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ـديـريــات الـعـامـة لـلــمـحـاوالت الـى ا
لـلـتــربـيـة في احملـافـظــات كـافـة لـيـتم
ايصالها الى مراكز الفحص (العلمي
واالدبـي) وبــــخالف ذلـك تــــتــــحــــمل
ــديـريــة مـســؤولـيــة عـدم ارســالـهـا ا

بالوقت احملدد لها .
…—Ëœ œUIF½«

عـلـى صـعـيــد اخـر انـتــهت اخلـمـيس
ــــاضي اعـــمـــال الـــدورة الـــعـــاديـــة ا
ـئـة لــلـمـجـلس الـثــانـيـة عـشــر بـعـد ا
التنـفيذي لـلمنـظمة الـعربيـة للتـربية
ـنعـقدة اعـمالـها والثـقافـة والعـلوم ا
ـنـظـمة ـقـر ا عـلى مـدى ثالثـة ايـام 
بـتــونس. وذكـرت مـديــريـة الـعالقـات
الــــعــــامــــة واالعـالم في الــــوزارة انه
(برعـاية واهـتمـام من وزيرة الـتربـية
سهى خليل العلي بك ترأس جلسات
ـثل جـمـهـورية اجملـلس الـتـنفـيـذي 
ـدير الـعـراق حـسـنـ فـاضل مـعـله ا
الـعـام لـلـعالقـات الـثـقـافيـة في وزارة
التربية واالم العام للجنة الوطنية
العراقـية لـلتربـية والثـقافة والـعلوم
ــــرة االولـى الــــتي يـــــحــــصل وهـي ا
ـــنـــصب مـــنــذ الــعـــراق عـــلى هـــذا ا
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الــــتي تــــشـــهــــد إزدهـــاراً فـي اإلنـــتـــاج
الوطني بكافة أنواعه).

من جـهـة اخـرى اعـلـنت مـديـريـة زراعـة
ائـدة بلغ بـابل ان انتـاجهـا من بـيض ا
اعــلى مـسـتــوى له خالل شـهــر تـشـرين
الــــثـــــاني احلـــــالي لــــيـــــســــجـل اعــــلى
ديرية مستوياته خالل الـعام. واكدت ا
ان انـتـاج احملـافـظـة حـقق 12884400
بــيـــضـــة من خالل مـــشــاريـع الــدواجن
الـعاملـة فيـها والـبالـغة سـبعـة مشاريع
بــطــاقــة تــشــغــيــلــيــة ضــمت 593331
دجــاجـة بــيــاضــة في مــرحـلــة االنــتـاج
اضـافـة الى 344909 دجـاجــة بـيـاضـة

في مرحلة التربية.
 وقــال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
ـفـاقس الـعامـلـة في مـحـافـظة (انـتـاج ا
بابـل بلغ 2470292 فرخ خالل الـشـهر
ذاته من خالل 14 مشروع عامل حاليا
و  رفـد السـوق احملـلـية بـ 1285طـنا
من دجاج اللـحم من مشاريـعها الـبالغة
ديرية الى ان53  مشروعا). واشارت ا
(انـتــاج مـشـاريـع الـثـروة الــسـمــكـيـة و
الــبـالغ عــددهـا 105 مــشـروعــا مــجـازا
عـــامال حــالـــيــا بــلغ 185 طن من خالل
مشاريع االحواض الطـينية و االقفاص
الـعـائـمـة اضـافـة الى تـشـغـيل اكـثـر من
مشروع مختلف لتسم العجول 22
واحلمالن و تـربـية االبـقار و االغـنام و
بطـاقة تـشغـيلـية بـلغت اكـثر من 1445

راس).
وتـــنـــاشـــد وزارة الــــزراعـــة ومن خالل
شـركـة مـا ب الـنـهـرين الـعامـة لـلـبذور
ــتــظـــاهــرين الــســـلــمــيـــ الــســمــاح ا
ــــســـوقـــ ــــزارعـــ ا لـــلــــفالحـــ وا
بـتــسـويق مــحـاصــيـلــهم الـزراعــيـة من
الذرة الصفراء وجتهيز الشعير العلفي
للموسم الزراعي احلالي في محافظتي
واسط وبــــابل. واضــــاف الــــبــــيـــان ان
ـــتــظــاهــرين الــســلــمــيــ (الــوزارة بــا
السـماح بـتسـويق احملاصـيل الـزراعية
وسم التي تشـهد إنتاجـا وفيرا خالل ا
ـا يــنـعــكس بـشـكـل ايـجـابي احلــالي 
عـلى االقـتـصـاد الـوطـني وتـوفـير األمن
الـغـذائي للـمـواطن الـعـراقي فضال عن
عــدم تــعــرض لــلــمــمـــتــلــكــات الــعــامــة
واحملـافـظـة عـلى انـسـيـابـيـة الـعـمل في
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نـتجات النـفطية كشفت شـركة توزيع ا
عن خـطتهـا السـنويـة لتـجهـيز مزارعي
محافظة نـينوى بحصـصهم من منتوج
ـوسم احلـصـاد زيت الــغـاز اخلـاصــة 
الزراعي لـعام 2020والتـي بلـغت أكـثر
من ( (31مــــلـــيــــون لــــتـــر وذلـك ضـــمن
جـهــودهــا لــدعم الــقــطـاع الــزراعي في

احملافظة. 
وأعـلن وكـيل مـديـرعـام الـشـركـة حـس
طــالب عـبـود (الـشـركــة مـسـتـمـرة بـدعم
ـهمة في الـبلد ومـنها كافـة القطـاعات ا
الــقـــطـــاع الــزراعي عـــبـــر جتــهـــيـــزهــا
لـلـمزارعـ في مـحـافـظة نـيـنـوى ضمن
حملة احلراثة والبذار للموسم اجلاري
ــنــتــوج زيت الـــغــاز من خالل هــيــأة
الـتجهـيز الـتابـعة لـها وذلك بـالتـنسيق
مع وزارة الزراعة / مديرية الزراعة في
نــيـنـوى) مـبـيــنـاً إن (هـذا اإلجـراء يـتم
ــوقـعـي من قـبل بــعــد إجـراء الــكـشف ا
جلـان الـكـشف لـغـرض حتـديـد احلـصـة

طلوبة وإكمال اإلجراءات الالزمة).  ا
WOŽ«—“ WŠU

من جانـبه أوضح مدير هـيئـة التجـهيز
في شـركـة الـتـوزيع إحـسـان مـوسى ان
ـسـاحـة الـتي تـصـلح لـلـزراعـة (حـجـم ا
والـتي ستـدخل ضمـن اخلطـة الزراعـية
بـــلــــغت اكــــثـــر من (6) مــــلـــيـــون دو
وسيكون التجهـيز بواقع خمسة لترات
) مـــبــيـــنــاً أن (حتــديـــد الــكـــمــيــة دو
وتـخـصـيـصـهـا لــغـرض الـتـجـهـيـز يـتم
ــزروعـة أو إعـتـمـاداً ـسـاحـة ا حــسب ا
ـضخـات والـسـاحـبات عـلى اآللـيـات وا
الـزراعيـة) مضـيفـاً إن (الشـركة تـسعى
جـاهــدة بــدعم الــقــطــاع الــزراعي ألجل
الــنـهـوض بـواقـعه حــسب اإلمـكـانـيـات
ـــتـــاحــة وبـــالــتـــالي دعـم اإلقــتـــصــاد ا

الوطني وتشجيعه). 
واضـاف بيـان تـلقـته (الـزمان) امس أن
(وزارة الــنــفط وعــبــر شــركـة الــتــوزيع
حتـــرص عـــلى إســـتـــمــرار تـــوفـــيـــرهــا
وجتـهــيــزهــا لــلـمــشــتــقــات الـنــفــطــيـة
للـقطاعـات الزراعيـة والصنـاعية سـعياً
منهـا على النـهوض بواقعـها وحتس
أداءهـا وإنتـاجـها نـظـراً للـظـروف التي
واجـهته وال سـيـما فـي الفـتـرة احلالـية

في احـيـاء احملافـظـة التي اكـتـملت
البنى التحتية بها). 

وكان مـحافظ الـنجف قـد طالب من
احلكومة االحتادية في وقت سابق
ـشاريـع ضمن  أعـادة ادراج هـذه ا
خـطـة احملـافـظـة لـعام  2019 كون
بيـنة اعاله تمثل حاجة شاريع ا ا
ــواطن الــنــجــفي. ثــورة االعــمـار ا
والــبــنـاء مــسـتــمـرة فـي مـديــنـتــنـا
قدسة والنـجف االشرف تستحق ا

الكثير .
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من جـهـة اخـرى اعـلن وزيـر الـعمل
والــشــؤون اإلجــتــمــاعــــيــة رئــيس
هـيـئـة احلمـايـة اإلجـتمـاعـيـة باسم
عــــبـــــد الــــزمـــــان الــــربـــــيـــــعي عن
شـــــــــــــــمــــــول 600 ألـــف أســــــرة
بـأعـانة احلـمايـة اإلجـتمـاعـية وفق
أحكام قـانون احلمـاية اإلجتـماعية

رقم 11 لسنة 2014. 
وقــال وزيــر الــعـمـل خالل مــؤتــمـر
صـــحــــفي اخلـــمـــيس ان (اســـمـــاء
ـشمـول اجلـدد بأعـانة احلـماية ا
اإلجتـماعـية والـبالغ عددهم (600)
ألف أســرة ســـيــتم اإلعـالن عــنــهــا
نـهــايـة الـعــام اجلـاري عــبـر مـوقع
الــوزارة الــرسـمـي  مـبــيــنــاً " بـأن
ـشــمـولــ بـالــوجـبـة ــواطـنــ ا ا
اجلـــــديـــــدة  حــــسـم مـــــوضــــوع
شـمــولـهم مـنـذ عـام 2016 بـعـد ان
وضعـنا اولـوية منـذ تسـلمنـا مهام
الـوزارة)  وكــمـا أشــار  الـربــيـعي

تأسـيس منـظمـة االلكـسو عام 1970
ويــعــد هــذا احلــدث بــحـد ذاتـه فـوزا
واجنـازا وامتـيـازا لـلـعراق والـلـجـنة
الوطـنيـة العـراقية لـلتـربيـة والثـقافة

والعلوم التي تتراسها الوزيرة.
من جـانـبه مـعـله الـتهـنـئـة اخلـالـصة
سـاهمتها في تـطوير قطاع للوزيرة 
ا التربية والـتعليم واعـادة تأهيله 
يخـدم الـعمـليـة الـتربـوية في الـعراق
في ميادين التربية والثقافة والعلوم
عــلى الــصـعــيـد الــعـربـي واالقـلــيـمي
ــشــتـرك خــدمــة لـوطــنــنـا والــدولي ا
العـزيـز واالمة الـعـربيـة) مـضيـفا ان
(حصـول العـراق وللمـرة االولى على
ـشرف دلـيل عـلى ثـقة نـصب ا هـذا ا
دير العام الدكتور محمد ولـد اعمر ا
للـمنـظمـة العـربيـة للـتربـية والـثقـافة
والعلـوم/ االلكـسو وادارته احلكـيمة

للمنظمة).
يذكر ان جدول اعمال  الدورة تضمن
اقتـراح الـتـعديالت عـلى بـعض مواد
ـنــظـمـة الـعـربـيـة لـلـتـربـيـة دسـتـور ا
والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم واالوضــاع
الـتـربـويـة والـثـقـافـيـة والـعـلـمـيـة في
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ـعــتـمــدة عـالــيـة اإلنــتـاج ـســجـلــة وا ا
والنوعية لهذا احملصول االستراتيجي
ـا له من أهــمـيـة بـالـغــة لـتـنـمـيـة ـهم  ا
الــــثــــروة احلـــــيــــوانــــيـــــة واجلــــوانب

التصنيعية.
ــســـاحــات  وقـــال الــبـــيــان ان زيـــادة ا
ــنـــطــقــتـــ االروائــيــة ــزروعـــة في ا ا
ـــيــة وزيـــادة الــغــلـــة في وحــدة والــد
ـسـاحـة تــــــهـدف إلى زراعـة سـنـبـلـةـ ا
خط ونـــويـــة إلنـــتــاج الـــنــــواة ومن ثم
إنــــتــــاج رتـــبــــة األســــاس والـــتـي يـــتم
تــوزيـعـهـا الحـقـا عـلى مـنـتـجي الـبـذور
لـــغـــــــرض إكـــثـــارهــا وإنـــتـــاج الــرتب
الـالحـقـة ألصــنـاف الــشـعــيـر أبـاء 265

أباء 99 بحوث 244 أمل ريحان.
ــزروعــة عــلى ــســـاحــات ا  وتــتــوزع ا
(مــحـطـات  دائــرة الـبـحــوث الـزراعـيـة
دائـــرة الــغـــابــات والـــتــصـــحــر دائــرة
اإلرشـــــــاد الــــــزراعي دائـــــــرة فــــــحص
وتـــصـــديق الـــبـــذور  بـــاإلضـــافـــة إلى
محـطات وزارة الـعلوم والـتكـنولـوجيا)

وفي معظم احملافظات).

مـعامل الـذرة الصـفـراء ومراكـز استالم
الـشـعيـر الـعـلفي في مـحـافـظتي واسط
ـزيد وبـابل والتي من شـأنـها تـوفـير ا
من فـــرص الــعـــمل لــلـــفالحـــ ومــربي

الثروة احليوانية وأبناء احملافظة). 
…œb×   U²O uð

واكـد إن (اسـتـالم احملـاصـيل وجتـهـيـز
ـسـتــلـزمــات الـزراعــيـة يـتم األعـالف وا
وفق تـوقــيــتـات مــحـددة اســتــنـادا إلى
الـروزنــامـة الـزراعــيـة الــتي وضـعــتـهـا
الــوزارة مـن اجل ان يــواكب الــفالحــ
واسـم زراعة مـحـاصـيـلهم ـزارعـ  وا
ـا يخـدم القـطـاع الزراعي في الـعراق

صلحة العامة للمجتمع). وا
وتــواصل دائــرة الـــبــحــوث الــزراعــيــة
الــعـمل وبـوتـيـرة عـالـيـة لـزراعـة الـرتب
الـعـلــيـا ألصـنـاف الــشـعـيـر إلســتـكـمـال
ـساحـات اخملطط لهـا والبـالغة زراعة ا
أكــــثـــر من  1500دو وألول مـــرة في
تـاريخ الـقـطـاع الزراعي بـهـدف الـنـشر
ـــوســـــــع لــــلـــبــــذور ذات الــــنــــقـــاوة ا
الوراثـية العـالية ألهم أصـناف الشـعير

ونــــظــــمت وزارة الـــــزراعــــة ومن خالل
دائـرة الــبـيــطــرة دورة تـدريــبـيــة حـول
ــشـتـركــة الـتـي تـنـتــقل بـ األمـراض ا
اإلنـسان واحلـيـوان وبحـضـور عدد من
األطباء البيطـري واخملتص باجملال

البيطري والصحي. 
وجـــرى خالل الــــدورة إلـــقـــاء عـــدد من
احملـاضرات الـعلـميـة والتـوعويـة حول
وضوع مـنها التـعريف بأمراض (داء ا
الـكــلب واحلــمى الــنــزفـيــة والــديـدان
الشريـطية وأنفـلونزا الـطيور ومرض
ـسبب الـلشـمانـيا) ومـناقـشة الـعامل ا
ـــرض وطـــرق لــــلـــمـــرض ووبـــائــــيـــة ا
الــــعــــدوى واألعــــراض الــــســــريــــريـــة
والــتـــشــخــيص احلــقـــلي واخملــتــبــري
لألمــراض وطـرق الـوقـايــة والـسـيـطـرة
عليها. يذكر ان دائرة البيطرة مستمرة
بتنظيم الدورات التدريبية والتطويرية
للكـوادر الصحـية والبـيطريـة اخملتصة
ــــزيــــد من اخلــــبـــرات وإكـــســــابــــهـــا ا
وبالـتـعاون مع وزارة الـدفاع واجلـهات

ذات العالقة.

ـركـز واالقـضـيـة لـلـمـواطـنــ في ا
والـنـواحي  وتعـيـد عـجلـة احلـياة

همة).  شاريع ا لعشرات ا
مــوضـحــاً ان (اعــادة تــنـفــيــذ هـذه
ـشـاريع سـيـقدم خـدمـات كـبـيرة  ا
خــصــوصــاً انــهــا تـمــثـل مـشــاريع
ـاء وتـأهـيل الـشوارع الـكـهـرباء وا
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اعـــــلن مـــــحــــافـظ الــــنـــــجف لــــؤي
الـــيــاســري عن حـــصــول مــوافــقــة
ـــضي وزارة الــــتـــخـــطـــيـط عـــلى ا
بـــاجـــراءات الـــتـــعــاقـــد لـــعـــدد من
ـهـمـة  الـتي مـشـاريع احملـافـظــة ا

ســبق ان  ادراجـهــا ضـمـن خـطـة
عام  2014 والـتي تـوقـفت نـتـيـجة
ـوازنـة العـامة لـعدم اقـرار قـانون ا

في وقتها . 
مـشــيـراً في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
ـــــــشـــــــاريع امس الـى ان (هـــــــذه ا
ســــتــــســـهـم بـــتــــأمـــ اخلــــدمـــات

الى ان (الـهيـئة وبـجهـود مالكاتـها
تـمكـنت من شـمول 325 ألف أسرة
مـنـهــا  بـعـد تـصـنــيـفـهـا من خالل
الـبــاحـثـ اخملــتـصـ عـن غـيـرهم
وكذلك من ظـهروا فوق خط الـفقر)
مــــنـــــوهــــاً الـى أن (الــــبـــــاحــــثــــ
االجتماعي في الوزارة مستمرين
في الــبــحث عـن الــعــوائل الــتي لم
يــتـم بــحــثــهـا لــغــايــة اآلن بــســبب
تغيرات حصلت في معلوماتهم) .
 واوضح ان (هنـالك مشـاكل كـثيرة
في قـانــون احلـمـايــة اإلجـتـمــاعـيـة
كونه يـعتمـد على خط الفـقر حسب
نتـائج وزارة التـخطـيط) . واضاف
الــربـيــعي ان (الـوزارة عـمــلت عـلى
ـعيار بـشكل اكـثر دقة تعـديل هذا ا
من خـالل اإلعــتــمــاد عـــلى مــعــيــار
الـقـدرة عـلى الـعـمل والـذي ارسـلته
الـى مـــــجــــــلس شــــــورى الـــــدولـــــة
ــان وبـــأنــتـــظــار ذهـــابه الى الـــبــر
لـتـشــريـعه) مـؤكــداً " ان (الـقـانـون
اجلـــديــد ســـيــشـــمل فـــئــات اخــرى
كاخلريج من خالل منحهم إعانة
دة سـتة أشـهر) وذكر (انه طارئـة 
ســـيـــتم الــتـــعـــاقــد مع الـف بــاحث
اجـــتـــمــاعـي يـــتم تـــوزيـــعــهـم بــ

احملافظات حسب احلاجة). 
وأشـار الى ان (الوزارة تـمـكنت من
زيـادة تخـصيـصات هـيئـة احلمـاية
األجــتـــمــاعــيـــة في مــوازنــة 2020
وعـلى اثـرهـا سـيــتم فـتح الـشـمـول
ــقــبل لـ 600 اجلــديــد في الـــعــام ا

ألف أســـرة عـــبـــر الـــتـــقـــد عـــلى
اســتــمــارة الــكــتـرونــيــة في مــوقع

الوزارة) .
عـلى صعـيـد اخر وبـحـضور احـمد
دير العـام لتربية صالح عبـاس  ا

صالح الدين .
جــرت انـتــخـابــات قــطـاع ســامـراء
ــعــلــمـ وذلـك الـســبت لــنــقــابــة ا
ـــصـــادف 30/تـــشـــرين الـــثـــاني ا
ـاضي وجتــددت الــثــقـة فـي عـلي ا
حـامـد خـلـيل رئيـسـا لـقطـاع نـقـابة
علمـ في سامراء للمـرة الثانية ا
بـ 85 صــــوتـــا وقــــــــــــاسـم عـــبـــد
جـمعه 55 صـوتـا ومـحـمـد سـعـيـد
مــحــمـود 45 صــوتــا ولــواء خــالـد
قــســام 40 صــوتــا وعــمــار احــمــد
جاسم 35 صوتا واألحتـياط جنلة
حسن عبد اللـطيف والست بهيجة

شامل عباس.

لؤي الياسري

ـنـظـمـة العـربـيـة لـلـتـربـية تـأسـيس ا
وافقة على كـذلك ا والثقافـة والعلوم
الـتـعـيـ بـالـفـئـة الـثـانـيـة لـلوظـائف
ــرصـودة لـهـا اعـتـمـادات الـشـاغـرة ا
ــالــيــة مــالــيــة في مــوازنــة الــدورة ا

.(2020-2019)
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اصـدرت وزارة الـتـربـيـة تـعـلـيـمـاتـها
اخلــاصــة بــتــفــعــيل قــرار احملـاوالت
لــلــعـام الــدراسي اجلــاري مــنـوه ان
هذه اخلطوة تندرج ضمن اهتمامات
وزيرة الـتربيـة سهـا خلـيل العلي بك
الـرامـيـة بـتـحـسـ الـواقع الـتـربـوي
والـتعـلـيمي واحلـفـاظ عـلى مسـتـقبل

طلبتنا االعزاء . 
 ôËU;« —«d

كـتب اإلعالمي في الوزارة ان وقال ا
(هيئة الرأي التي تترأسها العلي بك
وافـقت عــلى تـفـعــيل قـرار احملـاوالت
لـهـذا العـام) مـبـيـنـاً ان (التـعـلـيـمات
تـنص عـلى ان يــكـون الـطـالب لـلـعـام
الـدراسي  2016-2017  في الـصف
اخلــــــامس االعــــــدادي وجنح فــــــيه 
باإلضـافـة الى ذلك يكـون الـطالب في
عــام 2017- 2018 ســـنــــة اولى في
الــصف الــســادس االعــدادي تــرك او
رسب فــيه وتـــشــمـل الــتـــعــلـــيــمــات
الـــطــــالب الــــذي يـــكــــون في الــــعـــام
الدراسي  2018- 2019 سنـة ثانـية

فـي الـــــصف الـــــســـــادس االعـــــدادي
ورسـب بــــــدرس او درســــــ عالوة
على ذلك يـتم شـمول الـطـالب بنـظام
احملـاوالت وفق مــا ورد اعاله سـواء
كانت دراستهُ صباحية أو مسائية).
مشـيراً الى ان (التـعلـيمـات اجلديدة
تُـــخـــيــــر الـــطـــالـب بـــ االشـــتـــراك
ــدارس بــاحملــاوالت او الــدوام في ا
ـسـائـيــة او الـتـقـد لالمـتـحـانـات ا
الـــعــامـــة اخلــارجـــيــة أذ ال يـــشــمل
بـ(احملــاوالت) الــطــالب الــراسب في
الــصف الــســادس االعــدادي لــلــعــام
الــــــدراسي  2016- 2017 ســــــواء
كانت بالـدراسة الـصباحـية او حتى
ـــســــائــــيــــة  وكـــــــــــــذلـك احلـــال ا
ـؤجل دراسـيـاً بـالـنــسـبـة لـلـطــالب ا
بــاحملــاوالت لــلـــعــام 2017- 2018 
كونـه يحق لهُ الــــدوام لـلـعام 2019
ؤجل دراسـياً -2020 اما الـطـالب ا
لـــــعـــــام  2016-2017 في الـــــصف
الـــــــســــــادس االعـــــــدادي يـــــــحـق لهُ
االشتراك بـاحملاوالت بعـد ارسال ما

يثبت ذلك).
dð√”∫ العراق يترأس جلسات اجمللس التنفيذي العربي للتربية والثقافة والعلوموارسـلت الـوزارة استـمـارة الـتـقد
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ساحة عدن تلك الـساحة العريـقة التي تكاد تـكون األهم في جانب الكرخ
النها تربط اغلب مدن احملافظات الشمالية في العاصمة بغداد وقد كانت
طوال تاريخها مع تفرعاتها وارتباطاتها وسكة احلديد الرئيسة التي تمر
رور وال عبرها .. من اكثر التقاطعـات زحمة مرورية .. لم ينجح عباقرة ا
واطن األجهزة احلكومية األخرى بفك شفرة زحمـتها وتخفيف معاناة ا
فيها والسيمـا ساعات الدوام الرسـمي برغم كل االجراءات التي اتخذت
بـنـاء عــلى حـلــول وقـراءات عـشــوائـيـة فــرديـة ضـيــقـة األفق . اذ مـا زالت
ـرور األخــرى  .. عـلــمـا انـهــا تـزدحم الـســاحـة تــعـاني كــبـقـيــة مـخــانق ا
رور والنجدة شاهد الـقطع والكونـكريت واالسالك وعشرات رجـاالت ا

ن يزيدون الط بلة ... بال بارقة امل .. وغيرهم 
مررت بها قبل أيام مع سائق تكسي كبير السن .. وقد تذمرت من وضع
رور واخـتـناقـاته  أجـاب الـسائق : (يـا أسـتاذ الـسـاحـة مخـتـنقـة النـها ا
حلـقـة وصل ب احملـافـظات الـشـمالـيـة والعـاصـمة وروافـدها كـثـيرة وكل
تـخذة هي من قبيل الـترقيع والتـفكير بـالفائدة الـقصوى للـمنفذ احللول ا
وشـركــائه ... فــقـطـع جـهــة وفـتـح أخـرى ... وضع ســلك وانــارة  إشـارة
مروريـة واطفـاء أخرى .. كـلهـا عالجات كـيفـية  تـستـهدف إيـقاع الـضرر
ـواطن واحلــصـول عـلى اكــثـر ايـراد من مــيـزانـيــة الـدولـة .. امـا احلل بـا
كـن عمله في عـراق اليوم الذي فيكـمن في اجملسرات واالنـفاق وهذا ال 
كل مـشــاريـعه ســرقت أمــوالـهـا وتــوقـفـت ابـنـيــتـهــا .. في ظل حــكـومـة ال
تـسـتــطـيع مـعـاقــبـة سـارق او مـنـع لص من الـسـرقــة الـعـلـنــيـة فـضال عن

ستترة بشعارات خطرة ...). ا
ريض الذي اجرى عملية حتس رؤية عينه  في قبل يوم عدت جاري ا
مـشـفى اهـلي بـتـكـلـفـة (مـلـيـون وثالثـمـائـة وخـمـسـون الف ديـنـار ) . وقـد
ـستـشـفـيات ـاذا في األهـلي ولـيس احلـكومي ) .. فـقـال : ( ا سالـته : ( 
احلكـومـية عـلـيك ان تنـتـظـر طابـورا ال حـدود له .. ثم حتتـاج الى واسـطة
شفى األهلي تتم ودفع وتشفع وبنتـيجة غير مـضمونة الـنجاح  .. فيمـا ا
العمـليـات بنـصف ساعة وبـدقة وضـمان ) . ثم روى مـا شاهـد من مقطع
ينـدى لـهـا جبـ االنـسان ويـعـبـر عن حال وضـعـنا الـصـحي ومـا آل اليه
الوضع .. : ( كـنت عنـد الطـبيـبة اراجع رفع اخلـيط بعـد جناح عـملـيتي 
حينما اقتحم الغرفة رجل كبير السن في حال يرثى له .. واخذ يخاطبها
باسم اإلنسـانية ان تـعمل له الـعملـية بعـد ان جرب في احلكـومي وفشلت
.. توسل بها حد التسول وتـقبيل اليد .. لكنهـا رفضت بدم بارد .. بكلمة
ليون وثالثمائة وخمسون الف دينار واحدة قاطعة .. دبر حالك العملية 
ال هو احلاكم .. ال دين .. نقطة راس سطر .. ) .. ختم الـنقاش .. هنا ا
وال ضميـر وال إنسـانية وال مـواطنة وال ضـرائب وال حسـاب وال كتاب وال

تقييم وال رقابة وال تفتيش وال نزاهة ..)
يضيف محدثي انه تـدخل بحل وسط قائال : ( دكتـورة .. انا اساعد هذا
ـبـلغ نـعـمـلـهـا لـله .. لـكـنـهـا ـبـلغ وانت حتـمـلـي نـصف ا الـرجل بـنـصف ا
رفـضت قـاطــعـا وزجـرتـني عــلى ذلك .. فـمـا كــان مـني اال ان اصـر عـلى

بلغ واعطيته له كي يتم عمليته ) .. مساعدته واحضرت كامل ا
ـشــهــد يــحــيـلـك الى األســبـاب احلــقــيــقــيـة الــتي دعـت الى افـراغ هــذا ا

سـتشـفيات االهـلية ستـشفيـات احلكـومية لـصالح ا ا
.. فأي دولة نخرة نعيش واي حالـة انسانية متردية
بلغـها مسـتوى الطب عـندنا .. فـأين مالئكة الـرحمة

من مؤسسات وأطباء بال رحمة .

أن اللحظة التاريخية التي تخلد ( التكتك ) هي حتماً أيقونة االنتفاضة 
التي دأبت مـنذ الـيوم األول لالنـتفـاضة تنـقل آالف اجلرحـى  من ساحة
ـواد الـضـروريـة من الـتـحـريـر إلى أقـرب مـسـتـشـفى في بـغـداد وكـذلك ا

بغداد إلى ساحات التظاهرات .
رور  التكتك .. بعدما كانت تزعج أصحاب السيارات الفارهة وشرطة ا
ادخلت في قـلـوب العـراقـيـ االعتـزاز والـفخـر .. دخـلت اليـوم في عـقول
اخليـرين وفي رؤوس األقالم كـصـورة جـميـلـة  واصـبحـت أحلى من كل
أنـواع الـسـيــارات وحـتى الـكـاديالك .. فــهي الـتي احـيت فـي الـعـراقـيـ
جمـيعـاً الشـعور بـالكـرامـة والعـزة واحلمـاسة  ومـقارنـة بالـساسـة كانت
أعـلـى شـأنــاً ورقــيـاً وإبــاء  ومــنــحت لـلــشــعب الــعـراقـي فـرصــة الــفـرح
والسرور  في زمن احلزن واليأس الـذي صنعه لنا الفـاسدون  القتلة 

واللصوص اجلهلة .
وال إلى الدول صدقوني أن ( الـتكتك ) تـغيض كثـير من السـياسيـ ا
األقليمية واألجنبية وباتوا يلعـنون من أبتكرها وصنعها واستوردها فهي
تظاهر ألجل ستعجلـة دائماً للوصول إلى حيث يروم ا العجلة الوحيدة ا
ــســعف في سـاحــة الــتـحــريـر وهـي من يـتــشـرف ـنــقـذ وا حـقه  وهـي ا

بالصعود فيها من يعرف قيمة األ والشعوب ..
وكثـيـر من الـكتـاب والـرواة بـدأوا بالـتـفكـيـر في الـتعـايش مـعـها ألجل أن
تـنـضج عـنـدهم أفـكـارهم ونـصـوصـهم ومـواضـيعـهـم بعـيـداً عن الـتـزويق

والرياء .
أجـمل مـا في الـشـعب الـعـراقـي هـو الـتـكـافل االجـتـمـاعي الـذي أسـسـته
أمهـاتنـا عـندمـا حتب أن توصل لـلـجيـران ما طـبـخت أيام شـهر رمـضان
ـواكب طواعـيةً في كي يتـذوق اجلار قـبل أهل الـدار  وعنـدما سـارعت ا
تقد أفضل مـا لديهم للـزوار أيام عاشـوراء واألربعينـية حتى شمل ذلك

الزوار العرب واألجانب .
وضـوع الـبـسـيط الـذي ال يـشـمله الـذي يشـجع عـلى الـكـتـابـة مـثل هـذا ا
الـتــحـلـيـل والـنـقــاش خـلف شــاشـات الــفـضـائــيـات  عــنـدمــا تـرى أغـلب
تـظـاهرين يـتـبرعـون ألصـحاب ( الـتـكتك ) مـبـالغـاً إلعانـتـهم في تـغطـية ا

نفقات الوقود ( البنزين ) وإدامة العجلة .
ا  وسمـعت قـبل فتـرة إن أحـدهم تـدمرت عـجـلته فـتم الـتبـرع له مـبلـغـاً 
ثل هذه االفعال يساوي شراء أربعة عجالت  هـنا نقف جميعاً نـفتخر 

ا تندهش بها سكان السماوات واألرض. بادرات  ر وا
ـا يـزيـد للـمـشـاهـد شـرفـاً ورفـعـة عـنـدمـا تـكـون مـقـر احلـركة وإنـطالق
طعم الـتركي ) الذي حتول االشعاع الثـوري والتحـرير هو جبل أحـد ( ا
تظاهـرين الذين يحجون بفعل البطـولة من عمارة مـهجورة إلى قبلـة كل ا
إلـيــهــا من كل فجٍ عــمـيق  ولـم يـصــعب عـلـى اجلـمــاهـيــر من الــتـواصل
شهـد باشتراك كل واقع يـوماً بعـد يوم يتـزين ا واقف وا والتنـاوب في ا
ـهـرجــان الـثـوري الـذي أصــبح أسـمى هـويــة تـمـنح لـكل الـعـوائل لــهـذا ا
واطن ستمـسكات األربعـة التي أعتاد عـليها ا عراقي وكأنها بـديالً عن ا

في مراجعة دوائر الدولة .
نـعـود إلـى صـديـقــتـنـا ( الــتـكـتـك ) صـديـقــة الـبـيــئـة واألسـعــاف الـفـوري
وصديـقة الـطرق الـسريع وقـد ضربت أروع الـصور واألمـثال قـد يخـطها
تـأريخ الــعــراق احلـديث بــخـطــوط عـريــضــة بـحــيث تـغــطي عــلى الـوضع
مارسـات الفاشلة من قبل أساوي الذي ذاق الويل منه الـشعب جراء ا ا

االحزاب . 
ا سـترتفع وبالـتأكيـد سيـصبح لـها شـأناً كـبيـراً في القـريب العـاجل ور
ـشـاركـة مـنهـا في سـاحـة الـتـظـاهـرات حـمـالة أعالم أسـعارهـا خـاصـة ا
العراق ومقـولة واحدة تسـاوي ألف جملة وكـلمة قالـها سياسـيوا العصر
احلـديث .. لم أصــحـابـهـا يــحـمل ايـديــولـوجـيـات وال أفــكـار مـزروعـة وال
غايـات فئـويـة وحزبـية بل حتـمل الـوطن كغـطاء يـغـطي اجلريح من سـموم

نبعثة من قنابل التفريق .  الغازات ا
ـواقف اخمللـدة وستـبقى بـبقـاء الشعب هكـذا ضربت لنـا أروع األمثـلة وا

الــعـراقـي يـتــذكــرهــا  لــذا أنــاشــد أصـحــاب األفالم
والفـنـون أن يـخلـدوهـا بـعملٍ فـني يـسـتحـق التـقـدير
واالحتـرام وتـوزيـعـهـا علـى العـالم كي يـعـلـمـوا ماذا

يصنع العراقيون حينما ينتفضون ..
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