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 طالب عبد العزيز

يف حتية منظمة الب�صرة للثقافة
كلما �أردت الكتابة عن امل�شهد الثقايف يف الب�صرة ،وجدتني خا�ضعا للمفا�ضلة
ب�ي�ن م ��ا تق ��وم ب ��ه اجله ��ات التقليدي ��ة ،ذات ال�صبغ ��ة الر�سمية(�إحت ��اد االدباء،
جمعي ��ة الت�شكيليني ،نقابة الفنان�ي�ن )...وما تقوم بها بع� ��ض منظمات املجتمع
املدين(منظم ��ة الب�صرة للثقاف ��ة) �أمنوذج ًا ،مع يقيني ب ��ان اجلميع ي�سعون اىل
حتقيق غايات نبيلة� ،أهمها ترميم ما ت�صدع يف احلياة ،وا�شاعة القيم االن�سانية،
عرب و�سائل جمالية هي ال�شعر واملو�سيقى والر�سم وتنمية الذوق العام.
ول َّأن الثقاف ��ة العراقي ��ة �إنبن ��ت عل ��ى وجود املنظ ��ات واالحت ��ادات احلكومية،
الر�سمي ��ة و�شب ��ه الر�سمي ��ة من خ�ل�ال تداخ ��ل االيولوج ��ي بالثق ��ايف ،فقد بات
عم ��ل منظم ��ات املجتمع امل ��دين- ،الثقافية منه ��ا ،حتديد ًا� -أقل �ش�أن� � ًا يف اعتقاد
البع� ��ض� ،أو مريب ًا عن ��د البع�ض الآخر وحمل �شبهة عند غريهم ،رمبا ،من الذين
يري ��دون لعجلة احلياة التوقف ل�صالح �أنانيتهم وبغ�ضائهم ،وما �أنا هنا مبدافع
ع ��ن اجلمي ��ع ،وال ينبغ ��ي يل ،ذل ��ك لأن االنفت ��اح ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق ما ترك
فح�ص وتتب � ٍ�ع م�سار ًا وا�ضح� � ًا� ،إذ اننا جند بني �أ�صحاب امل ��ال وال�سيا�سة
ل ��ذي ٍ
والدي ��ن ومن ال�صلحاء والفا�سدين يف احلكومة وخارجها من �أ�س�س التجمعات
واملنظم ��ات واالحتادات بنية ح�سنة وبدونها ،حت ��ى اختلط احلابل بالنابل يف
عراق تعمه الفو�ضى وتتهدم فيه القيم واملثل.
لك ��ن ،نق ��ول :جميل جد ًا ،ان يخ�ص�ص رجل �أعم ��ال ما� ،أي رجل ،جزء ًا من ماله
ٌ
م�ستح�سن يف احلياة،
�أو هام� ��ش �أرباحه ل�صالح ثقافة مدينته ،بالده .وهو �أمر
مثله مثل �أي عمل من �أعمال اخلري �أو ما يقوم به حم�سن ،متدين يبني م�سجد ًا �أو
مدر�سة ،م�ست�شفى �أو �سوقا خريية .لكن العمل يف الثقافة غريذلك كله ،فامل�سجد
واملدر�س ��ة وامل�ست�شف ��ى وما �ش ��اكل حقول معلوم ��ة لدى اجلمي ��ع ،والعمل فيها
وا�ضح جد ًا ،غري �أن العمل يف الثقافة خمتلف متام ًا� ،إذ كيف يفهم رجل الأعمال
الثقاف ��ة ،هذا امل�صطلح الوا�ضح الغام� ��ض يف �آن ،وكيف تتحقق الغاية من ذلك؟
هل ي�ستعني برجال الثقافة ،هل يعمل على وفق ما يراه وينا�سبه ويعتقد به هو،
بعي ��د ًا عن �أ�صحاب ال�ش�أن �أنف�سهم؟ هذا �أم ��ر مرتوك له ،بكل ت�أكيد ،فهو �صاحب
الفكرة واملال والتنفيذ.
وكان ��ت (منظمة الب�ص ��رة للثقافة وب�شخ� ��ص رئي�سها �صادق العل ��ي) رائدة يف
امل�ضم ��ار ه ��ذا ،فالرج ��ل حمب للم�س ��رح والفنون ،تدم ��ي قلبه �ص ��ورة الرتاجع
واله ��وان الت ��ي بلغتها مدينت ��ه� ،أراد �أن يجعل من قناة الثقاف ��ة ممر ًا للبحث عن
احلي ��اة احلقيقية ،لذا قامت منظمته بجملة فعاليات فنية وثقافية داخل الب�صرة
وخارجه ��ا ،وكرمت عدد ًا م ��ن ال�شعراء والفنانني والكت ��اب يف ام�سيات جميلة،
�أع ��ادت وع�ب�ر م�سرية �سن ��وات �س ��ت �أو �أكرث �ص ��ورة املدينة كحا�ضن ��ة للفنون
وراعي ��ة للمدني ��ة والتح�ضر ،و�س ��ط �ساحة �سيا�سي ��ة واجتماعي ��ة �ساخنة تعج
باملتناق�ض ��ات ،لك ��ن �إ�ص ��راره جت ��اوز العقبات تل ��ك ،و�أ�صبح للمنظم ��ة �صوتها
الوا�ضح من خالل ما نلم�سه من ان�شطة كان �آخرها ت�أ�سي�س جائزة �سنوية ثمينة
با�سم(جائزة �صادق العلي لالبداع).
يتذك ��ر �أهل الب�صرة �أن ملعب حي (اجلمهورية)� -ضاحية �شعبية يف الب�صرة-
كان من �أعمال رجل الأعمال االرمني �سركي�س كولبنكيان (� 23آذار 20 - 1869
متوز  )1955وكذلك كانت قاعة الفن احلديث يف الباب ال�شرقي ببغداد وغريها
م ��ن امل�شاريع اخلريية التي قام به ��ا يف العراق وخارجه ،و�أن م�ست�شفى النقيب
بالزب�ي�ر ما زال يقدم خدمات ��ه اىل �سكان املدينة ،وهي من �أعم ��ال �أ�سرة النقيب
وكذل ��ك فعل ويفعل رج ��ال �أعمال يف الع ��امل وميكننا �إيراد ع�ش ��رات االمثلة يف
ذل ��ك� .شخ�صي ًا� ،أقف مع الفكرة القائل ��ة بوجوب وجود �أكرث من رجل �أعمال اىل
جان ��ب �صادق العلي ومنظمته و�أخت ��م قائ ًال”:ال ت�شمت بالن ��ور �إذا كنت �أدمنت
الوقوف يف العتمة".
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"ان مديري ��ة اجلن�سي ��ة يف
حمافظ ��ة نين ��وى ورغ ��م
قل ��ة الك ��وادر واالمكاني ��ات
ووج ��ود مراجع�ي�ن م ��ن
جانب ��ي املو�صل الأي�س ��ر والأمين يف
جار ب�شكل
مرك ��ز واحد �إال �أن العم ��ل ٍ
ممت ��از� ،إن � 17أل ��ف معاملة و�أكرث مت
�إجنازها يف اال�سبوع املا�ضي فقط"،
و�إن الكثريي ��ن م ��ن �أه ��ل املو�صل من
دون وثائ ��ق ب�سبب الدم ��ار الذي طال
واثق احلمداين منازلهم ،وهناك بع�ض الت�أخر من قبل
املوظف�ي�ن يف اجلن�سية ب�سبب �أخطاء
مدير �شرطة نينوى او �سج�ل�ات حمروق ��ة مم ��ا ت�ستغرق
بع�ض الوقت".
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"�إن حمافظ ��ة وا�س ��ط تع ��د
�سل ��ة الع ��راق الغذائي ��ة وهي
حتتل �سنوي� � ًا املرتب ��ة الأوىل
عل ��ى الب�ل�اد م ��ن حي ��ث انتاج
حم�ص ��ويل احلنط ��ة وال�شعري واخلطة
الزراعية اخلا�صة به ��ذا العام مل تغطي
منه ��ا �س ��وى 36%ب�سب ��ب �ش ��ح املياه،
ووردتن ��ا �شكاوى م ��ن حمافظة ذي قار
ومي�س ��ان والب�صرة واتهام ��ات مفادها
جت ��اوز حمافظ ��ة وا�سط عل ��ى احل�صة
مازن الزاملي املائي ��ة� ،إن ه ��ذا الكالم غ�ي�ر دقيق و�إن
نه ��ر دجلة يع ��اين م ��ن �شح املي ��اه على
رئي�س جمل�س وا�سط ط ��ول جم ��راه ولأ�سب ��اب معروف ��ة لدى
اجلميع".

تعيين��ات ب��دون راتب ل�س��د نق���ص املعلم�ين يف بابل
 الرتبي��ة� :إنه��اء ال��دوام الثالث��ي يحت��اج لبن��اء �أكثـ��ر م��ن  650مدر�س��ة

�أكدت مديرية التربية
في محافظة بابل� ،أم�س
ال�سبت� ،إن �أكثر من 1400
مدر�س ومعلم �أحيلوا الى
التقاعد في هذا العام
دون �أن يتم تعوي�ض
هذا العدد بفتح باب
التعيين للخريجين،
وفيما �أ�شارت الى حاجة
المحافظة الى �أكثر من
 650بناية مدر�سية لفك
�أزمة الدوام الثالثي في
المدار�س ،ولفتت الى
�إنها تواجه معرقالت
كبيرة ب�سبب االجراءات
التق�شفية.
بابل� /إقبال حممد

جميل جداً ،ان يخ�ص�ص رجل �أعمال
ما� ،أي رجل ،جزءاً من ماله �أو هام�ش
�أرباحه ل�صالح ثقافة مدينته،
ٌ
م�ستح�سن في الحياة،
بالده .وهو �أمر
مثله مثل �أي عمل من �أعمال الخير

م�شروع بناء
مدر�سة يف
بابل ..ار�شيف
و�أكد مع ��اون مدير عام الرتبية يف
املحافظ ��ة را�ض ��ي عبي ��د هج ��ول
يف حدي ��ث لـ"امل ��دى"� ،إن"تربي ��ة
حمافظ ��ة باب ��ل تواج ��ه �صعوبات
يف العملي ��ة الرتبوي ��ة حاله ��ا حال
املديري ��ات العام ��ة للرتبي ��ة يف
الع ��راق وه ��ي حتت ��اج ملدار� ��س
لف ��ك ال ��دوام الثنائ ��ي والثالث ��ي
وكذلك حتتاج اىل ك ��وادر تعليمية
وتدري�سية ل�سد ال�شواغر املوجودة
يف مدار�س املحافظة".

و�أ�ض ��اف هج ��ول �إن"تربي ��ة بابل
خ�ل�ال الع ��ام الدرا�س ��ي اجلدي ��د
حتت ��اج لأك�ث�ر م ��ن  650بناي ��ة
مدر�سي ��ة جديدة من �أج ��ل الق�ضاء
عل ��ى ال ��دوام الثنائ ��ي والثالث ��ي،
�إال �أن وزارة الرتبي ��ة واحلكوم ��ة
املحلي ��ة ال متل ��ك الأم ��وال لت�شييد
املدار� ��س نتيجة قلة التخ�صي�صات
املالية".
وب�ي�ن هج ��ول �إن"حمافظ ��ة باب ��ل
ومنذ عام  2014وحلد هذا العام مل

ي َ
نب فيها �أي مدر�سة وهناك افتتاح
ملدار� ��س مت يف تلك ال�سنوات وهي
�ضم ��ن امل�شاري ��ع امل�ستم ��رة وه ��ي
قليلة ونحن نحتاج للكثري".
وا�شار هجول اىل ان"املدار�س هي
اال�سا� ��س لبن ��اء العملي ��ة الرتبوية
وهن ��اك زي ��ادة �سنوي ��ا باع ��داد
التالمي ��ذ ونحت ��اج اىل مدار� ��س
جديدة وكذلك هناك مدار�س قدمية
ايل ��ه لل�سقوط ونحت ��اج اىل بنائها
من جديد".

 ال�����وزارة تعلن ح��اج��ة ال���ع���راق اىل  1500طبيب م��ت��ع��دد االخت�صا�صات

ك�شفت وزارة ال�صح ��ة� ،أم�س ال�سبت،
حاج ��ة الع ��راق اىل اك�ث�ر م ��ن 1500
طبي ��ب متع ��دد االخت�صا�ص ��ات ل�س ��د
نق� ��ص االطب ��اء ،وفيم ��ا �أ�ش ��ارت اىل
وج ��ود  80طبيب ��ا خمت�ص ��ا بجراح ��ة
القل ��ب فقط على امل�ل�اك الدائم ،ح ّذرت
جلن ��ة ال�صح ��ة النيابي ��ة م ��ن تده ��ور
الأو�ض ��اع ال�صحي ��ة نتيج ��ة الأفال�س
وقلة التخ�صي�صات املالية.
و�أكد مدير ق�سم التخطيط يف الوزارة
عقي ��ل الع�ل�اق يف حدي ��ث لـ"امل ��دى"،
�إن"املحافظ ��ات العراقي ��ة بحاج ��ة �إىل

 1500طبي ��ب متع ��دد االخت�صا�صات
الطبي ��ة لتغطية احتياج ��ات املواطنني
يف امل�ست�شفيات م�ش�ي�ر ًا اىل �أن �أطباء
القل ��ب الذين يعملون يف املحافظات ال
يتجاوز عددهم  80طبيب قلب".
و�أ�ضاف العالق �أن"وزارته متتلك 80
طبيب ًا خمت�ص ًا بجراحة القلب يعملون
عل ��ى امل�ل�اك احلكوم ��ي و�أو�ض ��ح �إن
االطباء هم موزعون على امل�ست�شفيات
احلكومية يف املحافظات".
وب�ّي�نّ الع�ل�اق �إن"امل�ست�شفي ��ات
احلكومية يف املحافظ ��ات بحاجة �إىل
 1500طبي ��ب خمت� ��ص يف جم ��االت
طبي ��ة متع ��ددة ،وتاب ��ع �إن  80طبيب� � ًا

خمت�ص ًا ال يكف ��ون ل�سد حاجة املر�ضى
يف امل�ست�شفيات".
م ��ن جهت ��ه ق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة عب ��د
احل�س�ي�ن املو�س ��وي يف حدي ��ث
لـ"املدى"� ،إن"وزارة ال�صحة ال متتلك
الأم ��وال لتق ��دمي اخلدم ��ات ال�صحي ��ة
يف املحافظ ��ات" ،حم ��ذرا من"تدهور
الو�ض ��ع ال�صحي يف الب�ل�اد خالل هذا
العام".
و�أ�ش ��ار املو�س ��وي �إىل �أن"�أغل ��ب
امل�ست�شفي ��ات احلكومي ��ة يف الفرتات
امل�سائي ��ة تك ��ون �شب ��ه فارغ ��ة م ��ن
الك ��وادر الطبي ��ة املتخ�ص�ص ��ة" ،وبني
�إن"وزارة ال�صح ��ة بحاجة كبرية �إىل

موازن ��ة مالي ��ة ت ��وازي تعي�ي�ن كوادر
طبي ��ة وموظفني لتق ��دمي اخلدمات يف
امل�ست�شفى".
وب�ي�ن �إن"عل ��ى احلكوم ��ة �أن ت�صرف
�أمواال كبرية عل ��ى امل�ؤ�س�سات الأمنية
للحفاظ على �أم ��ن املواطن" ،الفتا �إىل
�أن"احلف ��اظ عل ��ى �صح ��ة املواط ��ن ال
يقل �أهمي ��ة من تلك امل�ؤ�س�سات الأمنية
وعليه ��ا �أن ت�ص ��رف ميزاني ��ة كافي ��ة
لوزارة ال�صحة للقيام مبهامها".
ه ��ذا وك�شفت جلن ��ة ال�صح ��ة والبيئة
يف جمل� ��س حمافظة بغ ��داد� ،أن"ق�سم
اال�ستقدام والإخالء يف وزارة ال�صحة
والبيئة اتفق عل ��ى ا�ستقدام �أطباء من

خارج البل ��د حتى ال يتم �إثقال املر�ضى
مادي ًا وتدريب الأطباء داخل العراق".
وقال ��ت رئي�س اللجنة ناه ��دة التميمي
لـ"امل ��دى"� ،إن"ا�ستق ��دام الأطب ��اء
م ��ن اخل ��ارج م ��ن قب ��ل ق�س ��م الإخالء
واال�ستق ��دام الطبي يف وزارة ال�صحة
والبيئة هدفه معاجلة املر�ضى وتدريب
الأطب ��اء يف م�ست�شف ��ى �أب ��ن �سين ��ا �أو
التمري� ��ض اخلا� ��ص وع ��دم �إخ ��راج
العملة ال�صعبة �إىل خارج البلد".
و�أو�ضح ��ت� ،أن"وزارة ال�صح ��ة
ترك ��ز عل ��ى ه ��ذا امل�ش ��روع" ،م�ش�ي�رة
�إىل �أن"جمل� ��س املحافظ ��ة لدي ��ه نف�س
امل�شروع �إال �أنه قيد الدرا�سة".

ك��رك��وك ت�شدد على ع���ودة ال��ع��وائ��ل ال��ك��ردي��ة م��ن الإقليم
كركوك /مروان العاين
دعا حمافظ كركوك راكان �سعيد
اجلب ��وري املنظم ��ات الدولي ��ة
للم�ساع ��دة يف �إع ��ادة اال�ستقرار
اىل املناط ��ق املح ��ررة ،يف حني
�ش ��دد عل ��ى �أهمي ��ة املنظم ��ات
مب�ساع ��دة �إدارة كرك ��وك يف
�إع ��ادة العوائ ��ل الكردي ��ة الت ��ي
غ ��ادرت بع ��د تطبي ��ق فر� ��ض
القانون ال�شهر املا�ضي.
وقال اجلبوري خالل اجتماع مع
ممثلي املنظمات الدولية العاملة
يف كرك ��وك وح�ضرته"امل ��دى"،
�إن"ادارة كرك ��وك تعم ��ل عل ��ى

دع ��م جه ��ود املنظم ��ات الدولي ��ة
والأغاثي ��ة العامل ��ة يف كرك ��وك
مبهامه ��ا الأن�ساني ��ة و�إزال ��ة
العقبات الت ��ي تعرت�ض عملها"،
م�ؤك ��دا بالقول"ل ��وال وج ��ود
دع ��م املنظم ��ات الدولي ��ة لكن ��ا
نواج ��ه كارث ��ة �أن�سانية يف �أزمة
النزوح".
وذك ��ر اجلبوري"�إنن ��ا نواج ��ه
م�شكلت�ي�ن ا�سا�سيت�ي�ن االوىل
تتعل ��ق بانهي ��ار البن ��ى التحتية
للمناط ��ق املح ��ررة واملنكوب ��ة
والثانية تتمثل بعودة النازحني
للمناطق املحررة" ،م�ضيف ًا"�إننا
عازم ��ون عل ��ى انه ��اء وج ��ود
املخيمات".
و�أ�ش ��ار اىل �أن"العوائل الراغبة

بالع ��ودة ملناطقه ��ا وزع ��ت له ��ا
ا�ستم ��ارات لإختي ��ار الع ��ودة
ولي� ��س بالأجب ��ار" ،مو�ضح� � ًا
�إن"ال�شخ� ��ص ال ��ذي ت�سل ��م
الأ�ستم ��ارة الأمني ��ة املدققة غري
جمرب على اخلروج".
و�أو�ض ��ح اجلب ��وري �إن"كركوك
�شه ��دت بعد تطبي ��ق خطة فر�ض
القان ��ون ن ��زوح االخ ��وة الك ��رد
خا�ص ��ة يف املناط ��ق والأحي ��اء
ال�شمالي ��ة باملدين ��ة ل ��ذا علين ��ا
العم ��ل م ��ع املنظم ��ات الدولي ��ة
والأغاثي ��ة ل�ضم ��ان عودته ��م
ملناطقه ��م بع ��د �أ�ستتب ��اب الأم ��ن
يف كرك ��وك والعم ��ل على توفري
الأج ��واء الأيجابي ��ة جلمي ��ع
مواطني كركوك".

وتاب ��ع بالق ��ول �إن"�ألف �شخ�ص
�سيع ��ود م ��ن خميم ��ات الن ��زوح
ملناطقه ��م املح ��ررة" ،داعي ��ا
املنظم ��ات الدولي ��ة للعم ��ل
على"تخفي ��ف الآث ��ار النف�سي ��ة
للعوائ ��ل الت ��ي عان ��ت �إره ��اب
وفك ��ر و�سل ��وك وجرائ ��م داع�ش
االرهاب ��ي وحرم ��ان املدني�ي�ن
م ��ن �أربع مراح ��ل درا�سية خالل
الأع ��وام املا�ضية اىل جانب دعم
التعلي ��م امل�س ��رع ومراك ��ز حمو
الأميّة".
وطالب اجلبوري"بدعم و�سائل
الأع�ل�ام خا�ص ��ة املوجه ��ة منها،
املرئي ��ة وال�سموع ��ة واملق ��روءة
يف ن�ش ��ر الفكر املعت ��دل ور�سالة
ال�سالم ودع ��م الأجه ��زة الأمنية

يف مهامها حلفظ االمن".
وق ��ال حماف ��ظ كرك ��وك وكال ��ة
�إنن ��ا"مل ن�ستط ��ع حت ��ى الآن من
�إع ��ادة �س ��كان  82قري ��ة وناحية
هدمت قراهم بع ��د العام ،2014
لأنن ��ا نعم ��ل عل ��ى �إع ��ادة �سكان
املناطق املح ��ررة قراهم ومدنهم
ومنازله ��م �أم ��ا �س ��كان الق ��رى
املهدم ��ة فهم ب�ل�ا �سقف والمنزل
والخدمات".
م ��ن جانب ��ه �أك ��د مدي ��ر ال�صح ��ة
ح�سني البيات ،فتح �سبعة مراكز
�صحي ��ة باملناط ��ق املح ��ررة اىل
جان ��ب ق ��رب املبا�ش ��رة ب�أعم ��ار
م�ست�شفى احلويجة الذي ت�ضرر
ج ��راء اره ��اب داع� ��ش وعودت ��ه
للعم ��ل خ�ل�ال الأ�شه ��ر الثالث ��ة

القادمة.
فيما وجه مدير بلديات املحافظة،
نينو� ��س �شمع ��ون بال�ش ��روع
بحمل ��ة تنظي ��ف لالق�ضي ��ة
والنواح ��ي املح ��ررة (الت ��ي
�ص ��وّ ت الربمل ��ان العراق ��ي عل ��ى
�إنها مناط ��ق منكوب ��ة) وت�ستمر
�أ�سبوع�ي�ن بدء ًا م ��ن يوم الأثنني
القادم وبجهود ذاتية مبا�شرة.
اىل ذل ��ك ذك ��ر مدي ��ر دائ ��رة ماء
كركوك عبد القادر زنكنه توا�صل
الأعم ��ال الت ��ي تنفذه ��ا الكوادر
الفني ��ة بع ��د جناحه ��ا بت�شغي ��ل
م�شروع م ��اء ناحيت ��ي العبا�سي
وال ��زاب وال�ش ��روع بت�أهي ��ل
و�صيانة م�ش ��روع ماء احلويجة
بالتعاون مع اليون�سيف.

ولف ��ت اىل �أن"بن ��اء املدار� ��س يف
بابل والعراق يحتاج اىل وقفة من
قب ��ل احلكوم ��ة املركزي ��ة وجمل�س
النواب للقيام بحملة وطنية كبرية
لبن ��اء املدار� ��س بوا�سط ��ة �شركات
عاملي ��ة خمت�ص ��ة من اج ��ل الق�ضاء
على �أزمة بناء املدار�س وهو احلل
الأوفر جناح ًا الآن".
وتاب ��ع هجول �إن"حمل ��ة مدر�ستنا
بيتن ��ا الت ��ي �أطلقها وزي ��ر الرتبية
حمم ��د �إقب ��ال �ساهم ��ت كث�ي�را يف

المختصر

ال�صحة تك�شف عن قلة اخ�صائيي القلب 80 :طبيب ًا يعمل لدينا
بغداد� /ستار الغزي

"�إنن ��ا نريـــــــــــ ��د اجــــــ ��راء
االنتخاب ��ات النيابي ��ة يف
موعده ��ا املح ��دد ،ولك ��ن
عل ��ى احلكوم ��ة االحتادي ��ة
�إع ��ادة النازح�ي�ن اىل مناطقه ��م
املح ��ررة وتق ��دمي اخلدم ��ات له ��م
ف�ضال ع ��ن ا�ستكمال جميع الإجراءات
اللوج�ستي ��ة لالنتخاب ��ات� ،إن �إجن ��از
البطاق ��ة البايومرتي ��ة ال ��ذي تتمث ��ل
بعملي ��ة انتخابي ��ة نزيه ��ة ت�ضمن عدم
�أحمد اجلبوري التزوي ��ر والتالعب ب�ص ��وت الناخبني
نائب عن نينوى يف الب�ل�اد ،نطال ��ب املفو�ضي ��ة ب�إكمال
البطاق ��ة البايومرتي ��ة للناخب�ي�ن يف
املناطق املحررة".

بن ��اء �صف ��وف وتنظي ��ف وبن ��اء
ال�صحي ��ات و�إدامته ��ا يف غالبي ��ة
مدار� ��س االق�ضي ��ة والنواح ��ي من
قبل االه ��ايل والك ��وادر التعليمية
والتدري�سية".
وزاد بالق ��ول �إن"امل�شكل ��ة املهم ��ة
الثانية هي قل ��ة املالكات التعليمية
والتدري�سي ��ة يف مدار�س املحافظة
والت ��ي �أحدث ��ت �شواغ ��ر فيه ��ا"،
كا�شف ًا �أن"�أكرث م ��ن  1400مدر�س
ومعل ��م وموظ ��ف يف تربي ��ة بابل
�أحيل ��وا اىل التقاع ��د يف ه ��ذا
الع ��ام وكذل ��ك اج ��ازات املعلم�ي�ن
واملدر�س�ي�ن ذات االرب ��ع �سن ��وات
ب ��دون رات ��ب و�إج ��ازات املعلمات
واملدار�س اخلا�صة باالمومة مل يتم
تعوي�ضه ��م لأنه ال يوج ��د تعيينات
مما و ّلد �شواغر كثرية يف مدار�س
املحافظة و�سبب ��ت معاناة للتالميذ
والطلبة".
وتابع"بع ��د الت�ش ��اور م ��ع جلن ��ة
الرتبي ��ة يف جمل� ��س باب ��ل ح ��ول
املو�ض ��وع مت اق�ت�راح تعي�ي�ن
املعلم�ي�ن واملدر�س�ي�ن كمحا�ضرين
يف مناطقه ��م ح�ص ��ر ًا وجمان� � ًا
وب ��دون �أج ��ور وقد واف ��ق جمل�س
املحافظ ��ة يف جل�ست ��ه االخ�ي�رة
على املق�ت�رح و�ستقوم كل مدر�سة
فيه ��ا �شواغ ��ر باختي ��ار املدر�س�ي�ن
واملعلم�ي�ن القريب�ي�ن م ��ن املدر�سة
ورف ��ع اال�سماء للرتبي ��ة للموافقة
عليها".

ال�سم��اح بع��ودة � 423أ�س��رة اىل
جلوالء
�أعل ��ن املجل�س املحلي يف ناحية جلوالء يف حمافظة دياىل ،عن
�إعطاء ال�ض ��وء االخ�ضر لعودة � 423أ�س ��رة نازحة اىل منازلها
يف الناحي ��ة بعد ا�ستح�صال املوافق ��ات االمنية ،فيما �أ�شار اىل
�أنه مت حتديد االثنني املقبل موعدا للعودة.
وق ��ال ع�ض ��و املجل� ��س وله ��ان ق ��دوري يف ت�صري ��ح �صحايف،
�إن"اللجنة العليا املعني ��ة مبلف النازحني وافقت ب�شكل ر�سمي
عل ��ى عودة � 423أ�سرة نازحة اىل منازلها يف قرية �سدة جميلة
التابعة لناحية جلوالء� ،شمال �شرقي دياىل".
و�أ�ض ��اف �إن ��ه"مت حتدي ��د ي ��وم االثنني املقب ��ل موع ��دا لإعطاء
ال�ضوء لعودتها ،بعد ا�ستح�صال املوافقات االمنية".

هزة جديدة ت�ضرب خانقني وكالر
ك�شف ��ت مدي ��رة الر�ص ��د الزلزايل ،ه ��دى عبا�س الالم ��ي� ،أم�س
ال�سب ��ت ،عن ت�سجيل هزة ارتدادية يف منطقة ق�صر �شريين يف
�إيران ،فيما بينت �إن �أثرها امتد خلانقني وكالر يف العراق.
وقال ��ت الالم ��ي يف ت�صري ��ح �صح ��ايف� ،إن"ه ��زة �أر�ضية بقوة
 4.5درجة� ،ضربت منطق ��ة ق�صر �شريين يف �إيران يف ال�ساعة
 7و 21دقيق ��ة ،م ��ن م�س ��اء يوم �أم� ��س وهي من �ضم ��ن الهزات
االرتدادية".
و�أ�ضاف ��ت �أن"اله� � ّزة قريب ��ة م ��ن خانق�ي�ن يف دي ��اىل� ،إذ تبع ��د
عنه ��ا  35كيلومرت ًا ،وتبعد عن ق�ض ��اء كالر يف ال�سليمانية 40
كيلومرت ًا ،وهذه املناطق هي الأكرث ت�أثر ًا بها".
وتابع ��ت �أن"اله� � ّزة تعت�ب�ر ارتدادي ��ة ،وم ��ن �ضم ��ن اله ��زات
املح�سو�سة لل�سكان".

�أذربيجان تر�سل كتب ًا اىل مكتبة
املو�صل
ق ��ال م�س� ��ؤول يف �إع�ل�ام حمافظة نين ��وى ع ��دي االعظمي يف
حديث �صح ��ايف ،ان"مكتب ��ة جامعة املو�صل تلق ��ت  360كتابا
باللغة االنكليزية هدية من املكتبة املركزية االذربيجانية باللغة
االنكليزية".
و�أ�ضاف �إن"حمافظ ��ة نينوى تثمن الهدية القيمة التي �سرتثي
مكتب ��ة اجلامع ��ة للباحثني ع ��ن كت ��ب للتاريخ والعل ��وم باللغة
االنكلزي ��ة بع ��د الدمار الذي حلق �آالف الكت ��ب باجلامعة عندما
�أحرق"داع�ش"مكتبتها املركزية".
وتاب ��ع �إن"بع� ��ض املكتب ��ات العراقية رفدت املو�ص ��ل بع�شرات
الكت ��ب لك ��ن جمي ��ع �إرث املدين ��ة مت تدم�ي�ره عل ��ى ي ��د داع� ��ش
وم ��ن ال�صعوبة �أن تع ��اد املكتبة املركزي ��ة يف اجلامعة ومكتبة
الفي�صلية لكننا ن�سعى اىل رفدها بكتب جديدة".

