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من جهـة اخـرى بـحث عالوي مع رئيس
مـــجـــلـس الـــنـــواب ســـلــــيم اجلـــبـــوري
االوضاع االمنية والسيـاسية ومتطلبات
ــقــبـــلــة في ظل الـــتــطــورات ــرحــلـــة ا ا

اجلارية.
ــكـتـب اجلـبــوري فـإن  وبــحــسب بـيــان 
الــــــلـــــقــــــاء الــــــذي جـــــرى فـي مـــــكــــــتب
الثـاني(تناول الـبحث ايـضاً سـبل بلورة
شاكل واالزمات واجهة ا رؤى مشتركة 
وايـــجــاد حـــلــول تـــرمي الى تــصـــحــيح
سـار السـياسي وتـعزز ركـائز الـعمـلية ا

قراطية). الد
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وأتفـق اجلانـبان عـلى (ضـرورة الـتركـيز
على دعم اجلوانب االقتصادية وحتس
عيشية للمواطن االوضاع اخلدمية وا
وتـهـيـأة كــافـة ظـروف االسـتـقـرار الـدائم
وخــصــوصــا إعـادة الــنــازحــ وإعــمـار
الـبـنـى الـتـحـتـيــة لـلـمـدن احملـررة). وفي
ـفـوضـيـة الـشـأن االنـتــخـابي صـادقت ا
العليـا لالنتخابـات على السمـاح للحزب
ـفـرده او ــشـاركـة  ـســجل رسـمـيـا بـا ا
الدخول بتحـالف سياسي واحد فقط في
الـــدائـــرة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــواحـــدة في

قبلة. االنتخابات ا
ـفوض تـحدث الـرسمي باسم ا وقال ا
ـفوضـ في مـفوضـية وعضـو مـجلس ا
االنـتخـابـات كر الـتـميـمي في بـيان إن
فـوض صـادق على الـسماح (مجـلس ا
ــشــاركـة ــســجل رســمــيــا بــا لـلــحــزب ا
ـفــرده او الـدخـول بــتـحــالف سـيـاسي
واحـــد فــقط فـي الــدائـــرة االنــتــخـــابــيــة
الـواحـدة في االستـحـقـاقـات االنتـخـابـية
لعام 2018 وفقـا للـقوانـ والتـعلـيمات

النافذة).
مـوضــحـاً  ان (هـذه االجــراءات سـتـكـون
مشابهة الجـراءات التحالف واالئتالفات
ــقـــرة ســابـــقـــا الــتي اســـتــخـــدمــتـــهــا ا
ــفـوضـيـة فـي الـعـمـلــيـات االنـتــخـابـيـة ا
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أكد نائب رئيس اجلـمهورية اياد عالوي
ـنـأى ضـرورة تــشـكـيل حتـالـف وطـني 
عن أي تــوجه قــومي أو طــائــفي  الفــتـاً
الـى ان مــثل هـــذا الـــتـــحــالـف هــو احلل
ـــاضي األمـــثل لـــتـــصـــحــــيح أخـــطـــاء ا
وحتـقـيق تــطـلـعـات الـشـعب ,فـيـمـا نـفى
نائـب رئيس اجلـمـهوريـة رئـيس ائتالف
ــالـــكي صــحــة دولـــة الــقــانـــون نــوري ا
ماتردد عن سعيه الى تأجيل االنتخابات
وإبـعـاد رئـيـس الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي

. عبر حكومة طوار
ونــقل بـيــان تــلـقــته(الــزمـان) عن عالوي
قـــوله خالل اســـتـــقــبـــاله رئـــيس ديــوان
الـوقف السـني عـبـد الـلطـيف الـهـميم ان
(تــشــكــيل حتــالف وطــني بــعـيــد عن أي
توجه قـومي أو طـائفي هـو احلل األمثل
ــاضي وحتــقــيق لــتــصـــحــيح أخــطــاء ا
تــطـلــعـات الــشـعب الــعـراقي ,مـؤكـداً أن
(خطاب السلم واالعتدال يجب ان يطغى

على ما دونه من خطابات). 
وشــدد عـالوي عــلى (أهــمـــيــة أن يــكــون
لـــلــوقـف الــســـني دور أســـاس في إعالء
اخلــطـــاب الـــوطــنـي وتــرســـيخ ثـــقـــافــة
الــتـــعــايش الــســلــمي وتــعــزيــز أواصــر

شتركة). األخوة ا
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مـضــيـفـا ( لن نــقـبل بــديال عن اخلـطـاب
شروع الـوطني الـذي حمـلنا الوطـني وا
رايته وسنعمل جاهدين من أجل حتقيق
أهــدافه من دون االلــتــفــات ألي مــشـروع

قومي أو طائفي). 
وبــحث الــلــقــاء (مــجــمل األوضــاع عــلى
الساحة احمللية ,والسبل الكفيلة بتوفير
ـنـاســبـة إلقــامـة االنـتــخـابـات األجــواء ا
ـــلف إعــادة خــصـــوصـــا مــا يـــتـــعـــلق 
الـنـازحـ ودعــمـهم).  وبـحـسب الـبـيـان
فـقـد ثـمن (عالوي اجلـهـود الـتي يـبـذلـها

الوقف السني في هذا اجملال). 

لـ (الــــــزمــــــان) امس ان (اخلـالفـــــات
العـشـائريـة واالجـتمـاعيـة دلـيل على
ضـــعف الـــقــانــون وعـــدم امــكـــانــيــة
احلكومة عـلى فرض القانون واالمن

ناطق).   في تلك ا
واضـــاف ان (اســتــمـــرار الــنــزاعــات
الـــعــشـــائـــريـــة يـــؤدي الـى تـــخــوف
سـتـثمـرين االجـانب واحمللـي من ا
استثمار اموالهم في تلك احملافظات
رغم خلوها من العصابات االرهابية
مـــا ســــبب ضـــيــــاع فـــرص الــــعـــمل
لـلـعاطـلـ وتـأخـير تـقـد اخلـدمات
وتنـمية احملـافظـة كمـا هو احلال في

محافظات الشمال). 
وتـابع الـربـيـعي ان (تـرك  احلـكـومـة
تلك الـظـاهرة دون مـحاسـبة سـيعـيد
الــوضع الى عــصــر مــا قــبل الــدولـة
ويــنـشــر شـريــعـة الــغـاب في جــمـيع

ـالـيـة لـعـام  2015و مـسـتـحـقـاتـهم ا
). واضاف ان (عملية توزيع2016
ستحـقات ب مسـوّقي احلنطة في ا
ـزارع احملافـظـة  مسـتـمرة وعـلى ا
الــذين لم يــسـتــلـمـوا مــسـتــحـقــاتـهم
ـــكـــنــة الـــتــوجـه بـــأســـرع صـــورة 
الستـــــــــــالمها كـون الفترة الـزمنية
احملــــــددة آلخـر مـوعـد االستـالم هو
ال 20 مـن شــهـــر كـــانـــون الــثـــاني).
واوضـح الــدخـــيـــلي ان (احملـــافـــظــة
استلـمت من وزارة التجـارة اكثر من
مليار دينار الى فالحي ومزارعي 28
احملـافــظـة عن قـيــمـة مـبــالغ تـسـويق
مـحــصـول احلـنــطـة لـلــعـامـ 2015
و2016 واجملهزة الى الشركة العامة

لتسويق احلبوب في احملافظة).
واوضح  الــدخـيــلي  ان (مــبــالغ عـام
مليار  فيما 12بلغت قرابة ال 2015
بــلــغت مــبــالغ عــام 2016 نــحـو 16

مليار دينار).
فيما اعـلنت الشركـة العامة لـتصنيع
احلـــبــوب الـــتـــابـــعـــة  لـــلـــوزارة عن
بـاشرة بعـملـية قـطع قوائم جتـهيز ا
وكالء الـطـحـ حلـصـة شـهـر كـانون
الـثــاني  ,في وقت جــهــزت الــشــركـة
العامة للمواد الغذائية مادتي السكر

وزيت الطعام في محافظة البصرة.
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ـســمـيـات مـخــتـلـفــة ولـكن تـفــاؤلـيـة تـشــكـلت  حـديــثـا من نـفس احـزاب 
ـان او احلـكـومة ـشاركـ بـالـعـمـليـة الـسـيـاسـيـة سواء في دورات الـبـر ا
قبلة التي لم وهذه التسميات لالحزاب التي تستـعد خلوض االنتخابات ا
يـحــسم حــتى االن حتــديـدهــا بــ مـعــارضــ لـهــا ومــؤيـديـن الجـرائــهـا
..القصد تلك االحـزاب هي ضمن مصطلـحات (حب الوطن وامل الشعب
والـتـضـحـيـة والـتـقــــــــدم والـتـحـابب والـتـفـاهم والـود واخلـيـر واالزدهـار
سـقبل (البمـبي) واحلرية والديـقراطية و..و .. وكلـهم (سبحان الوحدة وا

الله)!!
يدعون ومن خالل زيـارات مكوكـية متـواصلـة في مناطق لم يـصلوهـا منذ
انـية والـرسمـية ...واجلمـيع متـفقـون والول مرة انهم ـهام الـبر تسلـمهم ا
عدم ويسعون اليجاد فرص عمل ساك والنازح وا !!مع الفقراء وا
ـئــات االالف من الــطـاقــات الــشـابــة ومـعــظــمـهم مـن خـريــجي الــكـلــيـات
لعـشرات الـسنـوات يبـحثـون عن اي فـرصة عـمل حتى وان كـانت خدمـية
مـهــمـا كــان بــسـيــطـا النــقـاذهـم من احلـاجــة واجلـوع وفـي اي مـرفق من
مـؤسـسـات الــدولـة ولـكن كـانــوا يـصـطـدمــون بـان عـلـيــهم دفع كـذا دفـتـر

دوالري!! للوسطاء الفاسدين لغرض التعي !! 
ــــــــــة وقـد خبـرها الـعراقـيون ـشاهـد السـينـمـائيـة  غدت قـد كل هذه ا
منذ 2003 والى االن ببـسـاطة كـل تلك الـتـشكـيالت الـتـحالـفـية احلـزبـية
انـية ورسمية لدورات تقريبا او نسـبة كبيرة مـنها مشاركـة ضمن كتل بر
ان يـعني ليس شيـئا جديدا يـريدون الوصول سابقة والحـقة للدولـة والبر
ـقـابالت والـوعود ـؤتمـرات والـتـصـريـحات والـزيـارات وا اليـه من خالل ا
بـالـعـمـل كـذا وكـذا وغـيـرهــا انـهـا امـور اصـبــحت عـنـد الـعــراقـيـ اشـبه

ئة حلقة ويزيد .. سلسالت  التركية والهندية ذات ا با
ر في مرحـلة مهمـة بعد طرد داعش ان ما مطلـوب حقا خـاصة  والبلـد 
دن من قبل داعش وارتفاع اعداد النازح وتـدمير البنى التحـتية لتلك ا
واطـنة تلك الـعالقة التي البد ان يتـكاتف جمـيع أبنـائه في جتسيـد روح ا
ا تـتـضمـنه تلك تبـدأ ب فـرد ودولـة كمـا يحـددها الـقـانون والـدستـور و
ـفـهوم الـعالقـة من حـقـوق وواجـبـات فى تـلك الـدولـة ويـنـدرج حتت هـذا ا
ـشـاركة احلريـة ومـا يـصـاحـبهـا من مـسـؤولـيـات وواجبـات وهى أيـضـا ا
الـواعـيـة الـفـاعـلة لـكـل مـواطن دون إسـتـثـناء فـي بـنـاء اإلطار اإلجـتـمـاعى
والسـياسي والـثقـافي للـدولة فـاإلخالص للـوطن هو الـبعد عـن كل مايـثير
الف وإسـتشعـار ما للـوطن من أفضال سـابقة والحـقة علـيه يعد مـواطنة
واحلـفـاظ عـلى ثــرواته ومـؤسـسـاته وأجــهـزته ومـشـروعـاتـه الـتى وفـرتـهـا
ـواطـن وغـرس حب اإلنـتـماء اإليـجـابي للـوطن وتـوضيح الدولـة خلـدمة ا
مـعـنى ذلك احلـب وتـربـيـة االبــنـاء عـلى تـقــو خـيـرات الـوطن ومــعـطـيـاته
واحملـافظـة عـلى مـرافـقه ومـكـتـسـبـاته الـتى من حق اجلـمـيع أن يـنعم وأن
يتـــــمـتع بها مـواطنه ترى لـو (الشـرطية) هـذه كانت متـوفرة عنـد البعض
ــغـريــات مـاديـة أو وجــاهـيه أو من الـذين أنــحـرفــوا عن جـادة الــصـواب 
ـا كـان االحوال جملـاالت احلـيـادة اخملـتـلفـة بـهـذه الـصـور التي سلـطـويـة 
ـنابـر االعالمـيـة وعـلى الهـواء مـبـاشرة نــــشـاهـدهـا يـوميـا في نـشـرات ا
ـنظـمـة الـدوليـة تـتدخل وحتى مـا كـنـــــا بحـاجـة الى هـذه الدولـة أو تـلك ا
ــعــضالت وفـق اجــنــداتــهــا ومــا تــريــد حتـــقــيــقه عــلى االرض في حلل ا

العراق.. 
ـقبل وفى ضوء ـشاركة فى االسـتحـقاق االنتـخابي ا ونحن على اعـتاب ا
رحـلة مـهمة مـقبلـة حبـلى باحداثـها والبد ان طـلوب  شهـد السيـاسي ا ا
رشح  بثـقافة قانونيـة وأن يكون على دراية بالـقانون والدستور يتمتع  ا
أن تكـون سمـعته نـظيـفة وعـدم التورط فـي الفـساد عدم الـسعـي لتحـقيق
مصاحله الشخصية وتـكون مصلحة الوطن والـشعب نصب عينيه دائما
ـرونـة واجلـديـة والـقدرة عـلى تـطـويـر األداء ذا شـعبـيـة كـبـيرة  تـلك ا
مــتـابــعــاً جــيــداً لألحــداث الـســيــاســيــة واجملـتــمــعــيــة نــائب يـؤدي دورا
تشــــريعـيا رقابـيا وليس دورا خدمـيا وأن يكـون النائب ذا كفـاءة عالية
دنية ومتفهـماً للواقع الـسياسي خـاصة وان اجلميع بـحاجة الى الدولـة ا
العـراقيـة والى حركـة انقـاذ وطنـيـة  تشـكل حالـة مشـرقة لـعبـور الطـائفـية
نـاطقـية ويـكون التـعامـل واحدا انسـانيـا مع العـراقيـ ليس ذهـبيـة وا وا

ـواطـنـ ومن خالل بـالـشـعـارات خـاصـة وان غــالـبـيـة ا
الــتـظــاهــرات الــتي تــنـطــلق فـي بـغــداد واحملــافــظـات
لــلــمــطــالــبــة بـــاالصالح واخلــدمــات فــقــدوا الــثــقــة
ـوضـوع االنـتـخــابـات بـانـواعـهــا النـهم تـعـبـوا من

االنتظار !!ا و (دك ..عيني ..دك ).

مـعـظم دول الـعالـم تعـــــــرضت الزمـات سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة وصـحـية
وحتـى رياضـيـة فـعـــدم تـأهل مـنـتخـب هولـنـدا وايـطالـيـا لـنهـائـيـات كأس
نتخبات العالم 2018 في روسيا يعتبر ازمة ألنها تصنف ضمن خانة ا
سـتطـيل االخـضر الكـرويـة القـوية الـتي لـها صـوالت وجـوالت في عالـم ا
فعدم عـبورهـا حلاجـز التصـفيـات اثار دهشـة اجلمـاهيـر في كل اصقاع
ـنتـخب وهـذا ما يـستدعي االرض والسبب يـعود لـوجود خلل في اداء ا
ـسـتــوى الـكـروي الـبــحث والـفـحـص والـدراسـة لــتـدارك اســبـاب تـدنـي ا
ــكن الـقــول ان هــذه احلـالــة ال تــتـعــدى مــعـادلــة االزمـة لـلــفــريـقــ اي 
فهومها الفكري وعندما ينتـشر وباء كانفلونزا الطيور في دولة اوروبية
حـيـنهـا سـتـصـنف احلـالـة عـلى انـهـا ازمـة صـحـيـة وفـيـمـا مضـى اعلـنت
االرجنتـ افالسها ومـن بعدهـا اليونـان عانت من الـشيء ذاته لكن االثر
كـان اقـتـصـاديـا لــكن في خـضم هـذه االحـداث فـأن الــقـضـيـة ال تـتـعـدى
رونـة وسالسة فمـثلـما هنـالك اسباب كـن التعـامل معهـا  كونهـا ازمة 
ـعنى ان اوروبا حلصول خـطأ مـا فهنـالك حلـول لسـد فجوة اخلـطأ اي 
عانت من االزمات منـذ قرون لكنـها تخـطتها مع مـرور الوقت ضمن اطار
زمني مع ومن خالل وضع برامج مصممة خصيصا للتعامل مع هكذا

قضايا ومهيئة وفق تخطيط وتنظيم سليمي .
لكن عـندمـا تنـفرد االزمـة في نسج خـيوطـها في ا الـشرق هـنا تخـتلف
ـعـادلـة كلـيـا فـالـعـكس يـحـدث حـيث ال خـطط وبـرامج ولـيس هـنـالك من ا
واطن حلـول ومعـاجلـات وال يوجـد هـنالك اي مـعيـار زمـني لتـجـاوزها فـا
الشـرقي يعـاني االزمـات منـذ سنـ طوال حـيث بـدايات اعالن اسـتقالل
دولــهــا بــدايــة بــاخلــلــيج وصــوال الى احملــيط بـل جتــاوزت هــذه الــرقــعـة
اجلغرافية الهائلة وانتشرت في دول افريقيا وصعودا وصلت الى حدود
الية والصحية والرياضية والسياسية ا كانت االزمات ا ور اسيا فلطا
كابوسا يحل بظالله ب ضـفاف االحالم الوردية للشعـوب الشرقية فب
متـاهـات السـيـاسـة وخفـايـا االقتـصـاد عـانت ا الشـرق الـبؤس والـفـقر
ـتحـضـرة بل حتدث في واجلهل فـهـذه االمـور ال حتدث في دول الـعـالم ا
تـقدمة فلـها االمكانـية للخالص دول العالم الثـالث وان حدث في الدول ا
من اثارهـا بديـنامـيكـية هـائلـة بينـما فـي الدول الواقـفة حتـت سقف مـظلة
الشـرق فاالزمـة تالحق اخرى ومـا ان تـنتـهي تولـد اخرى وهـكذا الى ان
واطن الشرقي مجمل مراحل حياته ب اروقة الفواتير والديون يقضي ا
نـطق الصحـيح يقـول ان لكل شيء حال وان وجـدت مشـكلة تراكـمة فـا ا
فبـالتـأكـيد هـنالك مـخـرج لهـا لكن الـشـرقي البـائس والفـقـير مـبرمج وفق
ـتــابع لـنـشـرات هـيـكـلــيـة مـكـونــة من دعـائم واسس االزمــات لـذلك فـأن ا
االخبار التي تبثها الـقنوات الفضائيـة سيالحظ ان ما تتداوله من تقارير
يـوميـة مـا هي اال خـلـطـة مـكـونـة من مـادة واحـدة اال وهي االزمـة فـالـيمن
وسـوريـا تـعـانــيـان حـربـا طـاحـنـة والــعـراق انـحـسـر في خــانـة الـطـائـفـيـة
وقـوتة بـ احل واالرهاب والـفسـاد ومـصر تـنهـشهـا شـظايـا القـنـابل ا

واالخر وشـرارة الرصـاص في ليـبيـا مازالت كـاجلمر
والصراع السياسي والفكري ب الدول في صعود

ال نهاية له ..... الخ.
كل هــذه االحــداث تــدور فـي فــلك االزمــات الــتي ال

حصر لها .

الـعـام عـبــر تـسـويق االكـاذيب واألخـبـار
فبركة) على حد قوله. ا

ـواقف بشكل وأضاف (بهـدف توضيح ا
دقــيق نــؤكـد عــدم صــحـة االخــبــار الـتي
تروج لـها- القـناة -  بـشأن رغـبة رئيس
ـالــكي ائــتالف دولــة الــقــانــون نــوري ا
بـتــأجـيل االنـتــخـابـات أو الــسـعي نـحـو
تــشــكـيل حــكــومـة طــوارىء بــعـد إبــعـاد

رئيس الوزراء حيدر العبادي).
ــالــكي مع وتــابع الــبــيــان ان (مــواقف ا
ـقـرر اجـراء االنـتـخــابـات في مـوعـدهـا ا

الـســابـقـة واليــوجـد اي تـغـيــيـر في هـذا
الـشـأن لـكـون قـوانـ االنـتـخـابـات الـتي
تنظم العمـلية االنتخـابية مازالت سارية

ولم يتم تعديلها). 
ـالكي صـحـة مـاتردد عن الى ذلك نـفى ا
سـعـيه الى تــأجـيل االنـتـخـابـات وإبـعـاد
العبادي عن رئـاسة الوزراء عبـر حكومة
ـكتـب اإلعالمي للـمـالكي . وقـال ا طوار
في بـيان االثـنـ (أعـتدنـا عـلى اخلـطاب
الـتـحـريـضـي والـغـوغـائي الـذي تـتـبـنـاه
قنـاة الـعربـيـة ومحـاوالت تـضلـيل الرأي

وكل مــا يــنــشــر هــو عــكس ذلك وهــدفه
خــــلـط األوراق واإليــــقــــاع بــــ أطـــراف
الـعـملـيـة الـسـياسـيـة) مـؤكـداً ان (رئيس
ائتالف دولة الـقانـون ملتـزم بالسـياقات
الدسـتورية وال يـغادرهـا حتى ال حتصل

انتكاسة للعملية السياسية).
ودعا البيان وسائل االعالم الى (إستقاء
ــعــلــومــات من مــصــادرهــا الــرســمــيـة ا
واحلـذر من الـوقــوع في كـمـائن األخـبـار
ـلـفـقة الـتي تـروج لـهـا بـعض الـقـنوات ا

شبوهة) بحسب تعبيره. ا

كـلي اال ان  تـدخل احلـكـومـة وانـزال
قــوات خــاصـة مــنــعـتــهم من ابــتـزاز
قـاول).  داعيا احلـكومـة (بضرورة ا
اعادة نـشر الـفرقة  14الى احملافـظة
بــــعــــد اســـتــــقــــرار االمـن وحتــــريـــر
احملــافـظـات احملــتـلـة لــلـقــضـاء عـلى

النزاعات العشائرية). 
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واوضح الـــســلـــيــطي ان (الـــشــرطــة
احملــلـيــة  في احملــافـظــة غـيــر قـادرة
عــلـى مــنع الــنــزاعــات الــعــشــائــريـة
بسـبب عـدم امتالكـها اسـلـحة ثـقيـلة
او عــجـالت مــصــفــحــة او مــركــبــات
قـتالـيـة مـخصـصـة وفي حـال ارسال
قـــوات خــاصــة ســـتــتــمـــكن من فض
االشـتـبـاكــات كـونـهـا تـمـتـلك الـقـدرة

واقف). القتالية والعديدة لتلك ا
 وقـال اخلبـيـر االمني عـلي الـربـيعي
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كشـف مجـلس مـحافـظة الـبـصرة عن
قـيــام بـعض الـزعـامـات الــعـشـائـريـة
ـقاولـ وشـركات بـعمـلـيات ابـتـزاز 
ــــديـــنـــة  ,داعـــيــــا احلـــكـــومـــة في ا
االحتــاديــة الى نـشــر قــوات خــاصـة
فـيـما ـنع انـتـشـار الـسالح بـيـدها  ,
حــــذر خـــبـــراء في مــــجـــال االمن من
ـسـلـحة تـداعـيات تـفـاقم اخلالفـات ا
العشائـرية في احملافظـات اجلنوبية
عـلى االقتـصـاد الـعـراقي مـؤكدين ان
استـمـرار االزمة سـيـعيـد البالد  الى

مرحلة ما قبل الدولة. 
وقـــــال عـــــضــــو اجملـــــلـس  احـــــمــــد
الـــســلـــيـــطي لـ(الـــزمــان)  امس ان (
الــنــزاعــات الــعــشــائــريـة واالنــفالت
ـنـاطق اثر سـلـبا االمنـي في بعض ا
عـــــــلـى الـــــــوضـع االقـــــــتـــــــصـــــــادي

واالسـتــثـمــاري في احملـافــظـة وعـلى
ـــشـــاريع في احملـــافـــظـــة) جـــمــــيع ا
واضاف الـسـلـيطي ان (هـنـاك حاالت
ـقـاول او أبـتزاز عـشـائـرية حـدثت 
طالبتهم ومنحهم حصة في شركات 
ـــشــــروع او تـــشـــغــــيل عــــمـــال في ا
شـروع من تلـك العـشيـرة وفي حال ا
ــســتــثــمـر ال ــقـاول او ا اعــتــراض ا
تــسـمح تــلك الــزعـمــات الـعــشـائــريـة
ـشـروع ما اثـر عـلى الواقع باجنـاز ا

اخلدمي و التنموي في احملافظة).
 مـشـيـرا الى ان (اهم احلـوادث الـتي
جرت قبل اشهر حيث قامت العشائر
ــنع انـشــاء مـشــروع مـاء الــبـصـرة
والـذي يـقع في قــاطع الـهـارثـة حـيث
ـقاول او الـشـركات بـتعـرضهم ابلغ ا
ـشاركـتهم حلالـة ابتـزاز ومسـاومة 
شروع بشكل شروع او الغـاء ا في ا

ارجـــاء الـــعــراق بـــســبـب االنــتـــشــار
الـواسع لـلـسالح). داعـيـا (احلـكـومـة
الـى تـنــفـيــذ اسـتــراتـيــجـيــة وطـنــيـة
لكـسب والءات الـزعامـات العـشائـرية
لـتمـكنـهـا من تنـفـيذ خـطـتهـا من نزع
ــــتـــوسط من الــــسالح  الـــثــــقـــيل وا
ــسـلــحـة الــعـشــائــر او اجلـمــاعـات ا

اخلارجة عن القانون). 
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ودعت الــلـجـنــة األمـنـيــة في مـجـلس
مــحــافــظــة الــبــصــرة احلــكـومــة الى
االسـراع بـإرســال قـوات ضـاربـة الى
احملــافـظــة لــتـتــولى فــرض الـقــانـون
ومــكــافــحـة الــنــزاعــات الـعــشــائــريـة
ـسلـحـة التي تـصـاعدت حـدتـها مع ا

مطلع العام اجلديد. 
وقال رئـيس اللـجنـة جبـار السـاعدي
فـي تـــصــــريح امس ان (احلــــكـــومـــة
االحتــاديــة إذا كــانت تــريــد حتــقــيق
االنـتـعـاش االقـتصـادي وبـسط األمن
وفـرض النـظـام في الـبصـرة فـعلـيـها
إرسـال قوات مـدجـجة بـاألسـلـحة من
اجلــيـش والــشــرطـــة االحتــاديــة الى

احملافظة).
ناطق التي كان  مبيناً (بعد حترير ا
يحتلها تنظيم (داعش) اإلرهابي فإن
الفرصـة متاحة حـالياً أمـام احلكومة
لــــــلــــــقــــــيــــــام بــــــهــــــذه اخلــــــطــــــوة
الـــضـــروريــة).ولـــفت الـى أن (بــعض
التصريحات اإلعالمية السابقة التي
حتـــــدثـت عن قـــــرب وصـــــول قـــــوات
احتـــاديـــة الى احملـــافــظـــة يـــبــدو أن
غـايـتـهـا الـتـخـويف ولـكـنـهـا لم تـعد

مؤثـرة ولـذلك من الـضروري الـقـيام
فــعـــلــيــاً بــإرســال قــوات قــبل فــوات

األوان). 
من جـانـبـهـا  أعلـنت قـيـادة عـمـلـيات
الــبــصـــرة عن تــنـــفــيــذ حـــمــلــة دهم
وتــفــتــيـش في مــنــاطق تــقع شــمــال
احملـــافــظـــة عـــلى خـــلـــفـــيـــة تـــكــرار
ـسلحـة فيها النزاعـات العشـائرية ا
وذكـرت الــقــيـادة في بــيـان  امس ان
(قـوات مـن قـيـادة الــعـمـلــيـات نـفـذت
حمـلة دهم وتـفتـيش في منـاطق تقع
شــمــال احملــافــظــة لــنــزع األســلــحــة
توسطـة والثقيـلة وفقاً لـتوجيهات ا

سلحة). القائد العام للقوات ا
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واضـــاف أن (احلـــمـــلـــة تــركـــزت في
ـنـاطق الـتي تـكثـر فـيـهـا الـنـزاعات ا
الـعشـائـريـة التـي تشـكل خـطـراً على

.( واطن حياة ا
ونــقل الـبــيــان عن قـائــد الـعــمـلــيـات
الـفريـق الركن جـمـيل الـشـمـري قوله
إن (احلـمـلـة تـضـمـنت الـقـاء القـبض
على مطلوب متهم بالقتل العمد
ومـصـادرة مـجــمـوعـة من األسـلـحـة)
ــقـبــلــة سـوف مــضــيـفــاً أن (األيــام ا
ــاثــلـة تـشــهــد تــنــفــيــذ عـمــلــيــات 
بــالــتــنــســـيق مع خــلـــيــة الــصــقــور
وطيـران اجلـيش والـوكاالت األمـنـية
األخـــرى كــمـــا أصــدرنـــا أوامــر الى
جـمـيع الــوحـدات بـاتـخـاذ الـتـدابـيـر
ـعـلـومـات الـكـامـلة الالزمـة لـتـأمـ ا
عن اجملرم والقتلة واخلارج عن

القانون).

جبار الساعدي

الــشــركــة قـاسـم حـمــود مــنــصـور ان
(فــرع الــشــركــة في احملــافــظــة جــهـز
ادتي وكالء الغذائيـة في احملافظة 
السـكـر وزيت الطـعـام ضمن احلـصة
الـتــمـويـنــيـة وحلـصـة شــهـر تـشـرين
االول حيث بلغـت نسبة جتـهيز مادة
ــئـــة  كـــمــا بـــلــغت الــســـكــر 100بـــا
نــــــــسـبة جتـهـيز مـادة زيت الطـعام

ئة ). للوكالء 100 با
وتـــابع  ان (الــفــرع الزال مـــســتــمــرا
ــواد الــغـذائــيــة من اجل بــاســتالم ا
جتهـيزهـا للـمواطـن ضـمن احلصة
الـتـمـويـنـية حـيث  اسـتالم  6240
طنا من مـادة السكر) ,مشيرا الى ان
(مـراكـز الـبـيع واجملـمـعـات والـفـروع
الـــتــــابـــعــــة لـــلـــشــــركـــة فـي بـــغـــداد
واحملافظـات الزالت مستـمرة بعـملية
استالم وجتهيـز مادتي السكر وزيت

الطعام ضمن احلصة التموينية).
واضــــاف  ان (فــــروع الــــشـــركــــة في
احملــــافــــظـــــات الزالت مـــــســــتــــمــــرة
بــاالنـشــطــة والـفــعـالــيـات واالعــمـال
الـتــطـوعـيــة لـغـرض مـواكــبـة الـعـمل
والتحدي للظـروف االقتصادية حيث
شـمـلت تـنـظـيف الـسـاحـات احملـيـطة
ـنى الــفـروع وتـشـجــيـر الـسـاحـات

واحلدائق وصيانة االثاث). 

ونـقل البـيـان عن مـدير عـام الـشـركة
طه يـاسـ عـبـاس الـقول انـه (صدر
توجيه لقسم التسويق ولكافة فروع
الــشــركـة لــلــمــبـاشــرة بــقـطـع قـوائم
الوكالء لـتجهـيز حـصة شهـر كانون
الـــثــانـي من مــادة الـــطــحـــ ضــمن
احلـصـة الـتـمـويـنـية) ,واضاف  انه
( مفـاحتة الـشركـة العـامة لـتجارة
ــطـاحن احلــبــوب الطالق جتـهــيــز ا
بــاحلـبـوب الـالزمـة النـتــاج الـكــمـيـة
ــــقــــررة حـــسـب خــــطــــة االنــــتـــاج ا

والتوزيع).
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مــشــيـــرا الى ان (الــشــركــة  تــتــابع 
عـمـلـيـة االنـتـاج والـتـوزيع من خالل
اللـجـان الرقـابـية الـتي تـنفـذ جوالت
طاحن تفتيـشية بشكـل يومي على ا
العامـلة ووكالء الـطح حـيث تقوم
ـــــاذج مـن احلـــــبـــــوب بـــــســـــحـب 
ـنـتج الغـراض الفـحص والـطـحـ ا
اخملــتـبــري وتــأشـيــر اخملـالــفـات ان

وجدت). 
وعلى صعيـد متصل جهـزت الشركة
ــواد الـغــذائــيـة الــعــامــة لـتــجــارة ا
مــادتي الـســكـر وزيت الــطـعــام عـلى
الوكالء في مـحافـظة الـبصـرة ضمن
البـطاقـة الـتمـوينـية وقـال مديـر عام
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مـسـوّقي احلـنـطـــــــــة  في احملـافـظة
لــلـــتـــوجه الـى الــشــــــركـــة الـــعـــامــة
لـــتــســـويق احلــبـــوب في ســـايــلــوي
الـــنــــاصـــريــــة والــــرفـــاعـي الســـتالم
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دعـت مـــحـــافــظـــة ذي قـــار مـــســـوقي
احلـنـطــة الى اسـتالم مـســتـحـفـاتـهم

الـية من الـشـركة الـعامـة لتـسويق ا
احلبوب . وقال بيـان تلقته (الزمان)
أمس ان (الــنـــائب االول لــلــمــحــافظ
عـــادل الـــدخــيـــلي جـــدد دعـــوته الى

Y¹bŠ∫ النائب االول حملافظ ذي قار عادل الدخيلي خالل حديثه الى مسوقي احلنطة في احملافظة
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