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اســتـقــبل مــحـافـظ بـغــداد مـحــمـد
شكلة باألمر جابر العطا اللجنة ا
الـديـواني اخلـاص بـاعـداد دراسة
حـول مــوضـوع الــطـريق احلــلـقي
الــرابع الــذي سـيــربط الــعـاصــمـة
بـــجـــمـــيع احملـــافـــظـــات. وتــرأس
اللجنة مديـر عام دائرة التصاميم
فـي امــانـــة بـــغــداد حـــا ســـهــام
وعضوية مديرة مديرية التخطيط
الــعـمـرانـي في احملـافــظـة فــاطـمـة
ـــــثـــــلـــــ عن احلـــــســـــنــــاوي و
الــتــصـــامــيم والــطــرق في امــانــة
ـثل وزارة الــتــخــطـيط بــغــداد و
ـــديــــريـــة الــــعـــامــــة لـــلــــطـــرق وا
واجلسور وعقارات الـدولة وهيئة
االثار والهيئة الوطنية لالستثمار
ومـــديـــريـــة زراعــة بـــغـــداد. واكــد
احملـــافـظ في تــــصــــريح تــــلـــقــــته
(الـزمـان) امـس ان (طـول الـطـريق

احللقـي يبلغ 97  كيـلو مـتر مـنها
35 كلم ضمن صالحيـات محافظة
بـــــغـــــداد ومــــــا تـــــبـــــقـى ضـــــمن
صالحيات امـانة بغداد) مـضيفا
ــشــروع ان (هــنـــاك فــكــرة طــرح ا
لالسـتـثـمار بـوصـفه بـيـئـة جـاذبة
شروع ؤمل ان يضم ا حيث من ا
عدة فعاليات اقتـصادية كمحطات
الــوقـود واحملــال الـتــجــاريـة). من
جـــانــبــهــا قـــالت احلــســنــاوي ان
(مـديـريـتـنـا اسـقـطت االحـداثـيـات
ـر ــشـروع الـذي  فـيــمـا يـخص ا
في ناحـية اجلـسر وجـرف النداف
وهــنـاك مــقـتــرحـان بــشـأنه االول
طــرحه لالســتــثـمــار والــثـاني ان
يـكـون ضـمن االتـفـاقـيـة الـعـراقـيـة

الصينية).
مشيرة الى ان (مـديرية الـتخطيط
الـــعــــمـــرانـي ســـتــــقـــوم بــــإعـــداد
ـقتـرحـات الـنهـائـيـة من جانـبـها ا

لتقدم اللـجنه توصياتـها النهائيه
الى امانة مجلس وزراء واالنتقال

الى مرحله أخرى).
وافـتــتـحت أمـانــة بـغـداد اجلـانب
توجه من منـطقة االسكان االخر ا
بــاجتـــاه شــارع  14رمــضـــان من
مجـسر الزهـور أمام حـركة الـسير
ـرور بعـد قـطعـه مسـاء الـسبت وا

ألغراض الصيانة
ــشـاريـع احـدى واجنــزت دائــرة ا
مـالكــات أمـــانــة بـــغــداد صـــيــانــة
ذكور لتعاود فتحه أمام اجلانب ا
ـرور   وبــذلك حــركــة الــســيــر وا
تكون أعمـال الصيـانة في اجملسر
قـد تـمت ولـكال اجلـانـبـ ( ذهـاباً
وايابـاً ) بالـكـامل وبالـتنـسيق مع
ــرور الــعــامـة / قــاطع مــديــريــة ا

الكرخ
واعـــلــنت مـــديــرة بــلـــديــة قــضــاء
احملـــمــوديــة فــاطـــمــة  اخلــفــاجي
شـاريع تطوير استئنـاف العمل 

القضاء.
باشرة واوضحت اخلفاجي ان (ا
بــالـعـمل تــمت وفـقــا لـتـوجــيـهـات
ـهـنــدس مـحـمـد مـحــافظ بـغــداد ا
جـــابــر الــعــطــا ودعـــمه لــلــكــوادر
ـــبــاشــر) الفــتــة الى الـــتــنــفــيــذ ا
ـبـاشـره بفـرش طـبـقه الـبـايـندر (ا
إلحــيـــاء طـــلـــيـــطـــله والـــربــيـــعي

والبتول).
كــــمــــا اشــــارت الى ان (االعــــمـــال
شملت ايضا تـهيئة وصب القالب
اجلــانــبـي وكــذلك الــشــوارع ومــد
الــســواقـي الــوســطــيــة والــرصف

رتضى). قرنص في حي ا با

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ ÊU O

أفـتـتح مـحـافظ مـيـسـان علي دواي الزم
الـــســبـت مــشـــروع هــدم وإعـــادة بــنــاء
متـوسطة بـطل خيبـر النمـوذجية ضمن
مــشـاريع تــنـمــيـة األقــالـيم  ســعـة  18
صـفـا بـثالثـة طـوابق مع الـتـأثــــــــيث 
علم القد في مركز وذلك في حي  ا
مـــديــــنــــة الـــعــــمـــارة وفـق تـــصــــامـــيم

حديثـــــــة . 
وقــال مـحــافظ مـيــسـان عـلي دواي الزم
في بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
سـاحة 4300 م 2 وتتـكون من ثالثة (ا
طـــوابق ســعــة  18 صـــفــاً  مع جــنــاح
لإلدارة وأربـعـة مــخـتـبــرات ومـجـامـيع
صــحـيــة (شـرقــيـة وغــربـيــة)  وسـاحـة
للنشـاطات الرياضيـة وساحة لالنتشار

وكراج للسيارات وحدائق). 
ــشــروع مــشــيـــراً الى انه (من ضـــمن ا
التأثيث بأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح
وبـــــــرادات لــــــلـــــــمــــــيــــــاه والـــــــرحالت
ــدرســيــة احلــديــثــة ــســتــلــزمـــات ا وا

واألثاث). 
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وأكـد الزم ان (إدارة مـحــافـظـة مــيـسـان
تــولـي قـــطــاع الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعــلـــيم
أهــمــــــــــــيـة كــبــيـرة مـن خالل تـنــفــيـذ
ــشــاريع الــتــربــويــة وتــهــيــئــة كــافــة ا
مسـتــــــلزمات جنـاح العمـلية الـتربوية

في احملافظة). 
ـدرســة هي ضـمن الفــتـاً إلى أن (هــذه ا
ــشــاريع الــتي نـفــذتــهـا ســلــسـلــة من ا
مـحافـظة مـيـسان  ضـمن تخـصيـصات

تنمية األقاليم). 
ودعـا احملـافظ مـديـريــة تـربـيـة مـيـسـان
الكات بتعي إدارة للمدرسة وتوفير ا
الــتـعـلــيـمــيـة لــهـا من اجــــــل دخــولـهـا

اخلدمة . 
ــالــيـة مــشـيــراً الى انـه (بـرغم األزمــة ا
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لـلـسـنـوات السـابـقـة وعـدم صـرف كامل
الـية لـلمحـافظة خالل االستـحقـاقات ا
ــــاضي مع ذلـك  افـــتــــتـــاح الـــعــــام ا
ــــشـــاريع ـــدارس وا الـــعـــشــــرات من ا
األخـرى . مــؤكـداً  بـأنه ســيـتم افــتـتـاح
10 مــدارس خـالل الــفـــتــرة الـــقـــلــيـــلــة
القـادمة وأعلن عن  32 مشـروعا مـنها
22 مدرسة في عموم احملافظة  مطالباً
: وزارة التربية على اإلسراع في إجناز
تلكئة منذ سنوات عديدة  مشاريعها ا
ـاسة لـهـا وعدم تـركـها بـهذا لـلـحاجـة ا

ال العام. ا يسبب الهدر با اإلهمال 
وجـــدد مــركـــزاالعالم الـــرقــمـي دعــوته
ــؤسـســات احلـكــومـيـة لــرقـمـنــة عـمل ا
واستخدام االنظمة االلكترونية لتسيير
ـــواطـــنـــ عـــبــر واجنـــاز مــعـــامالت ا
االنتـرنت بعـد قرار تـعلـيق دوام بعض
ــؤســســات بــســبب ظــهــور اصــابــات ا

بفايروس كورونا في البالد. 
ــركــز في واضــاف فــريق الــبــحث في ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (بـعض
ـؤسسـات احلـكومـية الـعـراقيـة منـها ا

ـرور واجلـنسـية دوائـر التـسـجيل في ا
ـــؤســـســـات واجلــــوازات فـــضال عـن ا
الـتعـلـيـمـيـة ومـؤسـسـات اخـرى عـلقت
نـشـاطـاتـها بـعـد اعـالن االصـابـات بـهذ
ا يتسبب بتاخر معامالت الفايروس 
ــواطــنـ وزخــمـا كــبــيـرا حــتى بــعـد ا
معاودة العمل).وتـابع ان (هذه الفرصة
ضـــروريـــة العــادة الـــعـــمـل وتــنـــشـــيط
احلكـومة االلكـترونيـة بشكل كـبير وقد
يـكون انـطالقة النـهـاء العـمل الروتـيني
والـــزخـم الـــيـــومـي عـــلى مــــؤســـســـات

ÕU²²∫ محافظ ميسان يفتتح مدرسة جديدة «

ـــكن بـــسالسـه وبـــاســـرع وقت 
الجناز التـحديث حسب احلروف
مـؤكداً (حضور األبجـدية للـمع
ـــــــــعــــــــــ فــــــــــقـط مـع جــــــــــلب ا
صوره ستـمسكات االصـليه وا ا
) والــتــقــريــر ــعــ (لــلــمــعــاق وا

الطبي).
وعقـدت الهـيئـة اجتمـاعاً مـوسعاً
ـنـاقــشـة آلـيـة تـنــفـيـذ امـتـيـازات
قــانــون الــهــيــئــة رقم 38 لــســنــة
ـــؤســـســـات  2013في جــــمـــيع ا

واجلهات ذات العالقة بعملها.
وقـــال الـــبـــيـــان انه (جـــرى خالل

االجــتــمــاع الــذي تـرأســة رئــيس
الـهــيــئــة عــصــام عــبــد الــلـطــيف
ـــعــوقـــات الــتي مـــنــاقـــشــة اهم ا
ـواطـنـ وتـأثـيـر يـعـاني مـنـهـا ا
ــوازنـة عـلـى سـيـر تـأخــر اقـرار ا
ـزمع تنـفـيـذها الـعـمل واخلـطط ا

في الهيئة).
وقال الـتمـيمي ان (هـنالـك فقرات
مــهـمــة ودراســات سـتــراتــيـجــيـة
حتـاول الــهـيـئــة تـنـفــيـذهـا اال ان
ـوازنه وعـدم تـوفـر تـأخـر اقـرار ا
ـالي يــحـول دون الـتــخـصــيص ا
الــــنــــبــــاشـــرة بــــتــــنــــفــــيـــذ تــــلك
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يداني التابع قـام فريق الرصـد ا
لــــــوزارة الــــــعــــــمـل والــــــشـــــؤون
االجتـماعـية  بـجولـة ميـدانية في
مــــــــــنــــــــــطـــــــــقــــــــــة حـي طـــــــــارق
ووزع ســـــــالت الــزعـــــــفــرانــيــة
غــــذائــــيـــــة اكــــــــــثــــر من  75من
الـــعــوائـل الــفـــقـــيـــرة. بـــإشــراف
مباشر من وزير العمل والشؤون

االجتماعية باسم عبد الزمان. 
ـيداني وقـال مديـر قسم الـرصد ا
في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
سـاعدات الغـذائية وزعت (هذه ا
بـالـتـعـاون مع فـضـاء الطـائي من
فريق أمل الرحمة.ومؤسسة سما

بـغــداد اخلـيـريـة). واكـد ان (هـذه
الـــزيــارات مـــســتـــمــرة  اليـــصــال
ـســاعـدات الـغــذائـيــة الى اكـبـر ا

عدد من العوائل احملتاجة).
وعــقــد مــديــر عــام دائــرة الــعــمل
ـــهــني رائـــد جــبــار والـــتــدريب ا
باهض اجـتمـاعا مع وفـد منـظمة
ــــانـــــيــــة لـــــلــــتـــــبــــاحث GIZ اال
شترك ب بخصوص التنسيق ا
اجلــانــبــ لــتــطــويــر آلــيــة عــمل

هني.  مراكز التدريب ا
‚U « `²

وجــرى خالل االجــتـمــاع االتـفـاق
عـــلى فـــتح آفـــاق الـــتــعـــاون بــ
اجلانب من اجل تطوير مالكات
هني ليتم اعداد مراكز التدريب ا
ـــنــاطق دورات تـــطــويـــريـــة في ا
احملررة من اجل تدريب الباحث
على مهن تالئم احتياجات سوق

العمل .
ووجـه رئـيس هــيـئــة رعـايـة ذوي
اإلعــاقـة واالحـتــيـاجـات اخلـاصه
في وزارة الـــــعـــــمـل والـــــشــــؤون
االجـتمـاعيـة عصـام عبـد اللـطيف
الــــتـــمـــيــــمي مالكـــات الــــهـــيـــئـــة
الـوظـيـفيـة لـلعـمل كـخـليـة الـنحل
واطنـ والعمل على ألستقـبال ا
تذليل جميع الصعوبات لتحديث
ــسـتــلـمـ ـواطــنـ ا بــيـانــات ا
(سابقا) ولم تـظــــهر أســــماؤهم

في دفعة 2020.
واوعـز مالكات الـهيـئة في بـغداد
واحملافـظات بـالدوام أيـام العطل
ــــواطـــنـــ ألجنـــاز مـــعــــامالت ا

الستراتـيجات مشـيرا الى اهمية
تـوجــيه اعــضــاء مــجـلس االدارة
ثـلونها خملاطـبة اجلهات الـتي 
لـتـنـفيـذ جـمـيـع االمتـيـازات الـتي
تـضـمــنـهـا الـقــانـون في اجلـهـات

ثلونها). التي 
qLŽ —«dL²Ý«

ووجه رئـيـس الـهـــــــيــئـة اقــسـام
الـهـيــئـة في بـغــداد واحملـافـظـات
واطنـ يوم اجلـمعة استـقبـال ا
ـليء استـماره تـصحيح اضي  ا
ـلـحق الــبـيــانـات وذلك الصــدار ا
مـؤكـدا خالل تـفـقده بـاسـرع وقت

أقسـام الهـيئه االستـمرار بـالعمل
حــتى ايــام الــعــــــطـل الــرســمــيـة
ـــســــــــتــوى بـــغـــيـــة االرتـــقـــاء 
قـدمة لالشـخاص ذوي اخلدمـة ا

االعاقة. 
من جانب اخـر استقـبل التـميمي
واطـن الوافدين مجمـوعة من ا
مـن احملـــافــــظــــات لــــلــــنـــظــــر في
طـلـباتـهم واحـالـتهـا الى االقـسام
ــعـــنــيــة لـــلــقــيـــام بــاالجــراءات ا
فـيـما اثـنى عـلى جـهود ـنـاسـبة ا
واطنـ والعامل قسم شؤون ا
يز. ا يقدمونه من عمل  به 
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ــركــز عــلى (ضـرورة الــدولـة). وشــدد ا
تـوفـيـر الـبـنى الـتـحـتـيـة الالزمـة لـعـمل
االنظمة االلكتـرونية  اذ ان تفعيل هذه
االنــظـــمـــة الدارة مـــؤســســـات الـــدولــة
كن واهمهـا التعـليم االلكتـروني غير 
والعراق بصدارة تـصنيف اسوء الدول
بـسـرعـة الـتـحـمـيل من االنـتـرنت حـيث
يــتـــطـــلب عـــمل مـــنـــصـــات الـــتـــعــلـــيم
االلـكـتروني تـشغـيل فـيديـوهـات عالـية
الـدقــة والـدخــول لـلـمــحـاضــرات -عـبـر
الــتــطــبــيــقــات- في اوقــاتــهــا احملــددة
والــــتــــــفــــاعل مــــعــــهــــا واســــتــــخـــدام
تطــــــبيقات احلوسبة السحابية وهي
تــتــطـــلب خــدمــــــــة انــتــرنـت ســريــعــة

ومســــــتقرة).  
lOÐ  UOKLŽ

وفـيـمـا يتـعـلق بعـمـلـيات الـبـيع والدفع
ـركـز الى ان (اغـلب االلـكــتـروني نـوه ا
مــراكــز الــتــســوق في الــعــراق ال تــدعم
ــبــاشــر وســـائل الــدفع االلـــكــتــرونـي ا
بـبـطـاقـات الـدفع (مـاسـتـر كـارد / فـيـزا
كـــارد) عـــلـى الـــرغم مـن امـــتالك اغـــلب
ـوظـفـ لـبطـاقـات الـدفع بـعـد قرارات ا
وظفي الدولة  مشيراً توط الرواتب 
الى ان عمـليـة سحب االمـوال من جهاز
ATM واستخدمـها في الدفع ال حتمي
مـن مــخــاطـــر االصــابــة بـــفــيــــــــــروس
كـورونــا مـشــدداً عــلى ضـرورة الــعـمل
على تفعيل Paypal و Apple pay في
العـراق. وشخّص مركـز االعالم الرقمي
في بــيــانــاتٍ ســابــقــة عـدة مــشــاكل في
اخلـدمـات الـرقـمـيـة في الـعـراق اهـمـهـا
ـــقـــدمـــة جـــودة خـــدمـــات االنــــتـــرنت ا
لـلـمواطن واحلـفـاظ على سـريـة بيـانات
واطن وفشل قـطع االنترنت بأوقات ا
ـنع تــســريب االسـئــلـة االمــتـحــانــات 
الــوزاريـة وحــمـايــة االمن الــسـيــبـراني

للبالد).
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تــفـوح مـني هـذه االيـام رائـحــة الـديـتـول.كـمـا انـني اشـم من بـعض اصـدقـائي هـذه
الرائحـة ح اذهب للتسوق او العمل.لـلضرورة احكام كما يقـال. افكر كثيرا بهذا
ـرئي.فيـروس عنـيد يـنتـقل ويؤدي الى الـوفاة.لـذا انا اسـبح برذاذ الـفايـروس غيـر ا
الديـتول اثناء دوامي وح اعود الى البيت اخـضع لرشات متعاقبة وانا ادور كي
اتـخـلص من اثـر لـهـذا الـفـايـروس ان وجـد. ومع ذلك فـان هـذا الـفـايـروس اجلمـيل

دخل الى حياتنا دون استئذان.
ـوالت الـتي لـهـا لـقـد افـسـد كل شيء.انـهـى اي شـكل من اشـكـال الـتـجــمع.حـتى ا
قدسيـة وجدانية عـند الكثيـرين لم تعد تسـتقبل زوارها اال ثالث سـاعات يوميا. كل
ـظاهـر االجـتمـاعـية لم تـعـد كالـسـابق لكن الـتـجاوب الـشعـبي مع طـقوس اشـكال ا

طلوب. ستوى ا الوقاية ليست با
ذلك الننا ال نعرف نتائج اهمالنا في هذا اجلانب.

او لـشـيخ كـبـيـر.  لـنـقـل الـطـبـيـعة وال نـدرك مـعـنى ان نـنـقل الـعـدوى لـطـفل صـغـيـر
وفـايـروسـهـا االكـثـر روعـة مـقـارنة غـاضـبـة عـلـيـنـا لـكن مـا اجمـل غضـبـهـا الـبـريء
بفـيـروس الـفسـاد الـذي ضـرب البـلـد مـنذ سـتـة عـشر عـامـا. كـورونا بـريء قـيـاسا

بفيروس فساد زمننا.
رشوش بالديتول كعادة جديدة ال احمل كرها لهذا الفايروس لكني اكره نية وانا ا

جميع الفاسدين في جعلنا اسرى لوبائهم الذي ال يقاوم. 
ــنــحـنــا فــايـروس الــفــسـاد فــرصــة امل واحــدة لـكن ال 
كورونا تـعلمـنا درسا في الوقـاية وتشـعرنا اننـا ما زلنا

احرارا  في مواجهة فايروس ال يرى.
امـا الـفـاســد فال يـعـطـيـنــا اي امل اال الـسـيـر في طـريق
ـوت الـذي سـيـدفع ضـريـبـته احـفـادي.فـتـحـيـة لـكـورونا ا

وت لكل الفاسدين. وا
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سلـحة بكـافة تشـكيالتها  لم يعد مـسوغاً  في الـوقت الذي تخـوض فيه القـوات ا
نـاطق العـراقيـة  أن تبقى نـتشـرة في عديـد ا مـعارك مـتنـقلـة مع البؤر اإلرهـابيـة ا
واقف والـسـيـاسات ـمـسـكـة بالـسـلـطة  تـمـارس اشـكـال ا الـكـيـانات الـسـيـاسـية ا
نـتـفظـة منـذ خمـسة اشـهر طـالب اجلمـاهـير الـشعـبيـة ا لـتويـة لكـي ال تسـتجـيب  ا

ؤقتة . واكثر  وحالة البلد شبه مشلولة والناس بانتظار احلكومة ا
ا هناك قوى دولية وإقليمية تسعى  لتقويته  لكي اإلرهاب ليس حـالة منفردة  وإ
تـبقى الـدولة العـراقيـة في حالـة ضعف ومحـركاتـها مشـلولـة  فعمـليـة التراخي في
واقف بـغيـة عدم حتـقيق تـشكـيل احلكـومـة  وسيـاسات الـتالعب في االنتـقاالت بـا
نتفضة هي من ابرز عناصـر القوة لالرهاب وإعادة تكويناتها مطالب اجلـماهير ا

ضاف بالشعب والدولة معاً . واحلاق الضرر ا
ـتنـقلـة من مـكان ألخـر باتت الحـظ في االونة األخـيرة إن اجملـمـوعات اإلرهـابيـة ا ا
ـسلـحة ـناطـق  وبالـتأكـيد هـذا الـوضع أضاف لـلـقوات ا تـضرب في الـعـديد من ا

بكل تشكيالتها جهدا عسكريا ليس سهالً .
ـعــارك الـوطــنـيــة ضـد ـســلـحــة الـذي خــاض اشــرس وأهم ا إن الـشــعب وقــواته ا
نـفذين اإلرهـاب وحقـق انتـصارات بـاهرة اهـتم بهـا العـالم كـله من حيث شـجاعـة ا
ـدة الـزمنـيـة في حتـريـر مدنـاً كـان اإلرهـاب يحـتـلـها االبطـال أو من نـاحـيـة قصـر ا
نـطق وال االنـتـمـاء لـهـذا الـوطن أن تـبـقى قـوى احملـاصـصة بـالـكامـل  فلـيس مـن ا
السيـاسية تبحث عن مصـاحلها االنانية الـذاتية والوطن يتعـرض خلروقات إرهابية

ولقوى اجنبية تسعى  جلعلة رهينة للتناقضات والضعف .
ذهبية والعرقية أن تدرك بأن حكم الـ (17) عاما لم البد لكل الكيانات السياسية ا
حتـقق لـلعـراق شيـئـاً يذكـر ال في البـنـاء وال في التـطور  وتـراجـعت البالد سـنوات

ؤسساتية . عديدة عما كانت عليه من  حيث احلالة االجتماعية والوطنية وا
هـذا الـوضع خـلق تـنـاقضـا حـادا ومـكـشوفـا بـ الـشعـب بكـافـة فـصائـله الـوطـنـية
ومكوناته االجـتماعية من جهة وبـ السلطة بكل مسـمياتها وتشكـيالتها السياسية
ا افرز حالت من أهم ماشهدته الساحة العراقية  احلاكمـة من اجلهة األخرى 
وهـما االنـتفـاضة الشـعبـية الـعارمـة التي قـادها الـشبـاب على مـختـلف مسـتويـاتهم
ـهـنـية ـثقـفـ والـنـقابـات ا والـتـحق بـهم كل الـطـبقـات االجـتـمـاعيـة وبـاخلـصـوص ا
ـؤيدين لـتلك والـعوائل الـعراقـية بـنسب مـتفـاوتة  والـثانـية عـزوف اجملتـمع وحتى ا
الكيانـات السياسية عن احترام السلطة القائمة وعن االستجابة لنداءاتها ومواقفها
 وهذا الوضع اخلـطير جعل من الـساحة العراقـية مكشوفـة لكل من يريد التالعب

قدرات البالد. 
إن عــلى كل احلـريـصـ في هـذه الـسـلـطـة  قـراءة احلـالـة الـقـائـمـة بـشـكل واقـعي
ومـوضوعـي بغـية اخلروج مـن األزمة  وجـعل مصـلحـة العـراق ومطالـب اجلمـاهير
فـوق انانـيـات مـصالح احملـاصـصـة  فاالرهـاب يـنتـظـر الـضعف واخلـلل  والـقوى

نطقة . اإلقليمية والدولية ال تريد لهذا البلد النهوض وعودة دوره احملوري في ا
طالب ـؤقتة واالستجابة  إن التـأخير في تشكيل احلكومة ا
تظاهرين  يجعل من التناقضات القائمة تتسع وتتطور ا
 وبـالـتأكـيـد مثل هـذا الوضـع يكـون في خدمـة الـنهـاب

ـوارد الـبالد  وألولـئـك الـسـاعـ لألقـلـمـة والـتـقـسـيم 
وفي كل احلــاالت الــعـراق ال يــسـتــحق ذلك  وال شــعـبه

االبي وانتفاضته الباسلة قبول ذلك .

لعل ما يـقلق سير العرب عـبر تأريخهم الطـويل في تراتبية مريـبة تبعث على الريب
عادن الـنفـيسة فـعلى الـرغم من النـعم التي مـنحهـا الله تـعالى ألمة الـقرآن تـأتي  ا
مـنـها والـبـترولـيـة ومشـتـقاتـهـا في طلـيـعتـهـا واود التـوضـيح هـنا واألن أنـنـا  لسـنا
بـصدد طـرح القـضايـا العـقديـة وبحـثها وحـفر الـتأريـخ إلثبـاتهـا أو دحضـها  فـلها
اورائـيات يـتافـيزيـقيـة وا ـنظـرين في جوانب الـعلـوم ا مـتخـصصـ  و لسـنا من ا
وأن هـذه األمة تـعبـد ربا واحـداً وتـتجه لـقبـلـة واحدة وتـتكـلم بلـغـة واحدة  وغـالبـية
ـقدسـة األخرى ـوحدين فـضالً عن أصـحاب الـديـانات وا سـلـم ا سـكانـهـا من ا
ـسلـمـات التي ال ريـب فيـهـا ولكـنـنا نـحـاول التـأشـير عـلى مـكامن فـهذه بـاتت من ا
ـنـظومـة الـعربـيـة وإنحـسار عـرفي وتـشظي ا التـقـهقـر الـعربي  وضـمـور اجلانـب ا
نتاجـها اإلقتصادي والعلمي مقارنة بشـعوب العالم األخرى التي ال تمتلك مقومات
ـنيرة من قـال ال نسـتهـدف اجلوانب ا الـنهـضة والـتقـدم  كمـا أننا من خالل هـذا ا
تأخرة ناحي ا عاجلة ونـقد ا تقدمة ولـكن نسعى  النهـضة العربية في السـنوات ا
من احلياة الـعربية والـسكون الـذي خيم على الكـثير من الـشعوب الـعربية وجـعلها
تركن إلى الـيأس واإلحباط من إنضـاج مشروع وحدوي ناهض يـغير معالم الوطن
الـعربي ويـردم الهـوة التي جـهد اإلسـتعمـار في إذكائـها وجـعلـها واقع ونـحاول ما
اسـتطعـنا كـتاب ومثـقف ومـهتـم بشـأن وطننـا العربـي الكبـير إلى إنارة الـفترات
ـظــلـمـة الــتي خـيــمت عـلى هــذه األمـة الــعـمالقــة فـمـا مــني به الــعـرب من حـروب ا
متالحقـة وأزمات متفـاقمة ومتـتاليـة وموجات اإلجتـثاث والعزل الـسياسي  -وليس
ـستـويات هـذا تبـريـراً - أسهم بـشكل فـاعل في كـبح "النـتاج الـعربي" عـلى كـافة ا

رجتاة . والصعد وحجم فرص التقدم ا
ـظلمـة" وبحث مسبـبات "التـراجع" (السياسي الكالم  هنـا منصب عـلى "الفترات ا
ـؤســسـاتي) لـلــعـرب في هـذه واإلجـتــمـاعي واإلقـتــصـادي والـفــكـري والـثــقـافي وا
دد الزمنية الفاصلة بـ حتوالت رهيبة كان باإلمكان توظيفها اللحظـات الفارقة وا
بشكل أمـثل حتقق للعرب قفزات نوعية  قياساً ببلدان نشأت حديثاً وتطورت بزمن
ضـيئة مـن التأريخ الـعربي  فمن نطق ان يـتم نقـد اجلوانب ا قـياسي  فلـيس من ا
راجعـة بغية اسـتئصال "الـتردي الفكري" من موجبـات النقد الدعـوة للتصـحيح وا
اإلعـراق   ومـا دام اإلقـتـصـاد هـو احملـور جتـدر اإلشـارة  إلى أن جـزءاً مـهـمـا من
ثروة البـلدان العربية من الـنفط والغاز تضـيع نتيجة الـتخلف العلـمي والتقني لهذه
الـبلـدان التي تـضطـر لدفع جـزء مهم من احـتيـاطاتـها الـنفـطيـة للـشركـات األجنـبية
الـتي تـقـوم بـالـتـنـقـيب واالسـتـكـشـاف واحلـفـر واالسـتـخـراج والـتـكـريـر والتـسـويق
لإلنتـاج العربي من النفط والـغاز الطبيعي  أليس حـريا  باحلكومات الـعربية التنبه
ـسـألـة الـهـامـة وحـفـظ ثـروات األجـيـال عن طـريق تـعـلم األسـالـيب الـعـلـمـيـة لـهـذه ا
ـقـومات األسـاسـيـة لـلـنـهوض ـعـادن ا احلـديـثـة بـهـذا الـصـدد خاصـة أن الـنـفط وا
ستدامة يضاف إلى ذلك فشل سياسة الكثير من الدول والتقـدم وحتقيق التنمية ا
الـعـربيـة فـي طـريق رسم اإلسـتـراتـيـجـيات اإلقـتـصـاديـة وحتـويل الـبالد مـن بـلدان

سـتدامـة واإلستـفادة من واردات الـنفط في تعـتمـد التـنميـة ا
حتريك اإلقـتصـاد واحليلـولة دون حتـويل البلـدان العـربية
إلى بـلــدان إسـتــهالكـيــة وبـقـرة حــلـوب يــذهب من جـراء
ـالية السيـاسة اإلرجتـالية الـفاشـلة  فغـالبـية اإليرادات ا
وازنة الـتشـغيـلية تحـققـة من بيع الـنفط تـتحـول  إلى ا ا
ما يهـدد اإلقتصاد بشكل كبيـر وينذر بانهيار إقتصادي

غير محمود العواقب..وأكتمل النزف .

رائد جبار باهض

يداني يوزع سالت غذائية ب االسر الفقيرة فريق الرصد ا
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وقـعت وزارة الـتــخـطـيط مع
ـتـــــــــــحـدة مـنــظـمــة اال ا
لـــرعــــايــــة الـــطــــفـــــــــــــولـــة
(يــونــســيف) خــطـة عــمــــــل
الـــبــــرنــــامج الــــقـــــــــــطـــري
لـــلـــمـــنـــظــــمـــة في الـــعـــراق
لـــلــــســـنـــوات 2024-2020
وذلك في اطار  عـمل الوزارة
في مـراعــاة  قـضـايــا الـطـفل
والنهوض بواقعه ومستقبل
العـراق. وقال الـوكيل الـفني
للوزارة مـاهر حمـاد جوهان
في بـــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
امس ان (هـذا اإللـتـزام وجـد
مـكـانـاً مـحـوريـاً ضـمن إطـار
إسـتراتـيـجـية الـتـخـفيف من
الـــفــقــر  وخــطــة الـــتــنــمــيــة

الوطنية 2022-2018.
مضيفـا ان منظمـة يونيسف
تـسـعى ضـمن  خـطـة الـعـمل
الى دعم احلـكومـة الـعراقـية
ــســتــويــ الــوطــني عــلى ا
واحملـلي الى تـسـريع وتـيرة
إعـــمــال حـــقــوق الـــطــفل في
الـــعــــراق). مـــشـــيـــرا الى ان
(رؤيــة الــبــرنــامج الــقــطــري
تــتــلــخـص في أنه "بــحــلــول
2024 يــــــتـم اســــــتــــــفــــــادة
ــــــراهـــــقـــــ األطـــــفـــــال و ا
والنساء في العـراق بحماية
أفــضل والــوصــول الــشــامل
والـــــعــــــادل الـى خــــــدمـــــات

أساسية جيدة النوعية. 
بـاإلضافـة الى الـتـشـاور ب
يونيسف والتخطيط كشريك

ومنسق وطني خلطة العمل
 وبــــ جــــوهــــان ان إعــــداد
اخلــطـة تــتـمــثل في عــمـلــيـة
تـــشــــاوريــــة مــــوســــعــــة مع
الشركاء من وزارات الـتربية
الـعـمل والـشؤون  الـصحـة 
اإلجـــتـــمـــاعــــيـــة  اإلعـــمـــار
واإلســــكــــان والــــبــــلــــديـــات
واألشغـال الـعـامة  الـشـباب
والـريـاضـة  ووزارة الـعدل)
مؤكدا انه (سـيتم تنـفيذ هذا
الــبــرنــامج  من خالل خــطط

مـــشـــتـــركــــة بـــ اجلـــهـــات
الــــعــــراقـــــيــــة ومــــنــــظــــمــــة
ــدة ســنــتـ الــيــونــســيف  
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مـشـيـرا  الى ان (هـذا العـمل
ـشـتـرك  سـيـمـنح األولـوية ا
لــــدعـم تــــســـريـع الــــوصـــول
خلـدمات الـصـحـة والتـغـذية
ــيــاه والــصـرف وخــدمــات ا
الـصـحي الـتي تـسـاعـد عـلى
احلـــد من وفـــيـــات حــديـــثي

الـوالدة والـرضع واألطـفال ;
وخـاصة الـفـتـيـات واألطـفال
الـذين يـعـيـشون فـي أوضاع
إنـــســانـــيـــة - لــلـــعــودة إلى
ـدارس  وإكـمــال الـتـعـلـيم ا
االبـتـدائي اجلـيـد واالنـتـقـال
إلـى الــتـــعـــلــيـم الــثـــانــوي ;
وحـمــايـة األطـفــال والـنـسـاء
مـن الـــــــــعـــــــــنـف واإليــــــــذاء
واالســـــتــــغـالل ; فـــــضال عن
ـراهـقـ تـشـجـيـع  تـنـمـيـة ا

وتعزيز مشاركتهم).

وكيل وزارة التخطيط يتبادل الوثائق مع اليونسيف


