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مـسـتـشـفـيـات الـنـسـائـية و الـوالدة في
احملــافـظــة) . وطـالب الــتـمــيـمـي مـديـر
قــسم الـصـيــدلـة بـ (تـوفــيـر االدويـة و
ـــــســــتـــــلــــزمـــــات الــــضـــــروريــــة في ا
ـسـتـشـفـيـات و الـقـطـاعـات مع االخـذ ا
بـنظر االعتبـار وجود خزين ستراجتي
في مخازنكم لغرض االستفادة منه في
حـال الطـوار وتوفـير خـزين من مادة
ـؤسـسـات و تـوفـيـر خـزين الـكــاز في ا
ســـتــراتـــيــجي مـن الــوقــود فـي مــركــز
الـدائرة) .  مـن جهـة اخرى حـذر عضو
مــجـلـس الـنــواب عن مـحــافـظــة ديـالى
ــعــمــوري مـن غـرق الــنــائب بــرهــان ا
مــنـاطق شـاســعـة في احملــافـظـة جـراء
الــســيــول فـيــمــا دعــا رئــيس مــجـلس
ـهدي الى زيـارتها الـوزراء عادل عـبد ا
واالطالع عـلى "حقيـقة" تلك الـتهديدات
ــعـــمــوري لــ (الـــزمــان)  ان .  وقـــال ا
(اسـتـمـرار تدفق الـسـيـول على بـحـيرة
حــمــرين وامــتالئــهـا بــأقــصى تــسـبب
بـتــسـاقط اكـتـاف الـبـحـيـرة وبـالـتـالي
انـهيـار جزء من طـريق محـافظـة ديالى
الرئيسي وهو ما يذر بوقوع كارثة اذا

لم يتم التحرك سريعا) .  
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ــعــمــوري  أن (مـــحــافــظــة وأضـــاف ا
ديـالى بـحاجـة مـاسة الـى إرسال جـهد
آلـي لتـدارك اخلـطر احملـدق بـهـا فضال
عـن فــــرض خـــطــــة طــــوار جلــــمــــيع
ـعـنـيـة لــعـبـور هـذه االزمـة الــوزارات ا
ـواطـنــ واحلـفـاظ وضــمـان سالمــة ا
ـهدي ـتلـكـاتهـم)  داعيـا عـبد ا عـلى 
الـى  ( زيــارة احملـافــظــة بــأســرع وقت
ـكن للـوقوف عـلى التهـديد احلـقيقي
الـذي تمـثله الـسيـول الطـينـية واتـخاذ
ـنع غــرق مـنـاطق الــقـرارات احلـازمــة 

شاسعة من احملافظة).

وأعــلن مــجــلس مــحــافــظــة ديــالى عن
وجة الفيضانية النجاح في مواجهة ا
الـــقـــادمـــة من احلـــدود الـــعـــراقـــيــة –
االيــرانــيــة شــرق احملــافــظــة وقــيــادة
شــرطـة ديـالى تــعـلن ان اكـثـر من 500
شاب عبروا عن دعمهم للشرطة . وقال
عـضو اجملـلس خضـر مسـلم العـبيدي
لـ (الـــزمــان) امس إن (غــزارة االمــطــار
عــلى احلــدود الـعــراقـيـة  –االيــرانـيـة
والــتي اسـتـمــرت سـاعـات عــدة خـلـقت
مـوجـة فيـضانـية كـبيـرة تدفـقت صوب
مــنـاطق شـرق ديـالى ومـنــهـا نـاحـيـتي

مندلي وقزانية)   .  
واضــاف الـعـبــيـدي أن (خـلــيـة االزمـة
ـوجـة الـفـيـضـانـيـة جنـحـت في ادارة ا
مـن خالل تــصـــريــفــهـــا صــوب وديــان
تـرلساق والنفط وحران وبقية الوديان
احلــدوديـة)  الفـتـا الى (عـدم تـسـجـيل
اي حـالـة نـزوح قـسـري لألهـالي او اي
ــوجـة هي اصــابـات بــشــريـة رغم ان ا
ـــــــوسـم احلـــــــالي)  االقـــــــوى خـالل ا
واشــار عـضـو مـجـلس ديـالى الى ان (
وضـع الـفـيـضـانـات شـرق ديـالى حتت
الــسـيــطـرة الــكــامـلــة وجتـري عــمـلــيـة
ياه بشكل مرن وسلس دون تـصريف ا
اي مــخــاطـر حــتى االن) .   ومن جــهـة
اخـرى اعـلـنت قـيـادة شـرطـة مـحـافـظـة
ديالى  تشكيل خلية "صوت احلقيقة"
ـواجـهـة شـائـعـات الـفـيـضانـات داخل

احملافظة.  
ــــتــــحــــدث االعـــــالمي بــــاسم وقــــال ا
شـــــــرطة ديـالى العـقيد غـالب العـطية
لـ (الـزمان) امس إنـه ( تشـكيل خـلية
"صــوت احلـقــيـقــة "بــنـاءً والــتي تـضم
كــادر إعـالم الــشــرطــة والــصــحــفــيــ
والـناشط من أجل مـواجهة شائعات
ضـللـة خاصة الـفيـضانـات واالخبـار ا

ــدراء االلـتـزام احملــافـظــة يـرجى من ا
ــرفـــوع من قــبل خـــلــيــة بـــاإلنــذار ج ا
ـركـزيـة و مـتـابـعـة الـواجـبـات االزمـة ا
ــنـاطــة ضـمن خــطـة الــفـيــضـانـات) . ا
ودعــا الـتـمـيـمي رؤسـاء االقـسـام  الى
(تــوفــيـر امــاكن بــديـلــة لــلـمــؤســسـات
الــــصـــحــــيـــة في حــــالـــة شــــمـــولــــهـــا
تابعة لالماكن البديلة بـالفيضانات وا
من قـبـلـهم بـصـورة مـبـاشـرة وتـشـكيل
خــلـــيــة ازمــة في كـل مــؤســســة تــقــوم
بــإدارة االزمـة بــالــتـنــسـيـق مع خـلــيـة
ـشــكـلــة في الـدائــرة بـرئــاسـة االزمــة ا
ـديـر الـعام وعـضـوية مـدراء االقـسام ا
كــافــة  كل قــسم يــتم الــتــنــسـيـق مـعه
حـسب اخـتـصاصه وتـهـيـئة الـعـيادات
ــتـــنــقــلــة و جتــهـــيــزهــا بــاألدويــة و ا
ــسـتـلـزمـات و الــكـوادر و جتـهـيـزهـا ا
لـــلــــتـــحـــرك فـــورا فـي حـــال احلـــاجـــة
خلـدمـاتـهـا) .  واشـار الـتـمـيـمي   الى
(تـــهــيــئــة االســـعــافــات و جتـــهــيــزهــا
ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة و تــعــتــبــر بــا
اسـعـافـات احملافـظـة كـافة سـلـة واحدة
ـكـان االحـتـيـاج بـتـوجـيه من تـتــحـرك 
مـديـر قـسم الـعـمـلـيـات وطب الـطوار
يــبــلغ لـهـم عن طـريـق غـرفــة عــمـلــيـات
دائــرة الــصـحــة و عــلى الــنـداء ١٠٥ و
سـتـشـفـيات و بـالـتـنـسـيق مع مـدراء ا
الـقـطاعـات تـبلـيـغنـا بأمـاكن الـنزوح و
االخـالء لـــنــــتـــمــــكن مـن اجـــراء الالزم
ـستـشـفـيات و وتـهـيـئة الـطـوار في ا
دعـمـهـا بـالـكـوادر الـالزمـة و االدوية و
ـستـلزمات و كـذلك احلال في طوار ا
ــراكــز الـصــحــيـة ومــتــابـعــة صـاالت ا
ـراكـز الصـحـية و دعـمـها الـوالدة في ا
ـسـتـلـزمـات و بــالـكـوادر و االدويـة و ا
االجــهـزة لـكـي تـقـوم بــدورهـا في حـال
انـقطـاع الطـرق او حصـول ضغط على
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عــلى مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي) .
وأضـاف  الـعـطـية  أن (اخلـلـيـة سوف
تـعـلن ارقامـا سـاخنـة ُ تـعنـى باإلجـابة
عن االسـتـفـسـار حـول اخـبـار الـسـيـول
وطبيعة االوضاع في كل مناطق ديالى
بـاإلضافة الى نشر بيـانات رسمية ب

فترة واخرى عن اي مستجدات).
  وأشــار الـعـطــيـة  إلى أن ( تــشـكـيل
اخلــلــيـة هــو عـمـل جـمــاعي وتــطـوعي
وجــاء لـلـحـرص عـلى ابــنـاء احملـافـظـة
بـعـدمـا سبـبت الـشـائعـات حـالـة خوف
ورعب لـدى العوائل مؤخرا نتيجة نقل
اخــبــار مـضــلــلـة وافــتــراءات عن غـرق
وفـيضانات في مـناطق عدة خاصة في
بـعـقوبـة)  . ومن جـانب آخـر قال مـدير
إعالم الـقـيادة الـعقـيـد غالب الـعطـية لـ
(الــزمـان) إن (اكـثـر من 500 شـاب من
مـــخــتــلف مـــنــاطق ديــالـى عــبــروا عن
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وقــال جـوتـيـريش عـلى تـويـتـر ”أغـادر
لـيـبـيـا وقـلبـي مثـقل بـالـهـمـوم وأشـعر
بـقـلق عـمـيق. ما زلت أتـعـشم أن يـكون
ــمــكن تــفــادي حــدوث مــواجــهــة مـن ا
نـاطق احمليـطة دامـيـة في طرابـلس وا
بــهــا .“وأبـــدى مــجــلس األمن الــدولي
قـــلــــقه يـــوم اجلـــمـــعــــة من الـــنـــشـــاط
العسكري قرب طرابلس محذرا من أنه
يــهـدد اســتـقــرار الـبالد ودعــا اجلـيش
الـوطني الليبي بـقيادة حفتر إلى وقف

كل التحركات العسكرية.
ـتــحـدة ــانـيــا بــاأل ا وقــال ســفـيــر أ
كــريــســتـوف هــويــســجن الــذي يـرأس
مـجلس األمن خالل شهر أبريل نيسان
إن ”اجملــــــلس دعــــــا قـــــوات اجلــــــيش
الــــــوطــــــني الــــــلــــــيـــــبـي إلى وقـف كل

التحركات العسكرية .”
وأضــاف هــويــســجن الــذي كــان يــقـرأ
بـيـانـا اتفق عـلـيه اجملـلس بـعد جـلـسة
مــغــلـقــة  إطالعه خـاللـهــا عــلى آخـر
الـتـطـورات إن اجمللس “دعـا أيـضا كل
الـقوات إلى إنهـاء التصـعيد ووقف كل
ـكن حل هـذا الـنــشـاط الـعـسـكـري. ال 

الصراع عسكريا.
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ويـصـور حـفـتر ( 75عـامـا) نـفـسه على
أنـه خـصـم لـلــتــطــرف اإلسالمي ولــكن

معارضيه يعتبرونه قذافي جديدا.
ونـقـلت قـنـاة الـعـربـيـة عن حـفـتـر قوله
جلـوتيريش إن العملية ستستمر حتى

”القضاء على اإلرهاب.“
وتــمــثـل طــرابــلس اجلــائــزة الــكــبــرى
تحـالفة مع وازيـة ا حلـكومة الـشرق ا
حـفتر. وفي  ?2014جـمع حفـتر جنود
الــقــذافـي الــســابــقــ وخالل مــعــركــة
اســــتــــمــــرت ثـالث ســــنــــوات انــــتـــزع
الـسـيطـرة عـلى بـنغـازي في الـشرق ثم
سـيطر هذا العام على اجلنوب وحقول

النفط هناك.

وإلى جـانب لقاء حفتر في بنغازي زار
اضي جـوتيـريش طرابـلس األسبـوع ا
لـلـمـسـاعـدة في تـنـظـيم مـؤتـمـر وطـني
للمصاحلة في وقت الحق هذا الشهر.
لــكن هــذه اخلـطــة أصـبــحت في خــطـر
يـوم اخلـمـيس بـعـد أن سـيـطـرت قوات
حـفـتـر عـلى مـديـنـة غـريـان الـتي تـبـعد
نـحـو  80كـيـلـومتـرا جـنـوبي طـرابلس
ـتـحـالـفة بـعـد مـنـاوشـات مع القـوات ا
ــــتـــمــــركــــز في مـع رئـــيـس الــــوزراء ا

طرابلس فائز السراج.
وقـال ساكن ومـصدر باجلـيش الوطني
إن الـقوات حتركت شمـاال لتصبح على
بـــعــد 40 كـــيـــلــومـــتـــرا من طـــرابــلس
وسـيـطـرت عـلى قـريـة سـوق اخلـمـيس

عارك. بعد ما خاضت بعض ا
وبــعـد ذلـك قـال اجلــيش الـوطــني يـوم
اجلـمـعة إنه سـيطـر على مـناطق قـصر
بـن غــــــشــــــيــــــر ووادي الــــــربــــــيـع في
الــضـــواحي اجلــنــوبــيـــة لــلــعــاصــمــة

مـسـيـطـرا على مـطـار طـرابـلس الدولي
الــســابق الــذي أصــبح مـهــجــورا مــنـذ

معركة وقعت في .2014
ـتـحـدث باسم ـسمـاري ا وقـال أحـمـد ا
اجلـــيش الـــوطــنـي الــلـــيـــبي إن قــوات
ـطـار الـسابق اجلـيش سـيـطـرت عـلى ا
رافـــضـــا ادعــاء وزيـــر الـــداخـــلــيـــة في
حـكـومـة طـرابلـس فتـحي عـلي بـاشـاغا
ـــطـــار.وقــال بـــأنـه قــواتـه اســـتـــردت ا
اجلــيش الـوطــني إنه فــقـد خـمــسـة من

جنوده منذ يوم اخلميس.
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وعــلـى الــرغم من أن هــذا الــتــقــدم بــدا
سـريـعا فـإن قـوات حفـتـر عبـرت بـشكل
أســـاسي حـــتى اآلن مـــنـــاطق قــلـــيـــلــة
الـسكان بعد السـيطرة على غريان آخر
ـؤدي بــلـدة في اجلـبـال قــبل الـطـريق ا

إلى سهل ساحلي.
ــــعــــارك الـــــتي دارت في 2014 وفـي ا
لــلــسـيــطــرة عــلى طـرابــلس اســتــغـرق

لوكـنتُ رئيسا لوزراء العراق  التخذت قرارا فوريا  تسمية االعالمي الذين
ــواطــنــ في بــغـداد يـقــومــون بــإجــراء لـقــاءات حــيــة في الــفــضـائــيــات مع ا
واحملافـظات يـوميا بـ ( عـيون احلقـيقة ) .. فـهؤالء الزمالء  يـعرضون مـعاناة
واطـن بصـورة  سريعة  صـادقة  بالصـوت والصورة  ويقـدمون مطالب ا
ـشروعـة دون تـزويق او مـهـادنـة  وبـذلك  يـسـهل لـرئـيس الوزراء اجملـتـمع  ا
مــعـرفــة دقــيـقــة لــواقع احلــيـاة  دون ان يــتــعب نــفـسه بــاالطالع عــلى مــئـات
الصـفحات الـتي تضمـها ملـفات دوائر الـدولة .. وال اظن  ان من الـصعوبة 
ان يوجـه رئيس الوزراء  جميع الوزارات بـتشكيل غرف عمـليات فيها  تضم
تابعة تلكون وعـيا في فهم عمل دوائرهم  مهامـهم تتعلق  وظف  ثلـة من ا
ختلف صورها القـنوات التلفازيـة  واالذاعات ووسائل التواصل االجتـماعي 
وتقد تقارير ميدانية  تتضمن نبض الشارع الى مكتب رئيس الوزراء  ,
تخـضع لدراسـات متـخصـصة  ويـصار بعـدها الى اتـخاذ قـرارات بشـأنها 
ـواطـن ان مـعـانـاته  هي مـحل اهــتـمـام الـدولـة .. ان الـزمالء وبـذلك يـشـعـر ا
الـذين يتولون عـرض اجلوانب االنسانيـة  في احلياة االجتـماعية في االعالم 
الحظة واالستـنتاج واستقراء الواقع  ينـتهجون  منهـجاً عفويا يعتـمد على ا
واطن يـتحـدث على سـجيـته  ما يـضفي نـوعا دون اي تـدخل منـهم  بل ان ا
ؤسسـات اخلدمية في مـرافق الدولة   فاألعالم من الشـفافية الـتي تفتقـدها ا
قراطية ,ووجوده مارسة الـد ظاهر االساسـية  اجلمـاهيري  يعـد من  اهم ا
ثـل ركنا  من اركان احليـاة الرصينـة  وله دور فعال ومهم  في الـتعبير عن
ـقتـرحات ـواطن  ,في كل الـقضـايا الـتي تهم حـياتـهم   وفي عرض ا اراء ا
واحلـلـول لـكل مـا يـتـعـلق بـشـؤونـهم الى اجلـهـات اخملـتـصـة . وتـتـزايـد أهـمـية
وسائل اإلعالم فـي تناول قـضايا اجملـتمع  وتـبرز مسـؤولياتـها جتـاه التعـبير
عن مــصـالح اجلـمــاهـيـر حــيث تـعـد من وســائط وأدوات الـتــعـبـيـر والــتـوجـيه
والـضبط االجـتـمـاعي وتـمثل قـوة مـسـتـقلـة في اجملـتـمع  وأدى الـتوسع في
ـبـاشـر مـن االمـاكن الـشـعـبـيــة  الى مـزيـد من حـريـة اإلعالم  بـرامج الـبث ا
فــأصـبح أكـثـر تـأثـيــراً في تـكـوين الـرأي الـعــام وحتـديـد اجتـاهـاته  وله  قـوة
عـاصر ال يستـهان بها  انه سـلطة شعـبية تنهض ثقـافية مؤثـرة في اجملتمع ا
ارسة حـرية الـرأي والفكـر والتعـبير برسـالتهـا بحـرية واستـقالل  لتأمـ و
ـشـروعـة   حق وواجب ومسـؤولـيـة في نـفس الـوقت وقد ـطـالب ا أن حـرية ا
ـباشر مهـامها  من خالل وضع مـستويات تفـهمت برامج  الـنقل التلـفزيوني ا
ـوضــوعـيـة ـواطـنــ  مـثل الــصـدق وا ومـعـايــيـر مــهـنـيــة اثـنـاء نــقل مـطــالب ا

والتوازن والدقة .. 
(عـيـون احلــقـيـقـة) هم الـشـبـاب  الـذين يـحــمـلـون الـكـامـيـرات والالقـطـات في
واطـن  في حتد الـصيف والـشتاء  ويـجرون الـلقـاءات مع ا
واضح لـكل الـظــروف  يـسـتـحـقــون مـنـا  ومن رئـاسـة
الـزوراء االهتـمـام والدعم  فـهم يسـاعـدون الدولـة على
مـعرفـة الغاطـس من احليـاة اليـوميـة  ويقدمـونهـا على
طـبق مـوثق . حتـيـاتــنـا لـهم  وبـانـتــظـار من يـنـتـبه الى

جهدهم ..           

ÍdLA « ÂöÝ ‡‡‡ v U¹œ

قــرر مـجـلس  مــحـافـظــة ديـالى  إلـزام
اعـضائه باحلـضور في قضاء بـعقوبة
ـياه  فـيـما بـسـبب ارتـفاع مـنـاسـيب ا
اعـلن قائمـمقام بعـقوبة عن اغالق احد

جسور بعقوبة . 
وقــال رئـيس اجملـلس عــلي الـدايـني لــ
(الـزمـان) امس إن (مـجـلس ديـالى ألزم
أعــضــائه بــاحلــضــور وسط بــعــقــوبـة
ـواطنـ مع اسـتـنـفار والـتـواجـد مع ا
ـتابـعتهـا والوقوف االجـهزة اخلـدمية 
عـلـيـهـا حتـسـبـا حلـدوث طـار وغرق
أي مـنطقة بسبب ارتـفاع مناسيب نهر

ديالى) . 
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وأضـاف الـدايـني  أن  (اجملـلس وجه
اعـــضـــائه الـــذيـن هم أهـــالي مـــنـــاطق
مـهددة بالغرق بالـتواجد في مناطقهم
مـع االهـالي) .  ومن جــانب آخــر اعـلن
قـائمـمـقام قـضاء بـعقـوبة في مـحافـظة
ديــالى عـبــدالـلـه احلـيـالـي لــ (الـزمـان)
امـس إن  (جلنة خلية االزمة في ديالى
أوصـت بـأغـالق جــسـر الــشــريف عــلى
نــهــر ديـالـى في بـعــقــوبـة امــام حــركـة
الــــســــيــــارات والـى اشــــعــــار اخـــر)  .
واضــاف احلــيــالي  أن  (الــقــرار جـاء
بــسـبب ارتــفـاع مـنــاسـيب نــهـر ديـالى
ـاضـيـة)  بـشــكل الفت في الـسـاعـات ا
مـشيـرا الى أن (الـقرار احـترازي وجاء
لـضـمـان سالمـة االهـالي) .  وفـي بـيان
ــديــر عــام دائـرة  صــحــة ديـالـى عـلي
حــسـ الــتـمـيــمي تـلــقت الــ (الـزمـان)
نــســخــة مــنه انه (بــالــنــظــر لــلــزيـادة
ـائـيـة الـقـادمـة من ايـران بـاإليــرادات ا
ـــوقف بـــشـــكـل كـــبـــيـــر و خلـــطـــورة ا
بـالـنسـبة الحـتمـال حـصول فـيضـانات
ــــنــــاطق من او ســــيــــول فـي بـــعـض ا

اخلـارجي في ليبـيا. وقالت قوات شرق
لـيبـيا(اجلـيش الوطـني اللـيبي) بـقيادة
خــلــيـفــة حـفــتــر اجلـمــعـة إنــهــا دخـلت
الــضـواحي اجلــنـوبــيـة مـن الـعــاصـمـة
طـرابـلس في تـوغل مـحفـوف بـاخملـاطر
عتـرف بها دوليا. وقال ضـد احلكومة ا
مـتحـدث باسم اجلـيش الوطـني اللـيبي
ـطار وسـكـان إن الـقـتـال محـتـدم قـرب ا
الــدولي الـســابق الـذي ســيـطــرت عـلـيه
قـوات حفـتر بـحلـول ليل اجلـمعة.وأدت
خـــــــــطـــــــــوة اجلـــــــــيـش الـــــــــوطــــــــــني
ـتـحـالف مـع حـكـومـة مـوازية ا الـلـيـبي
مـقـرها في الـشرق إلـى تصـعيـد صراع
عـلى السلطة أدى إلى تقسيم ليبيا منذ

عمر القذافي في 2011. اإلطاحة 
وجــاءت هـذه اخلـطـوة في الـوقت الـذي
غـادر فـيه أنـطـونـيـو جـوتـيـريش األم
ـتـحـدة بـعـد اجـتـمـاع مع الـعـام لأل ا
حـفتر في محـاولة لتفـادي نشوب حرب

أهلية.

وصـــول الـــقــوات الـــزاحـــفــة إلـى قــلب
ـطـار القـد أسـابيع بـعد ـديـنة من ا ا
أن عـرقل القناصة تقـدمها. وقال سكان
إن قـوات من مـديـنـة مصـراتـة الـواقـعة
شـــرقي طـــرابــلس أرســـلت مـــزيــدا من
الـــتـــعــزيـــزات لـــلــدفـــاع عن الـــســراج.
ومـازالت الوزارات الرئيسـية تبعد 20
كيلومترا. وعلى الرغم من مكاسبها لم
تـتمـكن قوات حـفتر من الـسيـطرة على
نـقطة تفتـيش تبعد نحو 30 كـيلومترا
غـربي العـاصمـة ضمن مـحاولة إلغالق
الــطـريق الـسـاحــلي إلى تـونس. وذكـر
صـحفي من رويترز أن جمـاعة مسلحة
مـــتــحــالـــفــة مع قـــوات شــرق لــيـــبــيــا
ــا يــســمى انــســـحــبت خالل الــلـــيل 

البوابة 27.
مـركـبـة عـسـكـريـة تـابـعـة لـقـوات شـرق
لـيـبيـا في صـورة من تلـفـزيون رويـترز
بـــتـــاريخ الـــرابع مـن ابـــريل نـــيـــســان
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كالم أبيض

تـبـعـث عـلى الـســعـادة تـلك الـبــنـايـات الـرشــيـقـة الــتي تـنـمـو فـي بـعض أحـيـاء
عاصـمتـنا احلـبيـبة  وكنت قـلت في مقـال سابق ان بـغداد لـيست بـأقل جماال
ــســات  لــكن هـذه من عــواصم عــربـيــة  لــكن هــذه احلــسـنــاء بــحــاجـة الى 
وواضح ان أغلب اللمسات البد لها من ذوق فنان وخبرة اداري وطموح قائد 
تلك الـبنايات تعود للقطاع اخلاص الذي بدأ يستثمر أمواله في بالده بدال من
اسـتثمـارها في دول اجلوار  ويـكشف ذلك عن مـعطى مهم  ان هـذه احلركة
االنشائية الالفتة ما كان لها ان تنمو لوال  التحسن الكبير في الوضع األمني
ـال جـبـان  ولـكي يـعـمل يـحـتـاج الـى بـيـئـة آمـنـة وقد  فـكـمـا يـقـال ان رأس ا
ـفردهـا وفي ظل التـحديـات التي توفـرت بـجهـود اخمللـص  ذلك ان الـدولة 
قدورها النـهوض من دون طاقة الـقطاع اخلاص احمللي تتـعرض لها  لـيس 
و االسـتـثـمـار األجـنـبـي  بـخاصـة ان أمـواال طـائـلـة الزال يـخـشـى أصـحـابـها
عــودتـهــا الى الـبالد لــيس بـسـبـب االجـراءات فـحــسب  بل خـوفــا من الـقـوى
تـنفذة التي تعمل خـارج سيطرة الدولة والـتي يريد بعضهـا ان يكون شريكا ا

في كل صغيرة وكبيرة.
ـلك مـصــانع عـدة لـلــمـنـتـجـات  أعــرف واحـدا من أصـحــاب رؤوس األمـوال 
صانع أغلقت أبوابها  الغـذائية يعمل فيها أكثر من ألف عامل  اال ان هذه ا
والـعمال عادوا الى بيـوتهم  ومنهم من انـحرفت به السبل الـى حيث ال نتمنى
ال الى األردن  كل ذلك حدث بسبب تعرض عائلة صاحبها  وهاجر رأس ا
الى حـوادث اغـتـيـال وخـطف وتـهـديـد من ارهـابـ وخـارجـ عـلى الـقـانـون 
بيـنما يفترض بتلك القوى نفسها عـندما تكون الدولة منشغلة بامور اخرى ان
ـؤامــرات الـدولـيـة ـقــارعـة االرهـاب ومــقـاومـة ا تــعي دورهـا الـذي ال يـتــمـثل 
فــحـسب  بل وتـعــزيـز اجلـبــهـة الـداخــلـيـة وحــمـايـة أصــحـاب رؤوس األمـوال
وعوائـلـهم  ألن من شـأن هـؤالء حتـريك عـجلـة االقـتـصـاد بفـاعـلـيـة ال تقل عن
الـدولــة  ولـيس من الــصـحـيح ان يـكــونـون مـحل حــقـد وحـسـد وتــهـديـد  مـا
يحـمـلهم عـلى االرتـماء في أحـضـان الغـير  وعـنـدما يـتـلمس أصـحاب رؤوس
األمـوال حرصـا من هـذه األطـراف يتـعـزز شـعورهم بـاالنـتـماء لـلـوطن  بـلدان
ا يـشبه كبـوتنا  اال ان رجـال األعمال فـيها خـططوا وعـملوا كثـيرة تعـرضت 
فأوقـفـوا بالدهم عـلى قـدميـهـا  ومـنـها من احـتل مـراتب مـتـقدمـة والـشـواهد

كثيرة .
بـاني اجلديدة اتضح ان جـميع ا  وأنـا أجتول في بعض من أحـياء احلسـناء 
عبـارة عن مـحال جتـارية وشـركـات سفـر وموالت وكـوفيـات ومـطاعم سـياحـية
على طـراز يتسم بجاذبـية الديكـور وحسن التنظـيم والنظافة واالتـيكيت العالي
ـرافق استهالكـية وليس بيـنها ما قـابل فرحتي انـتابني حزن لـكون تلك ا  و
ـشـكـالت اقـتـصـاديـة  ذلك ان هـو انــتـاجي  وهـذا قـد يــعـرضـنـا مـســتـقـبال 
ـتأتـية من نـشـآت مرتـبط بالـقـدرة الشـرائيـة لـلمـواطنـ ا انتـعاش عـمل هـذه ا
الــرواتب حتـديـدا والــتي هي احملـرك األسـاس لـلــسـوق في دولـة ريــعـيـة يـقـوم
عـملها على بيع النفط وتـوزيع الرواتب  وأي تذبذب في الرواتب جراء أسعار
فال أحـد ـنـشـآت  ومــثـال ذلك كـردسـتـان  الـنــفط يـنـعـكس سـلـبــا عـلى تـلك ا

يتجول في موالتها سوى نفر قليل من السياح احمللي . 
ومن بـ مالحظـاتي الـربيـعـية ان مـوال كبـيـرا في مراحـل اجنازه األخـيرة في
ـركـزي الـذي هـو مـول يوم لـم تكن منـطـقـة الـشـعب  وقـبـالتـه سوق الـشـعب ا
وحتول الى مكب مـوالت في دبي او اسطنـبول  لكنـه أهمل اهماال يـؤسف له 
لـلــنـفـيـات  ولـست أدري لم وزارة الـتـجـارة غـافــلـة عـنه وأمـثـاله  ولم تـشـغّـله
واحـياء مرفق لـلتسوق بنـفسهـا او من خالل مستـثمرين لـلحفـاظ على البـناية 
والراحـة لسـكان األحـياء الـقريبـة منه  ومـا ينـطبق عـلى سوق الـشعب يـنطبق
سـتـنصـرية  وهـما في مـنـطقـت مـهمـتـ  أتمـنى على اجلـهات على سـوق ا

عنية باالستثمار ان تضع بحسبانها ما هو انتاجي . ا
فالـسعادة التي تنتابنا ونـحن نرى هذه البنايات اجلميـلة تقابلها حسرة ونحن
ــنـطــقـة الـصــنـاعـيــة احملـصـورة بــ عـلـوة نــتـأمل ركـود ا
الرشيد ومنطقة اليوسفية جنوب بغداد وغيرها  فحليب
أل ــســـتــورد مـن ســلـــطــنـــة عُــمـــان الــذي  ــدهـش ا ا
األسـواق من دهوك الى الـبـصرة لـيس لذيـذا بقـدر لذة

وحالوة حليب بالدي .

دعـمـهم للـشـرطة الـنـهريـة في بـعقـوبة
راقبة تابعة وا وهي تـقوم بواجبات ا
ـيـاه واالستـجـابـة الـفـورية ـنـاسـيب ا
ألي مــنــاشـدة عــلى مـدار  24ســاعـة) 
مـبيـنا أن (الـشباب يـجيـدون السـباحة
وقـد تـطوعـوا للـمسـاندة في أي واجب
داخل بـعـقوبـة او خارجـهـا ومواجـهة

 .  ( حاالت الطوار
 وأضـاف الـعطـيـة أن (الدعم الـشـعبي
لـتـشـكيالت الـشـرطة جـاء من احـساس
ـواجـهـة وطـنـي في ضـرورة الـتـكـاتف 
ارتــفــاع مــنــاســيب مــيــاه نــهــر ديــالى
مــؤخــرا)  مـؤكــدا أن (وضع بــعـقــوبـة
لــيس بــخـطــيــر حـالــيــا واحلـديث عن
غــرقـهـا مـجــرد تـكـنــهـات غـيــر دقـيـقـة
إضـــافـــة الى ان الـــشـــرطـــة فـي حـــالــة
اســتــنـفــار عـلـى مـدار الــســاعـة في كل

سؤولية) . قواطع ا
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أعــلــنت دائــرة الــبـعــثــات عن تــوفـر
 110مـنـحـة دراسـيـة لـلـعـراق  لـنيل
اجستـير والدكتوراه في شـهادتي ا
اجلـامـعـات الـروسـيـة لـلـعام /2020
ــديــر الـعــام لــدائـرة  .2019وقــال ا
الـبعـثات والعالقـات الثـقافيـة امجد
عـبـد الـنبي الـسـواد في بـيان تـلـقته
(الــــــــزمــــــــان) امس ,إن (اجلـــــــــانب
الـروسـي منـح الـعراق   110مـنـحـة
ـاجـسـتـير دراسـيـة لـنـيل شـهادتي ا
والـــدكــتـــوراه لــلـــمــوظـــفــ وغـــيــر
ـوظــفـ في تـخـصـصـات هـنـدسـة ا
ـــتـــجـــددة  ,والــــنـــفط , الـــطــــاقـــة ا

واألجـــهــزة الــطـــبــيــة  ,واتـــصــاالت
الــفــضـاء ,والــتــخـطــيط احلــضـري,
وهـــنـــدســـة الـــطـــيــران ,والـــســـدود
ــــائــــيــــة). وأضــــاف أن ـــــوارد ا وا
ـــنـــحـــة تـــضـــمـــنت مـــجـــمـــوعـــة (ا
تـخـصـصات أخـرى شـملت,الـتـربـية
اخلــاصـة /تـكــنـولـوجــيـا الـتــعـلـيم,
ـالحـة ـــســتــشــفــيــات  ,وا وادارة ا
الـــبــحــريــة واجلــويــة ,والـــفــيــزيــاء
الـطـبـية  ,والـلـغة الـروسـية ,وأالدب
الـروسي ,وتـخـصص معـاييـر أعداد
ــــــوازنــــــات الــــــدولــــــيــــــة ,وإدارة ا
واالطـــــــــــــــراف ــــــــــــــــشــــــــــــــــاريــع ا
وسـايـبـر سـكـيـورتي ان الـصـنـاعـيـة

يكون علوم حاسبات/امنية بيانات
وســـيـــاحــة ,و .(Biomedicalوب
الــــســــواد ان (دائــــرة الــــبــــعــــثــــات
والـعـالقـات الـثـقـافـيـة قـد خـصـصت
ــــنــــحــــة  25مــــقــــعــــد دراسـي من ا
ـــــوظــــفـــــ في الـــــروســـــيــــة الـى ا
اجلـــــــامـــــــعـــــــات والـــــــوزارات وفق
ـعــتـمـدة في الــتـرشـيح الــضـوابط ا
لــلــزمـاالت الــدارســيـة رقم  3لــســنـة
 .(2018وأكــــــد أن (آخـــــر مــــــوعـــــد
لـلـتـقـد سـيـكـون يـوم 22/4/2019
وعــبـر الـرابط االلــكـتـروني اخلـاص
بــــدائـــرة الــــبـــعــــثـــات والــــعالقـــات

الثقافية)
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ــصـري اســتــبــعــد وزيـر اخلــارجــيــة ا
ســامح شـكــري يـوم امس الــسـبت حل
األزمـة في ليبـيا بالـوسائل العـسكرية.
وقـال شـكـري في مـؤتمـر صـحـفي نـقله
الـــتــلـــفــزيــون عـــلى الــهـــواء مع وزيــر
اخلــارجـيـة الـروسي سـيـرجي الفـروف
(األزمـــة في لــيـــبــيـــا لن حتل من خالل
ا من الـلجـوء للـوسائل العـسكـرية وإ
خـالل احلــوار... لــلــتـــعــبــيــر عن إرادة
الــشـعب الـلـيــبي). وكـانت قـوات شـرق
لـيبيا (اجليش الوطـني الليبي) بقيادة
خـلـيفـة حـفتـر قـالت يوم اجلـمـعة إنـها
دخـــلـت الـــضـــواحي اجلـــنـــوبـــيـــة من
الـعاصمة طرابلس فـي تصعيد لصراع
زق البالد منذ اإلطاحة عـلى السلطة 

عمر القذافي في .2011
وقـــال الفـــروف إن (روســـيـــا تـــريــد أن
تـتوصل كل الـقوى الـسيـاسية الـليـبية
إلـى اتـفـاق). وحـذر أيـضـا من الـتـدخل


