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بـســوق الـعـمــارة نـهـايــة شـارع عـدن
ضمـن منـطقـة الـشعب بـاإلضـافة الى
رفع الكـتل الكونـكريـتيـة وفتح شارع
ضـمن مــنـطــقـة 331 في احملـلـة  30
الشعب ايضاً لتـباشر بعدها مالكات
االمـانــة اخلـدمـيـة بـحـمــلـة لـتـنـظـيف
ـغلق مـنذ ـوقع والشـارع ا وتأهـيل ا

ســـــــــــنة 2005).

وكــانت األمـانــة قــد عـزت عــدم إعـادة
افــتـتــاح طــريق مــحـمــد الــقـاسم رغم
إجنـاز أعـمـال الـصـيـانـة إلى انـتـظـار
تـصـلب الـكـونـكـريت مـشـيـرة الى أن
ـقـبـلـة من األسـبوع (األيـام الـقـليـلـة ا
احلالي ستشهـد إعادة فتح الطريق).
وقـالت فـي بـيـان امـس إن (تـسـاؤالت
تـردهـا عن تـوقف أعـمـال الـصـيـانـة)
موضـحةً أن (األعمـال ليـست متـوقفة
بل أنهـا أجنزت بـالـكامل).وبـينت أن
(عـدم إعادة فـتح الـطـريق هـو بـسبب
انـتظـار تـصلب الـكـونـكريت ال سـيـما
اضـيـة شـهدت انـخـفـاضاً أن األيـام ا
شــديــداً في درجــات احلــرارة والــذي
مـن شــــــأنـه أن يــــــؤخــــــر تـــــــصــــــلب
الــكـــونــكــريت عـــدة أيــام). وقــالت أن
ـقـبـلـة من األسـبوع (األيـام الـقـليـلـة ا
اجلــاري سـتــشــهـد افــتــتـاح الــطـريق
ـرور ـذكــور أمـام حــركـة الـســيـر وا ا
رور العامة). بالتنسيق مع مديرية ا
ـرور الــعـامــة مـنع وقــررت مـديــريـة ا
ؤقت ذات جتوال مـركبـات الفـحص ا
الــــلـــــوحــــة الــــســـــوداء في جـــــمــــيع
ركبات اخملالفة احملافظات وحجز ا
داعـيـةً في بـيـان امس (أصـحـاب تـلك
ـــركــــبــــات إلى مــــراجــــعـــة مــــواقع ا
التـسجـيل إلكمـال إجراءات مـعامالت
ــديـريـة (يُـمـنع مـركـبــاتـهم). وقـالت ا
ــركــبــات الـتي مــنــعـاً بــاتــاً جتـوال ا
حتمل لوحـات فحص مؤقت (الـلوحة
السـوداء) في عـمـوم العـراق وحتـجز
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ـديرية ركبـات اخملالـفة. وأضافت ا ا
أن (عـلى أصـحـاب مـركـبـات الفـحص
ــؤقت مـراجــعـة مــواقع الــتـســجـيل ا
إلكمال إجراءات معامالت مركباتهم).
ــديـــريـــة عن إعـــادة فــتح وأعـــلـــنت ا
الـطـريق من سـاحـة اخلالني بـاجتـاه
تـــقـــاطع احلـــضــرة الـــقـــادريــة وسط
بـغــداد. وقـال الـلـواء عــمـار ولـيـد من
ــــرور إنه ( صـــــبــــاح امس اعـالم ا
االثن اعادة فـتح الطريق من ساحة
اخلالنـي بــاجتــاه تــقــاطع احلــضــرة
الـــقـــادريــة في بـــغـــداد). ويــعـــد هــذا
الطريق من الطرق احلـيوية في مركز
الــــــعـــــاصــــــمـــــة وقــــــد اغـــــلـق اثـــــر
االحــتــجــاجـــات في ســاحــة اخلالني
وكــان قـد شــهــد مـواجــهـات واعــمـال
عـنف بـ مـتـظـاهـرين وقـوات امـنـية

اسفرت عن اصابات.
ـرور الـعـامة كـمـا أصدرت مـديـريـة ا
تــوضــيــحــاً بــشــأن إجــازات الــسـوق
ومـركـبـات احلـائـز الـثـالث ومـركـبـات
ذوي االحـتيـاجـات اخلـاصـة ورسوم
تـســجـيل الـدراجـات الــنـاريـة. وقـالت
ـديـريـة في بـيان امـس إن  (السـبت ا
دوام رســـــمـي في جــــــمـــــيـع مـــــواقع
الـتسـجـيل وإصـدار االجـازات وحتى
الرابـعـة عصـراً) مـبيـنـةً أنه (بإمـكان
األشـخـاص الـذيـن أكـمـلـوا الـسـابـعـة
عـشـر من عـمــرهم أن يـحـصـلـوا عـلى
اجــــــــازة ســــــــوق خـــــــــصــــــــوصي) .
وبـــخــصـــوص الــدراجــات الـــنــاريــة
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ان الـطفل العراقي في بطـفل عراقي واحد من أصل أربعـة أطفال أعضـاء شارك بر
ـان العربـي للطـفل الذي عـقد في إمارة الـشارقـة بدولة فعالـيات اجلـلسة الـثالـثة للـبر
ـتحدة للـفترة ب  15-10 من فـبراير  2020 وسط مـشاركة عـربية اإلمارات الـعربية ا
ـوضوعـات اضـافة لـعقـد اجللـسات وورش واسعـة و خالله منـاقشـة الـكثـير من ا

اني للطفل وتعزز حقوقه اخملتلفة. تخصصة التي تدعم الوعي البر العمل ا
وعـلى الـرغـم من الـتـمـثـيل الـعـراقي
بـــطــفـل واحــد تـــمــكـــنت الـــطــفـــلــة
ـا عـدي مـحـمـد رئـيس الـعـراقـيـة د
ــان الــطـفل الــعــراقي من الــفـوز بــر
ــنـــصب مـــهم هـــو رئــيس جلـــنــة
ان العـربي للطفل األنشطة في الـبر
ـان بـعـد نــيـلــهـا ثـقــة أعـضـاء الــبـر
ــذكــور وتــقــديــرهم جلــهـدهــا في ا
ـهمـة التي إبداء الـعـديد من اآلراء ا
تــصب في خــدمـــة قــضــايــا الــطــفل
الــعـربي وتــعـمل عــلى األخــذ بـيـده
شرق. وعن أسباب ستقبل ا نحو ا
ان ـشاركة الـكاملـة لوفد الـبر عدم ا
العراقي للطفل بيّن مسؤولو الوفد
الـعــراقـي أنه جــاء نــتــيـجــة تــزامن
مـوعـد انــعـقــاد فـعـالــيـات اجلــلـسـة
ـان الـعربي لـلـطفل مع الـثالـثـة للـبر
مـوعــد امــتــحـانــات نــصف الــســنـة

لـلـطـلـبـة الـعـراقـيـ وهـو مـوعد 
ستقرة عقده نتيجة الـظروف غير ا
ـر بـهـا الـعـراق ال سـيمـا في الـتي 

محافظة بغداد.
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ن ــشــاركــة قــال أ وعن أثــر هــذه ا
ــان الــبــاروت األمــ الـــعــام لــلــبــر
الــعــربي لــلـطــفل:" ســعــدنــا كــثــيـراً
ــان الـعــراقي ـشــاركــة وفــد الــبــر
لـلــطـفل والشك أن الـطــفل الـعـراقي
مـعروف بـكـونه مـبدع ومـتـمـيز وله
دور مـؤثــر وفـاعل في صــيـاغـة آراء
من شأنـها أن تـدفع بالـعمل الـعربي
لـلطـفل الى مـراحل متـقـدمة ونـهنئ
في هــذا اجملـــال ابــنــتــنـــا الــطــفــلــة
ــا عــدي الــتي فــازت الــعــراقــيــة د
ــنــصب رئــيـس جلــنــة األنــشــطــة
بـاسـتــحـقــاق ونـتـمــنى لـهــا ولـوفـد

ان الـعراقي للطـفل كل التوفيق البر
النـجاح". في اإلطـار ذاته قال مـحمد
ـان رشـيـد مـؤسس وأمـ عـام الـبـر
ان العراقي للطفل (تـعد جتربة البر
الــعـــراقي لـــلــطـــفل أول جتـــربــة في

العراق. 
wð«– q¹uLð

والرابعة في الوطن العربي تأسس
2004 في  25 مـن آب ســــــــــــنــــــــــة 
بجهـود شخصـية وفرديـة ويتعاون
ــــان وزارة الــــعـــمل مع هــــذا الــــبـــر
والـشؤون اإلجـتـماعـية والـعـديد من
ـفوضية الـعليا مديريات الـتربية وا
حلـقـوق اإلنــسـان في الـعـراق لـكـنه
ــول نــفــسه ذاتـيــاً ولــيس له مــقـر

دائم في العراق). 
ويضـيف رشيـد (سبق لنـا أن عمـلنا
ثـالثـة مـؤتــمـرات انــتـخــابـيـة األول
منـها في مـحافـظة مـيسـان والثاني
شـاركـة سبع مـحافـظات والـثالث
ــشـاركــة عـشـر مــحـافــظـات حـيث
كانت النسبة تتصاعد سنوياً بشكل
ـان طـردي مـع انـتـشـار اخــبـار الـبـر
الـعـراقي لـلـطـفل ومـعـرفـة انـشـطـته
اخملــتـلــفــة والــرغـبــة الــكــبــيـرة في
تــمــثـيــلـه من قــبل مــخــتــلف أطــفـال

محافظات العراق). 
واخـتـتم رشـيـد حـديـثه بـالـقول (أنه
سيـتم تنـظيم جوالت مـستـقبـلية في
كل احملـــافـــظــات الـــعـــراقـــيــة لـــدعم
مــشــاركــة الـطــفل الــعـراقـي في هـذه
ـهمة متـمنياً أن الفعـالية العـربية ا
يأخـذ مجـلس النـواب العراقي دوره
فـي دعم حــضـــور الــطــفـل الــعــراقي
ان بـتـخـصـيص مـقـر مـسـتـقـل لـلـبـر
ـسـتــلـزمـات الــعـراقي لــلـطـفـل مع ا

أشــــارت إلـى أن (رســــوم تـــســــجــــيل
الــدراجـات الــنـاريــة ذات الـعــجـلــتـ

ألف ديـنــار ورسـوم الــدراجـات 100
الـــنــاريـــة ذات الــثـالث عــجالت 300
ركبات دون ألف دينار). وبينت أن (ا
ـــــــعـاليــــــة الـــــــداخــــــلــــــة ـــــــوديل ا ا
2016/12/31 قـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــل 
ــسـجــلـة بــإمـكـان ــسـجــلـة وغــيـر ا ا
ــــراجـــعــــة واكــــمـــال مــــالــــكـــيــــهــــا ا
ـديـرية إلى أن مـعامالتـهم). ولـفـتت ا
(مركبات احلـائز الثـالث ال تتحول اال
بحـضور مـالـكهـا االصلي او احلـائز.
وبـشــأن مـركـبـات ذوي االحــتـيـاجـات
ـديـريـة أن تـلك اخلـاصـة أوضـحت ا
ـركـبـات ال تــتـحـول اال بـعـد انـتـهـاء ا
مـدة احلجـز اخلـمس سـنوات بـعـدها

ركبة حرة). تصبح ا

طريق محمد القاسم السريع بعد إفتتاحه

اســتـراتــيــجـيــة الــوزارة في اعـتــمـاد
ــثـــلى لــتــمـــكــ الــشــبــاب الــســبل ا
واسـتـيــعـابـهم بـنـحــو يـتـنـاسب ومـا
ــلـــكـــونه من إمـــكـــانــات مـــشـــيــداً
بـاجلهـود التـي تبـذلـتهـا  اللـجـنة مع
احلكومات احمللية وهيآت االستثمار
ـنــاســبـة لــعـمل لــتــوفـيــر الـظــروف ا

شروع في جميع احملافظات. ا
وحــضــر االجـــتــمــاع كل من أعــضــاء
ـــتــقــدم في وزارة الك ا الــلـــجــنــة وا
ـصارف األهـلية ـثلي ا التـخطيط و
والشركـة العراقـية لضـمان القروض
ــــــثـــــلــــــ عـن وزارتي الــــــعــــــمل و
والــشــؤون االجـتــمــاعــيـة والــشــبـاب
ـركزي الـعراقي والريـاضـة والبـنك ا
ـتحدة لـلزراعة ثل منـظمة األ ا و
واألغــذيــة في الــعـراق صـالح احلـاج
حسن وعدد من اساتذة اجلامعات.

الذكية ابتداء من اليوم وسيتم إعالم
ـنـحـة من خالل رسائل ـشمـولـ با ا
نـصـية تـصـلـهم عـلى أرقـام هـواتـفهم

سجلة لدى الوزارة. ا
‰ULŽ√ ‚öD½≈

وأعلن وزيـر الـتخـطـيط نوري صـباح
الدليـمي عن انطالق أعمـال البرنامج
الــوطـــني لـــتـــشـــغـــيل الـــشــبـــاب في
مــحـافــظـتي الــنــجف ونـيــنـوى خالل
األســــبـــوع احلــــالي مـــؤكــــداً ســـعي
الـــوزارة في تـــوفـــيـــر الـــضـــمـــانـــات
منوحة للشباب اخلاصة بالقروض ا
ـــركــزي بـــالـــتـــنـــســـيق مع الـــبـــنـك ا
ومـصـارف الـقــطـاع اخلـاص وجـمـيع

اجلهات ذات العالقة.
وأوضـح الــــدلـــــيـــــمي خالل تـــــرؤسه
اجـتـمـاع الــلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـمـشـروع
الــــوطــــني لــــتـــشــــغــــيل الــــشــــبـــاب
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ــهــجـرين اطــلــقت وزارة الــهـجــرة وا
الــــيـــوم الــــوجــــبــــة اخلــــامـــســــة من
نـحة العودة من النزوح شمول  ا
الــطـار والــبــالـغــة مــلـيــون ونـصف

ليون دينار لكل عائلة عائدة . ا
ـعــلـومـات وقـالـت مـديـر عــام دائـرة ا
ـان نـاجي والـبــحـوث في الــوزارة ا
هـنـدي إن " الـوزارة بـاشــرت اطــالق
صــــرف الــــوجــــبــــة اخلــــامــــســــة من
نـحة العودة  في بغداد شمول  ا
ومــحــافـظــات الــبالد"  مــوضــحـة أن
الوجـبـة شـملت  2600 عائـلـة عـائدة
من الـنـزوح الطـار ومـسـجـلـة ضمن
قـــاعــدة بـــيــانـــات الــوزارة .واشــارت
هـــنـــدي الى ان الـــعـــوائل الـــنـــازحــة
ـكـنـهـا اسـتالم ـنـحـة  ـشـمـولــة بـا ا
ـالـيــة عن طــريق الـبــطـاقـة ــنـحــة ا ا
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ـكلف مـحـمد تـوفيق عـالوي تأيـيداً واسـعاً من القى رئـيس الوزراء ا
ان قـبل سـاحـات الـتـظـاهـر حـيث قـدم أكثـر من  60 نـائـبـاً في الـبـر
أسـمه إلى الـرئيس الـعـراقي برهم صـالح مـبـاشرة لـتكـلـيفـه برئـاسة
هدي على أثر التظاهرات قبلة بعد استقالة حكومة عبد ا احلكومة ا
ـاضي في بــغـداد وعـدة مـدن عـراقـيـة الـتي انـدلـعت مـنــذ تـشـرين ا
وجـاء تـكـلـيف عالوي بـعد أتـفـاق الـكتـل السـيـاسـيـة وبعـد مـحـادثات
شاقة ب األحزاب والكتل السياسية  وذلك بعد أشهر من استقالة
إذ ولـلـمـرة األولى يـواجه النـظـام الـقـائم حتـدياً ـهـدي حـكـومـة عـبد ا
سـتوى الشعـبي  والتي عبـرت عنه االحتـجاجات التي كبيـراً على ا
شـهدتـهـا بغـداد ومدن الـعراق األخـرى والـتي بدت مـفاجـئـة للـطبـقة
السـيـاسـيـة في زخـمـهـا إلى احلـد الـذي فـرضت عـلـيـهـا تـغـييـراً في
طريقة تعاطيها مع الواقع والبدء باحلديث عن جدية هذا اإلصالح
وبـدأت احلـكـومـة تـنـظـر إلى الـواقع اخلـدمـي لـلـبالد بـاهـتـمـام أكـبر.
ـكن الـبــنـاء عـلى أن الــتـوافـقــيـة في الـعــمل الـسـيــاسي هي الـتي ال
ألنه بإمكان صـور الفساد هـذه أن تظهر في كل أنواع تسببت بـذلك
ــكن الــقـول ان الــتـوافــقـيــة ســهـلت تــكـوين أنـظــمــة احلـكم  ,ولـكن 
اقطـاعيـات حزبـية في مـؤسسـات الدولـة وقوضت امـكانـية احملـاسبة
قراطي لهذا يعد انقسام والتي تمثل عنصراً اساسياً لكل نظام د
ثل اتفاقاً على حصـانة كل قوة بالتحرك في الدولة الى اقطاعيـات 
ـان نــفـسه جـزءاً من نـظــام االقـطـاعـيـات مـجـالـهـا  ,بـل امـسى الـبـر
والـذي فـقـد دوره كـهـيـئـة رقـابـيــة ومـحـاسـبـيـة بل بـات الـرمـز االول
لــلــفــســاد في نــظــر الــكــثــيــر من ابــنــاء اجملــتــمع واالهم من ذلك ان
االقـطـاعيـات دخـلت اجملال الـنـفـطي وسيـطـرت علـى ريعه وانـتـخبت
ؤسـسات الـدستـورية قـادرة على الـعمل نـظامـاً اخطـبوطـياً لم تـعـد ا
وفق مـا يـفـتـرضه بـنـاؤهـا الـدسـتـوري والـقانـوني  ,حـيث تـمـكن هذا
ـاضية بسـبب توفر عوائد النظام من االسـتمرار والنـمو في الفترة ا
مالية ضخمة من صادرات النفط والتي بقيت محافظة على االسعار
من جـهة وعـدم تراجع قـدراتهـا الـتصـديريـة االمر الـذي جعل تـوفر
عوائـد مالـية ضـخمـة يعـتمـد بعض االحـزاب وجودها عـليه . في ظل
هــذه الــظــروف يــصــبح من الــصــعب تــخــيل بــنــاء حتــالف الــنــخــبـة
السيـاسية في الـعراق بشـكله احلالي مـا لم يعمـد الى اجراء حتوير
كـبـيــر عـلى عالقـاته الــسـيـاســيـة مع بـعـضــهم الـبـعض ويــنـتـقل من
الـتـوافـقـيـة الى عـمـلـيـة االنـفـصـال الـكـلي والـبـحث عن اسـتـقـرارهـا
الــسـيـاسي وفـق ألـيـة ومــتـبـنــيـات واضـحـة ومـثــالـنـا فـي ذلك اقـلـيم
كـردســتـان والــذي سـعـى الى تـكــوين قـلــعـتـه من خالل (الـتــوافـقــيـة
ـصلحـة الكلـية وبالـتالي مـصلحـة االقليم الصـلبة) اي عـلى اساس ا
كـكل. لـقـد كـشـفت ازمـة الـكـهـربـاء في الـبالد عن عـورة هـذا الـنـظام
صـالح واحلـاجات وهذا وعجـزه عن ان يكـون نظـاماً فـاعالً الدارة ا
مـا يـعكـس فشل الـنـخـبة الـسـياسـيـة في الـتعـاطي اجلـدي مع هـموم
ومـعانـاة الشـعب العـراقي وتلـبيـة متـطلـباته في الـعيش الـكر لـهذا
كن لها ان تكون افرزت التظاهـرات نخبة جديـدة 
نواة لبـناء تكتل سـياسي جديد ولـكن يبقى سؤال
مــهم هــو قــدرة هــذه الــنــخب عــلى االنــدمـاج مع
الواقع السـياسي من جـانب وتعاطي هـذه الكتل

السياسية مع هذه النخب.

أفـكـار ومـفاهـيم وتـصـورات خـاطئـة يـحـاول البـعض أن يـضـعـها في
مـخـيـلته ويـحـشـوها في دمـاغه سـواء كـان مقـتـنـعا بـهـا أو الـعكس 
هـناك تـظـاهرات لـشريـحـة واسعـة من الـناس وهي تـطالب بـحـقوقـها
كن أن تتوقف احلياة في العاصمة شروعة ولكن بالوقت ذاته ال  ا
ــنع سـائق بـغــداد وبـقــيــة احملـافــظـات الن هــنـاك تــظـاهــرات  هل 
ـعيل الـتاكـسي وجنـبره أن يـبـقى في بـيته مع أطـفـاله وزوجته وهـو ا
تظاهرين في ساحـة التحرير وهل يجب منع ع لهم بحجـة أن ا وا
ـوظـف والـكـاسب من اخلـروج لـعـمـلـهم ــعـلم والـطـبـيب والـعـامل وا ا
ـتـظـاهـرين يـرفـضون ونعـطل احلـيـاة بـكل تـفـاصـيلـهـا ? نـعـتـقد أن ا
ـا أنـهم كـذلك تـعـطـيل احلــيـاة ألنـهم اجلـزء األهم مــنـهـا وفـيـهــا  و
ـا يــخص تــعــمـيم فــلــيس من حق احــد أن يـتــحــدث نــيـابــة عــنـهـم 
الفوضى وأحداث بلبـلة وطعن الوطن بخاصـرته وشعار كل متظاهر
ـتظاهـر يتـمنى أن وطنـي شريف (نـريد وطـناً) والـوطن الذي يـريده ا
يراه نـظـيـفـا زاهـيـا متـقـدمـا راقـيـا مـتحـضـرا خـالـيـا من كل مـظـاهر
الـتـخـلف لـيـأخـذ كل صاحـب حق حقـه ويعـيش بـحـريـة وكـرامـة وهو
مرفـوع الرأس دائمـا وأبدا  عنـد مرورنـا صباح كل يـوم في ساحة
التحرير نشاهد الكابسات   أي السيارات الكبيرة وهي تقوم برفع
النـفايات من الـساحة وعـمال الـنظافـة  من  الفجـر يقومـون بعمـليات
الـتنـظيف ويـجـوبون شـوارع وأزقة الـعاصـمـة والعـديد مـنهم تـعرض
إلى الدهس وهنـاك من توفي بسـبب وجوده في ساعـات متأخرة من
ـتظـاهرين يـريدون ـنع عامـل النـظافـة مثال بـداعي أن ا الـليل  هل 
ذلك وعامل النظافة يقوم بتنظيف ساحة التحرير وهو مكان التظاهر
ـتظـاهـرين أنفـسهم يـقـومون بـتنـظيف أمـاكـنهم يـوميـا وهو ? بل أن ا
ـتـظاهـرين يرغـبون الـعيش ـا ال يقـبل الشك أن ا األمـر الذي يـؤكد 
بـوطن نــظــيف من كل شيء  من نــفــايـات وفــســاد وخـراب وتــزويـر
وتالعب وجتاوز وسـرقة حقـوق اآلخرين وتـساوي العـيش ب أفراد
واطن اجملتـمع بـدون تمـييـز وتفـرقـة  واالهم من كل ذلك ان يكـون ا
مـسؤوال عن خـراب وطـنه والدفـاع عـنه من عـبث العـابـث واخملـرب

ــواطن الــعـراقي  واألعـداء لــنــتــحـدث عن تــفــاصـيـل اخـرى تــهم ا
واطن شـريحـة من الشـعب قد تـكـون واسعـة او قلـيلـة تمـارس دور ا
ـسـؤول من خالل عـدم  اهـتـمـامـهـا في مـوضـوع حـيـوي جدا غـيـر ا
وهـو الـنـظافـة  في وقت يـعـرف به اجلـمـيع أن وجـود شـوارع وأزقة
ومـناطق ومـدن نـظيـفة بـالـضرورة يـعكس تـقـدم وحضـارة ورقي هذا
البـلد وهـو انعكـاس حقـيقي في ارض الـواقع حلياة الـشعب وعـندما
وضوع تشـاهد العـكس يصـبح لديك اليـق أن هنـاك شعـبا اليهـتم 
نـظـافـته وحـيـاته الـيومـيـة  الـتـجاوز عـلى األرصـفـة واسـتـغاللـها من
ــا يـســهم بــعــرقــلــة الــســيـر اصــطــحـاب احملـالت 
لـلمـواطنـ والسـيارات يـعـد مخـالفـة صريـحة بل
صــارخـة بــحق اآلخـرين  لــذلك يـتــوجب عـلــيـنـا
ـسؤولـية جـميـعـا وبال استـثنـاء الـشعـور  بهـذه ا

الكبيرة .
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حـدث خطأ غـير مقـصود في تـقرير
نشور ـصرف العراقي لـلتجـارة ا ا
فـي الــصــفــحــة االولى بــعــدد امس
الـثالثاء في مبـلغ اجمـالي القروض
ـمـنـوحـة لـلـمـؤسـسـات احلـكـومـيـة ا
ـاضي والـبـالـغـة 1,9 خالل الـعـام ا
مليار دوالر وليس  91 مليار دوالر.
ويـشمل ذلك عـنوان الـتقـرير ومـتنه.

فاقتضى التنويه.
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التي تعزز دوره وتنسجم مع مكانة
وطنه العراق).  في اإلطار ذاته قال
زيــدان خــلـف الـعــطــوانـي مــسـؤول
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا مـلف الــطـفل في ا
ـــشــاركــة حلــقـــوق االنــســـان (كــان 
ــهـم أثـر الــعــراق في هــذا احلــدث ا
ـتــعـلــقـة ـنــاقـشــات ا إيـجــابي في ا
بــدور الـــتـــعـــلــيـم في واقع حـــقــوق
االنـسـان و الـتـطـرق الى مـعـانـاه

دارس اطفـال العـراق جراء نـقص ا
وعدم توفـر بيئـة تعليـمية صـحيحة
في اغــلب مـــنــاطق كـــمــا  تــقــد
تــوصـيــات مـتـعــدده مـنــهـا ضـرورة
ــعــرفي ايـالء اجلــانب الــثــقــافي وا
لـلــطـفل الـعـربي اهــمـيـة خـاصـة من
خالل عـــمل يـــضم فـــنـــانـي الـــعــرب
وتشـكيل جلـان من خبـراء التواصل
االجـتـمـاعي لـبث مـقـرراتـهـا كـثقـافه

أصــيـله لـلــشـعـوب الـعــربـيـة تـواجه
الـثقـافـة احلـاليـة). وفي اخلـتـام قال
ـــان الـــطــفل ــا عـــدي رئـــيس بــر د
الـعـراقي رئـيس جلـنـة االنـشـطـة في
ـان الـعربي لـلـطفل:" (اسـتـفدت الـبر
كثـيراً من هـذه التجـربة بـعد ان كان
لـي شــرف تــمــثــيل وطــني الــعــراق
واتـمـنـى أني حـقـقت نـتـيـجـة جـيـدة
بـانــتـخــابي لـرئــاسـة جلــنـة مــهـمـة

وسأحـرص في الفـترة الـقادمـة على
إيـصـال صـوت الـطـفل الـعـراقي الى
اوسع مــــدى اضـــافـــة لـــتــــوعـــيـــته
بـــحــقــوقه وفـي اخلــتــام اقــول أني
جنــــحـت في مــــهـــــمــــتـي ألني أحب
الــعــراق وأرغب أن يــأخـذ مــكــانـته
ــسـتـحــقـة إضـافــة إلى أن الـطـفل ا
الــعـراقي طــفل مـبـدع ونــاجح بـرغم

كل الظروف).

الكونكـريتية من مـحيط سوق شعبي
في بـغـداد مع فـتح شـارع مـغـلق مـنذ
سنة 2005 وقال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (اجلـــهــد اآللي والـــهــنــدسي
اخلـــاص بـــأمـــانـــة بـــغـــداد وقـــيـــادة
ـتابعـة مكتب ام عملـيات بغداد و
بغداد باشر بـرفع الكتل الكونـكريتية
ـسمى من مـحـيط السـوق الـشـعـبي ا
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ـاضية افتـتحت أمانـة بغـداد الليـلة ا
الـطريق الـسـريع محـمـد القـاسم بـعد
إجنـــاز أعـــمــال الـــصــيـــانـــة وحتــقق
الـــتــــصــــلب األولي لــــلـــكــــونــــكـــريت
رور العامة. وبالتنسيق مع مديرية ا
وأعــلــنت األمــانــة وقـيــادة عــمــلــيـات
ـــبــاشـــرة بــرفع الـــكــتل بـــغــداد عن ا


