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اال التي تـريد لـنفـسهـا مسـتقـبال زاهرا البـد أن تتـأمل في ماضـيهـا ولكن
اضي وتـضفي عليه من الـتقديس مـا هو مبالغ عنـدما يصـيبها هـوس بذلك ا
فـيه وتـقمـع كل من يـنـتقـده او يـتـحـرر من قـيـوده ويـرفض أن يـكـون سـج
حيـطانه فـانـها تـعود بـنـفسـها لـعصـور الـظالم وتتـخذ من الـكـهوف مـسكـنا
وســتـكــتـشـف خـطــأهـا الحــقــا ولـكن بــعــد فـوات األوان في وقـت يـكــون فـيه
اآلخرون قـد بلغـوا شأوا بعـيدا في التـقدم وستـجد نفـسها عـالة على غـيرها

ا بال انتاج .  ا تنتج ور تستهلك أكثر 
ـاضـيك وبـ أن تعـبـده بـ استـلـهـامه وب ثمـة فـرق كـبيـر بـ أن تـفخـر 
والــظن ان ال طــريق لـلــغــد اال به وبـ أن تــنــظـر له نــظـرة الــتـعــلق بــأوهـامه 
فاحـصة وب أن جتـتزء مـنه حوادث بعـينهـا ب أن تـصوغ منه هـوية تتـميز
اضي نـفسه فتـنقطع عن الـعالم وكأنك بهـا عن الغـير  وب أن تـكون انت ا

ال تنتمي اليه ولست جزءا من حركته الفاعلة. 
من الغرائب ان نقدس ماضينا كل هذا التقديس بينما ال نحرص على قيمه 
سـتقبل سوى اضي وال يـربطنـا با ونحـافظ على شـواهده  نحن نـعيش في ا
أمان فـارغة فلم نتمكن من مراجعة تراثنا مراجعة موضوعية ليتسنى توظيفه

ستقبل .  في احلاضر ونستشرف به ا
لقـد ظلت مـراجعـة التـراث حـبيـسة نـفر ضـئيل من الـنخـبة وبـرع فيـها مـغرب
األمة أكـثر من مـشرقـها وبرغم قـلتـهم فقـد طالتـهم من الشـتائم أغـربها ومن
النـعوت أقذرها حتى وصفوا باالستغراب وتذويب الشخصية وتزييف الهوية
رتفع من  مع ان الـكثير منـهم أحرص على التـاريخ من اولئك الذين اعـتلوا ا
نـابـر وامتـلكـوا الـرفيع من احلـناجـر لـكنـهم في حلـظة الـتنـاقـضات هـدّموا ا
ـراجـعـات بــرغم أهـمـيـتـهـا الى ـعـاولــهم كل مـا هـو عـامـر . ولم تــمـتـد تـلك ا
الـوسط االجـتـمـاعي فـظــلت الـنـخـبـة في واد والــوسط االجـتـمـاعي في آخـر 
يـتـخبـط في دروبه ولـذلك أسـباب شـتى فـرجـال الـسـلـطـة (األشـاوس) عادوا
رتزقـة منـهم وقربوا من رجـال الدين من يـرغب االقتراب النـخبـة باستـثنـاء ا
واجزلـوا لهم الـعطاء واحـتواء من تـلمـسوا فيه تـمردا فـاحلفاظ عـلى السـلطة
ـسـالـك  ومنـهـا تـوظـيف الـذيـن ظنـوا انـهم تسـتـدعـي ضروراتـه سـلـوك هذه ا
ـدافعـون الوحـيـدون عن الله جل في عاله  فـنـصّبـوا أنفـسـهم أوصيـاء على ا
النـاس واختاروا العاطفي من التاريخ وأكثـره تأثيرا وأقدسه في نظر العامة
ستقبل بل بتغى استثماره في بناء احلاضر وتأم الدخول الى ا ولم يكن ا
ا فـيـهـا من وجاهـة ومـا تـدره من ربح وفيـر ونـفوذ لتـرسـيخ أقـدام الوصـايـة 
كبـير ومثل هؤالء تهمة االرتداد جاهزة في جيوب (جببهم) لكل من تسول له

شروعهم االقتصادي القائم على الوصاية . ساس  نفسه ا
فـانحـدار اال لـيــــــس رهـنـا بـاالحـتالل االجـنـبي فـحـسب بل عـنـدمـا حتتل
ـضي في طريق وعـندمـا يفتـقد أصـحاب األمر االمة نـفسـها بـنفسـها وكل 
ـاضـيــهـا وحـاضـرهـا ومـســــــــتـقـبـلـهــا عـنـد ذاك لن يـكـون لـرؤيـة ثــاقـبـــــــة 
ـفرط كـفيل بـخلق قـــــــدورنـا بث احلمـاس في النـفـــــوس فالـتـــــــقـديس ا
روح التـمرد خـصوصـا عنـدما يفـشل دعاة الـتقـديس في بنـاء احلاضر وفي
ــاضي بــكل مــا فــيه من رمــوز سـامــيــة مــحط تــنـدر حلـظــة حــاســمــة يـغــدو ا

واستهزاء . 
في كــتـــابه (عــصـــر االنــحـــدار) الــصــادر عـن دار االنــدلس في بـــيــروت عــام
ـغول (1963) يـصف االستـاذ مـحمـد أسـعد طـلس حـال االمـة قبل احـتالل ا
لبـغـداد عـلى الـنـحو اآلتي (( لـم تكن حـالـة الـشـعب أفـضل من حالـة اخلـلـيـفة
فقـد كان عامـة الناس عـلى جانب كبـير من التـفسخ اخللقي ورجاالت قـصره 
والفـساد االجتماعي ... حتى انقسموا على أنـفسهم شيعا كل شيعة تناصر
احـدى الدول االجنـبية اجملـاورة او األحزاب والفـرق الداخلـية)) حقـا التاريخ
يـعـيـد نـفسـه واعادة الـتـاريخ لـنـفـسه يـعني انـنـا لم نـفـعل شـيـئا أبـدا لـتـطـوير
ا يدعيه البعض من بـطوالت يحاول ايهام الناس بها نحن سـيرة بالرغم  ا
عــــمم لسنا في مرحلة انحدار عمم وغير ا بفـضل ا
بـل في حـالــة اغـتــراب وضـيــاع اذا لم نـطّــهّـر مــنـظــورنـا
لـلحـيـاة من القـوالب اجلـامـدة  بحـاجـة العادة صـيـاغة
نظـور مستنـير وذلك لن يكون من اضـينا  عالقـتنا 

دون نهج علمي وعلماني .  
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ـستـشار اعرب كـفاح مـحمـود كر ا
االعالمـي في مـــكـــتب زعـــيـم احلــزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني مـسـعـود الـد
الـبــارزاني عن امــله بـتــوصل الـوفـد
الـكــردي الـرفـيع الـذي يــعـتـزم زيـارة
بــــغـــداد خالل يــــومـــ الى نــــتـــائج
ملمـوسة تمـهد حلل االشكـاليات ب
اجلـــانـــبـــ مـــوضـــحـــا ان الـــوفـــد
سـيحـمل مـلفـات مـهـمة ابـرزهـا ملف
ـوازنـة الـنــفط وحـصـة االقـلــيم من ا
وديـون االقـلـيم عـلى بـغـداد الـبـالـغـة
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وقـال كـر لـ(الـزمان) امـس ان(وفدا
ستوى من االقـليم يضم كبار رفيع ا
اخلــبـراء والــفـنــيـ ســيـزور بــغـداد
ـــقـــبل او خالل مـــطـــلـع االســـبـــوع ا
ــقـبــلـ لــبــحث عـدد من الــيـومــ ا
ـهـمة) مـوضـحـا ان(هذه الـقضـايـا ا
الــزيـارة تـأتـي اسـتـكــمـاال لــلـزيـارات
ــكـوكــيــة الـتي حــصــلت في اآلونـة ا
االخيـرة بـ اجلانـبـ ولقـاء رئيس
هـدي الى اربيل الوزراء عـادل عبـد ا
مع رئــيس حـكـومــة االقـلــيم مـسـرور
الــــبــــارزانـي في اربــــيل وتــــمــــخض
اجـتمـاعهـمـا عن تـشكـيل جلـان فنـية
تضم خبراء وفنـي من كال الطرف
تراكمة) موضحا حلل االشكاليات ا
ان(هــذا الــوفــد يـحــمل مــعه مــلــفـات
لف النفط مهمـة ابرزها مـا يتعلـق 
ـالـيـة ـوازنـة ا وحـصـة االقـلـيم من ا
تعلقة وااليرادات الداخلية خـاصة ا
بالضرائب وغيرها اضافة الى ديون
ــصــادر غــيـر االقــلــيم اذ ان بــعض ا
الــرسـمــيـة في كــردسـتــان تـقــدّر بـأن

بـــــيع  250ألـف بــــرمـــــيـل من نـــــفط
كـردستـان يـوميـا).وتـابع أن (اإلقـليم
رغم ذلك علـى استـعداد لـتـسلـيم تلك
الكمية من النفط للـحكومة العراقية
وان حـكـومـة اإلقـلـيم عـلى اسـتـعـداد
ـبالـغ النـفـطـيـة الـتي تـعادل اليـداع ا
بـــيع  250ألـف بـــرمــــيل نــــفط لـــدى
بـــغــداد).وأشـــار إلى أن (احلــكـــومــة
االحتـــاديــة تــقــتـــطع ســنــويــا 7,39
تريلـيون ديـنار من حصـة اإلقليم من
ـــوازنــــة االحتــــاديــــة وقــــد تــــمت ا
مفـاحتة بغـداد بهـذا الصدد) مـعربا
عن (أمـــله في الـــتــوصل إلـى اتــفــاق

منصف بهذا الشأن).
وكـــان مــــصـــدر مـــطـــلع في اإلقـــلـــيم
كردسـتان قـد افاد بـأن (الوفـد يعـتزم
وضع مــــلف مـــوازنـــة 2020 ضـــمن
شـروط تـسـلـيم الـنـفط بـشكـل نهـائي
واالتفـاق عـلى صيـغـة نهـائـية تـنهي
ـلف الـذي يـفتح اجلـدل بـشأنه هذا ا
سنويا). وأضاف أن (الـوفد سيطرح
إعادة حصة اإلقـليم السـابقة والتي
ــوازنـة الــعـام ـئــة في ا تـبــلغ 17بــا
ـقـبل مـقـابل تـسـلـيم الـنفـط بشـكل ا
نــــهـــائـي) مـــشـــيــــراً إلى أن (اعـــادة
شتركة ب تشكيل غرفة العمـليات ا
الـبـيـشـمـركة واجلـيش الـعـراقي في
ـتــنـازع عــلــيـهــا من بـ ــنـاطـق ا ا
ــطـروحــة). ولــفت الى أن ــلــفــات ا ا
(الـوفـد سـيـكـون عـلى مـسـتـوى عالٍ
ــثل وزارات مـتــعــددة في حـكــومـة

كردستان).
ــاضي اتــفـقت  وفي اواخــر تـمــوز ا
اجلـانـبـان عـلى وضع آلـيـات عـمـلـية
ـلفـات العـالقة من لبـحث تفـاصيل ا
خالل تــــشـــكــــيل جلــــان فــــنـــيــــة من

الوزارات ذات الـعالقـة حتت إشراف
ـشتركـة. كما اتـفقتا اللجـنة العـليا ا
عـلى اسـتــمـرار الـتـواصل في اجتـاه
ـشـاكل الـعـالـقـة إيـجـاد حـلـول لـكل ا
بـــ الــطــرفــ وتـــقــرر أن جتــتــمع
رحلة اللجـان الفنـية في بغـداد في ا
قـبلـة. وفي بغـداد قال عـضو جلـنة ا
اخلـدمـات واالعـمــار الـنـيـابـيـة كـاظم
فنجان احلمـامي ان اقليم كردستان
لم يسلم منافـذه احلدودية الى هيئة
نـافذ احلـدوديـة التـابعـة للـحكـومة ا
االحتـاديــة .واوضح في تــصـريح ان
(االمـــانــة الـــعـــامــة جملـــلس الــوزراء
ورئيس الـوزراء ومسـتشـاري رئيس
ــعــنـــيــة كــافــة الـــوزراء واالطــراف ا
ـاضـي مع هـيـئـة اتـفـقـت في تـمـوز ا
ــنــافـــذ احلــدوديــة عــلى ان يــســلم ا
كـردسـتان جـمـيع مـنـافـذه احلـدودية

الى بغداد).
bLF²  dOšQð

مضيفاً انه (رغم االتـفاق لكن االقليم
لم يـسلم مـنـافذه). واضـاف ان (عـبد
ــهــدي لم يـتــحــدث مــعـهـم في هـذا ا
االمــر حــتى اآلن وبــالــتـالـي نـحــمل
ـتعمد احلكومة مـسؤولية الـتاخير ا
من االقـليم) مـشـيـراً الى ان (االقـليم
طلب مـهلة  6اشهـر حتى يتـمكن من
هلة انتهت ولم نافـذ لكن ا تسليم ا
يــنــفـذ شــيــئـا مـن االتـفــاق)من جــهـة
اخــرى حــدد رئــيس حــكــومــة اقـلــيم
كردستان اسماء اعـضاء جلنة كتابة

االصالح في حكومة االقليم.
وبــحـسب كــتـاب صــادر عن مــجـلس
وزراء االقـلـيم  حــدد رئـيس حـكـومـة
االقليم اسماء اعضاء جلنة االصالح
في الرواتب والتقـاعد واخملصصات

بـــرئــاســـة وزيـــر الــعـــدل وهم كل من
ـــالــيـــة واالقـــتــصـــاد ووزيــر وزيـــر ا
الــتــخـطــيط ووزيــر االقـلــيم لــشـؤون
ـــان ورئــيـس ديــوان الـــرقــابــة الـــبــر
ــالـــيــة ورئـــيس هـــيــئـــة الــنـــزاهــة ا
وسـكـرتـيـر مـجلـس الوزراء  ورئـيس
ـدير الـعام ديوان مـجلـس الوزراء وا
ثل ـاليـة و للـحـسابـات في وزارة ا
ـوظفي االقليم تسجـيل البايـومتري 
.ويكون عمل اللجنة (متابعة مشروع
قانون االصالح والتنسيق مع رئيس
ان لصياغة مشروع القانون في البر
اطـــار اخلــطــوط الـــعــامــة حلـــكــومــة
االقـلـيم). ووفق وسـائل اعالم كـرديـة
ــقـبل فــان (الــلـجــنــة خالل الــشـهــر ا
شروع وبهدف اعادة صياغة كتابة ا
الـقــانـوني بـعــد تـصـديــقه من جـانب
ــشـروع مــجــلس الـوزراء ســتــرسل ا
ــان ــقـــبل الى بــر مـــطــلع الــشـــهــر ا

كردستان).

تـسـتـوقـفـني مـرات عـديـدة  بـعض صـفـحـات الـتـواصل االجـتـمـاعي  بـسـبب
رقـيـهـا  وتـنــاول مـوضـوعـاتـهـا بـصـدقـيـة  وافق مـتـنـام  يـهـدف الى تـوسـيع
االدراك لـلـمـجـتـمع بـكل اطـيـافه  ومن هـذه الـصـفـحـات اسـتـوقـفـتـني صـفـحة
) يـديـرها  د. حـسـ عبـيـد النـعـيس  حـيث اثار فـيـها بعـنـوان (سلـطـان مبـ
اذا تـأخير مؤخـرا موضـوعا مهـما  ضـمن تساؤل عـميق في مـعناه ..قـائالً (
مـســتـحــقـات الــفالح يــا حـكــومـة ?!.. أنــسـيــتم قـدرة الــله ) وقـد أثــارني هـذا
الــتــســـاؤل  فــالــذي يـــشــيـــر الــيه االعالم دومـــا  ان احلــكـــومــة ســددت كل
مسـتحقـات الفالح  غيـر ان سطور د. حـس النعـيس  تؤكد عكس ذلك 
ـعــلـوم ان مـوسم فــكـتــبت له حـول ذلك   وكــانت اجـابــته نـصــا ( أخي  من ا
الـفالح يبـدأ من شهر 12 ويـسلم مـحصـوله في حزيـران  فإذا كان الى االن
لم يستلم الفالح  مستحقاته فكيف يبدا موسمه اجلديد  وشهر كانون (12)
ــبـيــدات بـاآلجل من عــلى االبـواب ? ان الــفالح يـشــتـري الــسـمــاد والـبـذار وا
الـتـجـار والى االن الـتـاجـر يـنـتـظـر الـفالح  والـفـالح يـنـتـظـر الـدولـة  والـدولة
ــشــتـكى  عــلـمــا ان الـفـالح ارسل ولـده الى تــعـطي بــالــقـطــارة . والى الـله ا
اجليش او الـداخلية او احلـشد لعـله يكسب لقـمة العيش فـقدموا الشـهداء تلو
الـشـهـداء  كـمـا ان الـفالح بـاع نـصف او أكـثـر أو اقل من "حـيـوانـاته " لـعـله
يـسد الـنـفـقـات وال أحـد يدري بـه سوى عالم الـغـيـوب .. نـعـرف  أن الفالح ال
لك اللسان الذلق  وال القلم الرشيق وال الفضائية الفضفاضة  وليس من
مدافـع له  اال الله .. وحـسبـنا الـله ونعم الـوكيل . حتـياتي ) وتـنتـهي السـطور
وجـعة لكن آثارها تبقى عالـقة في الوجدان .. فالفالحون عماد االرض  هم ا
اآلن  في ظـرف عصـيب  مـتـمنـيـا  ان تـسعى الـدول الى الـنـهـوض بواجـبـها
ـهـمـة . قـال افالطـون ان الـقـانـون سـيـد الـدولـة  وقال جتاه هـذه الـشـريـحـة ا
ـوجـودين يجب ان يـخدمـوا القـانون  ارسـطو : الـقانـون يجب ان يـحكم   وا
فيـما يقول الـفقيه االنكـليزي دايسي : ال احـد فوق القانـون وال احد يعاقب اال
القـانون وان احملـكمة ال تـستطـيع ان تعـاقب بأمرهـا. والكل يـخضع للـقانون 
وقـد فـصّل ذلك فـي نظـريـته الـشـهـيـرة "عـلـويـة الـقـانـون" الـتي تـسـتـبـعد اآلراء
االعـتـبـاطـيـة العـشـوائـيـة اخملالـفـة اصال لـلـقـانون.. فـفي أي خـانـة نـضع حـالة
الوضـع الصعب الذي يـعيشه الفالحـون القانـون والعرف معـهم  لكن الدولة

تغفل عن ذلك !
ـر به مـنـذ سنـوات   هـو ربـيع عدونـا... فـاخلـطر ال خـريفـنـا الـزراعي الذي 
يـهددنا من اخلارج  فحسب   ولـكنه من داخلنا  ألن عـدونا اخلارجي نعلمه
ـثـال ولــكـنــنـا ال نـعــلم من هــو عـدونـا مـن ابـنـاء وطــنـنــا  وا
واضـح هــنــا .. لم هـــذا اخلــنــاق الــذي  يـــطــال الــفالح
ـسـؤولـون ان حـراثـة األرض الـعـراقي  فـمـتى يـدرك ا
في الـوطن خيـر من عـد النـقـود في اخلارج .. واحلـليم

تكفيه االشارة!

كاظم فنجان احلمامي
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كــرمت اعـــداديــة الــكـــرامــة لــلـــبــنــات
وبـرعــايـة مـن مـحــافـظــة بــغـداد فالح
رحلة تفـوقات  اجلزائري  طالبـتها ا
الـســادس اإلعــدادي لـلــعــام الـدراسي

 .2019-2018
ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس عن
اجلـزائــري الـقــول (نـشــيـد بــاجلـهـود
ــــدرســـة ـــبــــذولــــة من قــــبل إدارة ا ا
واولياء األمـور في حصول 45 طالبة
علـى مـعدل 90 وأكـثر)  ,الفتـا الى ان
(احملـافـظـة داعــمـة جلـمــيع مـديـريـات
الـتـربـيـة لالرتـقــاء بـالـواقع الـتـربـوي

والتعليمي).
rz«u  ÊöŽ«

ــقـبل كـمــا حـدد اجلــزائــري الـشــهـر ا
ـقــبـولـ مـوعـدا لالعـالن عن قـوائم ا
في تعيينات الـتربية. وقال اجلزائري
خالل جولة تفتيشيـة لتربية الرصافة
الثالـثة تضـمنت متـابعة عـمليـة الفرز
االلكـتروني لـلمـتـقدمـ على الـتعـي
ديريات الست في جانبي ان (معظم ا
الـكـرخ والـرصـافـة سـتـنـجـز عـمـلـيـات
ــتـقــدمــ عــلى الــفــرز في اخــتــيــار ا
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كرمات dJð.∫ محافظ بغداد فالح اجلزائري في صورة تذكارية مع الطالبات ا

ـــا ديـــون االقـــلـــيم عــــلى بـــغـــداد ر
تــتـــجــاوز الـــعــشـــرين مــلـــيــار دوالر
وكيفيـة تسديدها خـاصة ان القيادة
الـسـيـاسيـة في كـردسـتـان تـعـتـقد ان
بـغــداد مـسـؤولــة عن جـزء كــبـيـر من
هــذه الــديـون وهــو مــجـمــوع حــصـة
ـوازنـة مـنـذ عـام 2014 االقـلـيم من ا
40 الى 2018 وهـي تــــــتــــــجـــــاوز الـ
مـلــيـون دوالر ويــعـتـقــد اخلـبـراء في
ــبــلغ مــوجــود في االقــلــيـم إن هــذا ا

بغداد). 
واضـاف مـحـمـود انه (في مـا يـتعـلق
بالـ 250الف برمـيل التي تـعد احدى
وازنة فقد اكد النقاط اخلالفيـة في ا
ــتــحــدث الــرســمي بــاسم حــكــومـة ا
اإلقـــلــيم جـــوتــيــار عـــادل اســتــعــداد
االقـلــيم اليـداع مـبــلغ هـذه الــكـمـيـات
لدى بغداد وهو يغطي نصف رواتب
مــوظـــفي االقــلــيـم ) مــؤكــدا ان(هــذا
الــوفـد ســيــعـالـج بـشــكل جــدي مـلف
الـ 250ألف برميل من نفط كردستان
كمـا صـرح خبـير في حـكـومة االقـليم
بالقول: اننا قاب قوس او ادنى من

حل هذه القضية).
 وكـان عـادل قــد افـاد بـأن  احلـكـومـة
ركزية تقـتطع من حصة اإلقليم من ا
ـوازنة االحتـاديـة ما يـفـوق بكـثـير ا
قيمة 250 ألف برميل يوميا من نفط
كردسـتان.وقـال عادل في تـصريح أن
ـوازنـة تـبـلغ (حـصـة كـردسـتـان من ا
 12,84تـريلـيـون ديـنـار اي نـحو 10
ملـيـارات دوالر إال أن بـغـداد أرسلت
5,44 تريليون دينار فقط إلى اإلقليم
ـبــلغ خالل عــام) مــبــيــنــا أن (هــذا ا
ـــقـــتــــطع من حــــصـــة اإلقـــلــــيم من ا
وازنة االحتاديـة يفوق بكثـير قيمة ا

ــــشـــروع الـــقـــانـــوني ويـــتـــضـــمن ا
االصالح وتـنظـيم الـقـطاع الـوظـيفي
الـــــعـــــام والـــــتــــقـــــاعـــــد والـــــرواتب
ـنح واالمـتـيـازات واخملـصـصــات وا
االخـرى وانــشـاء صــنـدوق الـتــقـاعـد
وتـصـحـيـح راتب الـتـقـاعـد او الـغـاء
تـــقــاعـــد جــمـــيع االشــخـــاص الــذين
تـــقـــاعــدوا بـــرتب اعـــلى من رتـــبــهم
سـتحـقـة فضال عن تـنظـيم مسـألة ا
الـــــــــوارث لـــــــــذوي الــــــــشـــــــــهــــــــداء
.بـــاالضــافـــة الى مــواد ـــؤنــفـــلــ وا
ـــان عـــديــــدة اخــــرى. وصــــادق بــــر
ـشـروع في شـبـاط كـردسـتـان عــلى ا
ــاضي وبـســبب احــتـجــاج اطـراف ا
ان سياسية ومواطن ورئاسة البر
عـــلى مـــطــالـب الــكـــتل تـــمت اعــادة
ان في 4 شروع القانوني الى البر ا
ـقــرر ان يـجــري مـجـلس آذار ومن ا
الوزراء تـعديـالت علـيه وارساله الى

ان كردستان. بر
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كفاح محمود كر

(الــزمــان) امس إن (الــيــوم األول من
مــبـاشــرته شــهــد االعالن عن إحــالـة
هـمة ـشاريـع اخلدمـيـة ا حزمـة من ا
في عــدد من مــدن احملــافـظــة) الفــتـا
شـاريع بـلغت كـلـفتـها الى (ان تـلك ا

االجمالية 38 مليار دينار). 
WO²% vMÐ

ـــشـــاريع تـــضـــمـــنت واضـــاف ان (ا
انــشـــاء شــوارع مـــكــتـــمـــلــة الـــبــنى
الــتــحــتــيــة فـي الــشــطــرة والــغـراف
والـــدوايــة والــنــصـــر وســيــد دخــيل
والــفـضــلـيــة واجلـبــايش فـضالً عن
انـشـاء شـوارع مـع شـبـكـات مـجـاري
مـــيـــاه امـــطـــار وصـــرف صـــحي في
مــنــطــقــة حــاوي الــعــبــاس بــقــضـاء
الــشـطــرة وصـيــانــة واكـســاء طـريق

نـــصـــر دوايـــة عالوة عـــلـى انـــشــاء
شــوارع مع شــبـكــات مــجـاري مــيـاه
امــطـار وصــرف صـحي في مــنـطــقـة
حــاوي الــعـبــاس بــقــضـاء الــشــطـرة

وقضاء الدواية وقضاء الغراف). 
ولفت الـى (أن االعالن تضـمن ايـضاً
انــشــاء مــشــروع مــاء قــضــاء ســوق
الشـيوخ سـعة  1000م3 مع خطوط
نـاقلـة وشـبكـات مـاء و تأهـيل مـراكز
صـــحــيـــة فـي الـــشـــطـــرة والـــغــراف

والفجر والقلعة). 
ـــشــاريع احـــيــلت وأردف (أن هــذه ا
وازنـة الـتي تـمت اضافـتـها خـارج ا
ــوازنــة لــهــذا الــعــام ضــمن اعــداد ا
وحتـــويل صالحــيـــة الــتــنـــفــيــذ الى

احملافظة). 
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أعلن مـحافظ ذي قـار عادل الـدخيلي
ـــشــــاريع عن إحــــالـــة حــــزمـــة مـن ا
اخلدمـيـة اجلديـدة بـقيـمة 38 ملـيار
ديـنار في أول أيـام مـبـاشـرته بإدارة
احملـافـظـة تــضـمـنت انـشـاء شـوارع
وشـــبــكــات مــاء ومـــجــاري وتــأهــيل
مـــراكـــز صــحـــيـــة في عـــدد من مــدن
احملـافـظــة وألـزم رؤوسـاء الـوحـدات
االداريــــة بـــــوضـع جـــــدول مـــــحــــدد
ـــشــاريع يـــتـــضــمن ادراج جـــمـــيع ا
ـــتــــــــــلــكــئــة واســبــابــهــا ونــسب ا
االجناز فـيهـا من اجل مـتابـعتـها من
ــتـــابــعـــة في ديــوان خـالل مــكـــتب ا

احملافظة . 
وقـــال الــدخـــيــلي في بـــيــان تـــلــقــته
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ومن جــــــانـب اخــــــر ألــــــزم رؤســــــاء
الـــوحـــدات االداريـــة بــوضـع جــدول
مــــحـــدد يــــتــــضــــمن ادراج جــــمــــيع
تـلكـئة واسـبابـها ونسب شـاريع ا ا
االجناز فـيهـا من اجل مـتابـعتـها من
ــتـــابــعـــة في ديــوان خـالل مــكـــتب ا
احملــافـظــة.  واشـار الـدخــيـلـي  بـعـد
اجتـماعٍ عـقد في مـبنى احملـافظة مع
رؤســــــاء الــــــوحــــــدات االداريــــــة إن
(احملـــافــظــة لــديـــهــا اولــويــة اطالق
ـشــاريع اخلـدمــيـة بـشــكل صـحـيح ا
وتــســـهـــيل مـــهـــام عـــمل الـــوحــدات
االداريــــة من خـالل مــــنح اداراتــــهـــا
صالحـــــيـــــات مـــــخـــــولـــــة في وضع
عـاجلات وتـنـظيم عـملـها وتـفعـيله ا
قبلة). بشكل مستمر خالل الفترة ا شاريع في احملافظة W∫ محافظ ذي قار خالل جولة تفقدية الحد ا uł
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فــقط بل ان هــنــاك اطــرافــا مــنــكــوبــة
ومـحــرومـة تــعـاني مــنـذ ســنـوات من
االهمال والـتقصـير والنسـيان ويجب
االلـتـفــات الـيـهــا من قـبل احلــكـومـات
الـــتــنـــفـــيـــذيـــة ســـواء االحتـــاديــة او

احمللية).
واشــــار الى ان (الــــلـــــجــــنــــة تــــراقب
شاريع مايجـري بشأن خطـط تنفيـذ ا
ـــالـــيــة ـــوازنــات ا وابــواب صـــرف ا

ويــجب ان تــذهب بــاالجتــاه الــسـلــيم
واسـتـغاللـهـا احـسن اسـتـغالل بـغـيـة
ـتـطـلـبات تـوفـيـر ابـسط اخلـدمـات وا
) ,مطالبا احلـكومة احمللية للمواطن
ــعـايــيــر االسـاســيــة خلـطط (بـأخــذ ا
شاريع وكل مايخص تنـفيذ وتوفير ا
ـــســـاحــة اخلـــدمــات ومـن بـــيــنـــهـــا ا
ـناطق والكـثافـة السـكـانيـة والسيـما 
اطراف العاصمـة من اقضية ونواحي

وهـنــا نــســتـذكــر مــاتــعـانــيه نــاحــيـة
الـوحـدة من صــعـوبـة في تـنــفـيـذ آيـة
مــــــــــشـاريـع سـتـراتــيـجـيــة واهـمـال
الكثـر من 200 الف نـسـمـة يـسـكـنـون

فيها).
 من جـانبه  ,حـذرعـضـو جلنـة الـنـفط
والــطـاقــة الــنــيــابــيــة عـدي عــواد من
تـــوقف اغـــلب مـــشـــاريـع مـــحـــافـــظــة
البصرة بسبب نقص مادة االسفلت.

تـقـرر تـمديـد تـاريخ غـلق الـطـلـبـيـة اعاله لـغـاية
2019/9/9 بدال من 2019/8/25.
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الطرق البديل التي تـوفرت بالتنسيق
ـرور الـعـامة والـتـعـاون مع مـديـريـة ا

ووزارة الداخلية). 
l¹—UA  cOHMð

من جــــهــــة اخــــرى  ,حــــذرت جلــــنــــة
اخلـدمات الـنـيـابـيـة من الـتـمـيـيـز ب
ــنــاطق في اطــار تــقــد اخلــدمــات ا
فيـما شـاريع لـسكـان بغـداد وتنـفيـذ ا
ـعنـية وعـلى رأسها طالبت اجلـهات ا
ـناطق احلكـومـة احملـلـيـة بـانـصـاف ا
احملـــــــرومــــــــة وبـــــــاالخـص اطـــــــراف

العاصمة. 
وقال عضـو اللجـنة عالء سكـر الدلفي
في بـيـان امـس ان (هـنـاك تــفـاوتـا في
ــشـاريع تـقــد اخلـدمــات وتــنـفــيـذ ا
كن ان نـصفه نـاطق بغـداد وهـذا 
بــالــتـــمــيــيـــز والبــد من ايـالء جــمــيع
ـنــاطق والســيــمــا االطـراف اهــمــيـة ا
قـــصــوى فـي اطـــار اعـــمــار وتـــأهـــيل

وتنفيذ مشاريع بنى حتتية).
واضــاف ان (جــمــيع ســكــان مــنــاطق
بغداد من حقهـم احلصول على ابسط
اخلـدمــات حــتى ابــعــد نــقـطــة فــيــهـا
ـركـز ـكن اخـتــزال الـعـاصـمــة بـا وال

قررة التي التعي خالل مدة الشهر ا
اعـلن عـنــهـا مـطـلع الــشـهـر اجلـاري),
واضاف ان (مـدة الـشـهـر الـتي حددت
ناسبات يستثنى منها ايام العطل وا
وعــطــلـة عــيــد االضــحى) ,مــؤكـدا ان
ـتابـعة سـير ـفاجـئة تـأتي  (زياراته ا
عـمــلـيــات الـفــرز وإعــطـاء كل ذي حق

حقه).  
في غضـون ذلك اعـلـنت مـديـريـة طرق
ـباشـرة بصـيانة وجسـور احملافـظة ا
جــســر الــدورة بــحـــسب تــوجــيــهــات
ديرية سعدي اجلزائري. وقال مدير ا
عبـد الـرضـا ان (االعـمـال الـتي جترى
حالـيـا لـصيـانـة جـسر الـدورة تـمـثلت
بـتـبــديل مـفــاصل الـتــمـدد احلــديـديـة
مـشـيرا اخمللـوعـة بـأخـرى مـطـاطـية) ,
الى ان (اجلـــــزائـــــري وجه بـــــإجــــراء
صيـانـة جلمـيع اجلـسور ضـمن خـطة
ـديرية) ,واضاف ان (اجناز أعدتـها ا
الـعـمل سـيـكون خـالل يـومي اجلـمـعة
والـسـبت وخالل الـلــيل فـقط لـضـمـان
واطـنـ او الـتـسبب عدم مـضـايـقـة ا
بزحامـات مرورية) ,ودعا عبـد الرضا
ـركــبـات الى احلـذر وسـلك (سـائـقي ا
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