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إعــلـن مــديــر عــام الـشــركـــة الـعــامـة
لـلـصـنــاعـات الـهـيـدرولـيـكـيـة إحــدى
ـعـادن شـركــات وزارة الـصــنـاعــة وا
باشرة محمود دخيل احلديدي عن ا
بتجهيز شركة ناقالت النفط بالدفعة
الــثــانــيــة من كــابــســات الــنــفــايــات
والبـالغ عـددها ثـالث بعـد جتـهيـزها
بـــالـــدفـــــــــعــة االولـى والــبـــالـــغــة 6
ـــخــــتــــلف االحــــجـــام كـــابــــســــات 
10و16و22 متـرا مكـعبـا مؤكداً في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ســعي
الـــشــركـــة لــفـــتح آفـــاق تـــعـــاون مع
وزارات ومــؤســـســات الــدولــة كــافــة
لــــغـــــرض دعــــمــــهـــــا بــــاخلــــبــــرات
واالمــكــانــيــات الــتـي تــتــمــتـع بــهــا
ـنـتــجـاتـهــا الـشــركــة وجتـهـيــزهـا 
اخملـتــلـفــة).وأعــلـنـت شــركــة ديـالـى
الـعـامــة عـن أسـتـمـرارهــا بـتـجـهـيـز
نتجاتهـا شركـات وزارة الكهربـاء 
ــــــــقــــــــايــــــــيـس مــن احملـــــــــوالت وا
ـبـرمـة الـكـهـربـائـيــة وفـق الـعـقــود ا

معهـا وعلـى دفعـات .
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وبــيـن مـــديــــر عــام الـــشـــركــة عـــبــد
الـرســول مـحـمـد عــارف في تـصـريح
امس أن (شــركــتـه جــهــزت الــشــركـة
العامة لتوزيع كهرباء الشمال بدفعة
جـديـدة من مـحـوالت الـتوزيـع بلـغت
 175مــحــولــة تــوزيع ســعـة /250) 
ــبـرم ـوجـب الـعــقـد ا  11KVA ) 
ــتـضــمن جتـهــيـز بــ اجلـانــبـ وا
االخــــيـــرة بـ 500مــــحــــولـــة تــــوزيع
مــخـتــلــفـة الــسـعــات  مـضــيـفــاً بـأن
شركته قامت أيـضاً بتجهـيز الشركة
الـعـامـة لـتـوزيع كـهـربـاء اجلـنـوب بـ
(1000) مــقــيـاس الــكــتــروني ثالثي
االطـوار 90 –30 أمــبـــيـــر) مــؤكــداً
(حـــرص الــــشــــركــــة عــــلى االيــــفـــاء
بـالــتـزامـاتــهـا الـتـعــاقـديـة مع وزارة

الــكـهــربـاء وبــاقي اجلـهــات االخـرى
وقــدرتـــهـــا عــلـى تــلـــبـــيــة احلـــاجــة

طلوبة). بالكميات ا
واكــدت الشـركـة العـامـة لـلصـنـاعات
الـكــهـربـائــيـة وااللـكـتــرونـيـة إحــدى
ـعـادن شـركــات وزارة الـصــنـاعــة وا
سعيهـا لتطويـر خطوطهـا االنتاجية
وزيادة طاقتهـا من محوالت التوزيع

الكهربائية .
وأعــلـن مـديــر عـام الـشــركـة ســفـيـان
فـوزي شـعالن في تـصـريح لـلـمـكـتب
االعالمي في الوزارة تـلقـته (الزمان)
امـس عن (وصـــول فــرن مـــنـــظـــومــة
أمالء وتـــفـــريـغ الــضـــغـط اجلــوي و
أفراغ احملـولـة من الـزيت الـذي يسع
ويــعـــالج حــوالي عـــشــرين مــحــولــة
بــســعــات 250 و  KVA 400بــعــد
وصول الـدفعة االولى مـن مكائن لف
مــــحـــــوالت الــــتـــــوزيع الـــــواطئ مع
الـــقــوالب اخلـــاصــة بــاالنـــتــاج ومن
ـؤمل وصــول الـوجــبـة االخـرى من ا

مكائن لف محوالت التوزيع العالي)
مــفــصــحــاً عن ان (مالكــات الــشــركـة
اســــتـــــطــــاعت ان تـــــســــابـق الــــزمن
وتــتــخــطى مــراحل أجنــاز الــتـأهــيل
ا قدر لها من وقت والصيانة بأقل 
وبـجـهـود مـضـاعـفـة  مـؤكـداً حـرص
الـشـركـة عـلى النـهـوض بـصـنـاعـتـها
ومنتجاتـها الكهـربائية من أجـل رفد
نـظومـة الكـهربـائيـة وسد أحـتيـاج ا

السوق احمللية).
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وأعــلــنت الـســلــطـات االيــرانــيـة عن
خـطـة لـرفع حـجم الـتـبـادل الـتـجـاري
مع العراق الى 20 مليار دوالر. وقال
ـــلــــحـق الـــتــــجــــاري االيــــراني في ا
العراق نـاصر بـهزاد بحـسب وكالة
فـــارس االيــرانـــيــة امس إن (هـــنــاك
خـطـة لـرفع حـجم الـتـبـادل الـتـجـاري
مع الـــعـــراق الى 20 مـــلـــيـــار دوالر
وهـذه اخلـطـة تـهـدف الى اسـتـقـطاب
النـقد االجـنبي وتـوفيـر فرص الـعمل

والتنـمية االقتـصادية لـكال البلدين).
ولـــفت الى أن (الـــســوق الـــعــراقـــيــة
عدات واالجهزة تستورد من ايران ا
الـصنـاعيـة  والـطبـيـة  والكـهـربائـية
ومـنتـجـات  الـصنـاعـات الـتحـويـلـية
ــواد الـغــذائـيــة بــجـانب احلــديـد وا
والـــصــــلب واخلــــدمــــات الـــفــــنــــيـــة

نتجات الزراعية). الهندسية وا
نافـذ احلدودية عن واعلنت هـيئـة ا
افتـتاح مـنـفذ الـشيب احلـدودي امام
ــســافــرين من الــعــراق الى حــركــة ا

ايران.
ـتـحــدث بـاسـم الـهـيــئـة عالء وقــال ا
الــدين الــقــيــسي في بــيــان امس انه
(تـقــرر اعـادة افـتـتـاح مــنـفـذ الـشـيب
ـسـافرين من احلـدودي امام حـركـة ا
الـعــراق الى ايـران) مـبــيـنـا ان (ذلك
ــــدة 9 ايــــام). جـــــاء بــــعـــــد اغالقـه 
واضـاف ان (الــغـلق جــاء بـنــاءً عـلى
طــلب من اجلــانب االيــراني بــسـبب

وجودة في ايران). االحتجاجات ا
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نظـمت جمـعيـة تطلق عـلى نفـسها اسم
حدياب للكفاءات بالتعاون مع اجلامعة
الـكـاثـولـيـكـيـة في أربـيل ورشـة عـلـمـيـة
ية حتت عنوان (مستقبل العراق أكاد
في ظـل التـحـديـات احمللـيـة واالقـليـمـية
ـيـة) عــلى قـاعـة والـدولــيـة رؤيـة أكــاد
اضي. اجلامعـة في - عنكـاوا السبت ا
ـاني و وحضـر الورشة جـمع من البر
ثـلي االحزاب و مـنظـمات االداريـ و
ــدني وشـخـصـيــات ثـقـافـيـة اجملـتـمع ا
ــــيــــة و عــــدد مـن الــــطــــلــــبــــة واكــــاد
. وبدأت الـورشـة بـالـوقوف اجلـامـعـيـ
دقـيقـة صمـت احتـراما و اجالال ألرواح
شهداء الوطن. ثم القى رئيس اجلامعة
صباح توما كـلمة ركز فيـها على اهمية
الورشة و اقامتـها في هذا الوقت حيث
ــنــعــطف خــطــيــرفي ظل ــر بــلــدنــا 
الـتحـديات الـتي يواجـههـا مثـنيـاً (على
جهـود الهيـئة االدارية جلـمعيـة حدياب
لـــلــكـــفــاءات في إعـــداد وحتــقـــيق هــذه
ـتمـيـزة في رحاب اجلـامـعة الـفـعالـيـة ا
الكـاثوليـكية). ثم الـقى رئيس اجلمـعية
حـبـيب حنـا منـصـور كلـمة تـطـرق فيـها
إلى (فـكرة إقـامـة الورشـة الـتي أنبـثقت
ـظاهـرات واألحـتجـاجات عـقب أندالع ا
الــــعــــارمــــة في الــــعــــاصــــمــــة بــــغـــداد
واحملــافــظــات الــوســطى واجلــنــوبــيــة
مـطالـبة بـتغيـير الـفئـة السـياسـية التي
بــاتت حتــكـم الــعــراق مــنــذ مــا يــقـارب
الـست عـشـرة سـنــة وحتـريـر الـبـلـد من
الــنــفـــوذ اإلقــلــيــمي والــدولي). وأشــار
حــــبـــيـب إلى أن (جـــمــــعـــيــــة حـــديـــاب
لـلــكـفــاءات أرتـأت إقــامـة هــذه الـورشـة
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ـيـة الـعـلـمـيـة لـتـسلـيـط الـضوء األكـاد
على مختلف جوانب هذه االحتجاجات
ـبــاشـرة عـلـى مـسـتــقـبل ونــتـائــجـهــا ا
الـعراق بـهدف تقـد اجوبـة عامـة على
مـخـتــلف الـتـســاؤالت الـتي تـدور حـول
هـــذه األحــداث الــتـي تــنــبـىء بــحــدوث
تـغـيـيـرات جـذريـة لم يـشـهـدهـا الـعراق
منذ 2003 إضافـة إلى تقد تـوصيات
يـة وموضوعية تـسهم في أيجاد أكاد
حـلـول نـاجعـة خلـروج الـعـراق من هذه

اآلزمة الكبيرة).
وفي اخلــتــام شــكــر رئــيس اجلــمــعــيـة
احلـضـور مـثـمنـاً بـشـكل خـاص مـبادرة
ـفـكـر واالديب الـعـراقـي عـبـد احلـس ا
شعبان في تـلبية الـدعوة و حتمل عناء
السفر من بيروت الى بغداد ومنها الى
شـاركة في الورشة. اربيل للـحضور وا
كـمــا عـبـر رئـيـس اجلـمـعـيــة عن شـكـره
وتقـديره لرئـاسة اجلامـعة الكـاثوليـكية
لـتـعـاونـهـا  في إقـامـة هـذه الـورشـة في
رحـابـها . كـمـا عبـر عن شـكره وتـقـديره
ألعضـاء الـلـجنـة الـتـحـضيـريـة و جلـنة
الــتـوصــيــات والــداعـمــ إضــافـة إلى

وسائل االعالم.
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واصدرت محـكمة جـنايات ديـالى حكما
بـــحق اربـــعـــة مـــدانـــ من مـــتـــاجــري
ـواد اخملـدرة في احملـافـظـة ومـروجـي ا
 الـقـاء الـقـبض عـلــيـهم من قـبل قـسم
ؤثرات الـعقلية في شؤون اخملدرات وا
قــيـــادة شــرطــة ديــالـى. حــيت اصــدرت
ــدان (و.أ.م) احملـــكــمـــة احلـــكم بـــحق ا
ــدة ( (15ســـنــة بـــاحلـــبس الـــشـــديـــد 
وغــرامـة مــالــيـة قــدرهـا عــشــرة ماليـ

ــدان (ع.ش.أ) بـالـسـجن ديــنـار وعـلى ا
دة عشـر سنوات وغـرامة مالـية قدرها
ــدانـ عــشــرة ماليــ ديــنــار وعــلـى ا
ـــدة اربع (ا.ن.م) و(ع.ج.م) بـــاحلـــبـس 
سـنـوات وغــرامـة مـالـيــة قـدرهـا عـشـرة

مالي دينار.
هجرين واعلنت مدير دائـرة الهجرة وا
في محافظة ديالى  ابتهال الدايني لــ

( الــــــزمـــــــان) امس انـه ( شــــــمــــــول
123عـائـلـة نـازحـة فـي مـخـيم مـعـسـكـر
سـعــد الــتــابـعــة لــقــضـاء بــعــقــوبـة من
ــسـاعـدات ـســجـلــ لـدى الـدائــرة بـا ا
االنــسـانـيـة الــواردة من وزارة الـهـجـرة

هجرين). وا
ـسـاعدات  واشـارت الدايـني الى ان (ا
الـــتـي  تـــوزيـــعـــهـــا عــــلى الـــعـــوائل

Wý—Ë∫ جانب من ورشة علمية في أربيل بشأن التظاهرات 
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واصــلت مـديـريــة زراعـة كـربالء
ـــقــدســـة جتـــهـــيـــز الــفـالحــ ا
ـــزارعـــ بـــبـــذور احلـــنـــطــة وا
واألسـمـدة الـكـيـمـيـاويـة لـغرض
وسم الـزراعي الشتوي تنفـيذ ا

2019ـ2020.
حـــــيث  جتـــــهـــــيــــز مـــــزارعي
كغم احلـنـطـة بـكـمـيـة (2,875)  
من بـذور الـرتـب الـعـلـيـا اضـافة
الى الـعـمـل عـلى تـعـفـيـر الـبذور
ـــبــــيــــد الـــراكــــســـيـل من اجل
الــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى امـــــراض
التضخم التي تصيب محصول

احلنطة . 
ـديـريـة جتـهـيز فـيـمـا تـواصـل ا
زارع بـاألسمدة للـمحاصيل ا
لـغـرض اخلـطـة الـشـتـويـة حيث
 جتــهـــيــز مــزارعـي احلــنــطــة
ب 65كــــــغـم/دو مـن ســــــمـــــاد
الـــيـــوريـــا و 35كـــغم/ دو من
سـمــاد الـداب فـيــمـا  جتــهـيـز

مـزارعي الـشـعـير ب/50كغم من
سـمــاد الـيــوريـا امــا مـحــاصـيل
اخلــضـر فـيـتـم جتـهـيـزهـا ب65

كغم من سماد اليوريا . 
كما بلغ سـعر سماد الداب 480
الف دينـار للـطن الواحـد وسعر
سـمـاد الـيـوريا 280 الف ديـنار
لـــلــــطن الـــواحـــد وهي اســـعـــار
مـدعـومــة بـشـكل كــبـيـر من اجل
الـــفالحـــ لـــتـــنـــفـــيـــذ اخلـــطـــة
الـــشــتــويـــة لــلــمـــوسم الــزراعي
2019ـ 2020بـــهــــدف حتــــقـــيق
االكـــــتــــفــــاء الـــــذاتي خملـــــتــــلف

احملاصيل .
ونـفذت مـديريـة زراعة مـحافـظة
ــقـدسـة من خالل قـسم كـربالء ا
اإلرشـاد والـتـدريب الـتـابع لـهـا
نـدوتــ إرشـاديـتــ تـضـمــنـتـا
مــنـاقــشـة مــوضـوعــ مـهــمـ

أولــهـمــا يـخص زراعــة اخلـضـر
الــــشــــتـــويــــة ضــــمـن الــــرقــــعـــة
حقل زراعي للحنطة في كربالءاجلــغــرافـيــة الــتـابــعــة لـشــعــبـة
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الـنـازحة تـضـمـنت سلـة غـذائيـة وسـلة
صـحـيـة وسـيت مـطـبخ وحـصـيـره لـكل

عائله نازحة). 
واكـــــدت مــــديـــــر هــــجـــــرة ديــــالى  ان
يدانيـة مستـمرة في توزيع (كوادرهـا ا
ـــســــاعـــدات عـــلى االســــر الـــنـــازحـــة ا
والـعـائـدة فـي عـموم مـنـاطـق احملـافـظة

للتخفيف من معاناتهم) .
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ـركــز واألمـراض الـتي زراعــة ا
تــصــيب اخلــضـر كــالــفــطــريـات
والـلفـحـة وغيـرهـا من األمراض
التي تـصيب اخلـضر الشـتوية
وكـذلك مـنـاقـشــة أهـمـيـة تـعـلـيم
ـرأة الـريـفـيـة وإيـجـاد مدارس ا

حملو األمية . 
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فـيــمـا نـاقـشـت الـنـدوة الــثـانـيـة
ــنــطــقــة الــتي عــقـــــــــــدت في ا
ذاتـــهـــا مــوضـــوع يـــــــــــتـــعــلق
بـــزراعــة احلــنـــطــة بـــالــوســائل
احلديـثة منـها احلـراثة وتهـيئة
الـــتـــربـــة وفـــحـــصـــهـــا بـــالـــيـــد
ومــــواعـــيـــد زراعـــة احملـــصـــول
وأهـــمــيـــة اســـتـــخـــدام الـــبــذور
احملــســنــة وســـــــــــمــاد الـداب
كـــمــــا  الـــتــــطـــرق إلـى ســـبب
عــــزوف بــــعـض الــــفالحــــ عن
شراء الباذرات وما يترتب على
ذلـك من أضـــــــــــرار تــــــــصـــــــيب

مزارعهم .
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بـــعــد اكــثـــر من شــهــر عـــلى انــدالع تــظـــاهــرات تــشــريـن في بــغــداد
واحملافـظات اجلـنوبـية تاكـدت السـلطـة اليوم ان هـناك اصـرارا جديدا
بل بـدأت هـذه الـسـلـطـة بـاالحـسـاس بان ـشـروعـة ـطـالب ا عـلى نـيل ا
هـنـاك ضغـطا شـعـبيـا لن يـتوقف لـكنـه يتـعقـد يـوما بـعد اخـر.مـا يعـقد
ــشــهــد الــســيـــاسي هــو ســقــوط ضــحـــايــا في بــغــداد وفي صـــورة ا
احملافظات.ومع ارتـفاع العدد تتـعرض السلطـة الى نقد شعبي ودولي

كبيرين.
ان الـسـؤال الـذي يـطـرح نـفـسه هـو:كـم سـتـصـمـد الـسـلـطـة امـام هـذا

الطوفان الشعبي.? 
وانها تمثل تظاهـرين ليست مليونـية سؤولـ ان اعداد ا يظن بعض ا
جمهورا محددا وهناك جمهور لالحزاب ايــــــــضا.هذه بدعة تضحك
من يـعـرف الـوضع الــسـيـاسي في الــعـراق بـعـد اخـطــاء الـسـيـاسـيـ

تكررة.  ا
ـسـؤول ان هـناك وعـيـا قـويا بـدأ يـنتـشـر في عـموم اتـمـنى ان يـعرف ا
الـعــراق ان الـتـغــيـيـر صـار شــيـئـا حــتـمـيــا. تـعـلم الــنـاس حـتى طالب
ـسـؤولـ لن تتـوقف اال بـتدخـل شعـبي تـسعى االبـتـدائيـة ان رغـبات ا

احتجاجات تشرين الى حتقيقه.
ـتـظـاهـرين ومن يـسـانـدهم ان  هـنـاك حتـد قـوي يـفـرض عـلى جـمـيع ا

نتهية لهذه السلطة يضبطوا نهر الرغبات غير ا
ـســؤولـ يــعـرف عن اي شيء .ومن يـقــرأ تـقــلـيـل امـتــيـازات هــؤالء ا

احتدث. 
نـعـم هـنــاك تـرف سـلــطـوي ال حــد له.وعــلـيـنــا ان نـضــبط هــذا الـتـرف
تـظاهرون واستـاثر به لنـفسه. يـعرف ا السـرطاني الذي بـلع كل شيء

هذه احلقيقة ومن عندها تنبع سلطة التحرير.
انـهــا مـواجـهـة بـ شـعب اعــزل وسـلـطـة حـصـلت
عـلـى كل شيء.ســلــطـة ســمــنت بــامــوال الــنـفط

وحرمت االخرين منه.
ومن هـنـا سـيـكـون عـلى الـسـلـطـة الـشـعـبـيـة في
ـسؤول ساحـات االعتـصام قـهر هـذا اجلشع 

يعترفون بانهم تقاسموا كعكعة السلطة.

وال أمتلك رقم هاتف أحد ليس لي عالقات مع جهـات نافذة في الدولـة
ولـست متـواصال بأي شـكل من أشكـال التواصل مع من له مهم فـيها
وال يوجد مسؤول واحد يعرفني سطوة أو حظوة في مفاصل احلكومة
شخـصيا وال أتذكـر أن أحدا من السـياسيـ أو أتبـاعهم  سعـا يوما
رة الوحيـدة التي طلب بعـضهم التواصل معي هي في وا للتقـرب مني
وقــتـهـا أرسـل لي أحـدهم كــيـسـا فــيه بـدلــة أطـفـال فـتــرة االنـتـخــابـات

رخيصة بالرغم من أنني أعزب!!.
وحـينما بينـما فضّل الثـاني إهدائي نصف دجاجـة مشوية عـند الغداء
هـممت بـافتـراسهـا  ظهـر من ب احـشائـها بطـاقة صـغيـرة حتمل رقم
تـسـلـسل الـسـيـاسي فـي االنتـخـابـات مع صـورتـه وهـو يرسـم ضـحـكة

ا أفقد شهيتي ألكل فخذ الفروجة !!.  عريضة على وجهه
ولـست قـريـبـا ــهـمـ في الـنـزاهـة ـوظـفـ ا لـست صـديـقـا ألحـد من ا
ولم أتـقرب يـومـا من زعـيم قـبلي له ـفـتش  كـبيـر في احـدى الـوزارات
ولست همـ في البـلد وال أعرف أحدا من شـيوخ الـدين ا نفـوذ واسع
وطوال عمري لم على صلة مع أي شخصية بـارزة من احزاب السلطة
وال امـتــلك صـورة مع أدخل ســفـارة أو قــنـصـلــيـة عــربـيــة او اجـنــبـيــة
وال حـتى صورة مع شـخـصـيـة  فنـيـة او أدبـيـة مهـمـة مـحـليـة او دولـيـة
ولم اظـهـر يــومـا في بــرنـامج مع مـطــرب شـعـبي او راقــصـة مــغـمــورة

وال حتى في برنامج االطفال ماما لولة !!.  اعالمي بارز
ولـيـس من اصـدقــائي تـاجــرا كـبــيـرا يــتـشـارك لـستُ صــاحب شـركــة
وال املك مقـاوالت أو مصالح مع سؤولـ بأمواله وعـقاراته مع احـد ا
وال أعمل في وال أتـعامل بنـسب االرباح واحلصص الدوائر احلـكومية
ورصـيـدي من ـرغــوبـات. جـيــوبي دائـمـا فــارغـة ـمــنـوعـات وا جتـارة ا
واخلزنة الـوحيدة التي املـكها هي خزنة ـصارف صفرا الفلوس في ا
و حديقة بـيتنـا اخللفيـة ليس فيـها خرفانـا سميـنة للذبح حتت احذيتـي

وتطييب اخلواطر!!.  اقدام اهل القرار
ولست أمـلك أية وَال عَـلى بابِ مَـنزِلي حـاجِب احلَمـدُ لِلَّهِ لَـيسَ لي كاتِب
وال رشاشا آليا فال مسـدسا كاتما في حزامي أسلحة اهدد بها احدا
ولـست عــضـوا في وال حــتى رشــاشـا لــقـتل الــبـعــوض حتت مـعــطـفي
وال وال أمـلك هـويـة اشـتـراك في نــاد تـرفـيـهي لـيـلي عـصـابـة مـحـتـرفــة
ـواصــفـات خـاصــة تـســتـطـيع ان حتـل أي مـشـكــلـة قـد أعـرف فــتـاة 

حتصل معي باتصال واحد!!. 
ـسـاك أن وبـسـبب كل مـا تـقـدم فـلـيس لي وأمـثالـي من أبنـاء الـبـلـد ا
جنـــد أحـــدا من أهل الـــقـــرار يـــنـــصـت لــنـــا أو يـــنـــصـــفـــنـــا او حـــتى
وال ـتـلك مـا يـجعـلـنـا أهال لـلـواسطـة واحملـسـوبـية فنـحن ال  يسـمـعـنـا
وبسبب تلك فيه بيـتا وال ارضا تلك غيـر حبنا لوطـننا برغم اننـا ال 
حبي الكبير لوطني وهيامي به فقد صرت أدعوا الله ليل نهار أن يبني
وفـاتـني ان أدعوه بـدعـاء آسـيا زوجـة فـرعون ( رب لي بـيـتا في وطـني
ابن لـي عنـدك بـيـتا في اجلـنـة ) ذلك ألنـنا نـعـتـبر أن وطـنـنـا هو جـنـتـنا

برغم ان البعض يسعى جاهدا لتحويله الى جحيم ال يطاق!!.   
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الــتــحــقـيق اخملــتــصــة بـقــضــايـا
الــنـزاهـة في الـبـصـرة الـذي قـرر
ــتــهـم  في الــقــضــيــة تــوقـــيف ا

الثانية على ذمة التحقيق).
كما ضبـطت الهيئة مـنتحل صفة
مــوظف بـالــهــيـئــة في مــحـافــظـة

ـتــهم  نــيــنــوى مــبــيــنــة أن (ا
ضـــبـــطه في دائـــرة الــتـــســـجــيل

العقاري  –الزهور).  
واشــارت دائـرة الـتـحــقـيـقـات في
مــعـــرض حــديــثـــهــاعن عــمـــلــيــة
الــضـــبط الــتي تــمـت بــنــاءً عــلى
مـذكــرة قـضــائـيــة إلى أن (فـريق
عـمل من مـديـريـة حتقـيق نـيـنوى
الـتـابع لــلـهـيـأة الــذي انـتـقل إلى
دائـــرة الــتــســـجــيل الـــعــقــاري –
الــزهــور في اجلــانب األيــسـر من
ــوصل قــــــام بــضــبط مــديـــنــة ا
ــتـهـم الـذي يــعــمل مــوظــفـاً في ا
دائـرة صـحـة نـيـنـوى ويـسـتـخدم
بـاجه الــتـعـريــفي عـلـى أنه عـائـد

للهيئة).
وأضـافت الـدائـرة إنه ( تـنـظيم
برزات محـضر ضـبط أصولي بـا
ـتهم ـضـبـوطـة وعـرضه رفـقـة ا ا
على الهيأة الـتحقيقيـة القضائية
اخملـتـصـة بـقــضـايـا الـنـزاهـة في
تهم نينوى التي قررت توقيف ا
وفــقـاً ألحـكــام الـقـرار 160لـســنـة
1983.وكـانت الـهـيـئـة قـد أعـلـنت
خالل شـــهــري أيـــلــول وتـــشــرين
ــــــاضــــــيـــــ عـن ضــــــبط األول ا
مـتـهــمـ اثـنـ بـانــتـحـال صـفـة
مـسـؤولٍ ومـوظف فـيــهـا مـبـيـنـة
ــراجــعـــة عــددٍ من قــيــامـــهــمـــا 
الــدوائـــر احلــكـــومـــيَّــة; لـــغــرض

. وظف التوسُّط وتهديد ا
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ضبـطت مديـريَّة حتـقيق الـبصرة
في هيئة النزاهة العامة كمية من
مـادة اإلسمـنت العـائدة مـلكـيتـها
إلى بلدية أم قصـر مخزونة ألكثر
َّـا أدى إلى حتـجُّر  ; من سـنـتـ
ـــــادة وعـــــدم صـالحـــــيـــــتـــــهــــا ا

لالستخدام.
واشـارت إلى أن (مالكاتـهـا التي
انتقلت إلى بلدية الزبير  –وحدة
مـعمل األسـفـلت في خـور الزبـير
قـامت بـضبط 162 طـنـاً من مادة
اإلسـمــنت الــعـائــد إلى بـلــديـة أم
قـصــر مـخــزونـة داخل اثــنـ من
السـايلوات متـروكة منـذ أكثر من
; األمــــر الـــذي أدى إلى ســــنـــتـــ
ـادة وعـدم صـالحـيـتـهـا حتــجُّـر ا

لالستخدام).
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وأضـافـت إن (مالكـاتـهـا تـمـكـنت
في عـمـلـيـة مــنـفـصـلـة من ضـبط
ــشــهــود أثــنـاء مــتــهم بــاجلــرم ا
انـتـحـاله صفـة مـتـقاعـد  مـتوفٍ;
بـغــيـة تــسـلٌّم الــراتب الـتــقـاعـدي
باستخدام هـوية تقاعدية مزورة
ـتــهم اعـتــرف أثـنـاء مـؤكــدة أن ا
الــتــحــقــيق مــعـه بــتــســلُّم مــبــلغ
مـقداره 75 مـلـيـون ديـنـار تـمـثل
مستـحقات ورواتب متـروكة كما
أسفرت الـعمليـة عن ضبط جميع
ـسـتمـسـكات األصـلـية اخلـاصة ا
َّ تـنـظـيم ـتـهم).  وبـيـنت أنه  بـا
مـــحــــضـــري ضـــبـط أصـــولـــيـــ
ــضـبــوطـات فـي الـعــمــلـيــتـ بــا
الـلتـ نُـفذَتـا بنـاءً عـلى مذكـرت
قــضـائــيـتــ وعــرضـهــمـا رفــقـة
ــتـــهـم عــلـى قــاضـي مــحـــكـــمــة ا

بغداد
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سـؤول والـذي يبدو أنه ـوارد من أحد ا تصـريحات مـكررة عن قـلة ا
ال يعـيش في هذا العـصر  وكأنـه يتحـدث في السبـعينـات والستـينات
كن أن من هذا القرن . مع الـطفرة العلـمية التي وصل لـها العالم ال 
ـوارد أو إنعدامهـا  فقد يـكون هذا الشـعار حقـيقيا نرفع شعـار قلة ا

اضي لكن اآلن ليس ذا قيمة تذكر .  ومعمول به في ا
األ تبـتـكر وإنـتـاجـها يـصل لـلـصغـيـر قـبل الـكبـيـر وكل إبـتكـاراتـها
لـكن هـناك من يـدفن رأسه في الـتـراب كالـنـعامـة وال يـدري ما مـفـيدة 
الذي يـدور من حـوله. كلـنا سـمعـنا اآلن عن مـا يحـدث في قلب الـقارة
السـمراء حيث فـتحت أبوابـها لإلسـتثمـارات ومع االستثـمارات سوف
تـطورة  إثيـوبيا الـتي سوف تقـضي على مشـكلة تأتي الـتكنـولوجيـا ا
يـاه والطـاقة نهـائيا عـندهـا عبر بـناءها لـسد عـمالق اتفقت احلـكومة ا
اء والـطاقـة الـوفيـرة مـعنـاه فـرص ذهبـية في والـشعـب على بـنـاءه  وا

الصناعة والزراعة واإلعمار . 
أمـا راونـدا هـذا الـشـعب الـذي عـانى كـثـيـرا من احلـرب األهـلـيـة طـيـلة
تـقوم حالـيا بخـصخصة سنـوات عجاف حـرق فيه األخضـر واليابس 
قطـاعاتهـا الواحدة تـلو األخر  واخلـصخصـة سوف جتعل الـشركات
التـي أخذت هـذا القـطاع عـلى عاتـقهـا بأن تـنسف كل شيء قـد كان
تـطورة  واألهم من هذا تشغيل أيادي مستخدم وجلب الـتكنولوجيا ا
عاملـة على أخر مـا توصل له العلـم والكل ها مسـتفيـد بهذه العـملية .

العجلة تدور والكل في سباق إلثبات الوجود  ومن
ال يعيش الـواقع ويندب على حـظه العاثـر "كما هو
حالـنا " سـوف يصـبح في ذيول الـدول الفـاشلة
والــدول األخـرى قــد تـعـــطـف عـلـيـه بـ الـفــيـنـة
واألخــرى  وهـذا من حــقـــــهــا فـهـي مـشــغـولـة
ونحن لسنا من أولوياتها ال من قريــــب وال من

بعيد .
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