
واشـار الى قـرب اجنـاز مـخـرجـات الـفرق
عـلى امـل ان يـتم حتــقـيق كــامل االهـداف
خالل عـام 2019 مــبــيــنـــا انه في الــعــام
الذي يـليه سـيكـون هنـاك تقـو ومراقـبة
ـدة احملــددة لـهـذا ـا  اجنــازه طـيـلــة ا
شـروع. من جانـبه طالب رئـيس جتمع ا
ــعــوقـ الــعــراقــيــ مـوفـق اخلـفــاجي ا
بـــتــعـــديل قـــانــون رعـــايــة ذوي االعـــاقــة
ـا يـؤمّن حـياة واالحتـيـاجـات اخلـاصة 
ـة لــلـمـعــاقـ في الــعـراق. وشـهـدت كـر
ـنــتـجـات االحـتــفـالــيـة افـتــتـاح مــعـرض 
ـعاقـ من قـبل عـبـد الـزمـان وفـعـالـيات ا
فـنـيــة وفـلـكــلـوريـة اخــرى قـدمت من قـبل
بدعـ من ذوي االعاقـة فيمـا  تكر ا
الوزيـر وتـسلـيـمه درعا تـذكـاريا جلـهوده
في دعم ورعايـة هـذه الشـريـحة. كـمـا قدم
الــوزيــر درع االبــداع لــلــعـراقــيــة (آر.بي)
الـتي تـعيـش في هولـنـدا بـعـد اخـتـيـارها
سـفيـرة لـذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصة في
االحتـــــاد االوربـي فـــــضـالً عـن تـــــكـــــر
ــعـاقــ الــذين  اخـــــتـيــارهم ســفـراء ا
لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة لعام
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ـــان عـــلــــوش وعـــدد مـن اعـــضـــاء الــــبـــر
ـدني ـسـؤولـ ومـنـظـمـات اجملـتـمع ا وا
ورئـــيـس هـــيـــئـــة رعــــايـــة ذوي االعـــاقـــة
واالحتـيـاجـات اخلـاصة د.عـبـيـر اجلـلبي
في الوزارة والـنائب األول لـرئيس هـيئة
رعايـة ذوي االحتـياجـات اخلاصـة عصام
عـبـد الـلـطـيف إذ بـارك الـوزيـر لـلـمـعـاق
ي وقـال ان الـوزارة تـسعى يومـهم الـعـا
لـفـتح افــاق تـعـاون اوسع مـن شـأنـهـا ان
ـقـدمة تـنـعـكس ايـجـابـا عـلى اخلـدمـات ا

لشريحة ذوي االعاقة.
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 واضــاف ان مـــشـــروع (اصــدقـــاء) الــذي
اطلـقـته الـوزارة ال يقـتـصر عـلى الـتـعامل
ـا مع مــنـظــمـة مــعــيـنــة بـحــد ذاتـهــا وا
سـاهـمة في ـشـاركـة وا اجلمـيع له حق ا
النشاطات اخلاصة بذوي االعاقة مشيرا

ـــــشـــــروع  ـــــشـــــاركـــــ في ا الـى ان ا
تــوزيـعــهم بــ سـتــة فــرق لـلــتــعـامل مع
الـقــضـايـا الــتي تـخـص هـذه الـشــريـحـة.
واوضح ان الفريق االول سيـتولى تعديل
قانـون رعايـة ذوي االعاقـة واالحتـياجات
اخلاصـة والثـاني يـختص بـالتـعامل مع
هام الوزارات العداد ورقة عمل تتضمن ا
لقاة عـلى الوزارات جتاه تفـعيل حقوق ا
ذوي االعـــاقــــة وفـــريـق ثـــالث يــــخـــتص
باالحصاء. وب الوزير ان الفريق الرابع
يـــدرس الـــتـــمــكـــ االقـــتـــصـــادي لـــهــذه
عـاقة ـرأة ا الشـريحـة واخلـامس لدعم ا
الفــتـا الى تــشــكـيـل فـريق ســادس يــعـنى
عـاق وان هذه الـفرق جـميـعها بالـطفل ا
مرتـبـطـة بفـريق حـكـومي يدار مـن قبـلـنا.
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نفذت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية
حـمــلـة تــفـتــيـشـيــة لـلــشـركـات الــنـفــطـيـة
اضي تعـاقدة مع وزارة النـفط االحد  ا ا
بـتـوجــيه من الـوزيــر بـاسم عــبـد الـزمـان
لـغـرض إنــــــفـاذ قـانــون الــــعـمل رقم 37
لسـنه 2015. وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امس (بـعـد قـيـام مـديـر عـام دائرة الـعـمل
هني عـمار عبد الـواحد بعقد والتدريب ا
اجـتـمـاع مـوسع مـع مـديـر عـمل الـبـصـرة
ومـــديـــر قـــسـم الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي
ومـــســــؤولي نــــقـــابـــات عــــمـــال واحتـــاد
صـنــاعــات الـبــصــرة فـضال عن مــفــتـشي
الـعـمل في الـبـصــرة والـسـانـدين لـهم من
محافظتي ميسـان وذي قار للمشاركة في
الـلـحـمـلـة الـتـفـتـيـشـيـة. و زيـارة احدى
وقع اللوجستية شركة هلبرتون اللجان 
وزيارة حـقل الـرمـيـلة اجلـنـوبي و عـقد
اجـتـمـاع مع شـركـة) واشـار عـبـد الـواحد
الى انه (سـيتم تـدقـيق بـيـانات الـعـامـل
االجانب فـي الشـركـات النـفـطـية والـتـأكد
من وضــــعــــهم الــــقــــانـــونـي إللـــزام تــــلك
الـشــركـات بـتـشــغـيل الـعــمـالـة الــوطـنـيـة
ــــــوجب حــــــسـب الــــــنـــــسـب احملــــــددة 
ـئـة واضاف التـعـليـمـات والبـالـغة 50 با
ان احلــمـلــة ســتـشــمل جــمـيـع الـشــركـات
العاملة في مـختلف القـطاعات مؤكداً ان
الوزارة ستفـرض عقوبات عـلى اخملالف
لتنفـيذ قانون وتـعليمـات تشغيل الـعمالة
الـوطنـيـة ولن تـسمـح للـعـمـالة االجـنـبـية
بالعـمل داخل العراق دون احلـصول على

اجازة العمل من الوزارة).
وأعـلـن عـبــد الــزمـان اطالق
مـــشـــروع اصــــدقـــاء خلـــلق
الـــتـــعـــاون االيــجـــابـي بــ
ـــؤســـســات احلـــكـــومـــيــة ا
ـدني ومـنـظـمات اجملـتـمع ا
لـدعم شـريـحـة ذوي االعـاقة
واالحـــــــــــتــــــــــيـــــــــــاجــــــــــات
اخلـاصـة.وقـال البـيـان ذاته
ان ذلك جاء خالل االحـتـفال
ـــعـــاق الـــســـنـــوي بـــيـــوم ا
ي الـذي اقــامه جتـمع الـعــا
ــعـوقــ الــعـراقــيــ يـوم ا
الـــســــبت  8-12-2018 في
قـــاعــــة نـــقـــابــــة احملـــامـــ
بحضور اميـنة بغداد ذكرى

ويــؤكــد مــســيـــحــيــو ســهل نــيــنــوى
ــقــدمــة من رفــضــهـم لــلــضــمــانـــات ا

احلكومة في  بغداد.
وبـدون الـضـمـانــات الـدولـيـة يـخـشى
ـسـيـحيـون مـن العـودة الـى منـاطق ا
ســهل نــيــنــوى بــســبب الــتــهــديــدات
واالســتـهــداف وعـمــلــيـات الــتــغـيــيـر
غرافي التي يقودها قادة الشبك الد
الـشـيــعـة وهــو مـاكـشف عــنه مـطـران
ـوصل وكــركـوك وإقــلـيم كــردسـتـان ا
لــــــلـــــســــــريــــــان األرثـــــوذوكـس مـــــار

وس داوود شرف. نيقود
ــوصل وكـــركــوك اذ اعــلـن مــطـــران ا
وإقــــلــــيم كــــردســــتــــان لــــلــــســــريـــان
ـسـتـحـيل األرثـوذوكس أن من شـبه ا
وصل سيـحيـ إلى ا حالـياً عـودة ا
بـــســبب غـــيــاب مـــا يــضـــمن أمـــنــهم

وكرامتهم.
ــــطــــران داوود شــــرف عن وكــــشف ا
ــغـرافي وجـود عــمـلــيـات تــغـيــيـر د
تـقودهـا جـهـات سـيـاسيـة وعـسـكـرية

من الشبك في منطقة سهل نينوى.
ـطران وخالل تصـريحـات أدلى بـها ا
داوود شـــرف أعــــلن أنـه ضـــد عـــودة
ـوصل بدون سـيحـي إلى مـدينة ا ا

ضمانات حقيقية من جهة موثوقة.
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ذكــر االمـ الــعــام حلـركــة بــابـلــيـون
من ,الـيوم الـسـبت ”ريـان الكـلـداني“
االنـباء الـتي تـتـحـدث عن نـشـر قوات
أمـريــكـيـة في مــنـطــقـة سـهل نــيـنـوى
قـبـلة ,مـؤكدا ان خالل االنتـخـابـات ا
مــنـطــقــة سـهل نــيــنـوى حتـت احلـكم
كن استبدال العراقي االحتادي وال 
ـــــقــــــراطي احــــــتالل احلــــــزب الــــــد

الكردستاني باالمريكي.
وقـــال الـــكـــلـــداني في تـــصـــريح  إن
ـطـالـبات من“ التـقـاريـر اإلعالمـية وا
بعض اجلهات بضرورة تواجد قوات
امـريــكــيـة خالل إجــراء االنــتـخــابـات
ــقــبــلــة فـي ســهل نــيــنــوى مــثــيــرة ا
للسـخريـة  مبـينا ان الـقوات االمـنية
نطقة واحلشد هي من تسيطر على ا
بشـكل تـام بـعد طـرد الـقوات الـكـردية

منها .
وأضــاف أنه “لم يـــتم تـــســـجـــيل أي
ــاضــيـة  ــرحـلــة ا خــرق امـنـي في ا
كن استـبدال احتالل مؤكدا أنه “ال 
ــقــراطي الــكــردســتـاني احلــزب الـد
ـتــورط بـقــتل وتـهــجـيــر ابـنــاء تـلك ا
نـطقـة بـاالحتالل االمـريـكي حلمـاية ا

بعض اجلهات السياسية
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اثــار افـتــتــاح مـكــتب حلــزب الــدعـوة
االسالمي في مـنطـقـة برطـلـة  الكـثـير
ــســيـــحــيــة جتــاه من ردود الــفـــعل ا
افتـتاح مـقر احلزب فـي هذا التـوقيت
ذاته وتـنــاول نـاشــطـون عــلى مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي مـقـطع فـيـديـو
بــثــته فــضــائــيــة احلــرة عــراق حـول
تقـريـر اعده مـراسلـهـا يشـيـر الفتـتاح
كـتب في بلـدة قـرقوش فـيمـا ابرزت ا
ــصــادر افـــتــتــاح مـــقــر احلــزب في ا
منـطـقـة برطـلـة لـيشـمل مـنـاطق سهل
نـيــنـوى وعــبـر مــهـدي عــبـاس مــديـر
تلـفز عن كـتب في سيـاق التـقريـر ا ا
رغبـة قـيـادة حزب الـدعـوة االسالمـية
بــتــهــيـئــة ارضــيــة لــلــحـزب فـي هـذه
سيحـية فيما ناطق ذات االغلبـية ا ا
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يتحدث البعض عما يسمى باإلداري اخلفي  وان هذا االداري هو من
ا  يـكون مـثل هذا ـؤسسـة التـي يقف وراء مـسـؤوليـها   ر يـسيـر  ا
الـنوع مـوجـوداً في بعـض الدول  ولـكن عـندمـا  تـتعـرف عـلى مؤهالته
الـعلـميـة   وعمـره اخلدمي في الـوظيـفة الـعامـة او سنه  يـصعب عـليك
ـؤسسة القـبول بان هـذا الذي يـسمى ادارياً خـفيـاً بانه هو مـن يدير ا
ؤسـسات الـعامة ـؤسسـة من ا الـتي يعـمل فيـها  السـيمـا اذا كانت  ا
ـهـنـية والـتي حتـتـاج الى اخـتصـاص دقـيق وجتـربـة واطالع ومراس ا

طويل .
ولـكن يــبـدو ومـن جتـارب بــعض الـدول ومــنـهــا دول عـربــيـة مــرت امـا
بـاحـتـالل او مـا سـمي  بـالـربـيع الـعـربي جتـد حـاالت مـثل هـذا الـنـوع
وعلى مستوى سياســـــــي  واحزاب سياسية او كما ظهر ما يسمى
الــكــتل الــســــــيــاســيـة  ’الــتي اثــرت وتــؤثــر بـعــــــــضــهــا في حـرف
ــعـــــــــلـوم ان اجملــمــوعـة مــجـــــــرى نــتــائج االنــتــخـابــات الــتي من ا
التــــــي تفوز هي التي تـشـــــــكل احلكومة ولـيس تلك التي تتــــــآلف
ـان لـكي تـكـلف بـتـشـكيل لتـكـون  الـكـتـلـة الـكـبرى داخـل قبـة الـبــــــــر

احلكومة .
ان وجــود هـذا كـمــا حــصل في بــعض الـدول وهي مــعــروفـة لــلــقـار
فـالبعض اخلفي سـواء مسؤول سـياسي او اداري يـؤثر في االحداث 
ـر على حـصول االنتـخابـات فيـها اكثـر من ستـة اشهر او من الدول 
اكـثــر من ذلك دون تــشـكــيل احلـكــومـة او تــشـكل مــنـقــوصـة  بــسـبب
خالفات على التشكيلة احلكومية  واالختالف على هذه الشخصية او
رفوضة ويتـب وجود سيـاسي خفي وراء ترشيح الـشخصيـة  ا تلك 
وهكذا تستمر اخلالفات ويستمر تعطيل تشكيل من قبل بعض الكتل 
ـتـضـرر هـو وا مع وجـود هـذا االصــرار وفـرض االرادات  احلـكــومـة 
ـشـكلـة اال نـكى من ذلك ان دوالً اقلـيـميـة لـها دور في ذلك وا الـشعب 
ويـبـدوا ان هــنـاك مـســؤولـ واداريـ وهي صـاحـبــة الـقـرار اخلــفي 
ؤسـسات  ويـسـهمـون في  االضرار خـفيـ يـسهـمون بـإدارة بـعض ا
كما يجـري في وزارة التعليم العالي في نشاطها ونتـائج هذا النشاط 
والبحث الـعلمي التي اصـبحت تنـهج سياسات غـير مألوفـة  كالتوسع
بــالـدراســات الـعــلــيـا عــلى حـســاب الـنــوعــيـة حــيث ال يـتــوفـر الــكـادر
ؤهل او فـتح الدراسات على النفـقة اخلاصة دون مراعاة التدريسي ا
عـدل والعمـر اضافة الى  الـتوسع  في الـقبول في الـدراسات العـليا ا
ــشـمـولــ بـهـا في ــكن تـعـويض ا من خالل قـنــوات قـبـول مــتـعـددة 
مـجـاالت اخـرى وليـبـقى الـقبـول في الـدراسـات العـلـيا  مـسـالـة علـمـية
وتـب ايـضـا ان هـنـاك مـسـؤولـ خـفـيـ وراء ذلك لـديـهـم قوة بـحـتـه 
فـالـتوسـع بالـكـلـيـات االهـلـيـة ال يـعني التـأثـيـر في سـيـاسـات الـوزارة 
ـؤسـسـات الـعـلـمـيـة االهـلـيـة اكـثـر من خـطـوة صـحـيـحـة حـيث زادت ا
ـؤسسـات العلـميـة  احلكـومية ’من يتـولى التـأسيس اناس ال ضعف ا
الـســؤال الـذي يـطــرح نـفـسه هل خال عالقـة لـهم في بــالـعـلم الــعـالي 
ـناصـب احلـكـومـية او الـعـراق من الـكـوادر الـعـلـمـيـة الـكفـؤة لـشـغـل ا
ؤسـسات العـلمـية من اجل احلفـاظ على رصـانة التـعليم العـلميـة في ا
الـتي يتـحـدث عنـهـا  النـاس خارج الـعـراق  قبل اهل الـعـراق انفـسهم
ن شارك في مـؤتـمر عـلـمي في دولة  –سلـطـنة يـذكر احـد الـزمالء 
يـقول عنـدما اقول ولـقائه بالـعديد من االخـوة العرب عمـان  - مسقط 
انـا من العـراق يبـدأ الـثنـاء على  الـعراق صـاحب الـتاريخ واحلـضارة
ـديـح والــثـنــاء عــلى ــعــرفــة ويـــــــــبــدأ ا الــعــراقــيــون اهل الــعــلم  وا
الـعــراقـيــون اصالء واهل عـلـم ومـعـرفــة ولـكن ذلك نــعم   الـعــراقـيـ 
يـحـتاج الى  نـحـافـــــــظ عـلى السـمـعـة الطـيـبـــــــــة سواء في اخـتـيار
هـنـية والـكـفـــــوءة  لـضـمان الـنجـاح  والـعمل من الـقيـادات االداريـة ا
اجل بـنـاء وطن خـربـتـه احلـروب واالحـتالل  واحملـاصـصـة والـطـائـفـية

واألجــنـدات اإلقـلـيـمـيـة الـتـي يـنـفـذهـا اخلـفـيـون في
ـيدان الـسـياسي او االقـتـصـــــــادي واالداري ا
ـا اصبح الـعراق عـلى مـا هو عـلـية ولـو  ترك
االمر للعــــــراقي دون امالءات خارجـــــــــية
ا فـيه خيـر العراق مع استـيـــــــعاب االخـــــر 

وشعبه . لكان االفضل 

الـكــبـيــر الـذي يــلـعــبـونه في الــبـحث عن
االسر الـفقـيرة وخـاصـة ما حـققـوه طيـلة
دة الـسـابقـة الـذي يحـسب اجنـازا لهم ا
مــوجـهــاً بــضــرورة احملـافــظــة عــلى هـذا
ستوى من العمل. واستمع وزير العمل ا
عوقـات التي تعتري عمل شاكل وا الى ا
الباحـث االجتـماعي والـتي تركزت في
تـوفـيــر مـوارد مـالــيـة لـلـنــقل واخلـطـورة
وتـقــد الـدعم الـلــوجـسـتـي لـهم واعـادة
ـا يحـقق الفـائدة الـعامة تنـظيم عمـلهم 
وايـضـا نـقـلـوا بــعض مـا يـواجـهـونه من
مضـايـقـات وانتـقـادات بـسـبب اخالصهم

في العمل. 
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ووجه الــــوزيـــر بــــضــــرورة تـــوفــــيـــر كل
مـسـتـلـزمـات الـدعم لـلـبـاحث االجـتـمـاعي
ـنشودة التي من شأنـها حتـقيق الـغاية ا
ـــلف وهي شـــمــــول االســـر الـــفـــقـــيـــرة 
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة.وزار عـبـد الـزمـان
الـبــيت الـعــراقي اآلمن لإلبــداع وكـان في
استـقبـاله مؤسس الـبيت هـشام الـذهبي
الـذي قـدم التـهـاني والـتـبـريـكـات لـلـوزير
ناسبة تـسلمه مهـماته الوظيـفية وعبر
الوزيـر عن شكره عـلى التـهنـئة وامـتنانه
لـلــجــهـود الــتي تـبــذل من قــبل مـؤســسـة
الـبـيت االمن في ايــواء ورعـايـة الـيـتـامى
ـشـردين مـشـيـدا بـفكـرة الـبـيت اآلمن وا

الــــتـي حتــــقـــــقت

وتـــطــورت الـى ان اصــبـــحت مـــشـــروعــا
سـكــنــيـا اليــواء هـذه الــشـرائح وتــهـيــئـة
فــرص الــعــمل لــهم وتــأســيـس الــعــائــلـة
الــبـســيــطـة من خـالل تـزويــجــهم.  ونـقل
الــبـــيــان عن الـــذهــبي تــأكـــيــده ان (هــذه
بادرات حتتاج الى جهد وطني متكامل ا
ـــؤســــســـات احلـــكـــومـــيـــة من جــــمـــيع ا
ـــدني لـــرعــايــة ومـــنــظـــمــات اجملـــتــمع ا
ـستـضـعفـة وتـقد الشـرائح الـفـقيـرة وا
خدمـات وبرامـج تأهـيلـيـة العادة دمـجهم
في اجملـتمـع موضـحـاً ان الـوزارة لـديـها
بـــرامـج مـــخـــتـــلـــفـــة لـــرعـــايـــة الـــفـــئــات
ـسـتـضـعـفـة في اجملـتـمع واإلسـهـام في ا
حتـسـ اخلـدمـات الـتـربـويـة والـصـحـية
وتوفير السكن). والـتقى الوزير بعدد من
مــســتــفــيــدي الــبــيت اآلمن واطــلع عــلى
ـشــاريع ــقـدمــة لــهم واهـم ا اخلــدمــات ا
ـسـتـقـبـلـيـة الـتي تـخـدم هـذه الـشـريـحة ا
ـختـلف اعـمـارهـا. واخلدمـات لـلـيـتامى
ـستـضـعـفـة فضال ـشردين والـفـئـات ا وا
عن خــدمــات وبـــرامج تــأهــيــلــيــة العــادة
دمـجهم فـي اجملتـمع شـاكـرا الـوزيـر على
اهـتــمــامه ورعـايــته لــهـذه الــفـئــات الـتي
حتتاج الوقوف معها ومساندتها في ظل

الظروف العصيبة التي تمر بها البالد.

واشــور ســخــريـــا رئــيس اجلــمــعــيــة
االشـوريـة اخلـيـريــة اضـافـة لـلـعـضـو
ـركـزيـة فؤاد االحـتـيـاط في الـلـجـنـة ا

مسعود.
ويأتي الـتنـحي على خـلفـية اعـتراض
ــذكـورين عــلى اخـتــيـار الـقــيـاديــ ا
يونـام كنـا ليكـون على رأس مـرشحي
قـائـمــة الـرافـديـن االنـتـخـابــيـة والـتي
تــــــضم كـال من احلــــــركــــــة واحلـــــزب
الوطـني االشوري بـاالضـافة الى آلـية
ـــنـــصب اخـــتـــيـــار مــرشـح احلـــركــة 
قائـمـمـقام قـضـاء احلـمدانـيـة اجلـديد
الـذي  اخـتــيـاره من قـبـل الـقـيـادات
نطقة ,لكن قيادة بغداد احلزبية في ا
ـا اعــتــبـرته عــمـلت عــلى تــغـيــيــره 
ـقراطي ـعـارضة غـيـر د اجملمـوعـة ا

نطقة. ثل رأي ابناء ا وال 
وقــــد اتـــصـل مـــوقـع عـــنــــكــــاوا كـــوم
قـراطـية سـؤولـ في احلركـة الـد
االشـوريـة لـلـتـعـلـيق عـلى اخلـبـر لـكن
مـصدرا رفـض ذكـر اسمـه لم يـؤكد او
ـا اشار الى ان ينـفي هـذه االخبـار ا
ــوضــوع هـو مــسـألــة داخـلــيـة هـذا ا

بحتة.
هذا وقد  يـوم امس انتخـاب السيد
عصـام دعـبول من قـبل مـجلس قـضاء
احلمـدانيـة لـيكـون قائـمـمقـاما جـديدا
لقضاء احلمدانـية وينتمي  الى حزب

احتاد بيت نهرين الوطني.
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اقـدم مــســلـحــون يـســتـقــلـون ســيـارة
ودراجة نـارية صـباح الـيوم عـلى قتل
الشاب سـامر صالح الـدين يونس في

منطقة النعيرية ببغداد.
وقــال راعي كـــنــيــســة مـــار تــومــا في
اتـصــال هــاتـفـي مع عـنــكــاوا كـوم أن
مسلـح اطـلقـوا وابال من الرصاص
ــســيـحي ســامــر إمـام عــلى الـشــاب ا
ـا مـنـزله اثـنـاء تـوجـهه إلى الـعـمل 

أدى الى مقتله في احلال .
ولم تــعــرف حــتى االن الــدوافع الــتي
تقف وراء عملـية اغتيـال الشاب الذي
يـــعـــمل في ســـوق الـــشـــورجـــة وسط

بغداد
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ـسـيـحـيـون في مـنـاطق سـهل طـالب ا
نـيـنــوى بـضـمـانــات دولـيـة حـقــيـقـيـة
حلـــمــايـــتـــهم في حـــال عــودتـــهم الى

مناطقهم.

وقـال رئــيس مـحــكـمـة الــتـعــويـضـات
القاضـي مظفـر مهـدي في تصـريحات
صـــــحــــفــــيــــة  افــــتــــتـــــاح مــــكــــتب
التـعويـضات بـنـاحيـة برطـلة الـتابـعة
لقضاء احلمدانية جنوب شرق مدينة
ــوصـل وكــشف عـن نــيـــة تــشـــكــيل ا
محكـمة جديـدة في ناحيـة القوش في
مـحــافــظـة نــيـنــوى تـرتــبط بـرئــاسـة

محكمة استئناف نينوى االحتادية.
ويــذكــر ان مــحــكــمــة الــتــعــويــضــات
مــهـــمــتــهـــا ادارة مــلف تـــعــويــضــات
ـمـتلـكـاتهم واطـنـ عن خـسارتـهم  ا
وصــرف تــعـــويــضــات ذوي الـــقــتــلى
ــفــقــوديـن نــتــيــجــة الــعــمــلــــيــات وا
احلــربــيـــة ومــتــضــررين مـن تــنــظــيم

الدولة “داعش. ”
واضــاف الــقـــاضي ســيــتـم إفــتــتــاح 
وصل مـكاتـب بقـضـاء تـلـعـفـر غـرب ا
وصل وقضـاء سـنـجار شـمـال غـرب ا
دينة. ولفت وبناحية القيارة جنوب ا
إلى ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح
دار القـضـاء في نـاحـية بـرطـلـة تضم
مــحـــاكم بــداءة واحـــوال شــخـــصــيــة

ومحكمة جنح ومحكمة حتقيق.
 واوضح احملــكــمــة تــرتــبط بــرئــاسـة
محـكمـة استـئنـاف نيـنوى االحتـادية
و تـشكـيـلـهـا بـنـاء عـلى مـا عـرضته
رئـاسـة استـئـنـاف نـيـنـوى واسـتـناداً
ألحكـام قانـون الـتـــــــنـظـيم القـضائي
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نـقل مــوقع زوعـا دوت اورغ  الــنـاطق
ـقراطيـة االشورية باسم احلركـة الد
عن قـيـام  ارهــابـيـ بـتـفــجـيـر عـبـوة
ناسفة امام مقـر احلركة في العاصمة

العراقية بغداد ..
ـوقع ان الـتـفـجـيـر  لـيـلة واضـاف ا
ــوافق 4 شــبــاط (فـــبــرايــر ) االحــد ا

مـســفـراعن اصــابـة اربـعــة اشـخـاص
ــقــر  فـيــمـا تــعـرضت كـانــوا خـارج ا
ــقـر الضـرار مــاديـة نـتــيـجـة مـرافق ا
العـصف النـاجت عن االنـفجـار وقامت
فـــرق تــــابـــعـــة لـالجـــهـــزة االمــــنـــيـــة
وقع احلـادث بـغيـة اجرا باحلـضـور 
ءحتقـيـقات في احلـادث للـكـشف عمن

يقف ورائه.
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ـجلس اعلن  رئـيس جلنـة  االعـمار 
قضاء احلمدانية عن تواصل عمليات
تبلـيط شوارع البـلدة  الواقـعة ضمن
UNDP ــولــة من مــنــظــمـة خــطــة 
شـاريـع عام 2017. وقال اخلـاصـة 
ـوقـعـنا لـويس مرقـوس في تـصـريح 
ان شــركــة  بــردين لــلــمــقــاوالت وهي
ــكـلــفـة بــاعـمــال الـتـبــلـيط الـشــركـة ا
اجنـزت مـؤخـرا  تــبـلـيط شـوارع حي
اشـور  لـتـطـلق الحـقـا حـمـلـة لـتبـلـيط
شـــــوارع حي راسـن بــــعـــــد اكـــــمــــال
ـؤهــلــة  لــذلك من تــبــنــيـد االعــمــال ا

القالب  وصب االرصفة
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اشارت انباء وردت الى موقع عنكاوا
كــوم عن تــنــحـي اربــعــة من قــيــاديي
قـراطية االشورية(زوعا) احلركة الد
عن مهـامهم احلزبـية نـتيـجة خالفات
داخل احلـركة. وجـاء الـتـنـحي حسب
هذه االنـبـاء عـلى خـلـفيـة الـصـراعات
التي حـصـلت حـول مرشـحي مـجلس
ـرشح الـذي الـنـواب بـاالضــافـة الى ا
ـنصب الـقائـممـقام في اختـاره زوعا 

قضاء احلمدانية. 
ــــــصـــــادر الى ان واضـــــافـت هـــــذه ا
ـنــسـحــبـ هـم كل من كـلــدو رمـزي ا
ـــتـــحـــدث بـــاسم كـــتـــلــة الـــرافـــدين ا
ــنــسـق الــســيــاسي وجــيــفـــارا زيــا ا
NPUلـوحدات حـمـايـة سـهل نـيـنوى

ابـرز نـاشــطـون مـسـيــحـيـون وفق مـا
ادلوا به من تـصريحـات ضمن تـقرير
ـنـطقـة ستـشكل فضـائيـة احلرة  ان ا
عـامل ثـقـل بـسـبب قـرب االنــتـخـابـات
ورغـبة كل حـزب بـتـحـشـيـد االصوات
االنــتــخـابــيــة واســتـقــطــابــهــا ضـمن
مـقــرات االحـزاب الـتـي سـتـتــفـتح في

نطقة .. ا
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قـتل طـبـيب مـسـيـحي وأفـراد عـائلـته
طعـنا بـسـكاكـ علـى أيدي مـسلـح

اقتحموا منزله شرقي بغداد.
وقال مصـدر مطلع بحـسب ما ذكرته
"السـومريـة نيـوز" اليـوم اجلمـعة إن
"مجموعة مسلـحة اقتحمت في ساعة
متقدمة من ليلة أمس منزل طبيب في
ــشــتل شــرقي الــعــاصــمـة مــنــطـقــة ا
بـغـداد وأقــدمت عـلى قـتــله وعـائـلـته
ـكــونــة من والــدته وزوجـتـه طـعــنـا ا
" الفـتا إلى أن "العائلة من بالسكاك

سيحي". كون ا ا
سلـح سرقوا صـدر أن ا وأضاف ا
ــقــتــنــيــات أمــواال ومــجــمــوعــة من ا

ــنـزل مـبــيـنـا أنه " ـوجـودة في ا ا
نقل جـثامـ القـتلى إلى دائـرة الطب

العدلي".
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وقـعت مـكـونـات سـهل نـيـنـوى الـيـوم
االربـعـاء وثـيــقـة الـتـعــايش الـسـلـمي
وجاء في الوثيقة اكراماً للشهداء من
أبنـاء شعـبنـا الـذين ضحـوا بدمـائهم
قـاتلـ االبطال الزكيـة وللـجرحى وا
من أجل ان نـنـعـم بـاألمن واألمـان في
كل مـنــاطـقـنـا الــتي حـررتـهــا قـواتـنـا
البطلة بكل صنوفها وتشكيالتها الى
جـانـب تـشــكـيالت احلــشــد الـشــعـبي
والـعـشـائـري وبـعـد الـتالحم الـفـريـد
الـذي ظـهـرت عـلـيه مـكـونـات شـعـبـنـا
العـراقي الـعزيـز في مـعركـة الـتحـرير
الظـافرة.. وتـأكـيداً لـلوحـدة الـوطنـية
ـــرحـــلــة إعـــادة االعـــمــار ولـــلــبـــدء 
وتــطـــيــيـب الــنـــفــوس من جـــراحــات
أوغلت عصـابات داعش في تـعميـقها
متناسية ان الـعراقي جسد واحد ال
تـفـرّقـهم االخــتالفـات وال تـضـعف من

.. تهم التخّرصات والف عز
نـعــلن نـحن أبــنـاء ســهل نـيــنـوى من
ـتـعـايشـة بـأمن مـكـونـاته اخملـتـلـفـة ا
وسالم مـنذ مـئـات الـسـنـ عـلى هذه

ا يأتي: االرض التزامنا 
±- جتر الـطـائـفـية والـعـنـصـرية   

ونـبذ اسـتـخـدام الـعـنف الـذي مارسه
ارسـه أي طرف حتت أي داعش أو 
ذريعة ديـنية أو مـذهبـية أو عنـصرية
أو جـهــويـة أو عـشــائـريـة أو حــزبـيـة
وفي أي وقـت كــــان والــــتــــعـــــامل مع
واطنة. واطن كافة على أساس ا ا

≥≠ نـبـذ الـكـراهـيـة واالحـقـاد وخـلق  
حالة االنـسجام والـتناغم االجـتماعي
ـنفـتحة وتـوفيـر العوامل والذهنـية ا
الالزمـة لـتــأسـيس وعي جــديـد تـقـوم
دنـيـة الـتي ندعـو لـها علـيه احلـيـاة ا
ا يقـتضي إزالـة آثار تـنظيم داعش
من مـجـريـات احلـيــاة الـيـومـيـة كـافـة
ويـشـمل أيـضـا تـبـنّي تـفـكـيـر جـمـعي
جــديــد وحتـــديث خــطـــاب الــوســائل
اإلعالميـة والدينـية في عـموم نـينوى
ــدني في ــا يــعــزز دور اجملــتـــمع ا

شاعة روح الوئام والتعاون.

ـشــتــرك لــتـأمــ حق كل ≤≠ الــعـمـل ا
ــواطــنــ في ضــمــان وجــودهم في ا
ـــة وآمـــنـــة ومــســـتـــقــرة حـــيـــاة كــر
وتــعـــويض االضــرار الـــتي خــلـــفــهــا
ـا يقـتضي ـناطـقهم  احتالل داعش 

تفعيل اللجان اخملتصة بذلك.
¥≠ نبذ جرائم التهجير القسري لكل  
أطياف سهل نينوى من مسيح وشبك
وايزيـديـ وتـركـمان وكـاكـائـيـة وكرد
وعــرب ورفض فــرض ارادات قــهــريـة
ضد أي طرف في اجملتمع من قبل أي
طـرف لـتـغـيـيـر الــتـركـيـبـة الـسـكـانـيـة
وتـــرك أي قــــرار يــــخص ذلك ألهــــالي

السهل وابنائه.
ــــنــــطــــقــــة    μ≠ حـث ســــيــــاســــيـي ا
واحلـــكـــومـــة احملـــلـــيـــة واالحتـــاديــة
ومجلس النواب على تـفعيل القوان
واسـتـحـداث الـتــشـريـعـات بـالـسـرعـة
ـــمـــكـــنـــة إلزالـــة كل آثـــار االحـــتالل ا
الــداعـــشي وتــفـــعــيـل الــتــشـــريــعــات
والــقــضـــاء حملــاســبــة جـــمــيع الــذين
ارتكـبـوا جـرائم ضد اإلنـسـانـية حتت
غـــطــــاء داعش او ضــــمن مـــجــــامـــيع
إرهــابـــيـــة ســاهـــمت او ســـاعــدت في
ارتــكــاب جــرائــمه من الــقــتل واألســر
والـــســــبي والـــتــــهـــجـــيــــر واخلـــطف
ـال العام واخلاص واإلستيالء على ا
ـمتلكات وتدمير مؤسـسات الدولة وا

والعقارات الشخصية.
∂≠ االلــتــزام بـأوامــر الــقــائــد الــعـام  
ـسـلـحـة واألجـهـزة األمـنـية لـلـقـوات ا
بــشــأن كـيــفــيــة إدارة االمن وحــمــايـة
ـمتـلـكات في كل مـناطق واطـن وا ا

سهل نينوى.
∑≠ تـــطـــبـــيق الـــقـــانـــون واالحـــكــام  
الــقــضــائــيــة واالحــتــكــام الى صــوت
الـعــقل في حـل الـتــجــاوزات الـفــرديـة
وتــرك حـلــهــا لــلـحــكــمـاء والــوجــهـاء
والــوصــول الى حــالــة الــتــراضي في
اخلالفات االجتمـاعية واالعـتماد على
القضاء والشرطـة احمللية في معاجلة
اخملـالــفـات اجلـنــائـيـة واالبــتـعـاد عن

عسكرة اجملتمع.
ــؤســسـات إنــاطـة الــقــرار اإلداري بـا
احلكومـية احمللـية واجملالس احملـلية
ورؤســاء الــوحـــدات اإلداريــة مع دعم
الــشـخــصـيــات والــقـيــادات الــديـنــيـة
والــعــشــائــريــة واجملــتــمــعــيــة لــهــذه

ؤسسات للقيام بأعمالها ا
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قـبـل عـشــر سـنــوات حتــديـداً في 13
ايار 2018 عُـثر عـلى األسـقف بـولس
ـوصل فـرج رحــو رئــيس أسـاقــفــة ا
وصل جثةً هامـدة في محيط مـدينة ا
العـراقـيـة. سـاعة واحـدة كـانت كـافـية
لـتــأكـيــد هـويــة اجلـثــة وسـرعــان مـا
انـتـشـر خـبـر اغـتيـال الـزعـيم الـديـني

للجماعة الكلدانية.
ـونـسنـيـور رحو قـد خُـطف قبل كان ا
أســــبـــوعــــ من وفــــاته عــــلى أيـــدي
مسلحـ ال تُخفى نـواياهم على أحد.
فـــــفي 29 شـــــبـــــاط 2008 اعـــــتـــــدت
ميلـيشـيا عـلى األسقف أثـناء خروجه
من كنـيـسته. أطـلق اإلرهـابـيون الـنار
على سـيـارته ما أدى عـلى الـفور إلى
مــقــتـل ســائــقه وحــارســـيه. بــعــدهــا
ـونسـنيور رحـو الى سيارة اتقادوا ا

اختفت بسرعة البرق.
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ا له سأكتب اليوم عن أهمـية وجود وجبة الكافـيار في مائدة االفطار 
تــأثـيـر مـنــشط لـلــدورة الـدمـويـة وضـرورة تــنـاوله يـومــيـا من قـبل كل
مـواطن عراقي بـالرغم من ان سـعر الـكـيلـو غرام الـواحد مـنه يتـجاوز

ان العراقي!!. راتب عضو بالبر
أو سـأكـتب عن الـطـريـقـة التـقـلـيـديـة للـتـخـلص من الـقـمل وهي وصـفة
اخلل مع زيت الــزيـتـون إذ تُــوضَع كـمــيـة مــتـســاويـة من اخللّ وزيت
الـزيـتـون في صحـن أو وعاء ويُـخـلـطان جـيِّـداً ثمّ يُـفـرَكُ الشـعـر بـهذا
اخلـلـيط ويُـتـرك عـلـيهِ مُـدَّة نصف سـاعـةٍ قـبل االسـتـحـمـام ثم يُـغسل
الـشـعـر بـعـدهـا. وســأشـرح عن مـوضـوع مـهم لـلــغـايـة كـثـيـرا مـا يـتم
ـقـاهي وحـمـامـات الـنـسـاء وهـو طـبـيـعـة جتـاهـله من قـبل الـنـاس في ا
كـوكب أورانوس فـهـذا الـكـوكب الـذي يـبـعـد عن الـشـمس نـحو ثـالثة
ملـيارات كيلـومتر ويـبلغ حجـمه نحو سـت ضعـفاً من حجم األرض
يـتـكـون من كـتلـة مـضـغـوطة من الـغـازات الـسـامة الـتي تـتـضـمن غاز
ـيثـان وكبـريتـيد الـهيـدروجـ واألمونـيا حـيث إنه يتـكون من ثالث ا
ـركــز وطـبـقـة من الــدثـار اجلـلـيـدي في طـبـقـات: نـواة صــخـريـة في ا
الوسط وطـبقـة من غازيّ الـهيـليـوم والهدروجـ في اخلارج وله 27

قمرا سميت باسم أعمال الكاتب وليم شكسبير!. 
فهي ولـكــنـني وجـدت أن من األولـويــات  أن أحتـدث عن الـصـراصـر 
موجودة على سطح األرض منذ خمس مليون سنة أي سبقت وجود
االنـسـان عـلى هـذه الـكـوكب بسـت وأربعـ مـلـيـون سـنـة  علـى كوكب
األرض وهي الــكــائــنــات الـوحــيــدة الــتي ال يــوجــد فـيه بــكــتــيــريـا أو
ميكروب وسـتندهـش حيـنمـا تعلـم أنهـا ورغم صغـر حجـمهـا إال أنها
الكـائنـات الوحيـدة التي سـتنـجو إذا حدث انـفجـار نووي  وذلك على

خالف باقي اخمللوقات!!.
ــدة أسـبـوع وأن تـتـوقف عن وهي تــسـتــطـيع أن تـعــيش بـدون رأس 
دة 45 دقيقة دون أن يؤثر عـلى حيـاتها وهي تسـتطيع أن التنفس 
ـــمــكـن أن يــتـــوقف قــلب ــدة شــهـــر كــامل ومن ا تــبــقـى بال طــعـــام 

وت!!.  الصرصر مدة ساعة كاملة دون أن 
ـلـفت فـي الـصُّـرْصُـور هـو إصـدار الـذكـور مـنـهـا لـصـوت صـرصرة ا
قوية هي مزعجة للبشـر لكنها حيوية بالنـسبة للصرصور إذ يجتمع

الذكر بأنثاه ويتزاوج معها بواسطة هذه الصرصرة. 
ثم سأكـتب عن طريـقة صـناعـة الكـجب وذلك بوضع  5 مالعق كبـيرة
معـجون الـطمـاطم مع نصف مـلعـقة سـكر كـبيرة مع ربـع كوب ماء مع
نصف كوب خل ومـلعقـة عصير لـيمون مع نـصف ملعقـة ثوم مهروس
وبـعض من الـنـشا وسـأكـتب عن صـفـات نسـوان بـرج الـدلـو الـلواتي
ـرح واإلثـارة وقـد تـبدو يـتـمـتـعن بـشـخصـيـة جتـمع بـ الـعـقالنيـة وا
بـالـنـسـبـة لألشـخاص احلـسـاسـ امـرأة بـاردة وال تظـهـر مـشـاعـرها
بسهـولة ولكن إذا كنـت تبحث في شريـكة حيـاتك على امرأة مسـتقلة
وقادرة علـى تولي أمرهـا بنفسـها فإن امـرأة برج الدلـو هي الشخص
األمــثل لك وســأكـــتب في االيــام الـــقــادمـــة عن االســتـــخــدام االمــثل
لــلــحــفــاظــات في االطــفـال و عـن أسـعــار الــقــرنــبـيــــط  والـفــجل في

موزمبيق. 
ــواضـيع سـأكــتب عـنـهـا نـزوال عــنـد رغـبـة أحــدهم بـعـدمـا كل هـذه ا
اسـتـدعــاني الى مـكـتـبه وهـددني إن لم اكـتـب وفق مـا يـخـتـار لي من
مـواضيع  فانه سـوف يـكسـر ظـهري رغم أني أعـاني اصال انـزالقا
خطيـرا في فقـراتي القطـنية  وها أنا ذا انـفذ طـلبه بكل رحـابة صدر

دون أن أكتب اسمه !!.

وصل  ا
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