
من جهة اخـرى  اعلن الـنائب عن محـافظة
ان جتــمــيــد عــمل ديــالى رعــد الــدهـــلــكي 
مـــجـــالـس احملـــافـــظـــات اصـــبح ضـــرورة
جـمـاهـيـريـة مـلــحه يـنـادي به اغـلب ابـنـاء

الشعب العراقي .  
انه ( من خالل وقال الدهلكي لــ (الزمان ) 
متابـعتـنا لـعمل اغلب مـجالس احملـافظات
في اآلونـة االخـيرة تـبـ ان الـعـديـد مـنـها
ـكــاسب ذاتـيـة بـدأت بــشـخـصــنـة الـعــمل 
واالبــتـعــاد كل الــبــعـد من الــعــمل خلــدمـة
واطن كـمـا حـصل في محـافـظة الـبـصرة ا
وبــغـــداد وبــابـل وغــيــرهـــا ومــا تـــشــهــده
مـحـافـظـة ديــــــالى الـيـوم خـيـر دلـيل عـلى

ذلك ) .
(فمـا بالك عما سيحدث واضاف الدهلكي 
عــنــد قـــرب مــوعــد انــتــخـــابــات مــجــالس
ــؤمل إقــامــتــهـا احملــافــظــات والــذي من ا

نهاية العام احلالي ) .
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يشـار إلى إن وزارة التـخطـيط جتري
ــاثـلــة لـلـوزارات جـوالت مــيـدانــيـة 
كـــافـــة بـــعـــد الــتـــنـــســـيق مـع دوائــر
التـخـطيط فـيـها لـلـقيـام  بـورش عمل
ـعــنـيــ عـلى يـتم خـاللـهــا اطالع   ا

اسلوب ملئ االستمارة اجلديدة .
ونـفـذت مـديـريـة زراعـة نـيـنـوى دورة
و وظيفية تطويرية بعنوان مراحل 
نــبــات احلــنــطــة لـغــرض رفـع كــفـاءة
الـكـوادر الــزراعـيـة  وبــحـضـور عـدد
كـبـيـر من اخملــتـصـ في احملـافـظـة .
وقـال الـبـيـان ان احملـاضـرة (تـنـاولت
شـــرح مـــفـــصل عـن بـــذور احلـــنـــطــة
وطـــريــــقـــة زراعـــتـــهــــا في احلـــقـــول

الواسـعة وكـيفـية االعـتنـاء بهـا حل
وصـولـهـا مرحـلـة احلـصـاد من خالل
راحـل مختلـفة ومتـعاقبة . مرورها 
حيث ان مـديريـة زراعة نـينوى تـعمل
ـعلـومات جاهـدة على تـقـد احدث ا
والـطـرق الـتي تـسـتـخدم فـي الـزراعة
بشـقـيـهـا النـبـاتي واحلـيـواني فضالً
عن اقـامـة دورات فـي مـجـاالت اخـرى
كـاالداريــة والـقــانـونــيـة وغـيــرهـا من
اجل االرتـــــقــــاء بــــالــــواقـع الــــزراعي

وحتقيق االكتفاء الذاتي).
واســـتـــقـــبـل وزيـــر الـــزراعـــة صـــالح
احلـســني وفــدا من مـحــافـظــة ديـالى
كـتـبه في مـقـر الـوزارة ضم عـضو
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بــعـشــيــقــة  حــيث  الــوقــوف عـلى
ـشـاكل والتي ـعوقـات وا جمـلـة من ا
يـجب مـراعـاتـهـا ووضع احلـلـول لـها
وخـصــوصـاً بــعـد حتــريـر مــحـافــظـة
نينوى من عصابات داعش اإلرهابية

وإعادة احلياة الزراعية فيها). 
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واضــــاف ان ( هـــذه الــــزيـــارة تــــأتي
فتش العام انطالقاً من مهام مـكتب ا
حــسـب األمــر57 لـــســـنــة 2004 من
أجل الــنــهــوض بــالــنـشــاط الــزراعي

بشقيه النباتي واحليواني).
ـتـابـعة ونظـمت دائـرة الـتـخطـيط وا
ورشــة عــمـل بــالــتــنـــســيق مع وزارة
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فـتش العام لوزارة تابع فرع مـكتب ا
الزراعة عمل التشكيالت الزراعية من
خالل اجلـولـة الـتـفــتـيـشـيـة لـلـوقـوف
ـشاكل الـتي تـعتـرض العـملـية على ا
ــنـاسـبـة الـزراعـيــة ووضع احلـلـول ا
لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــواقـع الـــزراعي في
احملافظة . وقـال بيان تلـقته (الزمان)
امس انـه (تـــنـــفـــيـــذاً خلـــطــة 2019
فـتش العام واخلاصـة بعـمل مكـتب ا
ـنــتــشـرة في احملــافــظـات و فـروعـه ا
أجـرى فــرع مـحـافــظـة نـيــنـوى زيـارة
تـــفــتـــيــشــيـــة لــلـــشــعـــبــة الـــزراعــيــة
ـسـتــوصف الـبـيـطــري في نـاحـيـة وا

 v{uH « s  W UŠ jÝË k U×LK  ÎU³zU½ W³O²  bL×  »U ²½≈

ÍdLA « b³Ž ÂöÝ –  v U¹œ

ــهــجــرين عن أعــلــنت وزارة الــهــجــرة و ا
عودة  1200نـازح من مـخـيـمـات الـنـزوح
في قضـاء خانـقـ إلى منـاطق ديارهم في
ـحـافـظـة ديـالى. وقال نـاحـية الـسـعـديـة 
مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة
ســتــار نـــوروز في بــيـــان امس ان (هــنــاك
تسـارع حـثـيث ومسـاعي مـشـتركـة الكـمال
عـودة كـافـة الـنـازحـ الـراغـبـ بـالـعـودة
ـنــاطـقـهـم االصـلـيــة). وأضـاف نـوروز ان
نـاطق سكناهم (آخر احصائـية للـعائدين 

في ناحية السعدية بلغت 2700 نازح).
وصــوت مــجـــلس مــحــافــظـــة ديــالى عــلى
انتخـاب محمد قـتيبـة نائبـاً للمـحافظ بعد
حــالــة مـن الــفــوضى وتـــوتــر واتــهــامــات
بتـقـاضي االعـضـاء للـرشى . وقـال مـصدر
في تصريح امس ان (مجلس ديالى صوت
نـصب نائب احملافظ على انتـخاب قتـيبة 
الفتا الى ان (قـتيـبة حاز للشـؤون الفـنيـة)
عــلى 20 صــوتـــاً من اعـــضـــاء اجملــلس).
ووصلت قـوة أمنـية الى مـجلس احملـافظة
بعد حالة فـوضى شهدتها جـلسة انتخاب
نـــائـب احملـــافظ حـــيـث أعـــتـــرض عـــضـــو
ـعموري اجمللس عن تـيار احلـكمـة قاسم ا
علـى انتـخـاب نـائب احملافـظ كونه مـتـهـماً
بــالـفــســاد بــعـدهــا حتــولت اجلــلــسـة الى

مغلقة. 
ان وأكـدت دائـرة صـحـة مـحافـظـة ديـالى  
فـرق الـرقــابـة الـصـحــيـة بـقـطــاع بـعـقـوبـة
الثـاني قـامت بـأكـثر من 14حمـلـة صحـية
مـنــفــردة ومـشــتـركــة مع الـفــرق الـســانـدة
ـنــاطق واألصـنـاف من شـمـلـت مـخـتــلف ا
األســــــواق واحملـالت ضـــــمـن الــــــرقــــــعـــــة
اجلـغــرافـيــة لـلــقـطــاع خالل شـهــر كـانـون

اضي من عام 2019.  الثاني ا
وقــال مـــديـــر إعالم صــحـــة ديـــالى فــارس
إن  ( احلـــمالت الـــعـــزاوي لـ (الــزمـــان )  
شــمـــلت تـــدقــيق اإلجـــازات والــشـــهــادات
ـوجودة في ـواد الـغـذائـيـة ا الـصحـيـة وا
األســـــــواق واحملالت مـن حـــــــيث تـــــــاريخ
اإلنتـاج والـنفـاذ وصالحـيـتهـا لالسـتهالك

البشري )  . 
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ان  (احلــمـلــة شــمـلت واضـاف الــعــزاوي 
ايـــضــا تـــدقــيق أمـــاكن وطـــريــقـــة اخلــزن
ـاذج وعــيــنـات وارســالــهـا الى وسـحـب 
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مشـيـرا الى  انه (سـيـتبـنى  جـمع تـواقيع
أعضـاء مـجـلس الـنواب عـلى اسـتـحـصال
مـوافــقــــــــــة اجملـلـس لـتــجــــــــمــيــد عـمل
مجالس احملـافظـات الن ال يــــــوجـد غطاء
قانـوني باستـمرار عـملـهم النتـهاء الدورة
الــتــشــريــعــــــــيــة والــرقــابــــــــيــة لــهـــــذه

اجملالس ) . 
انه ( لم يـــسن قــانــون واوضح الــدهـــكي 
بـتـمـديـد عـمــلـهم وال يـحق لـهم اتـخـاذ اَي
قـرارات أو إصـدار تـشـريـعـات خالل فـتـرة
مـا بـعـد انـتـهـاء الـدورة الـتـشـريعـيـة عـلى
اعــتــبــار كل مــا بـــــــنـي عــلى بــاطل فــهـو

باطل ) . 
انه واكــد الــنـــائب عن مــحــافـــظــة ديــالى 
(اصــبـح الــيــوم جتـــمــيـــد عــمل مـــجــالس
احملافظات اصبح مطلب جماهيري ينادي

به اغلب ابناء الشعب العراقي ) .
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ـعــتـمـدة واتـخـاذ االجـراءات اخملـتـبـرات ا
الالزمــــة بـــحق اخملـــالــــفـــ وفق قـــانـــون
ـرقم 89 لـسـنة 1981 الـصـحـة الـعـامـة ا
وتعـديالته حـيث  اتالف 1453كغم من
ــواد ــواد الــصــلــبــة و1717 لــتــر من ا ا

السائلة ).
من جـانب اخـر اكـدت الـلـجـنـة األمـنيـة في
حسم ملف إغالق مجلس مـحافـظة ديـالى 
مقرات احلشـد الشعبي غـير الرسمـية منذ
 1ً5 شهـرا .  وقـال رئـيس اللـجـنـة صادق
إن  (مــلف اغالق لـ (الـزمــان ) احلــسـيــنـي
مـقـرات الــفـصـائل الـغــيـر تـابـعــة لـلـحـشـد
الشـعبي بـشـكل رسمي انـهائه مـنذ 15
مــؤكــدا أن  (ديـــالى كــانت اولى شــهــرا ) 
ـلف خالل ايام احملافـظات الـتي حـسمت ا

قليلة ) . 
أن  (مـحـافـظـة ديـالى واضـاف احلـسـيـنـي
حــســـمت كــذلك تـــواجــد مــقـــرات احلــشــد
ـدن وضمن إطار وحددت أماكـنهـا خارج ا
مـحــدد بـالــتـنـســيق مع عــمـلـيــات ديـالى )
مـشــيـرا الـى أن  (بـعــقـوبــة تــــــضم مــقـر
ـمثـلـيـة احلـشـد الـشـعــــــبـي وال تضم اي

مقر اخر) . 
فيـمـا دعت عـضو مـجـلس مـحافـظـة ديالى
الـقوات االمـنـيـة الى ـان عـبـد الـوهـاب  ا
الحــقـة تـفــعـيـل الـدور االســـــــــتـخــبـاري 
خـاليـــــا داعش الـــــنـــــائـــــمــــة فـي عـــــمــــوم

احملـــــــافظة.  
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ان واضـافـت عـبــد الــوهـاب لـ ( الــزمـان ) 
اال (احملافظة تـشهد اسـتقرارا امنـيا جديا
ان الـقــوات االمـنــيـة بــحـاجــة الى تـفــعـيل
ـنع تـنــفـيـذ اخلاليـا الـدور االسـتـخــبـاري 
ـتـبـقـية هـجـمـات ارهـابـية ) . الـداعشـيـة ا
ـــنـــاطق ان  (ا وبـــيـــنت عـــبـــد الـــوهـــاب  
بأطراف ديالى  وال سـيما منـاطق العظيم
ـقداديـة واطـراف قـضاء وشمـالي قـضـاء ا
خــانــقـــ تــشــهــد بـــعض اخلــروق وعــلى
نع القوات االمنية مالحقة تلك التحركات 

تزايد تلك الظاهرة ) . 
من جـهـته رئس مـجـلس  مـحـافـظـة ديـالى
إن قـــال لــ ( الــــزمـــان )  عــــلي الــــدايـــنـي 
(نزوح اي عائـلة في احملافـظة غيـر مقبول
حيث  ان احملـافظة تمتلك وفي اي منطقة 
قـدرات امـنــيـة كـبـيــرة واي نـزوح يـحـصل
نــــعـــــتــــبــــره خــــرقــــا خــــطـــــيــــرا من وجه

مجلس النواب نـاهدة الدايني وعددا
.واشـــار ــــزارعــــ من الــــفالحــــ وا
البـيـان الى ان (الـلـقـاء بـحث عدد من
ــنح وجتـديـد ـتـعــلـقـة  ـواضـيـع ا ا
عـقــود االراضي الـزراعــيـة والــتـنـازل
ــزايـدات الــعــلـنــيـة عـنــهــا واجـراء ا
ــــســــاحـــات وتــــأجـــيــــر االراضي وا
ـقررة ـائـية ا الزراعـيـة واحلصص ا
وايـقــاف الــتــجـاوزات عــلى االراضي
الــتــابـعــة لــلــدولــة واالسـتــيالء عــلى
ـزارعـ اراضي وامالك الـفالحـ وا
بــطـــرق غــيـــر مــشـــروعــة فـــضال عن
تطـوير الـواقع الـزراعي في احملافـظة
ــســتــلــزمـات ــعــدات وا وتــوفــيــر وا
زارع الزراعية الالزمة للفالح وا

وتسويق احملاصيل). 
¡öO²Ý« lM

واكــــد احلــــســـنـي خالل الــــلــــقـــاء ان
الــوزارة تــقـف الى جــانـب الــفالحــ
ــزارعــ وتــعــمل عــلى عــلى مــنع وا
االسـتــيالء واالعـتــداء عـلى ارضــيـهم
بشكل غير قانوني فضال عن تسهيل
منح وجتـديـد والغـاء عـقود االراضي
ـزايدات الـعـلـنـية الزراعـيـة واجـراء ا
من خالل مـراجعـة مـديـريـات الـزراعة
في احملافظة مبينا ان الوزارة منعت
اسـتـيراد  12مـحـصـوال من ضـمـنـها
محـصول الـبرتـقال الـذي تشـتهـر بها
محـافـظـة ديـالى نظـرا لـلـوصول الى
االكتـفاء الـذاتي منـها ودعـما لـلمـنتج

 .( زارع احمللي وللفالح وا
من جـانبه اعـرب الـوفـد عن (سـعادته
بـالـلـقـاء مـبـدين تـفـائـلهـم بـاجراءات
نع االسـتيالء على االراضي الوزارة 
الـزراعـيـة واالسـتـيالء عـلـيـهـا بـطـرق
غيـر قانـونـية في احملـافـظة وبـالدعم
ـزارعـ وتـوفـير ـقدم لـلـفالحـ وا ا

ستلزمات الزراعية لهم). ا
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ـشــؤومـة عـشــرون سـنــة مـرت يـوم 2/15/ 2019 عــلى الــذكـرى االلــيـمــة ا
عروف كرديـا بالعم (آبو) الختـطاف القائـد الكردي الكبـير عبد الـله اوجالن ا
زعـيم حـزب الـعـمـال الـكـردسـتــاني الـتـركي الـذي بـدأ نـضـاال قـومـيـا من اجل
ـشروعـة ثقـافيـا وسيـاسيـا وقومـيا واقـتصـاديا في حتـقيـق احلقـوق الكـردية ا
شروع من اجل غد اجلماهير اطار الدولة لتركية وحيث ان النضال الوطني ا
ـقراطي تـعـددي احتـادي حر..فـان حـركة ـظـلـومة ال يـتـحقق اال فـي نظـام د ا
دعـومة بتـأييد ب ( 20الى 25) مـليون كردي في اوجالن الثـورية الكـردية ا
تركـيا القت منـذ بواكيـر انــــــــطالقـتها ردود فـعل عنيـفة من لدن احلـكومات
التـركية الـسائـرة على النـهج الكـمالي نـسبة الـى مصطــــــــفى كمـال اتاتورك
ــا عـــادى الــعــرب (ت: 1938) وهــو دكـــتــاتـــور لم يــعـــادي الــكـــرد فــقـط وا
ـسـلـمـ ايـضـا فـقـد تـرك احلروف الـعـربـيـة الى الـالتـيـنـية واعـلـن انـقـطاع وا
الصـلة احلميمة ب العرب والترك وهي صلة االسالم حيث صرخ ملء شدقه
بانه دين الـتخلف وهو الـدين العظيم الذي مـكن الترك وهم اقوام شـبه همجية
جـاءت من اواسط الـصـ وتركـسـتـان لـيـستـوطـنـوا اسـيـا الصـغـرى ومـنـطـقة
االناضـول اقول لقد مكن االسالم الترك حلكم الـبالد العربية واالسالمية مدة
اربعـة قرون ونـصف القـرن.. حـكمـوا الشـرق االوسط باسـتثـناء ايـران وصار
غـرب عالوة عـلى ـيـنـهم من الـبـحـرين وحـتى تـطـوان بـا الـوطن الـعـربي مـلك 

اجزاء من افريقيا واوربا.. 
فـعـاثـوا فـيـها الـفـسـاد وكـبـلـوا احلـريـات واضـطـهـدوا االحـرار ونـهـبـوا اموال
ـظلـومة الـتي خضـعت قسـرا لسـلـطانـهم وسلـطاتـهم على ايـة حال الـشعـوب ا
فـعـبـد الـله اوجالن الـذي اخـتطـف من طـائرة سـوريـة كـانت تـطـيـر بـ دمشق
ونيـروبي في كينيـا. ومن خالل قراءة االحداث ومـتابعـتها الدقـيقة تـمت معرفة

ان حقيقة اعتقاله او اختطافه على وجه التحديد.. 
كـانت قـد جنمـت عن مؤامـرة دولـيـة كـبرى اشـتـركت فـيهـا امـريـكـا وبريـطـانـيا
واسرائـيل وتركـيـا ونظـاما الـبعث في كـل من سوريـا والعـراق في وقته عالوة
على ايـران والسـودان ايضـا ومصر وكـينـيا فـاصبح هـذا االختـطاف الـسافر
ـا في جــبـ كل الــدول الـتي نـفـطــة عـار في جــبـ لــيس تـركــيـة وحــسب وا
تـحـضـر لـكان اوجالن االن في اشتـركت فـيه ولـوال تـدخل اجملـتمع االوربـي ا
عداد االمـوات منذ عشرين سـنة لكنه حكم بـاالعدام واودع السجن االنفرادي
نـعـزلة بـعـيدا عن كل انـيس وجـليس فـي حصـار قاتل في جزيـرة (ئيـمـرلي) ا
ــائـتــ طـلب واعـتــقـال رهــيب فال زيـارات وال صــحف وال لـقــاءات. ولـلــمـرة ا
محـاموه زيارته ولم تـستجب احلـكومة سـوى ثالث او اربع مرات لطـلبهم فقط

من اصل (200) طلب او يزيد.. 
وعلى الـرغم من كل احلصـارات على الـقائـد التـاريخي فـانه ظل يـشكل شـيئا
مخـيفا حلكام انقرة ولعل مدن شمال شـرق سوريا الواقعة حاليا حتت سلطة
باد اوجالن وحزبه اعمق نظرة قراطية (قسد) اثبتت ان  قوات سـوريا الد
انسـانيـة جتاه مـكونـات الشـعب السـوري من عرب وتـركمـان وشركس وارمن
وسـريـان عالوة عـلى الـكـرد الـذين اشـركوا جـمـيـعـا دون اسـتـثـناء وعـلى وفق
استـحقاقـهم القـوميـة في ادارة احملافـظات واالقضـية والـنواحي والـقرى التي

تقع حتت حـماية قوات (قسـد) فالف حتية للـقائد االسير
اخملـتــطف في ذكـرى اعــتـقـاله الــعـشـرين ويــقـيـنـا ان
ـقــراطـيـة مـسـيــرة الـشــعـوب نــحـو االنـعــتـاق والــد
واحلـيـاة االفـضل ال تـوقـفـهـا تـصـرفـات هـمـجـية وال
حــضــاريــة مــثل حــكــومـة انــقــرة من الــســيــر نــحـو

شروعة.    اهدافها الوطنية والقومية ا

ـبــادرات خالقــة لـزيــادة الـتــفــاعل بـ شــبـابــنــا في اطـار االنــدمـاج نــحـتــاج 
شترك بني عـلى االخوة االنسانـية والرابطـة الثقافـية والتعـايش ا اجملتمـعي ا

في وطن يحكمه الدستور وينظمه القانون.
عليـنا وباختـصاصاتنـا كافة ان نبحث عن قـواسم مشتركـة وفعاليـات جتمعنا
وتـعـمق التـعـارف والتـفـاهم بيـنـنا وتـقلـيص فـجوات سـوء الـفهم واالبـتـعاد عن
ــتـازة في اطـار خــطـابـات الــكـراهــيـة والـفــرقـة ومن يــبـحث ســيـجـد فــرصـا 
دني بتوافر االرادة الـوطنية والشـجاعة باتخاذ الوزارات ومـنظمات اجملتـمع ا
الـقــرار في هــذا اجملـال بــعــيـــــــــدا عـن حـســابــات الـربح واخلــســسـارة الن
وحدتـنا التقدر بثمن وهي نقـطة الشروع لنهضـتنا وامتـــــالك مصادر القدرة

واالقتدار.
ـصداقية  مـا اجمعت عليه جلـنة اجتمعت في وفي ضوء هـذه الرؤية شعرت 
وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي بـحـضـور مـســتـشـار الـوزيـر عـلى اهـمـيـة الـتـوسع في
االقسـام الداخـلية وتـوزيع طلـبة احملـافظـات على اجلـامعـات في عمـوم العراق
وعدم سـجنـهم في محـافظـاتهم فـقط وحرمـانهم من الـتواصل مع اخـوتهم من
احملاافظات االخرى في اروقة  اجلامعة وغرف وقاعات االقسام الداخلية وقد
جــربــنـا ذلـك وادركـنــا اهــمـيــة هــذا االخــتالط ومــا اسـفــر عــنه من صــداقـات
وعالقـات مـصـاهـرة وتـفـاعل ثـقـافـي وانـسـاني عـجـزت عن حتـقـيـقه الـبـيـانـات
واخلـطـابات  ووسـائل والـتـواصل االجتـمـاعي وتسـتـكمل هـذه اخلـطوة بـنـظام
عـقالني لـلـخدمـة الـعـسكـريـة يـحـتوي الـشـبـاب عـلى مدى عـام كـامل يـدمـجهم
ويقرب فـيمـا بيـنهم ويـؤهلـهم لتحـمل الصـعاب وصالبـة العـود واالعتـماد على
الذات والـقدرة عـلى اتخـاذ القـرار ويقـال اكثـر من ذلك في تفـعيل الـنشـاطات
شتركة لنجد انـفسنا دون ان نعلم باننا جتاوزنا التعارف الفنـية والرياضية ا

 الـعـابـر ورسـخـنـا اخـوة وعالقـة وهـويـة التـهـزهـا االزمـات
ـرابـطـة والـتـفاعل في والريـاح الـصـفـر وسـندرك ان ا
ـحــو من الـذاكـرة مــكـان واحـد يــوحـد الـنــفـوس  و
كل الـــصــور الـــســيـــئــة وبـــالــنـــتـــيــجـــة ال يــصح اال
الـصــحـيح.... فـهل هـنـالـك من يـقـرأ ويـقـرر ال نـقـاذ

اجيالنا من الضياع ..?
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إحسان األم على متالزمة في حياة
الـراحل  لــيـؤكـد أنه بــرغم كل هـذا لم
جنده طوال سنوات عمله وسطنا في
بيت احلكـة يشتـكو من أي شيء على
اإلطالق كـــان يــعـــيش األلم ويـــخــزنه
وفـي نــــفـس الـــــوقت نـــــراه يـــــحـــــمل
اإلشــراق فـي طــيـــاته  من صـــفــاته "
التـواضع " وهي من صـفـات العـلـماء
فــكـان يــحــمل فـكــراً وعــلـمــاً غــزيـراً 
السامـرائي منـاف لم يغب عـنا نحس
ونشعر بوجوده باستـمرار بيننا هنا
في بيت احلكـمة ونراه كـما كان كـلما
يتعب يستـريح قليالً إنه اآلن موجود
ولم يـنـقـطع  وسـنـسـتـمـر بالـتـواصل
مــعه من خالل االهــتــمــام في عــطـائه
الـفـكـري والعـلـمي فـي حـاضرنـا وفي

مستقبلنا.
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وفي كـلــمـة الـدكــتـور خـلــيل ابـراهـيم
رســــول مــــشــــرف قـــسـم الــــدراســـات
االجـتـمـاعـيـة أكـد ان  الـفقـيـد الـراحل
ـاً من مـنـاف الـسـامــرائي  رائـداً وعـا
أعالم قــسم االجــتــمــاع ال بل عــلــمــاء
العراق منـذ نصف قرن كان تـدريسياً
متـمـيـزاً بالـعـطاء ومـسـتـقيم بـحـياته
حـــريـــصــاً عـــلى عـــلـــمه واســـمه أبي
الـنـفس ومـخـتـاراً عـالـيـاً في اخـتـيـار
الـــصـــديـق  لـــلـــراحل الــــكـــثـــيـــر من
ؤلـفـات واالشـراف عـلى الـعـديد بال ا
عد عـلى  رسـائل وأطاريح الـدراسات
العـليـا  وحتدث عـن الفـقيـد الدكـتور
عـــبـــد الــــواحـــد مـــشـــعـل ريس قـــسم

الـفـقـيـد  مـحـمـد عـبـد احلـسن وكـانت
الدمعـة ال تفـارق عينـيه وهو يـتحدث
عن عـــلم وخــصــال الـــفــقــيـــد الــعــالم
الدكتـور مناف الـسامرائي مـستودعاً
الــله فـي شــجـــيه وأبــيه ذي الـــنــفس
الـكـبـيـرة واألبـيـة  وكان مـسـك خـتام
احلــفل كــلـــمــة جنل الــفــقــيــد األكــبــر

الــــدكـــتــــور أطـــلس مــــنـــاف مــــتـــعب
الـسـامـرائي مـتـرحمـا عـلى روح ابـيه
واخلسارة اجلليل فـي فقدانه وغيابه
عنـهم ويعـجـز لسـانه عن وصف ابيه
ومسيرته في البناء علماً ومعرفة في
الـكـثـيــر من الـصـروح ومـنــهـا الـبـيت
ـغـفور له الكـبـير بـيت احلـكـمة  إن ا
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أقام بيت احلكمة صباح يوم اإلربعاء
13شباط 2019 حفال تأبينيا للعالم
الــراحل  مــتـعب مــنــاف الــســامـرائي
شرف الـسابق على قـسم الدراسات ا
االجـــتــمـــاعــيـــة في بـــيت احلــكـــمــة 
بحـضـور جنـلي الراحل وجـمع غـفـير
من األساتذة الـباحثـ والتدريـسي
ثقف وبعد قراءة سورة الفاحتة وا
عـلى روحه الـطـاهـرة حتـدث االسـتـاذ
الدكتور إحسان األم رئيس مجلس
أمنـاء بـيت احلـكـمة جـاء فـيـها  أقف
اليـوم ال أنـعي الـدكـتورالـعـالم مـتعب
بل ألسجل حضوره بيننا ألن العلماء
ال يرحلـون "على وفق األثـر"  فلم يكن
ـاً عـامالً في مـجـال تـخـصـصه بل عـا
كــان ذا مـعــرفــة شــمــولــيـة فـي أغـلب
العـلوم وكـان شـغوفـاً بالـكـتاب يـقرأه
حـتى آخـر حلـظات حـيـاته وهـذه هي
ــيــته " وفـوق كل ذي عــلم عــلـيم " عـا
وإن من صــفـــاته " الــنـــقــد " وهي من
اسـاســيـات صــفـات الــعـالم فــقـد كـان
ناقداً في كل نشاطـات العلوم األخرى
وكـانـت له إضـافــات ومــداخالت هـذه
ـيـة  الــشـمـولـيـة  من صـفـاته (الــعـا
الـنـقـديـة) وأخــرى ارتـبـطت بـإسـمه "
متعب " فهـو التعبـان في حمله طوال
عانـاة عنده سنوات  حـياته فكـانت ا
في أن تـخــلق عــنـده الــتـحــدي خلـلق
الــنـتــاجــات في كل مــجـاالت الــعــلـوم
وهذه الـصفـة قـد الزمت العـلمـاء على
مـدى الـتـاريخ  وقـد أضـاف الـدكـتور

االجتـمـاع في كـلـية اآلداب  –جامـعة
بغداد ونـعاه بكـلمة أكد فـيها الى إنه
طالـب يفـتـخـر باسـتـاذه فـهـو علم من
علـمـاء الـعـراق ويقـف في صف واحد
مع عـلـماء كـبـار أمـثـال الـدكـتـور علي
الــوردي والــطـــاهــر والــنــوري وعالء
البـياتي وآخـرون وإن رحل مـنهم من
ــا رحل فــإنــهم جــمــيــعــاً خــالــدون 
تـــركــوا من عـــلم يـــظل بـــاقــاًٍ يـــحــمل
أســاءهـم وإن الــفـــقــيـــد أكـــبــر من أن
يُعرّف فـإنه عالم بـاالجتـماع من طراز
فـــريــد وانـــثـــروبـــولــوجـي من زاويــة

أخرى.
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 وفي كــلــمـــة الــدكــتــور صــائب عــبــد
ركز العلمي العراقي احلميد رئيس ا
ا كـنت بـينـنا أنت بيـنـنا اآلن أكـثـر 
من قبل والكالم والكتابة فيك عسيرة
جداً رغم مـسيـرتي العـلمـية الـطويـلة
مـعك فـالـوفـاء لك ولـعـلـومك وعـطـائك
الـثـر تُــوجِب أن نـــــــــضع لك تــمـثـاالً
نـصبـاً تـذكـاريـاً في كـلـية اآلداب وفي
بـاب قـسم االجـتــــــــــمـاع وهذا قـلـيل
بـحـقك  رحـلت ولــكـنك لم تـرحل فـقـد
تركت تاريخ يخـلدك فرحـمة الله على
روحك  كـــمـــا وحتــدث عـن الــفـــقـــيــد
الـدكـتور عـبـد الـلـطـيف عـبـد احلـمـيد
الــــــعــــــانـي عــــــضــــــو الــــــلــــــجــــــنــــــة
االستــــــــــشاريـة لقـسم االجتـماع في
بـيت احلكـمـة ثم كـلـمـة للـدكـتـور عـبد
عــلـي اخلــفــاف اســـتــاذ في جـــامــعــة
الــكــوفــة وبـــعــده كــلــمــة ألحــد طالب

التخـطيط تـضمـنت مناقـشة تـفاصيل
ــتـابـعـة اجلـديـدة ـوذج اسـتـمـارة ا
ـــــوازنــــة ـــــشـــــاريع ا واخلـــــاصــــة 
االستـثمـارية لـعام 2018 وبحـضور
ـــعـــنـــيـــ في ـــوظـــفـــ ا عـــدد من ا
الـــوزارة وتــشـــكـــيالتـــهــا . الـــورشــة
تضمنت إلـقاء محـاضرة من قبل احد
اخملـتـصـ من وزارة الـتـخـطـيط بـ
فيها اسلوب  مأل االستمارة اجلديدة
واخــتـالف الــنــمـــوذج احلــالـي لــعــام
2018 عن االســـتـــمـــارة الـــســـابـــقـــة
عـتـمدة لـعام 2017 والتـأكيـد على ا
عـلومات الـتي تدرج باعـتبارها دقة ا
سند قانوني يصدر من قبل الوزارة .
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مــؤكـدا انه ( اوعــز بـفـتـح حتـقـيق نـظــرنـا
مــــوسـع في مـــــلف نــــــــــــزوح عـــــــــــوائل
ـعـرفـة حـقـيـقة مـؤخرا مـن حوض الـوقف 

االمر ) .
ان  ( احلـــــقــــــائق  واضــــــاف الـــــدايـــــنـي 
ـوجـودة عــلى االرض بـان داعـش يـشـكل ا
خطر حـقيـقي وجاد في الـوقف وهو سبب
في مــعـــانــاة االف االســر وقـــطع مــصــادر
رزقــهــا من خالل حتـــويل الــبــســاتــ الى

مضافات خلالياه االجرامية ) .  
واشــــار رئــــيـس مــــجــــلس ديـــــالى الى ان
(الـوضع االمــني في احملــافـظــة جـيــد لـكن
ــنـــاطق وتــكــرار وجــود بــؤر فـي بــعض ا
اخلروقات يـثيـر الراي الـعام ويـسبب قلق
ـعــاجلـته من وهـذا مــا نـحـاول االســراع 
خالل الــدعــوة لــشن عــمـلــيــات عــســكــريـة
تـطـرفـ في مـناطق حـاسمـة ضـد فـلـول ا

نشاطهم ).

رعد الدهلكي

شي اباه ومـعـلـمه عـلم  يفـتـخـر أن 
فـي دروبـه الـــــــوضــــــــاءة والـــــــتـي لم
تنطفىء بغـيابه  رحلت يا أبي واقفاً
فلله احلمـد والشكر ولـبيت احلكة كل
الثـناء والـتقـديـر على اسـتذكـاره بكل
هـذه احملـبــة والـوفــاء ومن احلـضـور

األجالء .

علي الدايني
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بغداد

هي اخر سـنـة لي باجلـامـعة فـقد مـضت الـسنـوات الـثالث دون ان احس بهن
النني كـنت مشغوال بدراسـتي التي وجدت صعــــــــوبـتها تالزمني طــــــــوال
اشـــهــرهــا لـم اشــعــر بــانـــني ذقـــــــت طـــعــــم الــراحــة مـــطــلـــــــــقـــا لــتــدني
مسـتــــــــواي الدراسي وبـالصعـوبة ان اجتـاز عامي الدراسي دون ان احمل
ـة كـــــــــيـف سـاجــتــاز الــكــلــيـة ـــــــــؤ درســا او درسـ انــهــا مــعــضــلــتي ا
شـكلة سـتنــــــــتهي وبقــــــسـمها الـصعب الهـندسة الـكــــــــهربـائية لـيست ا
بــالـنــــــــجـاح فــحــسب بل بـعــــــــــده عــنـدمــا انـــــــــظم الـى قـافــلـة خــريـجي
الـسـنـوات الـسـابـقــة سـابـقى امـارس وقـوفي في ركن زقــــــــاقـنـا ويـؤشـــــــر

االخرون جتاهي قائل
- لقد اصبح عاطال..

الكلمة لن تعجبني اصال النها ظلت تالزم اصدقاء لي عاشوا التجربة نفسها
¡«b «

لم اتـصـور انـه سـيـحـضــر هـذا االحـتــفـال الـبــهـيج بل لم اتــوقع انه بـاق عـلى
ا استحسنت اليه وانا اقول مع نفسي قبل ان اكون وسامـته وشكله الذي طا

زوجته
عقول ان يكن زوجا لي ? - هل من ا

سـتحـيلـة التحـقيق لـكن ارادة اللـه ان يلبـي  ما كنت كان حـلمـا من احالمي ا
ـستمـرة والتي لم اتركـها بـتاتا حـتى عندمـا اجتمـعنا في ارنو اليـه بدعواتي ا
بـيت واحـد هـو نـفـسه الـذي تـركـته بـان اكـون انـا الـتي افـشـلت الـزواج. ثـمرة

كـان الذي لي حبـنا كـانت من اجـتـمعـنا لـفـرحة بـهـذا ا
ذكــريـات حـلـوة اصـداء حـكــايـاتـهـا في اذني ورحـلت
معـهـا في  حـلم جمـيل انـتبـهت عـلى كالمه وبـصوته

عهود ا
- اشكر لك حضور زواج ولدنا الوحيد..
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