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شـحــنـة تـتــضـمن اكـثــر من عـشـرة
اطــنـان من الــشـحــوم الـصــنـاعــيـة
ــســرطــنــة  " لـــيــة صــنــاعــيــة "  ا
اضافـة الى اكـثر من 300 صندوق
بـيض فـاسد كـانت مـعدة إلدخـالـها

نفيست  نفذ  الى العراق من ا
الـتالعب به)  مـبـيـنا ان (الـشـحـنة
مــــســــجـــــلــــة عــــلـى انــــهــــا فــــرش
صـــــــــنــاعـيــة لـكن بــعـد الــفـحص
والـــتــــــــفـــتـــيش تــــــــــبـــ انـــهــا

بـــــــضاعة فاسدة ومسرطنة) . 
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واضــاف  الــتــمـــيــمي   ان  ( تــلك
الــتــصــرفـــات هي بــاب من اخــطــر
ابواب الفساد وهي ال تقل خطورة
عن ارهـــاب داعش كـــونــهـــا تــهــدد
ــــواطن )  داعياً صحـة وسالمة ا
مــكـــتب رئــيس الـــوزراء وهــيــئـــــة
ــنـافـــــذ احلـدوديـة إلى ( تـشـديـد ا
االجـراءات بـغـيـة مـنع دخـول مواد
ـتورطـ فيـها خـطرة ومـحاسـبة ا
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بـاشـر قـسم الـوقـايـة في مـديـريـة زراعة
ـثــنى  بـحــمـلــتي مـكــافـحــة مـجــانـيـة ا
الســتــهــداف حــشــرتي احلــمــيــرة عــلى
الـنخـيل وحفـار أوراق الطـماطـة ( توتا
ابسـلوتـا ) . وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس ان (احلـــمــــلــــة األولى اخلــــاصـــة
بحـشرة احلمـيرة على الـنخيل  فـيها
اسـتــخـدام مـبـيــد لـيـفــو بـاإلضـافـة إلى
ـصائـد الالصـقـة دلتـا وتـركزت نـصب ا

في قاطـع شعـبة زراعة الـهالل فـيما 
اســتــخــدم مــبــيــد انــتــار يــوكــارب  في
احلمـلة الـثانيـة اخلاصـة بحشـرة حفار
الطماطة التـي تركزت ضمن نطاق عمل

شعبة زراعة ألنجمي).
وكــمــا بــاشــرت وزارة الــزراعـة الــعــمل
ـكــافـحـة ـشــروع تـمــكـ اخملــصص 
ـركـزي الـتـصـحــر بـتـمـويل مـن الـبـنك ا
ــشـروع الــعـراقي  حــيث  افــتــتـاح ا
ــنـاسـبـة في قـضـاء خالل حـفل اقـيم بـا
ــدائن. والــقـى وزيــر الــزراعــة صــالح ا
ـنـاسـبــة قـدم فـيـهـا احلـســني كـلـمـة بــا
ركزي العراقي على هذه الشكر للبـنك ا
ــبــادرة مـثــمـنــا اجلــهـود احلــكـومــيـة ا
الـهـادفة الى مـكـافحـة التـصـحر وزحف
الرمـال ونشر الـنبـاتات دائمـة اخلضرة
ـا يؤدي الى ايـجاد وحتـس الـبـيئـة 
مناخ مالئم لالعمال الزراعية فضال عن
ــنـاطق الــسـكـنــيـة  واضـاف حـمــايـة ا
الــبـيـان ان احلـســني اشـار (الى مـضي
الــوزارة بـــعـــمــلـــهـــا الــهـــادف الى رفع
مــسـتــويــات االنـتــاج الـزراعـي بـشــقـيه
الـنــبــاتي واحلــيـواني. من جــانــبه اكـد
ـركـزي حـرصه الـسـيـد مـحـافظ الـبـنك ا
ـشـاريع الـهـادفـة الى زيـادة عـلـى دعم ا
الــرقــعــة اخلــضــراء وحتــســ مــداخل
احملــافـــظـــات ودعم وزارة الـــزراعــة في
مجال مكـافحة التصـحر والتخفيف من
ـا يـخـدم الـعمل الـعـواصف الـغـبـارية 
الزراعي في بلـدنا احلبيب). بـعدها قام
كل من وزيـــر الــزراعــة مــحــافظ الــبــنك
ــركـزي بــزراعــة الـنــبــاتـات فـي مـوقع ا
الـعـمل تـعـبـيـرا عن الـشـروع بـالـتـنـفـيذ
والـعـمل على ايـجـاد عراق اخـضـر خال
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بـأشـد الــعـقـوبـات لـيــكـونـوا عـبـرة
تـاجرين لغـيرهم من الـفاسـدين وا
ـواطنـ االبرياء ) . ومن بأرواح ا
جــانب آخـر كــشف عـضــو اجملـلس
حافظة احمللي في ناحية مـندلي 
ديـــالى حــيـــدر ســتــار نـــعــمــان لــ
(زمـــــان)  إن  (ارتـــــفـــــاع درجـــــات
ـاضي  احلـرارة خالل االســبـوع ا
ادى الـى خـــروج الـــعــــقـــارب نـــوع
اجلـرار واالفاعي من جـحـورها في
مــنـدلي)  مــشـيــرا الى أن ( ظـهـور
العـقارب واالفـاعي امر خـطر يـهدد
حيـاة األهالي) . وطـالب نعـمان بـ
(مـتـابـعـة االمــر مع مـديـريـة زراعـة
ديـــالـى وشــعـــبـــة زراعـــة مــنـــدلي
وكــذلك قـطــاع الـرعــايـة الــصـحــيـة
ركز الصحي االولية في بلدروز وا
في مـنـدلي لـيـعـلمـونـا بـإجـراءاتهم
بـــصــدد الـــبــدء فـي حــمـــلــة الــرش
بـالطــــائـرات للـقضـاء علـيهـا قُبيل

بدء موسم تكاثرها) .
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واكـدت وزارة الـزراعة / مـديـريـة زراعة
قدسة عن انتاج اكثر من (14) كربالء ا
مــلــيــون بـيــضــة في مــعــامل مــشـاريع 
ائدة في احملـافظة خالل الشهر بيض ا
اضي. واضـاف البـيان انه ( انـتاج ا
ــائــدة عن هــذه الــكــمــيــات من بــيض ا

طريق (8) مشـاريع لتـربيـة االقفاص 
انشاؤها في احملافظة من خالل قروض
ــبـادرة الــزراعــيـة وتــشــمل مــشـاريع ا
ـائـدة وفـروج الـلـحم اذ انـتـاج بـيض ا
تـبلغ طـاقتـها االنـتاجـية الـسنـوية اكـثر
من (150) ملـيون بـيضـة يتم تـسويـقها

الى االسواق احمللية. 
اذ بلغـــــــت عـدد االفراخ الداخلـة اليها
اكــــــثــــــر من (662900) فــــــرخـــــــــــــــة
بـعـــضـهـا بـيــاضـة في مـرحـلـة االنـتـاج
واخـــــــــرى في مــرحــلـة الــتـربــــــــــيـة
ـشــــــــاريه ساهـــــــــمت يذكر ان هذه ا
وبـنـســبـة كـبـيـرة بــسـد حـاجـة الـسـوق
ـــائـــدة وحلـــوم احملـــلـــيـــة مـن بـــيض ا

الدواجن).

حتقيق االكتفاء الذاتي للمحافظة ورفد
نـتـجات الـزراعـية االسـواق احملـليـة بـا
ـديـريــة ان انـتـاج اخملـتــلـفــة. وبـيـنـت ا
ــفــاقس الــعــامــلــة في احملــافــظـة بــلغ ا

14فرخ من خالل  1.764.537
بيـنمــــــــا  مـشــــــروعـاً عامل حـاليـاً 
رفــد الـســــــــوق احملــلـيـة 586 طـنـاً من
دجاج اللـحم من مشاريـعها الـبالغة 50
مـشروع امـا مشـاريع الثـروة السـمكـية
والـبـالـغـة 88 مـشـروعـاً عـامــلـة حـالـيـا
طـناً فـقــــــــد بـلغ انـتـاجـهـا حـوالي 98  

من خالل االحواض الطينية فقط. 
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كـمـا  تـشـغـيل اكـثـر من 26 مـشـروعاً
مـخـتـلـفـاً لـتـسـمـ العـجـول واحلـمالن
وتــربـــيــة االبــقـــار واالغــنــام وبـــطــاقــة
تشـغيـليـة بلـغت اكثر من (1.377© رأس
خـتلف لـغرض رفـد االسواق احملـليـة 
ـنتـجـات وضمـان استـقـرار اسعـارها. ا
وكما اعلـنت مديرية زراعـة بابل انتهاء
ـكافحـة اجملانيـة حلشرة تنـفيذ حـملة ا

ن الـتي تــصـيب حــقـول احلــنـطـة في ا
احملـــافـــظـــة لـــلـــمــــــــــــوسم الـــزراعي
احلـــــالي 2019. وشـــــمـــــلت حـــــمـــــلــــة
ـــــــــــكـافــحـة الـتي نـفــذتـهـا الـكـوادر ا
ـديـريـة 4000 دو من اخملـتـصـة في ا
ــزروعـــة من مـــحــصــول ـــســاحـــات ا ا
ن في ــصــابـــة بــحــشــرة ا احلـــنــطــة ا
احملـافــظـة حــيث نـفــذت احلـمـلــة بـعـد
ــــســــوحـــات االنــــتــــهــــاء مـن اجــــراء ا
ـيدانـيـة من خالل استـخـدام وتوزيع ا
مـبـيـد الفالش (الـفـاسـايبـرمـثرين) ذات
اجلودة العالـية وبصورة مـجانية على
ـــشـــمـــولـــ ـــزارعـــ ا الـــفالحـــ وا
باحلـملـة وبجـرعة تـبلغ 50 مل للدو
الواحد. كـما تواصل الكـوادر اخملتصة
ــديــريــة اجـراء عــمــلــيــات فـحص في ا
ـســتـخــدمـة في وتــقــيـيم لــلـمــبـيــدات ا
ــكـافــحــة لـبــيــان مـدى فــعــالـيــــــتــهـا ا
وكـــفــاءتـــهــا فـي االســتـــخــدام من اجل
ـكافحـة وحتقيق زيادة جناح حمالت ا

في االنتاجية.

وخـــــاصـــــة من هـم من اصـــــحــــاب
الــدخل احملــدود ) . ودعـت عــمـران
دائــرة صـــحـــة ديـــالى ونـــقـــابـــتي
االطـبـاء والـصـيـادلـة في احملـافـظة
(الـى ســـــــــــــــحــب االجـــــــــــــــازة مـن
الـصـيـدليـات اذا ثـبت مـخالـفـتـها 
اضـافــة الى حتـديـد اجـور االطـبـاء
والــفــحــوصــات الــطــبــيــة االخــرى
ـواطـنـ  السـيـمـا كـونـهـا تـثـقل ا
ـالي ألغـلب االسـر ال وان الـوضع ا

يتحمل ذلك).
من جـهــة اخـرى كـشف الـنـائب عن
مـحـافـظـة ديـالى فـرات الـتـمـيـمي 
عـن ضــبط شــــــــــحــنـة تــــــــــــضم
اكـــثـــر من عــــــــــشـــرة اطـــنـــان من
ـســرطـنـة الــشـحــوم الـصـنــاعـيــة ا
واكـــثـــر من 300 صـــنـــدوق بـــيض
ـنــفـذ ســومـار مــنـدلي في فـاســد 
احملافظة. قال التميمي لــ (الزمان)
 إن  (مـفـارز الــتـفـتـيـش في مـنـفـذ
سـومـار منـدلي اسـتـطـاعت  ضبط

من الـتـصـحـر). كـمـا  الـقـيـام بـجـولـة
مـيـدانـية لـتـفـقـد مـشـروع كـصـيـبـة احد
مــشــاريع دائــرة الــغــابــات ومــكــافــحــة
ــشــاريع الــتـــصــحــر والــذي يــعــد من ا
ــدائن ــهــمــة في قــضــاء ا اخلــضــراء ا
لـلتـعـرف عن كثب عـلى الـواقع الزراعي
والبيئي في القضاء حيث ستيم تعميم
اعــمـال نـشــر الـنــبـاتــات عـلى مــخـتـلف
احملافظات بـغية القضـاء على التصحر
كونـة يعد مشـكلة دوليـة تمم معـاجلتها
من خالل عــدة اجـراءات مــنــهـا ايــقـاف
نـتـظم ونـشر تـدهـور االراضي والـري ا

قاومة للظروف البيئية. النباتات ا
وانــهت مــديــريــة زراعــة بــابل تــنــفــيــذ
ــكــافــحــة ادغـال حــمــلــتـهــا اجملــانــيــة 
مـحصـول احلنـطة الـرفيـعة والـعريـضة
االوراق في حـقـول احملـافـظـة لـلـمـوسم

 Æ2019 الزراعي احلالي
كـافـحـة التي نـفـذتـها وشمـلت حـمـلـة ا
ديرية رش اكثر الكوادر اخملتصة في ا
ــــــســــــاحــــــات من 140 الـف دو مـن ا
زروعة من محصـول احلنطة في كافة ا
اقـضــيـة ونـواحي احملــافـظـة وبــنـسـبـة
ئـة وحـسب اخلـطة اجناز بـلغت 96 بـا
وضوعـة حيـث  مكـافحة الـزراعيـة ا
االدغال الرفيعـة والعريضة االوراق من
خالل اسـتخـدام وتـوزيع خـمسـة انواع
ــيـة ـنــاشيء الــعـا ــبـيــدات ذات ا من ا
الــرصـــيــنــة وهي مــبــيــدات (الــبــاالس
واتالنـتس وسـبـوت اليت وكـولـدكس

وكونيكور). 
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وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
(احلملة تتضـمن اجراء عمليات فحص
ــســتـخــدمـة في وتـقــيـيم لــلــمـبــيـدات ا
كـافحـة من قبل الـكوادر اخملـتصة في ا
ـديــريـة لــبــيـان مــدى فـعــــــــالــيـتــهـا ا
وكفاءتها في االستخدام من اجل جناح
ــكـافــحـة وحتـقــيق زيـادة في حـمالت ا

االنتاجية).
واعـلنـت مديـريـة زراعة بـابل عن انـتاج
اكثر من 6 مالي بيضة و586 طناً من
دجــاج الــلــحم و98 طـــنــاً من االســمــاك
ـــــــاضي مـن اجل خالل شــــــهــــــر اذار ا

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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بغداد

ســؤال مـشـروع يـخــطـر عـلى ذهن اجــيـال من امـثـالــنـا واكـبت نـضــاالت الـطـبـقـة
العـمالـية في مـراحل تاريـخيـة سابـقة كانـت االنظمـة حتسـب الف حسـاب لصوت
هـذه الــطـبـقـة الـتـي قـدمت الـتـضـحــيـات اجلـسـام وهي تــطـالب بـتـحــقـيق الـعـدالـة
ة للبشرية جمـعاء ..  اصوات عمالية ومعها كل الشعب ساواة واحلـياة الكر وا
رفـضت االسـتـغالل والـتـبـعيـة والـظـلم والـذل واخلـنـوع . في وطـنـنـا الـعربـي ومنه
العـراق سجل العمال مـواقف تاريخية غـيرت من خاللها انظـمة وهزت عروشا وأ
رقت طغـاة .. مواقف لم يـبق منـها غـيـر ذكريـات باهـتة لم يـعد يـذكرهـا غيـر جيل
مضى اضـنته النـكبـات واالنكـسارات واحالم ضـائعـة سببـتهـا زعامـات سيـاسية
اوصـلت اوطـاننـا الى اسـؤأ حال حـيث حـلت الـطائـفيـة وغـيبـت الوطـنيـة وارتـفعت
ي االصوات الـنشاز بدل الـشعارات القـومية .. وهاهـي مناسبـة عيد العـمال العا
تأتي علـينا كسحابـة صيف ليس فيهـا غيث !  اليوم حيث تـمر علينا مـناسبة عيد
الـعـمـال في الـعراق بال وهـج والبريق امـل حيث  يـعـاني الـعـمـال الـبطـالـة والـفـقر
رض واحلـرمان من ابسط احلقوق  ..معاناة تتقـاسمها هذه الطبقة مع غيرهم وا
من الـفالحـ وفـئات اجملـتـمع االخـرى بـسـبب هـيمـنـة طـبـقة سـيـاسـيـة جـعلت من
الـعـمل الـسـيـاسي مـصـدر ارتـزاق وتـكـسب ومـنـافع غـيـر مـشـروعـة بـعـد ان كـان
ناسبة في عراق كن ان يقال بهذه ا نضاال وتضحيات ونكران ذات .. ما الذي 
ما بـعد االحتالل ?! فـبعد ان كان لـلعمل قـدسيته النه يـعني بنـاء الوطن واالسهام
مع طبـقات اجملتمع االخرى بنهضته وتقدمه  حتول الـعمال الى بطالة مقنعة بعد
صانع من الهدير واقفلت الكـثير منها ابوابها في ظل سياسة ان توقفـت مكائن ا
متعـمدة البـقاء العـراق ضعيـفا وتابـعا للـغير في كل شيء .. واين نـقابات الـعمال
ودورها  وتـاريخـهـا النـضـالي الذي لم يـعـد احد من اجلـيل احلـالي يذكـر منه اال
القلـيل ?! وهل ما يجري من تعتيم على نضاالت الطبقة العاملة العراقية مصادفة
ام عن سبق اصـرار وتخطيط ?! اسـئلة كـثيرة تـفرضها عـلينـا ذكرى عيـد العمال
ونحن نـسـتذكـر ما بـقي في الـذاكرة مـن احداث مـنذ تـاسـيس اولى الـنقـابات في
الـعراق مـثل نـقـابة عـمـال السـكك ونـقـابة الـنـفط وبـعدهـا نـقابـة الـنـسيج  وغـيـرها
وهكـذا توسع دور العـمال ونقـاباتهـا برغم ما كـانت تواجهه قـياداتهـا من مطاردة
واضطـهاد واعتقال وتقتيل.. كانت تظاهرات العمال مالي واليوم عشرات وليس
ـطـلبـية ـطـالب والشـعارات عـامـة تخص الـوطن كـله بعـيدا عن ا مـئـات .. وكانت ا
كـما يـصـطلح عـلـيه في االدبيـات الـسيـاسـية  مـتـنورا فـقد كـان الـوعي الـطبـقي  
ومتـقدما على ما هو سائد االن ويعي ان حتس اوضاع العمال مرتبط باجملتمع
كــكل .. فـاين نــحن الــيـوم من اضــرابـات الــعـمـال فـي الـثالثــيـنــات واالربـعــيـنـات

ي ـاضي ?  في يوم العـمال العا واخلمـسينـات من القرن ا
اذا نـعتـذر لشـهـداء الطـبقـة العـامـلة ومـا عسـانا نـقول
ـر عـليـنا من نـاضلـ قدمـوا الـكثـير ?! عـيـد العـمال 
دون وهج لـــيـس في الـــعـــراق فـــحـــسب بـل في الـــوطن
ــا في الـعـالم ولم يــعـد لـشـعـارات الـعـربـي الـكـبـيـر ور

اليسار من صدى فهل الى عودته من سبيل ?!
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ـحـافـظـة أعـلـنت نـاحـيـة مـنـدلي  
ديــالى عن وفــاة أكـبـر مــعـمـرة في
احملافظة  فيـما اكدت ان احملافظة
لم تـســجل وجـود مــعـمــره وصـلت

الى هذا العمر.  
وقـال عضـو مـجلس نـاحـية مـندلي
ــنـدالوي لــ (الــزمـان)  إن حــيـدر ا
(أكـبـر معـمـرة في مـحافـظـة  ديالى
تـسـكن نـاحيـة مـندلـي التـابـعة الى
قــضـاء بــلــدروز تـوفــيت عن عــمـر

جتاوز الـ  120ً عاما) .  
ـرأة تـعد نـدالوي إن (ا وأضـاف ا
أكـبــر مـعــمـرة في  نــاحـيــة مـنـدلي
ومـحــافـظـة ديـالى بـشـكل عـام ولم
تـــســجـل من قــبـل وجــود مـــعــمــرة

وصلت إلى هذا العمر). 
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الى ذلك حـذر  مـديـر مـكـتب حـقوق
االنـــســـان في مــــحـــافـــظـــة ديـــالى
صـالح مـــهــدي مـن انـــهـــيـــار أقــدم
مـبـنى داخل احملافـظـة   مضــــيـفا
لــ (الـــزمــــان) امس إن  (الـــســـراي
القد وهو أقدم مـبنى في بعقوبة
وديـالـى بـشـكل عـام ويـعـود تـاريخ
انــشـائـه الى بــدايــة الــقـرن 18 من
قـبـل الــسـلــطــات الــعــثــمـــــــــانــيـة
انــــــــــــذاك وكــــــان دار احلــــــــــــكم
ـثـابة ادارة احملـافـظة لـلوالي اي 

بالوقت احلالي) . 
ثل واضاف مـهـدي ان (السـراي 
تاريـخاً حافالً بـاألحداث في ديالى
بـوصـفه كان مـركـز القـرار في عـهد
الـعـثـمانـيـ ومن ثم الـبـريطـانـي
ـلكي قبـل انتقاله ثم بدايـة العهد ا
االدارات احملــلـيـة الـى مـبـنى ادارة
احملـافـظــة وسط بـعـقــوبـة)  الفـتـا
الـى ان (الــــــســـــــراي يــــــؤرخ ألربع
مـــراحـل حـــكم الـــعــــثـــمـــانـــيـــ –
ـلـكي - الـبــريـطــانـيـ - الــعـهــد ا
العهـد اجلمهوري  تمـتد الى أكثر
من 200 ســـنــــة) .  واشـــار مـــديـــر

مــكــتب حـــقــوق االنــســان  الى ان
(الــــســـــراي أصـــــبح االن مـــــركــــزاً
ـعـنـية لـلـمـنـظـمـات واجلـمـعـيـات ا
بـــالــــصـــحــــافـــة واالدب وحــــقـــوق
االنـســان لـكــنه يــعـاني من اهــمـال
كــبـيــر مــحـذرا من انــهــيـاره اذا لم
تكن هـناك خـطوات جـادة لتـرميمه
وتأهـيـله لـلـحـفاظ عـلـيه بـاعـتـباره
معلم اثري مهم في ديالى ككل)  .
وكـشف عـضـو مـجـلس الـنواب عن
مــحـــافـــظــة ديـــالى  الـــنـــائب رعــد
الدهـلكي   عـن مهام جلـنة تـقصي
احلـقـائق بـاحملـافـظـة الـتي يـسـعى
نـواب لـتشـكـيـلـهـا أسـوة بـالـلـجـنة
الـتي شـكـلت قـبـل شـهر فـي مـديـنة

ان .  وصل من قبل البر ا
وقـــال الـــدهـــلـــكـي لــ ( الـــزمــان ) 
(وجـود عـملـيـة جـمع تواقـيع يـقوم
بهـا نواب محـافظـة ديالى وبعض
اني اآلخـرين بهدف تشكيل البر
جلـنة لـتقـصي احلـقائق  )  مـبيـناً
أن  ( هـــذه الـــلـــجـــنـــة ســـتـــســـعى
لــلـوقـوف عـلى أسـبـاب اإلخـفـاقـات
الـــشــــديـــد الـــتي حـــدثت وال تـــزال

حتدث في احملافظة ) . 
وأشــار الـدهـلــكي إلى أن  ( جلـنـة
تــقـصـي احلـقــائق لـن تـتــشــكل من
أجـل اسـتــهـداف شــخص أو جــهـة
مــعــيـنــة بــقــدر كــونــهــا مــحــاولـة
لـلنـهوض بـواقع ديـالى التي ذاقت
اضية)  األمرين خالل السنـوات ا
ــاضــيــة ــرحــلــة ا مــوضــحــاً أن (ا
حملت كثيرا من البؤس واحلرمان
والـتـهـجـيـر للـمـحـافـظـة فضالً عن
غـياب اخلـدمـات وأبسط مـقـومات
احلــيـــاة عــلى الـــرغم من األمــوال
الــتـي صــرفـت هــنـــاك ) . وأضــاف
الـــدهـــلـــكي أن  ( جلـــنـــة تــقـــصي
احلـــقــــائق ســــتـــكـــون االنــــطالقـــة
للوقوف على أسـباب ما يجري في
ديـــالى وســــتـــعــــمل عـــلـى كـــشف
احلــــــــــــقــــــــــــائــق مـن أجـل تـالفـي

الــــســـلـــبـــيـــات والــــتـــوجه نـــحـــو
اإليجابـيات ) مؤكـداً أن (احملافظة
عـانت كــثـيــراً من سـيــطـرة تــنـظـيم

داعش  وقبله تنظيم القاعدة ) . 
ولـفت الدهـلـكي إلى أن ( األوضاع
األمـنيـة في ديالى صـعبـة جداً وأن
ـرحـلـة احلـالــيـة يـجب أن تـكـرس ا
لتوفير اخلدمـات والعيش الرغيد
سـتقـرة مـطالـباً واحلـياة اآلمـنـة ا
بقـيـــة النـواب بدعم جـهود إعـــادة
االسـتـقـرار لـديـالى ) . وبـ عـضـو
مــجــلس الـــنــواب  أن  (من ضــمن
عـمل جلـنـة تقـصي احلـقـائق إعادة
الـنــازحـ قــســراً والـوقــوف عـلى
أسـبــاب عـدم عـودتـهم في حـ أن
مــــحــــافــــظـــــة ديــــالى تـــــعــــد أولى
احملافظات التي حتررت من داعش
).مـــؤكـــداً أن  (بـــعـض الـــنـــازحــ
نوعون من العودة الى مناطقهم
بــسـبب وجـود سـالح وقـوى تـفـوق
سـلـطــة الـقـانـون وأن جــمـيع هـذه
األمـور سـتسـاهم في عـودة احلـياة
الطـبيـعيـة في ديالى وأن ذلـك يعد
من أسمى الواجبات التي يجب أن
ـثــلــو احملــافــظـة في يــقــوم بــهــا 

مجلس النواب العراقي).
—ułô« b¹b%

ودعا مـجلس مـحافـظة ديالى  الى
شـددة عـلى الـصيـدلـيات الـرقـابـة ا
وكشفيات االطباء في عموم مناطق
احملـافــظـة  فــيـمــا طـالب اجلــهـات
ـا ـعـنــيـة الى حتـديــد االجـور و ا

يتالءم والوضع احلالي  .  
وقــالت عــضــو مــجــلس مــحــافــظـة
ديـالى امـل عـمـران لــ (الـزمـان) ان
(هـنالك مـواطنـ ابـدوا استـياءهم
من ارتفاع أسعار كشفيات األطباء
بشكل كبـير وتفاوتـها ب عيادات
األطــبـــاء من مــنــطـــقــة الى أخــرى
اضـافـة الى ارتفـاع اسـعـار االدوية
في  اغـلب صــيـدلــيـات احملــافـظـة 
واطن االمر الذي ادى الى تذمر ا
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ا قال الشاعر : قد

خًلًقً الله للحروب رجاالً 
ورجاالً لِقَصْعةٍ وثَريد 
فـرجـالُ احلـرب هم الـشـجـعـان الـذين ال تُـرهـبـهم قـوةُ األعـداء  وال تُـثـني عـزمـهم

كثافة العدد أو العُدد ...
الحم ... مالحم البطوالت واالنتصارات . وهؤالء هم صنّاع ا

ـسلـحة البـاسلة  –جـيشاً وشـرطةً وحشداً وليس بـبعيـد عنّـا ما قامت به قـواتنا ا
شـعـبـيـاً وعـشـائـريـاً حـيث مـرّغـوا آنـاف رجـال الـدجل واخلـرافـة من الـداعـشـيـ

األوغاد بالوحل  وطهّروا التراب العراقي من دنسهم ...
وما يقال في احلرب يقال في سائر احلقول ...

فاالدارة الناجحة لها رجالُها 
وللسياسة خبراؤها وفرسانها 
ولالقتصاد علماؤه اخملتصون 

وهكذا ...
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ـا تـسـالم عـلــيه الـعـقالء  ودلّت الـتـجـارب الــبـشـريـة عـلى صـحـته ( انّ وضع و
ناسب ) يـقود الى أفضل النتـائج وأجنحها  وتكون وقع ا ـناسب في ا الرجل ا

وضوعية . عايير ا النجاحات الباهرة ثمناً حلُسن االختيار ومراعاة ا
-3-

ـهـر الغـالي  أما ـرأة احلسـناء  ويُـدفع لـها ا والـكـفاءات تُـخطـب  كمـا تخـطب ا
سمعت بقول الشاعر :

هرُ) ? (ومن يخطب احلسناء لم يُغْلِهِ ا
كن لنا ان نتوقع التقدم واالزدهار ... وح يتقدم الكفؤ على غيره 

أما اذا كان العكس فلن نشهد اال التقهقر والتأخر ...
وخيـر دليل على صـحة ما قـلناه هـو احلالة الـراهنة في (الـعراق اجلديـد) بعد أن

نسوبيات باجلراح ... أثخَنَتْهُ احملاصصات واحملسوبيات وا
ولم يـشـهـد الـعراق عـبـر تـاريـخه الـطـويل فـسـاداً مـالـيـا واداريـا كـمـا شـهـده بـعد
سـقـوط الـصـنم في 9 / 4 /2003  فـأصـبح يـتـصـدر الـدول األكـثـر فـسـاداً في

العالم .
الي واالداري الـطريق لـداعش فعـبـثت بالـبالد والعـباد  وقد مـهّد هـذا الفـسـاد ا

واالرهاب والفساد هما وجهان لعملة واحدة ...
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نـحـن الـيـوم في األلـفـيـة الـثـالــثـة وقـد وصـلـنـا الى مـراحل مــتـقـدمـة لـلـغـايـة ال في
ـضــــــامير ومع ذلك كله فانّ الكثير ضـمار (التكنولوجي) فحسب بل في كل ا ا
من أصحـاب الكفاءات تـركوا مهاجــــــــرهم وعادوا الى وطنـهم ليسهـموا بشرف
خـدمـة الـشـعب والـوطن  فـلم يـجدوا مـا كـانـوا يـأمـلـون حـيـــــث وُضـعت أمـامهم

العوائق فرجعوا خائب وتلك نكسة مرّة من الصعب تبريرها أو القبول بها .
)  – وهـو من كـبار وفي بدايـات الـقرن الـثالث الـهجـري وجد ( طـاهر بن احلـس
ـأمـون في (الـقـاسم بن سالم)  –رجالً ضـلـيـعـاً في الـنـحـو والـلـغـة رجـال دولـة ا
والفقه ... فرسم اخلطة الستدعائه من (مرو) الى (سُرَّ من رأى) إعالءً لشأنه من

جانب  ولالفادة من علمه من جانب آخر .
وهكذا تُجتذب الكفاءات ...

جاء في تاريخ بغداد ج  12ص 403.
رو يطلب رجالً –ح مضى الى خراسان  –كان طاهر بن احلس  } نزل 

فيحدّثه ليله  فقيل :
ما هنا االّ رجل مؤدِب  

فـأَدخل عـلـيه أبـو عُــبـيـد الـقـاسم بن سالم  فـوجــده أعـلم الـنـاس بـأيـام الـنـاس 
والنحو  واللغة والفقه فقال له :

ظالم تركُكَ أنتَ بهذا البلد فدفع اليه ألف دينار  وقال له ... من ا
أنا مـتوجه الى خـراسان الى حـرب وليس أحب اسـتصـحابك شـفقـا عليـك فأنفق

هذا الى أنْ أعود اليك  
ـصـنف الى أنْ عــاد طـاهـر بن احلــسـ من خـراسـان فـألّف ابــو عُـبـيـد غــريب ا

فحمله معه الى سُرَّ من راى .."
ونالحظ هنا :

جرد اكتشاف مواهبه وقدراته ... سارعة الى تكـــر القــاسم  اوال- ا
عاناة والوعود الكاذبة ... وهوبون عندنا اليوم اّال ا بينما ال يلقى ا

ثانيا- ابعاد القاسم عن مخاطر احلرب واالبقاء عليه ذخيرةً للبالد .
ثالثا- إعداد اخلطة السريعة لالفادة من صاحب الكفاءة الفريدة ... 

وضع احملدود الذي ال يستطيع معه االنطالق الى  رابعا- االنتقال بالكفؤ من ا
نـاسب الذي يستطيع معه الـنهوض بقسط كبير وضع ا الفـضاءات الرحبة الى ا

من مهمات نشر العلم وتوسيع دائرة اضاءاته 
والسؤال اآلن :

ـــسـلك ـســار الــنــاصع وا أيـن الــسـلــطــويــون من هـــذا ا
الـنافع ?

انـهم ال يــعـتـنـون  – لالسف الــشـديـد  –االّ بـأنــفـسـهم
وحواشيهم ومن يَمُّتُ لهم بنسب أو سبب ..!!

وهذه هي الطّامة .

 VKI « WŠ«dł  UOKLŽ v Ë√ Èd−¹ ÍbMN « o¹dH « ∫n−M « W×

 ‰UHÞú  WO½U−  ÊU²š WKLŠ ∫ …—–UM*«

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

اجرى فريق هندي وعراقي مشترك
فـي مـركـز الـنـجـف جلـراحـة الـقـلب
والتداخل الـقسطاري يـوم اجلمعة
عقدة في جراحة أولى العمليـات ا
الـقـلب وتـشـوهـات الـقـلب الـوالدية

لدى االطفال .
وبــ االخــتــصــاصي في جــراحــة
الــقــلب في مــركــز الــنـجـف وضـاح
محبوبة لـ (الزمـان) ان فريقاً طبياً
ـــــركــــز   مـــــتـــــخـــــصــــصـــــاً مـن ا
وبــاالشــتــراك مع الــفــريق الــطــبي
الــهــنـدي الــذي اســتــقــدمـته وزارة
الصحة  اجنز في وقت متأخر من
لـيـلة امـس  عـمـليـتـي قـلب مـفـتوح
مـعقـدت  لطـفلـ دون السـنة  من
مــــحــــافــــظـــــتي بــــغـــــداد وديــــالى
استغـرقت الواحدة مـنهما من 4-5

ساعات) .
واوضـح مـــحــبـــوبـــة ان (الـــفـــريق
14 الــــــــــزائــــــــــر تــــــــــألـف مـن من  
اخــتـــصــاصــيـــا مــابـــ جــراحــ

واطـبــاء تـخــديــر ومالكـات تــرويـة
قـلـبيـة  وعـنايـة مـركزة   وسـيـقوم
اثلة خالل فترة بإجراء عمليـات 
مـكـوثه في الـنجف  بـالـتـعاون مع
مالكات مـركز الـنجف) .وكـان مدير
عـام دائــرة الـصـحـة رضـوان كـامل
الكندي قد استـقبل الفريق الزائر 
واكـد دعـمه له ودعـواته بـالـتـوفيق
في مــهــمـــتــهم الــكـــبــيــرة وفــخــره
واعـتـزازه بـإخـتـيـار مـركـز الـنـجف
لــيــكــون مـــركــزا لالخالء الــطــبي 
واستـقدام الفـرق الطبـية االجنـبية
وتقـد  هذه اخلدمـة التخـصصية

جلميع ابناء العراق .
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ـنـاذرة وشـارك قـائـمـمـقـام قـضـاء ا
عـبـدالكـر جـودي رفيش اجلـمـعة
في حملـة مجانيـة خلتان االطفال 
أقــامـهـا مــركـز الـنــعـمـان لــلـرعـايـة
ـناذرة منطـقة الثواير األولية في ا
 بــالـتــعــاون مع وحــدة الـشــعــائـر
ـواكب احلسـيـنيـة في احلـيرة  وا

بـحــضــور رئــيس اجملـلـس احملـلي
ناذرة محمد العنبكي . لقضاء ا
واوضـح رفــــيـش ان جـــــاءت هــــذه
احلـمـلــة مـبـادرة من مــركـز صـحي
النـعمـان للرعـاية الـصحيـة األولية
بـــالــتــعــاون مع وحـــدة الــشــعــائــر
ـواكب احلسـيـنيـة في احلـيرة  وا
ـيمـونة لوالدة إبتـهاجـاً بالـذكرى ا
األئـمـة األطـهـار في شــهـر شـعـبـان

األغر) .
مضـيفـاً ان (شملت احلـملـة شملت
خـتـان عـدد من االطـفـال الـسـاكـن
في مـــركـــز الـــقــضـــاء والـــنـــواحي

ناذرة) . التابعة لقضاء ا
وبــــارك رفــــيش الـى أولــــيـــاء ذوي
األطفال ختان اطفـالهم متمنيا لهم
دوام الصحـة والعافـية  فضالً عن
ــركـز ه الـشــكــر والـتــقــديـر  تــقــد
النعمان للرعاية الصحية األولية 
واكب وكـذلك لـوحـدة الـشـعـائـر وا
احلـسـيـنـيـة فـي احلـيـرة ألقـامـتـهم

هذه احلملة)  W∫ الفريق الطبي الهندي في صالة العمليات U
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