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وكـــبح إنـــتــاج أوبـك الــذي خـــفض
ــتــاحــة من اخلــامـات الــكــمــيــات ا

توسطة الكبريت.  الثقيلة وا
ويـشـيـر الـتـقـريـر الـى ان الـشـركات
األمـــريــكــيــة بــصـــدد االنــتــهــاء من
صـــيــانـــة الــربـــيع وتــتـــجه صــوب
مــوسم الـعــطالت الـذي يــرتـفع فـيه

الطلب على البنزين.
وقالت شركات جتارة إن الشحنات
من تـــلك الـــدول األربع ســتـــعــوض
معـظم فاقد الـنفط الفـنزويلي جراء

العقوبات. 
نع تدفق وتسبب التحـرك الهادف 
الـدوالرات عــلى حــكـومــة الــرئـيس
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أعـلـنت مـديريـة زراعـة مـحافـظـة كربالء
عن تسويق مـزارعيهـا الكثر من (4400
طن من مـحـصـولي احلـنـطـة والـشـعـيـر
إلى منافـذ التسـويق في احملافظة وان
عـملـيات احلصـاد والتـسويـق حملصول
احلــــنــــطــــة لــــلــــعــــام اجلــــاري جتـــري
بانسيابية وكما خطط لها بعد أن تمت

تهيئة كافة مستلزمات جناحها .
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (من
ـتـوقع حـصـاد أكـثر من 64 ألف دو ا
من احملصـول ويتوقـع أيضا أن تـشهد
األيـام الــقـادمـة تـصــاعـدا في عــمـلـيـات
احلــصـــاد والـــتـــســـويق حـــيث يـــؤمل
تـسويق 56 الف طن من احلـنـطـة لـهذا
الـعـام. ويــبـلغ ســعـر الـطـن الـواحـد من
احلــنــطــة درجـة أولى 560 ألف ديــنـار
والـثـانـيـة 480 ألــفـا فـيـمـا يـبـلغ سـعـر
الطن من احلنطة درجة ثالثة  420ألف

دينار).
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واقـام مركـز كـربالء االرشادي مـشـاهدة
حـقـلـيـة حـول (نـشـر اسـتـخـدام الـطـاقـة
ـياه اجلـوفية) تـجددة في اسـتثـمار ا ا
ضـمن بـرنـامج الـتـكيـيف مع الـتـغـيرات
ـنـاخــيـة و احلـد من الـتــلـوث الـبـيـئي ا
ـتجددة باسـتخـدام منظـومات الـطاقة ا
بتوجيهات من وزارة الزراعة و برعاية
دائـــرة االرشـــاد و الــــتـــدريب الـــزراعي
ــشـاركــة و تــعــاون شـعــبــتي زراعـة و
احلــســيــنــيــة وعــون واالحتــاد احملــلي
شاهدة للجمعيات الفالحية.  خالل ا
الـتـطرق الى مـحـاور عدة مـنـها الـطـاقة
ـــتــجـــددة و اهـــمــيـــتــهـــا ومــكـــونــات ا
منـظـومات الـطـاقـة الشـمـسـية وانـظـمة
الــضخ الـعــامـلــة بـالــطـاقـة الــشـمــسـيـة
وتقـنات و اسالـيب نظم الري احلـديثة.
ـركـز االرشادي واشـار الـبيـان الى ان ا
ـثـنى ضــمن الـبـرنــامج الـتـوعـوي في ا
محـور االنتاج احلـيواني اقام مـشاهدة
حــقـلــيـة بــعــنـوان (االســتـخــدام االمـثل
خملـلفـات احلـصاد في تـصـنيع االعالف
غير التقـليدية) برعـاية و توجيهات من
وزارة الـــــــزراعـــــــة/ دائـــــــرة االرشـــــــاد
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الـفـنـزويلي نـيـكـوالس مـادورو هذا
العام في توقف مشتريات الواليات
ـاضي ـتـحـدةالـتي بـلـغت الـعـام ا ا

نحو 500 ألف برميل يوميا.
ـنـتــظـر أن تـسـلم نــيـجـيـريـا ومن ا
وأنـــكـــوال مـــعــا 420 ألف بـــرمـــيل
يــومـــيــا هـــذا الــشـــهــروهـــو أعــلى
مــــســـتـــوى مـن نـــوعـه لـــلـــبــــلـــدين
الـواقعـ في غـرب أفريـقـيا في 13

شهرا. 
وهـــنــاك أيــضــا 206 آالف بــرمــيل
يــومــيــا مـن اخلــام الــبــرازيــلي من
ــنـــتــظــر تــســـلــيــمـــهــا في مــايــو ا

أياروهي أكبر كمية منذ آب.
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شــركــة مــا بــ الـنــهــرين و الــشــركـات
االخــــرى وطـــــرق الــــتـــــوسع فـي عــــمل
ـنتـجـة لـلـبـذور عن طريق اجلـمـعـيـات ا
االتصال و دراسة االبحـاث و اعتمادها
ركز االرشادي .ونظم ا نتج من قبل ا
الـتـدريـبي الـزراعي في نـيـنـوى فـعـالـية
يوم حـقل ارشادي حول اهـميـة برنامج
اكــثــار بـذور الــرتب الــعــلـيــا حملــصـول
احلـنـطــة وبـحـضـور عــدد من مـنـتـجي
زارع واخلبراء البذور والفالحـ وا
واخملــــتــــصــــ فـي الــــشــــأن الــــزراعي
ثلي الدوائر الزراعية في احملافظة. و
وجـرى خالل الــفـعـالــيـة الــقـاء عـدد من
احملـاضـرات العـلـمـية  فـيـها الـتـطرق
الى اهــــمـــيــــة مـــحــــصــــول احلـــنــــطـــة
االسـتراتـيـجي ودخوله ضـمن مـنظـومة
االمـن الـغـذائي لـكــافـة دول الـعـالم ومن
ضـمـنـهـا الـعــراق والـتـعـريف بـاهـمـيـة
واهــداف بــرنــامج اكــثــار بــذور الــرتب
ـرجـوة مـنه واهم الـعـلـيــا والـنـتـائـج ا

شـاكل التي تعـترض منـتجي البذور ا
ومـــواصـــفـــات حـــقل اكـــثـــار الـــبـــذور
والـــشــروط الــواجب مــراعـــاتــهــا عــنــد
حصـاد احملصول والـتعريف بـالتنـقية
الـفعالـة ومتـطلـباتهـا وموعـد اجراءها
والـهدف مـن التـفـتيش احلـقـلي. ويأتي
يـوم احلقـل هذا ضـمن انـشطـة بـرنامج
اكــثـار بــذور الــرتب الـعــلــيـا حملــصـول
احلنـطة والـبرنـامج االرشادي الـساند
ـواصـفات لـهـا من اجل انـتـاج بـذور 
ــــيــــة وبـــاشــــراف كــــوادر فـــنــــيـــة عـــا
متـخصصـة تهتم بـتنمـية قطـاع البذور

في العراق.
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ركـز االرشادي التدريبي في كما نظم ا
ثنى دورة تدريبية حول اهمية تربية ا
وادارة مـــحــصـــول احلــنـــطــة وانـــتــاج
البذور في احملافظـة وبحضورعدد من
ـزارع مـنـتجي الـبـذور والفالحـ وا
واخلـــبــراء واخملـــتـــصـــ فـي الـــشــأن

وأظهـرت بيانـات رفينـيتيف أن من
ـتوقع أن تـبـلغ الـواردات في أيار ا
من تـلـك الـدول نـحـو 1.23 مـلـيـون
بـرمــيل يـومـيــاوهـو مـا يــزيـد عـلى

ضعفي واردات نيسان. 
وتـتــضـمن تــلك الــشـحــنـات إحـدى
عـشــرة نــاقـلــة حتــمل حـوالي 600
ألف بــــرمـــيـل يـــومــــيــــا من اخلـــام
العراقـيوهو أعلى مـستوى من تلك

الدولة في عام.
تــــرجع زيــــادة الــــواردات من تــــلك
الدول مقارنة مع الشهر السابقإلى
انــخــفـاض اإلمــدادات من فــنـزويال
وإيـران نظـرا للـعقـوبات األمـريكـية

ـشـاهدة والـتـدريب الـزراعي. تـنـاولت ا
مـحــاور كـان اهــمـهـا أهــمـيــة الـتـ في
ـواشي وشــرح حـول الـيـوريـا تـغـذيـة ا
وتـخضـيـر مـحلـولـهـا و كيـفـيـة معـامـلة
الـتـ بالـيـوريا والـفائـدة الـعلـفـية بـعد
ـعــامـلـة. وفي مــحـافـظــة كـركـوك اقـام ا
ــركــز االرشــادي الــتــدريــبي الــزراعي ا
ضــمن نـشــاطـات قــسم تـطــويـر الــقـوى
العـاملـة دورة تدريـبية فالحـية بـعنوان
(انـشـاء جـمـعـيـات مـتـخـصـصـة إلنـتـاج
البـذور احملسـنة) بـالتـعاون مع مـديرية
زراعـة كـركـوك وشـركة مـا بـ الـنـهرين
الـــعـــامـــة لــــلـــبـــذور واالحتـــاد احملـــلي
لــلــجـمــعــيـات الــفالحــيــة فـرع كــركـوك.
تناولت الـدورة محاضرات حـول اهمية
جــمــعــيــات مــنـــتــجي الــبــذور و نــبــذة
مــخــتــصــرة عن تــأســيس اجلــمــعــيـات
ــعـتـمـدة ودورهـا في نـشــر االصـنـاف ا
واكـثـارهـا و اجلـدوى االقـتـصـاديـة  من
ــعـتــمــدة من قـبل اعــتـمــاد االصــنـاف ا
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عـد اخلـبـيـر الـنـفـطي بـيـوار خـنس
توقيع وزارة الـنـــــــفط اتفـاقية مع
ـعاجلـة نـحو 300 شـركـة صـينـيـة 
ملـيون قدم مـكعب من الغـاز خطوة
ايــجــابــيـــــــــة لــوقـف هـدر مـاليـ
الدوالرات التي حترق بشكل يومي
في احلـقـول ويسـهم بـسـد جزء من
متطلبات توليد الطاقة في البالد. 
وقــال خـــنس لـ (الـــزمــان) امس ان
(االهتمام بالغاز بدال من هدره عند
اســـتـــخـــراج الـــنــفـط من احلـــقــول
اجلنوبيـة يعد خطـوة جيدة وتوفر
مالي الـدوالت للبـالد بعد الـلجوء
الـى حــلـــول لـالســـتــفـــادة مـن هــذا
ــهم في تــولــيـد الــطــاقـة ــصـدر ا ا
شـاريع الصـناعـية والسـيما في وا
ـرحـلـة الـتي يزداد فـيـهـا الـضغط ا
االمـريــكي عـلى الـعـراق ومـنـعه من

استيراد الغاز من ايران).
واضــاف ان ( مـعــاجلـة نــحـو 300
مـليـون قدم مـكـعب معـياريـة يومـيا

يــسـهم بــســد جـزء من مــتــطـلــبـات
تــشــغــيـل مــحــطــات الـــتــولــيــد في
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة)مـعـربـا عن
امــله فـي ان (تـوضـح وزارة الـنــفط
بـــنـــود االتــــفـــاقـــيـــة مع الـــشـــركـــة
ـتعـاقـد مـعـها وكـيـفـية الـصيـنـيـة ا
االســتـــفــادة الــســريــعــة من الــغــاز
واســـتــــخــــدامـــاتـه في اخلــــدمـــات

واضيع). نزلية وغيرها من ا ا
مـبـيـنـا انه (كـلمـا زاد انـتـاج الـنفط
من احلـقـول اجلـنـوبـيـة يـزداد مـعه
استخراج الـغاز وتختـلف الكميات

من حقل الخر). 
ووقع الـعراق اتفـاقا نـهائـيا قـيمته
مـــلـــيـــار دوالر مـع الـــشـــركــة 1.07
الصينية لـلهــــــــندسة واإلنشاءات
الـــبـــتــــــــــــرولـــيـــة مـن أجل بـــنـــاء
ـعــــــــــاجلـة وتـشـــــــــغـيل مــرافق 
ـستـخرج مع الـغاز الـطـبيـعـــــــي ا
الـنــفط اخلــام في حــقل احلــلـفــايـة

العمالق.
“Uſ W'UF

وقــالت الــوزارة في بــيــان امس إن
ؤسسة البترول (الشركة الشقيـقة 
الوطـنيـة الصـينـية سي.إن.بي.سي
ســتــعـالج نــحـو 300 مــلـيــون قـدم
مكعبة معيارية يوميا من الغاز من
احلـــقـل). وتـــوقـع الـــوزيــــر ثــــامـــر
الـغضـبان اتفـاقا أولـياً مـع إكسون
مـوبـيل االمـريـكــيـة وبـتـروتـشـايـنـا
الـصــيـنـيــة قـريـبــا دون ذكـر مـوعـد

محدد. 
وقـال الـغـضـبـان في تـصـريح امس
(اسـتـطـعـنـا الـتـقـدم خـطـوة صـوب
ــســائل الــعــالــقــة في حل بــعـض ا
الـصـفـقـة وفـور انـتـهـاء احملـادثـات
سـيخـضع االتـفاق األولـي للـدراسة
من قــبل جلــنــة طــاقــة وزاريـة قــبل

إحــــالـــــته إلـى مــــجـــــلس الــــوزراء
لــلـتــصـديق عــلـيـه). وكـان مــجـلس
الــوزراء قــد صــوت عــلى مــشــروع
تـكامـلحـيث اطلع جـنوب الـعراق ا
ـــفــاوضـــات اجلــاريـــة بــ عـــلى ا
الـنــفط وشــركــتي إكـســون مــوبـيل
االمـريكيـة وبتـروتشـاينا الـصيـنية

شروع. بشأن هذا ا
وقــال رئـــيس الــوزراء عـــادل عــبــد
ــهــدي ان (اجملــلـس صــوت عــلى ا
دعم مفاوضات وزارة الـكهرباء مع
شـركـة اكـسن مـوبيل وبـتـروجـايـنا
في مشـروع احلزمـة الواحـدة وهو
مـشـروع ضخـم في ما يـخص ضخ
مـياه الـبـحر الى احلـقول الـنـفطـية
وكل مـا يــخص اسـتــخـراج الــنـفط
واالنتـاج والتصـديرما يـوفر فرص
عمل كـبيرةوهـو يشـير الى الوضع

الذي يتقدم فيه العراق). 
WOJ¹d «  UÐuIŽ

وتتجه شركات تـكرير أمريكية إلى
مستـوردي نفط أقل استـخداما في
أعـقــاب عـقــوبـات أمـريــكـيــة قـيـدت
مستوردين معتادين خلامات كانت
تُــســتـخــدم عــلى نــطــاق أوسع مع
تــأهــبــهــا لــذروة مــوسم الــرحالت

الصيفية
ـنــتــظـر أن يــصـدر الــعـراق .ومن ا
ونــيــجــيــريــا والــبــرازيل وأنــكــوال
مــجـــتــمــعـــ هــذا الــشـــهــر أكــبــر
شـحــنــاتــهم من الــنـفـط اخلـام إلى
ـتحـدة فـيمـا يـزيـد على الـواليـات ا
شــــهــــرابـــــحــــسب بـــــيــــانــــات 18
رفـــيـــنــيـــتـــيف أيـــكـــون ومـــصــادر
ـا سـيـساعـد عـلى تـلـبـية جتـاريـة
االحـتيـاجات من اخلـامات الـثقـيلة
عالية الكبـريت التي تشتد احلاجة

إليها.

علي الدايني

الـــزراعي. وجـــرى خالل الـــدورة الـــتي
امـــــتـــــدت لـــــثالثـــــة الـــــقـــــاء عـــــدد من
احملـاضرات الـعـلمـية  فـيـها مـناقـشة
ــواضـيع مــنــهـا مــقــدمـة في عــدد من ا
تـربــيـة وحتــسـ مـحــصـول احلــنـطـة
واســتـعــراض طــرق تــربـيــة وحتــسـ
احلـنـطــة وعـمـلـيــة االدخـال واالقـلـمـة
ــارسـة عــمـلــيـة والــتــهـجــ وأقـامــة 
لـــلــــتــــهـــجــــ والــــوصف الــــنـــبــــاتي
للمحصول وعـمليات خدمة احملصول
ــو احلــنــطــة وطــرق ادارة ومــراحل 
. التـسميـد ضمن مخـططات غـلة الدو
كـمــا  الـتـطـرق الـى طـريـقـة الــتـربـيـة
بــاالنـــتـــخـــاب وعـــمــلـــيـــة االنـــتـــخــاب
االجـــمـــالي والـــتـــربـــيــة بـــالـــطـــفــرات
الــوراثـــيـــة ومــراحـل انــتـــاج الـــبــذور
وطـرائق حــفـظـهــا وخـطـوات اعــتـمـاد
مـارسة االصـناف اجلـديـدة والقـيـام 
عــمـلــيـة حــول مــوضـوع الــدورة.ونـظم
ركـز االرشادي التـدريبي الزراعي في ا
ديالى مـشاهدة حـقليـة حول دور مربي
احليوانات في السيطرة على االمراض
واحلــد من انــتـشــارهــا في احملــافــظـة
وبـحــضـورعـدد مـن مـربي احلــيـوانـات
واالطـبـاء الـبـيـطـريـ واخملـتـصـ في
الثـروة احليوانـية. واضاف الـبيان انه
ـشاهـدة الـقاء مـحـاضرة (جـرى خالل ا
عـلـمـيـة  فـيــهـا الـتـطـرق الى عـدد من
احملاور منها تقد شرح عن االمراض
التي تـصيب احلـيوانات ومـرض ذبابة
الدودة احلـلزونية وكـيفيـة تشخـيصها
عــمــلــيـا وامــاكن تــواجــد الــذبــابـة في
جـسـم احلـيــوان مــثل حــواف اجلـروح
واالغـشـيـة اخملـاطـية وكـيـفـيـة حـصول
االصــــابــــة من خالل تــــلــــوث اجلـــروح
ـلــوث بــالــيــرقـات وتــنــاول الــطــعــام ا
واعــراض مـرض قــرح اجلــلــد. كــمـا 
مـنــاقــشــة كــيــفــيــة احلــد من االصــابـة
بـــاالمــــراض واحلـــد من انــــتـــشـــارهـــا
وحــمـــايــة احلــيـــوانــات بــالـــلــقــاحــات
ــضـادة والـوقـائـيـة فـضال عن تـقـد ا
الــــنــــصــــائح واالرشــــادات والــــدورات
لـلـمربـ حـول طرق مـكـافحـة االمراض

عند اصابة احليوانات بها).

تـزامن كـوني طـالـبـا في كـلـيـة الـدفـاع الـوطـني / جـامـعـة الـبـكـر (جـامـعـة الـدفاع
الـوطـني حـالـيـا)  بـعد انـتـهـاء احلـرب االولى بـ الـعـراق ونـصف الـعـالم الـقوي
بـقـيـادة امريـكـا  بـدأت بـدعة ان الـعـالم ال بـد وأن يـكـون ثنـائي الـقـطب وأن تـفرد
امـريكـا مـؤقت جـدا وفرح الـعـراقـيون بـهـذه الـبدعـة الـستـراتـيـجيـة وكـنـا في تلك
الـكـليـة الـرائـعة نـدرس قـدرات الـعالم كـله ونـقـسمـهـا الى قـدرة اقـتصـاديـة وقدرة
سـياسـيـة وقدرة اجـتمـاعـية بـعدهـا تـكنـولوجـيـا وتطـور علـمي وفي األخـير الـقدرة
العسـكرية ... جاءنا محاضر اتـذكر ان لقبه البستاني وهو خـبير اقتصادي كبير
فسـألته لغاية في نفسي عن امكانيـة ظهور قطب ثاني فقام الى السبورة قائال ان
وارد أي ان االقتصاد هو عماد كل قوة وارد وفن ادارة هذه ا كل قوة عـمادها ا
قـدار النـاجت القـومي االجمـالي الصـافي  وبدأ وقوة االقـتصـاد تقـاس اساسـا 
يــكـتب حـجم ذلك الـدخـل لـدول مـرشـحـة ألن تـشــكل قـطـبـا ثـانــيـا ومـنـهـا الـصـ
وحدة واليـابان وجمع ناجتها احمللي فكان ال انيا ا وروسيـا واالحتاد االوربي وا
ا دعـانـي بعـد عـقـد من الـزمن ان ـتـحـدة االمـريـكـيـة ..  يـوازي نـاجت الـواليـات ا
تـكـون احـد الـنـقـاط الـتي قـدمـتـهـا لـلـرئــيس صـدام حـسـ خالل مـقـابـلـتي له مع
واطـن قبل االحتالل بسنـة ((امريكا ستـتدحرج من القمـة الى السفح كما قال ا
سـيـادتـكم  ولـكن يـتـطـلب االمـر ان تــتـسـلق دولـة لـتـشـاركـهـا الـقـمـة اوال ومن ثم
تدفـعها الى الـسفح  وهـذه القـوة غير مـوجودة خالل الـثالث سنـة القـادمة على
االقل )) .. وكان لي صـديق مهووس يبغض الرئيس صدام وكان حلمه يكمن في
سقوطه كي (( يتمكن من ان يضع رجال على رجل عندما يتحدث مع رجل االمن
قـراطي)) عـلى حد قـوله وحتـقق حلـمه والتـقـيته وكـان فرحـا  ومرة كالـعالم الـد
اخـرى بـعـد االحتالل بـسـنـة ونـصف وكان مـتـوتـرا فسـألـته مـاذا عن الـرجل على
رجل فأجـاب سـأشلع خـارج العـراق  زار امـريكـا واتصل بي من هـنـاك فسـألته
ـكن تخـيله  وأردف .. وكم اتمـنى اليوم عن امريـكا فأجـاب بأنـها رمز لـلقوة ال 
ــا كـان قـرر ان لـو ان صـدام حــسـ قـد زار امــريـكــا يـومـا ألنه لــو كـان زارهـا 
ا حتـقق حلـمك بسـقوطه فـأجاب بـأنه يتـمنى يـقاتـلهـا  قلت ولـكنـه لو لم يـقاتـلهـا 
اليـوم لو انه لم يسـقط (ان كان في ذلك تـمجيـدا او ترويـجا او تمـهيدا فـلست انا
ـكــنـني تـزويـدكـم بـاسـمه قـبل الــتـحـقـيق االولـي??? وقـبل احملـاكـمـات). الـقـائل و
تـخـرجت مـن الـكـلـيــة اعاله واشـغـلت مــواقع عـدة وعـدت مـدرســا ومـدرسـاً اقـدم
وبعدهـا رئيسـا للهيـئة التـدريسيـة للكلـية ويتـذكر طلـبتي االعزاء الـذين كانوا قادة
في احلـزب والــدولـة واجلـيش اني كــنت أؤكـد ان نـنـصـرف الـى امـتالك عـنـاصـر
القـوة الشـاملـة قبل ان نـتحـدى اية جـهة كـانت وان انتـصارنـا على ايـران االقوى
ـكن ان ننـتصر عـلى االقوى منـا الف مرة وكنت منـا ثالث مرات  ال يعـني اننا 
ة ((وأعدو لهم ما استطعتم من قوة اوضح لهم مفهوم القوة الشاملة باآلية الكر
ومن ربـاط اخلـيل.... )) األنـفال59 وسـبق ان اسـتـنـدت الى هـذا اجلـزء من اآلية
لـتـقـد بحث عن الـسـتـراتيـجـية الـشـامـلة / الـعـامة (grand strategy) والـتي
انصح باالبـتعاد عن اخلطأ الـشائع بتسـميتها أسـتراتيجيـة فهي ستراتيـجية كما
تقرأ من اصـلها االنكليزي . قلت في بحثي ان الستراتـيجية الشاملة لم يخترعها
الــغــرب بـل هي وردت في الــقــرآن الـــكــر حــيث ان ربــاط اخلــيـل يــعــني الــقــوة
ــعـنــاهــا الـشــامل ألنــهـا وردت قــبل الــقـوة الـعــســكـريــة وهــنـاك ورود (لــلـقــوة) 
الـعـسـكريـة. عـلـيه واسـتـنادا لـلـقـول ((ال سـوق اليـوم اال الـسـوق الـشامل)) أي ال
عـرفـة ان االستـعداد ا يـدفـعنـا  سـتراتـيجـيـة اليـوم اال الـستـراتيـجـية الـشامـلـة 
لـلـصراع يـعـني استـعـداد عنـاصر الـقـوة الشـامـلة (الـسـياسـية  –االقـتصـادية -
االجـتماعية  –العـسكرية (ربـاط اخليل) للمـنازلة لـعل أحد أوجه اخليانـة العظمى
زايدة او التظاهر بالوطنية داهنة او اخلوف او التملق او ا ـتواضع هو ا برأيي ا
فالـوطنيـة احلقة هي في ان جتـنب شعـبك  مواجهـة االقوياء وهـو ضعيف  عـندما
تـقـدم مـشـورة او رأي يــتـعـلق بـصـراع يـخـوضـه أهـلك وبـلـدك  ولـذلك سـبق وأن
ـواطنـ قبل االحتالل بـسنة كتـبت للرئـيس صدام حـس خالل مقـابلتي له مع ا
((نـعـول احيـانا سـيـدي على الـشارع الـعـربي/روسيـا/ الصـ  وهـذه كلـها لـها
ـدفع االمـريـكي سـتـخـرس كل ادوار امـا هـامـشـيـة او مـكـمـلـة  وعـنـدمـا يــتـكـلم ا
ـلـكه من ضـعف نـتـيـجـة االصـوات  وسـنـجـد انـنـا وحـدنـا في الـسـاحـة بـكل مـا 
احلـصـار اجلائـر مقـابل امريـكا بـكل مـا تــــمـلكه من قـوة وعـنجـــــهيـة وسيـضيع
البـلد ...)) وكنت قـد بوبت دراستي له عـلى وفق الستـراتيجـية الشـاملة وعرضت
نـقاط الضعف الـ (32) والتي كـان نصفـها بسبـب احلصار وفقـا لعنـاصر القوة
الشامـلة (سياسـة اقتصـاد اجتماع عـسكر)  عرضـتها في فـجر الليـلة التي قرر
فيهـا احلكام العرب في مؤتمـر قمة عمان التخـلي عن العراق واليوم وفي وضعنا
الـراهن سـوف لن اعرض نـقـاط الـضعف الـ (1000) ألني سـبق ان ذكـرتـها في
ـهــدي مـرورا بـكل مــقـاالتي  وألن اجلــمـيع يــعـلم بـهــا ابـتــداء من الـســيـد عـبــد ا
ـواطن األمي البـسيط فـبمجـرد ان يسـأله مقـدم برنامج السـياسيـ وصوال الى ا
في الشـارع يجيب ((ال مـاي ال كهربـاء ال عمل ال تـبليط وال ثم ال وغـالبا مـا يبكي
ـقـال ألوضـح لـسـيـاسي عـراقي صـرح قـبل ايـام مـطـلـبـا بـعـدهـا)) . كـتـبت هـذا ا
احلـكـومـة ان ((تـتـعـامل مع امـريـكـا من مـوقع (الـقـوي)..)) فـيـبـدو من خـالل هذا
الـتـصريـح اننـا ال نـزل قاصـرين في فـهم مـعـنى (القـوة) أو انـنـا فهـمـنـاه على انه
رداء نـرتـديه اثـنـاء (الـتـعامـل) او ان امريـكـا وغـيـرهـا ال يـعـرفـون عـنـاصـر قوتـهم
وضعفـهم وال عنـاصر قـوتنـا وضعـفنـا  وبالـتالي فـهم يعـرفون ونـحن نعـرف اننا
ـكن قــطـعه مـتى شـاءوا ـئـة مـنه عــلى نـفط  ـتـلك اقـتـصــاد مـعـتـمـد في 93 بــا
وتتـقطع شرايينا معه  وأن حصة الفـساد من وارداته معروفة لديهم  اما القوة
السيـاسية فهم يعون ونحن نعـي ان سيادتنا منقوصة وأرادتـنا مرتهنة  وأننا لم
نكمل كـابينـة يوما  امـا القوة االجـتماعيـة فهم يعـرفون ان عراقـي كثـر انتحروا
اضي احدهم انـتحر بـسبب لعـبة (البوبـجي?) وليس (بسـبب االحباط من العـام ا
وضع الـبـلد) كـمـا قال الـسـيد الـكـربالئي في خطـبـة اجلمـعـة ويعـرفون ان والءات
الشعب بـاتت متعددة كسياسييهم اما القوة العسكرية فهم يعرفون ما جرى في

ـوصل فـي حـزيـران االسـود فـلــنـتق الـله في شـعــبـنـا ونـبـدأ ا
بالـبناء.. بـناء القـوة الشامـلة  ولديـنا القـوة الكامـنة التي
يسـهل حتويلـها الى قوة حـقيقـية اذا امتـلكنا االرادة ..
ارادة الـتــغـيــيـر   بــعـد (الـتــرجل عن ظــهـور اخلـيل ..)
وبـعــدهـا يــكـون لـكـل حـادث حــديث  ولـنــمـتـطـي ظـهـور

اخليل من جديد .

ـيـ الـعـراقـيـ  مـؤخراً وقـفـة احـتـجـاج مـعـبـرة عن رأيـها نـظـمت نـقابـة االكـاد
وهي وزارة التعليم جـمل ماحدث ويحدث في أعلى مؤسسات الدولة الـتعليمية 

العالي والبحث العلمي . 
او مـا يـعـرف بـ الـنـاس بـإسم ي الـعـراقي  ـثـله االكـاد اليـخـفى عـلى أحـد مـا
لها دور كبير ومهم بالتنشئة (االستاذ اجلامعي ) من قيمة إجتماعية علمية رائدة
ـثل قدوة يقتدي فضال عن وجـودها الرائد الذي  العلـمية والفـكرية  والسيـاسية
ا حتمـله على وجه العـموم من خصائص وسـمات ايجابـية  الدولة بهـا اآلخرون 
والـتي حتـترم نـفسـها  ووجـودهـا وإنسـانهـا وقوانـيـنهـا  هي تلك هـمة الـكبـيـرة وا
نار التي تـقف باجالل واكبار أمام أساتذة البلد معترفة باهمية وجودهم كونهم ا
ي (اسـتاذ اجلـامـعة) رؤيـة ثاقـبة الذي يـضيء الطـرق لالجـيال الالحـقة. لـالكاد
جملاالت أسـاسـية للـتـنمـيـة  لـلتـطـور  للـمـجتـمع  نظـرته لـلبـلـد  لألمـور بشـكل عـام
التنمية االختراعات  الزراعة  كالصنـاعة  تُعـد مفاصل احلياة بشكل عام  أخرى
الـشـرطة ..... الـخ ومن هـنا اجلـيش  الـريـاضـة  الـفن  جـوانب اضـافـيـة اخـرى 
وسوعي شـمعة البـد للـدولة من أن حتافظ عـلى نورها وا ي  موسوعـي  فاالكـاد

دة أطول .  بان يظل مضاءً 
ومن هنا البد لذلك عـندما يدعو شخص ألخر عزيز عنده يقول (الله يطول عمرك)
لـلـحكـومة من أن تـقـول لالستـاذ اجلـامعي (الـله يطـول عـمرك) واطـالة الـعـمر هـنا

وان تكن بيد الله تعالى فهي بيد احلكومة أيضا من خالل دقة إهتمامها به ... 
وبـناءً عـلى ذلك البـد لـلـسـلطـة الـتـنـفـيذيـة  في الـبـلـد من ان تـسال نـفـسـهـا سؤاال
ما الذي جعل االسـتاذ اجلامعي رغم عـلميته وانـشغاله ببحـوثه ونشاطاته فحـواه
الــشــرايـ ضــغط الــدم  فــضال عن أمــراض حتــيط به من كل جــانب  الــفــكــريــة
رغم ذلك يـتـنـازل عـن يـوم اسـتـراحـتـة ويـنـزل الى ـفـاصل ... وغـيـرهـا الــكـثـيـر ا
) ال للـمحـاصصة الـطائـفية والـسيـاسية في الـشارع ويرفع الفـتة مـكتـوب علـيها 
والالفتة هنا وغيرها من الالفتات هي التي جتيب عن مؤسـسات التعليم العالي )

تساؤل احلكومة? . 
ي احلـكـومة طـرف واالكـاد ومن هـنـا  بـرزت لـلـسـطح مـعـادلـة غـايـة في األهـمـيـة
حــيــاة وبـــ احلــكــومــة واألســتــاذ اجلــامــعي (االســتــاذ اجلــامــعي) طــرف آخــر

ومنغصات وأالم وآمال .  
فاحلـكومـة وفق الضـوابط والقوانـ ودستـور الدولـة البد لـها من أن تـضغط على
نـغصـات كي تتالشى . وأن تسـهم بتـفعيل اآلمـال كي يرتـاح الناس من أالالم وا
أما االسـتاذ اجلـامعي ومن ويقف الـبلـد على قـدميه مـجددامن جـهة أخـرى  جهـة
سـوف يغادرساحة االحتـجاج نهائيـا  ليتفرغ ويقف خالل رؤيته لـلعمل احلكومي

أمـام أبــنـائه وتالمـذته ويــسـهم وبـقـوة بـزرع بـعــلـمه وقـدراته
نــعم يــنــهض بــذور األمل مــجــددا كي يــنــهض الــعــراق 
البـــد له من أن فـــالــعـــراق مـــنــبـع الــشـــعــوب الـــعــراق 
فـالـركود والـتـراجع اليلـيق بـالـبلـدان الـتي طوت ينـهض
الزمـن حتت عباءة وجودها وكتبـت تاريخ احلياة بعقول

واقالم أبنائها معا .            

بيوار خنس
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طــالب مـجــلس احملــافــظـة بــفـرض
ـشددة عـلى الـصـيدلـيات الـرقـابة ا
وكــشــفـــيــات االطــبــاء في مــنــاطق

ديالى.  
وقـالت عــضــو مــجـلس ديــالى امل
عـــــمــــــران لــ (الـــــزمــــــان) امس ان
(مــواطــنــ ابـدوا اســتــيــاءهم من
ارتـفـاع أسـعـار كــشـفـيـات األطـبـاء
بـــشـــكل كـــبـــيـــر وتــفـــاوتـــهـــا بــ
الـعــيـادات من مــنـطـقــة الى أخـرى
اضـافة الى ارتـفـاع اسعـار االدوية
في اغـلـب الـصـيـدلـيـات االمـر الذي
ـواطـنـ وخـاصة ادى الى تـذمـر ا

اصحاب الدخل احملدود).
مـــطـــالـــبــــة دائـــرة صـــحـــة ديـــالى
ونـقـابـتي االطـبـاء والـصـيـادلـة في
احملــافـــظـــة بـ(ســحـب االجــازة من
الصـيدلـيات التي يـثبت مـخالفـتها
فــضال عن حتــديــد اجــور االطــبـاء
والــفــحــوصــات الــطــبــيــة االخــرى

واطن و السيما ان كونها تثقل ا
ــــالـي ألغــــلب االســــر ال الـــــوضع ا
يتحـمل ذلك). من جهتـها اوضحت
نقـابة االطـباء فـرع ديالى مـوضوع
ــسـتــلـزمـات اسـعــار الـعــيـادات وا

الــطـبــيـة . وقــالت الــنـقــابـة انه (ال
عالقـة لـنـا بـأسـعـار الـعـيـادات امـا
اجـــــور الــــتـــــحــــلـــــيالت فـــــهي من
اخـتــصـاص دائــرة الــصـحــة قـسم
الـتــفـتـيش والــشـكــاوى امـا في مـا
يخــــص اجور كشـــــــــفية االطباء
فـي الـعـيـادات اخلـاصــة فـإنـهـا من
صـالحـــــيـــــاتــــنـــــا وهـي مـــــحــــددة
بــتـعــلــيــمـات مــنــذ عـام 2011 ولم

ترتفع). 
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وطـالب عــضــو مـجــلس احملـافــظـة
عامـر الكيالني بـفتح دار للـمسن
مـن ذوي احلــــاالت اخلـــــاصـــــة في
احملـــافـــظــــة.  ونـــقل الــــبـــيـــان عن
الـكـيالني قـوله إن ( هـنـاك مـسـن
فـي احملـافـظــة يـعــانـون من حـاالت
وأوضـاع مأسـاويـة للـغـاية في ظل
الظروف الـصعبـة التي يعيـشونها
بــــفــــعـل اإلهــــمــــال)الفــــتــــا الى أن
(بـعــضـهم يــعـاني إنــعـدام وسـائل
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إستمرار احلياة كافة).
وأضــــــــاف الــــــــكـــــــيـالنـي أنـه (من
الـــضــرورة إنـــشــاء دار لـــلــعـــجــزة
سن للرجـال وآخر للنساء من وا
ذوي االحــتــيـــاجــات اخلــاصــة في
وازنـة عبر احملافـظة بتـمويل من ا
تـخــصـيـص قـطــعـة أرض وإنــشـاء
مـبـنـى عـليـهـا وتـوفـيـر مالكـات من
احملافـظة لإلعـتنـاء بتـلك الشـريحة
بـــالـــتــــنـــســـيق مـع وزارة الـــعـــمل
والـشـؤون االجتـمـاعيـة وبـالسـرعة
ـا له من أهـمـيـة إنسـانـية ـمـكـنة  ا

وأخالقية). 
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بـــدوره  كــــشـف رئــــيس مــــجــــلس
احملافظة علي الدايني عن مفاجآت
ـدن في مـشـاريع صـنـدوق اعـمـار ا
ـــــتـــــضـــــررة من االرهـــــاب داخل ا

احملافظة.  
وقـال الـدايـني لـ (الـزمان) امس ان
ـناطق (مـشـاريع صـنـدوق اعـمـار ا

ــتــضــررة من االرهـاب فـي ديـالى ا
يثير الكثـير من عالمات االستفهام
في ظل وجود عشـوائية في توزيع
ـشــاريع وعــدم وجــود فــائـدة في ا
الــكــثــيــر مــنــهــا خلــدمــة االهــالي)
ــــــئـــــة من واضـــــاف أن  ( 60 بـــــا
ـنـاطق مــشـاريع صـنـدوق اعــمـار ا
ــتـــضــررة من االرهـــاب خــصص ا
ناطق إلكساء الطـرق في ح أن ا
تــعـاني شـح مـيـاه الــشـرب ونـقص
ـدارس) عـلى حد الـطـاقة وخـراب ا
تــعــبــيــره.  مـتــســائال ( مــا فــائـدة
الطـرق واخلــدمات االسـاسيـة غير
مـتــوفـرة? ).  واشـار الى أن (جـزءا
لـيس قــلـيال من مــشـاريـع االكـسـاء
شـمــلت مـنـاطق نـائـيـة في حـ ان
دن ومنـها بـعقوبـة تعاني مراكـز ا
من تـــخـــسف بـــطـــرقـــهـــا).مـــؤكــدا
ــشـاريع (ضـرورة إعــادة الــنـظــر 
صـــنــدوق اعــمـــار واهــمـــيــة خــلق

دينة) . توازن ب الريف وا

الـى ذلك وزعت دائــــرة الــــهــــجــــرة
ــهــجــرين في مــحــافــظـة ديــالى وا
مواد غذائـية ب العـوائل النازحة

في قضاء بعقوبة . 
وقالت مـديرة هجـرة ديالى ابـتهال

الـدايـني لـ (الـزمـان) امس انه ( 
شــمــول 850 عــائــلـــة نــازحــة الى
سـجـلـ لـدى دائرة بـعـقـوبـة من ا
ـسـاعــدات االنـسـانـيـة الـهـجــرة بـا

الواردة من الوزارة).
ساعدات التي  مشيرة الى ان (ا
تـوزيـعــهـا تـضـمـنت ســلـة غـذائـيـة

وصحية لكـــــل عائلة) .
واوضـــــحت الــــــدايـــــني ان (هـــــذه
ساعدات اخلطوة تأتي  في إطار ا
الـــتي تـــقــدمـــهــا الـــوزارة من أجل
تـخــفـيف مــعـانــاة األسـر الــنـازحـة
والــتــمـــاس حــوائــجــهم والــســعي
ــعــيــشــيــة لــتــحــســ أحــوالــهم ا
ـواد وتـوفــيـر احــتـيــاجـاتــهم من ا

الغذائية). 
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