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واالحـالــة بــعــدهـا مــابــ الـعــنــايـة
ــركــزة والــردهــات حــسـب احلــالـة ا
الـصــحـيـة لـلـمــصـاب). ولـقي سـائق
دراجــة نــاريــة يــبــلغ من الــعــمـر 35
عـامـا مـصـرعه نـتـيـجـة تـصـادم وقع
بـيــنه وبـ مـركـبــة حـمل في قـضـاء
الشطرة بـذي قار وقال بيـان لقيادة
شـرطــة احملـافـظـة ان (مــركـز شـرطـة
الشطرة فـتح حتقيقاً بـاحلادث فيما
ـــرور اخملـــطط عـــلى أجـــرى قـــسم ا

احلـــادث) ,وأشــــار الـى ان (قــــاضي
الــتـحـقــيق قـرر إخالء ســبـيل سـائق
ـركـبة احلـمل لـوقـوع اخملـطط على ا

ئة).  قائد الدراجة بنسبة مئة با
Àœ«u(« ŸUHð—≈

ـــركــزي لالحــصــاء وكــان اجلــهــاز ا
الــتـابع لـوزارة الــتـخـطــيط قـد اشـار
الى ارتــفــاع احـــصــائــيــة احلــوداث
ـــــروريــــة لــــلــــســـــنــــوات اخلــــمس ا
ـاضـية.وقـال اجلـهـاز في تـقـرير له ا
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ــســجــلــة ــرور ا إن (عـــدد حــوادث ا
لـــعــام  2018بـــلــغت  9852حـــادثــا
وهي اعلى نسـبة مقـارنة بالـسنوات
ــاضــيــة)  ,الفــتــا الى ان اخلــمـس ا
ـــرور لـــعـــام 2014 (عـــدد حـــوادث ا
بلغت  8814حادثا في ح بلغ عدد
احلـوادث لـعـام  2015بواقع 8836
حـــــادثـــــا  وبـــــواقع  8763في عـــــام
8824  2016وفي  2017بــــــــــواقع 
حـــادثــا) ,مـــؤكــدا ان (عـــدد حــوادث
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طــالب الــنـائب عـن مـحــافـظــة ديـالى
رياض التمـيمي  بإيقـاف ما وصفها
باجملـازر البشـرية الـتي حتصل على
طريق بغداد- كركوك الستراتيجي .
وقـال الـتـمـيـمي لـ (الـزمـان) امس إن
ـــار (الــــطــــريق الـــســــتــــراتـــيــــجي ا
بـاحملافـظـة حتـول الى مـكان لـلـموت
يحـصـد أرواح األبريـاء بشـكل يومي
ـــطـــبــات بـــفـــعل الـــتـــخـــســـفـــات وا
فاجـئة) مـؤكدا إن (أعداد ضـحايا ا
احلــوادث يــفــوق ضـحــايــا األعــمـال
اإلرهابية) ,وأضاف أن (الطريق رغم
ـــبــالغ الـــتي صــرفت عـــلــيه إال انه ا
ولألسف فـي حــالـــة يـــرثى لـــهـــا مــا
يـكـشف سـوء عـمـليـة الـتـنـفـيـذ وهذا
األمــــر تــــتـــحــــمــــله وزارة اإلعــــمـــار
واألسكـان) مطـالبـا بـ (ايجـاد حلول
كن عـاجلـة وتـأهيـله بـأسـرع وقت 
إليـــقـــاف اجملــازر الـــبـــشـــريــة الـــتي

حتدث). 
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وسـجلت مـستـشـفى جراحـة اجلمـلة
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تعـلمت ومنذ ان عملت في الـصحافة منـذ زمن طويل .. انه وعندما تـكثر  االسئلة
بشـأن موضـوع واحد مـلح ومسـتعـجل .. فإنـنا ال جنـد  جوابـا  قاطـعا جـامعا ..

رتقبة )  ضد ايران . وهذا ما يحدث اليوم في موضوع احلرب ( ا
الـغـريب  .. انه حتى كـبـار احمللـلـ في الصـحافـة الـدوليـة لم يـقدمـوا لـنا حتـليال
شافـيا وافيـا عن الذي سيـحصل فيـما اذا انـدلعت احلرب فـجاة بسـبب خطأ من
ــا يـحــدث  له عالقـة ـا كــان سـبب غــيـاب الــتـحــلـيل  هـذا الـطــرف او ذاك  و ر
بشـخصية جدلية مثل شخصية ترامب  .. ان عقال مركبا مثل عقل ترامب  الذي
ـصـعد الـكـهربـائي الـقد / ان صـعدت فـيه قـلت  يـستـر الله .. وان هـو أشـبه با
وصلت لـلطـابق االخـير حـمدت الـله .. وان تـوقف فجـأة .. علـيك ان تـنتـظر رحـمة

الله .. ان عقال أحمق من هذا النوع سياتي حتما بالكوارث على االنسانية .
ال جدال .. فـان ايران ( احلرس الـثوري ) بنـظر دول اخلليـج  هي خطر ماثل ..

وايران الدولة امست مهلهلة بسبب احلصار القاتل .
ترامب يـريدها حربا خاطفة مثل احلرب على العراق .. وايران تخطط حلرب برية
 بعد ان نـقلت اسـلحتـها السـتراتيـجية الـى عبادان .. مـلوحة بـاجتيـاح الكويت 
وصوال الى ابـعد نقـطة خـليجـية .. يسـاعدهـا في ذلك كثافـة بشـرية  و من يؤمن

بعقيدتها ورموزها الدينية .. في العراق ولبنان و اليمن و سورية .
و اليران  نـفس طويل بإدامـة احلرب .. وهذا مـا ال تتمنـاه القوات االمـريكية  وال
سـتشار بولتون قـرب  إلسرائيل ..ا الدولـة العبرية . بـعض صقور احلرب من ا
 وصـهـر تـرامب كـوشـنر  و وزيـر اخلـارجـيـة بـومـبيـو .. والـسـعـوديـة واإلمارات
..سيـدفعـون باجتاه شن حـرب خاطـفة ارضاء إلسـرائيل .. وصـوال الى حتقيق (
ـنطـقة بـرمتـها .. صـفـقة الـقرن ) .. لـكن احلرب اذا وقـعت حقـاً فانـهـا ستـحرق ا
ـعلنة .. وال مفر من وفي مرحـلة ثانية  .. سـيذعن ايران للقـبول بشروط  ترامب ا
ـتـوسط  بـاكبـر تـرسـانة ذلك  و الـقـوة البـحـريـة الـضاربـة تـطـوق شـرق البـحـر ا

ية الثانية . حربية منذ احلرب العا
دافع او خـمـدت .. فان وصـول  قـوة حربـيـة امريـكـية بـاخـتصـار .. ان عـصـفت ا
بهـذا احلجم  ليـست حربا نـفسيـة .. و حضور  االسـاطيل البـحرية ليـست نزهة
خـلـيجـيـة .. فالـهدف سـيـظل اخضـاع ايـران للـشـروط  االمريـكـية  بـحرب او من
نطقة  قد تخلصت من التهديدات االيرانية .. مقابل دفعها دونها .. وتكون دول ا

ليارات الى اخلزينة االمريكية .  مئات ا
في روايته الـعظيمـة ( احلرب والسالم )  شـرح تولستـوي شرور النفس الـبشرية

يزها عن باقي اخمللوقات احلية .. ا   
وكان تـولستوي  على حق وهو يشـهد حجم  الدمار والقتل بـعد اجتياح اجليوش
الـفرنـسـيـة لـروسـيا  بـقـيـادة نـابـليـون  وقـدرة الـعـسكـر  عـلى صـنـاعـة احلدث ..
ـسـاراته الـعـبـثـية .. / والنـهم اجلـزء االخـطـر  من صـيـرورة الـتاريخ  والـتـحـكم 
ويـقـول  تــولـسـتـوي ايــضـا  في صـفـحــة اخـرى ( ان جتـمع  اإلرادات  هـو الـذي

يصنع احلدث ) .
هـوس باحلروب من اعداء ـستوى تفكـير اولئك ا واذا كانت ارادات الـنخبة .. 
االمل  .. و عنـتريات هـؤالء الولعـ في بسط نفـوذهم على حساب
ــهــدي الــتي تــطــالب ســيــادة الــدول  .. فــحــكــومــة عــبــد ا
باالبـتـعاد عن سـيـاسة احملـاور .. سـتجـد نـفسـهـا رسمـيا
مـحـشـورة بــجـانب ايـران .. والـعـراق سـيـظل شـعـبـيـا مع
ثل امريـكا .  وأمام هذه الدراما العسـكرية   نستع با

صري ( كل فول .. وصلي على الرسول ). ا
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واجـهـة حتـركات حـشـرة اجلراد اعلـنت وزارة الـزراعـة عن إتخـاذ اجـراءات 
ـتحـدث بـاسم الوزارة حـميـد الـنايف في تـصريح القـادمة من الـكـويت.وقال ا
امس إن (الوزارة تترقب حتـركات اجلراد الـذي دخل الكويت في وقت سابق
كـافحة احلـشرة في حال دخـولها لالراضي ـبيدات اخلـاصة  حيث اعدت ا

العراقية)
ولفت الى ان (اجلـراد يسـتهدف في
حـال دخوله مـنـاطق زراعـة الشـعـير
واحلـنـطـة). وشـكـلت الـكـويت جلـنة
تــنــســيــقـــيــة مــكــونــة من اجلــهــات
العسكرية األربع اجليش و الشرطة
واحلـــــرس الــــــوطـــــني واإلطـــــفـــــاء
ـشـاركة هـيـئـتي الـزراعة والـبـيـئة
ــكـافــحـة اجلـراد وبــلـديــة الـكــويت 
الصحـراوي. وقال بـيان ان (اللـجنة
عقدت اجتماعها لوضع آلية لكيفية
مكافـحة اجلراد الذي يـغزو الكويت

.( منذ أسبوع
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وحـذرت الــهــيـئــة الــعـامــة لــشـؤون
الزراعة والثروة الـسمكية الـكويتية
من خـطـورة تـنـاول اجلـراد أو حتى
ـسه بــالـيــد خــاصـة بــعـد تــعـرضه
ــاضـــيــ إلى خـالل األســبـــوعــ ا
ــــــبـــــيـــــدات حــــــشـــــريـــــة الـــــرش 
ســامـة.وقـالت الــهـيـئــة في بـيـان إن
(أسـراب اجلـراد الــصـحـراوي الـتي
ــنــاطق احلــدوديــة تـتم اجــتــاحت ا
مـكــافـحــتـهــا بـاســتـخــدام مـبــيـدات
حـشـريـة شـديـدة الـسـمـيـة وسـريـعة
الـتـأثـيـر وقـاتـلـة) ,واضاف ان (أكل
ـبــيـدات اجلــراد عـقـب رشه بـهــذه ا
يــعـرض كل من يــتـنـاولـه إلى خـطـر
التـسمم احلاد الـذي تظـهر أعراضه
خالل مدة قـد تمـتد إلى  24ساعة)
وذكـــــر الــــبـــــيــــان ان (احملـــــاصــــيل
ــبــيـدات الــزراعــيــة الــتي تــرش بــا
احلشـرية تكـون صاحلـة لالستهالك
الــبـشــري عـقـب أسـبــوعـ من وقت

البـيطـرية في الـعراق لم تـسجل اية
ـــــدة ـــــرض خـالل ا اصــــــابــــــة بــــــا
الـسـابـقة) ,مـبـيـنـا ان (آخـر إصـابـة
ــاضي  في ظـــهـــرت يــوم  27اذار ا
سـوق للـطـيـور احليـة في احملـافـظة
حــيث كـانت االصــابـة لـطــيـور حـيـة
داخلة بصـورة غير شرعـية وليست
اصـــابـــة بــــشـــريـــة  ,وفي ح ذلك
اسـتــنــفــرت الــدائــرة مالكــاتـهــا في
ـستـشفى الـبيـطـري التـعلـيمي في ا
ــــوقف الــــبــــصــــرة و احـــتــــواء ا
بـســرعـة) ,مــضـيــفـا (حــيث ارسـلت

ركزي التابع العينات الى اخملتبر ا
لــلـدائـرة في بــغـداد و تــشـخـيص
ـرض انـفـلـونـزا الـطـيور االصـابـة 
وبــعـدهــا ارسـلت الــنـمــاذج لـغـرض
ـرجـعـيـة الـتـأكــيـد الى اخملـتـبـرات ا
ـيــا من قــبل مـنــظـمـة ـعــتـمــدة عـا ا
ــيــة الـــصــحـــة احلــيـــوانــيـــة الــعـــا
ومختبرات ويـبرج في لندن وجاءت
الـنـتــائج مـطــابـقـة لــفـحـوصــاتـنـا),
مــشـــيـــرا الى ان (تـــداول خـــبــر من
احـدى الـوكـاالت الى وجـود اصـابـة
ــرض االمــر الــذي بــشــريــة بــهــذا ا

تـنفيـه البيـطرة نـفيـا قاطـعا مـتمـنيا
بــالـــوقت نـــفــسـه حتــري الـــدقــة في
الــــنـــشـــر واســــتـــقـــاء االخــــبـــار من
ـعــتـمــدة في الـوزارة). مــصـادرهــا ا
ووافـــقت الـــوزارة عـــلى اســـتـــيــراد
ـنـتج احملـلي. واكد الـبـرتقـال لـقـلة ا
الـبـيـان انه (اسـتـنـادا لـلـصالحـيـات
اخملـولة لـوزيـر الـزراعة بـفـتح ومنع
االســـتـــيـــراد في ضـــوء وفـــرة وشح
ـــنــتج الــزراعي احملـــلي حــصــلت ا
ــوافـقـة عـلـى الـسـمـاح بــأسـتـيـراد ا
ـنــافــذ احلــدوديـة الـبــرتــقــال ومن ا

الرش مع ضرورة غـسلهـا جيدا قبل
تـــنــاولـــهــا) ,وأشـــار إلى أن (ســرب
اجلـراد الــواحـد يــضم مـئـات االالف
ـتـد لـنـحو سـتـة كـيـلـومـترات في و
وجـود في حـ يـسـتـطـيع اجلـراد ا
مـساحـة الـكيـلـومتـر الـواحد الـتـهام
نــحــو مــئــة ألف طن من الــنــبــاتــات
اخلضر يوميا). وافاد رئيس منظمة
اجلـــهـــاد الـــزراعـي في مـــحـــافـــظـــة
كهكيـلوية بان اجلـراد البري اجتاح
 3مـنــاطـق في احملــافــظــة الــواقــعـة
جـــــــنـــــــوب غـــــــرب ايـــــــران. وقــــــال

عـبـدالـوهـاب بـوراحلـسـيـني انه (
بــــالــــتـــنــــســــيق مـع ادارة مـــديــــنـــة
ــكـافــحـة كــجــسـاران وارســال فـرق 
ــنــظـــمــة وقــوات اجلــراد من قـــبل ا
الـتـعـبـئـة الـتـابـعـة لـلـحـرس الـثوري
وشــركــة الــنـفـط وسـائــر االجــهـزة),
مــبــيـنــا (اتـخــاذ االجــراءات الالزمـة
ـكـافـحـة اجلراد الـبـري وان عـمـلـية
نـطقة في بـيدات جاريـة في ا رش ا
الـوقـت الـراهن) ,وتــابع ان (اجلـراد
قــد اجـــتــاح  3مـــنــاطق مـن مــراعي
ـنـطقـة في جـنـوب كـجـساران). في ا
غـضـون ذلك ,نــفت دائـرة الــبـيــطـرة
التابعة للوزارة ما تناولته الوكاالت
رض انفـلونزا من اصابة شـخص 

الطيور في البصرة.
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وقــال مــديــر عـــام دائــرة الــبــيــطــرة
صالح فـاضل عـبـاس في بـيان امس
ان (الـتـحـريـات والـفـحـوصـات الـتي
ستوصفات ستشفيات وا اجرتها ا

كافة) ,موضحا ان (ذلك جـاء نتيجة
ــا يـتــطـلب قـلــة انـتــاجه مــحـلــيـا 
ـنع ـســتـهــلك الــيــومي و حـمــايــة ا
زيـــــــادة أســـــــعــــــاره فـي االســــــواق
احملــــلـــيـــة) ,واردف ان (ســــيـــاســـة
ـنـتج احملـلي الـوزارة هي حـمــايـة ا
ــسـتــهـلك من من جــانب وحـمــايـة ا
جــــانـب اخــــر مـن خالل تــــطـــــبــــيق
الـــروزنــامـــة الـــزراعــيـــة فـــضال عن
الــبــيــانــات الـــواردة من مــديــريــات
الــزراعـة والــتي تـوضح مــدى وفـرة

نتج الزراعي احمللي).  اوشح ا

ــســجــلــة خالل عــام 2018 ـــرور ا ا
بــلــغت  9852حــادثــا مــنــهــا 2463
يت ئة وغير  يتا بـنسبة  25با
ــئـة  7389حــادثـا وبــنـســبـة  75بـا
لــلـمـحـافــظـات عـدا اقـلــيم كـردسـتـان
مقابل  8824حادثـا في سـنة 2017
ئة) وبارتفاع بلغت نسبته  11.7با
الفـتـا الـى ان (عـدد ضـحـايـا حـوادث
رور لـسـنة  2018الوفـيـات حسب ا
اجلـنس سـجـلت  2767قـتـيال مـنـهم
ـئة الـذكور  2207بـنـسـبة  79.8 بـا
ـئـة واالناث  560بـنـسـبـة  20.2 بـا
من اجملمـوع الكلي لـلوفيـات مسجال
ـئة نـسـبـة ارتـفـاع مـقـدارها  5.6 بـا
ـاضي) وتـابع ان مـقـارنــة بـالـعـام ا
ــصـابــ بـحـوادث (عــدد اجلـرحى ا
رور لـسنة  2018فقـد بلغ 10439 ا
مــصـــابــا مــســـجال نــســـبــة ارتــفــاع
ـئـة مـقـارنـة بـعام مـقـدارها  11.2بـا
ــرور قـد  .(2017 وكــانت مـديــريـة ا
كشفت عن اجـراءات رادعة وغرامات
بــاهــظـــة عــلى اخملــالـــفــ لــقــواعــد

السرعة بعد اقرار القانون اجلديد.
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مـنفـذ مـيـناء أم قـصـر اجلـنـوبي.وذكر
الــبـيــان انه (وبــنـاءً عــلى مــعـلــومـات
استخبارية دقيقة  ضبط احلاويات
من قــبـل شــعــبــة الــبــحث والــتــحــري
خـارج احلـرم الـكـمـركي وبـعـد تـدقـيق
عاملة الكمـركية اتضح انها مزورة ا
حـيث وجـدت الـعـجالت مـخـبأه خـلف
أثـاث مـنـزلي وكــانت الـغـايـة من هـذه
الــعــمــلــيــة تــمــريــر الــعــجالت خـالفـا
ــعــمــول بــهــا).واعــادت لــلــضــوابط ا
السلطات الكمـركية في مطار البصرة
الــــدولي أصــــدار ٥ حــــقــــائـب أدويـــة
بــشــريــة بــصــحــبــة مــســافـر صــيــني
اجلـنـســيـة. ولـفـت بـيـان امس الى ان
(الـــســلــطــات الـــكــمــركــيـــة في مــطــار
الــبـصــرة الــدولي تــمــكـنـت من اعـادة
اصـــدار ٥ حـــقــــائب ادويـــة بـــشـــريـــة
بـصـحــبـة مـسـافـر صـيــني اجلـنـسـيـة
كـونـها مـخـالـفـة لـضـوابط األسـتـيراد
ـتــبـعـة) ,وتـابع أن (مــديـريــة كـمـرك ا
نطقة الشمـالية قامت ايضا بأتالف ا
أرســالـيــة مــواد غــذائـيــة تــتــكـون من
ـــاجي مـــســـحــوق عـــصـــيـــر ومــادة ا
ــواصـفــات الـقــيـاســيـة خملــالـفــتـهــا ا

عتمدة).  ا

مجـلس النـواب مـنتـهيـتي الصالحـية
ـتهـم األول وصورته), حتـمالن اسم ا
ـتهـم بـصحـبة واشار الى (احـالة ا
ـضــبــوطـة إلى ــبـرزات اجلــرمــيــة ا ا
قــاضي الــتــحــقــيق اخملــتص التــخـاذ
اإلجراءات القانـونية الالزمة بـحقهما
استنادا إلى أحكام القرار  160لسنة
ضــبـــطت  .(1983من جـــهـــة اخــرى ,
ــنــافــذ احلــدوديــة مــســافـرا هــيــئــة ا
ايرانيا بحوزته مادة مخدرة في منفذ

الشالمجة احلدودي.
5¹ËdO¼ j³{

وقالت الهـيئة في بـيان امس إن (فرق
ـحـافـظـة الـبـصرة ـنـفذ  الـعـمل في ا
تــمــكـــنت من ضــبـط مــســافــر ايــراني
بـحـوزته مـادة مـخـدرة هـيـروين يـقدر
وزنها  20.3غراما تقـريبا) مـبينا ان
ـــادة ــــتــــهم احــــيل بــــصـــحــــبــــة ا (ا
ضـبـوطة وفـق محـضـر اصولي إلى ا
ـؤثـرات الـعـقـلـية شـعـبة اخملـدرات وا
في شط العـرب إلجراء الالزم واتـخاذ
اإلجراءات الالزمة بحقه). كما تمكنت
الــهــيــئــة من ضــبط خــمـس حــاويـات
حجم  40قدمـا حتـتـوي عـلى عـشرين
وديل مـعدة للتهريب في عجلة دون ا

) ,وتابع الـبيـان ان (احملكـمة تـهم ا
صـــــدقت اقــــوالـــــهــــمــــا و اتــــخــــاذ
االجراءات كافـة بحقـهما وفـقا ألحكام
ــادة  443من قـــانـــون الــعـــقـــوبــات ا
الــعــراقي). الى ذلك تــمــكـــنت هــيــئــة
الــــنــــزاهــــة من  احــــبـــاط مــــحــــاولـــة
لالسـتيالء عـلى عـقـار مـغتـربـةٍ بـطرقٍ
غير قـانونية. واكـدت الهيـئة في بيان
امس ان (مـالكـــات مــــكــــتب حتــــقـــيق
الهيئة في محافظـة الديوانية تمكنوا
من إحـبــاط مـحــاولـة االسـتــيالء عـلى
ـواطنات عقارٍ تـعود مـلكيـته إلحدى ا

غتربات بطرق غير قانونية فيما  ا
ستمسكات ضبط الوكالة الوهمية وا
ـــحـــاولـــة ـــســـتـــخــــدمـــة  ــــزورة ا ا
االسـتـيالء). وعـلى الــصـعـيـد نـفـسه ,
تهم اكد البيـان ان (كمينـاً محكمـاً 
بــالــقــرب من احــدى الــوزارات ضــبط
شهود تهم األول مـتلبـسا باجلـرم ا ا
أثـنـاء تـسـلـمه مـبـلغ الف دوالر كـجـزء
من مـبـلغ الـرشـا البـالغ  5االف دوالر
ـتـهم الـثـاني أثـنـاء في مـا  ضـبط ا
تــــســــلــــيـــمـه األمــــر اإلداري اخلـــاص
بـالـتــعـيـ فـضال عن ضــبط هـويـتـ
صــادرتـــ عن مــكـــتــبي نـــائــبــ في

الـرصـافة االحتـاديـة حـكـمـا بـالـسجن
ؤبـد على ارهـابي ضـبطت بـحوزته ا
 10اصــابع سي فــور. وقــال مـجــلس
الـــقــضـــاء االعــلى فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الـزمــان) امس إن (احملــكــمـة نــظـرت
بقـضيـة مدان أعـترف في الـتحـقيـق
القضـائي واالبتـدائي بالعـمل لصالح
داعش وكـان يسـتـخـدم هـذه االصابع
في صناعة العـبوات الناسـفة لغايات
ارهابية بغية بث الرعب واخلوف في
) الفـــتـــا الى ان ـــدنـــيـــ صـــفـــوف ا
(احملــكــمـــة وجــدت ان االدلــة كــافــيــة
ـادة ـدان وفــقــا الحـكــام ا لــتـجــر ا
الـرابعـة من قـانـون مكـافـحـة االرهاب

رقم  13لسنة  2005 ).
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وصدقت محكمـة حتقيق الكرخ أقوال
ـة قـيـامـهـما مـتـهـم اثـنـ عن جـر
بعمـليـة سطو مـسلح عـلى أحد الدور
السكنية في منطقة العامرية.واوضح
ـتـهمـ اعتـرفا صـراحة البـيان ان (ا
أمـــام قــاضي الـــتــحـــقــيق بـــارتــكــاب
ـة وبــالــتــعـاون مـع مـتــهــمـ اجلــر
ــواد أخــرين) مــشــيــرا الى (ضــبط ا
ـسـروقــة أثـنـاء إلـقــاء الـقـبض عـلى ا

االنـــتــــصـــار بـــاجلـــانـب األيـــســـر من
ـوصل) ,واضـاف أن (االرهــابي هـو ا
مــســؤول عن تــفــخــيخ الــعــجالت في
غــربي نــيــنـوى ويــعــمل حــالــيــا عـلى
تكوين خاليـا نائمة) ,واوضح البيان
ــطـلــوبــ لـلــقــضـاء ــتـهـم من ا ان (ا
ادة 1/ 4 وجب مذكرة قبض وفق ا
إرهاب). وأصـدرت احملكـمة اجلـنائـية
ركـزيـة في رئـاسة اسـتـئنـاف بـغداد ا
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اطـــاحـت مـــديـــريـــة االســـتـــخـــبـــارات
ـسـؤول تـكويـن اخلاليا الـعسـكـريـة 
النائمة وتفخيخ العجالت لداعش في
ـديــريـة فـي بـيـان نـيــنـوى.واشــارت ا
امس ان (مــفـــارز االســتــخــبــارات في
قـيــادة عـمـلــيـات نـيــنـوى تــمـكـنت من
القـبض عـلى احد اإلرهـابـي في حي
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V¼Qð∫ عناصر أمن يتخذون وضع التهيؤ

¼−Âu∫ جانب من غزو اجلراد في الكويت
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في العـشرينـات من القـرن العـشرين قـام االستـعمـار البـريطـاني بتـفكـيك العراق
وبنـائه من جديـد بعـد استالمـه من االمبـراطوريـة العـثمـانيـة حيث صـدر في عام
 1925قرار من عـصبـة اال طالب في تـوصيـته بتـشكـيل جلنـة حتقـيقـية مـهمـتها
صيـاغة استقالل العراق والسـيما البنـد الثاني منه يتـضمن (يدعو الى االعتراف
ناطق من وجبه موظفو الدولة في هذه ا بحكم ذاتي لالكراد في مناطقهم يكون 
ا ابنـائهـا حصـراً عـلى ان يتـاح للـطـوائف االخرى كل اسـبـاب العـيش الكـر و

ؤسساتي للدولة)  يسهم في اشراكهم في البناء ا
وينـطبق هـذا تمـاماً بـعد احتـالل العـراق من قبل قـوات التـحالف بـقيـادة الواليات
رقم  71لـسنة  2004 وكان ـتحـدة االميـركية في  2003/4/9حـيث صدر االمـر ا ا
ناطق ركزية على احملافظات وا الغرض مـن هذا القرار تقليص هيمنة احلكـومة ا
انات ـدن (بر والبـلديات واتاحـة الفرصة الـالزمة لتشـكيل مجـالس احملافظات وا

محلية) تتولى ادارة الشؤون ضمن اقليم كل محافظة ثم (كل ثالث محافظات) 
ادة  119من دستور العراق  2005 كما نصت ا

يـحق لكـل محـافـظة او اكـثـر تكـوين اقـليم بـنـاء عـلى طلب بـاالسـتفـتـاء علـيه يـقدم
: باحدى الطريقت

:- طلب مـن ثلث االعـضاء في كل مـجلس مـن مجـالس احملافـظات الـتي تروم اوالً
تكوين االقليم 

ثانـياً:- طلب من عشر الناخـب في كل محافظة من احملـافظات التي تروم تكوين
اقليم

ان هـذا الـقرار يـدعم تـفكـيك الـدولة ويـسـاند االحـتـراب الطـائـفي والعـنـصري من
ركـزيـة في عزل او اقـالـة اي من اعضـاء هذه خالل قطع الـطـريق على الـسـلطـة ا
انات الى عين في هذه اجملـالس وبذلك حتولت هذه البر اجملالس واحملـافظ ا
دكـتـاتـوريـات مـحـلـيـة و اضـيف الـيـهـا صالحـيـات تـتـجـاوز الالمـركـزيـة االداريـة
ـديــرين الـعــامـ وقــادة الـشــرطـة وبــذلك حتـولت كــتـعــيـ وعــزل احملـافـظــ وا
ـنـسوبـيـة الـتي خلـقت الـبؤر الـصالحـيات احملـلـيـة الى عالقات في احملـسـوبـية وا
العائـلية والعشائـرية والقبليـة والطائفية ثم رفض هـذه اجملالس تعي اي موظف
من قبل اي وزارة اذا تـب خالل اسبوع من التحـاقه انه غير مؤهل لشغل هذه
ـنح) الـى (صـكـوك) من الـكـيــد واالنـتـقـام الـلـذان الـوظـيـفـة وبــذلك حتـول هـذا (ا
ـزقـان اجلــسـد االداري لـلـدولـة وحتــولت الالمـركـزيـة االداريــة الى الالمـركـزيـة
طلـقة ثم الى الـفدراليـة ومن خالل هذا االمر الـبغـيض يتبـ لنا ان السـياسيـة ا
. هناك من السلطات في الدولة سلطة احلكام الفدرالي وسلطة احلكام احمللي
ان سيـئات مجالس احملـافظات بسـبب عدم وجود مهـارات ومؤهالت علمـية كبيرة
من القـائمـ باالمـور االدارية وسـيطـرة االحزاب الـسياسـية عـليـها واسـتغـاللها
نافع احلـزبية جعلـها عاجزة عن سد احلـاجات العامة التي لالغراض الـفردية وا
اليـة وذهبت الى جيوب حتتاج الـيها احملـافظات حيث اسـتغلت التـخصيـصات ا
سـيـطرة عـلـيهـا واصـبح ضررهـا اكـثر من وحـسـابات هـذه اجملـالس واالحـزاب ا
نفـعها وانعكس ذلك على الوضع االقتصادي في تـفشي الفساد وازدياد البطالة
ـؤسسات اخلدمية عـليه فأن الغاء هذه اجملالس وتفتـيت البنية التـحتية وتعطيل ا
بعـد اخفاقـاتهـا في جمـيع احملافـظات بالـرغم من عدم نـزاهة مـجالس احملـافظات
الـتابـعـة القلـيم كـردستـان مـحـافظـات (اربـيل  سلـيـمانـيـة  دهوك) لـكـنهـا حـققت
تطـورا وتقـدما في الـبنـاء والعـمران فـهي تـعد اقل فـساداً من مـحافـظات الـعراق
االخـرى. وهـنـا يـحـضرنـي ما قـاله لي احـد اصـدقـائي من الـكـرد ( ان جـمـاعـتـنا
ويـقـصد الـسـياسـي االكـراد سـرقوا جـزءا في حـ السـياسـيـ من احملافـظات
ـشــرعـة االخــرى سـرقــوا الـكـل) لـقــد اصــبـحت مــجــالس احملـافــظــات الـبــوابــة ا
ـالي واالداري النـهـا بـنـيت عـلى اسـاس نـظـام احملـاصـصة ـفـتـوحـة لـلفـسـاد ا وا
شاركـة في العمـلية الـسياسـية وهي ترشح الطائـفية والـعنصـرية ب االحـزاب ا
لنا مـشكالت مستعصية يعانيـها اجملتمع والدولة فمسألة الغـائها سينقذ العملية
السـياسـية من االنهـيار اضـافة الى كـون هذه اجملـالس التوجـد في جمـيع النظم
ـوجـودة عـلى سـطح الـكـرة االرضــيـة وال تـوجـد مـثـيل لـهـا في الـنـظم االحتـاديـة ا
عـروفة في العالم وانها ادخلت علينا وفرضت من احملتل لغرض حتقيق تفكيك ا
ـركزية الوحـدة االدارية للـدولة العـراقيـة وتقلـيص هيمـنة احلـكومة ا
ـدن والبـلديـات. فـلمـاذا ياسـادة حتاورون على احملـافـظات وا
وتنـاقشـون قـانون انـتخـابات مـجـالس احملافـظات والنـناقش
فـشـل هذه اجملـالـس واتـخـاذ قـرار الـغائـهـا واعـادة الـعـمل
بــقـــانــون  159 لــســـنــة  1969 الـــذي يــتــضـــمن االحــكــام

الالمركزية االدارية?

الــعـصـبـيـة  الـتــابـعـة لـدائـرة صـحـة
بـــغـــداد الــــرصـــافـــة 488  اصـــابـــة
بــالـــراس واحلـــبل الـــشـــوكي جــراء
ركبـات والسقوط من حوادث سيـر ا
امـاكن مــرتـفـعـة خالل شـهـر نـيـسـان
ــســـتــشــفى ــاضي. وقـــال مــديــر ا ا
سمـير حـميد الـدلفي في بـيان تـلقته
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (طـــــــــوار
ــســـتــشــفـى ســجل خالل نـــيــســان ا
ـــــاضي 488 اصــــابـــــة بـــــالــــراس ا
واحلـــبل الــــشـــوكـي جـــراء حـــوادث
الـســيــر لـلــمــركــبـات والــســقـوط من
امـاكن مـرتـفـعـة من ب 1741 حـالة
طــارئــة واردة لــلــمـــســتــشــفى خالل
الـشـهــر ذاته) واضـاف انه (من بـ
تـــلك احلـــاالت 137 اصــــابـــة جـــراء
حــوادث الــســيــارات و351 اصــابــة
سقـوط من امـاكن مرتـفعـة فضال عن
ـــســتـــشـــفى 181 جـــلـــطــة تـــلــقـي ا
دمـاغـيـة) وتـابع ان (الـفـرق الـطـبـية
تمـكنـت من انقـاذ معـظم احلاالت من
خـالل االســـــعــــافـــــات االولـــــيـــــة في
الطوار ومن ثم الـتداخل اجلراحي


