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استمـارة البيان). وأعلـــن قسم حماية
صالح الـــدين فـي هـــيـــئـــة احلـــمـــايـــة
ــسح بــالـــوزارة عن إنـــهـــاء حــمـــلـــة ا
ـيـداني لـنـحو 17 الف أسـر مـتـقـدمة ا
وقـال الى الــشـــمــول مــنــذ عــام 2016.
مـديـر الـقـسم بـشـار كـاظم انه (تـنـفـيذا
لـتـوجيـهـات الوزيـر بـاسم عبـد الـزمان
يداني لتلك القاضية باطالق الـبحث ا
االسـر خالل زيارته لـلمـحافـظة بـسبب
الظروف الصعبة التي مرت بها االسر
إبـان سيـطرة داعش عـليـها)¨الفتا الى
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كــــشــــفـت وزارة الــــعــــمل والــــشــــؤون
االجـتــمـاعـيـة عن وجـود اكـثـر من الف
شــــخـص بــــ مــــوظف ومــــتــــقــــاعــــد
يتقاضون رواتب االعانة االجتماعية .
ونــقل بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس عن
مـدير عـام دائـرة احلمـاية االجـتـماعـية
في الــوزارة مــحــسن طــعــمــة قــوله ان
ـيــداني اخلــاص بـالــبــيـان (الــبـحـث ا
الـــســــنـــوي الـــذي أطـــلــــقـــته الـــوزارة
ــاضـي كــشف عن مـــنــتــصف الـــعــام ا
وجـود اكـثر من 200 الف حـالة لـديـها
ـسـتــفـيـد غـيـر عـنـوان مــغـايـر أي إن ا
مـــــكـــــان ســـــكـــــنه مـن دون اإلعالم عن
ا أدى إلى عدم قدرة عنوانه اجلديد 
الــبـاحـث االجـتــمــاعي لـلــوصــول إلـيه

وملء استمارة البيان).
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واضـــــاف ان (اكـــــثـــــر من الـف امــــرأة
مـــتـــزوجـــة وكـــذلـك نـــفس الـــعـــدد من
ـســتـفـيــدين رفـضـوا زيــارة الـبـاحث ا
والتـوقيع علـى التعـهد اخلاص بـحالة
ـادية)¨الفتـا الى ان (الـبحث ـواطن ا ا
كشـف أيضـا وجود  1509ب موظف
ومــتــقــاعــد يـتــقــاضــون راتب اإلعــانـة
االجتمـاعية و 3871حالة وفاة و616
مــسـتـفـيــدا خـارج الـعـراق)¨مـبــيـنـا ان
(بــاحـثي أقــسـام احلــمــايـة في بــغـداد
واحملــافـــظــات عــدا إقــلــيم كــردســتــان
يـواصـلون حـملـتـهم اخلاصـة بـالبـيان
الـسـنـوي إلى حـ االنـتـهـاء من بـحث
ــــســـتـــفــــيـــدين مـن الـــراتب جــــمـــيع ا
ــــســـجــــلــــ في قــــاعـــدة بــــيــــانـــات ا
ستفيدة الهيئة)¨وطالب طعمة االسر ا
ن لم حتـدث بـيـانـاتـهـا  بـ (اإلسـراع
بـــتـــحـــديث الـــبـــيـــانـــات من اجل ملء

ثال العوائل واالفراد فـفي سبيل ا
الـقي الـقـبض قـبـل مـدة علـى مـبـتز
الكتـروني هدد وابتز  1500عائلة
ـــا ال يــقل عن عــشــرة االف دوالر

لكل عائلة). 
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واوضح ان (الـــتــــشـــريع ســـبق ان
وضع لـــلــقـــراءة الـــثــانـــيـــة ضــمن
جـلـسة 13 نـيـسـان ولـكـني بـادرت
لـرفــعه حـتـى يـتم اكــمـال الــنـقـاش
بـشـأنه واجـريت جـلـسـة ثـانـيه في
 15نيسان في جلنة االمن والدفاع

اذ لم والسيـما البـاحثـ االجتمـاعي
تـثـنـهم عن أداء واجــبـهم الـصـعـوبـات
اجلــويــة ومـــوجــة الـــفــيــضـــانــات في
ــنــاطق الــنـائــيــة الــوعـرة فــضال عن ا
بـعض احلــوادث الــتي تـعــرضـوا لــهـا
خالل مــــدة عـــمـــلـــهـم الـــذي اســـتـــمـــر
لساعات متـأخرة من الليل وحتى ايام
شــاركــت الـــعــطـل). في غـــضــون ذلـك 
دائـرة احلــمـايـة االجـتــمـاعـيــة لـلـمـرأة
ـنــاقـشـة بـورشــة الـعــمل الـتـشــاوريـة 
مــســودة قــانـــون الــعــنف األســري في

ان (بــاحــثي الــقــسـم اجنــزوا عــمــلــيـة
ــتـقــدمـة الى الــبـحث جلــمـيـع األسـر ا
ــــوجـــودة ضـــمن رقـــعـــة الـــشـــمـــول ا
احملافظة اجلغـرافية بجمـيع أقضيتها
ونــــواحــــيــــهـــا والــــبــــالغ عــــددهم 17
مـــتــــقـــدمـــا)¨واضــــاف انه ( إدخـــال
ثمانية  االف قيدا في قـاعدة البـيانات
عــلى الـواجـهــة االلـكـتــرونـيـة لــلـنـظـام
والــــعـــمل جـــارٍ عــــلى إدخـــال األعـــداد
ــتـــبــقـــيــة)¨ مــشـــيــرا إلـى (اجلــهــود ا
احلثيـثة التي عـمل بها موظـفو القسم

الــعـراق . واوضـح الـبــيــان ان (مــديـر
وسـوي برفقة الدائـرة عطور حـس ا
مـديـر قـسم الـبـحث االجـتـمـاعي نـادية
عــبــداحلــســ وعــضــو قــرار مـجــلس
األمن 1325 شـيمـاء عالء شـاركوا في
ـنــاقــشـة ورشــة الــعــمل الـتــشــاوريــة 
مــســودة قــانــون الــعــنف األســري في
العراقالتي نظمها كل من دائرة تمك
ـــرأة ومــــجـــلـس الـــقـــضــــاء األعـــلى ا
ـتـحدة بـالـتـعـاون مع صـنـدوق األ ا
ــــوســـوي ان لــــلــــســـكــــان). واكــــدت ا
(الـورشــة الـتـشــاوريـة نـاقــشت بـعض
ـــقــتـــرحــات والـــتــعـــديالت الــواجب ا
إضـــافــتـــهـــا عــلـى مــســـودة مـــشــروع
الـــقــــانــــون قـــبـل رفـــعـه بـــصــــيــــغـــته
واوضــحت ان (الــورشــة الــنــهــائــيــة)
اســتــكـــمــلت الـــعــديـــد من اخلــطــوات
والـبـنـود لـيـكون الـقـانـون جـاهـزا قبل
الـتصـويت واخذ مـساره الـتشـريعي).
ـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــصـــحـــة ونـــظـم ا
هـنيـة في الوزارة مـسيرة والسالمـة ا
ي ـنـاسـبـة الـيـوم الـعـا اسـتـذكـاريـة 
حيث  رفع هـنية  للصحـة والسالمة ا
ــشــاركــون شــعــارات تــؤكــد اهــمــيـة ا
حماية الـعامل والتـقليل من اخملاطر
ـهنـيـة في بيـئة الـعـمل للـوصول الى ا
مسـتويات مـقبولـة في نسب االمراض
ـهـنـيـة والـوفـيـات الـنـاجـمـة عن تـلك ا
اخملـــاطــر وحتـــســ نـــوعــيـــة بــيـــئــة
كما واكـدوا حرصهم على نشر العمل.
ـهـنـية في ثـقـافـة الـصـحة والـسالمـة ا
مواقع العـمل كافة واعطـائها االولوية
القـصوى في التـطبيق من اجل تـوفير
ـكـائن احلـمـايـة الالزمـة لـلـعـامـلـ وا
والـبـنى الـتـحـتـيـة وتـأمـ بـيئـة عـمل

لوثات.  خالية من اخملاطر وا

بــرهم صـــالح في كــانـــون الــثــاني
ــاضي  واخـر مـع مـديـرة مــكـتب ا
مـنظـمة حـقـوق االنسـان الدولـية -
هـيـومان رايـتس ووتش-  بـلـقيس
والي في الشـهر نـفسه  ومـع امناء
هـيـئـة االعالم وعـدد من الـسـفراء 
ـثــلـو االجـهـزة وورش حــضـرهـا 
االمـنــيـة جــهـاز اخملــابـرات واالمن
الوطني ومستشارية االمن القومي
والــداخــلــيــة والــدفــاع وجــلــســات
دني حوار مع مـنظـمات اجملـتمع ا
ـاضي ) . اخــرهـا في  6نــيــســان ا
وعن جـــدوى هــذه احلـــوارات قــال
الـــكـــعــــبي ان (مـــجــــلس الـــنـــواب
بـرئـاسـته الـراهـنـة تـبـنى سـيـاسـة
جــديــدة تـذهـب بـاجتــاه االنــفــتـاح
على اخملتـص من جهات قـطاعية
ـي ومـسـتفـيـدين وخـبراء واكـاد
وخــبــراء دولـيــ بــهــدف انــضـاج
مــشـاريع الـقـوانــ قـبل اقـرارهـا 
وكـي ال نـضـطـر الى الــتـعـديل بـعـد
اشــهــر او اي مــدة اخــرى بــســبب
ظهور عيوب عند التطبيق وكلفنا
تـحدث وا سـتشـارين  فـريقـا من ا
مـن ضـمـنـهم  لـعـقـد مـا ال يـقل عن
خـمسـة حـوارات قبل رفـع القـانون
للـتصـويت) مضيـفا (لـقد توصـلنا
مـن خـالل هــــــــذه احلــــــــوارات الى
نـتيـجة مـفادهـا انه البد من تـعديل
الـــقــانــون بـــاجتــاه احلـــفــاظ عــلى
مكـسب حريـة التـعبـير وفي الوقت
نــفـسه حــفظ امن الـفــرد واجملـتـمع
من اجلرائم االلكترونية التي تهدد
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اثـار تــأجـيل قــراءة واقـرار قــانـون
ــعــلــومــاتــيــة  ألكــثــر من جــرائـم ا
ـراقـبـ جـلــسـة حـفـيــظـة بـعـض ا
واخملـتـصــ بـالـشـأن الــتـشـريـعي
الذين قـدموا جـملـة من الـتساؤالت
الـتي طـرحت عـلـى طـاولـة الـنـقاش
مـع الـنـائـب االول لـرئـيـس مـجـلس
الـنـواب حـسن كـر الـكـعـبي الذي
اجـاب عـنـها بـدون حتـفظ  كـاشـفا
عن تـعــديل مــســودة مـشــروع هـذا
الــقــانـون عــدلت بــالــكــامل وانه لم
يــتـبق من الـنـسـخـة االولـيـة سـوى
بــعـض الــبــنــود الــفــرعــيــة . واقــر
الـــكـــعـــبي خـالل اجلـــلـــســـة الـــتي
حضرتـها (الزمـان) انه (كان بشكل
شــــخــــصـي وراء تــــأجـــــيل قــــراءة
ذكور ورفعه من مشروع القـانون ا
جـدول االعـمـال مـرات عـدة بـعـد ان
وجــد بـنــوداً كـثــيــرة اقل مـا يــقـال
عنـها انهـا قمعـية كونهـا كتبت في
الـعـام 2011 وجــمـيـعـنــا يـعـلم من
سـتفيـد من كتابـة القوانـ بهذه ا
ـدة) بــحـسب الـطــريـقــة في تــلك ا
تـعـبــيـره. وتـابع  انه(فــور انـعـقـاد
الـدورة النـيابـيـة الرابـعة وكـإجراء
دســـتــوري قــمــنــا بـــإعــادة جــمــيع
مشاريع القوان للحكومة البالغة
 113مــشـروعــا واتـفــاقــيـة بــهـدف
دراسـتهـا وبيان مـدى تطـابقـها مع
ــشـروع احلــكــومي الـذي تــبــنـته ا
احلـكـومـة اجلـديـدة واعـادة ارسال
هم منـها  وكانت النـتيجة اعادة ا

ذكور 11 قانونا ضمنها القانون ا
ـــســودة ذاتـــهـــا الــتـي ارســلت بـــا
جمللس النواب في 2011)  مضيفا
(لكوني مختصا في مجال القانون
وايضا حقوق االنسان  وجدت ان
فقرات كثيرة فيه تعارض الدستور
وحتــد من احلـريــات الــشـخــصــيـة
والعامة وبنودا اخـرى عقابية غير
مــســـوغــة  نـــاهــيـك عن انــقـــســام
ـسـتـفـيـدة الى ـنـفـذة وا اجلـهـات ا

فريق ). 
…dO³  WKJA

ورأى الـكعـبي ان (تشـريع القـانون
ذكورة سيحدث مشكلة بالصيغة ا
ـتضرر وا ـكن تخـيلـها  كبـيرة ال 
واطن واجلهات الوحيـد سيكـون ا
االعالمـــيـــة وبـــدال من ايـــجـــاد حل
شكلة معـينة سندخل اجملتمع في
دوامـة مـشــاكل اضـافـيــة) مـشـيـرا
الى انه (قـام برعـايـة وتنـظيم اكـثر
من 13 ورشــة وجــلـــســة حــواريــة
وندوة واجـتمـاعات ولـقاءات بدأت
اولـهــا في ايـلـول 2018 بـلـقـاء مع
رئــيس احتـاد الـصـحـفـيـ الـعـرب
ونــقــيب الـصــحــفـيــ الــعـراقــيـ
واعضاء الـنقابة تـلتها سـلسلة من
الـــلــقـــاءات  وتـــأجــيل قـــراءته في
ــــاضي  واجـــراء كـــانــــون االول ا
ثـالث اجـتــمـاعــات مع جلــنـة االمن
والـدفاع ومـثلـها مع جلـنة الـثقـافة
بشأن القانـون ذاته ولقاء مع مدير
ـتحدة  ائي لأل ا البـرنامج اال
ونــقــاش مـع رئــيس اجلــمــهــوريــة

سؤول االمن برئاستي ضمت ا
في اجلـهـات االمـنـيـة كـافـة واخـذت
الحظات بشأن القانون او جميع ا
كـافحة ما يـحتـاجه اجلهد االمـني 

ة االلكترونية ). اجلر
مــضــيــفــا (لــست مــعــتـادا عــلى ان
احتدث عن عملي بشكل عام ولست
مـعـتــادا ان اشـيـد بــشـخص يـؤدي
عمله ضمن مهامه خصوصا عندما
يــكــون قـريــبــا لي ولــكن لــلــتـاريخ
يـجب ان اذكـر مـا جـرى لـغـاية االن
في ما يـتعـلق بقانـون مهم وخـطير
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والـتي تضطـره أحياناً تميـزة في التكـيّف مع الظروف احملـيطة به  لالنسان قـدراتُه ا
الى اصــطــنـاع شـيء من االسـتــغالل لــذوي احلــاجـة لــلــوصــول الى اشـبــاع حــاجـة

شخصية ..
-2-

صـلحةٍ شخـصية صفـة ذميمة ولكنَّ االضـطرار عنوان ثـانوي تتبدل انّ االستغالل 
معه الصفة من ذميمة الى مقبولة .

يتة يجوز أكلها عند االضطرار ? اال ترى ان ا
-3-

فـارقات وشـيوعـها في اجملـتمع تـبرز " اخلـبرة " في سـياق اخلروج من ومـع وجود ا
عنق الزجاجة .

آزق بـحلـول مقـبولـة  ال يرهـقه كثـيراً االصـطدام بِـتِلْكَ ـدّرب على اخلـروج من ا انّ ا
ناسبة ..!! آزق حيث انّه قد أعدّ لها العدّة ا ا

ثال التاريخي : ا
جاء في التاريخ 

شهور ب أصحاب احلديث  –ذهب الى األعمش ان " وكيع بن اجلراح"  –الرجل ا
فقال له :
حدّثني 

فقال له :
ما اسمك ?

فقال :
وكيع 
قال :

اسم نبيل 
ما أحسب االّ سيكون لك نبأ (اشارة الى مستقبل واعد )

ثم سأله االعشى :
أين منزلك من الكوفة ?

قال :
في بني رؤاس .
فقال االعشى :

أين مِنْ منزل اجلرّاح بن مليح ?
فقال وكيع :

ال  – ذاك أبي  –وكان على بيت ا
قال األعمش :

اذهب فجئني بعطائي 
وتعال حتى أُحدّثك بخمسة احاديث ..!!

والسؤال اآلن :
ما عالقة االحاديث بعطاء األعمش ?

ـال – أال تـرى انه اسـتـغل (وكـيـعـاً) حـ كـلّفـه الذهـاب الى ابـيه  –وهـو عـلى بـيت ا
لالتيان بعطائه ?

قال وكيع :
فجئتُ الى أبي فأخبرته فقال :
خذْ نصف العطاء فاذهبْ به  

فاذا حدّثك باخلمسة فخذ النصف اآلخر فاذهب به يكون عشرة 
قال وكيع :

فأتيتُه بنصف عطائه  فأخذه فوضعه في كفه وقال :
هكذا ثم سكت 

فقلت :
حدّثني 

قال :
اكتب

فأملى عليّ حديثيْن 
قلت :

وعدتني خمسة 
قال 

فأين الدراهم كلها ?
أحسب انّ اباك أمرك بهذا  ولم يعلم أنّ األعمش مُدّرب وقد شهد الوقائع

ثلها وتعال أحدّثك بخمسة أحاديث  اذهبْ فجئ 
قال :

فجئتُه 
فحدثني بخمسة 

قال :
فكان اذا كان كل شهر جئتُه بعطائه فحدّثني بخمسة أحاديث 

أقول :
ـا احـتـاج ( األعــمش) الى تـكـلـيف (وكـيع) لـو كـان احلـصـول عـلى الــعـطـاء مُـسـيّـراً 

واطن على حقه صعبة .. باحضاره اليه فاالجراءات الرسمية حلصول ا
وليست الصعوبة بجديدة ..!!

انها موجودة حتى في القرون األولى ..!!
ـال يـومـئذ – وظـف  –كـمـا هـو احلال في اجلـرّاح مـسـؤول بيت ا ويـحاول بـعض ا
االحـتيـال للـحصـول على مـا يريـد دون مشـقة (فـقد دفع نـصف عطـاء األعمش وأجّل

النصف الثاني حتى يحدّث ولده وكيعا بالباقي) 
قابل : وبا

امـتـنع (األعــمش) من االدالء بـاالحــاديث اخلـمـســة حـتى يـقــبض عـطـاءه كــامالً غـيـر
منقوص 

وهكذا كان ...
وظف واطن  ال يكتفي منهم معظم ا وما يجري اليوم في العديد من الدوائر مع ا

ا يشترطون عليهم الدفع  –حسب تقديراتهم – ا يطلبون منهم وا جرد قـيامهم 
راجِع الفاحتة على طلبه ... واالّ فليقرأ ا

ـفاصل ـتفـشي في مـعظم ا ـالي واالداري الفـظيع ا وهـذا هو أحـد مظـاهر الـفسـاد ا
الرسمية 

واطنون في كثير من االحيان لالستسالم .. ويضطر ا
وهذا مظهر ثان من مظاهر الفساد ...

والـفــسـاد يــعـطّل -فـي كـثـيــر من األحــيـان- عـمـلَ اجلـهـات
الرقابية ويحول بينها وب اتخاذ االجراءات الرادعة ...

انّ االرهــاب قـد هُـزم ولـكـنّ الـفـسـاد  –وهـو الـوجـه الـثـاني
لالرهـاب  – لم يــهـزم حــتى االن لالسف الــشـديـد ..!! ولن

تستقر األوضاع االّ ح يقضى على الفساد . 

حتية عراقية..  
هندس لينشر تسجيالت دعم األمريكان لداعش? حول ماذا ينتظر ا

ؤكد هنـدس مبرراته. لكن من ا قد تكـون لألخ اجملاهد الفارس الشـجاع أبو مهدي ا
ـوضوعـات واحلـقائق الـصـادمة. وفي أنـنـا أكـثر حـرّيـة ككـتـاب ومحـلـل في تـنـاول ا
ـتحـدة األمـريـكيـة" والـتي تـتكـوّن من أربـع مـوسـوعـتي "موسـوعـة جـرائم الواليـات ا
جـزءا وصـدر مـنـها حـتى اآلن إثـنـان وعـشـرون جـزءا هـناك أجـزاء تـكـشف بـالـوثـيـقة
تحدة واخملابـرات الغربية اإلرهاب ؤكدة الـكيفية الـتي خلقت بها الواليـات ا واألدلة ا
"اإلسالمي" ومن بينـها وثائق وحتلـيالت وصور وأشرطة فيـديو تثبت هـذه الصلة ب
أمـريـكـا والـقاعـدة وداعش  –الحـقـاً- في الـعـراق وسـوريـا وغـيـرهـمـا بـصـورة حتـيّر

العقل. 
وألن طـبع األجزاء هـذه سـيـتطـلب وقـتـا سـوف أكتـفي بـأن أرسل إلـيك روابط عـناوين
وصـور ويـوتـويوبـات تُـظـهـر مـقـاتـلي احلـشد الـشـعـبي األبـطـال وهم يـقـفـون أمـام تلك
الــطـائــرة وإرهـابــيي داعش وهم يــسـتـلــمـون رزم تــلك األسـلــحـة مع روابط أفـالمـهـا.

واعذرني عن هذه العجالة بسبب ظروف صحية قاهرة. 
(مقـاتلـو احلشـد الشـعبي األبـطـال يقـفون أمـام الطـائرة الـتي أسقـطوهـا وكانت تـلقي

ـسـاعدات عـلى إرهـابـيي داعش) وأرجـو أن تالحظ أن الرئـيس الـسـوداني الذي  ا
وساد هم ركزية األمريـكية وا إسـقاطه اليـوم قد قال في عام 2015 أن اخملابـرات ا

وراء تشكيل داعش وبوكو حرام!!  
وهذه صورة للسناتور اإلرهابي جون ماك  –من ب عشرات الصور التي نشرتها
شـبـكة CNN - مع اإلرهـابي الـبـغدادي وقـائـد اجليش الـسـوري احلر وقـد اعـترف
هو بعـظمة لسانه بدخوله سـوريا سرّا ولقائه بهم ودعـا إلى تفهّم "آمالهم" في احلرية

واالنعتاق.   
(السنـاتور جون ماك مع اإلرهابي البغدادي والـعقيد إدريس قائد اجليش السوري
احلـر. وحـ زار مـاكـ بـغـداد وصف عـلى شـاشـة الـتـلـفـاز الـعـراقي هـذا اإلرهـابي

الــبــغـــدادي بـ "الــســيّـــد - مــســتـــر" ولــيس اإلرهـــابي أو حــتى
ـوسـوعة - اجلهـادي)وهـذا عـنوان مـقـالة  – هي فـصل من ا
ورابط فيلم خـطير للكاتب التقدمي براد هوف يكشف تسلم
ــســاعـدات الــتي أسـقــطـتــهـا إرهـابــيي داعش صــتـاديق ا
تحدة: الطـائرات (?) الدولة اإلسالمية من خلق الواليات ا

أوضح دليل فيديوي موثّق حتى 
اآلنبراد هوف

 وأعــد بــتـــشــريع قــانــون يــضــمن
حـــقـــوق جــمـــيع االطـــراف ويـــقــدم
احلـــمــــايـــة لألفـــراد وايـــضـــا ألمن

الدولة وكيانها). 
وخـــــلـص الـــــكــــــعـــــبي الـى وصف
الــــتـــعـــديالت الـــتـي اجـــريت عـــلى
سـودة  لغايـة االن بأنـها(االفضل ا
لـيس على مـستـوى الدول الـعربـية
او احملــــيط االقـــــلــــيــــمي بـل عــــلى
ي ويـواكب قـوان ـسـتـوى الـعـا ا

اقـرتهـا دول قبل سـنـوات طويـلة )
على حد قوله.
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ـؤتـمـر الـسـابع عـقـد في جـامـعـة كـربالء ا
لــلـعــلــوم الـتــطـبــيـقــيــة والـتــكـنــولـوجــيـا
شـاركة 175 باحـثا من داخل الـعراق. و
وقـال مـسـؤول اعالم اجلـامـعـة احـمـد ابـو
ؤتمر يهدف خليف لـ (الزمان) امس ان (ا
الى تـعــزيـز دور الـعـلــوم الـتـطـبــيـقـيـة في
شـكالته خـدمة اجملـتـمع وايجـاد احلـلول 
واتـاحــة الــفــرصـة لــلــبــاحــثـ بــاجلــامــعـة
هتم في مجاالت العلوم والتكنولوجيا وا
لـلـتـحـاور وتـبـادل اخلـبـرات والـتـجـارب في
اجملـاالت الــعــلـمــيــة اخملــتـلــفــة والـقــضــايـا

البحثية. 
ــؤتــمــر تــنــاول واضــاف ابـــو خــلــيف ان (ا
ـتجـددة والبـيئـة والصـحة قضـايا الـطـاقة ا
ـــصـــنـــعـــة من اخلـاليــا ـــواد ا الـــعـــامــة وا
الـشـمـسـيـة وطـاقـة الـريـاح واهـمـيـة الـثـروة
الـنبـاتـية بـيـئيـا وصـناعـيا). مـشـيرا الى ان

ــشـــكالت الــتـي تــواجه ـــؤتــمـــر نــاقـش ا (ا
القطاعات اخملتلفة واقتراح احللول العلمية
ناسـبة لهـا من خالل االستفـادة من نتائج ا
الـبــحــوث وحتـلــيل الــظــواهـر الــطــبـيــعــيـة

وتسخيرها خلدمة اجملتمع). 
Àu×³ « tOłuð

ـؤتمـر دعـا الى ضرورة تـوجيه مبـيـنا ان (ا
ـتــجــددة وثـورة الــبــحـوث نــحــو الـطــاقــة ا
ــعـلـومــات االلـكــتـرونـيــة وكـذلك الــبـحـوث ا
ـتـعـلـقـة بـالـريـاح الى جـانب الـتـأكـيد عـلى ا
تـوجــيه الـبـحــوث من اجل تـوظــيف الـثـروة
الــنــبـاتــيـة فــضال عن الــتـقــنـيــات احلـديــثـة
ستخدمة في تقوية االلياف البالستيكية). ا
شـارك ؤتـمر دعـا ا الفتـا النـظـر الى ان (ا
الى اهـميـة تشـجـير وزراعـة حـافات االنـهار
بـلـيـة بــبـعض الـنــبـاتـات الــطـبـيــة ذات الـقـا
الـتـكاثـريـة الـعـالـية فـضال عن قـابـلـيـاتـها

ائي).   للعمل كمضادات للتلوث ا
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أصـدرت قـيـادة شـرطـة ديـالى  تـوجـيـهات
دن والقرى نـع السباحة بجـميع ا عاجلة 
ـر بـهـا نـهــر ديـالى في احملـافـظـة. الــتي 
وقـال النـاطق بـاسم شرطـة ديـالى الـعقـيد
غـالب الـعـطـيـة لــ ( الـزمـان )  إن ( شـرطـة
ديـالـى اصـدرت تـوجـيـهـات فـوريـة جلـمـيع
ــر بـهــا نـهــر ديـالى ـدن والــقـرى الــتي  ا
تــتـضـمن مـنع الـســبـاحـة إلى اشـعـار آخـر
لتفـادي حاالت الغـرق ) . وأضاف العـطية
أن  ( الـتــوجـيه يـأتي بـعـد ارتـفـاع درجـات
احلـرارة وارتـياد الـنـهـر من قبل الـكـثـيرين
لـغـرض الـسـبـاحـة عـلى الـرغم مـن ارتـفاع
مـنـاسـيـبه ألعـلى من الـطـبـيـعي بـأضـعاف
األمــر الـذي يـشــكل خـطـر عـلـى حـيـاتـهم) .
ودعا الناطق االعالمي باسم شرطة ديالى
ـناطق إلى ( ضـرورة منع األهالي في كل ا
ابـناءهم من الـسبـاحـة بالـنهـر كونه يـشكل
خـطـر حـقـيـقي عـلـى حـيـاتـهم وقـوة تـدفـقه
عالـية قـد تؤدي الى غـرقهم)   مـؤكدا على
( ضـرورة االتـصال بـالـشـرطة الـنـهـرية في
) .  الى ذلك اعـــلن حــــال وجـــود اي طـــار
عــضـــو مـــجـــلس مـــحــافـــظـــة ديــالـى رعــد
ـســعـودي  عن تـسـجـيل اول حـالـة غـرق ا
ـصــطـفى بـنــهــر ديـالى لــشــبـاب من حـي ا

ببعقوبة .  
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ــســـعـــودي لــ (الــزمـــان ) امس ان وقـــال ا
(اول حــالــة غـــرق داخل احملــافـــظــة كــانت
ـصطـفى بقضـاء بعـقوبة لشـباب من حي ا
مـركـز مـحـافـظـة ديـالى اثـنـاء سـبـاحـته في
نـــهــر ديـــالى وسط بـــعـــقــوبـــة) . واضــاف
ــسـعـودي  ان  ( حـالــة الـغـرق هـذه هي ا
االولى خالل شـــهــر ايـــار اجلــاري لـــشــاب

يـدعى عـلي سـتـار احـمـد)  مـؤكـدا ان (جـثة
الـشـاب  انـتـشالـهـا بـعـد فـتـرة وجـيزة من
غرقه ) .واعلن قـائممقـام قضاء بـعقوبة  في
(عن مــحــافــظـة ديــالى عــبــد الـلـه احلـيــالي 
ـتابـعة عمل تشـكيل جلـنة امـنية مـختـصة 
الــكــراجـــات داخل بــعـــقــوبــة وبـــقــيــة مــدن
ومـــنـــاطق احملــافـــظـــة ) وقــال احلـــيــالي  لـ
(الزمان ) إن  ( قيادة عمـليات ديالى شكلت
جلـنـة مخـتـصـة للـنـظـر باإلجـراءات االمـنـية
داخل الكـراجات من ناحـية تـوفر منـظومات
ــراقـبــة واالســيـجــة االمـنــيـة لــتـفــادي أيـة ا
خـــــروقـــــات )  . واضـــــاف احلــــــيـــــالي  أن
(الـلجـنـة وهي االولى من نـوعـهـا في ديالى
ستـجري ً تـفـتيـشا جلـميع الـكراجـات سواء
في بعـقوبـة او بقـية مـدن احملافـظة من أجل
التـأكـيد عـلى تطـبـيق كل ارشادات الـسالمة
االمــنـيــة ومـنــــع حــصـول أيــة خـروقـات ) .

واكـد قـائـممـقـام قـضـاء بـعـقـوبة إلى ان (أي
تهاون في اجراءات السالمة االمنية سيدفع
الى اتخاذ اجـراءات بحق مـالك الكراج وفق
ــتــاحـة) . ومـن جـانـب آخـر الــصالحــيــات ا
اعـلن عـضـو مـجـلس مـحـافـظـة ديـالى جنـاة
الطائـي عن  (اعادة فتح  4طرق مغـلقـة منذ
13 ســنــة في بــعـقــوبــة مــركـز احملــافــظـة).
وقــالـت الــطــائي لـ ( الــزمــان ) إن  (اربــعــة
طرق في بعـقوبة مـغلقـة منذ  13سنة اعيد
وافقات فتحـها من جديـد بعد اسـتحصـال ا
االمــنــيــة ). واضــافت الــطـائـي أن  ( اعـادة
فتح الطرق جاءت وفق خـطة شاملة تـبنتها
قــيــادة شـــرطــة ديــالى إلعــادة احلــيــاة الى
جـــمــــيع الــــشـــوارع الــــتي اغــــلــــقت طـــوال
ــــاضـــيـــة )  الفـــتـــة الى  أن الســـنـــوات ا
(إعـــادة فــتح هــذه الــطــرق رفع الــعبء عن

كاهل االهالي في االحياء السكنية ).
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