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ـــكــشــوفــة والـــبــطــاطــا ــغــطــاة وا ا
الـــربــيــعــيــة واألعـالف والــبــســاتــ
باجلرعـة السـمادية الـتي ستزرع في
ـقـبل   بـاإلضـافـة إلى عـدد ـوسم ا ا
واضـيع الـتي تسـهم في تعـزيز من ا
وحتس اإلنتاج الزراعي كماً ونوعاً
للوصول إلى االكتفاء الذاتي وتأم

األمن الغذائي للمواطن).
فــيـــمــا وزعت دائــرة االســتــثــمــارات
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اسـتــقــرار في درجـات احلــرارة). وأشـار
قبل البيان الى ان (طقس يوم اجلمعة ا
ــنــطـقــة الــوسـطـى غـائم ســيــكـون في ا
جــزئــيــاً وفي اجلــنـوبــيــة والــشـمــالــيـة
صــــحــــواً الـى غــــائم جــــزئـي ودرجـــات
احلرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق).
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فـيـمـا اعــلن خـبـراء األرصـاد اجلـويـة إن
موجة الـبرد الـقارس القـطبيـة القيـاسية
تحدة التي تشهـدها مناطق بالـواليات ا
وصلت إلى واليـة فلـوريدا مع حتـذيرات
من الصقيع في أماكن تـمتد من تكساس

إلى ساحل األطلسي.
وقال اخلبير في هيـئة األرصاد الوطنية
في كـولدج بـارك بـواليـة ماريالنـد بـريان
هـارلي ان ( مـوجـة الـبـرد تـلك مـسـتـمـرة
ـرجح أن تصل درجات اليام عدة و من ا
حرارة إلى مستويـات قياسية مـنخفضة
ايــضـا وقــد تــنـخــفض درجــات احلـرارة
خـالل الــــلــــيل إلـى تــــسع درجــــات حتت
الـصـفـر في مـديـنـة مـوبـايل عـلى سـاحل

كسيك في والية أالباما). خليج ا
توقع أن وقالت هيـئة األرصـاد إن (من ا
تـهـب ريـاح شـديــدة الـبـرودة عــلى نـحـو
خــطــيـر في أنــحــاء جـنــوب شــرق واليـة
جـورجـيـا وشــمـال شـرق واليـة فـلـوريـدا
وتــســـبـــبت كــتـــلـــة الــهـــواء الـــبــارد في
انـــخـــفــاض درجـــات احلـــرارة في داخل

تحدة). الواليات ا
وتـابع ان (درجــات احلـرارة فـي أومـاهـا
بـلـغت 29 درجـة حتت الــصـفـر لــتـحـطم
رقــمـا قــيـاســيـا عــمـره  130عـامــا كــمـا
حــطـمـت درجـة احلــرارة رقـمــا قــيـاســيـا
مــنـخــفـضــا مـســجال في أبـرديـن بـواليـة
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 توقـعت الهـيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية
والرصـد الزلـزالي التـابعـة لوزارة الـنقل
ان يــكــون طـــقس الــعــراق في الــيــومــ
قبل غـائماً واستمـرار موجة االمطار ا
ــنــطـقــة الــشــمــالــيـة مع والــثــلــوج في ا
انــخــفــاض شــديــد في درجــات احلــرارة
ــئــوي في يــصل الى مــا دون الــصــفــر ا
ناطق اجلبلـية فيما جتـتاح موجة برد ا
ـــدن االمــــريـــكـــيـــة شـــديـــدة عــــددا من ا
تنخفض فيـها درجات احلرارة إلى نحو
تـــسع درجـــات حتت الـــصـــفـــر . واكــدت
الـهـيـئـة فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
(اسـتـمـرار مـوجـة االمـطـار والـثـلـوج في
نطقة الشمالية مع انخفاض شديد في ا
درجـــــات احلــــرارة يـــــصل الـى مــــا دون
ـنــاطق اجلــبـلــيـة ــئـوي فـي ا الــصــفـر ا
وسـيـكـون طقس الـيـوم االربـعـاء غـائـماً,
جزئياً مع انـخفاض مـلحوظ في درجات

احلرارة).
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واضــاف ان (درجـــة احلــرارة الـــعــظــمى
ــتــوقــعــة ســتــكـون 19 درجــة مــئــويـة ا
والــصــغـرى 5 درجــات وحــركــة الــريـاح
شــمـالــيـة غـربــيـة خــفـيـفــة الى مـعــتـدلـة
السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات
),واوضح الــبـــيــان ان ( طــقس يــوم غــد
اخلـمـيس  سيـكـون في الـوسـطى غـائـما
جـزئــيـا يـتـحـول تـدريــجـيـا في االـقـسـام
طـر وفي الشـمالـية الغـربيـة الى غـائم 
غــائــمـا مع تــســاقط زخــات مـطــر تــكـون
رعديـة احـيـانا  ,مع ثـلوج في اقـسـامـها
اجلبليـة ودرجات احلرارة مقـاربة لليوم
السابق وفي اجلنوبيـة غائما جزئيا مع

االسـواق وخــاصــة اسـواق الــفـواكه
واخلــــــضـــــــر  حـــــــيث ال جنـــــــد من
ستـورد ما يـضاهي رمان شـهربان ا
من حــــــيث الـــــنــــــكـــــهـــــة واجلـــــودة
واحلالوة) .  ودعـــــــا الــــــربــــــيـــــــعي
ــركـزيـة  الى احلـكــومـة احملــلـيـة وا
(إحـيــاء قـطـاع الـبـســتـنـة في قـضـاء
قـداديـة بكـافـة نواحـيه وقـراها في ا
ظـل حــجـم األضــرار الـــذي ســـبــبـــته
أحـــداث حـــزيـــران 2014 من حـــيث
ـزارعـ مـاديا ـيـاه ودعم ا تـوفـيـر ا
ومـــعــنـــويـــا  اضـــافـــة الـى ايـــقــاف
ـــســتـــورد عـــنــد جـــني اســتـــيـــراد ا
احلاصل  كون ذلك يسمح للمزارع

بــيع مـحـاصــيـلـهم وســد نـفـقــاتـهـا 
اضــافــة الى تــوفــيـر لــقــمــة الــعـيش

لعوائلهم) . 
واطن سعد يعمل في بيع الفواكه  ا
ـقـداديـة اوضح واخلـضـروات فـي ا
ــقــداديـة لــ (الــزمــان)  ان (قـضــاء ا
عـظم منـتـجات الـفواكه كان مـصـدر 
ـشـهور واخلضـر  ومـنهـا الـرمان  ا

واد الغذائية ب العوائل الزراعية ا
النازحة من محافظة نينوى.

 واوضح الــبـيـان ان (احلــمـلــة تـاتي
ضـمن سـلـسـلة احلـمالت الـتي قـامت
بــهـــا الــوزارة عــلى امــتــداد الــفــتــرة
اضية من خالل توزيع سلة غذائية ا
ومــســتــلـزمــات طــبــيــة الى الــعـوائل
الـنازحـة للـتـخفـيف عن كـاهلـهم بـعد
حتـــريــر مــنـــاطــقــهـم من زمــر داعش

اإلرهابية).
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وتــابـع الــبــيــان ان (مــديــريــة زراعــة
ـكـافـحة مـحـافـظة بـابل تـنـفـذ حـملـة 
حشـرتي عـنكـبوت الـغبـار واحلمـيرة
عـــلى اشـــجــار الـــنــخـــيل في عـــمــوم
بسات احملـافظة وباستـخدام مبيد
مـــاتـــركــســـ الـــصـــديق لـــلـــبـــيـــئــة
والـتـقـنـيـات الـزراعـيـة احلـديـثـة وان
احلملة تهدف الى  التقليل من اعداد
العناكب وحـشرة احلمـيرة  وبنسب
كـبـيرة  ,والـتـخـلص من اضـرارهـما
فــضال عن زيـادة انــتــاج الـتــمـور من
خالل الــــقــــضــــاء عـــلـى احلــــشـــرات
واالفــات الـزراعــيـة الــتي تـؤثــر عـلى

مستوى انتاج النخيل).
ديـرية نـدوة ارشادية فيـما نظـمت  ا
بشأن  زراعة محصول احلنطة حتت
عـنوان (تـدريب الـفالحـ وتعـريـفهم
على مراحل النمو واهمية كل مرحلة
في احملــصــول واهــمــيــة اســتــخــدام

ÃuKŁ∫ موجة البرد تضرب مدن شمال العراق وتتسبب بحدوث صقيع
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فــيـمـا قــالت وكـالــة أكـيـوويــذر اخلـاصـة
لألرصاد في بيان امس إن (مـوجة البرد
قد تندمج مع عـاصفة تتجـمع قبالة جزر
الــبـــاهــامــا لــتــؤدي إلى تــســاقط ثــلــوج
وهـبـوب رياح شـديـدة في أنـحـاء كـثـيرة
من الــســاحل الـشــرقي أثــنــاء اجتـاهــهـا

شماال اليوم األربعاء وغدا اخلميس).
ـــنــطــقـــة الــوحـــيــدة في واضـــافت ان (ا
تحدة التي جنت من الصقيع الواليات ا

ســاوث داكــوتــا في عــام 1919 بــعــدمــا
انخفضت إلى 36 درجة حتت الصفر).
وقــال هـارلي إن (الــبــرد لن يــتـراجع في
أنـحـاء مـنــاطق وسط األطـلـسي وشـمـال
ــتـوقع ـتــحـدة ومن ا شــرق الـواليــات ا
تـــســــجـــيل مــــا يـــزيــــد عـــلى 20 درجـــة
انـخـفاضـا قـيـاسـيـا في درجـات احلرارة
ـــنـــاطق الـــيـــوم االربـــعــاء أو فـي تـــلك ا

.( قبل اليوم ا

الـشديـدهي جـنـوب غـرب البالدوان ومن
ـــتــوقع أن تــســـتــمــر درجــات احلــرارة ا

باالنخفاض). 
فـيمـا ادت مـوجـة الصـقـيع الـتي تـضرب
كـنـدا الى تـأجـيل رحالت كـثـيـرة والـغـاء
طـارات الرئـيـسيـة وتـسبب اخرى فـي ا
بــحـــالـــة من الـــفـــوضـى لــنـــقـص اعــداد
ـــوظـــفــــ وعـــدم ازالـــة اجلــــلـــيـــد عن ا

طار بسرعة. مدرجات ا

زارع عـبـد الرحـمن الـربيـعي  ذكر ا
ات من لــ (الزمـان) أن  (آالف الدو
األراضي والــبـسـاتــ الـزراعــيـة في
ـقـداديـة ـنــاطق احملـررة بـقـضــاء ا ا
تــعــرضت إلـى هالك شــامل بــســبب
تــداعـيـات ســيـطــرة تـنــظـيم "داعش"
علـيها ألشـهر عدة قـبل حتريـرها ما
أدى الى حــصـول انــتـكــاسـة كــبـيـرة

لقطاع الزراعة)  . 
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واضــــاف الــــربـــــيــــعي  ان (اراضي
ــــــقـــــداديـــــة من  أخـــــصـب أراضي ا
مـحـافـظـة ديـالى  حـيث تـمـتـد فـيـها
بـســاتـ الـنـخــيل ومـزارع الـفـواكه
ـيـزة بـشـكل خـاص بـزراعة لـكـنـها 
الـــرمــان فـــهي  كـــانت في الـــســابق
جتهز العراق بـالكامل بأفضل أنواع
الرمـان وكـان رمـانهـا أحـد صادرات
الــــعــــراق إلى دول اجلــــوار قــــبل ان
تفجع بنـيران احلروب التي حـولتها
من مدينـة الرمـان إلى مدينـة الدموع
 حـيث اصـبـحـنـا الـيـوم نـتجـول في

 ÍdLA « b³Ž ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

وجه محـافظ ديـالى مثـنى الـتمـيمي
غلقة شرقي بفتح  عددا من الطرق ا
بـــعــقـــوبــة وإغـالق مــرائب لـــوقــوف
ركـبات لـعـدم التـزامهـا بالـضوابط ا

عمول بها.  ا
وقـال الـتـمـيـمي في بـيـان  تـلـقـته الــ
(الـــزمـــان) امس  إنـه  (وجه بـــفـــتح
أربعة طرق كانت مغلقة منذ سنوات
لـــدواع أمـــنـــيـــة في حي بـــعـــقـــوبـــة
اجلـــديــــدة كــــبـــرى أحــــيـــاء شــــرقي
بــــعـــقــــوبـــة وإغـالق ثالثــــة مـــرائب
ــركــبـات لــعـدم الــتـزامــهـا لــوقـوف ا

بالضوابط والتعليمات) .
 وأضاف الـتمـيمي أن  (فـتح الطرق
غلقة في بعقـوبة وبقية مدن ديالى ا
ـنــهـجـة من مـســتـمـرا وفق آلــيـات 
اجـل إعــطــاء مـــرونــة اكــبـــر حلــركــة
ـثـل بـذات الــوقت ــركــبــات وهــو  ا
رسالة بان األوضاع األمنية مستقرة

وآمنة) 
ـديـنـة ـقـداديـة " شـهـربـان  " ا وفي ا

التي حولها نهر "الشاخة " وهو أحد
روافـــد نـــهـــر ديـــالـى إلى مـــســـاحـــة
خضـراء ويقع ضـمنـها سـد الصدور
ــيـــاه لــلــزراعـــة مــنــذ الــذي يــوفـــر ا
ســنــوات طـويــلــة ومـجــمع الــصـدور
السياحي  حيث تتبعها نواح وقرى
كـــثــيــرة مــنــهـــا نــواحي أبي صــيــدا
والوجـيهيـة . مدينـة حتتـوي على ما
يقرب من  200ألف دو من أخصب
أراضي الــعـراق حــيث تــمـتــد فـيــهـا
بـســاتـ الـنــخـيل ومــزارع الـفـواكه
ـيـزة بـشـكل خـاص بـزراعة لـكـنـهـا 
ـقـداديـة جتـهـز الـعـراق الـرمـان   فـا
بالكـامل بأفضل أنـواع الرمان وكان
رمــانــهـا أحــد صــادرات الــعـراق إلى
دول اجلــوار قـبل ان تــفــجع بـنــيـران
احلـروب الـتي حـولت مـديـنـة الـرمان
إلى مـديـنـة الدمـوع تـسـتـورد الـرمان
ـنـتج في دول الــعـالم ومـنه الـرمـان ا
صـري والتركي  وغـيره الـذي يقال ا
بانه يـتـميـز بنـكـهة وحالوة ولـكنه ال

ميز  . يصل جودة الى انتاجها ا

بـجـودته الى دول اجلـوار االقـلـيـمي
بــيــنــمــا أصــبـح حــالــيــاً مــســتــورداً
ومستهلكاً من الدرجة االولى في ظل
التـراجع الكـبيـر الذي شـهده الـقطاع
الـــزراعـي بـــشـــكـــلـه االعم واالشـــمل
ومحـاصـيل الفـواكه واخلـضر بـشكل
خــــــاص) .  واضــــــاف ســــــعــــــد  ان
(الــوضع الـــســيــاسي الــذي مــرت به
قدادية بـعد احداث حزيران 2014 ا
وســـيــطــرت عـــصــابـــات داعش عــلى
بعض مناطـقها  اضـافة الى مصادر
ــيـــاه  اثـــر ســـلـــبــا عـــلى  الـــوضع ا
االقــــــتــــــصـــــــادي وادى الى  تــــــردي
الزراعة  وهالك اغلب البسات لعدم
ياه اليـها او تركها من قبل وصول ا
اصـحـابـهـا ألشـهـر عـدة  قـبل ان يـتم
حتـــريـــرهـــا   مـــا ادى الى هـالكـــهــا
وحتـول اشــجـارهـا  ومـنــهـا اشـجـار
النخـيل  والرمان وغـيرها الى حطب
ــنــاخ  اضـــافــة الـى عــدم تـــوفــيـــر ا
الئم لــلــفالح  في الــوقت احلــاضـر ا

ادى الى عزوفه عن الزراعة) . 
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واوضـح ســـعــــد  ان (اغــــلب بــــاعـــة
اخلضر يعانون من تلف ما معروض
لديـهم من فـواكه ومنـهـا الرمـان كون
ــشــتــري ال يــعــرف مــدى جــودتــهـا ا
مـثـلـما كـان سـابـقـا يـشتـري الـفـاكـهة
ـجرد انـهـا من كذا مـنـطقـة تـشتـهر
بزراعتهـا ومنها رمـان شهربان الذي
كــان يالقي طـلــبــا كـبــيـرا في جــمـيع
مـحافـظـات الـعـراق وحـتى في الدول
اجملاورة  اضـافة الى بـرتقـال ديالى
الـتي اصــبـحت تــكـنى بــاسـمه ولـكن
اليوم اصبحنا عـرضه للمستهلك من
حيث اإلجـابة عـلى اسئـلته وتـرغيبه
من اجل تـصـريف بـضـاعـتـنـا وهـناك
من الـبــاعـة اصـبـحـوا يــكـذبـون عـلى
ـشـتري ويـحـصل بـيـنـهم عـتاب في ا
الــيــوم الـثــاني كــون الــفـاكــهــة الـتي
اشتراها منهم ليس كما اوضحوا له

ا يعزف من الشراء منهم) .   
مـن جــانــبـه رئــيس مـــجــلـس قــضــاء
قـدادية في ديـالى  عدنـان التـميمي ا
بـــ  لــ (الـــزمــان)  عـن هالك أكـــثــر
ـقـداديـة ـثـمـرة شـمـال ا الـبـسـاتــ ا
وحتــــولــــهــــا الى حــــطـب . واضـــاف
الـتـمـيـمي  إن  (أكـثـر من 500 دو
ــثــمـرة لــلــبــرتــقـال مـن الـبــســاتــ ا
ـقـدادية والـرمان في شـمـال قـضاء ا
حتـــــولت الـى حــــطـب  عــــازيـــــا ذلك

بــســبب تــداعـيــات أحــداث حــزيـران
 عــقب ســـيــطــرة داعش  عــلى2014
ــيــاه تــلك األراضـي ومــنع وصــول ا

إليها) .
 وأوضح الــــتـــــمــــيــــمـي  أن  (تــــلك
الـــبـــســــاتـــ تـــنــــتج أجـــود أنـــواع
الــبـرتــقـال والـرمــان لـعــقـود طــويـلـة
وهالكها شكـل خسارة فادحـة لقطاع
الــبـســتــنـة فـي ديـالى بــشــكل عـام) 
الفتاً الى أن  (إحـياء قطـاع البسـتنة
في القضاء يـحتاج الى دعم حكومي
كــبــيــر في ظل حــجـم األضــرار الـذي

سببته أحداث حزيران 2014) . 
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احلـاجة ام لـؤي بـيـنت لــ (الـزمان) 
ان (رمــان شــهـربــان كــان يـســتــخـدم
عـالجـــا ألمــــراض عــــدة وخــــاصـــة "
الــقـشـور والــلب " حـيـث كـنـا نــصـفه
للـمرضى الـذين يـعانـون من امراض
ـعدة بـضـرورة تـنـاولهم حتـدث في ا
الـرمان كـونه يـشـفـيهم مـنـهـا  ولكن
الــيــوم اخــذوا يــعــزفــون من تــنــاول
ـــســـتـــورد  كـــون طـــعـــمه حـــامض ا
ويـؤدي الـى تـداعـيــات سـلـبــيـة لـدى

رضى ومنها االمساك) .  ا
وتــــمـــنت ام لــــؤي  ان (تـــرى رمـــان
شــهــربــان يــعــود الى مــا كــان عـلــيه
سـابـقـا بــعـد ان عـاد اغـلب اصـحـاب
البـسـات الى مـنـاطقـهم احملررة في
نـاطق االخرى في قـدادية وبـقيـة ا ا
احملـــافـــظـــة  بـــعـــد حتـــريـــرهـــا  من
سـيــطـرت عــصـابــات داعش   ولـكن
هذا يـحتـاج الى تـوفيـر كافـة وسائل
الدعم من قبل احلـكومة لهم من اجل
انعاش بسـاتينـهم والتي هي مصدر
. ( رزقهم الـوحيد مـنذ مـئات الـسن

مثنى التميمي

ـتكـامـلة) وبـاشـراف دائرة احلزمـة ا
ـركز االرشاد والـتـدريب الـزراعي وا
االرشـادي في احملـافـظة ,وبـحـضور
ـــــزارعــــ عــــدد مـن الــــفـالحــــ وا
واخلــبــراء واخملـتــصــ في الــشـأن

الزراعي.
واضـــاف الـــبــيـــان انه (جـــرى خالل
الندوة مناقشة عدد من احملاورمنها
ــومــحــصـول احلــنــطــة وتـهــيــئـة
االرض وتـــســويـــتــهـــا واســتـــخــدام
الــبــذور ذات االنــتــاجـيــة الــعــالــيـة
وتــــســـويق احملـــصـــول وكـــمـــيـــات
االســـمـــدة الالزمـــة وعـــدد الـــريــات
الــواجب تــوفــيــرهــا لــلــمــحــصـول)
ـديريـة سوقت واوضح البـيان ان (ا
 طن من محصول الشلب4565,490
لـــلـــمـــوسم الـــصــيـــفي  2017واكــد
ـديـريـة انه  تـنـفـيـذ مـسـؤول في ا
ــقــررة ـــســاحــة ا وحـــصــاد كــامل ا

.( للمحافظة والبالغة 4000 دو
ـسـوقـة مـؤكــــــــداً ان (الـكــــــــمـيـة ا
من احملـــصــــــــول لــلــصــنف عــنــبــر
بـــلـــغت 2316,550 طن فــــيــــــــــمـــا
ـســوقـة من صـنف بـلــغت الـكـمــيـة ا

الياسم 2248,940 طن).
واشــار الــبــيــان الى ان (احملــافــظــة
ـراكز االولى في سبق وان احـتـلت ا
تـسـويق احملـاصـيل االسـتـراتـيـجـية
كـالـذرة الـصـفـراء واحلـنـطـة اضـافـة
الى رفـــد االســواق احملـــلــيـــة بــاالف
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نـاقـشت وزارة الـزراعـة سـبل تـنـمـيـة
الــقــطـاع الــزراعي بــشـقــيه الــنــبـاتي
ناسبة واحليواني وإيجاد احللول ا
للـمـشاكل الـتي قـد تعـترض الـعـملـية

الزراعية .
وقـال بـيا ن لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
أمس ان (الــوزيـر فالح حــسن زيـدان
اللهيبي ترأس اجتـماعا لهيئة الرأي

في الــوزارة وجــرى خالل اجلــلــســة
ـــدرجــة في ـــواضــيع ا مـــنــاقـــشــة ا
جــدول األعــمـــال والــتي تــهــدف إلى
تــنــمــيــة الـقــطــاع الــزراعي بــشــقـيه
النباتي واحليواني وإيجاد احللول
ناسـبة للمـشاكل التي قـد تعترض ا

العملية الزراعية)
واضــاف ان (الــهــيــئــة وافــقت عــلى
شمول احملاصيل الـزراعية  اخلضر
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تأكـيد القـنصـليـة اإليرانيـة في أربيل يـوم الثالثاء 2017/12/26 إعـادة فتح مـعبر
نـفذ بـاشمـاخ احلـدودي مع إقلـيم كـردستـان بعـد عـدة ايام من تـداول خبـر عـودة ا
سافـرين ب اجلـانب هـو اعالن رسمي لـكسر للعـمل وعودة احلـركة التـجاريـة وا
احلـصـار الـظـالـم وغـيـر القـانـونـي والـدسـتـوري الـذي فرضـتـه احلـكـومـة االحتـادية
العـراقية واستعدائـها دول اجلوار من اجل فرض حصـار خانق على شعب االقليم
بعـد قيامه بـاجراء االستـفتاء. االعالن الـرسمي من اجلـانب االيراني يحـمل معاني
ودالالت كثـيـرة نـظرا لـلـدور والـتأثـيـر الـكبـيـر لـلسـيـاسـة االيرانـيـة عـلى الوضع في
العـراق وكون اغـلب االطراف احلـاكمـة في العـراق ترتـبط بعالقـات قويـة تصل الى
حد الـتماثل واالرتـباط العقـائدي مع ايران الـى جانب االعتراف الـرسمي والدولي
بـاقلـيم كردسـتـان بعـد الكـثيـر من احملـاوالت والتـصريـحات عـن ما يـسمى بـ(اقـليم
سؤول بل العدائي الذي بدا وقف غير ا الشمال) او (محافظات شمال العراق) وا
من رئــيس الــوزراء الــعــراقي الــدكــتــور حــيــدر الــعــبــادي والــذي ســعى من خالل
القـرارات التي اصدرها الى كـسر ارادة شعب كـردستان من خالل حظـر الطيران
والـتـعاون مع دول اجلـوار واجـراء مـناورات عـسـكـرية مـشـتركـة عـلى طـول احلدود
والتـلويح بكل ما اوتي من قوة ونفوذ وصل الى حـد استخدام اجليش العراقي في
ـتـنـازع عـلـيـهـا. ان عـودة لـلـعالقـات ـنـاطق ا الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة في كـركـوك وا
الـطبـيعـية بـ اقلـيم كردسـتان ودول اجلـوار عبـر معـبري بـرويزخـان وباشـماخ مع
ــعـابــر االخـرى مع تــركـيــا والـتي لم تــغـلق اســاسـا هــو عـودة لـلــعالقـات ايـران وا
االقـتصـادية والـتجـارية واالجـتمـاعيـة والسـياسـية مع االقـليم وهـو اعتـراف وتاكـيد
ـهم والـدور الذي لـعـبه االقـلـيم وعـلى مدى 26 سـنة سـابـقـة اي مـنـذ عام لـلـمـوقع ا
 والذي كان عـامل استقرار ومنـطقة عازلـة في منطقة تـشهد التوتـر والغليان1991
ستقر للجميع. وسوف تشهد كان اآلمن وا ذهبي لكنه ظل ا القومي والـطائفي وا
طلـوب اليوم من احلكومة واقف العـراقية الن ا االيام القـادمة تغييـرات كبيرة في ا
ـسـؤولـيـاتـهـا والـوفـاء بـالتـزامـاتـهـا بـاعـتـبـارهـا حـكـومـة جـمـيع االحتـاديـة الـقـيـام 
وظـف ورفع احلظـر اجلوي الـذي هو عـقوبة العراقـي ويـجب علـيهـا دفع رواتب ا
جمـاعية لـعموم الـشعب العـراقي وليس الشـعب الكردي وحـده وان رئيس الوزراء
حيدر الـعبادي سيـكون اخلاسر فـيما لو اسـتمر في موقـفه من رفض التفاوض مع

اقـلـيم كـردسـتـان ألن الـكـرد سـيـكـونـون مـوحـدين اكـثـر بـعـد
اجـراء االنـتـخابـات حـسب تـصـريـحات رئـيس اجلـمـهـورية
فـؤاد معـصـوم والـذي تـوقع حـصـول  على 65 مـقـعدا في
ـقـبل وتأكـيد عـلى ان احلـصار يـنكـسر ان الـعراقي ا الـبـر

وشعبنا سينتصر.

بغداد
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بـيـنمـا كـنت ادرس تالمـيـذ الـصف الـسـادس االبتـدائي تـطـرقت الى حـكم الـطـاغـية
قبـور صدام حس فبـرز أحد التالميذ مردداً عـبارة كثيراً مـا تطرق سمعي هذه ا
االيـام (عـلـوا عـلى أيـام صدام) !! وسـانـده تالمـيـذ أخـرون في رأيه الـذي صـدمني
ألن تالمـيذ السادس األبتدائي هم مواليد 2007 ولم يـروا من أيام صدام الحلوها
وال مرها ولـكنهم يرددون ما يسمعونه من أهلهم  قد نفهم حنق بعض أيتام البعث
ـا كـانـوا يـتـمـتـعـون به في ظل ن خـسـروا الـكـثـيـر  من جالوزة الـنـظـام وأدواته 
حـكمـهم من سلـطة ونفـوذ ومال ووجـاهة بيـنمـا شعـبهم يعـيش ضنك احلـال والعوز
كن فـهمه بـصورة واضـحة هو مـوقف عامـة العـراقي واجلور والظـلم ولكن مـا ال
من التـرحم على أيام صـدام وتمـني عودتهـا وهم ذاقوا الـويل والفقـر واجلور الذي

كن حصر االسباب بأمور أهمها : ا  كن أن يتمناه شخص عاقل  ر ال
اوال : فـساد مـن جاء بـعد الـتغـيـير من حـكـام وأحزاب بـشكل قل نـظـيره في الـعالم
ال بـينـما حتـمل الشعب وعـدم وطنـيتهـم وأحتكـارهم وأتبـاعهم لـلسـلطـة والنفـوذ وا
وتبعـات هذه السرقات التي أثرت على تقـد اخلدمات واالعمار والبناء حتى خرج
الـبلـد بعـد ما يـقارب خمـسة عـشر سـنة خـالي الوفـاض من مشـاريع كبـيرة أو بنى
ـواطن جام غضبه على يزانيات االنـفجارية فمن الـطبيعي أن يصب ا حتتيـة رغم ا
هـم أو عـدوهم رغم عـدم نـزاهة ـدح غـر هـذه الـطـغـمـة احلـاكـمـة فـيـنـتـقص مـنـهم 
صدام وهـو من أسس للـفسـاد في مؤسـساته والـذي كان يـبني قـصوره علـى قبور
الـعراقـي وبسـببه وبسـبب حروبه الـصبيـانية ومـا تالها من حـصار تغـيرت طبـيعة
اجملتمـع العراقي وتـغلغل الـفساد والرشـوة والوساطـة والسرقـة في داخل اجملتمع
ـوظف يـرتــشي بـسـبب قــلـة الـراتب وأصـبـحـت مـبـررة بـســبب الـفـقــر واحلـاجـة فــا
وأنـعـدمت الـقـيم االخالقـيـة وتدني حـالـة االلـتـزام الـديـني بـعـد حـرب صـدام وحزب
ـلـتـزم حتت ـتـديـنــ وإعـدام كل عـراقي له عالقـة بـاالسالم ا الـبـعث عـلى الـدين وا

ذريعة اإلنتماء حلزب الدعوة حتى لم يبق بيت اال وفيه نائحة.
هزوم وهـؤالء ليسوا قـليل اكـنة االعالميـة الضخمـة لللبـعثيـ ا  ثانياً : تـأثير ا

ا كانوا شريحة كبيرة في اجملتمع العراقي وإ
قرب من االحـزاب احلاكمة نتيجة ثالثـاً : الثراء الفاحش السريع الـذي بان على ا
الـفـسـاد والـصـفـقـات والرواتب اخلـيـالـيـة فـكـان النـاس يـحـنـقـون عـلى هـؤالء الذين
لكـون مؤهالت منطقية يستحقون بها هذه الثروات وزادت ثرواتهم كما زاد فقر ال

قرب . وحاجة باقي الناس الذين لم يكونوا من ا
رابـعـاً : أغلب شـرائح اجملـتمع الـيوم مـن الشـباب لم يـعـيشـوا أو يـعاصـروا مآسي
احلـكم الـصــدامي وال يـعـرفـوا عـنه الـصـورة احلـقـيـقــيـة الـتي عـانى مـنـهـا الـشـعب
سـؤوليـة على كل من عاش في ذلـك احلكم الظـالم أن يحكي العـراقي وهنا تـكمن ا
ألبـنـائـه صـفحـات مـن تـلك االحـداث حـتى ال يـلـفـهـا الـنسـيـان وتـمـسح مـن الـذاكرة
الـعراقـيـة فأحـواض التـيزاب الـتي ذابت بـها أجـساد االبـريـاء وثرامـات اللـحم التي
كـان الـعراقـي يدفع رشـوة لـلـجالد لـيـبدأ بـثـرمه من راسه ال من رجـلـيه والـسـجون
ــقـابـر اجلـمــاعـيـة واحلـروب الـعــبـثـيـة الــتي أخـذت خـيــرة شـبـابـنـا ــعـتـقــالت وا وا

واحلصـار الذي جعل بـعض العوائل تـبيع حتى شـرفها لـتسد
ـآسي الـتـي مـازالت تـبـعـاتـها به رمق الـعـيش وغـيـرهـا من ا
مـــســتــمــرة الى الـــيــوم ومــا داعش وويـالته اال إحــدى تــلك
التبـعات حري بها أن يعـرفها أبناؤها حـتى اليترحموا على

تلك االيام .
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 في عـام 2006 شـاهـدت بعض الـشـبـان في دهوك يـرتـدون فانـيالت عـليـهـا صور
جلـيـفـارا.سـالت بـعــضـا من اولـئك الـشـبـان وكــان احـدهم من اقـاربي عن صـاحب
الــصــورة فــقـــال هــو جــيــفــارا,وحتــدث عن اســاطـــيــر غــيـــر واقــعــيــة عـن الــثــائــر
االرجــنـتـيـني.وكـان مـن االشـيـاء الـتي اثـارت انــتـبـاهي في حـديـث بـعـضـهم هـو ان
ناصب.آنذاك فكرت بـان جيال في طور التكوين جـيفارا كان يحب الفقراء,ويكـره ا
بـدأ زغبه يـنمـو.وان رتابـة االمور والصـور الذاتـية لـكثيـر من قادة االقـليم سـتتـغير.
اضـيـة هـو نتـاج سـيـاسة ـكن القـول ان مـا نـشـاهده عـلى مـدار االيـام ا لـكن هل 
خـاطــئـة اهـمـهـا عـدم قـدرة حـكـومـة االقـلـيـم عـلى تـوفـيـر الـرواتب.اظن ان ربط هـذه
الغضـبة الكـردستـانية بـعدم صـرف رواتب موظفي االقـليم لـيست دقيـقة وان كانت
صــحـيـحـة.فــهـنـاك في داخل قــلب االقـلـيم حــدثت اشـيـاء كــان عـلى قـادة االحـزاب
سؤولـ في اقليم كـردستان هو الكبـيرة االنتـباه اليهـا.وما لم ينـتبه اليه احـد من ا
ـا كانت ان الـسلـطة الـتي حصـلـوا علـيهـا بعـد في التـسـعيـنات لم تـكن امتـيازا,وا
اخـتبـارا صـعـبـا.ومع االسف لم يـكن الـقـادة الكـرد مـدركـ لـلـفرق الـكـبـيـر ب ان
ناصب. تكـون االحزاب الكـردية فـوق اجلبل وبـ ان تكون جـالسـة على كـراسي ا
نطـقة  هو ان هذه اظن ان احد االخطـاء اخلطيـرة التي وقعت بهـا اكثر حكـومات ا
ـهم القـول هنـا ان عدم االنـتبـاه يعـني اهمال احلـكومـات لم تنـتبه الى الـشعب.من ا
حـياة الـنـاس اهمـاال واضـحا.ويـبدأ االهـمـال دائمـا من حتـويل البـشـر الى جمـهور
جاهز لـلتصفـيق في مكان عام وامـام الزعيم الذي يـخطب فيهم.وهـذا اجلمهور هو
فـكـرة في راس ذلك الـزعـيم احلـزبي.فـاذا انـتـهى االحـتـفـال تالشى الـناس,وعـادوا
الى حياتـهم العادية.لكن اجلـمهور لن يكـون ابدا كيانا واقـعيا نافعـا..انه باختصار
شـديد فـكرة وهـميـة.لنـطبق هـذا الكالم عـلى االقلـيم.بدأت الـسلـطة في االقـليـم بهذا
االستـعراض البشري الذي يـغذيه احلزب في الغالب.وال بد لـلجمهور من حطب.ان
حطـب اجلمـاهـيـر هـو احلـمـاس الـذي لن يـكـون هو االخـر اال حـالـة انـفـعـال مـؤقـتة
تنتـهي كحـالة العـطاس.ويـاخذ رجل احلزب فـكرة الـصواب من هذا اجلـمهور وهي
ايـضـا فـكرة وهـمـيـة وبال قـيـمـة.هـذه الـقـصـة تـكـون نهـايـتـهـا مـفـاجـئـة لـلـجمـيع.الن
التظـاهرات واالضرابات تكشف عن جـانب اخر غير وهمي يـقوم به بشر غاضبون
ـشــكـلـة كـمــا قـلت لـيــست جـديـدة انــهـا مـرض الــسـلـطـة مـن اداء الـسـلـطــة.وهـذه ا
ا يـكون الـقذافي مثال جـيدا لـفكرة اجلـمهور الـوهمـية ح كـان يصرخ زمن.ور ا
.لكن اجلـمهـور كان بال وجـود على ارض فـي انصـاره للـخروج ضـد الثـوار اللـيبـ

الواقع.
ـلك استعدادا لـلعيش كرجل يـحكم.ما السبب    جيـفارا ذكي النه اكتشف انه ال 

الـذي جـعل جـيـفـارا يـهـرب من ابـهـة احلـكم وفـكـرة اجلـمـهـور
الــكـاذبـة.?   اعـتـقـد ان تـفـسـيــرحـالـة هـذا الـشـيـوعي بـعـدم
االستـعداد ليست شيئا جذابا.لـكن اهم تعريف للسلطة في
نــظـــري هــو ان الـــســلــطـــة لــيـــست مــهـــنــة وال وظـــيــفــة وال

طموحا.انها الالشيء.       
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ــنــتـــجــات الــزراعــيــة االطـــنــان من ا
ــتـنـوعــة كـالــفـواكه وبــاخلـصـوص ا
الــتـ والــعــنب ومـحــاصي اخلــضـر
اخملــتــلـــفــة عالوة عــلى رفــد اســواق
ــــنـــتــــجـــات الــــثـــروة احملـــافــــظـــة 
احلـــيــوانــيــة كـــالــدجــاج واالســمــاك
ــــائـــدة مـن اجل حتــــقـــيق وبــــيض ا

االكتفاء الذاتي لها).
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وعـــلى صـــعـــيــد اخـــر أقـــامت دائــرة
اإلرشـــــاد والــــتـــــدريب الـــــزراعي في
محـافظـة ديالى دورة وظـيفـية بـشان
ـبـيـدات وأثــارهـا عـلى (مـتــبـقـيــات ا
شاركة 27 متدربا من البيئة وذلك 
مــوظــفي مــديــريــة زراعــة احملــافــظـة
ودائــرة فــحص وتــصــديق الــبــذور
ـخـاطر تـضـمنت الـدورة الـتـعـريف 
ـبــيـدات الـزراعـيـة وتــأثـيـرهـا عـلى ا
صـحــة اإلنـسـان واجملـتـمـع والـبـيـئـة

الزراعية.
ركز اإلرشادي واضاف البيان ان ( ا
فـي الــقـــادســيـــة وبــرعـــايــة اإلرشــاد
والتدريب الزراعي وبـتوجيه من قبل
وزارة الزراعة مشاهـدة حقلية جاءت
بــعــنــوان (تــعــيــيــر أنــظــمــة الـرش)
بــحـضـور مــديـر زراعــة الـديــوانـيـة 
ـنهاج و43 فالحا ومزارعـا تضمن ا
رشة تقد شـرح عن كيـفية تـعييـر ا
احملـــوريــــة وإدامـــتــــهـــا وكــــيـــفــــيـــة

استخدامها).


