
تـابعـت بـاهـتـمـام تـرشيـح الـسـيـدة هـناء كـوركـيـس لـتـولي حـقـيـبـة وزارة الـهـجرة
ــقـاتـلـة ضـمن ـهـجـرين والـبــيـان الـصـادر عن اإلخـوة األعــزاء في بـابـلـيـون ا وا

سلحة الباسلة. احلشد الشعبي في صفوف القوات ا
عرفـة تفاصـيل ترشيح الـسيدة كـوركيس تأكـد أنها حتـظى بقبول وفي محـاولة 
يـة بشـخص سمـاحـة الكـاردينـال الدكـتور ـرجعـية الـكلـدانـية ومـرجعـيتـها الـعـا ا

لويس ساكو. 
ـسـيـحـيـة األخـرى في بـغـداد ونـيـنوى واإلقـلـيم لم ـرجعـيـات" ا كـمـا عـلـمت أن "ا

تعترض على ترشيح السيدة. 
ووصل األمر حـد أن مرجعـية األقبـاط في العراق (أصـولها مـصرية في األصل)

هي األخرى أيدت ترشيحها.
أما مـا نسب لسيادة رئـيس اجلمهورية د. بـرهم صالح في انه من رشح السيدة
كوركـيس فال صحـة له وليس مـن العرف الـسيـاسي العـراقي أن يرشـح سيادة
صلحة نصب ما إال في حالة واحـدة هي اقتضاء ا الرئـيس أي مواطن عراقي 
الـعـامة الـعـراقيـة مثـل هذا الـترشـيح جتـنـباً النـقسـام  وطـني أو فتـنـة ألن رئيس

اجلمهورية من أكثر الناس وعياً والتزاماً ببنود الدستور العراقي. 
وسـيـادة رئـيس اجلمـهـوريـة وهـو سـيـاسي مـؤثـر كبـيـر في مـسـيـرة الـعـراق مـنذ
ـعـارضة بـعـد إكمـاله دراسـته العـليـا وانـخراطه في صـبـاه وله دور متـمـيز في ا
قيـادات االحتاد الوطـني الكردسـتاني لن يكـون طرفاً في أي جتـاوز على حقوق
الـقوى الـسـياسـية بـاألخص أطـياف األقـلـيات الـتي تشـهـد مسـيرته الـسـياسـية

حرصه الكبير على دعمها والدفاع عن حقوقها.
إن اسـتـقـراء ترشـيح الـسيـدة كـوركـيس يبـدو مـوضع قبـول اجـتـماعي واسع من
ـسيحي لكونها سيدة حتمل شهادة علمية عليا بجانب خبرتها العملية كون ا ا
في شؤون إدارة الـدولة بحـكم عملـها في مـوقع بالغ احلسـاسية هي أمـانة سر

ـقراطـيـة متـنورة ال رئاسـة الـدولة وهي شـخـصيـة مـدنيـة د
ــواطــــــــنـة وتــرفــــــض أيـة صـيغ تـؤمـن بـأيـة قــيم غـيـر ا
لتـجزئة العـراقي إلى مـكونات اصغـر من الوطن الواحد
وحـد وتـؤمن بضـرورة حـصــــــر الـسالح بـيد الـدولة ا

وحدها.
ثل مواصفاتها?! كم سيدة لدينا 
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زيـادة إنـتـاج األبـقـار والـعـجـول الـرضـيـعة
وتـنمية قدرات مربي الثروة احليوانية في
ـــربــ احملـــافـــظـــة بــحـــضـــور عـــدد من ا
واألطـبـاء البـيـطريـ واخملتـصـ بالـثروة
شـاهدة مناقشة احلـيوانية. وجرى خالل ا
عــدة مـحـاور مـنــهـا األهـمـيــة االقـتـصـاديـة
والـغذائيـة لألبقار ومـشتقـاتها مـن اللحوم
ـــرحـــلـــة والدة واأللـــبــــان واالســـتـــعـــداد 
الــعـجــول وعالمـات اقــتـراب الــوالدة عـنـد
األبـقار وإسكان العجول الرضيعة وكيفية
االهـتمام بهـا وطرق تغذيـتها واخلطوات

الــواجب إتــبــاعــهــا بــعــد الــوالدة. كــمـا 
مـناقـشة أهـميـة تطـبيق الـبرنامـج الوقائي
وطــرق الــوقــايـة مـن األمـراض الــوبــائــيـة
وطـرق تنمـية قدرات مربي األبـقار والثروة
احلـيـوانيـة وتقـد الـنصـائح واإلرشادات

الضرورية لهم.
WOIKŠ …b¼UA

ــركـــز اإلرشــادي الـــتـــدريــبي كـــمــا نـــفـــذ ا
الــــزراعي فـي كل من مــــحــــافـــظــــتي بــــابل
والــبـصــرة مـشــاهــدتـ  حــقـلــيـتــ حـول
مـكافحـة لفحة اجلـريد وخيـاس الطلع على
ـشـاهـدتـ جـانـب الـنـخـيل . تـضـمـنـت ا

أولـهمـا عملي  فـيه بحث أهمـية مكـافحة
األمراض التي تصيب النخيل ومنها لفحة
اجلـــريــد واألســبــاب الـــتي تــســـاعــد عــلى
ــــرض كـــونـه يـــأتـي بـــســــبب انــــتـــشــــار ا
ــاصـة جـراء إهــمـال تــنـظـيف احلــشـرات ا
كن الـنـخلـة كـذلك  بـحث الطـرق الـتي 
مـن خاللـهــا احلـد من انــتـشــار احلـشـرات
وقــال الـبــيـان ذاته انه (جــرى احلـديث عن
مـرض خياس طلع النخيل وأسبابه وطرق
ـكافحة . أمـا اجلانب العمـلي فكان عبارة ا
عن جـولـة مـيـدانـيـة ألحـد الـبـسـاتـ جـرى
فيه  مشاهدة األمراض الفطرية واحلشرية
رض واحلد في الـنخيل وأسبـاب انتشار ا
مـن أضـــراره).وبـــرعـــايــــة دائـــرة الـــثـــروة

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

تــداول نــاشــطــون عــلى مــواقع الــتــواصل
زارع يحملون االجتماعي مقاطع فيديو 
ـنع اسـتـيراد ـسـؤولـيـة  وزارة الـزراعـة ا
بـعض احملـاصـيل الزراعـيـة وفي مـقدمـتـها
مـحــصـول الـطـمـاطـة ومـطــالـبـ بـحـمـايـة
ـنـتج احمللي . وهـنا نـؤكد عـلى استـمرار ا
قـرار منع استيراد محصول الطماطة الذي
أقـــرتـه الـــوزارة ابـــتـــداءا من  18 تــــشـــرين
اضي والى إشـعـار آخر في كـافة الـثـاني ا
نافذ احلـدودية نظرا لوفرة احملـافظات وا
ــــنـــتج احملــــلي فـي األســـواق احملــــلـــيـــة ا
وحتــقـيق االكــتـفـاء الــذاتي من احملـصـول.
وإن وزارة الــزراعـة تــمـلك صالحــيـة ابالغ
ــنع فـقط وغــيـر ــنـفــذة لــقـرار ا اجلــهـات ا
مـــســؤولــة عن اخلــروقـــات احلــاصــلــة في
عـمـلـيـات اسـتـيراد مـحـصـول الـطـمـاطة او
احملـاصــيل الـزراعـيـة االخـرى وبـيـعـهـا في
األسـواق احملـلـيـة  و واهـابت الـوزارة في
بـيان تلقـته (الزمان) (بجـميع اجلهات ذات
ـنـافــذ احلـدوديـة واجلـمـارك الــعالقـة من ا
تمـثلة بوزارة الداخلية عنية ا واجلـهات ا
الى مـــنـع دخــول مـــحـــصـــول الـــطـــمـــاطــة
ـسـتـورد وإيـقـاف اخلـروقـات ومـحـاسـبـة ا
ـســتـوردين). واكـدت ان ــتـجــاوزين من ا ا
ـنــتج احملـلي ـنع يــأتي حلـمــايـة ا (قــرار ا
ودعم االقــتـصـاد الـوطـني وايـقـاف تـهـريب
العملة الى اخلارج فضال عن دعم شريحة
زارع وتعـزيز انتمائهم الى الـفالح وا
ستورد نتج احمللي يفوق ا أرضهم وان ا
مـن حـــيث الــــطـــعم واجلــــودة والـــسالمـــة
الـغذائية بـاعتبار ان وزارة الـزراعة تشرف
عـــلى عــمـــلــيـــة زراعــتـه وتــوفـــر االســمــدة
ـضـربـة وراثـيـا فـضال عن والـبـذور غـيـر ا
كـافحـة بالـطرق الـعلـمية اجـراء عمـليـات ا
ركز اإلرشـادي التدريبي الـسليمـة).ونظم ا
في كـركـوك مـشـاهـدة حـقـلـيـة حـول أهـمـيـة

لـلـشاحـنات وعـدم حتديـد اوزان السـير
عـلى طرق ديالى البـرية وأبرزها بغداد
- كـركوك  بني سـعد القـد ومندلي -
بــعـقـوبــة  جـعل مــنـظـومــة الـطـرق في
اوضــاع مــزريــة لــلــغــايــة وتــعــاني من
تـخسفات ومطبات بكافة مفاصلها في
ـــــالــــيـــــة وعــــدم تـــــوفــــر ظـل االزمــــة ا
االمـكــانـيـات الالزمـة إلعـادة تـأهـيـلـهـا
االمـر الذي جعل منها طرق موت تلتهم
الـــعـــشـــرات من االبـــريـــاء فـي حــوادث
الـســـــيـر الـتي تـشـهـدهـا بـاسـتـمرار) .
واضــاف الـكـيالني  ان (عـمـلـيـة إعـادة
تــأهــيل وصـيــانــة طـرق احملــافــظـة من
جـديد إليقاف الدماء التي تسال بسبب
ـروريـة عـلـيـهـا حتـتاج االن احلـوادث ا
الـى مــــبــــالغ طــــائــــله) .الفــــتــــا الى ان

رعد الدهلكي

 -1-
اذا كانت الـعادة اجلـاريـة أنْ تُدَبج الـكـلمـات الرنـانـة  وتُصـاغ األمـاديح للـرموز
الـكبيرة  وذوى الشأن اخلطير  –وإنْ كان الـكثيرُ منهـا مشوباً بالدجل واخلداع
ا يستحقونه من  –فانّ الفـقراء والبائس هم أبعدُ الناس عن أنْ ينـالوا قِسطاً 

عناية وتكر ..!!
وهـذا أحـد مـظـاهـر التـخـلف االجـتـمـاعي الـذي بـقي حـتى اآلن يـقـدّس األصـنام

البشرية ..!
-2-

وضوعية أنْ ينالَ كلُّ مُحـسنٍ نصيبَهُ من التقدير والشكر انّ مقتـضى العدالة وا
والــثــنـاء ســواء كـان من االغــنـيــاء أو الــفـقــراء  وسـواء كــان من ذوي الـشــهـرة

والنفوذ أو لم يكن .
-3-

ومـقــالـتي الـيـوم مــكـرّسـة لـلــحـديث عن رجـلــيْن عـراقـيــيْن جتـلّت فـيــهـمـا سـمـاتُ
العراقي النبالء وفي طليعتها األمانة واحلرص على حقوق الناس ..

-4-
ا تعرّفتُ على ما قاما به من عمل أما الـرجالن اللذان ال أعرفهما شخصيـا وا

نبيل  فبادرتُ الى كتابة هذه السطور  ألحييهما وأحيي روحهما 
ة  فهـما شابـان دعاهمـا شعورهـما بانّ الـعمل خير العالـية  وأخالقهـما الكـر
من الـكـسل  فانـخـرطـا في سلك (عـمّـال الـتنـظـيف) في قـاطع بلـديـة الـكاظـمـية 

وهما العزيزان غيث حس وعمار جبّار .
ا امـتـلـكـا مـن مروءة لـقد قـامـا بـعـمـلٍ جـعلـهـمـا قـدوةً لـكل الـعـامـلـ اآلخـريـن 

وإنصاف  واتسامٍ بأهـــداب األمانةِ وابتعادٍ عن دهاليز اخليانة ..
والقصة باختصار :

ـلـحاني انـهـمـا عَثَـرَا عـلى " ثالثـ ألف دوالر" حيـنـمـا كانـا يـعمالن فـي شارع ا
ضمن قاطع بلدية الكاظمية  وهنا كانا ب خيارين :

خيار االصغاء لنداء األمانة  والترفع عن اخليانة 
ــال  واقـتـســامه بـيـنــهـمـا  بــعـيـداً عن ـبــادرة الى االسـتـحــواذ عـلى ا وخــيـار ا

الضجيج .
إنّه اختيار صعب 

ولكنهما جنحا في اجتياز االمتحان بنجاح عالٍ .
ال ال  وقـد عثـرا علـيه فجـرت عمـليـة ارجاع ا لقـد قررا الـبحث عن صـاحب ا
زّيـة احلميدة الـتي نوّجه لهمـا الشكر كافأة مـنه وهذه هي ا اليه من دون تـوقع 
ا يستحقان من التقدير . عليهما  مقترح على بلدية الكاظمية ان تكافأهما 

وأخيراً 
كم هو الـفرق ب من يعـاني شظف العيش  ولـكنه يؤثر الـبقاء في رحاب الوطن

عاناة وب من يعلن على رؤوس االشهاد : رغم مرارة ا
ا بقي في العراق ..!! الي من الدوالرات  لك ا انه لو كان 

باءات التي تخدش احلياء في دول العالم ..!! ولسافر بحثاً عن ا
شاركة في " العملية السياسية " التي نعتها بأبشع النعوت ..!! وألعرض عن ا

وهكـذا يتجلّى الـفرق ب سيـاسيْ الصدفة وب من تألألت
بـهم جنـومُ األمـانة وكـشـفـوا عن الـوجه الـعـراقي األصـيل
.انّ قالمة من ظـفَريْهـما أفضل من بـاعة الضمـير والقيم
ن ال يـشدهم الى الوطن االّ اقتـناص الفـرص لنهبه  و

وتبديد ثرواته الوطنيّة .

عدية التي الفالحية ندوة عن ( األمراض ا
تـصـيب اجلـامـوس والـوقايـة مـنـهـا ) لرفع
ـــــربــــ فـي مـــــنــــاطـق األهــــوار قـــــدرات ا
ائية الـتي تهدف إلى زيادة ـسطحـات ا وا
شاركة إنتاج احلليب وتسم العجول و
  25 مربيا فيما خرجت الندوة بتوصيات
عـديدة تـخدم اجملـال احليـواني والنـهوض

به.
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ركز وبـتوجـيهـات من وزارة الزراعـة نفـذ ا
االرشـادي الـتـدريـبي الـزراعي في الـبـصرة
بـرعايـة دائرة االرشـاد و التـدريب الزراعي
في مـديرية زراعـة البصرة مـشاهدة حـقلية
صـائد الفرمونية  في بـعنوان (استخدام ا
احلـد من حافرة اوراق الطـماطة) في قاطع
ـزرعة االرشـادية في الـبرجـسيـة. تناولت ا
ــشــاهــدة مــحــورين االول نــظــري تــمــثل ا

احلـــيــوانــيـــة الــتـــابــعــة لـــوزارة الــزراعــة
اســـتـــضـــافت دائـــرة اإلرشـــاد والـــتـــدريب
الـــــــزراعي ورشـــــــة عــــــمـل حــــــول سالالت
ــزرعـــة الــعــراقــيـــة لــتــزويــد حــيـــوانــات ا
اخملــتـصــ بـأنــواعـهــا وأعـدادهــا وإعـداد
قـاعـدة بـيانـات حـديـثـة لهـا في احملـافـظة .
ــركــز اإلرشـادي وافــتــتــحت الـورشــة في ا
ـصادر الـوراثية ـحاضـرة تعـريفـية عن ا
وتـميـيز أنواع سالالت احلـيوانات احملـلية
ـوهـا وانحـدارهـا من اجل تنـمـية ورصـد 
قدرات الكوادر الفنية واحلفاظ على تنويع
ـصــادر الـوراثـيـة في ظل حتـديـات تـغـيـر ا
ـنــاخ وانـتـشـار األوبـئـة واألمـراض الـتي ا
ــشــاركـة   15مــخــتص . وفي تــصــيــبــهــا 
ـركـز اإلرشـادي في ســيـاق مـتـصل  أقـام ا
احملــافـظـة وبـالــتـعـاون مع مــديـريـة زراعـة
كــربالء وفـرع االحتــاد الـعـام لــلـجـمــعـيـات

بـعرض تـوضيحي بـاستـخدام البـوسترات
ــصــائــد الــفــرمــونــيـة و الــصــور ألنــواع ا
ودورة حـــيــاة احلــشـــرة و الــثــانـي تــمــثل
ـصـائـد من ـشـاهـدة كـيـفـيـة نـصب تـلك ا
ــزارعـ لــغـرض الــتـقــلــيل من عـدد قــبل ا
كافحة  و تقليل الكلفة و احلد من رشات ا
بـكـر لـها. انـتـشـار احلشـرة و االكـتـشـاف ا
ـــشــــاهـــدة جـــرت واضــــاف الـــبـــيــــان ان ا
بـالتـعاون مع مـديرية زراعـة الزبـير و قائم
مـقاميـة قضاء الـزبير واجملـلس البلدي في
ـحطة الـقضـاء و دائرة الـبستـنة مـتمثـلة 
ابحاث الطماطة و محطة نخيل البرجسية
و جــمـعـيـة الــزبـيـر الـفـالحـيـة الـتــعـاونـيـة
ـزارعـ وحــضـرهـا عـدد من الـفالحـ و ا
الـــذيـن ابـــدوا تـــفـــاعـــلـــهـم االيـــجـــابي مع
احملـــاضــرين من خالل طـــرحــهم االســئــلــة

داخالت. واالستفسارات و ا

ـــنـــاسب لـــهـــا) . واضـــاف ـــنــــاخ ا وا
الــدايـني  انه ( تــوصل الى االتـفـاق
عـــلى فـــتح بـــاب الـــتـــرشـــيح لـــغــرض
انـــتــخــاب هــيـــأة اســتــثـــمــار جــديــدة
لــلــمــحـافــظــة عــلى ان تــكـون مـن قـبل
شــخــصــيـات من ضــمن االخــتــصـاص
لــلــنــهــوض بـالــواقع االســتـــــــثــمـاري

لديالى) .  
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فـيـمـا اكـدت جلـنـة االعـمـار في مـجلس
مـحـافـظـة ديـالى  ان مـنـظـومـة الـطرق
الـبـرية داخل احملـافظـة مـهتـرئة بـشكل
عـام مـشـيـرا الى ان تـأهـيـلـهـا يـتطـلب

مبالغ طائله . 
وقـــال نـــائب رئــيـس الــلـــجـــنــة عـــامــر
الــكــيالنـي  ان (احلــمــوالت الــكــبــيـرة
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كـشف الـنـائب عن مـحافـظـة ديـالى رعد
الي الدوالرات الـدهلكي  ان صفقه 
ابـــطــالــهـــا  ادارات الــوقــفـــ الــســني
والــشـيـعـي في ديـالى مــشـيـرا الى انه
لف اخلطير امام مجلس سـيفتح هذا ا

النواب األسبوع اجلاري.  
وقـــال الــدهــلــكـي في بــيــان تـــلــقــته الـ
ــا سـمــعـنــاهـا من (الــزمـان) انه (لــطـا
خالل وسائل اإلعالم   والسيما مواقع
الــتـــواصل االجــتــمــاعـي الــفــيس بــوك
وغـــيــرهـــا هي  الـــتــجـــاوز عــلى امالك
الـوقف السـني من قبل الوقف الـشيعي
فـي ديالى)  واضـاف الدهـلكي  اود ان
(ابـــ جلـــمــيـع ابــنـــاء ديـــالى ان هــذا
الــكالم لإلعـالم فـقـط واحلـقــيــقــة انــهـا
صــفــقـات تــعــقــد بـ ادارات الــوقــفـ
الـــغـــرض مــــنـــهـــا مـــكـــاسب ومـــغـــا
شـخصيـة تدر علـيهم بأمـوال طائلة من
خـالل اســــتــــغـالل اســــمـــــاء دوائــــرهم
والـدليل على ذلك ان جـميع التجاوزات
الــتي حــصــلت عــلى سـاحــات لــوقـوف
الــســيـارات واألراضي الــتـجــاريـة ذات
ـمــيـزة اذ لم نـالحظ حـصـول ــواقع ا ا
ـساجـد الـتي تقع في اَي جتـاوز عـلى ا
ــدن أو الــقــرى الــنــائــيـة) . ضــواحي ا
واوضـح الــدهـــلـــكي (حـــيـث يــعـــلن ان
الـوقـف الـشـيـعي اسـتـولى عـلى قـطـعـة
األرض أو ســـاحــة وقــوف الـــســيــارات
وكـذا  والعائـدة للوقف الـسني ويظلل
الـرأي العام عـلى إقامة دعوى قـضائية
حلل الـنـزاع وبعـدهـا تتـرك الـدعوى أو
شـتكي بدون تـسحب من قـبل الطـرف ا
قـرار قـضـائي حـاسم لـيـبـقى احلـال في
ـنـتـصف وهـذا يـكـون بـاتـفـاق مـسبق ا
بـ ادارة الوقـف وبـعدهـا يتم تـقاسم
ــغــا بــأســمــاء الــســنــة والــشــيــعـة ا
)   مــشـيــرا الى ان (الـســنـة ــسـاكــ ا
والـشيـعة براء  من هـذه االعمال  فـيما
وصـل احلال الـى ان ادارة الـوقفـ في

ديــالى ظــلــلــوا مــراجــعــهم فـي بــغـداد
عـلومـات غيــــر صحـيحه بـتزويـدهم 

عما يجري في ديالى) . 
وأكـــد الــنــائـب (عــزمه عــلـى فــتح هــذا
ــلف اخلـطــيـر امــام مـجـلـس الـنـواب ا
خـالل األســبـــوع الـــقــادم لـــردع كل من
اسـتـغل مـنـصـبـة أو صفـته الـوظـيـفـية

ألغراض شخصية) . 
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فـيمـا كشف النـائب عن محافـظة ديالى
وعــضــو جلــنـة الــعالقــات اخلــارجــيـة
فـــرات الــتــمــيــمـي  عن ( وجــود مــلف
ــائــيــة ــوارد ا حتـــقــيق بــحق وزيـــر ا
احلـالي جمـال العـادلي داعيـا رئـــيس
ـلف)  وقال الـوزراء الى الـتدقـيق في ا
الـتـمـيـمي في تـصريح تـلـتـقه (الـزمان)
امـس إن  (هــنــاك مــعــلــومــات وصــلت
الــــيـــنــــا حـــول الــــعـــادلـي حـــ كـــان
ـلــحـقــيـة الــثــقـافــيـة الــعـراقــيـة في بــا
اوكـرانـيـا).مبـيـنا ان  (الـعـادلي شـكلت
بـحــقه حـيـنـهـا جلـنــة حتـقـيـقـيـة حـول

مخالفات تقصير إدارية ومالية) .  
واضـــاف الـــتــــمـــيـــمي ان  (الـــعـــادلي
صـدرت بـحقه حـينـهـا توصـيات بـشان
ــالــيــة)  تــلـك اخملــالــفــات االداريــة وا
داعــــيــــا رئــــيس مــــجــــلـس الـــوزراء بـ
(مـراجعة مـلف التحقـيق بحق العادلي
 حـيث إننـا نعـتقـد انه  غيـر قادر على
ـــهــام عـــمــله وهـــو بــهــذه الـــتــصــدي 
االمـكانيـات وحوله هكـذا ملفات) .ومن
جــــانب آخــــر أعــــلن رئــــيس مــــجـــلس
محافظة ديالى على الدايني التوصل
الى اتــفـاق بـشـأن فـتح بـاب الـتـرشـيح
النــتـخــاب هـيــئـة جــديـدة لالســتـثــمـار
داخـل احملـــافـــظـــة. وقــــال الـــدايـــني لـ
(الــزمـان) امس ان  (مـجـلس مـحـافـظـة
ديــالـى نــاقش قــطــاع االســتــثــمــار في
احملـافـظة وتـقد الـدعم لهـذا اجلانب
ـــشــــاريع وتــــنــــشـــيــــطه وتــــوفــــيــــر ا
االسـتـثـماريـة من خالل تـهـيـئة الـبـيـئة

(احملـــافـــظـــة تـــعــانـي من عـــدم وجــود
ــعــاجلــة هــذه احلـاالت) . مــــــــوازنــة 
ــركــزيـة ودعــا الــكــيالنـي احلــكــومــة ا
واحملـلية والوزارات ذات العالقة  الى
(االلـتـفات الى مـحافـظة ديـالى والنـظر
الـيـها بـأهمـية خـاصـة كونـها من أكـثر
احملـافـظـات تـضـررا واهـمـاال  اضـافـة
الى اعـادة تشغـيل محطـات الوزن على
الـطـرق اخلـارجيـة لـلـمحـافـظـة من قبل
سؤولة عنـها او التعاقد مع اجلـهات ا
مـــــســــتـــــثــــمـــــرين مـن ذوي اخلــــبــــرة
واالخـتصـاص لغـرض اعادة تشـغيـلها
عـمول بـها)  مـشيرا وفق الـضوابـط ا
الى انـها (جتلب ايرادات عالية لغرض
ادامـة الطـرق وغيرهـا من االحتـياجات

اخلدمية االخرى). 

وفي سـياق آخـر طالـبت عضـو مجلس
مــحــافــظــة ديـالـى  سـمــيــره الــزبــيـدي
رئـيس مـجـلـس احملـافـظـة اسـتـحـصال
ـوافـقـات االصولـيـة لتـحـويل  نـاحيه ا

بني سعد الزبيدي الى قضاء .  
وقـالت الـزبيـدي لــ (الـزمان) نـطالب بــ
(حتـويل نـاحـيه بـنـي سـعد الـى قـضاء
ــؤهالت  وذلـك المــتـالكــهـــا جـــمــيـع ا
000 نـسمه حـيث يبـلغ عـدد سكـانها 186
ومـسـاحـتهـا كـافيه اضـافـة الى وجود
الــدوائـــر اخلــدمــيــة ومــحـــكــمه بــدائه
ومــديــريه شـرطــة  مــشـيــرة الى انــهـا
وضوع كون (سـبق وان طالبت بـهذا ا
الــنـــاحــيــة عـــانت الــكــثـــيــر من نــقص
خـــدمــــات كـــمـــا قـــدمت الــــكـــثـــيـــر من

التضحيات) .   
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اســتـقـبـلـت مـديـر عـام دائــرة احلـمـايـة
االجـتمـاعيـة للـمرأة في هـيئـة احلمـاية
ـوسـوي االجـتـمـاعـيـة عـطـور حـسـ ا
عـضو مجلس محافظة بغداد و رئيسة
ـــرأة والـــطــفل دهـــاء الــراوي جلـــنــة ا
بـــحــضــور مــديـــرتي قــســمـي الــبــحث
االجــتـمــاعي  واخلـدمـة االجــتـمــاعـيـة.
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
ـــوســـوي قــولـــهـــا (اهـــمــيـــة تـــقــد ا
ـســاعـدات الـعـيـنـيـة لالسـر مـعـدومـة ا
الــــــدخل وضــــــرورة تــــــقـــــد الــــــدعم
ــســانـدة لــتــشـجــيع اوالد الــعـوائل وا
الــفـــقــيــرة عــلـى عــدم تــرك الــدراســة).

ـوسـوي فـي احتـفـال اعالن وشـاركت ا
ـنــاهـضـة الــسـتــراتـيـجــيـة الــوطـنـيــة 
ــرأة  بــرعـــايــة رئــيس الـــعــنف ضـــد ا
مــجــلس الــوزراء الــدكـتــورعــادل عــبـد
ــثــلي الــســفــارة ــهـــدي وحــضــور  ا
ـــتــحــدة الـــكــنــديـــة وصــنــدوق اال ا
لـلـسـكان. وكـتـبت االستـراتـيـجيـة بـايد
عــراقـيــة بـعــد حتـريــر احملـافــظـات من
عـصابات داعش االرهابية وتهدف الى
ـــرأة خالل احلــــد من الــــعــــنف ضــــد ا

النزاعات والظروف الطارئة.
ووجــهـت مــديــر عــام دائــرة احلــمــايـة
االجـتـمـاعـيـة لـلـمـرأة الـدكـتـورة عـطور
ـوسـوي بتـسـهـيل االجراءات حـسـ ا
االداريـة للمستـفيدات من راتب اإلعانة
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اإلجــتـمـاعـيــة واكـمـال مــعـامالتـهن في
ـكـن وحـسب تـوجـيـهات اسـرع وقت 
وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان.
وسوي خالل جـولة  تفقدية وتـابعت ا
لـقـسم الـرصـافـة الـتـابـع لـلـدائـرة سـير
شـمولة عـمل تدقـيق مـعامالت االسـر ا
بــراتب االعـانـة االجـتـمـاعــيـة لـلـوجـبـة
اجلـديــدة مـوجـهـة بـاجنـازهـا بـاسـرع
وقـت وخــــاصــــة لــــكــــبـــــيــــرات الــــسن

عاقات.  وا
كـما اطلـعت ايضا على آلـية االسترداد
ـعــمـول بـهـا وااليـقـافـات الـواردة من ا
ـفـتش العـام.. واسـتـمعت الى مـكـتب ا
ـعـوقات الـتي تـؤخـر سيـر الـعمل في ا
شـعب الـقسـم متـعـهدة بـحـلهـا واجرت

ـــوســــوي خالل اجلـــولـــة زيـــارة الى ا
تـابـعة مـركـز اصـدار البـطـاقة الـذكـيـة 
اصـدار الـبطـاقـات الذكـيـة للـمـشمـول
اجلـدد بــاعـانـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة

ضمن الوجبة اجلديدة.
واســـتــقـــبل وزيـــر الــعـــمل والـــشــؤون
االجـتـماعـيـة باسم عـبـد الزمـان رابـطة
ابــــطـــال جـــرحـى اجلـــيش الــــعـــراقي
وجـــرت مـــنــاقـــشـــة اوضـــاع اجلــرحى
سـاعدة ومـعـاناتـهم وامكـانيـة تقـد ا
لـــهم حـــسب الـــضـــوابط واالجــراءات.
ونـاقش الـوزيـر مع وفد الـرابـطة خالل
ـــاضي الـــلـــقــــاء الـــذي عـــقـــد االحـــد ا
ـمـكن ان تـقـدمـها اخلـدمـات الـتي من ا
الـــوزارة لـــهــذه الـــشـــريــحـــة من خالل
ــســـتــحـــقــ مــنـــهم حــسب شـــمــول ا
ـتـفـرغ التي عـ ا الـضـوابط بـفـقـرة ا
تــقــدمــهــا هـيــئــة رعــايــة ذوي االعــاقـة
واالحــتـيـاجـات اخلــاصـة وكـذلك مـنح
تـأيـيدات من قـبل الـهيـئـة للـجرحى من
ذوي االعـاقة لشمولهم بقطع االراضي.
وقــال عـبـد الـزمـان بــحـسب الـبـيـان ان
(هـيئة رعاية ذوي االعـاقة تتابع بشكل
مـبـاشـر مع وزارة االعـمـار والـبـلـديـات
مــوضـوع تـسـهـيل مـنح قـطع االراضي
لـــذوي االعــاقــة وذلك حـــسب مــوافــقــة
مـجلس الوزراء على كتـاب هيئة رعاية
ذوي االعـاقة بـاستـثنـاء هذه الـشريـحة
وضوع قطع مـن االجراءات اخلاصة 

االراضي). 
وتــطــرق الــوزيــر الى مــوضــوع مــركـز
تـأهـيل اجلـرحى الـتابع لـوزارة الـدفاع
ـركـز تـقـد واهـمــيـة ان يـتـولى هـذا ا
الــرعـايــة الالزمـة لـهــذه الـشــريـحـة من
سـتـلزمـات االساسـية خالل تـأهـيله بـا

تخصصة. كما شهد اللقاء الكات ا وا
مـنـاقـشة امـكـانيـة شـمـول اجلرحى من
ذوي االعـاقة بافتتـاح االكشاك مساواةً
بــاقـرانــهم ضـحـايــا االرهـاب من خالل
مــفـاحتــة امــانـة بــغـداد بــهـذا الــشـأن
ـــســـاعـــدة فـي تـــســـهـــيل فـــضـال عن ا
حـصــول اجلـرحى الـراغـبـ مـنـهم في
شــراء ســيــارات بــنــظــام االقـســاط من

الشركات احلكومية.
الية وعـقدت مجموعة عمل الـتقنيات ا
احلـديـثــة لـلـدول الـعـربـيـة اجـتـمـاعـهـا
األول يــــوم الـــثالثـــاء  11ديــــســـمـــبـــر
ركزية صارف ا ثل عن ا بـحضور 
ومـؤسـسـات الـنقـد الـعـربـية ووزارات
ال والبنوك ـالية وهيئات أسواق ا ا
الـية الـتـجاريـة وشركـات اخلدمـات ا
ثلـ عن مقدمي خدمات إضـافة إلى 
ـالـيـة احلـديـثـة في الـدول الـتـقـنـيـات ا
الـــعــــربـــيـــة وخـــبـــراء مـن مـــخـــتـــلف
ـالـيـة اإلقـلـيـمـيـة ـؤسـسـات واألطـر ا ا
والــــــدولـــــيــــــة إلى جــــــانب عــــــدد من
مـؤسسات الـقطاع اخلـاص الرائدة في
الية احلـديثة. تبنت مـجال التقنـيات ا
اجملــمــوعـة في االجــتــمـاع خــطــة عـمل
إقـــلــيــمـــيــة لــتـــعــزيــز االســـتــفــادة من
ـالـيـة في الـدول الـعـربـية. الـتـقـنـيـات ا
تـتـنـاول اخلطـة عـدة مـحـاور للـقـضـايا
الــرئـيــسـيــة لــدعم الـبــيـئــة احلـاضــنـة
الـيـة احلديـثة مـثل اإلطار لـلـتقـنيـات ا
الـتشـريعي والـرقابي لـدعم االبـتكارات
ـالـية في إطـار مـنظم ودعم الـتـحالف ا
والـتـعـاون ب الـدول الـعـربيـة لـتـبادل
ــعــلــومــات في األفــكــار واخلــبــرات وا
ــالـيـة مــجـال تـشــريـعــات الـتـقــنـيـات ا
احلــديـثـة. كـمــا يـسـتــحـوذ مـحـور أمن

ــعــلـــومــات عــلى جــزء مــهم مــحــاور ا
اخلـــطــة عــلى ضـــوء اهــتــمــام الــدول
ــكـــافــحـــة الـــتــهـــديــدات الـــعــربـــيـــة 
اإللـكترونية في إطار التعاون ومواكبة
ـتحدثون من ـعايير الـدولية.  أشار ا ا
أعــضـاء اجملـمــوعـة ألهــمـيـة إيالء دعم
وتـمـويل حـاضـنـات األعـمـال واخلروج
بـحلول ومنتجات مالية مبتكرة. كذلك
جـــرى الــتــأكــيـــد عــلى فـــرص تــعــزيــز
ـالي من خالل دعم مـعـدالت الـشـمـول ا
ا الية الرقمية  اخلـدمات واحللول ا
الـية للدول يـخدم أغراض االسـتدامة ا
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يــــذكـــر أن إنـــشــــاء اجملـــمــــوعـــة جـــاء
اسـتـجـابةً لـتـوجـيهـات أصـحاب وزراء
ـصـارف ــالـيــة الـعـرب ومــحـافــظي ا ا
ـركزية ومؤسـسات النقـد العربية في ا
ـالـيـة مـتـابـعـة تـطـبـيـقـات الـتـقـنـيـات ا
وتـــطــورهــا إدراكـــاً لــتــزايـــد أهــمــيــة
اليـة احلديثة اسـتخدامـات التقنـيات ا
صـرفي والـنـمو ـالي وا في الـقـطـاع ا
تسارع الذي تشهده صناعة الـكبير وا
رتبطة بها هـذه التقنيات واخلدمـات ا
عـلى مستوى العالـم والفرص الكبيرة
الـتي تتيحها هذه التقنيات واخلدمات
عـلى صـعـيـد تـعـزيـز كـفـاءة الـعـمـلـيات

صرفية.  الية وا ا
تـهدف اجملـموعة الـتي يتـولى صندوق
الــنـقــد الـعــربي أمـانــتـهــا الـفـنــيـة إلى
الية الـتشاور في مواضـيع التقنـيات ا
ـعـرفـة احلــديـثـة وتـبـادل اخلــبـرات وا
حـول قضاياها وبلورة الرؤى اخملتلفة
لــتـنــشــيـطــهـا وتــنـظــيــمـهــا في الـدول
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وت في العـراق فرصة لالسـتغراب والـدهشة وازاء مـا قدم من حاالت لم يتـرك ا
تقدمة فاذا وت في الدول ا وت العراقي عن ا متنوعة ومختلفة البحث يختلف ا
كـان االنـسـان في هـذه الـدول يـضـطـر لـلــمـوت بـعـد ان عـاش حـيـاته كـامـلـة غـيـر
ـمتـعـة واجلـميـلـة فـان الـعراقي غـالـبـا ما مـنقـوصـة وبـعـد ان شبع من فـرصـهـا ا
ـوت بـعـد حـيـاة من احلـرمــان وبـعـد انـعـدام مـتـواصل لـلـفـرص الـرائـعـة يـواجه ا
وت وهـو مسرع في لـقائه امال ان يجـد التعـويض في العالم والنـادرة ويواجه ا
االخـر. وقـد وجـدت نـفـسي مـسـتـغـربـا ومـنـدهـشـا امـام مـوت الـزمـيل والـصـديق
صـبـاح اخلـالـدي فـقـد عـرفـته دؤوبـا مـثـابــرا في عـمـله وفي كـتـابـاته يـؤدي عـمـله
ـهنـيـة جـيـدة فـهـو من مالكـات وكـالـة االنـبـاء الـعراقـيـة ويـجـيـد كـتـابـة االخـبار
والتـقارير وانه مصحح جيـد وكاتب عمود ومقالـة رائع ولديه قدرةعلى اجراء
قـابالت واحلـوارات وغالـبا يـكـلف من قبل رئـيس الـتحـريـر على حتـرير وادارة ا
ـســتـجـدين من اعـداد مـعـيــنـة من اجلـريــدة كـمـا انه يــكـلف بـتــدريس وتـدريب ا
ــواقع وفي الـعـمل الـصـحــفـيـ الـشــبـاب الى احلـد الــذي يـتـســاوون مـعه في ا

الصحفي. 
اذن ما الـذي دفع صباح اخلالدي الى االستعجال في الرحيل عن احلياة وترك
اهـتـمـاماته والـتـزاماته ومـطـامـحه وما عـرف من زمالء واصـدقـاءه والرحـيل نـحو
ت الــعــالم االخــر? واعــود لــلـمــوت الــعــراقي فــاقــول: ان صــبـاح اخلــالــدي لم 
وت مـناسبا لـعمره ولكـنه كان يعاني الضطـراره احلتمي بوقت مـع ولم يكن ا
عـددا من االمـراض واالوجـاع وكـان يـصــر عـلى كـتـمـانـهـا والــسـيـطـرة عـلـيـهـا
رض ولم عـافى الـسلـيم وكان يـعيـش صراعـا يومـيا ضـد ا ـظهـر ا والظـهور 
ـارسة العمل رض وان تـبعده عن الـتفاؤل و يسـمح لنفـسه بان تتـوارى خلف ا
اليـومي اجلدي الـدؤوب. ولم يعمل صـباح اخلـالدي النه يحب الـعمل ويـبدع فيه
ـا النه يـعيـل عائـلـة كـبيـرة ويـسـكن بـيتـا مـؤجـرا وينـتـقل من مـكـان الى اخر وا
ـرضى الـعـراقيـ يـجد االبـواب مـغلـقة بـسـيارات االجـرة والنه مـثل الكـثـير من ا
امــام حـالـته ومـغـلـقـة امــام مـا يـعـاني من مـرض وحـرمــان لـقـد فـقـدت الـثـقـافـة
ـبـدع صـبـاح اخلـالـدي وهي مـعـرضة الـعـراقـيـة العـديـد من امـثـال الـصـحـفي ا

ـزيــد من االسـمــاء الالمـعــة فـهل تـبــادر اجلـهـات لـفــقـدان ا
ــســؤولـــة واخملــتــصـــة الى دراســة هـــذه احلــالــة ووضع ا
ـعــاجلـات اليــقـافــهـا وعـدم تــكـرارهــا? ومـتى احلـلــول وا
يــحــصـل ذلك? ورحم الــلـه الــزمــيـل والــصــديـق صــبــاح
اخلالـدي لقـد كان دؤوبـا كنـحلـة وانيـسا رقـيقـا كنـسمة

دمث اخللق رفيعه.  
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