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ربــــكـــــاي كــــردســــتـــــان نــــهج ازادي
االنـصــار كــفـاح الــســجـ ورســالـة
الــعــراق) واضـــاف ان (كل مــطــبــوع
ـنــهج ســمــته دون ان يــنـحــرف عـن ا
وبـقيـت صحـافـتـنا االساسـي ويحـيـد
مــتـصــلـة اتــصـاال وثــقـا الـشــيـوعــيـة
ـاركـسي بـهـمــوم الـوطن وبــالـفـكــر ا

والتراث االشتراكي).
ÂöE « Èu

بعدهـا القى الـشاعر مـهدي الـقريشي
كلـمة عـن كامل شـياع شـهـيد الـثقـافة
بعنـوان (قلبـك كامل شيـاع) استرجع
فيهـا حلظات اسـتهدافه واغـتياله من
قبل قوى الـظالم االرهابيـة. ثم عقدت
نـدوة حتـدث فـيـهــا ابـراهـيم اخلـيـاط
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الـعــراق وايــران لــتــبــادل اخلـام من
حقـول كـركوك واعـادته الى احلـقول
اجلنوبيـة بنفس الكـمية واالسعار),
تبـادلة تبلغ واضاف ان (الكمـيات ا
نحو  45الف برميل يوميا) ,وبشأن
عـمـلـيـات الــتـهـريب اكـد اجلـواهـري
(ليس لـدي اي معـلـومات بـشأن ذلك
او تــفــاصــيـل تــذكــر فــيـــمــا يــخص

وضوع).  ا
„Ëd  ‰uIŠ

وكشفت صحيفـة لندنية عن الطريق
الذي يـهـرب عـبـره الـنـفط من حـقول
كركـوك الى ايران  ,واشارت الى ان
نـقاط تـفـتـيش قـوات الـبـيـشـمـركة ال
تــبــعــد ســوى أمــتـار عـن عــمــلــيـات
الــتـهــريب.ونــقــلت الــصــحــيـفــة عن
ـصـدر قـولـه ان (عـمـلـيــات تـهـريب ا
نــــفـط كـــــركــــوك الـى ايــــران كـــــانت
مــوجـودة قــبـل فــرض الـقــانــون في
احملافظة ) ,الفتا الى انهـا (تقلصت
ـئــة عـمــا كـانت إلى نـحــو واحـد بــا
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كـــشف خـــبـــيـــر نـــفـــطي عـن وجــود
اتـفـاقــيـة سـابــقـة مع ايـران لــتـبـادل
اخلــــام مـن كــــركــــوك واعـــــادته الى
اجلنـوب بـنـفس الـكـمـيـة واالسـعار.
وقـال حـمـزة اجلـواهـري لـ (الـزمان)
امس ان (هنـاك اتـفاقـيـة سابـقـة ب

اربيل
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ــتـظــاهــرين بــانــهم احــفـاد في الــواقع ال امــلك ســوى ان اصف اولــئك ا
واقعيون حـقيقـيون البي ذر ذلك الصـحابي الثائـر ضد استـغالل الفقراء
وكنـز االموال بـيـد جمـاعـة وحرمـان االخريـن منـها. ولـو كـان ابا ذر حـيا
ان وعلى راس هذه السـلطة التي تقر اليوم لقلب الـدنيا على رؤوس البـر
ـتـظاهـرين عـلى حق. لذا انـا اقـول ان هذه الـسـلطـة مـحظـوظـة جدا بان ا
النها تمتلك وقـتا طويال للتالعب بـاموال البلد دون حـساب او عقاب ينال
ــسـروقــة لـلــخـزيــنـة. خــمـســة عـشــر عـامـا الـفــاسـدين ويــرجع االمـوال ا
والسرقـات ال تتوقف,والعبـادي نفـسه يقر بـان هنـاك حيتـان للـفساد هي
ـعادلـة الـشـعـبـية الـسبب وراء تـلـكـؤ اخلـدمـات.الحظـوا كم هي بـسـيـطـة ا
لفقراء العـراق.الكل يعتـرف بان للمـتظاهرين حقـوقا واجبة الـتحقيق لكن
هناك مندسـ على حد وصف احلكـومة.وفي حقيقـة االمر ال افهم معنى
ـنـدسـ الـذين يـحـاولـون تـخـريب بـعض مـؤسـسـات الـسـلطـة في كـلـمة ا
احملافظات الثائرة. ال اتفق مع اي تخريب ضد اية دائرة او مؤسسة الن
طاف.ولكن قبل اطالق اية اتهامات على هذا خسارة للجميع في نهايـة ا
احلكومـة ان تتوقف قـليال مع ذلك الشـاب الذي اضرم الـنار في اجمللس
الـبـلـدي او مــجـلس احملـافــظـة. لـيـضع احــدنـا نـفـسه مــكـان ذلك الـشـاب
ـــــــراجــــــعــــــة ــــــلـك مــــــاال  احملـــــــروم من الـــــــعــــــمـل واخلــــــدمـــــــات وال 
الـطـبـيب,والـزواج.كـيف ســيـفـكـر احــدنـا لـو كـان غــارقـا بـعـبــثـيـة احلـيـاة
سؤول نفسه بال عمل وال ماء وال والفقر.?كل ما نحتاجه هو ان يـتخيل ا
كهربـاء..اذن اية حـياة بـائسـة هذه ثم تـطلق الـتهم ح
يــفــور وعي اولــئك الــشــبــان كــالــبــركــان ويــتــهــمــون
.فهل كـان ابـو ذر سـيـتهم بـانه مـنـدس لو ـنـدسـ با
خرج فـي مظـاهـرات الـبـصـرة.هـذا الـسـؤال اوجهه

لسلطتنا التي نخرها الفساد.  

رتفعة lOD∫  احد مربي اجلاموس يقود قطيعه الى بركة ماء هرباً من درجات احلرارة ا

{ الـعـطـاسـيـة (الـعراق) (أ ف ب) -
وسط مـسـتنـقع صـغـيـر عـلى أطراف
مــديـنــة الــنـجف يــســعى قــطـيع من
اجلـــوامـــيس الى إرواء عـــطـــشه من

تبقية.  ياه الشحيحة ا ا
ويــــعـــــرف صــــاحب الـــــقــــطـــــيع انه
سـيـضــطـر قـريـبــا الى الـتـخـلص من
اشية أو أكثر إلنقاذ بقية رأس من ا
القطيع بـعد أن اصبـحت احليوانات
أيـضـا ضـحــيـة اجلـفـاف في بالد مـا
بــ الـنــهـرين. في مــنـطــقـة الــنـجف
األشــرف اجلـنــوبـيــة يــسـعى مــربـو
ـواشي إلى التـضـحـية بـحـيـوانات ا
إلنـقـاذ أخـرى تــنـازع بـسـبب انـعـدام
اء وسط حـرارة تالمس اخلـمـس ا

درجة في فصل الصيف. 
بنبـرة حزينـة ووجه شاحب يوضح
الـفالح سـيـد سـتار (52 عـاما) كـيف
يــحـــاول مع مــربي مـــاشــيــة آخــرين

تقليص األضرار. 
ويــــقــــول "بــــعــــد نــــفـــــوق قــــسم من
احلـيــوانـات بـســبب الـعـطـش بـتـنـا
ـالـهـا ـاشـيـة و نـبـيع رؤوسـا من ا

اء والعلف ألخرى".  نشتري ا
وتـقــدر مـصــادر رسـمـيــة عـدد مـربي
ـاشــيـة في جــنـوب الـعــراق بـنـحـو ا
475 ألـف عـــائـــلــــة أي مـــا يـــقـــارب
مــلــيــونــ و400 ألف شـــخص مــا
ـئـة من سـكـان يـشـكل حـوالى 10 بـا

العراق.
WOýU  ‚uH½

ـصــادر نــفــســهـا إلى أن  وتــشــيــر ا
مـــحـــافـــظـــات اجلــــنـــوب وبـــنـــسب
مــتـفــاوتــة شـهــدت نـفــوق مـا يــقـدر
ـاشـيـة بـ ـئــة من ا بـنــحـو 30 بـا

األبقار واجلواميس. 
وقـد قـضت احلــيـوانـات إمـا نـتـيـجـة
الــعـــطش وإمــا بـــعــد بـــيــعـــهــا الى
ـسـالخ لــذبـحـهـا. ويـبـدو عـلي (24 ا
عــامـــا) من جــهــتـه يــائــســا من عــدم
إيجاد مصب نـهر ينقل "حالله" إليه

 . ليكون قطيعه من الناج
وبـالـفـعل تـبـدو مـجـاري األنهـار في
النجف اليوم أرضا قاحلة تبرز فيها
الـتــشـقـقــات وصـارت األقـنــيـة الـتي
ـياه مالذا للـغبار يفتـرض أن تنقل ا

بـــإعــــفـــائـــهـم من ســــداد الـــقـــروض
الــزراعــيــة الـتـي في ذمــتـهـم بـســبب
األزمة.   ويأتي ذلك بعـد وقت قصير
من انتهاء حرب ضروس ضد تنظيم
الـدولــة اإلسالمـيـة الــذي سـيـطـر في
الــعـام 2014 عــلى مــا يــقــارب ثــلث
تمـثلة مساحـة البالد والـتحديـات ا
بـــإعــــادة إعــــمــــار الـــبـالد. وبـــفــــعل
اجلـفـاف بـدأ ظــهـور حـشـرات تـزيـد
واشي بحسب ما من عملية نفوق ا
يـؤكـد مـديـر اجلـمـعـية الـفـالحيـة في
مــديـنــة الـنــجف أحـمــد الـعــيـسـاوي

لفرانس برس. 

ويقول العيساوي "في تاريخ العراق
احلــديث والــقــد لم حتــدث كــارثــة

ياه".  اثلة في شح ا
ويضيف "نحن اليوم في مستنقعات
كن أن يـسكن فيـها حتى مائيـة ال 
واشي مـجبرة على البعـوض لكن ا
الـشرب مـنـهـا ال حول لـهـا وال قوة"
ـــيـــاه أدى إلى الفـــتـــا إلـى أن "شح ا
ظــهــور زواحف وديــدان تــنــتــقل من
حــيـــوان إلى آخــر بــســرعــة كــبــيــرة

وتقتلها". 
ورغم وجود خـزانـات مائـيـة وسدود
رئــيـســيـة في الــبالد بـيــنـهــا سـدود

ــوصل وحــديــثــة ودوكــان وأخــرى ا
مـتـفـرقـة صـغـيـرة فـلم يـبق فـيـهـا اال
ـئــة تـقـريـبـا من قـدرتـهـا عـشـرة في ا

االستيعابية. 
Ê“«uð q UŽ

وكانت مـسـتنـقعـات األهـوار الواقـعة
فـي جــنـــوب الــعــراق والـــتي تـــمــتــد
عـــشـــرات آالف الــكـــيــلـــومـــتــرات في
جنـوب الـبالد تشـكل عـامال للـتوازن
الــبـيــئي ومـصــدر عـيش لــلـســاكـنـ

فيها لكنها لم تعد كافية اليوم. 
ويؤكد مسؤولون عراقيون أن األمور
وصلت إلى درجة عدم احلصول على

ـضـطرب ـسـتقـرة في الـعـراق ا ـنـطقـة اآلمـنـة ا ـثل اقلـيم كـردسـتـان ا
ـظاهرات والذي يعـاني ما يعـانيه من فـقدان االمن واالرهاب والـفساد وا
واالضطرابـات التي تكـاد تشمل مـعظم مـدنه وما يجـري في الدول التي
تشهد تغـيرات وحتوالت وبوادر تـطورات وصراعات كثـيرة وكبيـرة مثلما
يحدث في سوريا والـدول االخرى اجملاورة للـعراق. وشكل االقليم خالل
السـنوات الـسـابقـة مركـز االسـتقـرار االقتـصـادي للـعراق وشـهـد نهـضة
ـسـتثـمرين عـلى دخول عمـرانيـة وبيـئـة استـثمـارية شـجـعت الشـركات وا
السـوق من خالل سيـاسة االنـفتـاح االقـتصـادي والقـوان الـتي استـفاد
ـــشــاريع الــذين اثــروا وحتــوال الى مــنــهــا رجــال االعــمــال واصــحــاب ا

اصحاب مالي ومليارات. 
كمـا حتولت مـدن االقلـيم (اربيل والـسلـيمـانية ودهـوك) الى منـاطق جذب
وارتفـعت فـيهـا البـنـايات والـعـمارات ومـثلـت اربيل الـنمـوذج الـناجح في
ناطق الـقابلـة للـنمو والـتطور الـسريع الى احلـد الذي أهلـها الختـيارها ا

عاصمة للسياحة العربية لعام 2014.
ثل االرهـاب حتـدياً كـبيـرا وخـطيـرا يـواجه العـالم ومن ضـمنه الـعراق و
واقليم كـردستان حـيث يضرب االرهـاب بقوة وقـسوة ووحشـية اي مكان
تصل اليه يديه ويـحاول ان ينشر اخلـراب والدمار كلـما وجد جتاوبا او
قـبوال فـي أي مكـان يـصل الـيه لـكن االقـلـيم ظل مـحـصـنـا وعـصـيـا على
االرهاب حـيث لم يشـهد اال عـملـيات مـعدودة كـان آخرهـا عمـليـة اقتـحام

محافظة اربيل يوم االثن 23 تموز2018. 
ولم يتمكن االرهـاب من االنتشـار في االقليم النه لم يـجد له بيئـة حاضنة
او من يــؤيــده او يـنــضـم الـيـه او يـروج الفــكــاره الــهــدامــة الن اجملـتــمع
واالنسان في االقـليم يـريدان العـيش بسالم مع اآلخـرين وال يركز كـثيرا
ــوجـودة النه مـجــتـمع مـفــتـوح يـقــبل اآلخـر. لـكن او يـهـتم لـالخـتالفـات ا
شكالت التي يعاني منها االقليم تنعكس بشكل كبير على الشباب وهم ا
الفئة العمريـة االكثر عددا وتأثيرا ونـشاطا والتي تب احصاءات وزارة
ئة من الـشعب العـراقي هم من الشباب أي التخطيـط العراقية ان 60 با
من تـتــراوح اعـمــارهم بـ  15الى 35 سـنــة وهم الــفــئــة االكـثــر تــأثـرا
بالظـروف السيئـة والضائـقة االقتـصادية الـتي تكاد ان تـصل الى مرحلة
الفقرواحلاجة واحلـرمان والشعور بـالضياع لدى اعداد ومـجاميع كبيرة
شكالت منهم. ان خيارات الشباب تكاد حتاصرها وتهدمها الظروف وا
واالزمـات والـصـعـوبـات الـتي يـعـيـش فـيـهـا االقـلـيم والـعـراق بـشـكل عـام

كن بيان بعض منها وهي: والتي 
1- حـالـة الـضـيـاع والـشـعـور بـالـفراغ والـضـعـف في الـعـقـيـدة الـوطـنـية
والـقـومـيــة بـسـبب مـشــكالت االحـزاب واحلـركـات الــسـيـاسـيــة اخملـتـلـفـة
نـقـسمـة من دون وجـود بوادر االتـفـاق واالحتاد فـيمـا بـينـهـا حتى في وا

صيرية والهامة. القضايا ا
2- الفشل واخليبـة بعد احلصار االقـتصادي ومشكـلة الرواتب والركود
االقتـصادي وتـوقف االعمـال والشـركات الـذي اوصل الكـثرين الى حـالة
الـيـأس والـبـحث عن أي مـحـاولـة لـلـخالص من االوضـاع الـصـعـبـة الـتي

لتهبة. تزداد صعوبة في  اوقات الصيف ا
3- قلة وانعـدام اخلدمات االسـاسية التي هي واجـبات الدولـة واحلكومة
ـاء والكهـرباء ومشـكلة الـسكن والفـساد الكـبير مثل الصـحة والتـعليم وا
ـلـكـون كل شئ الـذي اوجـد الـفـروقـات الـكـبـيـرة في اجملـتـمع بـ نـاس 

لكون أي شئ وناس ال 
ـوجـود والـرغـبـة بالـهـجـرة الـى اخلارج او أي 4- عـدم الـثـقـة بـالـوضع ا
ـواطن الـتعـبيـر عن نفـسه وطمـوحاته في مكـان يسـتطـيع فيه الـشاب او ا
بلد يظلم ابنائه وشبابه عندما يتخرج كل عام اآلالف منهم من اجلامعات
عاهد من دون وجود أي خطة لتشغيلهم او تعيينهم او ايجاد مصادر وا

تؤمن العيش الشريف لهم.
5- قـلــة الــوازع الـديــني واالخالقي بــسـبـب انـتــشـار وســائل الــتـواصل
االجتـمـاعي والـفضـائـيات الـتي تـقـدم كل ما يـحـدث في الـعالم وصـعـوبة
ا يؤدي الى االحتقان والغضب تفريغ طاقات الشباب بشكل مشروع و

وجودة. وفقدان االنضباط والرغبة بالرفض والتمرد على االوضاع ا
ـسـاواة وتـكـافـؤ الـفـرص في اجملـتمع ان انـعدام الـعـدالـة االجـتـمـاعـية وا
والــشــبــاب بــشــكـل خــاص اســبــاب تــدفع الـــشــبــاب الى عــالم االجــرام
ـطـلـوب هو بـحث ودراسـة الـعمـلـيـات االرهابـيـة وحتـليل واالرهاب وان ا
شـخصــــــــيـات الـقـائـمـ بـهـا من مـخـتصـ تـربـويـ ونـفـسـيـ بـحيث
نـطـقـي لـهذا الـتـحـول في يـقـدمـوا الـتـفـسـير الـعـلـمـي وا
الـسـلـوك لــبـعض الـشــبـاب الـذين حتــولـوا الى عـالم
االرهـــــاب وعــدم االكــتـفــاء بــالـتــحــقـيق الــقــانـوني
واحلـكـم الـقــضــائي الــذي يـحــكم عــلــيـهم بــقــانـون

االرهاب.

واحلقـول اجلديـدة وبجـهود وطـنية
من خالل الــتـنــســيق مع الــشــركـات
الـعـراقـيـة الـتــابـعـة لـوزارة الـنـفط),
واضـاف انه ( الــشــروع بـتــنـفــيـذ
خـطــة احلــفــر االسـتــكــشـافـي حلـقل
قـلـعـة صـالح بـالـتـنـسـيق مع شـركـة
االستكشـافات النـفطية الـعراقية في
ـاضي من شـهــر أيـلــول من الـعــام ا
قـبل شـركـة احلـفـر العـراقـيـة وحتت
إشراف شـركة نفـط ميـسان وتكـللت
بالـنـجـاح واجنـاز حـفـر الـبـئر األول
قـــــلـــــعـــــة واحـــــد) ,واشـــــار الى أن
(عملـيات احلـفر وصـلت إلى عمق ٤
االف و  800متـرا وصوال لـلـطبـقات
اإلنـتـاجـيـة و اخـذ لـبـاب صـخـري
من تلـك الطـبـقـات لغـرض دراسـتـها
مـكـمـنــيـا لـلـوقـوف عــلى الـتـوقـعـات
احلـقــيـقــيــة والـطــاقـات اإلنــتـاجــيـة
ـوجـودة في تلك وطبـيـعة الـنـفوط ا
كامن والطبقات للحقل بعد إدخال ا

البئر في برنامج تقو شامل). 

علـيه سـابـقا) ,واضاف ان (الـطريق
الـرابط بـ كــركـوك والـسـلــيـمـانـيـة
يعج ليال بالنـاقالت احلوضية سعة
 36ألف لتـر محـملة بـالنـفط من تلك
احلـقـول حــيث تـسـلـك احلـوضـيـات
طـــريـق شـــوان ومن ثـم تـــتــــجه إلى
الـســلــيـمــانـيــة ومــنـهــا إلى إيـران),
ـصـدر ان (نـقـاط تـفـتـيش واوضح ا
قـوات الــبـيـشــمـركــة ال تـبــعـد سـوى
أمــتــار عن الــطــرق الــتي تــمــر بــهـا
وذكرت ـهـرب) , حـوضـيـات الـنـفط ا
تقـارير عن تـواصل عـملـيات تـهريب
نـفط الــعــراق إلى إيـران مــا تــسـبب
ذلك بخسائر فادحة. الى ذلك أعلنت
شركـة نفـط ميـسان عـن االنتـهاء من
حفـر أول بـئـر اسـتـكـشافي فـي حقل
قـــلـــعـــة صـــالح اجلـــديـــد بـــجـــهــود
وطــنـيــة.وقــال مــديــر عــام الــشــركـة
عــدنـــان نـــوشي فـي بــيـــان امس ان
(الــشــركــة وضــعت في أولــويــاتــهــا
اســتـــكــشـــاف وتــقـــو الــتـــراكــيب
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وسط حضور جماهـيري اقامت جلنة
االعالم الـتــابـعـة لــلـحـزب الــشـيـوعي
الـعــراقي صــبـاح يــوم الـســبت حـفال
ــنـــاســبـــة الــذكـــرة الــســـنــويــة 83
لــتــأســيس الــصــحــافــة الــشــيــوعــيـة
الـعـراقـيـة حـضــره سـكـرتـيـر الـلـجـنـة
ركزية للحزب الشيوعي رائد فهمي ا

وعدد من قياديي احلزب.
× مدرسة صحفية

وبـــدأ احلـــفل بـــالــنـــشـــيـــد الــوطـــني
والــوقـــوف دقــيـــقــة صـــمت تـــقــديــرا
لـشهـداء الـصـحـافـة وشـهـداء الـعراق
بـعـد ذلك الـقى يـاسـر الـسـالم عـضـو
ـركـزيـة كـلـمة اوضـح فـيـها الـلـجـنـة ا
مسيرة الصحافة الـشيوعية العراقية
وعـدهـا مــدرسـة صـحــفـيـة  واضـاف
ـنـاسـبـة (ونـحن نـســتـذكـر في هــذه ا
ـديـد من الـنـضـال الـعـنـيد الـتـاريخ ا
ـتــجـدد واالبــداع ا والـعــمل الـدوؤب 
تـاريخ  83عـامــا عــلى صــدور كــفـاح
الــشــعب يــوم  31تــمــوز عــام 1935
اجلـــريـــدة االولى حلـــزبــنـــا ومـــنـــهــا
انطلقت مـسيرة الصـحافة الشـيوعية
التي تعددت اسماؤهـا وفق متطلبات
ــرحــلــة الـنــضــالــيــة فــكــانت كــفـاح ا
الـشرارة الـقاعـدة الـعصـبة الشـعب
احتاد الشعب الفكـر اجلديد الثقافة
اجلــــــــديـــــــدة طــــــــريـق الـــــــشــــــــعب
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والـرمال والـعـشب الـيـابس. ويـعاني
الـعـراق الـذي يطـلق عـلـيه اسم "بالد
مــا بـ الـنــهـرين" نــسـبــة إلى دجـلـة
ـــــيـــــاه إثـــــر والـــــفـــــرات مـن شح ا
انخفاض مـنسوبهـا بشكل كبـير منذ
ســنــوات.  وبــاشـرت أنــقــرة مــؤخـرا
بتشغيل سد "أليسو" على نهر دجلة
مـا شـكل ضـربـة لـلـزراعـة في الـعراق
بدأت تـظهر تـداعيـاتهـا على مـختلف

نواحي احلياة. 
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وأمـــرت وزارة الـــزراعـــة الــعـــراقـــيــة
ــاضي بـحـظـر زراعـة األرز الـشـهـر ا
والــذرة وبــعض احملــاصـيـل األخـرى
ـيـاه. الـتي حتـتـاج إلى الـكـثـيـر من ا
وبـهـذا خـسـر الـعـراق لـلـمـرة األولى
منذ قرون موسم زراعـة "أرز العنبر"
ذي الـرائحـة الـزكيـة الـذي يـشكل 35
ــئــة من إنــتــاج األرز الــعــراقي. في ا
ترتبة على وستبلغ قيمة اخلـسائر ا
العـائالت العـراقيـة التي تـعيش مـنذ
أجيال من زراعـة هذا النوع من االرز

أربع مليون دوالر. 
ويشير علي إلى ظـاهرة جديدة بدأت
ـدن اجلــنـوبــيـة وهي تــنـتــشـر فـي ا
ـــيــاه من مــوزعــ عـــمــلــيــة شــراء ا
ينـقلـونـها في شـاحنـات صغـيرة إلى
ـــنــازل وتــعــبــئــتــهــا في خــزانــات ا

صغيرة خارج البيوت. 
دن رؤية وبات أمرا عاديا في هذه ا
نـسـوة مـتـشـحـات بـالـسـواد يـحـمـلن
قـــدورا نـــحـــاســـيــة عـــلى رؤوســـهن
ــــيـــاه مـن اخلـــزانـــات ألنـــهــــا بـــا

نزلي.  اخلارجية لالستخدام ا
ـياه الواحدة 25 وتبلغ تـكلفة نـقلة ا
ألف ديـنار (20 دوالرا تـقـريـبا). لـكن
هــذا الــرقم صــار كــبــيـرا بــالــنــســبـة
لـلـفالحـ بـعـدمـا انـخـفـضت أسـعـار
ـــاشــيـــة إلى اقل مـن الــنـــصف فال ا
ادي سـوى شهرين يكـفي مردودهـا ا

اء والعلف.  تقريبا ب ا
فـــبـــعـــد ان كــان رأس الـــبـــقـــر يــصل
خلمـسة آالف دوالر بـات اليـوم يباع

ا ب 1500 الى 2500 دوالر. 
وبدأ مربو اجلـاموس في احملافظات
اجلنوبية بـالتظاهر مـؤخرا مطالب

مـيـاه كـافيـة لـلـشـرب ال لـلـسـكان وال
حـتى لـلـحـيـوانـات ولم يـتبـق سوى

منخفضات وبرك ماء متناثرة. 
ويــرى الـعــيـســاوي أنــهـا لــيـست إال
مـــســــــألــة وقت "وســـتــكــون هــنــاك
هــجــرة عـكــســيــة بـأثــر ســلـبـي عـلى

دينة". ا
وقـد بـدأت تـلك الـعـمـلـيـة بـالفـعل إذ
يؤكد مدير ناحية العدل في محافظة
مــيـسـان حــبـيب ظــاهـر الــفـرطـوسي
لـــفـــرانس بـــرس أن (أكــثـــر من 150
عــائــلـــة تــركت مــنـــاطــقــهـــا بــســبب

اجلفاف).
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الرغـم من انهـا ال حتـتـوي في عـددها
االول سطرا واحدا فيه كلمة شيوعية
لكنها من وجـهة نظر الـسلطات كانت
ورئــيس الـــوزراء انــذاك (اجلـــمــالي)
كانت حـمـراء من الـغالف الى الغالف
لـكي اال ثالثة ولم تصـدر في العـهد ا
اعداد فـقط بيـنـما الـعدد الـرابع صدر
تـمـوز 1958 وكان من بـعـد ثـورة 14 
عـبــد الـوهـاب كـتــابـهــا (ابـراهـم كـبــة
الـبـيـاتي شـاكـرخـصـبـاك بـدر شـاكر
ـلك الــسـيــاب مــهــدي رحــيم عــبــد ا
محمـود صبري نهـاد التكرلي نوري
محـمد رضـا الـشبـيبـي محـمد مـهدي

البصيـر غائب طعمـة فرمان يوسف
العاني كامل اجلادرجي عبد الرزاق
عبد الواحد د. فيصل السامر نوري
الــرواي فـؤاد الــتــكــرلي اســمــاعـيل

الشيخلي).
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ثم حتــدث  حـــســ الــنـــجــار عــضــو
ـركــزيـة عن راديــو الـنـاس الـلــجـنــة ا
الـذي اســسه احلـزب الــشـيــوعي عـام
2004 حتت شعار (صـوت اليـوم لغد
أفضل) وقد عمل فيه الشاعران مظفر
الـــنــــواب وعـــريــــان الـــســـيــــد خـــلف
ـــظــــفـــر واالذاعي الــــراحل احــــمــــد ا

ومزاحم مـبـارك مـال الله كـمـا حتدث
يـــاســر الـــســـالم عن جـــواد الـــطــائي
ـمــيـزة في الــعـمل وادارة وجـهــوده ا
جريـدة طـريق الشـعب وحتـدث عادل
ـركـزي شـبـيب عـضـو جلـنـة االعالم ا
عن عــاصـي دالي وتــثــمـــ وتــقــديــر
جـهوده فـي رفد اجلـريـدة بـالـكـتـابات
والـتــغـطــيـات الـصــحـفــيـة وســلـمـته
ــركــزيـة شــيــمـران عــضـو الــلــجــنـة ا
مــروكـل لــوحـــة االبــداع وفي خـــتــام
احلـفل تــعـالت ايــقـاعـات ومــوسـيـقى
واغـــاني فـــرقـــة انـــغــام الـــشـــبـــيـــبــة

وسيقية. ا

وقف عن مـجلـة الـثـقافـة اجلـديـدة وا
الـتـاريــخي لـلـكـاتــبـ صالح خـالص
وصفاء احلافظ اللذين كان لهما االثر
في تـأسيس مـجـلـة الـثقـافـة اجلـديدة
كـــــمــــا حتــــدث عـن تــــاريـخ نــــشــــوء
الصحـافة الـعراقـية وصـوال الى سنة
1953 وصدور مجلة الثقافة اجلديدة
الـتي كــان اسـمــهـا (الــطـلـيــعـة) حتت
شـعـار (فـكـر عـلـمي- ثـقـافـة تـقـدمـيـة)
ومن ثم تــغــيــرت الى اسم (الــثــقــافـة
اجلـــديــــدة) واســـتـــعــــرض اخلـــيـــاط
الــصــعــوبــات الــتي واجــهت اصــدار
االولى منـذ عددهـا االول ألن الـسلـطة

عـدتــهــا (مـجــلـة
حـــمــــراء) عـــلى
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حـذرت مـديـريـة الـبـيـئـة في مـحـافـظـة
ديالى  من هالك اكـثر من 300 نخـلة
وسط مـديــنـة بــعـقــوبـة   فـيــمـا دعت
عنـية الى ضرورة االهتمام اجلهات ا
بهـا  كـونـها تـنــــتج اصـناف مـتـعددة
من الــتـــمــــــــور الـــعــراقــيـــة اجلــيــدة

والنادرة.   
وقـال مــديـر الـبــيـئــة عـبــد الـله هـادي
الشمـري لــ (الزمـان) امس انه ( نظرا
ـــســـاحــات ألهــمـــيـــة الــبـــســـاتــ وا
ـــدن في اخلـــضــــراء داخل وخــــارج ا
حتـسـ الـبـيــئـة وتـنـظـيف االجـواء 
فقـد قام فـريق من مـديريـتنـا بالـكشف
ـيـداني عــلى الـبـسـتــان الـعـائـد الى ا
شركة التمور العراقية " قطاع مختلط
ـعـلـم ـقـابـلـة حلي ا ـنطـقـة ا " في ا
قـــرب مــكـــبس الـــتـــمـــور في مـــديـــنــة

بعقوبة) .  
واضـــاف الـــشـــمـــري  ان (مـــســـاحــة
البستـان تبلغ 7 دو وملكية االرض
تـعـود الى وزارة الـتــجـارة / الـشـركـة
الـعـامـة لـلـمـعـارض  فيـمـا تـبـلـغ عدد
ـغروسـة فيـها اكـثر اشجـار النـخيل ا
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من 300 نـــخــلـــة  وهـي من اصـــنــاف
الـتـمـور الــعـراقـيـة اجلــيـدة ومـحـاطه

بسياج) .  
واوضح الــشـــمــري  ان (الـــبــســـتــان
ــيـاه  حــيث يـتم يـعــاني من شــحـة ا
السقي بواسطة انبوب من نهر ديالى
ضخـة عائدة لشركـة بعقوبة ولكون ا
االهـلــيـة فال يــتم سـقــيـهــا بـانــتـظـام)
مـشـيـرا الى انه (تـوجـد مـنـظـومـة ري
بالـتـنقـيط غـيـر مسـتـخـدمه منـذ فـتره
يـاه  كـما تـوجد طويـله لـعدم تـوفـر ا
امــراض في مــحـصــول الــتــمــر لــعـدم

كافحة علية العام احلالي). اجراء ا
  واكــد مــديــر بــيــئــة ديــالى  انه (
مــفـــاحتــة  احملـــافــظـــة  لإليـــعــاز الى
ـعــنـيــة لـغــرض االهـتــمـام اجلـهــات ا
ــسـاحـات بـالـبــسـتــان حـفـاظــا عـلى ا
اخلضراء ألهمـيتها الـبيئيـة البالغة 
الســـيـــمـــا وان  مـــنـــاطق احملـــافـــظـــة
ــنـاطق وخـاصــة مـديــنـة بــعـقــوبـة وا
احملــيــطــة بــهـا شــهــدت عــدة حــرائق
وجتريف للبسات من قبل اصحابها
لغرض حتويلها الـى مناطق سكنية 

ما ادى الى تردي الواقع البيئي) .


