد. يكـون مؤتمر ما وافق 30 /9 / 2019 الساعـة الثانية عـشر ظهرا وسوف تـرفض العطاءات بعـد هذا ا ا
وافق 22 /9 / 2019 لالجـابة عـلى االستـفسارات في قبل الغـلق في السـاعة الـعاشرة من صـباح يـوم االحد ا

ذكور في وثيقة العطاء. العنوان ا
مع التقدير
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