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ـكــلف مـحــمـد تـوفــيق عالوي إلى إجــتـيـاز يـســعى رئـيس احلــكـومــة ا
الــعـقـبــات الـتي تــقف في طــريق تـشــكـيـلــته الـوزاريــة الـتي تــتـقــاذفـهـا
ـتظاهـرين واشتـراطات القـوى السـياسيـة وزعل بعـضها إعتـراضات ا
نافع وطموحات جهات في إستغالل الظـروف الراهنة للحصول على ا
ـشـتغـل تـصـاعد خـاصـة وأن أغلب ا ـكاسب من خـالل الضـغط ا وا
ـتـظاهـرين إال ـشـاكل الـبالد ومـطـالب ا في الـسيـاسـة غـيـر مـهـتـمـ 
ـتراكمة فهم قدار خطـورتها على وجـودهم ومكاسبهم وإمـتيازاتهم ا
ـا شعـروا باخلـطر ويـتكبـرون ويتـعالـون ح يـطمـئنون يـستـجيبـون طا
ويرون تراجع الـضغوط ولـذلك فهم يقـاتلون عـلى جبهـة احلصول على
ما يريـدون وال يعنـيهم ما يريـده الناس  والـسياسيـون هم أحد أخطر
ــكـلف والبــد له لـيــنـجح أن الـبالوي احملــدقـة بــنـوايــا رئـيـس الـوزراء ا
مـكنة وبـاإلرادة والشـجاعة الـتي يجب أن يـتحلى يتـجاوزهـا بالسـبل ا

بها لينجح في مهمته .
تـظاهرين الذي هو طالب حزب ا البد لرئيس الـوزراء أن ينظر بجديـة 
ـشــهـد الـراهن وبـسـبب ســبب كل مـا يـجـري الــيـوم من تـطـورات في ا
ـتـظــاهـرين نـتـجت تـغــيـرات كـبـرى أولـهـا إســتـقـالـة احلـكـومـة حـراك ا
الـسابـقة وهي من أنـتجت هـذا التـرشيح بـالنـسبـة للـسيد عـالوي فلوال
ـتــظـاهـرون لــبـقــيت األمـور عـلـى حـالـهــا وهـذا يـعــني إن اإلسـتــهـانـة ا

كن اإلستمرار بها . تظاهرين خطيئة كبرى ال  با
عـلى رئيس الـوزراء أن ال يـتجـاهل شكل نـظـام احلكم وسـيـكون عـبثـيا
إغفـال األثـر الـذي تتـركه الـقـوى الـسيـاسـيـة ومنـهـا الـكـردية والـسـنـية
ـكـنــهـا مـنع تـشـكـيل ـان والـتي  والـقـوى الـشـيــعـيـة الـنـافـذة في الــبـر
ـزيـد من احلـكـومـة اذا رأت إنـهـا ال تــمـثل مـصـاحلـهـا وهــذا يـتـطـلب ا
احلوارات مع تلك الكتل وإسـتجالء مواقفها قبـل ترشيح أي شخصية

للمنصب الوزاري .
ستحيل أن يتجاهل عالوي طموحات الكرد الذين يرون أن هناك من ا
ـكن إغفـالها حتـت أي ظرف وتلـبيـتهـا مهـما كانت حـقوقاً لـلمـكون ال 
ألنـها مـرتبـطـة بإتـفاقـات مع حـكومـات سابـقة وهـي جزء من حـالة بـناء
كن التفـكير بضمان تفق عـليها منذ 2003 وإلى اليوم وال  الدولة ا
إسـتمـرار احلكـومـة بدون مـساعـدة كرديـة  وهـو األمر الـذي ينـسحب
كن الـقفز ـكون السـني ال  على الـقوى الـسنيـة التي تـرى أن حقوق ا

عليها وجتاهلها ألنها أساسية ونهائية .
ـظاهرات تسعى  القوى الشـيعية التي أنـهكتها ا
جـاهــدة إلى بـلـورة مــــــوقف مـوحـد واخلــــروج
بـنـتـائج ترضي مـجـــــــمـوع الـتحـالـفـات خـاصة
الــفـتح وســــــــائــرون الـقـوتـ األكــثـر حـضـورا

ونفوذا . 
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ح تذكر السرقة  يتبادرُ الى األذهان ألول وهلة سرقة األموال  

واذا كـانت سـرقـة األمـوال داءً وبـيال معـروفـاً مـنـذ قـد األزمـان  فان
ـعاصـرة  حيث ظـهرت رعـبة ا ـال العـام أصبـحت الظـاهـرة ا سـرقة ا
شـبكـات عديـدة تضم أمـهر الـلصـوص جتّلت بـراعتـهم في نهب الـثروة
ـال الـعـام بـشـتى الـوسـائل بـاالحـتـيـال والـعـقود الوطـنـيـة واخـتالس ا
ـالم يخـطـر عـلى بال أحـد من األبـالـسة ـشـاريع الـوهمـيـة و ـزيـفة وا ا

والشياط .
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ــئــات من ــال الــعــام في الــعــراق اجلــديــد جتـاوز ا ــنــهــوب من ا انّ ا
ـلــيــارات من الـدوالرات  يــقـيــنــا وأطـرف الــطـرائـف انّ بـعض كــبـار ا
السـرّاق يـلـبس جُـبّـة الـواعظـ ويـنـدد بـالـسـرقة والـسـارقـ والـفـساد
فـسـدين تـمـويـهـا وتـضـلـيال لـلـنـاس غـافالً عن انه يـذم بـذلك نـفـسه وا

وجشعه ودناءته وخيانته لألمانة .
3-

لقد اعترض احدهم على حدّ السرقة فقال :
ٍ عسجد وُديتْ  يد بخمسِ مئ

ما باُلها قُطعتْ في ربعِ دينار ?
فجاءَهُ اجلواب سريعا من شاعر أخر قال :

عزُّ األمانةِ أغالها وأرخَصَها 
ذلَّ اخليانةِ فافهْم حكمةَ الباري 

نعم ان السارق خائن واخلائن ذليل ...
وقطع يد السارق جتـعله يعيش ذُلَّه مادام بـ الناس وحتى اذا صلح

وتاب  (فان احملدود ال يكون إماما) .
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رحوم الـسيد وقد قـرأت بيتـ أشار فيـهما اخلـطيب الكـبير الـشهيـد ا
جـواد شـبر –رحمـه الله  –الى لـون آخـر من الـسـرقات لـيس مـتـعـلـقاً

ال وقد سمّاه (سرقة العمر) .. با
قال :

زارني كاسل فضيّع وقتي 
ومكاني قد ضاق بي ثم صدري 

قلتُ : يا ذَاكِرَ اللصوصِ بسوءٍ 
أنتَ منهم اذ جئتَ تسرقُ عمري 
ان الــعــمــر هــو أثــمن الــفــرص لـلــتــكــامل والــنــمــو الــروحي والــعـلــمي
اء الـرصـيد االيـجـابي لالنـسان  واالخالقي والبـد أنْ يـستـثـمـر في ا

أما ضياعه سدىً ودون اية مردودات ايجابية فتلك هي الطامة ..!!
ومن الــنــاس مَنْ ال يُــحـسـن االّ سـرقــة أوقــات اآلخــرين حــيث يــقــتـحم
بيـوتهم ومجـالسهم ويـحول بينـهم وب ما يـريدون اجنازه من أعـمالهم
نـعهم عـرفة والـثـقافـة ... و ـتصـلـة بشـؤون العـلم والفـكـر واألدب وا ا
احلـيـاء من إبـداء احاسـيس الـتـبرم به  وهـكـذا يـطـيل جلـوسه لـيـضيع

عليهم أثمن األوقات .
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ولن أنس قـصـةَ واحــــدٍ مـن هؤالء الـذين ال يـفـــكرون االّ بـأنـفـــــسهم
ــــــسـاعـدته في أمـر يتــعـلق بـتـــقـاعده عن حـيث جـاءنـا مـسـتنـــــجـداً 

اخلدمة .
ثـم انـكـشف انّ الـرجـــــل لم تـــــكن لــــديه خـــــدمـة وظـيـفــيـة أكـثـر من

سنت ..!!
كن ان تضمنا له احلـصول على التقاعد وخُيل له ان هات السنـت 

اذا ما تدخلنا في شأنه ..!!
انه باختصار كان يعـيش أحالم اليقظة غافالً عمـا استهلكه من وقتنا

تبدد على يديه دون جدوى . ا
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نبر نقـول عن أحد أعالم الوعّاظ أنه كـان يتحرج ديـنياً من ارتقـاء ا وا
اذا لم يـكن قـد أعـدّ خـطـابـا مـنـاسـبـاً لـلـمـسـتـمـعـ خـشـيـة أنْ يـسرق
أوقاتهم وعقولهم بكالم ال يعود عليهم بطائل في منحى صريح الداللة

على مقدار ما كان يتمتع به من وعيٍّ  وورع ..
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واخيراً 
فــان ســيــاسـيّ الــصــدفــة فـي (الــعــراق اجلــديــد)
ســرقـوا األمـوال  وسـرقــوا الـبـســمـة من شـفـاه
األطـفـال  وقـلـبـوا األوضـاع واألحوال  وهـاهم
الـيـوم يواجـهـون انـتفـاضـة اجلمـاهـيـر الغـاضـبة

ُصرّة على إبعادهم دون هوادة . عليهم وا
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ـهـجرين تـمـكنت وزارة الـهـجرة وا
ــواد اإلغـــاثــيــة إلى من إيـــصــال ا
العـوائل النـازحة في جـبل سـنجار
وجتـاوز عـقـبات الـطـريق والـثـلوج
في وقت قــيـاسي وذلك بــنـاءً عـلى
تــوجـيــهــات نــوفل بــهــاء مـوسى .
وقــــال مـــديـــر عــــام دائـــرة شـــؤون
الفروع في الـوزارة علي عباس في
بيـان تلـقته (الـزمان) امس إنه (مع
استمـرار تساقط الـثلوج التي ادت
ؤدية إلى جبل الى غلق الطرقات ا
سنـجـار وشدة بـرودة اجلو اال ان
ـهـجـرين كــوادر وزارة الـهـجــرة وا
ــســاعــدات اســتــطــاعت ايــصــال ا
االغــاثــيــة ووقـود الــنــفط االبــيض
لـلـعـوائل في مـخــيم جـبل سـنـجـار

والقرى احمليطة به). 
WOz«cſ WKÝ

وأوضح عــــــــبـــــــاس ان (مالكـــــــات
سـلة ـيـداني وزع 2300  الـوزارة ا
غـذائـيـة و2300 سـلـة صـحـيـة ب
األســر الــنــازحـــة في مــخــيم جــبل
سنجار والقـرى احمليطة به فضال
عن تـــوزيع مــادة الـــنــفـط االبــيض
عــلـيــهـا حــال وصــول الـصــهـاريج
احملـمـلة بـالـنـفط). واضاف الـبـيان
ان هــذه اخلـــطــوة تـــأتي في إطــار
ــسـاعــدات الــتي تـقــدمــهـا وزارة ا

ــــهـــجـــريـن من أجل الـــهــــجـــرة وا
عاناة عن األسر النازحة تخفيف ا
وتـوفـير مـايـحتـاجـون اليه غـذائـيا
وصــــحـــيــــا حلــــ عــــودتــــهم إلى
مــنــاطــقــهم االصــلــيــة الى جــانب
الــــســـعي لــــتـــحـــســــ أحـــوالـــهم

عيشية). ا
وتــرأس وزيــر الــتــخــطــيط رئــيس
الـهــيــئـة الــعـلــيــا لـلــتــعـداد الــعـام
للـسكـان نوري صـباح الـدليمي في

أربـــيل اجـــتـــمـــاعـــا مــوســـعـــا مع
احلـــكــومــات احملـــلــيــة فـي جــمــيع
ـؤتــمـر احملـافــظـات عــلى هــامش ا
الـدولي الثـاني لـلجـمعـية الـعراقـية
لــلـــعــلـــوم االحــصـــائــيـــة حــضــره
احملـــافــظـــون ونـــوابــهم ومـــديــرو
دوائــر االحــصـــاء في احملــافــظــات
كـــافـــة وجــــرى خالل االجــــتـــمـــاع
مـنـاقـشـة دور احلــكـومـات احملـلـيـة
واللـجان الفرعـية العـليا في عـملية

تـنــفـيــذ الــتـعــداد الـعــام لــلـســكـان
Æ2020 ساكن وا

وأكــد الـــدلــيــمي خـالل اإلجــتــمــاع
بحـسب بيـان تلـقته (الـزمان) امس
(أهــمـيــة الـتــعـداد الــذي سـتــنـفـذه
ـعـايـيـر الـوزارة وفـقـا لـلـشـروط وا
الــدولـــيـــة فـي رسم الـــســـيـــاســات
ووضع اخلــطـط االســتــراتــيــجــيــة
وحتــقـــيق تـــنــمـــيــة فـي مــخـــتــلف
الــقــطـاعــات بــعــمـوم احملــافــظـات
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ـديريـة العـامـة للـتربـية اسـتحـدثت ا
في مـحافـظة الـنـجف اسلـوباً جـديداً
في الـتـعــلـيم االبـتــدائي وخـصـوصـاً
الــصــفــ االول والـثــاني  من خالل
اســتـخــدام الــوســيـلــة الــتــعـلــيــمــيـة
صغرة.  احلديثة السبورة الذكية ا
ـــديــــر الــــعـــام لــــتـــربــــيـــة وأوضـح ا
احملافـظة عادل الـبصيـصي في بيان
شروع كان بدعم منا امس ان (هذا ا
ـعـلم في مـدرسة وبـجـهـود وتنـفـيذ ا

قداد االبتدائية حسن النفاخ).  ا
من جـــهـــتـــة بـــ صـــاحـب الـــفـــكــرة
ــعـــلم حــســنــ الــنــفــاخ  ان (هــذه ا

السـبـورة كانت
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دى عن التـعليم  لكن حالياً بعيدة ا
اصبـحت وسيلة تـعليـمية وترفـيهية
في ذات الوقت  تـستـخدم والـتلـميذ
جـــالس في مـــكــانه كـــنــوع مـــتــطــور
يضـاف للـتعـليم احلكـومي). مضـيفاً
(وتـكـون من خالله الـكـتـابـة واالمالء
ـــقــاطـع واحلــروف). وأكــد وقــراءة ا
النفاخ (كما تعمل هذه الوسيلة على
كــشف اخلـجل عـنـد بــعض الـتالمـيـذ
من الذين يخجلون  خجل كبير  عند

قيامهم للسبورة الكبيرة . 
…dGB  …—u³Ý

ـشـروع الـصـغـير الفـتـاً إلى أن هـذا ا
بــدأ ب  70 ســبـــورة مــصـــغــرة  اذ
حـقق جنــاحـاً بـاهــراً في اسـتــيـعـاب
الــتالمـــيــذ لــلــدروس 
بــــدالً من اســــتــــخـــدام
الـطـريـقـة التـقـلـيـدية).
مــشــيــراً الى ان (هـذه

الـفـكـرة قـد نـالت اسـتـحـسـان جـمـيع
االوساط التربوية والتعليمية). 

واختـتم الـبـصـيـصي بـيانـة بـالـثـناء
شروع عـلم الذي أبتكـر هذا ا على ا

التعليمي) .
شروع ان وقال (اننا نـأمل من هذا ا
يـعــمم عــلى جــمـيـع مـدارس الــعـراق
االبــتـدائــيـة  حــيث سـيــحـدث قــفـزه
نـوعـيـة فريـدة من نـوعـها تـبـتـعد عن

الطرق التقليدية السابقة).
واعـلـنت تـربـيــة مـحـافــــــظـة ديـالى
رفع الـــتــعـــلــيق عـن مــدارس في أبي
صـــــيدا بعـد اســـــتقرار الوضـــــــع

االمني فيها .  
وقـــالت مـــديـــر قـــسم االعـالم ســـنــان
الـربيـعي لــ ( الـزمـان )  انه ( ضمن
توجيهات وزيرة الـتربية سها خليل
ــبــاشـرة الــعــلي بك ومــتــابــعــتــهــا ا
ــديــريـة الــعــامـة وتـنــفــيــذا خلـطــة ا

لـــتـــربــيـــة ديـــالى إلعـــادة الــدوام في
نـاطق الساخـنة ورفع التـعليق عن ا
ــدارس االبـــتـــدائــيـــة والـــثــانـــويــة ا

واعــادة انـتـظـام الــــــدوام فـيـهـا) 
رفع الــتــعــلــيق عن اربع مــدارس في
نــاحــيــة ابي صــيـدا بــعــد اســتــقـرار
الـوضع االمـني  بـعـد عـودة الـعوائل
الـنـازحـة بـالتـنـــــــــسـيق مع الـقوات
االمنية البطلة واجلهات اخملتصة) .
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واوضح  الـــــــربـــــــيــــــعـي   ان  (رفع
التـعليق الـذي جاء بعد الـتشاور مع
وفـــد مـن اولـــيــــاء امـــور الـــتـالمـــيـــذ
والـطلـبة ووجـهـاء النـاحيـة شمل كل
ـنـــــفلـوطي اخملـتـلـطة من ثـانـويـة ا
ثــانــويــة الـراشــــــــــدين اخملــتــلــطـة
مـدرسة الـرفاه االبـتدائـية اخملـتلـطة
مـــدرســــة الـــبــــــركـــات االبـــتـــدائـــيـــة

اخملتلطة) .  
واشـار الـربـيعي

الـــــى  انــــه  ( 
تـوجـيه االقـسـام
تـابعة عـنيـة  ا
تـــــــــــوفــــــــــــيـــــــــــر
االحــــتـــيــــاجـــات
االســـــــاســـــــيـــــــة
لــــــــلــــــــمــــــــدارس
وتـنـظـيم زيارات
مـيدانـيـة لـها من
الكــــــات قــــــبـل ا
االشـــــــرافـــــــيـــــــة
لـــلــوقـــوف عـــلى
سـيــر الــعـمــلــيـة
الـتـربـويـة ولـفت
مـــــــــديـــــــــر اعالم
ـديــريـة الى ان ا
دارس (ادارات ا صغرة بأيديهم l∫ تالميذ النجف يرفعون السبورات ا —

الهتـمام واعمـار  بعد تـصريحات
مــحـافظ نــيــنــوى جنم اجلــبـوري
ديـنـة لـنـحو 15 مـلـيار بـحـاجـة ا
دوالر لـــغـــرض الـــشــروع بـــبـــنــاء
الـبـنى الـتحـتـية لـلـمديـنـة واعادة
ـفـقـودة الـتي دمـرتـها اخلـدمـات ا
حـــــرب طــــــرد داعش .. واضـــــاف
حـامــد بـان االمــال والـطــمـوحـات
وصل التتحدد بقدر ما حتتاجه ا
من امـــوال لـــكـن لالهـــالي رغـــبـــة
ـدينة كبـيرة وكل يوم نـشهد في ا
ة مـبادرات وجهـود حثـيثة القـد
تعطي االمل بالـعودة  واستئناف
احلـــيـــاة  كـــمـــا كــانـت قــبـل طــرد
داعـش ..وابــدى مــروان مــحــمـود
تـــفـــاؤله بـــشـــان  عـــودة احلـــيــاة
للمـدينة).  مشـيرا الى ان (خطوة
اعـمــار اجلـامع الـنـوري  تـعـد من
ابـــرز اخلــــطـــوات الـــتي تـــشـــجع
االهـالي عــلى الـتـفــكـيـر بــالـعـودة
فــــضـال عن رغــــبـــــة الــــنــــازحــــ
تفرق في مـدن اقليم كردستان ا
من اجل انــهــاء مـحــنــة نــزوحـهم
ــريـرة الــتي اســتــغـرقت لــنــحـو ا
خـمـسـة اعـوام  واضـاف مـحـمـود
ـوصل كــانت مـنــذ االزل مـديــنـة ا
الـتــحـدي والــصـمــود  فـمن خالل
سـيـرتـهـا الـتـاريـخـيـة  وانـهـائـهـا
حلــصــار الـقــائــد الــفــارسي نـادر
شـاه  وصور الـتالحم والـتـعايش
الـتي بـرزت من خالل فـصـول تلك
لحمة والتي اسـتلهمها االحفاد ا
لــيـنــضـدوهــا في مـحــنـتــهم الـتي
عـاشـوهــا والـتي  خـرجــوا مـنـهـا
بعد طرد داعش رغم ان اخلسارة
كبـيرة سـوى باالرواح  واالضرار

متلكات العامة). با
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ـنـطـقة وقـال يـوسف حـمـيـد ان (ا
ـــة ومـن خالل اهـــتــــمـــام الـــقــــد
يـ بها ـثقـفة واالكـاد الـنخب ا
تــمـــنــحـــنــا االمل فـي مــســـاهــمــة
ــنــظـمــات ذات الــعالقــة بــابـداء ا
ـطـلوب وتـقـد الدعم االهـتـمام ا
ــنـطــقـة سـواء ـنــاسب الهـالي ا ا
ــهـــدمــة ام بــاعـــمــار مـــنــازلـــهم ا
الــســيـــر عــلى خـــطى مــنـــظــمــات
اليـونسكو الـتي لم تكـتف بتقد
ــطــلـوب العــمــار اجلـامع الـدعم ا
الــــنـــوري فـــحـــسـب بل اســـهـــمت
بـاالســتـفــادة من مـنــحـة قـدمــتـهـا

العــــادة احلـــيــــاة لــــلــــمـــنــــطــــقـــة
ـنـاطق خـصــوصـا وانـهــا اكـثــر ا
الــتـي نــالت الــتـــدمــيــر واخلــراب
..واضـــاف قـــاسم بـــان مـــنـــطـــقــة
ثـابة مـجمع ديني السـاعة تـعد 
حـــيـــوي لـــيس مـــحـــددا بــاهـــالي
ـسـلـمـ فحـسب بل ـديـنـة من ا ا
ـسـيـحـيـة عـلى صـعـيـد الـديـانـة ا
فـفيـهـا الكـثيـر من الـكنـائس التي
تــــعــــد مـن اقــــدم واول كـــــنــــائس
ـــوصل كـــكــنـــيـــســة الـــســـريــان ا
ـعـروفـة بـكـنـيـسـة االرثــوذوكس ا
مار توما  اضافة لكنيسة الساعة
الــتـــابــعــة لالبـــاء الــدومــنـــيــكــان
وكنـيسـية الكـاثولـيك). بينـما ب
جاسم حـامد ان (الـشروع بـاعمار
جـامع النـوري خطـوة حيـوية من
جانب اليونسـكو مشيرا بان مثل
تلك اخلـطـوة تعـطي االمل الهالي
ـوصل بان قادمهم افضل مدينة ا
ـوصل عـمـومـا بـحـاجـة رغم  ان ا

دولــة االمــارات الـعــربــيــة لــتـاهل
وصل هما كنيست من كنائس ا
كنـيسـة االباء الدومـنيـكان  فضال

عن كنيسة الطاهرة ). 
وقـال االب عـمـانـوئـيل كـلـو كـاهن
كـنــيـســة الـطــاهـرة  ان (اجلــهـود
قائمة لغرض اعمار الكنيسة رغم
ـتــعـلــقـة عــدم حــسم قـضــيـتــهــا ا
لــتــخـــريــبــهــا وازالـــة اعــمــدتــهــا
االثـاريــة من قـبل مــنـظـمــة دولـيـة
تـعـنى بــازالـة االلـغــام  في مـطـلع
ـــاضي). واضـــاف كـــلــو الـــعــام ا
(نــــامل جـــــاهــــدين بـــــان حتــــسم
رفوعة لغرض متعلقات لقـضية ا
اتـمـام تـاهـيل واعـمـار  الـكـنـيـسة

الــتـي يــرقى تــاريـخ تــاســيــســهــا
ــيالدي لـــلــقـــرن الــثـــامن عــشـــر ا
ـوصل وكـانت مـن ابـرز كـنـائس ا
ـنــظـمـة واقـدمــهـا  مــشـيـرا بــان ا
الـــدولــيـــة قـــامت خالل عـــمـــلـــهــا
بـتـخريب جـزء كـبيـر من حـواضر
الـكـنـيـســة وجـرف اعـمـدتـهـا البل
تـخـريب الـقـبـور اخلـاصـة بـاالباء
ــدفــونــ فــيــهــا) مــضــيــفــا  ان ا
(لليـونسكو وبالـتسيق مع ديوان
سـيحي اضـافة لـلمـكتب الـوقف ا
االســـتــــشـــاري الـــهـــنـــــــدسي في
ــوصل ســـيــســـهــمــان جــامــعـــة ا
باعادة اعمار الكنـيسة التلريخية

عروفة).  ا

 dO³J « Í—uM « l U'« —ULŽSÐ ŸËdA «

w U¼_« ‰ƒUHð …dE½ lÒÝu¹

W1bI « WM¹b*« d{«uŠ dOLF²  ÊuFÒKD²¹ ÊuOK u*«

داعـياً الـسادة احملـافظـ بذلك إلى
أهـــمــيـــة اإلســراع فـي تــشـــــــــكــيل
الـلجـان الفـرعيـة واستـكمال جـميع
مـتـطـلـبـات الـعـمل مـثـمــــــــــنـاً في
ذات الــــــــوقـت اهــــــــتـــــــمــــــــامــــــــهم
وتــــــــعـاونهم مع وزارة التـخطيط
من اجـل إجنـــاح الــتـــعـــداد الـــعــام

للسكان).
وقدم رئـيس غرفة الـعملـيات ضياء
ـدير العام الـتنفيذي عواد كاظم وا

لـلــتـعــداد سـمـيــر خـضـيــر شـرحـا
تفـصيلـيا عن خطـة العمل والـتقدم
ــقـبـلـة احملـرز فـيــهـا واخلـطـوات ا
ـطـلــوب من احلـكـومـات ومــا هـو ا
احملـلـية في األشـهـر القـادمـة فيـما
أكــد الــســادة احملــافــظــون ونــواب
احملـــافــــظـــ من جــــهـــتـــهـم عـــلى
اسـتـعـدادهم الـكــامل لـلـتـعـاون مع
وزارة التخطيط في إجناز التعداد
العـام وفقاً لإلسـتراتيـجية احملددة

له.
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وشــــارك في االجــــتـــــمــــاع رئــــيس
الـلــجـنـة الـتـنـسـيــقـيـة الـعـلـيـا بـ
ـــفـــتي احملـــافـــظـــات طــــورهـــان ا
ستشـار الوطني للـتعداد مهدي وا
الــعالق ورئـيس غـرفـة الـعـمـلـيـات
ضــيــاء عــواد ورؤســاء قــطــاعــات
الــعــمل ورئـــيس وأعــضــاء االدارة

التنفيذية للتعداد.
واكــد الــدلـيــمـي في كــلـمــــــــــة في
ـؤتـمـر الـدولي الـثانـي للـجـمـعـية ا
الـعراقـيـة للـعلـوم االحـصـــــــــائـية
فـي اربــــيـل ان دعم الـــــرئــــاســــات
الـثالث جلــهــود وزارة الـتــخــطـيط
ســتــــــــــسـهم في اجنــاح الـتـعـداد
الــعـــام لــلــســـكــان الــذي ســـيــنــفــذ
الــكـــتــرونــيــا قـــبل نــهـــايــة الــعــام

اجلاري.

تـعـمل بـالـوقت احلــالي عـلى تـهـيـئـة
ـدرسية بـصورة متـكاملة البـنايات ا
واالســتــعــداد الســتــقــبــال الــتالمــيـذ
والـــطــلــبـــة بــعــد انـــتــهــاء الـــعــطــلــة

الربيعية) .
واكـــــد مــــحـــــافظ كـــــربالء نـــــصــــيف
اخلــطـابي ان مـشــروع مـطـار كـربالء
ـهـمة في ـشاريع ا الـدولي يعـد من ا
احملـافظـة حيث سـيقـدم خدمـة جيدة

الهالي وزائري احملافظة. 
مـبـديـاً (اسـتـعداد احلـكـومـة احملـلـية
لتـقـد التـسهـيالت الالزمة من اجل

اجنازه بأسرع وقت). 
واضـــاف اخلــــطـــابي خـالل جـــولـــته
ـــشــروع مــطـــار كــربالء ــيــدانـــيــة  ا
الــدولي لالطـالع عـلى نــسـبــة إجنـاز
ـشروع ان (هـذه اجلـولـة جاءت من ا
ـعـوقات اجل الـوقـوف عـلى جـمـيـع ا
والــتــحــديــات الــتي تــواجه تــنــفــيــذ
ـشـروع وايـجـاد احلـلـول الـنـاجـعـة ا

لها).
 الفـــــتــــا الـى انه ( اســـــتـــــعــــراض
ــعـوقـات والـتـحـديـات الـتي تـواجه ا
ــشــروع من قــبل الــشــركـة تــنــفــيــذ ا
ـوازنة ـنفـذة لـيتم إدرجـهـا ضمن ا ا
ــالــيــة لــعـام 2020 والــعـمـل عـلى ا
حـلــهـا بـالــتـنـســيق مع الـدوائـر ذات
الـعالقـة بـعـد اســتـكـمـال الـكـشـوفـات

الالزمة). 
وتـــابـع اخلـــطـــابـي انه ( االيـــعـــاز
ــاء بــعــقـــد اجــتــمــاع مــــــع دوائــر ا
واجملــــاري واالتــــصــــاالت والــــطـــرق
والــكــهــربـــاء البــداء الــتـــســهـــــيالت
الالزمـة الــتي من شـأنــهـا ان تــسـهم
ـا لـهـا من بــرفع االجنـاز لـلـمـشـروع 
اهـــــمــــــيـــــة فـي خـــــدمــــــة اهـــــــــــالي

احملافظة).
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جــاب عــدد من اســاتــذة الــتــاريخ
ـوصــلي ــهــتــمــ بــالــتــراث ا وا
عصـر يوم امس (السـبت ) احياء
ن ـة باجلـانب اال ـديـنـة الـقـد ا
ــــوصـل لــــغـــرض من مــــديــــنــــة ا
االطـالع عـلى ابــرز حــواضــر تـلك
ـنــطـقــة وابـراز دورهـا الــتـراثي ا
هـتـم والـفـكري  وعـني بـعض ا
بابـراز دور مهم وحـيوي جلوامع
ــديـــنـــة الـــتي نـــالت وكــنـــائـس ا
نصيـبها من اخلـراب والدمار اثر
تـركـز العـمـلـيات الـعـسكـريـة التي
تــكــلــلت بــطــرد عـنــاصــر تــنــظـيم
ـديـنـة في نـهـايـة عام داعش من ا
2017 وقال االثاري محمد قاسم
ــة تــعــد رئــة ــوصل الـــقــد ان (ا
ــثــابـة ــوصل كــكل و مــديــنــة  ا
هـويـتـها والـشـروع بـتعـمـيـر ابرز
ــثـــلـــة بـــاجلــامع حــواضـــرهـــا 
ـــثل فــرصــة الــنــوري الــكـــبــيــر 
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