
ـــــغـــــارة الـــــعــــــثـــــور عـــــلـى هـــــذه ا
ـر بـهـا نـهـر يصب الـتي  الـعـجـيبـة
ــتــوسط وبـذلـك سـمي في الــبــحـر ا
النهـر (بنهـر الكلب) لـكن ما املك من
مــعـلــومــات تـخــتـلف قــلــيال عن هـذا
الـــرأي صـــحـــيـح ان الـــرجل اســـمه
تـومـسون وهـو امـريـكي لـكن طـريـقة
ــغــارة كـان من عــثـوره واكــتــشـافه ا
خالل اطالق رصاصة من بـندقيه في
غارة فجاء الصدى واكتشف فتحة ا
ـرشـدة ـغـارة! عـنــدهـا تـنـاقـشـني ا ا
ــاذ ســمـي بــنــهـر شــيــريـن قـائــلــة و
الكلب? قلت لها هذه قصة اخرى
فـتـوجد قـريـة لـديـهـا كـلب كان
يـنـبح يــحـذر اهـالي الـقـريـة
كلما اراد اجليش العثماني
احــتاللـهــا بـشــكل مــبـاغت
ـــا جــعل الــعـــثــمــانــيــون
يـقـتـلــون هـذا الـكـلب من ثم
احـتالل الـقـريـة ورمي جـثة
الـــكــلب بـــالــنـــهــر! وفي كل
سـنــة حـيـنــمـا يـكـون
جريان الـنهر سـريعا
يــــــســــــمـع االهــــــالي
صـوت  يـشــبه نـبـاح
الــــكـــلـب فـــســــمـــيت
القرية والنهر باسم

الكلب (نهر الكلب)
l³²¹

احملرر مع ابنته في جولة بحرية في خليج جونيه
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محافظة ديـالى صادق احلسيني اغالق
ركـبات فـيمـا اكد ان ساحـت لـوقـوف ا
كل من يــسـتـغل اسـم مـجـلس احملــافـظـة

سيتعرض للمقاضاة. 
وقــال احلــســـيــني لــ (الــزمــان) امس ان
(فريـقا امـنيًـا مشـتركـا قام بـإغالق اثن
ـركـبـات في نـاحـية من سـاحـات وقوف ا
بــهــرز  ضــمـن قــضــاء بــعــقــوبــة وقــريـة
قصـيـرين التـابـعة لـناحـيـة هبـهب ضمن
قضاء اخلـالص  لعدم وجـود اي موافقة

رسمية لفتحهما). 
WŠUÝ `²

واضـاف احلـسـينـي أن  (مجـلس ديـالى
ــركــبــات ـــلك اي ســاحــة لـــوقــوف ا ال 
بــاسـمه واي شــخص يــقـوم بــاســتـغالل
ــركــبـات اســمه لــفـتـح سـاحــة لــوقـوف ا

سيتم مقاضاته وفق االطار القانوني).
الى ذلك  حذر النائب عن محافظة ديالى
ـعـمـوري   اجلهـات اخملـتـصة  بـرهان ا
من الــتـعــاقـد مع شــركـات غــيـر رصــيـنـة
لصيـانة وإعمار طـرق ديالى الرئـيسية 
داعـــيــــا الـى ضــــرورة االســـتــــفــــادة من
ـــتـــراكـــمـــة في الـــشـــركــات اخلــبـــرات ا

احلكومية ودعم القطاع احلكومي .  
عموري لــ ( الزمان )ا مس  إن  ( وقال ا
الطرق الـرئيسـية والفـرعية في مـحافظة
ديــالـى بــحــاجــة مــاســة إلى الــصــيــانــة
الـدورية وإعـادة اإلعـمـار لكـثـرة األضرار
الـتـي حلـقـت بـهــا نــتــيــجـة الــعــمــلــيـات
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حــذرت مــديــريـة الــبــيــئـة فـي مـحــافــظـة
ديــالى من رمي وحــرق الـنــفـايــات عـلى
جـانـبي نهـر ديـالى فـيـمـا دعت اجلـهات
ـعــنـيـة بــاتـخــاذ اجـراءات رادعه بـحق ا

 . اخملالف
وقــال مــديــر الــبــيــئـــة عــبــد الــله هــادي
الــشــمــري لـ (الــزمــان) امس ان  (بــيــئــة
االنــهــر في ديــالى تــعــاني مـن حتــديـات
كثيرة ابرزها رمي النفايات على جانبي
االنــهـر ومـنــهـا نــهـر ديــالى االمـر الـذي
يـؤدي الى التـأثـير الـسـلبي عـلى مـجرى
الـنـهـر  الـذي يـسـقي مـسـاحـات شاسـعه
من االراضـي الــــــزراعــــــيــــــة). واضـــــاف
يـدانـيـة لبـيـئة الـشمـري  ان (الـكـوادر ا
ديالى رصـدت جتاوزات عـلى نهـر ديالى
بــرمي الـنــفـايـات بــكـمـيــات كـبــيـرة عـلى
جـانــبي الـنــهـر ومن ثـم يـتم حــرقـهـا في
ـار بـقــريه خـرنـابـات الــتـابـعـة ـقــطع ا ا
لناحية العبارة ضمن قضاء بعقوبة) . 
ـعنـية ودعا مـدير بـيئـة ديالى اجلـهات ا
بـ (اتـــــــخــــــاذ اجـــــــراءات رادعـه بـــــــحق
اخملـــــالـــــفـــــ  وضـــــرورة وعي وادراك
واطن في مـعـاجلة هـذه الـظاهـرة التي ا
بدأت تزداد مؤخـرا  ما تؤثر سـلبا على
الــــواقع الـــــزراعي ألغـــــلب  الـــــفالحــــ
ـزارعــ من الـذيـن تـسـقـى اراضـيـهم وا

على نهر ديالى وفروعه).
واعلن رئيس اللـجنة االمنـية في مجلس

تـبني في مـحـلـها اي مـعـلم او مـبنى
اليـ الـدوالرات من دون ان يـقـدر 

تتأكد من عائديتها للدولة!
ــنــطــقــة اجلــمــبــيــزة هـذه مــررنــا 
نطقة او الشارع يبقى  يعمل حتى ا
الـفــجـر وهـو خـاص لـلــشـبـاب حـيث
الهي واحلـانـات والـديـسكـو الخ  ا
وبـالــذات هـؤالء يـعــمـلــون في الـلـيل
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كـان لــنـا نـظــرة سـريـعــة عـلى شـارع
شارل احللو رئـيس جمهوريـة لبنان
 1970- 1964 ونــظــرة اخـرى عــلى
استـوديو بـيـروت الذي يـتم تصـوير
بـــرنـــامج عـــرب ايـــدل وجتـــري فـــيه
مـسابـقـات ملـكة جـمـال لبـنـان على
 الشـارع الرئيـسي هناك مـنطقة
بـرج حــمـود وهي مـنـطـقــة لـلـطـائـفـة
وهي احـدى الـطـوائف 18 االرمـنـيــة
تواجـدة في لبنـان على الرغم من ا
ان سكـان لبـنان ال يـتجاوز  4مالي
اال ان عـدد الـلـبــنـانـيـون في اخلـارج
يبلغ  15ملـيون نـسمـة وهو مـؤشر
الى ان الــلـبــنـاني انــسـان طــمـوح ال
يقتنع بالعيشة البسيطة فيبحث عن
مــصــدر رزقه في الــقــارات اخلــمس!
كــان الــســيــر فـي رحــلــتــنــا ســريــعـا
وانـسـيابـيـة بـسـبب ان عطـلـة لـبـنان

اوربية (السبت واالحد)
tO½uł ZOKš

تــعــلــيــمــات وحتــذيــرات مــشـددة 
تــوجـيــهــهـا لــنـا ونــحن نــتـوجه الى
خليج جـونيه للـتمتع بـجولة بـحرية
بالـزوارق عليـكم اصطـحاب اجلواز
وحتضيره على الصفحة التي تشير
الى تـــاريخ الـــوصــول الى بـــيــروت
ـنوع اخـلع الـنظـارات الـشـمسـيـة 
ـرفأ البأس وبشدة الـتصـوير على ا
ان يكون التصويـر بالزورق! التزمنا
بــكل الــتـعــلــيـمــات وركــبـنــا الـزورق
فـتـجــولـنـا بـخـلـيـج جـونـيه اجلـمـيل
ياهه التي تشبه الفضة بلمعانها

وكــــــــــــــــــانـت زوارق
الــتـــزلج تـــســحب
ـــغــــامـــرين من ا
الـــــــــشـــــــــبــــــــاب
والـــفــتـــيــات في
هــــذا اخلـــلــــيج
ـــــوج يـــــحــــرك ا
ـــــــا الـــــــزورق 
يـــخــــيف بـــعض
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رة  عن اسلوب  الـنقدْ السياسي الـذي  تميزت به  كتـاباتي  نتيجة بعيـدا هذه ا
مـنـذ ما عـتـمـة التـي صنـعـهـا ساسـةُ الـبالد  في اغـلب جـوانب احليـاة الـصـور ا
بـعــد ان نـصــحـني الــطــبـيبُ الــنـفــسـاني عــامـر يــقــارب الــخــمـســة عـشــر عـامــاً
قــبل  ايـام عن اضـطـرابــات نـفـسـيـة بـدأت الـذي راجــعـته في  كـربالء احلـيـدري
فــنــصت لي وأوجب فــطــلب مــني ان احتــدث له بــكل اجــزاء  حـيــاتي تالزمــني
بـعد ذلك  االبتعـاد عن الكتـابة  في  اجلوانب الـسياسـية السـلبيـة لفترة من علي
فـوجــدتُ شـخــصـيـةً الـزمن .. بــحـثت وفــتـشتُ عن جــانبٍ  مـضـيء  ألكـتب عــنه
سـوى لــتــنــفـيــذ وصــفـة لـيـس لـشـيءٍ تــســتـحـقُ ذلك مــســتــقـلــةً وطــنــيـةً عــراقـيــةً
كـمـا انـهـا لم تــفُـز في االنـتـخـابـات ألروج لــهـا فـالـوقتُ لـيـس انـتـخـابـيـا الـطــبـيب
ان ظن البـعض في مـقـالي  اشيـاءاً أخـرى  اسعى حـتى استـفـدْ منـهـا  االخيـرة
قبل أكثر لهـا. انه البرفسور صالح  احلسناوي .. الـذي طالبت جريدة (الزمان)
ح ؤازرته و دعت احلكـومة حيـنهـا الى عمل  جـديّ   من عام و نـصف بدعـمه
كان اول شـخصيـة في تاريخ الدولـة العراقـية احلـديثة  تـترشح  لرئـاسة منـظمة
وطالبت بتأليف ية مع تسعة مرشح اخرين من  انحاء العالم (اليونسكو) العا
جلـنـة وزاريـة  لالتـصـال  بـاألطـراف  الفـاعـلـة  لـضـمـان  حـصـول الـعـراق  على
الــتي  لم تــسـتــجب  ألغـلب مــطـالب لــكن احلـكــومـة ــهم له تــأريـخــيـا ــنـصب ا ا
من ابـناء الشعب لم  تـستجب لذلك ايـضا و لم  تنصفه. تـظاهرين السـلمي  ا
لم  يأتي عرضاً اوعن ي  كهـذا ـنصب عا ويقـيناً ان تتـرشح شخصيـة عراقية  
بل  كان نتيجة ماضٍ مـهنيٍ و علميٍ  نزيه. فهو من دعمت به طريق جتـربة احلظ
في العام   2007 كابـينـتهـا الوزاريـة إثر الـتعـديل الذي الكـي االولى حـكومـة ا
جـاء بشـخـصيـات مسـتـقلـة و تـكنـوقـراط  بعـد موجـة الـتظـاهـرات الشـعـبيـة التي
شــهــدتـهــا مــحـافــظــات الـبالد مــطــالـبــةً  بــاخلـدمــات و الـقــضــاء عـلـى الـفــسـاد
ليعـمل خالل مدة استـيزاره على انتـشال وزارة الصحة واحملاصـصة الطائـفية 
عبر خـطط اعادة هـيكلـية الوزارة من بؤرة الـطائفـية و الفـساد الـتي كانت علـيهـا
لتوصف ادارته للوزارة بعد ما يقارب االربع بصـورة جذرية و في كافة الصعد 
انيـة بالنـاجحة و الـذهبيـة في مجال اسـتيراد االدوية  سنـوات من قبل جلان بـر
ـرهقة ؤسـسات الصـحيـة العراقـية ا واالجهزة الـطبـية التي كـانت تفـتقـر اليهـا ا
اضـافة  الى اعادة تـأهيل البنى الـتحتيـة للمؤسـسات  الصحـية و بناء باحلروب
مسـتشيفـات جديدة في عمـوم البالد. كما عُـدَّ البرفسور صـالح احلسناوي أول
لكية البريطانية دالية الرئاسية للكلية ا ايضا  تفوز با شخصيـة عراقية و عربية
تـميز في تطوير مجـال الصحة النفسيـة في  العراق و العالم العربي عن دوره ا
و مسـاهمته اثـناء مـدته الوزاريـة في اقرار قـوان تـعزز تطـور الصـحة الـنفـسية

داخل  البالد. و ايـضا كان احلـسناوي الـشخصـية العـراقية
األولـى الـتي وضــعت مع الـرئــيس االمــريـكي االســبق بـيل
كلـينتـون في قائمـة واحدة بعـد فوزه بجـائزة (شنغ هاي)
شـرقـ التي سـبق لـلــــعـديد من يـة لـقادة الـعـالم ا العـا
لك عـبـد الله بن زعمـاء الـعالم احلـصـول علـيـها ومـنـهم ا

احلس و قادة اخرين.

تــذكـــرت بـــعـض مـــقــاطـع قـــصـــيــدة
(الــبـــغي) لــلـــشــاعـــر "نــزار قـــبــاني"
قـبرة/ حاجب بولغ وجهها كـطراء ا
وفم مـتــسع ..مــتـسع في تــخـطــيــطه
عـتصرة.شـرموطة كتـساعة الـتينـة ا
هي تــعــنـي (جــلــد مــيت) ومع مــرور
ــرآة الـــوقت أصـــبـح يــطـــلـق عــلـى ا
ــارســة الـــعــاهــرة ألنــهــا تــمــتــهن 

اجلنس بال أحاسيس.
ـصـريـون  يـسـمـونـهـا (الـشـرمـوط) ا
ويطلقون على قطعة القماش للمسح
وتنظيف االرض وسبب اسـتخدامها
عـــلى الـــعــاهـــرة ألنـــهــا مـــجــرد أداة
تــسـتــخـدم وقــيـمــتـهــا سـاقـطــة مـثل
الـــشــــرمــــوط.حلــــد االن لم يــــصــــلح
ـا ـصـعـد والــبـاص عـلى وصـول  ا
اضطـرنا ان نـصـعد الـدرج ! تعـبونه

االوالد الشرموطة.
v Ëô« W u'«

قـبل ان يـنـطـلق الـبـاص بـنـا في اول
جـــولـــة من بـــرنــامـج رحــلـــتـــنــا الى
حاولت ناطق السـياحية في لـبنان ا
ر ـناطـق التـي  الـتـركـيـز علـى كل ا
بـهــا ونـحن نــتـوجه مـن بـيـروت الى
ـدن في بـيروت جـونـيه ثـاني اكـبـر ا
بـعــد الـعـاصـمـة لـفـت نـظـري مـنـظـر
الفواكه في مـحالت بيع اخلضار في
طـريـقــة عـرضـهـا بـيــروت  صـبـاحــا 
ــعــانــهــا تــذكــرت في الــهـــنــدسي و
الـبصـرة كـنت ارى اصـحـاب محالت
الـفواكه يـلـمعـون بـالتـفـاح اللـبـناني
ويـرتـبـونه ألغـراء الـزبـون بـالـشـراء!
ـكن جتاوزه(سيـنما منظـر قبيح ال 
في وسـط بـيــروت مــحــاطــة بــأجــمل
باني والعمارات واحملالت الفخمة ا
غــيـر بـعـيـد عــنـهـا تـظـهــر الـكـنـيـسـة
هذه الـسيـنما ـتجـاورين  واجلامع ا
قـد احـتـرقت بـسـبب احلـرب االهـلـية
في لــبــنـان مــنـذ ســبــعـيــنـات الــقـرن
وبـقـيت أنـقـاضـهـا الـسـوداء ـاضي ا
ـهــدمـة شـاخــصـة وكـأنــهـا ال تـريـد ا
لــلـــبـــنـــانـــيــ ان يـــنـــســـوا احلــرب
وويالتـــهــا!هــذا مــا يـــقــوله لي احــد
الـسـائــقـ في رحـلـة ســابـقـة ولـكن
بعـد االستـقصـاء والبـحث أتضح ان
هــنــاك مــشـكــلــة حــول عـائــديــة هـذه
السـيـنمـا التي تـعـد أقدم سـينـما في
لـــبــــنــــان وبــــذلك لم يــــبت فـي امـــر
الك يقوم بـتصلـيحها ملكـيتها فـال ا
ـكـن ان تـصــلــحــهـا او وال الــدولــة 

—UDF « ÍbLŠ ≠  ËdOÐ

ـعرفة ـتعة وا اذا كان الـسفر يـوفر ا
والـتجـديـد للـنـشـاط فإن الـسـفر الى
لـبـنـان لـه خـصـوصـيـة اخـرى فـإنت
ـلل في اي وقت تـشـعــر بـالـضـيق وا
وحتتار الى اين تـذهب فمـا عليك اال
الــتــوجـه الى لــبـــنــان بـــلــد جـــمــيل
بطبيـعته  ومناخه ونـاسه الطيب

وفي بـــيــــروت يـــحـــتـــضـن الـــبـــحـــر
ــديـنـة الــتي تـرتـبط ـتــوسط تـلك ا ا
بــالـثــقـافــة واحلـيــويـة الــسـيــاحـيـة!
ســهــولــة االجـراءات لــزيــارة لــبــنـان
الـــــفــــــيـــــزا واجلــــــوازات واســـــتالم
كن ان احلقائب بإنسيابية! لبنان  
تـــســافــر الــيــهــا بــجــمــيع االوضــاع
(منـفردا مع االصـدقاء مع الـعائـلة)
فهي قـادرة عـلى استـيـعاب كل فـئات
الـسـيـاحــيـة وتـوفـيـر مـا يـحـتـاجـون
اليه! في هذه الرحلـة ترافقني أبنتي
وهي ألول مـرة تزور لـبـنـان قلت مع
نفـسي سأكون مـرشدا سـياحيـا لها!
لــكـن احلظ يـــعـــاكـــســـني فـــقـــد كــان
مـقعـدهـا في الطـائـرة من غيـر نـافذة
حـــتى اشـــرح لــهـــا عـــمــلـــيــة االقالع
ــطــار رفــيق احلــريـري والــهــبــوط 
وجـمالـيـة منـظـر البـحـر االزرق الذي
يــلــتـــقي بــزرقـــة الــســمـــاء (كــوثــر)
ــرشــدة الــصــبـــيــة الــلـــبــنــانـــيــة وا
السـياحـية لـلكـروب لم تقـصر اخذت
تـــرحب بـــنــا وتـــقــول اهال بـــكم  في
بــلــدكـم الــثــاني لــبــنــان اشــارت الى
ملعب لـكرة القـدم وتقول مـازحة قبل
مدة خـسر فـيه مـنتـخب العـراق امام

مـنـتـخب لـبـنـان  و(فل) يـعـني (راح)!
كــمــا كــانت تــشـيــر الى الــبالج عــلى
ـمـارســة الـسـبـاحـة سـاحل بــيـروت 
ـطاعم على بينـما تنـتشر الـفنادق وا
طول الطريق مقـابل الروشة (صخرة

العشاق)
وانـا اتــمـتع بــإجـواء لـبــنـان تـذكـرت
مـقولـة عـجيـبـة للـمـفكـر (مـحي الدين
بن عربي) يـقـول"البـلد الـذي ال يؤنث
ال يــعـــول عــلــيه" وحــسـب مــعــرفــتي
لبنان والعراق الـبلدان الوحيدان في
ــــكن تــــأنــــيـــثــــهم  فال الـــعــــالم ال 
نسـتـطيع اال ان نـقـول (هذا الـعراق 
وهذا لبنـان) بينما كـل بلد في العالم

يونث! فهل هذه ميزة او مصيبة!
 XO  bOKł

اليـوم برنـامج الرحـلة حـافل ( مغارة
شـاهـيـر- مـتحف جـعيـتـا- مـتـحف ا
االيـاء الـبـحـريـة والـبـريـة- جولـة في
كـنت خـلـيج جـونـيه) وأشـيـاء أخـرى
صعد كان عاطل متفاؤل جدا لوال:-ا
ونـحن في الـطـابق الـسـابع! ونـحـمـد
الله انه لم يـعطل ونـحن نسـتخدمه !
كانت ابـنـتي انتـهت ألنـها حلـظات ال
ـصـعـد وهـو يـعـمل تـتـحـمل خــنـقـة ا
فـكـيـف وهـو مـضى عـلــيه سـاعـة ولم
يـــتم تــصــلـــيــحه!ذهــبـت ابــنــتي الى
ــــطـــــعم وانـــــا خـــــرجت اشـــــتــــري ا
(منـاقيش) بـالزعـتر! في بـاب الفـندق
شاهدت (شرموطـة) هكذا ينادون في
رأة الـعاهـرة مالبسـها لبـنان عـلى ا
ا تـستر وجه متعوب تكشف اكثر 
ــاذا وعـــيــون مــنـــتــفــخـــة! ال اعــرف 

النساء التقاط الصور في البحر مع
ــديـنــة جـمـيـل جـدا! تـكــلـفـة مــنـظـر ا

الرحلة  $ 10للشخص الواحد
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غارة الـتي صنفت سنة 2010 هذه ا
بإنـها من عـجائب الـدنيـا السـبعة ال
بد من زيـارتهـا في كل رحـلة جـعيـتا

ــــيـــاه)  الــــتي تــــعــــني (خــــريــــر ا
اكـــتـــشـــافـــهـــا ســـنـــة ? 1830كــانت

ـــرشـــدة الـــســيـــاحـــيــة ا
تــتــحــدث عن كــيــفــيـة
ـغارة اكتـشـاف هذه ا
بـــهـــذه الـــشــكـل "كــان
رجل امــريــكي اســمه
تومـسـون ومـعه كلب
نطقة يتجول بهذه ا

لـــــــــــغـــــــــــرض
الــــــصـــــيـــــد
ضـــاع كــلـــبه
وظل يــــنـــبح
وصــــــــــــــــــدى
صـــوتـه كـــان
غـريــبـا وهـو
الــســـبب في
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غمـرتني باالمس  مـوجة فرح وسرور وشـعرت ايضا  بـالغضب وانـتابني احلزن
لتجـرؤ البعض لـلمتاجـرة باعظم مانـعتز  فـيه وهم شهداء الوطن عـبر كل االزمنة

والعصور.
مـصـدر سـعـادتي االولى  مـشهـد نـبـيل اقـامتـه ورعته هـيـئـة االعالم واالتـصاالت
التي نظـمت مسابقة للنحات والتشكيلي العراقي الجناز نصب تدكاري يخلد
تــضـحــيـات شــهــداء الـصــحـافــة واالعالم الـذيـن  وهـبــوا حـيــاتـهم مـن اجل نـقل
رفهة كيفـة وا عركـة وليس من غرفـة التحريـر الصحـفي ا احلقيـقية من مـيدان ا
وفـعال ابـدعت انـامل   الفـنـانـ الـعـراقـي وعـقـولـهم اجلـمـاليـة اعـمـاال  مـتـعددة
حمـلت دالالت تعـبيـرية كـبيـرة  تزواج مـاب الـتضـحيـة ومهـنة االعالم  الـشريف
الذي نـذر نفـسه لقـول احلقـيقـة  وتنـوير الـراي العـامر  بـدون خوف او تردد و
اختيـار  االعمـال الفـائزة وسـيشـيد  الـنصب في مـكان يـليق بـتضـحيـات شهداء
الكـلـمـة اسـعـدتـنـا مبـادرة الـهـيـئـة  كـونـها كـرمت الـشـهـداء وايـضـا كـرمت عـطاء

. الفنان
ـرة بطريقـة معكوسة نـاسبة احلزيـنة فهي االخرى تـتعلق بالـشهداء وهذه ا اما ا
فـفي الـوقت الـذي تطـلق الـسـيدة الـفـاضـلـة رئيـسـة مـؤسسـة الـشـهـداء سيال من
التـصريحات اليـومية التي ال تـنقطع ليال ونـهارا وحتى في العـطل الرسمية وهي
حتث اجهـزة الدولة على احـترام  مكـانة الشـهداء  تورطت هذه الـسيدة بـتسهيل
ـساحات احملـيطة بـنصب الـشهيد مهمـة حيتـان االستثـمارات لالستـحواذ على ا
ـستثمر اجلـاهل  لكافتريات ومقتـرباته اخلضر وبحـيرته اجلميلة لـكي يحولها  ا
ـا للمسـاج غير الـبرىء ومطاعم لتـقد االركيلـة وكل انواع الدخـان ومنشات ر
كان الذي عنى وجـماليـة ا للتـشريب والثـريد كلـها تتـقاطع مع رمزيـة  وقدسيـة ا
ـنـظـور الذي ال تـتـقـاطع مـعه هـذه االمـاكن مـعـمـاريا ـفـتـوح وا يـتـطلـب الفـضـاء ا
هـزلة ونقول ان الـشهيد وجمـاليا واخالقيـا. وخالصة القـول ندعو اليقـاف هذه ا
ـعـنــويـات وشـعـوب ــاديـات وهي اســتـحـقـاق  مــشـروع لـكـن االهم ا ال يـكـرم  بـا
االرض كلـها تـتعـامل مع نصب الـشـهيـد وضريح اجلـندي اجملـهول وكـانه قطـعة
من اجلنـة ففي مـوسـكو  التـكتـمل مـراسيم زفـة العـرس اال بـوضع االكالـيل فوق
ضريح الشـهيد وفي فرجينيا  اصبحت مقبرة الشهداء من الفخامة التي تنافس
دارس زار  لكل  طلبة ا البـيت االبيض.  ونريد ان يتحول نصب الشهـيد عندنا 
واجلامعـات والناس كافة يستـمتعون بحدائقـة  التي الترقى جلمالها كل  حدائق
ـسرحـه ومـعارضـة الـتي تـروي لـلـزائـر  بـذكـاء وجـاذبـيـة وابـتكـار  في الـدنـيـا و
ـشـاهـد يـحسـد الـشـهـيـد على مـكـانـته الـسـامـية ودوره في الـعـرض ما يـجـعل  ا
صنع احلـيـاة لالخرين .... اوقـفـوا مهـزلـة االسـتثـمـار وارفعـوا يـدكم عن  نصب
الشهـيد  واعيدوه المانة بغداد فهو  رمز لنا لن نسمح بتدنيسة من قطاع الطرق
ـتـاجرين بـدم الـشـهـداء الذين اليـفـهـمـون ان الشـهـيـد  كـلمـة ومـعـنى  ورسـالة وا

ـؤسـسـة ولــيس مـقــعـداً دراسـيـاً وراتــبـاً تـقــاعـديـاً تــتـفـاخــر ا
ـناصب كلـها واتركوا تـابعته  ...خـذوا االمتيازات   وا
لــنـا رمــزا يـعــبــر  بـصــدق عن مـحــبــة الـنــاس لـلــشـهــيـد
ــشـاعــر ولـيس بـالــبـيــانـات والنـصــدق من يـدعي حب بـا
ـزاد الـعـلني الـشـهـيـد وهـو يـعرض نـصب الـشـهـيـد في ا

لالستثمار  في زمن االستحمار.

النجف
Íe¹d(« bOLŠ
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ـواطن العـراقي بـوبال في خضم فـورات الـشارع الـعـراقي  حـيث اثقل كـاهل ا
البـطالة وسوء اخلـدمات ... تعـالت اصوات السـياسيـ القابـض على الـسلطة
واطـنة ال في الـعراق مـنـذ احتالله وحلـ الـتاريخ  بـاالنـتصـار للـمـواطن وا وا
ومغـادرة احملاصصة العـرقية والطائفـية والضرب بيـد من ((جليد)) على رؤوس
فسدين وقد تشظت كتلهم الى مجاميع وأفراد كل يدعي النظافة الفـاسدين وا
اء الـزالل سيـكون في كل الـبيـوت دافقاً ـا حصل ـ وأن ا  واالعتـذار للـشعب 
والنـور  ال يعـرف االنقـطاع وال  األفول فـقد  االمـساك بـكل خيـوط احللول فال
ضام مشـكلة تستعصي على السيـاسي الهام وال شيء يعز  على ابن الشعب ا
سـؤول احلكومي طوع بنانه فالفـساد بعد اليوم وال .. فالـعمل حتت ناظريه وا
جوع بـعد صوم  فكل شيء متاح  من موز وخيار ورقي  وفجل وبصل  ايراني

 وتفاح ...
ماذا  نسيت الطماطة ??

عـذرا انـنـا  لم ننـس الطـمـاطـة التـي  اختـفت في هـذه الـدورة االنـتـخابـيـة  عـفوا
الدورة الـزراعية ... نقـول للمـواطن العزيـز  ((والله العـظيم  والعـباس   عزيز ))
ـاذا ال تـصـدقـون  نـقــول ان مـوسم ((الـبـامـيـاء)) قـد انــتـهى  مـوسـمـهـا  هـذه
الـبـتيـرة الـلعـيـنة الـتي ال يـلذ  لـهـا طعم وال يـطـيب لهـا ذوق إال وهي تـسبح وسط
عـصـيـر الطـمـاطـة !!! امـا ((االسود)) حـاضـر الـشدات وحـالل مشـاكل الـفـقراء
فـعــلى الـرغم مـن سـواد وجــهه  ولـكــنه  ابـيض الــقـلب  وســبق وان كــان جـلـده
اخــضـر  –ال عالقـة لــذلك بـعــادل  طـبــعـا  _فـذلك مـن احـمـر الى  زيــتـوني الى
اخـضر مسود  –فلـيس له مثيل  نقول ان الباذجنان االسـود  وفير  كما هو بلد
الذهب االسـود  فـاألول  يذهـب الى  بطـون الـفقـراء والـثاني  يـذهب الى جـيوب

احلـكام  من وزراء ومدراء ونـواب  فهو لـذيذ في  الشواء
والقـلي وحـتى  يأكل  نـيئـا  وال حاجـة له بـالطـماطـة  هذه
احلـمــيـراء الـنــزقـة ... لــذتك نــقـول ال حــبـتــنـا (والــعـبـاس
ـواطنـ انـنا  عـلى الـوعد  في الـعـهد اجلـديد احبـتـنا)) ا

ولكننا نقول لهم :
(في زمن (الباذجنان) الحاجة  لنا (بالطماطة).

عموري برهان ا

(الــتــدريــسي في قــسم هــنــدســة الــقـدرة
ـكـائن الـكـهـربـائـيـة بـكـلـيـة الـهـنـدسـة وا
بــجـامــعـة ديــالى احــمـد ابــراهـيم جــابـر
حـصـل عـلى بــراءة اخـتـراع مـن اجلـهـاز
ـركزي لـلـتقـيـيس والـسيـطـرة النـوعـية ا
رضى عن اختراعه لـرافعة ذكـية حلمل ا
عاق وذوي االحتياجات اخلاصة . وا
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ــشــروع يـصف الــعــبـيــدي  أن  ( هــذا ا
التحـكم اآللي في تصـميم وتـنفيـذ رافعة
ـــــرضى وذوي ذكـــــيــــة حلـــــمـل ونـــــقل ا
االحــتـــيـــاجـــات اخلــاصـــة الـــذي يـــوفــر
ريض من ساعـدة والرعـاية عنـد نقل ا ا
مـكـان الى مـكـان آخـر والـرافـعـة الـذكـية
مجهزة بأجهزة إستشعار متعددة قادرة
على الـتفـاعل مع مشـغل اجلهـاز وبيـئته
سيـطر علـيها ومجمـوعة من العـجالت ا
من قبل مـحـرك كهـربائي من نـوع خاص
وذات مــواصـفــات وكــفـاءة عــالــيـة وهي
تــسـاعــد في احلــد من اإلصــابــات أسـفل
الـظـهــر الـتي حتـدث عـنــد الـنـاس الـذين
لــديــهم شــخص مــعــاق او مـصـــــاب في
ـنـزل بـســــبب حـمـله و نـقـله من مـكـان ا

الى آخر ). 
وبــ مـــديــر اعالم جــامـــعــة ديــالى  أن
(نتائج اختبار الرافعة الذكية لها القدرة
ــعــاقـ ــرضى وا عــلى حتــريك ونــقل ا
بــأوزان تــصـل الى اكــثــر من  150 كــغم

وبسرعة مختلفة) .   صادق احلسيني

العـسكريـة والتـخسـفات الكـبيـرة بسبب
احلموالت الثقيلة للعجالت)  .

ــعـمـوري إن  (طــريق ديـالى  واضـاف ا
الـــرئـــيـــسي الـــرابـط مـــا بـــ اخلـــالص
والـعــظـيم يــعـد من أهم طـرق احملــافـظـة
وهـــو مـــا يـــســتـــدعي اإلســـراع بـــإعــادة
تأهـيله وتـوسيـعه ليـتناسـب مع احلركة

رورية احلالية) .  ا
عموري   إن  ( هناك شركات وأوضح ا
نـفذت مـشـاريع إلعـمار وانـشـاء طرق في
مـــحــافــظــة ديــالـى وخــاصــة الــشــركــات
احلكومية ومنها شركة اشور للمقاوالت

العامة التابـعة لوزارة االعمار واالسكان
حــيث كـان تــنـفـيــذهـا لــلـمـشــاريع ضـمن

طلوبة) .   واصفات الفنية ا ا
ودعـا عــــــــــضـو مـجـلس الـنـواب   الى
(ضــــرورة االســــتــــفــــادة من اخلــــبــــرات
تـراكمة في الـشركـات احلكـومية ودعم ا
الـــقـــطــــاع احلـــكــــومي واالبـــتــــعـــاد عن
اجملــامالت واحملــسـوبــيــات في عــمـلــيـة
الـتــعــاقــد لـتــرمــيم الــطــرق الـرئــيــســيـة
والــفــرعـيــة ) . ومن جــانب آخـــــــــر قـال
مــديـــــــــــــر اعـالم جــامــعــــــــة ديـــــــالى
عـــلي الـــعـــبــــــيـــدي لــ ( الـــزمــان )   إن
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أعـلــنت وزارة الــتــجـارة عـن انـطالق
شاركة عرض الزراعي الـغــذائي  ا
 10 دول وأكثر من  45 شركة على
أرض مـعــرض بـغـداد الــدولي. وقـال
ـــعـــارض عــــادل خـــضـــيـــر مـــديــــر ا
ـــــســـــعـــــودي في بـــــيـــــان امس ان ا
(مــعــرض بـــغــداد الــدولـي احــتــضن
ـعـرض الـزراعي الـغـذائي لـلـزراعـة ا
واالغـــذيــة وتـــقــنـــيــات والـــتــعـــبــئــة
ــشـاركــة اكــثـر من 45 والــتـغــلــيف 

شركـة مـتـخـصـصة من  10دول الذي
ـيـة نـظــمـته شـركــة اجملـمــوعـة الـعــا
ـــــعــــارض خلـــــدمـــــات تـــــنـــــظـــــيـم ا
ؤتمرات  ويـستمر لـغاية احلادي وا
عشر من شـهر تـشرين األول اجلاري
عرض أقـيم برعاية واضاف  أن (ا , (
وزارة الزراعة وشهد مشاركة العديد
من الــشـــركــات احملــلــيـــة والــدولــيــة
ــتــخـــصــصــة في مـــجــال الــزراعــة ا
واألغــذيـة والــتــعـبــئــة والـتــغــلـيف)
عـرض يـعـد من أهم مـوضـحـا  أن (ا
الـتـجمـعـات الـدولـيـة الـتي يـشـهـدها

قـطـاع الـزراعـة واألغـذية فـي الـعراق
والـــذي يــــهـــدف إلـى دعم الــــقـــطـــاع
الــزراعي واالطالع عــلى الــتــقــنــيـات
احلـــديـــثـــة في مـــجـــال الـــتـــعـــبـــئـــة
والـتـغـلـيف واألغـذيـة إضـافـة لـكـونه
ـــشــــاريع فــــرصــــة الســـتــــقــــطــــاب ا

االستثمارية في هذه اجملاالت).
واطلع الوكـيل الفني لـوزارة الزراعة
مهدي ضمد الـقيسي من خالل زيارة
مـيـدانـيـة لـعـدد من بـسـاتـ اشـجـار
ــتـطـورة في الـنـخــيل الـنــمـوذجـيـة ا
محافظة ديالى على احدث التقنيات
والــــطــــرق الــــزراعــــيــــة احلــــديــــثــــة
سـتخـدمة فـيها. وقـال القـيسي في ا
بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) أمـس ان (هذه
ـتقدمة شاريع ا البسـات تعـد من ا
تطورة  في زراعة وانتاج اشجار وا
الـنــخـيل وانــواع الـتـمــور اخملـتــلـفـة
وخاصة صنف الـبرحي وغيرها من
خالل اتبـاع طـرق وتـقنـيـات الـزراعة
ــتـــمــثـــلــة في الـــزراعــة احلـــديــثـــة ا
الــنــســيــجـيــة والــطــرق الــنــظــامــيـة
ـــســـافـــات بـــ نـــخـــلـــة واخـــرى وا
وجتـذيــرهـا بــطـريـقــة فـنــيـة عـلــمـيـة
مـــتـــطـــورة) واضــــاف انه (البـــد من
اسـتــخــدام تـقــانـات الــري احلـديــثـة
والري بـالتـنقـيط اضافـة الى كمـيات
كبـيـرة من االسـمدة عـالـيـة اجلودة)
واوضح القـيسي ان (هـذه التـقنـيات
ــسـتــخــدمــة ادت الى زيــادة اعـداد ا

الفسائل وانـتاج التمـور كما ونوعا
فــضال عن احــتـواءهــا عــلى مــخـازن
مبردة بجودة عالية لغرض تخزينها
وتــوزيــعــهــا الى االســواق احملــلــيــة
وتـــــــــصـــــــــديــــــــرهـــــــــا الـى الــــــــدول
االخــرى).مـــشــددا عـــلى (اســـتــمــرار
ـــســتــمــر الــوزارة بــتـــقــد الــدعم ا
والالمحدود لقـطاع النخـيل والتمور
في العـراق لدعم االقـتـصاد الـوطني
فضال عن تطوير القطاع الزراعي). 
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ـركز االرشـادي التـدريبي في ونظم ا
مديريـة زراعة محـافظة نـينوى دورة
ـتـكامـلة تدريـبـية في مـجال االدارة ا
ــشــاركــة 15 حملــصـــول احلــنــطـــة 
ـرشـدين ـهــنـدســ وا مـتــدربـا من ا
الــزراعــيــ الــعــامـلــ فـي الــدوائـر
حـافظة نـينوى. واوضح الزراعيـة 
الـــبـــلـــيـــان ان (الـــهـــدف من الـــدورة
حتسـ انتـاجـية مـحصـول احلنـطة
وســبل تـطــويــره والــنـهــوض به من
اجل توفـير االمن الـغـذائي للـمواطن
وســد حــاجــة الـــســوق احملــلــيــة من
ـــنــتج احملـــلي وتـــضــمـن مــنـــهــاج ا
الــدوره اهم الـــتــقــنــيـــات الــزراعــيــة
لـتـطـويـر مـحـصول احلـنـطـة واسس
اكـثــار بـذورهــا والـزراعــة احلـافــظـة
لــلــمـحــصــول وطــرق الــقــضـاء عــلى
االفـات واالمـراض واحلــشـرات الـتي
واضـاف تــصــيـب هــذا احملــصــول) 

الـبـيـان ان (دائـرة الــبـيـطـرة نـاقـشت
ماهـية  الـفريق الـوطني لالسـتجـابة
من حـــيث الـــســــريـــعـــة لـــلـــحــــوادث
ـــنـــاطـــة به ـــهـــام ا تـــشـــكـــيالته وا
وبحـضـور مديـر عام دائـرة الـبيـطرة
ومـدراء األقـسـام الـفـنـيـة ومـجـمـوعة
) واوضح ان من األطبـاء البـيطـري
(احلـــضــور بـــحــثـــوا امـــورا مــنـــهــا
اإلرهـــاب الــبـــايـــولــوجـي وكــيـــفـــيــة
الـتــعــامل مـعه وفــريق االســتـجــابـة
الـسـريـعـة لـلــحـوادث الـبـايـولـوجـيـة
وتـشـكـيالته واجلـهـات الـسانـدة له)
واشار البيـان الى ان (هذا النوع من
احملـــاضـــرات الـــعـــلـــمــيـــة يـــعـــد من
ـا له من أولـويــات دائـرة الــبــيـطــرة 
أهـمــيـة كــبـيـرة فـي تـطـويــر اجلـانب
الــعـــلــمي والـــعــمــلي لـــدى الــكــوادر
ــعــلــومــات الــبــيــطــريــة ورفــدهم بــا
الـعــلـمــيـة احلـديــثـة الــتي تـصب في
تـطويـر الـقـطـاع البـيـطـري وحتـس
اخلـدمات الـبـيـطـريـة الـتي تـقدم إلى
مــربي الــثــروة احلــيــوانــيــة). ونــفـذ
ـركـز االرشـادي التـدريـبي الـزراعي ا
في مـحـافـظـة واسط وبـالـتـعـاون مع
ندوة مديـريـة الزراعـة في احملـافظـة 
ارشادية فالحية عن انـشاء جمعيات
مـتـخـصـصـة في الـتـسـويق الـزراعي
بــحــضـــور عــدد من اخملـــتــصــ في
الـشــأن الـزراعي . وتــابع الــبـيـان ان
(الـــنـــدوة نــاقـــشـت مــحـــاور مـــنـــهــا

االهـتمـام بـانـشـاء جمـعـيـات فالحـية
ـزارعــ تـهـتم من قـبل الــفالحـ وا
بــاجلــوانب الــزراعــيــة وخــصــوصــاً
اجلانب التسويقي حيث تكون مهمة
هــذه اجلمعـــيـــات مـــتـــابـــعـــة احـــدث
ـــؤســـســـات الــــتـــطـــورات من خـالل ا
ــعــلــومــات ــيـــة ومــتــابــعــة ا االكــاد
الــعـلـمــيـة احلـديــثـة الـتي مـن شـأنـهـا
زيـــادة جــودة االنـــتــاج والـــزيــادة في
اجلـدوى االقـتـصـادية) واوضـح (كـما
تـــضــمـــنت الـــنــدوة ضـــرورة حتــديــد
اهــداف مـحـددة من قـبل الـفالحـ من
ـشــاكل الـتي تــواجـهـهم خـالل طـرح ا
اثـناء الـعمـليـات الزراعـية وخـصوصاً
مــرحـــلــة الــتــســويـق من اجل ايــجــاد
ـــنــــاســـبـــة مـن قـــبل ذوي احلــــلـــول ا
االختصاص لغرض النهوض بالواقع
الـــزراعي واالقــتـــصــادي في الـــبــلــد).
والـتقى الوكيل اإلداري للوزارة مهدي
ســـهــــر اجلـــبـــوري مع مـــديـــر زراعـــة
مـــــحــــافـــــظــــة بـــــابل صـالح مــــهــــدي
اجلـشـعمي لـبحث الـواقع الزراعي في
احملــافـظـة. وتــابع الـبـيــان ان (الـلـقـاء
بــحـث الــتــأكــيــد عـــلى تــقــد أفــضل
اخلـدمات للـفالح ومنـاقشة إمـكانية
تعاقدين وفق قانون إعفاء الفالح ا
ــيـاه اإلصـالح الـزراعي نــظــرا لــشح ا

الـــتـي يـــشـــهـــدهـــا الــــبـــلـــد كـــمـــا 
ـواضـيع الـتي مـنـاقـــــــشـة عدد من ا
تهدف إلى تطوير الواقع الزراعي). القيسي في زيارة بسات ديالى


