
الــتـــفــتــيــشــيــة فـي األســواق احملــلــيــة في
مـحافـظة ديالى أسـفرت عن غلق 81 محال
و مــعــمـال جتــاريــا خملــالــفــتــهــا الــشــروط
والــضـوابط الــصـحـيــة في مـجــال عـمــلـهـا
ـواد اخملتـلفـة التي تعـرضهـا واخلاصة وا
). واضاف بـاالستـهالك اليـومي للـمواطـن
الـــــعــــزاوي انه  ( اتـــــخــــاذ االجــــراءات
الــقــانـونــيــة بـحق اصــحــاب هـذه احملالت
فــضال عن عــمـلــيـة الــغـلق حــيث  فـرض
غــــرامـــات مــــالـــيــــة قـــدرهـــا 14828000
ومـــــصـــــادرة وإتالف  113248كـــــغـم من
واد الغذائية الصلبة و 54412 لترا من ا

واد السائلة). ا
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واعـلن مـحـافظ ديـالى مثـنى الـتـمـيمي  في
بـــيــان تــلــقــتـه الـ ( الــزمــان )  انه  ( وجه
ـــســتــوردة عــبــر ـــنع دخــول الــدواجن ا
حـــدود احملــافـــظــة ) . وقـــال الــبـــيــان  ان
(مــحــافظ ديـالـى مـثــنى الــتـمــيــمي خـاطب
قــيـادة عــمـلـيــات احملـافــظـة بـشــكل رسـمي
إلتــــخــــاذ إجــــراءات بــــشـــأن مــــنـع دخـــول
ــســتــوردة الــقــادمـة مـن إقـلــيم الــدواجن ا
كـــردســتــان بــإجتـــاه حــدود ديــالى حلــ

ـركزية ) . إجـراء الالزم من قبل احلـكومة ا
وأضـاف أن  ( هذا التوجيه جاء بناءً على
مــنــاشـدات أصــحـاب حــقــول الـدواجن في
احملـافظة لوفـرة إنتاجهم احملـلي وحمايته
).واعـلن قـائـد شـرطة ديـالى الـلـواء فـيصل
بـاشـرة بـالصـفـحة كـاظم الـعـبادي   عـن ا
ـغلقة في الـثانيـة لفتح الشـوارع والطرق ا
االقــضــيـة والــنــواحي بـعــد مــركـز مــديــنـة
بـعــقـوبـة .  واضـاف الـعـبـادي لــ (الـزمـان)
(باشرنا بفتح خمسة شوارع وطرق مغلقة
في احـياء ناحية كنعان بعد عدة اعوام من
ا تـشهده الـناحيـة من استقرار اغالقـها   
أمـني وتـعـايـش سـلمـي وبـعـد ان تـدارسـنا
وضــــعــــهــــا االمـــنـي مع اجملــــلس احملــــلي

واالجهزة االمنية). 
واشـــــار الـــــعـــــبـــــادي  الـى انه ( اشـــــرف
مــيــدانــيـا عــلى فــتح طــرق حي اخلــضـراء

احلـــســـيـــني   حـــقــيـــقـــة عـــودة الـــقــوات
األمـيـركـية إلـى بعض الـقـواعـد العـسـكـرية

داخل احملافظة. 
وقـال احلسيني لـ (الزمان ) إن  (احلديث
عـن عـودة الــقــوات األمـيــركــيـة إلـى بـعض
الـقواعد الـعسكـرية في ديالى غـير صحيح
ونـنفيه جـملة وتفـصيال وهي مجرد أحالم

لدى البعض ) . 
وأضــــاف احلـــســــيـــني أن  ( الــــوضع في
ديـالى مـسـتـقر وهـو أفـضل من الـكـثـير من
احملـــافـــظـــات اجملـــاورة  )  الفـــتـــا الى أن
(الــقـوات االمـنـيـة الــعـراقـيـة تــمـسك بـقـوة
ـلف األمـني وحتـقق جنـاحات يـومـية في ا

احلرب على اإلرهاب ) .
وأشــار رئــيس الــلــجــنــة األمــنــيــة إلى أن
(اجلـمــيع في احملـافـظـة مـتـفق من قـيـادات
وشـخصـيات وقـوى  وطنـية بـأنه لن تكون
ـــــرا أو قـــــاعـــــــــدة ألي قــــــــــوة ديـــــالى 

أميركية ) .
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ورئـيس هـيـئـة اسـتثـمـار ديـالى ونـائبه ) .
واضــاف الـدايـنـي  أن  (الـيـات الــتـرشـيح
سـتعـتمد الـضوابط والـتعـليمـات الرسـمية
ـرشـح لـلمـناصب في اسـتـقبـال ملـفات ا

الثالثة من قبل جلنة مختصة ) . 
WOM √  U Ëdš

ومـن جــــانـب  آخـــــر طـــــالب الـــــنـــــائب عن
مــحـافــظـة ديــالى احـمــد مـظــهـر االجــهـزة
االمـنية بــ (التحقيق في اخلروقات االمنية
ـقــداديـة والــتي شـهـدت بــأطـراف قــضـاء ا
ســقــوط قـذائـف هـاون عــلى بــعض الــقـرى
وادت الى ترهيب وترويع العوائل اآلمنة )
. وشــدد مـظــهـر   عــلى  ( ضــرورة اتـخـاذ
طـاردة واجتثاث اخلاليا اجـراءات عاجلة 
االرهــابـيــة والـعــمل عـلى مــنع تــكـرار هـذه
اخلـروقـات وعـدم الـسـمـاح ألي جـهـة كانت
تــعـكــيـر االسـتــقـرار االمــني الـذي تــشـهـده
مــحــافــظـة ديــالى ) . فــيــمـا اوضـح رئـيس
الـلـجـنـة االمـنـيـة في مـجـلس ديـالى صادق

والعسكري والعصري والعروبة في ناحية
كـنعان شرق مدينة بعقوبة لرفع العبء عن
ـواطـن وتـقـليل مـسـافات قـطـعهم كـاهل ا
ــواطـنــ بــهـذا لــلــطـرق وشــاهــد فـرحــة ا
ـنـجـز االمـني الـذي مـا حتـقق اال بـجـهود ا
ــواطـنـ ويـقـظـة الــقـوات االمـنـيـة ودعم ا
احلـكومـة احملليـة ) . من جانـبها احلـكومة
احملـلـيـة في نـاحـيـة كـنـعـان قـدمت شـكـرها
جلـهـود االجـهزة االمـنـية عـلى فـتح الـطرق
ــغــلـقــة بــعــد عــدة اعـوام من والــشــوارع ا
اغالقـــهـــا مع اســـتـــعـــدادهـــا الـــتــام لـــدعم
االجــــهــــزة االمـــــنــــيــــة في عـــــمــــلــــهــــا في
الــنـاحــيـة.اعــلن رئـيس مــجـلـس مـحــافـظـة
ديـالى عـلـي الدايـنـي  فتـح بـاب التـرشـيح
ــنـصـب نـائب احملــافظ لـلــشـؤون الــفـنــيـة
ورئــيس هـيــثـة االسـتــثـمـار ونــائـبه. وقـال
الـدايـني لـ (الـزمان )  إن  ( مـجـلس ديالى
قــرر وبــشـكل رســمي فــتح بـاب الــتــرشـيح
ـنصب نائب محـافظ ديالى لشـؤون الفنية

الـكلداني  تـعرضت ظهـر اليوم (االحد)
لـفنـبلـة يدوية انـفجـرت موديـة الصابة
ـقــر  جلـروح . ويـعـد ـدخل ا حــارس 
احلـــــادث االمــــني االول مـن نــــوعه في
ــوصل بــعـــد حتــريــرهــا في مــديـــنــة ا
ـاضي وتــطـهـيـرهـا من صــيف الـعـام ا

عناصر تنظيم الدولة االسالمية
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ظــهـرت قــريــة (كـمــونـة ) الــســريـانــيـة
لـلـعـيـان من جـديـد بـعـد ان كـانت مـياه
ـوصل قـد غــمـرتـهــا في غـضـون ســد ا
الـسـنوات الـسـابـقة .. وتـنـتمي الـقـرية
ـذكــورةلـعـدة عـصـور  حـيث عـثـر في ا
اخــر تـنـقــيـبـات جــرت عـلـيــهـا في عـام
2011 على قطع اثارية قام بعرضها

مـتحف اثار دهـوك  ومن بينـها  اختام
حتـوي كـتابـات مـسمـاريـة  لشـلـمنـصر
الـثالث على شكل ثـيران مجنـحة  فيما
يـنـسب الدكـتـور عامـر اجلـميـلي  قـرية
(كـــمـــونــة )الـى الــعـــصـــور الـــوســطى
ــرتـــبــطــة بــالــعــهـــود الــســاســانــيــة ا
واالموية والعباسية  والتي يؤكد انها
 عـصـور ســريـانـيـة بـحـتـةغـلب عـلـيـهـا
الــطـابع االسالمي  رغم ان تـســمـيـتـهـا
احـتـفـظت  بـطـابعـهـا الـسـريـاني حيث
تـعـني تسـمـية الـقـرية  بـبـيت وموضع
ي في كــلــيـة الــكــمـون  وتــابع االكــاد
وصل في تـصريحات االثـار بجامـعة ا

ن  مــــوقـع الــــقــــريــــة زراعي حــــيث 
الـعـثور فـيه على الـعديـد  من اجملارش
والــرحى  ومــنــاجل احلــصــاد اضــافـة
لـصــلـبـان كـمـا  الـعـثـور عـلى اجـران
لـلــمـعـمـوديـة ومـنـهـا مـا  عـرضه في
مـتـحف دهوك عـلى انه مـعصـرة فضال
ــتــحف يــصــنــفــهــا من بــ عــلـى ان ا
نـطـقة مـكـتشـفـات  الـعثـور عـليـهـا 
ســمــيل رغم ان مــوقع الـقــريــة في سـد

وصل .. ا
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اكـدت مصادر في بلدة بـرطلة قيام قوة
ـداهمة من االسـتخـبارات الـعسكـرية 
ـركـز الثـقافـي لكـنيـسـة مار كـوركيس ا
لـلسريان الكاثـوليك في  البلدة  صباح
صادر ان الـيوم (اخلميس ) واوردت ا
ـركـز الذي الـقـوة الـعـسكـريـة داهـمت ا
 افــتـتـاحه مـؤخـرا لـتــقـوم بـتـحـطـيم
ركز دون اجـهزة االنترنت  اخلاصة با

بـعـد ان اصـدرت جريـدة الـزمان  خالل
اجلـــزء االول من اخـــبــار مـــســيـــحــيي
الـعراق  والـتي امتـدت من مطـلع العام
2018 الفائت وحتى منتصــف الــــعام
بـنـهايـة شـهر حـزيـران (يونـيـو ) حيث
ـــوقع نـــشــر مـــا طــغـى عــلى يـــعــاود ا
ـسـيـحي الـعـراقي من اخـبار ـشـهـد ا ا
خـالل النـصف الثـاني من العـام والتي
تــبــدا مـن تــمــوز (يــولــيــو ) وتــنــتــهي
بـنـهـاية شـهـر كـانون االول (ديـسـمـبر)
ــسـيــحـيـون والــيـكم ابــرز مـا شــهـده ا

خالل  هذه االشهر :
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قـراطية اكـد األم الـعام للـحركـة الد
اآلشــوريــة  يــونــادم كــنــا عــدم دخـول
ـسـيـحـيـة في أي الـقـوى الـسـيـاسـيـة ا
حتـالـفات سـياسـية لـتـشكـيل احلكـومة
اجلــــــديـــــدة فــــــيـــــمـــــا أشــــــار الى ان
ــســيـحــيـ ضــحــايـا مــواقــفـهم ان “ا
الـوطـنـيـة .”وقـال كـنـا فـي تـصـريـحات
صــحـفــيـة انه “الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة
ومــخـرجـات االنــتـخــابـات لم تـســتـقـر
حـتى هذه اللـحظة مـوضحا ان “الذين
دخـلوا في حتـالفـات سيـاسيـة هم على
رمال متحركة .”وأضاف ان “حركته لم
تـدخـل في حتـالف لـتـشـكـيل احلـكـومـة
اجلــديــدة ولم تــبــدأ بــحــوارات حــتى
وضوع لكنها مع الـساعة حول هذا ا
اجلـهات التي تـريد االصالح ومـكافحة
الـفسـاد الذي دمر الـبلد ?”مـشددا على
ان “مــواقف احلـركــة مـعــروفـة ونـحن
نــتـشــرف بـكـونــنـا ضــحـايــا مـواقــفـنـا
الـوطنية .”وتـخوض الكـتل السيـاسية
الـفـائـزة في االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة
وفـقاً لنتائج العد والفرز “اإللكتروني”

قبلة. مفاوضات تشكيل احلكومة ا
“uLð 6 

ــركـز يـونـان ـكـتـب الـتـنــفـيـذي  نــعى ا
ـستـقـبلـيـة  رحيل هـوزايـا للـدراسـات ا
الــبــروفـيــســور  افـرام عــيــسى يـوسف
ــنــاســبـة حــيث اصــدر بــيــانــا بـهــذه ا
االلـيمة جـاء فيهـا ببالغ األسى واحلزن
تـلـقيـنا خـبر رحـيل الـبروفـيسـور افرام
عـيسى يوسف فـي فرنسا يـوم الثالثاء
ـاضي. الـدكـتـور افـرام كـان عـلـمـا من ا
اعـالم الـــــــــــــكـــــــــــــتـــــــــــــابـــــــــــــة واالدب
الـكلـداني\السريـاني\اآلشوري ومـحبا
عــاشــقــا لـــشــعــبه وارضه ولــثــقــافــتــة
الـســريـانـيـة وحـضـارة وادي الـرافـدين
الـعــريـقـة. قـدم الـدكـتـور افـرام عـصـارة
عــلـمه وفــكـره من اجـل تـعـريـف الـعـالم
بـــكـــنــز حـــضـــارته ومـــعــانـــاة شـــعــبه
وصــــراعه مـن اجل الــــبـــقــــاء من خالل
ـتـعـددة مــؤلـفـاته الــكـثـيــرة وبـحـوثـه ا
. سـؤول والـسيـاسي ولـقاءاته مـع ا
خـسـر مـركـز يـونان هـوزايـا لـلـدراسات
ـستـقبلـية بـرحيل البـروفيـسور افرام ا
احـــد اعـــمـــدته الـــذي شـــارك في وضع
ركز. كما انه الـلبنات االسـاسية لهـذا ا
كــان عــضـوا هــامــا في هــيـئــة مــجـلس
اخلــبـراء وكـان داعــمـا وحـريــصـا عـلى

ومته. ركز ود تطور ا
“uLð 8 

اكـد موصلـيون  ان مقـر حركة بـابليون
فـي حي الـعـربـي بـاجلـانـب االيـسـر من
وصـل تعـرض السـتـهداف من مـديـنـة ا
قـبل مسلح مجهولـ بواسطة قنبلة
يـدوية . واضاف عدد من اهـالي منطقة
ـوقع  ان حـي العـربي فـي اتصـال مع ا
مــقــر احلــركــة الــتي يــتــزعــمــهــا ريــان

قــانــون لــلــحـد مـن اسـتــيــراد الــتــمـور
نتج احمللي وتشجيع واالعتماد على ا
تـصـديـر وتـصـنـيع مـنتـجـاته من خالل
سـن الـقـوانــ الـتي تــدعم هـذا اجملـال
ـالـي لـهــذا الــقــطـاع وتــوفــيــر الـدعـم ا
احلـيـوي).وقـامت مـديـريـة الـزراعـة في
مـحـافظـة نيـنوى بـأعداد خـطة لـتوزيع
بــذور مــحــصــول احلـنــطــة لــلــفالحـ
ــزارعـ لـلـمـوسم الـزراعي احلـالي وا
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عـــقــدت مــديــريـــة زراعــة كــربالء نــدوة
ـــعــوقــات الــتي ــنــاقــشــة ا حــواريـــة  
تــعـتــرض عـمــلــيـة تــصـنــيع وتـصــديـر
الـــتــمــور وبـــحــضــور مـــديــر الــزراعــة
ورئــيس االحتــاد احملـلي لــلـجــمـعــيـات
الـفالحية وعـدد من مصدري ومـصنعي
الـتمور في احملافظة . وقـال بيان تلقته
(الـــــزمــــان) امس ان (الـــــنــــدوة اكــــدت
ضـرورة فـتح حـوار مـع جـميـع حـلـقات
انـتــاج الـتـمـور من فالحـ ومـصـدرين
ومـصـنـعـ من اجل الـوقـوف على اهم
مـعوقات االنتاج والتـصنيع والتصدير
وايــجــاد احلــلــول لــهــا لــغــرض زيـادة
عــمـلـيــات الـتـصـديــر الى خـارج الـبالد
كـون الـتـمـور الـعـراقـيـة تـعد مـن افضل
ـرغوبة نطـقة وا نـتجـة في ا االنـواع ا

لدى الكثير من البلدان). 
واضــاف ان (الـــنــدوة نــاقــشت مــجــمل
ـعوقات الـتي تواجه عمـلية ـشاكل وا ا
انـتـاج وتـسـويق التـمـور في احملـافـظة
واكـدت على اهمية زيادة اعداد النخيل
ـكافـحـتـهـا سـواء من قبل واالهـتـمـام 
الـــدولـــة او الـــفالحـــ من اجـل زيــادة
ـا ينعكس ايجاباً االنـتاج كماً ونوعاً 
عـلى االقتصاد الوطني وضرورة وضع

بغداد
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من األمثال الشهيرة عند العرب :

رود) ن كفرّه  (ويل 
ثل على احلكّام الطغاة الذين يسلطون العتاة على رقاب وما أشـد انطباق هذا ا
النـاس ثم يفـصحون عـن مثالـبهم وانـحطـاطهم نـاس انهم هم الـسبب في كلّ

ما صدر عن اولئك العتاة من مظالم وجرائم ..!!
-2-

وال نريد ان نستعرض الكثير من الشواهد التاريخية على ذلك  ويكفينا ما قاله
لك) في (خالد بن عبد الله القسري) الذي والّه االمويون على ( هشـام بن عبد ا

العراق فعاث فساداً في البالد والعباد  –
قال :

كافأة " إنّ خالـداً أَوْجَفَ فأعجف  وأدلّ فأملّ وأفرط في االساءة فـأفرطنا في ا
– 

وبَلَغَ السيل الزُّبُى "
(أوجف فأعجف : أسرع في االساءة وتمادى فيها .

أدلّ فأملّ : أكثر من االدالل فسبب لنا اإلمالل ) 
والسؤال اآلن :

اذا كافأتموه على االساءة واحلقارة باالمارة ? 
ألم يكن مـن الالزم ان يكون بـعيـداً عن أنّ يكـون صاحب سـلطـة وقرار فيِ شأن

احلرائر واألحرار ?
انه صنيعتُكم الفاسدة وخياركم األهوج ..
-3-

وقد جاء في التاريخ :
انّ خالداً خطب فقال في خطبته :

ا يشرفني   ( والله ما امارة العِراق 
فبلغ ذلك هشاما فغاظه جدا  وكتب اليه  وقال في جملة ما قال :

ا يشرفك   انّ امارة العراق ليست 
صـدقتَ  والـله مـا شيء يـشـرفك وكيف تـشـرف وأنت دعيّ الى بـجـيـله القـبـيـلة

القليلة الذليلة )
أرأيت كيـف طغى (خـالد) ورأى نـفسه أكـبـر من امارة الـعراق دون أنْ يـكون له

ؤهالت والنسب ما يجعله صاحلاً الدارة دفة شؤون العراق ? من ا
والذَنْبُ كله في ذلك على من اختاره وسلّمه االمارة ..!!

والسؤال االن :
كم من نظيرٍ خلالد القسري في (العراق اجلديد ) ?

ناصب العالية أنستهم حقيقتهم ..!! انّ ا
وكأنهم الهِرَرَةُ التي تنتفخ بِزَعْمِ أنها االُسود !!

وشتانَ ب الهر واألسد !
-4-

ان خالـد بن عـبد الـله الـقشـري يـنحـدر من أب كـذوب  وجَدٍّ كـذوب وكـانت هذه
العائلة القسرية معروفة عند العرب بالكذب 

قيل :
( كان جده يزيد بن أسد يلقب خطيب الشيطان 

وكان أكذّبَ الناس في كل شيء معروفاً بذلك 
ثم نشأ ابنه عبد الله فسلك منهاجه في الكذب 

ثم نشأَ خالد ففاق اجلماعة ) .
والكذب  –كما هو معلوم  –أخطر اخلبائث 

وعن هذه األسرة الكذوبة نُقل عن (ابن شهاب بن عبد الله ) انه قال :
قـال لي خـالـد بن عــبـد الـله الـقـســري اكـتب لي الـنـسب  فــبـدأت بـنـسب مـضـر

فمكثت اياما ثم أتيتُه فقال ما صنعتَ ?
فقلت :

بدأتُ بنسب مضر وما أتممتُه فقال :
اقطعْه  – قطعه الله مع أصولهم  واكتب لي السيرة فقلت له :

ّـر بي الشيء من سيـر عليّ بن ابي طالب  –صـلوات الـله عليه  –فـأذكره  انه 
فقال :

ال  اال أن تراه في قعر اجلحيم ) 
وعنـدي : ان هذا احلـقد على بـطل االسالم اخلالـد االمام عـلي بن ابي طالب هو
الـذين سـنّـوا سـبّـه في الـصـلـوات وعـلى سـرّ االعـتـمـاد عــلـيه من قـبل االمــويـ 
نـابر حتى جـاء عمـر بن عبد الـعزيـز فأبطل ذلك والى هـذه الدرجـة السحـيقة ا

من احلقد واجلهل والتنكر لقادة االسالم انحدَرَ هذا العتّل الزنيم .
االغاني / ج 15/ 21

دائني عنه : أليس هو القائل  –برواية ا
ؤمن نقضت الكعبة حجراً حجراً ونقلتُها الى الشام" " لو أمرني امير ا

ـارق اللئـيم يكشف لقد كـان للكـعبة حـرمتهـا حتى في اجلاهـلية  وهـا هو هذا ا
عن مروقه الفظيع عن ربقة االسالم بذلك التصريح .

صدر السابق /  16 ا
وازدادت حماقته واعتداده بذاته حتى قال :

( ما ابني يزيد بن خالد بدون مسلمة بن هشام ) 
-اي ان ابـني ال يقل عن ابن مسلمة بن هشام  – فـكان ذلك سبب عَزْلِهِ اياه عن

العراق .
صدر السابق /  17 ا

-5-
وجاء في التاريخ :

(اتخـذ خالد ضياعـاً كثيرة حتى بلـغت غلّتُه عشرة آالف ألف درهم  –اي عشرة
مالي درهم - )

مـتلـكات واذا كان ربـحه من ضيـاعه عشـرة ماليـ درهم فكم كـانت قيـمة تـلك ا
العقارات ?!

اليــ من ن أصــبح في ظـل الــعــراق اجلــديــد من أصــحــاب ا يــذكــرني هــذا 
الدوالرات ال الـدراهم في شـوط زمني قـصيـر بعـد ان كـان من أصحـاب الفـقر

دقع ..!! ا
ـنـهـوبـة عـبـر الــصـفـقـات الـفـاسـدة انـهـا ثـروة الـوطـن ا
شـاريع الكاسدة والغريب انّ الـقراصنة واللصوص وا
حـتى االن في حصـن حصـ ال يصـل اليه قـانون  وال

سهم أحد ..!!
وال حول وال قوة اال بالله .

كربالء
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ايــراد االسـبـاب الـتي دفـعـتــهـا لـلـقـيـام
بـهذا العمل فـيما اكدت مصـادر مطلعة
بــان مــا قــامت به الــقــوة الــعــســكــريـة
كــانت قــد نــفـذته ايــضــا في مــركـز من
مـراكـز االنـترنت في بـلـدة بغـديـدا كون
اجــــهــــزة الـــبـث واالرســـال اخلــــاصـــة
بـاالنـتـرنت تـقـوم  بـسـحب اخلـدمة من

االقليم
“uLð 15 

اوردت مـــصـــادر مـــطـــلـــعـــة بـــان قـــوة
االسـايش  الـتي اعـتـقلـت مديـر نـاحـية
الــقــوش فـائــز عـبــد جــهـوري  اطــلـقت
سـراحه بـعـد احـتـجـاز دام الكـثـر من 7
ـصادر انه بـالرغم سـاعات ..وتـابعت ا
مـن اطالق سراح جهـوري فان مـصيره
مــازال مــجــهــوال كــونه اقــتــيــد جلــهــة
مـجـهـولـة دون مـعرفـة مـكـان احـتـجازه
..جتـــدر االشـــارة الى مـــديـــر نـــاحـــيــة
ــمـارسـة مــهـام عـمـله الــقـوش بـاشـر 
بـامر من مـحافظ نـينوى الـيوم (االحد)
ـبــاشـرته سـوى حــيث لم يـســتـغــرق 
سـاعات قليلـة حتى  اقتياده من قبل

كان مجهول قوة االسايش 
“uLð 19 

فـي هــذا الــيــوم اعــلـن نــائب الــرئــيس
االمـريـكي مـايك بـنس عـن خطـته لـدعم
ـكـونـات العـرقـيـة  حيث اشـار تـقـرير ا
الـى ان نائب الـرئـيس األمـريـكي مايك
ـاضي فـي ح بـيـنس في اخلـريف ا
كـانت تُسيطر قوات التحالف على آخر
مـعـاقل مـا يُـعـرف بـالـدولـة اإلسـالمـيّة
ـنـاصرة الـقى خـطابـاً أمـام مجـمـوعة ا
سيحي ”في واشنطن “الدفاع عن ا

العاصمة.
 ركـز في قـسم كـبـيـر من خـطـابه على
تـحدة اآليـلة الى انـتقـاد جهـود األ ا
مــســانــدة األقــلـــــــيــات الــديــنـــــــــــيّــة
قـاتلـون أرضها الـعراقـيّة الـتي دنس ا

ومنازلها.
ــســيــحــيــ ال يــجـب عــلى أتــرابــنــا ا
ـــضـــطـــهــديـن في الـــشــرق وجـــمـــيع ا
ــؤســســات األوسـط االعــتــمــاد عـــلى ا
ــتـعــددة اجلـنــسـيــات عـنــدمـا يــكـون ا
. سـاعدة مـباشرةً بـاستـطاعـة أمريكـا ا
ويـشـرفـني الـيـوم أن أعـلن أن الـرئـيس
تـــرامـب أمـــر وزارة اخلـــارجـــيّـــة وقف
تـمـويل جـهـود اإلغـاثـة غـيـر الـفـعـالة.”

وقـال بـيـنس ان اجملـمـوعـات الـعـراقـيّـة
سـوف تتلقى دعـماً مباشـراً من الوكالة
سـاعدتهم األمـريكيّـة للـتنمـيّة الدولـيّة 
عـــلى إعـــادة اإلعـــمـــار. ورحب الـــقــادة
تـحدة بتلك اإلجنـيليـون في الواليات ا
اخلــطـوة مـعــتـبـرين ان عــلى مـسـاعـدة
ــســيــحـيّــة في الــعـراق أن اجلــمــاعـة ا
تـــكـــون هــــدفـــاً أســـاســـيـــاً من أهـــداف
الـسياسية اخلارجيّـة األمريكيّة.وتشير
ــنـخــرطـة الى أنه من أغــلب األطـراف ا
الــواجب الــتـركــيـز عــلى الــشق األمـني
عـنـد تصـمـيم أي برنـامج نـاجح إلعادة

اإلعمار. 
وكـشفت الوكالة األمريكيّة مباشرةً بعد
خـطـاب بـينس انـهـا بـدأت عمـلـيّـة منح
األمــوال لـلـمــنـظـمــات غـيـر احلــكـومـيّـة
احملـــلــيّـــة. وخـــصــصت الـــوكـــالــة في
ديـــســـمـــبــر 2017 6.6 مـــلـــيــون دوالر
باشـرة للنازح العائدين لـلمساعدة ا
الى مـــحــافـــظــة نـــيــنـــوى حــيـث بــقي
بـــحــــسب صـــحــــيـــفـــة الــــواشـــنــــــطن
بـوســـــت 200 ألـف مسـيحي من أصل
5.1 مليون. كما وتساعد الوكالة أولئك
الـعائـدين الى سنـجار حـيث تقـــــــلص
عـــــدد الــــيــــازيـــــديــــــــــــ الـى أقل من
500ألف. ويهدف هذا التمويل الى

تثبيت اجلماعات بعد أن أفرغت أعمال
ـدن في شـمـال غرب الـرعب الـبـلـدان وا

العراق. 
فـعـندمـا بدأت الـدولـة اإلسالميّـة حمـلة
الــرعب في الـعـام 2014 شـاهـد الـعـالم
مـذعـوراً احلـمـلـة الـعـنـيـفـة الـتي طـالت

األقــــلــــيــــات فــــاســــتُــــخــــدم الــــصــــلب
واالســتــرقــاق اجلـنــسي واالغــتــصـاب
كــأسـلـحـة حــرب إضـافـةً الى الــتـدمـيـر
اجلــمـــاعي لــلــمــنـــازل. ويُــقــدر الــبــنك
الـدولي واحلكومة العراقيّة كلفة إعادة
اعـمـار اجلمـاعات الـتي دمرتـها الـدولة
اإلسـالميّة بـ 88 مـليـار دوالر. وال يزال
مـن غيـر الـواضح مـا إذا سـوف تـنجح
سـخرة إلعادة االعـمار في بالـغ ا كـل ا
ـستـقبل اقـنـاع السـكان بـالعـودة في ا

القريب أو البعيد
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قــال مـسـؤولـون في اربــيل إن شـرطـيـا
اصــيب بــجــروح إثــر إطالق نــار عــلى
مــــبـــنى احملـــافــــظـــة الـــواقـع في قـــلب

عاصمة اقليم كوردستان. 
وقـــال نــــائب مـــحـــافـظ اربـــيل طـــاهـــر
عـبـدالـله إن ثالثـة مـسـلحـ اقـتـحـموا
مــبــنى مـــــــــحــافــظــة اربــيل قــبـل بـدء
الــــدوام وفــــتـــحــــوا الــــنـــار بــــصـــورة
عـــشــــوائـــيـــة. وذكــــر مـــســـؤولـــون أن
ـسلح هـاجموا مبـنى احملافظة في ا
الـــســـاعـــة  07:45 دقـــيـــقـــة صـــبـــاحــا
بـالـتـوقيـت احمللي. ولم يـوقع الـهـجوم
أي خــســائـر بــشــريـة لــكــنه اســفـر عن
ــبــنى اصــابــة شــرطي كــان يــحــرس ا
بـحسب مـا ذكره عـبدالـله. لكـن مصادر
ــوظف فـرحـان مــطـلــعـة اكـدت مــقـتل ا
ـوك 55 ســنـة من ســكـنـة ايــلـيــا بـرا
مـــديــنــة عـــنــكـــاوا في الــهـــجــوم عــلى

احملافظة.
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في كل زاويـة من زاويا مـن اين نبـتـدأ ولـلـحـديث شجـون كـثـيـرة هي الـقـصص 
اليـصـدقـهـا حـتى األنـسـان في الـعـصـر اجلـلـيـدي ولـكن تـلك احلـكـومـات قـصـة
سؤولـ الذين كل همهم مايثـلج قلوبـنا التـصريحات الـتي نسمـعها من بـعض ا
ا سرقوه ولم يتبق له حتى ابسط مادة راحة الـشعب فلو انهم يحبونه حباً جما 
قرض الن احلـكـومة امـا بالـنـسبـة لـلصـابـون  ـواد في الـبطـاقـة التـمـوينـيـة  من ا

اكتشفت ان الشعب اصبح يصنع الصابون في البيوت
الن هذا يـعتبر اسرافاً عنصـران اليلتقيـان على مائدة واحدة لح واما الـسكر وا

وتبذيراً. 
سـؤول اليـوم وخاصـة في هذا الـظرف احلرج لكن االلـتفـاتة الرائـعة من لـدن ا
ـر عـلى الشـعب حـيث اوعـز مـسـؤول كبـيـر في احلـكـومة بـاضـافـة مادة الـذي 
ربى الى الـبطـاقة الـتمـونيـة الن كثـرة االحمـاض التي بـ مفـرداتهـا تؤدي الى ا
ـواد مـثل الـصابـون والـهيل تـلـفهـا فال بـد من عـنصـر يـحافـظ على عـدم فـساد ا
رموقة والطـماطة والشلغم والكـزبرة وهذا طبعا اجنـاز يضاف الى االجنازات ا
وفاء للشـعب النه انتخبهم واوصلهم سؤول  هـمة التي حققها البـعض من ا وا
ا ربى مادة مـهمـة جدا  الى خزيـنة الدولـة وهذا كـان حلمـاً يحـلمون به طـبعـا ا
لهـا من فائدة لـلشعب اهم من الـسكر والـطح والـزيوت التي اغـلبها قـد انتهت
ـسـؤولـ الن التـوجـد اجـهـزة وهـذا اليـعـتـبـر شـيـئـا مـشـيـنـاً عـلى ا صـالحـيـتـهـا

  رقابية
ــسـؤولـ  عـلــيـنـا ان نــتـحــمل ونـصــبـر الن الــسـادة ا
ـثـابـرة حـتى انـهم اليـسـتـفيـدون من انـهـكـهم الـعـمل وا
اجـازاتـهـم الـقـصــيـرة جـدا نــحـمـد الــله عـلى الـتــفـاتـة

الن ابو اصفار انتشر في هذه االعوام.  ربى ا
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بــعـــد شــمــولـــهم بــهــا والـــذين لــديــهم
نـاطق مـضمـونة حتـاويل الـبذور فـي ا
ـرشـات أو األمــطـار أو الـتي تـسـقى بـا
ـباشـر في احملـافـظـة . وقال بـالـسـقي ا
الــــبــــيـــان ان وزيــــر الــــزراعـــة صــــالح
احلـــســـني (وجه بـــشــمـــول الـــفالحــ
ــزارعــ الـــذين تــقع أراضــيــهم في وا
ــنــاطق الــتـي تــكــثــر فــيــهــا األمــطـار ا
بـتـوزيع الـبـذور عـلـيهـم  وذلك حلرص

 ÍdLA « b³Ž ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

تـبنت نـقابـة األطبـاء  فرع ديـالى مـشروعا
طـبـيا إنـسـانـيا يـهـدف الى  التـخـفيف من
ـتــعـفــفـة الــنـفــقـات ومــسـاعــدة الـعــوائل ا
والـفــقـيـرة. وقـالت رئـيــسـة جلـنـة الـصـحـة
والـبيئة في مجـلس ديالى جناة الطائي  لـ
(الـــزمـــان) امس انه ( افـــتـــتــاح اجملـــمع
الـطـبي الـتـخـصصي اخلـيـري في بـعـقـوبة
قــــرب اجملــــســــر) مـــشــــيــــرة الى ان ( أول
ــتــطــوعـــ من الــكــوادر الــطــبــيــة الــتي ا
اســتــجــابت الفــتــتـاح عــيــادته في اجملــمع
اخـــصــائـي األطــفـــال مــهـــدي ســلـــمــان ) .
واضــافت الــطـائـي  انه ( حتـديــد مــبـلغ
ـعاينـة للمـريض خمسـة آالف  دينار فقط ا
 اضـــافــة الى ان  ســـعــر األدويـــة مــدعــوم
وتـقريـبا بـسعـر التكـلفـة داعيـة األطباء ان
يــقـدمـوا خـدمـاتـهم االنــسـانـيـة في اجملـمع
الــطــبي) الفــتــة الـى ان (الــبــنــايــة كــبــيـرة
وتـتـسع ألكـثر مـن خمـسـة عـيادات طـبـية).
ومن جـانب آخـر أعلن مـدير بـيئـة محـافظة
ديـالى عبدالله الشمري  فرض عقوبة على
دائــرة بـلـديـة اخلــالص بـسـبب الــنـفـايـات.
وقــال الـشـمـري لـ (الــزمـان)  إن  (مـديـريـة
بـيئة ديـالى اتخذت إجـراءات عقابـية بحق
دائــرة بــلـديــة قــضــاء اخلـالـص  نـتــيــجـة
ناطق وعلى جوانب انتشار النفايات في ا
الــطــرق خـاصــة قـرب قــريــة زنـبــور وعـدم
طـمـرهـا األمـر الـذي يـنـعـكس سـلـبـيا عـلى
واطن) . وأضاف الـواقع البـيئي وصحـة ا
الــشـمـري أنه  (  رفع كــتـاب رسـمي الى
الـوزارة بـشـأن األمـر لـفـرض غـرامـة ايـضـا
ــذكــورة) مــشــيــرا الى ان عــلى الــدائــرة ا
(بـعض منـاطق محـافظـة ديالى  تـعاني من

انتشار النفايات بشكل كبير).
واكـدت دائـرة صحـة ديـالى   غلق وتـغر
عــدد من احملـالت الــتــجــاريــة خملــالــفــتــهـا
ـاضي لــلـشــروط الــصـحــيـة خـالل الـعــام ا
2018. وقال مدير اعالم صحة ديالى

فــارس الــعـزاوي لــ (الــزمـان)  ان (الــفـرق
الــــرقــــابــــيـــة نــــفــــذت عــــدد من احلــــمالت

ــديــريــة لــتــرويج إلـى اآلن مـراجــعــة ا
مــعــامالتــهم).ونــظــمت دائــرة اإلرشـاد
والـــتـــدريب الـــزراعي بـــالـــتــعـــاون مع
مــديـــريــة زراعــة بــغــداد الــكــرخ نــدوة
ـــتـــكـــامـــلــة تـــوعـــويـــة حـــول اإلدارة ا
حملـــصـــول احلـــنـــطـــة ضــمـن اخلـــطــة
الـزراعــيـة لـلـمـوسم الـزراعي الـشـتـوي
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وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(هـــذه الـــنـــدوة تـــأتي ضـــمـن اخلـــطــة
اإلرشـاديـة لـلبـرنـامج الـوطـني لتـنـمـية
احلــــنـــطــــة في الــــعــــراق وتـــنــــفــــيـــذاً
لـتـوجـيـهـات وزارة الـزراعـة لـلـنـهـوض
بــالــواقع الــتــنــمــوي لــهــذا احملــصـول
االقــتــصـــادي  فــيــمــا تــضــمــنت عــدة
مــحـاور مــنـهــا الـتــعـريف بــالـبــرنـامج
وأهـــــدافـه في زيـــــادة وحـــــدة الــــدو
الـواحـد كمـاً ونوعـاً وتوعـية الـفالح
ـزارعـ بـضـرورة اخـتـيـار أصـناف وا
جـيـدة واسـتـخـدام التـقـانـات احلـديـثة
ـسـتـلــزمـات الـزراعـيـة وإجــراء كـامل ا
ـشـاكل بـاإلضـافـة إلى تـنـاول الـنـدوة ا
ـزارعـ  بـحـضـور 30 الــتي تـواجه ا
مــزارعــا وعــدد من اخملــتــصــ ضــمن
ـديرية قـاطع شعـبة اللـطيفـية التـابعة 

الـوزارة وسـعـيهـا عـلى توسـيع اخلـطة
الـزراعيـة حملصـول احلنـطة واسـتثـمار
غــزارة األمــطــار لــلـمــــــــوسم الــزراعي
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كـــمـــا دعت مـــديـــريــة زراعـــة نـــيـــنــوى
ــــزارعــــ ضـــمـن هـــذه الــــفالحــــ وا
ــنـاطق والـذين لــديـهم حتـاويل بـذور ا
احلـنــطـة والـذين لم يـسـتـلـمـوا الـبـذور

زراعــة بـــغــداد الــكــرخ .ونــفــذت دائــرة
االرشـاد والتدريب الـزراعي في النجف
بــالـــتــعــاون مع مــديـــريــة الــزراعــة في
احملـافـظة واالحتـاد احمللي لـلجـمعـيات
الــفالحـيـة مـشــاهـدة حـقـلــيـة بـعـنـوان
مـكافـحة االدغـال وتعيـير اجـهزة الرش
زارع وبحضور عدد من الفالح وا

واخملتص في الشأن الزراعي . 
شـاهـدة تـناولت واضـاف الـبـيـان ان (ا
ــبـيــد وتــركـيــزه ونــسب اخلـلط نــوع ا
وطــرق تـعـيــيـر اجـهــزة الـرش واوقـات
ـكـافـحـة ونسـبـة الـرطـوبة في االرض ا
واهم االدغــال الــرفــيــعــة والــعــريــضــة
االوراق الـــتـي تــنـــمـــو مـع مـــحـــصــول
احلـــنـــطــة وبـــعض الـــنـــبـــاتــات الـــتي
تــســتـوجـب اجـراء عــمــلــيـات ازالــتــهـا
يــدويـــاً. كــمــا تــطــرقت احملــاضــرة الى
ـبـيدات الـتي  تـوفيـرهـا هذا بـعض ا
الــعـام من قــبل وزارة الـزراعــة وبـشـكل
مــــجــــانـي). واكــــدت (ضــــرورة اجـــراء
الــفــحص والــتــحـري عـن االمـراض من
قـبل الفالحـ ومراجعـة دوائر الزراعة
واالستعانة بهم لزيادة االنتاج واهمية
ـكـافـحة الـصـحـيحـة لالدغـال واالفات ا
واتــبـاع االرشــدات اخلـاصــة لـتــعـيــيـر

اجهزة الرش) .
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ة االثار الدكتورة  انتقلت الى رحمة الله في العاصمة االردنية عمان عا
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 وسـيتـم تشـيـيـعهـا في الـسـاعة الـعـاشـرة من صـــــــبـاح غـد االثـنـــــــ  21 كـانون
تحف العراقي ببغداد الى مثواها في احلضرة القادرية. الثاني  2019 من ا

انا لله وانا اليه راجعون


