
فـــاعـــلـــيــة وقـــربـــاً من الـــواقع الــذي
هدي تعيشه احملافظة) داعياً عبد ا
الى (ضــرورة عــقــد جـلــســة مــجـلس
ـقـبلـة بـاحملافـظة واالطالع الوزراء ا
ـيــداني عـلى أوضــاعـهـا الــصـعـبـة ا
لــوضع اخلـطط الــفـعــلـيــة واحلـلـول
نهاج للخروج من هذا الواقع وفق ا
ــــوضـــــوع من قـــــبل احلـــــكـــــومي ا

احلكومة). 
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اشارت الى ان % 80 من عـنـاصره
بـــــدون دعم.  وقـــــالت الـــــدايــــني  لـ
(الـزمــان) ان (احلــشـد الــعـشــائـري
شهد االمني في اثبت فاعليته في ا
منـاطق انتشـاره سواء في نـاحيتي
نصورية والعظيم او قاطع شمال ا
ـــقـــداديـــة وقــــدم دمـــاء زكـــيـــة في ا
مــواجـهــة تـنــظـيم داعش وجنح في

كشف اوكاره).  
واضـافت الدايـني انه (رغم اهـمـية
وجـــود احلــــشـــد الـــعــــشـــائـــري في
ناطق والقرى احملـررة باعتبارهم ا
االقـــــرب الى الــــتـــــحــــديـــــات وفــــهم
تـضاريس االرض لـكـنه شبـه مجـمد
في الـفـعـالـيـات االمـنـية ومـشـاركـته
شـكــلـيــة بـالــقـرار االمــني رغم انـهم
ثلون قوة فـعالة قادرة على حسم
ــشــاكل االمــنــيــة لــو الــكــثــيــر من ا
دعـمت واعـطيـت الفـرصـة الكـافـية).
واشــارت الــدايــني  الـى ان  (االمـر
ستغرب هو ان % 80 من مقاتلي ا
احلـــشــــد الـــعـــشــــائـــري بـــدون دعم
حــقــيـقـي ســواء رواتب او تــسـلــيح
وهم يـجـهـزون انـفـسـهم بـاألسـلـحـة
واالعــتـدة لـلـدفـاع عن مـنـاطـقـهم في
مـواجهـة ارهـاب داعش) مـؤكدة أن
(مـحـاولـة ابعـاد احلـشـد العـشـائري
ــشـهــد األمــني قــرار ســيـاسي عن ا

بامتياز من وجه نظرنا ). 
ودعت الــــدايــــني احلــــكــــومــــة الى
(االلـتـفــات الى اهـمـيــة دور احلـشـد
ـشـهـد االمـني الـعـشـائـري في دعم ا
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قـرر محـافظ ديـالى مثـنى الـتمـيمي
إعفاء مدير بلـدية قضاء بعقوبة من
مــنـــصــبـه  وتــكـــلـــيف بــديـال عــنه
اســتـنـادا لـلـصالحـيـات اخملـولـة له.
وقال التميمي لــ (الزمان) امس انه
ـــقـــتـــضــيـــات مـــصــلـــحـــة الـــعــمل )
واستنـادا للصالحيـات اخملولة  لنا
ـقدم من قبل  م وبنـاءً على الـطلب ا
. ر مــهــنـدســ خــالــد عـبــد حــسـ
ــتـضـمن اعـفـاءه من إدارة بـطي  وا
مـديــريــة بـلــديــة بــعـقــوبــة لــظـروفه
اخلـاصـة وعــدم قـدرته عـلـى الـقـيـام
ــهـام اإلدارة كــمــا يــنـبــغي قــررنـا
اعفـائه وتكـليف حـيدر كـاظم حس
عـزيـز بـإدارة الـبــلـديـة حلـ اكـمـال
إجـراءات الــتـرشــيح لــلـمــنـصب مع
مــجــلـس مــحــافـــظــة ديــالـى بــشــكل
اصـولي). مـن جـهــته  مـديــر بـلــديـة
بـعـقوبـة م . ر مـهنـدسـ خالـد عـبد
حـــــســـــ بـــــطـي  نـــــفى  مـن خالل
صـــفـــحـــته اخلـــاصـــة عـــلى مـــواقع
ه اعفاء التـواصل االجتمـاعي تقـد
من منصبه قائال (لم ولن اقدم طلب
بـاإلعفـاء ال للـسيـد احملافظ احملـترم
وال للوزارة وال ألي جهة اخرى ولن
اتــــنــــصل عـن خــــدمــــة بــــعــــقــــوبـــة
واهـلـهـا....وكل مـا يـقـدم دون عـلمي
مــــــحض تــــــزويــــــر وافــــــتــــــراء. مع
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الى ذلك اكـد رئـيس مـجـلـس نـاحـية
الـعـظـيم الـتـابـعـة لـقـضـاء اخلـالص
في مـحـافـظـة ديـالى محـمـد ضـيـفان
الـــعـــبـــيـــدي  ان  االمـــطـــار أعــادت
ية في الناحية. إحياء الزراعة الد
 وقــال الــعــبــيــدي لــ (الــزمــان)  ان
(االمطار الغـزيرة التي هطلت خالل
ـــاضــــيـــة اعـــادت االمل في االيـــام ا
ـيـة في نـاحـية احـيـاء الـزراعـة الـد
العظيم والـتي شهدت تقلـصا كبيرا
جـدا في الـسـنـوات االخـيـرة بـسـبب

محدودية هطول االمطار). 
واضـــاف الـــعـــبــيـــدي ان  (هـــطــول
االمطار سيـدفع الى زراعة ما يقرب
حصولي احلنطة  5االف دو 

والشـعيـر)  الفتـا الى ان  ( الزراعة
ـية والـتي تـعتـمد بـشـكل كامل الـد
عـــــلـى مـــــيـــــاه االمـــــطـــــار في ارواء
احملـاصــيل تــمــثل اطـارا مــهــمـا في
الـزراعـة داخل الــعـظـيم مــنـذ عـقـود

طويلة). 
واكـدت عــضـو مــجـلس الــنـواب عن
محـافظـة ديالى نـاهدة الـدايني  ان
احلــشــد الــعــشــائــري شــبـه مــجــمـد
ومـشـاركـته بـالــقـرار شـكـلـيـة فـيـمـا

الــعـمـلـيـات الــعـسـكـريـة لــتـحـريـرهـا
والـتي انـتـهـت بـدمـار كـبـيـر بـالـبـنى
الــتـــحــتــيــة وانــعــدام اخلــدمــات في
مـــنــاطق عــديــدة خـــاصــة بــاجلــانب
ـوصل).مـبـيـنـاً أن (عـبـد ن من ا األ
نهاج حكومي يتضمن هدي جاء  ا
ـــنـــاطق رؤيـــة عـــامـــة عن أوضـــاع ا
احملـررة وحلـوالً بـحـاجـة إلى دراسة
ميدانيـة وإطالع مباشر لـلمضي بها
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شِـعــار أو قــاعـدة بــامـوك الــتي بــنى عـلــيــهـا روايــته األولى (جــودت بـيك
وأبـــنــاؤه/ 1982) أي أنَّ اجملـــتـــمع يـــتـــحــــدد نـــشـــاطه وفق الـــقـــرارات
السياسيـة يبدأ باموك بـكشف تأثيرات االنـقالبات السياسـية من انهيار
الدولـة الـعـثمـانـية إلى صـعـود الـعسـكـر عنـد قـيـام اجلمـهـورية ومـحـاولة
تفـتيت اإلرث الـعثـمـاني وفوضى االنـقالبات الـعسـكـرية في الـسبـعيـنات
والعالقـة مع الـغـرب. وقد الحظَ ابن كـثـيـر تأثـيـر القـرار الـسـياسـيـة على
ةُ الْـوَلِيـدِ فِي الْـبِـنَـاءِ وَكَانَ التـفـاصـيل الـيـوميـة حلـيـاة الـناس (وَكَـانَتْ هِـمـَّ
النَّاسُ كَذَلِكَ يَلْـقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَـقُولُ: مَاذَا بَنَـيْتَ? مَاذَا عَمَرْتَ? وَكَانَتْ
ةُ أَخِيهِ سُـلَيْـمَانَ فِي الـنسَـاءِ وَكَـانَ النَّـاسُ كَذَلِكَ يَـلْقَى الـرَّجُلُ الرَّجُلَ هِمـَّ
: كَـمْ تَزَوَّجْتَ? وَكَـانَتْ هِـمَّةُ عُـمَرَ بْنِ عَـبْـدِ الْعَـزِيـزِ فِي قِرَاءَةِ الـقرآن فَيَـقُولُ
وفي الصالة والـعـبادة وَكَـانَ الـنَّاسُ كَـذَلِكَ يَـلْقَى الـرَّجُلُ الـرَّجُلَ فَيَـقُولُ:
? مَــاذَا صـلــيت الـبــارحـة? والــنـاس يــقـولـون: كَمْ وِرْدُكَ? كَمْ تَـقْــرَأُ كُلَّ يَـوْمٍ
الناس عـلى دين ملـوكهم إن كـان خمـاراً كثر اخلـمر. وإنْ كـان شحـيحاً
ـاً شجـاعـاً كان الـناس حريـصـاً كان الـناس كـذلك وإن كـان جواداً كـر
كذلك وإن كـان طـمـاعاً ظـلـومـاً غشـومـاً فكـذلك وإن كـان ذا دينٍ وتـقوى
وبـر وإحـسـان كان الـنـاس كـذلك) . بـامـوك في الـثالثـ مـن عمـرهِ كـتبَ
ملـحـمـة عن انـعطـافـات اجملـتمع الـتـركي في ثالثـة أجـيال 1970 -1905
اجلـيل األول: جـودت بــيك تـاجـر الــقـنـاديل وشــقـيـقه الــطـبـيب الــعـلـمـاني
نصـرت الثـاني: عثـمان ورفـيق وشقـيـقتـهمـا مَلَك وابن عـمهـما ضـياء بن
نصرت. الثالث: جميل وليلى والرسَّام أحمد. أجيال عائلة ثرية في منزل
. كـذلك في ثالثيـات جولـزورثي ومـحفـوظ وتومـاس مان في عثـماني قـد
ـة األولى  1911 في حـرب الـبـلـقـان ثم (آلـ بـودنـبروك/ 1901). الهـز
ــة  1914وكـانت ـة  1912أمــام إيــطــالـــيــا في طــرابـــلس ثم هــز هــز
ـرارة الـفـشل واالنـكـسار القـاضـيـة ال عـسـكريـاً فـحـسب فـقـد شـعروا 
سلمون إلى أعدائهم ثقافياً ونفسيـاً وقومياً ودينياً حيث انضـمَّ العرب ا
احللفـاء فتـقوقعـوا. كذلك الـعراق حرب 1980 ثم حرب  199 ثم 2003
ـرارة الــفـشل وكـانت الــقـاضــيـة ال عــسـكــريـاً فــحـسب فــقـد شــعـروا 
سـلمون واالنكسـار ثقافـياً ونفـسياً وقـوميـاً ودينيـاً حيث انضمَّ الـعرب ا
إلى أمريكا في حربٍ اعترف اجلميع بأنَّها كانت خاطئة وغاشمة وبينما
رفضت تـركيـا وإيران انـطالق احلرب الـبرية مـن أراضيهـم حَفاظـاً على

سلمة وافق العرب! مشاعر شعوبهم ا
 وبـاألمس قــادهم لـورنـس الـعـرب الــعـبــقـري والــيـوم قــادهم بـوش االبن!
جـودت بـيك سـنـة  1905 في الـسـابـعـة والـثالثــ خـطـيب ابـنـة شـكـري
باشـا أحـد كِبـار الـباشـوات من حـاشـية الـسـلطـان عـبداحلـمـيد يـتـجنَّب
اخلــوض فـي الــســيـــاســة ال مـع وال ضــد كـــذلك كــان الـــســيـــد أحــمــد
عبداجلواد في ثالثية مـحفوظ. جودت ال يتـأثر بآراء صديقه فؤاد بك ذي
األصـول الـيـهوديـة الـذي يـرى كلَّ شـيءٍ حتت ظِالل اخلالفـة الـعـثـمـانـية
فاسـداً متـعَـفنـاً يـجب أنْ يزول. شـقيـقه األكـبر د. نـصـرت مدمن اخلـمور
العـضـو في جـمـعيـة تـركـيا الـفـتـاة متـأثـر بـالـثورة الـفـرنـسيـة والـتـحديث
ـاذا شـربتُ إلى هذا احلـد? كل هذا بـسبب وت ( األوربيـة على فـراش ا
ـشــروب لَـمَـا فـطـسـتُ هـنـا عـلى هـذا ـشـروب! لـوال أنـنـي أدمـنتُ عـلى ا ا

النحو) . 
اذا أكثـرتُ من شرب الـكحـول? كل هذا من تـعاطي وفي ترجـمة جـتكـر (
ا فطستُ هنا هكذا) . الكحول. لو لم أكن مولعاً بالشـرب كل هذا الولع 
فيـتـبـنى جودت ابـنه ضـيـاء ويلـحـقه بـالكـلـيـة العـسـكـرية الـتـركـية لـيـكون
ُجمَل وذجاً لـلعسـكرتاريـة التركيـة. تسقـط اخلالفة ويسـتخدم بامـوك ا
الـسـردي فــيـحـقـق قـفـزة إلى 1936 مـتـجــاوزاً كلَّ اآلالم والـقــسـوة الـتي
سبـبها أتـاتورك بـسلخ اجملـتمع عن تـراثه اإلسالمي فمـنعَ اآلذان وأغلق

ـســاجــد وقـتـل عـلــمــاء الـدين ومــنعَ احلــرف الــعـربي ا
واألقليـات بالـتحـدث بغيـر اللـغة الـتركـية وأسهمَ في
خلـقِ شعبٍ كـلَّ شيءٍ فيـه مزوَّر ونـسـخـة تـقـلـيد عن
النسخة األوربـية حتى الشـخصيات مزيـفة ويائسة

وضائعة.

ــقــبــلــة بـاحملــافــظــة واالطـــــــالع ا
ـــيـــداني عـــلى أوضـــاعـــهــا الـــتي ا

وصفها بالصعبة. 
W¹ËUÝQ  ŸU{Ë«

وقال الـشمري فـي تصريح امس إن
(احملــافــظـة عــانت مــا عــانت طـوال
الــســـنــوات الــســابـــقــة ابــتــداءً من
اجــــتـــيــــاح داعش ومــــا تالهــــا من
أوضــــاع مــــأســـاويــــة وصــــوال إلى

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

طـالـبت الـنـائـبـة عن كـتـلـة سـائرون
ماجدة التـميمي احلكـومة بضرورة
ارسـال مــوازنـة عـام  2019 مـرفــقـة
بـــاحلـــســابـــات اخلـــتــامـــيـــة لــست
ســـنـــوات مـن عــام  2012 الى عـــام
 2017 جمللس النواب لالطالع على
أبواب الصرف الفـعلي لها وحتديد
مـــدى إلــتــزام الــوزارات واجلــهــات
ـــرتــبــطــة بــوزارة بــقــانــون غــيــر ا
ـــوارنــة وتــعــلـــيــمــاتـــهــا. وقــالت ا
الـتـمــيـمي في بـيـان امس  أن (آخـر
حــســاب خــتــامي ورد الى مــجــلس

النواب هو لعام 2011).
 U½“«u  —«d «

 مؤكدة انه (ال يجوز االستمرار في
وازنـات دون مـعرفـة ابواب اقـرار ا
مــطــالــبــة الــصــرف الــفــعــلي لــهــا)
(احلــكـــومــة بــارســـال احلــســابــات
اخلـتامـية لـست سـنوات مع قـانون
وشـــددت ــــوازنــــة لــــعــــام 2019) ا
الــتـــمــيـــمي عــلـى (ضــرورة ارســال
تـقــريــر مـنــفـصـل بـشــأن حتـفــظـات
ــــالــــيـــة عــــلى ديـــوان الــــرقــــابـــة ا
احلسابات اخلـتامية من عام 2005
الى عــــام  2011 الــــتـي ســــبق وان
صـادق عــلـيـهـا مـجـلس الـنـواب في
الــدورة الـثــالــثــة مع تــأكــيــده عـلى
حــسم حتــفـظــات الـديــوان وحـسب
ـرتـبـطة الـوزارات واجلـهـات غـيـر ا

ـؤشــرة إزاء كل حتـفظ). بــوزارة وا
الى ذلـك هـــدد الـــنـــائـب عن كـــتـــلـــة
ـقـراطي الــكـردسـتـاني احلــزب الـد
بــيـار طـاهــر بـالــلـجــوء لـلــمـحــكـمـة
االحتــاديـة الـعــلـيـا في حــال تـمـريـر
ـالـيـة ــوازنـة االحتـاديـة لـلــسـنـة ا ا
قـبلـة بشكـلهـا احلالي.وقـال طاهر ا
في تـصريح امس إن (هـنـاك العـديد
الحـــظـــات بـــشــأن من الـــنـــقـــاط وا
ـالـيـة ــوازنـة االحتـاديـة لـلــسـنـة ا ا
ـالحـظـات ال مـبـيــنـاً أن (ا ـقــبـلــة) ا
تـتـعلق بـإقـلـيم كردسـتـان بل بـأمور
عـــديـــدة وبــحـــاجـــة إلى مـــراجـــعــة
ـــوازنـــة وأضــــاف أن (ا وتـــعــــديل)
تــتـــضــمـن مــخـــالـــفــات قـــانــونـــيــة
ودستورية وينـبغي أن تعرض على
ـالي خـبــراء ومـخـتـصـ بـالـشـأن ا
ـنــاقـشـتــهـا وإجـراء واالقـتـصــادي 
ا ينسجم ناسبة لها  التعديالت ا
الفـتـا مع الــوضع احلـالـي لـلـعــراق)
ــوازنــة الى انه (في حــال تـــمــريــرا
فـســوف نــلــجـأ بــشــكـلــهــا احلــالي 
جلــــمـــيـع الــــطـــرق الــــدســــتــــوريـــة
والـقـانـونــيـة ومن بـيـنــهـا احملـكـمـة
االحتــاديـة من أجـل احلـصــول عـلى
حقـوق الشـعب العراقـي برمته ومن
بـينـهم مـواطني االقـلـيم). فـيمـا دعا
الـنـائب عن مـحـافـظـة نـيـنـوى نايف
الــشــمــري رئــيس مــجــلس الــوزراء
ــهـدي لــعـقــد جـلــسـته عـادل عــبـد ا

واشـــار الى ان عـــلـى أرض الـــواقـع)
(أغــلب الـوزراء اجلــدد لــيـســوا عـلى
ـوصل إطالع مـبـاشـر عـلى أوضـاع ا
االطالع  عــلى تــلك و بــالــتــالي فــإن 
ـــســـؤولـــ األوضـــاع والـــلـــقـــاء بـــا
ـواطــنــ واالســتــمـاع احملــلــيــ وا
ــرافق الحـــتــيـــاجــات احملـــافــظــة بـــا
احلــيــويــة واخلـدمــيــة ســيـجــعل من
ـنهاج احلكومي أكثر آليات تطبيق ا

ارسون االشتباك الناعم حول اصحاب نفوذ سياسي وديني وشعبي  
ازمـة احلـكم في الــعـراق  ولـعل تـلك االشــتـبـاكـات  تـوحي لــلـمـتـابع كل
طرف يريد أن يـحمل الطرف االخـر مسؤولية تـردي االوضاع في العراق
ـتـحـدة بـأن ـقـابــلـة من الـعـالم تـكـشـف مـنـظـمـات اال ا  وفي اجلـبـهـة ا
العراق اصبح رابـع دولة فقر في الـعالم بعـد رواندا والصـومال واليمن 
ـســؤول عن هـذا الـفــقـر في دولـة تــسـمى اغـنى دولــة في الـعـالم  فـمن ا
واليتعدى سـكانها 30 مليـونا . دولة الـعراق تـشكل ثالث دولـة في العالم
من اخلزين الـنـفـطي  وتـصدر في الـوقت احلـاضـر اربعـة ماليـ بـرميل
نفط يومـيا وكمـيات من الغـاز النعـرف كميـتها  وهي تـعتبـر بالد السواد
من حيث الزراعـة واغنى دولة من حـيث السـياحة الـدينيـة تقدر سـنويا ب
سؤول اذا افقر دولة في العالم سكانيا  ومن ا 70 مليار دوالر . إذن 
عن ذلك الكيانات واالحزاب السياسية احلاكمة أم الرجاالت الدينية التي
ترى وتـسـكت  وإذا حـكت فـإنـهـا تلـمح تـلـمـيـحا  أو مـايـسـمى بـالـعربي
الضرب حتت احلزام . دولة يـشقها نـهران من اروع مياه الـعالم  وفيها
من االراضي الصاحلة للزراعة مايكفي مجموع العرب  وكذلك فيها من
ـواد والبـضائع االسـتهـالكية  واطـن من ا الصـناعـات ماتـسد حاجـة ا
إذا قلـنـا بـان الـنـظام الـسـابق ضـيع الـكـثـير واشـغل الـبالد وشـعـبـها في
حروب عـبـثـيـة ضـد ايـران والـكويت جملـرد ارضـاءا لـغـرور وهـوس وحـقد
ـا قـول الـنـظـام بـعض احلـكـام الـعــرب واالجـانب  وهـذا لـيس قـولــنـا وإ
نـفــسه في رســالـتـه لـرفــسـنــجــاني الـرئــيس االيــراني االسـبـق قـبــيل بـدء
العدوان االمريكي االوروبي على العراق في مطلع التسعينيات من القرن
ـاضي . نـعـم إذا قـلـنــا ذلك ضـاع في عـهــد الـنـظــام الـسـابـق  فـلـمـاذا ا
ــسـؤول عن اكـتـنـاز يـتـضـاعف الــفـقـر في عـهـد الــنـظـام اجلـديـد  ومن ا
شخصيات واحـزاب وكيانات سـياسية مـليارات الدوالرات  وحـالة الفقر
في الــعــراق في تــزايـد مــســتــمــر  وثالثــة ماليــ امـرأة ارمــلــة تــتــزايـد
اوجاعـهن ومثـلهـن من اجلرحى والـشهـداء . فإذا قـيل لـنا إن ذلك بـسبب
احلـرب عـلى داعش وقـبـلـهـا الـقــاعـدة ومـاقـبـلـهـا اطـراف االنـتـمـاء لـلـدول
اجملاورة ودول خارج اخلارطة العربية  ونقول لهم هل محافظة الديوانية
ـدن  وهل مـديـنة ضـمن خـارطـة داعش وهي االن اكـثـر فـقـرا في عـالم ا
ـوصل  وهل مـحـافـظـة ذي قـار ونـواحـيـهـا احلـلـة مـثـلـمـا كـانت مـديـنــة ا
نع مـواجهة الـفقر فـيها  أمـا البصرة واقضيـتها فـيها من الـدواعش ما
فال حتـــــتاج كشــــــــف مئاسـيها فمصـائبها كافيـة للتعبـير عن حالتها

وبقر االحزاب والكيانات لبطون انابيب نفوطها. 
إنـهـا مـصـيـبـة زمن احلـكـام  خـمـسـة عـشـر عـامـا مـنـذ سـقـوط الـنـظـام 
ومـجـمــوعـات من احلــاكـمـ واتــبـاعــهم يـسـتــولـون عـلـى االمـوال وشـعب
الـعــراق يـئن حتت اوجــاع اجلـوع واحلــرمـان والــعـوز واالمــراض  فـإي
رجل دين ذاك الـذي يــسـكت عـلى هــذه احلـالـة  وأي انــسـان في حـزب
وكتلـة ويزعم بانه عـراقي  يقبل عـلى نفسه شـعبه يسـجل رابع رقم فقر

من مجموع دول العالم  أي حكام ورجال دين هؤالء.. 
يقولـون إن رئيس اجلـمهـورية السـابق فؤاد مـعصـوم عندمـا زار محـافظة
الـديـوانـيـة ارتـعب من فـقـر اهـلـهـا وأهـمـال مدنـهـا هـذا الـرئـيس الـذي لم
فكيف حال يعرف شيئـا عن شعب وطنه  فقط يـعرف عمن جمعـهم حوله

االخرين .
ـشاركـ في السـلطات لم يعـد احلديث عن الـفقـر مجـديا بـالنـسبـة لكل ا

ا اجملـدي لهم من يحتل هذه الوزارة ومن العراقية  إ
يخرج عن تلك ولكن فيحـقيقة االمر كمـاقلنا سابقا
بان تراكم غضب العراقي  سـينفجر في حلظة ما
وفي زمن قـريب. فــقـطع االعــنـاق أهــون بـكــثـيـر من

جوع االطفال واالمهات ..

والـتـعـلـيـمـيـة في احملـافـظـة بـعد أن
تـعــهـدت قــيـادة الـشــرطـة بــاحلـفـاظ
ـعـلـمـ وسالمـتـهم) . عـلى أرواح ا
ومن جــــانـب آخـــر  وافـق مــــصـــرف
الـــرافـــديـن عـــلى إعــــادة فـــتح أحـــد
حـافظة فروعه في نـاحية جـلوالء 
ديالى في بنـاية بديلـة "مستأجرة"
بـعـد تدمـيـر البـنـاية الـسابـقـة عقب
ســيــطــــــــــــرة تــنــظــــــــــــيم داعش
عــلـى الــنــاحــــــيـــة في حــــــــزيــران.
  2014 وقال النائب عن مــــحافظة
ديالى مـضر مـعن الكـروي في كتاب
رسـمي وجهه الى مـديـر عام االدارة
ـــصــــرف الــــرافـــدين إن الــــعـــامــــة 
(الــــدوائـــــر في نــــاحــــيــــة جــــلــــوالء
ـحـافـظة ديـالـى تـسـتلـم رواتـبـها
من مــصـــرف نــاحــيــة مــنــدلي الــتي
تــبـعـد عــنـهـا  200 كم إضـافـة الى
خــــطـــورة الـــطـــريـق وذلك بـــســـبب
تــعـــرض بــنــايـــة مــصـــرف جــلــوالء
للتدمير بسبب دخول تنظيم داعش
الى الـنـاحـيـة في 2014 ). واضاف
الــكـــروي لــ (الــزمــان)  طـــالــبــا من
ــوافــقـة عــلى مــصــرف الــرافــدين (ا
اعـــادة افــتـــتــاح فـــرعه في جـــلــوالء
بـــبــنـــايـــة  اســتـــئــجـــارهــا لـــهــذا

الغرض).
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واعــلن قـائــد شــرطـة ديــالى الــلـواء
فيصل كـاظم العبادي عن انـهيار ما
اسـمـاه مــجـلس احلـرب في تــنـظـيم
داعش داخـل احملــــــافـــــظــــــة. وقـــــال
الــــعــــبـــــادي لــ (الــــزمــــان) امس ان
(تـــــنـــــظـــــيم داعـش تـــــعـــــرضت الى
ضـربـات مـوجـعة خالل  2018 كان
ابـرزهـا القـضـاء على اغـلب قـادة ما
يسمى باالجنحة العسكرية لقواطع
واليــــة ديــــالى فـي تـــنــــظــــيم داعش
والــــذي تـــتـــكــــشل مـــنـه مـــايـــعـــرف

جلس احلرب) . 
واضـــاف الـــعـــبـــادي  ان (مــجـــلس
احلـــرب في تـــنــظـــيم داعش انـــهــار
بـالــكـامل   الفــتـا الى ان الــتـنــظـيم
انتـهت قدراته بـشكل كـبيـر ولم يعد
لـديـه سـوى فـلـول هـاربـة في بـعض
ــنــاطق مــخــتــبــئــة في مــضــافــات ا
التـــقــوى عـــلى مـــواجـــهـــة الـــقــوات

االمنية) .
 واشار قـائـد شرطـة ديالى  الى ان
(شـرطـة ديـالى زادت من دعم الـبـعد
االسـتــخـبـاري ووظــفت الـكــثـيـر من
قـدراتـهـا البـشـريـة في هـذا االجتاه
مؤكدا بـان سلسـلة خروقـات نوعية
استهدفت منظومة داعش واطاحت
بــــقــــيــــادات بــــارزة خالل االشــــهــــر

اضية). ا مثنى التميمي

ناطق والقرى احملررة وتوفير في ا
الـدعم الكـافي اسوة بـقوات احلـشد
الــشـــعــبي). ومن جـــهــة اخــرى أكــد
رئيس مـجلس مـحافـظة ديـالى علي
الـدايــني  وجـود حــالـة تـرهـل غـيـر
مسبوقة في أغلب ً دوائر احملافظة
الفـــتــا إلـى أن هــنـــاك دوائــر فـــيــهــا

عشرة موظف لكل مقعد. 
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وقــــال الــــدايـــــني لــ (الــــزمــــان) إن
(ديـالى مـرت بـظروف عـصـيـبـة جدا
في الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر األخـــيــرة
ـلف األمني ناهيك عن خاصة في ا
عــدم وجــود تــخــطــيط حــقــيــقي في
ــوظـفـ كــلـهـا قـادت مـلف تـوزيع ا
إلى وجــود تـرهل غـيـر مـسـبـوق في
أغلب الدوائر احلـكومية) . وأضاف
الـدايــني  أن  (بـعض دوائـر ديـالى
يــوجـد فــيـهـا عــشـرة مــوظـفــ لـكل
كـــرسي مـــا يـــظـــهـــر حـــجم اخلـــلل
الـكـبـيـر في وجـود أعـداد كـبـيرة من
ـوظــفـ في مــكـان دائــرة واحـدة ا
في ح تـعاني احملـافظـة من نقص
شديـد للغـاية لـدوائر مهـمة أخرى).
وشــــدد الـــدايــــني عــــلى ضـــرورة )
إجـــراء تــســـويـــة شــامـــلـــة لـــلــمالك
احلــــكــــومي فـي جـــمــــيـع الــــدوائـــر
والـعـمل عـلى خـلق عـدالة فـي سقف
الـــــــرواتـب واالمـــــــتـــــــيــــــــازات وفق

الشهادة). 
الفـــتــا إلى أن  (جـــزء من مــشـــكــلــة ً
ــلف الـــبالد هي عـــدم الــتـــخــطـــيط 

التعـيينـات والذي بات سـياسيا في
الـــســـنـــوات األخــيـــرة ولـــيس وفق
احلـاجـة الفـعـلـية لـتـوفيـر اخلـدمات

.( دني وتمشية أمور ا
ـعلـمـ العـراقـي وأعـلـنت نـقابـة ا
فـرع ديـالى  تــوكـيل مـحــام لـلـدفـاع
عن حقـوق منتـسبـيها  مـشيرة الى
ان قيادة الـشرطة  تعـهدت باحلفاظ
ـعــلـمـ وسـالمـتـهم . عــلى أرواح ا
عـلـم الـعراقـي في وقـال نقـيب ا
ديـالى مـحـمد عـلي حـيـدر اجلـبوري
لــ (الــزمــان) إنه  (نــتــيــجــة تــزايــد
حــــاالت االعــــتــــداءات الــــتي طــــالت
الـكـوادر الـتـربويـة والـتـعلـيـمـية في
احملـافــظـة ولـغــرض تـفـعــيل قـانـون
ـــدرســـ ــــعـــلـــمــــ وا حــــمـــايـــة ا
ـرشـدين الــتـربـويـ ـشـرفــ وا وا
رقم  8  لــــــســــــنــــــة 2018 وإنــــــزال
العـقوبات بـحق كل من يعـتدي على
ـدرسـ في احملـافـظة ـعـلـمـ وا ا
 الــتـعــاقــد مع مــحـام لــلــدفـاع عن
ــــعــــلــــمــــ في ديــــالى). حــــقــــوق ا
وأضاف اجلبوري  أن  (عمل احملام
يـكون لـلمـرافعـة والدفـاع عنهـم بعد
تثبيت الشكوى لدى النقابة وسيتم
اســــتــــكــــمــــال اإلجــــراءات من قــــبل
ـــا ال يــــؤثـــر عـــلى دوام احملــــامي 
ـدرس وسـيــر الـعـمــلـيـة ـعــلم او ا ا

التربوي) . 
علم فرع ديالى  واوضح نقيب ا
إنـــنـــا (نـــأمل أن تـــنـــتـــهـي ظـــاهــرة
ـالكـات الــتــربــويـة االعــتـداء عــلى ا
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رأى اخلــبــيــر االقــتـصــادي بــاسم
انـطـوان انه ال تــنـمـيـة مــسـتـدامـة
دون تـوفــيـر الـكــهـربــاء في الـبالد
وهـــذا يــــتـــحـــقـق من خالل ابـــرام

ـيـة رصـيـنة عـقـود مع شـركـات عا
ومتـابعة مـستـمرة لهـذا العمل من
فيما اجل حتقيق االكتفاء الذاتي 
وقع الـعــراق اتـفــاقـيـة تــعـاون مع
ـتـريك االمـريـكـيـة شـركـة جـنـرال ا

لــتـولــيـد نــحـو  14الف مــيـكـاواط
فــــضال عن تـــوفــــيـــر فـــرص عـــمل

 . للعاطل
فــيــمــا اكــد خـبــيــر اقــتــصـادي ان
(الـــعــراق بـــحـــاجــة الى شـــركــات
ـية رصـينـة تستـطيع من خالل عا
خــبـرتـهـا حل االزمــة الـتي يـعـاني
ــواطن طــوال الــســنـوات مــنــهـا ا
ــــاضـــــيــــة وهي شـح الــــطــــاقــــة ا
ـنـظـومـات الـكـهـربـائــيـة وتـقـادم ا
الـتـي تـنـهـار خالل فـصل الـصـيف
لــعـــدم مــقــدرتــهـــا عــلى تـــغــطــيــة
االحمال والـتزايد الـذي يحدث في
عـدد الـسـكـان) واضـاف (يجب ان
تـكـون صيـغة الـعـقود مـبـنيـة على
ــدى االلــتـــزام والــتــنــفــيــذ عــلى ا
ــتـوسط والـنـظـر الى الـقـصـيـر وا
الــيـــة الــتــجــهــيـــز من خالل خــلق
تـنـافس ب الـشـركـات الرصـيـنة)
ـــو وال تـــنـــمـــيـــة وتـــابـع انه (ال 
مـستـدامة دون الـنجـاح في توفـير
الــطــاقــة لــلــمــواطن والســيــمــا ان
جنـاح هـذا االمـر يـتعـلق بـأخـتـيار
قيـادات كفـوءة ونزيـهة تـتابع هذا

ــلف بــاســـتــمــراريــة لـــتــحــقــيق ا
نشودة ). االهداف ا

ووقــعت شـركــة جــنـرال الــكــتـريك
عـلى اتـفـاقـية مـبـاد الـتـعاون مع
الوزارة لـتطـوير قـطاع الـطاقة في
ـــوجــبــهــا الـــبالد الــذي ســـيــتم 
تــولــيـد نــحـو  14 الف مــيــكـاواط
إضـافـيـة وتـوفـير  65 ألف فـرصة
عمل مباشرة وغـير مباشرة فضال
عن حتقـيق وفورات أكـبر وتـفادي
خسائـر بقيـمة تصل إلى  3 مليار
دوالر ســـنــويـــاً وتــأســيـس مــركــز
محلي للتكـنولوجيا ودعم خدمات

ياه والرعاية الصحية).  ا
واكـد وكــيل وزيـر الـكــهـربــاء عـبـد
كـلـفـ بإدارة احلـمـزة هـادي ان ا
أدى ـهنـي مـلف الـكهـربـاء غيـر ا
الى تــــردي الـــطــــاقـــة في بــــغـــداد
واحملــــافـــظـــات. وقــــال هـــادي في
تـصــريح امس ان (جــرح الــطــاقـة
والــوزارة الــكــهـــربــائـــيــة عــمـــيق
ــهـــنــيــة تــنـــاولت بــطـــرق غــيـــر ا
لـلـمـكـلـفـ في مـلـفـات الـوزارة قـد
يـكــونـون ســيــاسـيــ ومن خـارج

الـوزارة وهم غيـر مهـنيـ ما أدى
الى هــذا الـــتــردي الــذي تــشــهــده
الــــــبـالد بــــــ احلــــــ واالخـــــر).
وأضـاف ان (خـطط الـوزارة تـضع
بـــأولــــويـــاتـــهـــا زيـــادة جتـــهـــيـــز
مشيرا الساعات الطاقـة للمواطن)
الى ان(تـوفــيــر الـطــاقـة مــوضـوع
معقد له عالقة باالستهالك والنمو
الـكـبــيـر في الــزيـادة عـلـى الـطـلب
والـــتــوسع الـــهــائل في الـــســكــان
واالنشـطار والـتجـاوزات وكل هذا
رمى بـثـقـله عـلى الـبـنى الـتـحـتـية
لـلــوزارة الــتي ال تــوازي احلــاجـة
) وأشـار ــطــلـوبــة لــلــمـواطــنــ ا
هادي الى(حتقيق  16 الف و400
ميـغـا واط من الطـاقة في الـصيف

اضي). ا
وبشأن  توقيع العقود مع شركتي
الـكـتـريك وسـيـمـنـز  أوضـح هادي
انـها (مـذكرات تـفـاهم مع الكـتريك
وسـيـمــنـز  سـتـحــقق سـد الـنـقص
احلـاصل فـي الـطــاقــة خــاصـة في
ــــــنـــــاطـق احملـــــررة والــــــفـــــرات ا
موضـحا ان (مـبلغ الـعقد األوسط)

مـع شـركـة الــكـتــريك  يـصل الى 9
ملـيار دوالر عـلى مدى  4 سنوات
وكـذلك شـركـة سيـمـنـز بـحدود 11
مــــلــــيــــار دوالر عــــلـى مــــدى اربع
) وتابع ان (اخلطط سنوات ايضاً
حتــتـاج الى دراســة تــخـصــصــيـة
ـــــشــــاريع واذا مــــابـــــدات هــــذه ا
بـالـتـوقـيـتـات احملـددة بـالـنـتـيـجـة
سـيـبـقى مـلف الـكـهـربـاء ال يـلـحق

بالنمو على الطلب). 
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