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صاب جراء سجلت اعداد الشـهداء وا
احـتـجاجـات تـشـرين الـتي تـتواصل في
الــعـراق  ارتـفـاع غـيـر مـسـبـوق لم تـمـر
بــالـبالد ال بـسـنــوات الـعـنف واالحـتالل
االمـريـكي  وال الــتـفـجـيــرات االرهـابـيـة
ـتـطـرف  وحـتى بــاحلـرب ضـد داعش ا
واستخـدمت قوات قتـالية قـتلت وقمعت
الـشـبــاب احملـتــجـ بـرصــاص وقـنـابل
محرمة بأمر من قادة عسكري وتوجيه
ـواجـهة بـ قـوت ا ا الـسـلطـة  وكـا
عسـكريـت  وسط اصـرار بغـداد ومدن
اجلــنـوب عـلى انـهــاء سـلـطـة االحـزاب 
الـتي تـسبـبت بـالـفقـر والـبطـالـة ودمرت
البالد وبعثرت وسرقت حقوق وثروات
الـشعب . وبـ الـبـاحث بالـشـان األمني
الــدكـتـور اكـرم عــبـد الـرزاق ان  تـعـامل
قوات الشرطة مع احملـتج تختلف عن
فرط  القوات التي استـخدمت العنف ا
كــوّن الــشــرطــة مــحــكــومــة بــالــقــوانـ
واالنــظـــمــة الــتي حتــكـم عــمــلــهــا بــدءاً
بـالــدسـتــور وقـوانــ اخلـدمــة وقـانـون
واجـبــات رجل الــشــرطـة  الــذي يــحـدد
اســـــــتــــــخـــــــدام الـــــــسالح فـي احــــــوال
ـــدرســـة االضـــطـــرابـــات االمـــنـــيـــة  وا
الشـرطـية في اسـتخـدام السالح الـناري
مـحــكـومـة بــقـواعـد ضــبـطـيــة اجـرائـيـة
قـانـونـيـة تـمـنع وحتـول دون االفراط او
ــفـرط  وان جلـأت اســتـخــدام الـعــنف ا
الـــشــرطـــة لــلــسالح فـــيــكـــون بــامــر من
قيـادتهـا واطالق النار يـكون لـلقبض او
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لـلــتـهــديـد والــتــخـويف او في الــهـواء 
وليس للقتل اال في حال الدفاع الشرعي
عن الـنـفس وبـامر مـن قادتـهـا حتـديداً 
ــدرسـة الــعـســكـريــة الـتي عـلى عــكس ا

ــبــاشـر  تــســتــخـدم ســيــاســة الــرمي ا
نـتيـجـة تدريـبهـا وثقـافـتهـا وعقـيدتـها 
فـالـدول تـسـتخـدم قـوات الـشـرطـة لفض
الـشـغب او الــتـظـاهـرات الـعــنـيـفـة غـيـر

الـسـلـميـة  وغـالـبا تـكـون غـير مـسـلـحة
ـــا الــعــصي بـــاالســلـــحــة الــنـــاريــة وا
والهـراوات ووسائل التـصدي لـلشغب 
مـؤكـداً ان الـتـظـاهرات الـشـبـابـيـة كانت

وقع الستقبال اخملازن وتهيئة ا
احملــول الـبـديل ومــعـاجلـة كـسـر
الـبــوشــنك (اجلــلـبــاب) اخلـاص
بالطور (S) وربط بوشنك جديد
ـتـعـلـقـة واجنـاز كـافـة االعـمـال ا
بــالــعـــمل والــتـــشــغـــيل بــعــد ان

جتـــاوز احملـــول الـــفـــحـــوصـــات
الالزمـــة الـــتـي تـــضـــمن سالمـــة
الــتـــشـــغــيـل .وبــاشـــرت شـــركــة
الـزوراء الـعـامـة إحــدى شـركـات
ــــعــــادن وزارة الــــصــــنــــاعــــة وا
بـــأعــمــالـــهــا في نـــصب ســخــان

شمسي لوزارة االتصاالت .
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وأعـلـن ذلك مــديـر عــام الـشــركـة
هـــــادي عــــلـي طه في تـــــصــــريح
لــلــمــكــتب االعالمي في الــوزارة
مــــشـــيــــراً الى ان كــــوادر مـــوقع
نصـور التابع للـشركة باشرت ا
بنصب سخان شمسي في موقع
شــركـــة الــسالم الـــعــامــة إحــدى
تــــشـــكـــيـالت وزارة االتـــصـــاالت
للـمسـاهمة في تـرشيـد أستهالك
الـطــاقــة الــكـهــربــائــيـة تــنــفــيـذاً
لــتــوجــيــهـات اجملــلـس الـوزاري
لــلــطــاقــة بــأســتــخــدام مــصــادر
ــتـــجــددة اخملــتـــلــفــة الــطـــاقــة ا
ألغــــراض إنــــتـــاج الــــكــــهــــربـــاء
والـتــسـخــ والـتــدفـئــة واشـار
ــســؤولـ في الــبــيـان الى ان (ا
شركة السالم العامة أعربوا عن
ـايـتـمتع شـكـرهم لـفـريق العـمل 
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تواصل الشـركة العامـة للفحص
والـــتـــأهــيـل الــهـــنـــدسي إحـــدى
شـــــركـــــات وزارة الــــصـــــنـــــاعــــة
ــــعـــــادن أعــــمــــال الـــــفــــحص وا
واالشراف عـلى تصنـيع الروافد
احلــديـديــة اخلـاصــة بــالـفــضـاء
االخيـر  جلسـر حتويـلة سـامراء

 .
ونقل بـيان تـلقـته (الزمان) امس
عـن مـــديـــر عـــام الــــشـــركـــة عالء
الــديـن عــبـــد احلــســـ عــلي في
تــصــريح لـلــمـكــتب االعالمي في
الـوزارة قـوله (ان الـشـركـة تـقوم
بـــأجـــراء كـــافـــة الـــفـــحـــوصـــات
اخملـــتــــبـــريـــة الــــكـــيـــمــــيـــائـــيـــة
ــعـادن والــفــيـزيــائــيـة جلــمــيع ا
ـــواد الـــداخــــلـــة فـي أعـــمـــال وا
تــصـنـيع الـروافـد الـبـالغ عـددهـا
 رافدة والـتأكد من مـطابقـتها12
طلوبة قبل للمواصفات الفنية ا
الـبــدء بـأعــمـال تــصـنــيع وحلـام
الـــروافـــد مــشـــيـــراً الى انه يـــتم
حـــالــــيـــاً االشــــراف والــــفـــحص
جلـمـيع خـطـوط الـلـحـام واجراء

طلـوبة كـالفحص الفـحوصـات ا
الـبــصـري والــفــحص بـالــدقـائق
ــــغـــنـــاطــــيـــســـيــــة والـــفـــحص ا
ـــوجــــات فـــوق الـــصـــوتـــيـــة بـــا
ـــــوجب لــــوصـالت الــــلـــــحــــام 
ـواصـفة الـقـيـاسـيـة. وفي ذات ا
ــديـر الـعـام عن الــسـيـاق اعـلن ا
مـبـاشـرة قـسم هــنـدسـة االنـتـاج
الـتـابع لـلـشـركـة بـتـنـفـيـذ الـعـقـد
بـرم مع الشركـة العامـة النتاج ا
الـطــاقـة الـكــهـربـائــيـة / الـفـرات
االوسط واخلـــــاص بــــــتـــــبـــــديل
واصالح الــطــور (T) لــلــمــحــول
الـــذاتي رقم  4الـــعــائـــد حملـــطــة
ــــســـيـب احلـــراريـــة كـــهــــربـــاء ا
وبــــأشـــراف مـــبـــاشــــر من قـــسم
هـــنــدســة االنــتـــاج في الــشــركــة
مــبـيـنـاً بــأنه  االجنـاز جلـمـيع
مـــراحل الــعـــمل ضــمن الـــفــتــرة
احملـددة بــدءاً من مـرحـلـة تـفـريغ
الزيت الى عمـلية تـفكيك احملول
وفـــصـــلـه عن الـــشـــبـــكـــة ثم رفع
ــفــتــوحــة عن احملــول االجــزاء ا
الـــعـــاطل ومـــرحـــلــة رفـع اجلــزء
الــفــعــال من احملــول ونــقــله الى

به من خبـرة في جتمـيع ونصب
الـــســخـــانـــات الــشـــمـــســـيــة في

مؤسسات الدولة .
مؤكـداً أستـعداد الـشركـة لنصب
الـسـخـانـات وتـوصيـلـهـا مـجـاناً
ــــواطــــنــــ لــــتــــعــــزيـــز لــــدور ا
أســتــخــدام الــطــاقــة الــنــظــيــفــة
نـصور السـيمـا وان مـــــــــوقع ا
ــتــلك كــفــاءات هــنــــــــــدســيــة
وفـــنـــيـــــة قــــادرة عــــلـى أجنــــاز
جـــمـــيـع االعـــمــــــــــال بـــكـــفـــاءة

عاليـة).
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وأعــــلـــنــت الـــشــــركـــة الــــعـــامـــة
لــلـصــنـاعــات الــفـوالذيــة إحــدى
شـــــركـــــات وزارة الــــصـــــنـــــاعــــة
ــعــادن عن إمــكــانــيــاتـهــا في وا
أنتـاج وشحن وتسـويق وتعبئة
األوكسج الـطبي والصناعي 
داعـيـة كـافـة الـشركـات الـشـقـيـقة
والـــوزارات االخـــرى والـــقـــطــاع
اخلـــــاص الى االســـــتــــفـــــادة من
أمــكـــانـــيــات الـــشـــركـــة في هــذا
اجملــــال . وأشـــــار مـــــديــــر عــــام
ــهــنـدس عالء نــاصـر الـشــركـة ا
حــســ فـي تــصــريح لــلــمــكــتب

االعـالمـي فـي الــــــــــوزارة الى ان
مـــعــــمل أنــــتــــاج األوكــــســـجـــ
والـــنــــــــــتـــروجـــ في مـــصــنع
ـركـزيــة في الـشـركـة اخلــدمـات ا
همة في أنتاج عامل ا يعد من ا
ســــــائل وغــــــاز االوكـــــســــــجـــــ
الــــصــــــــــــنـــاعـي والـــطــــــــــــبي

والنتـروج الصـناعي حيث 
اســــتـــــحـــــداث خــــــــط جـــــديــــد
لــتــعــبــئــة غــاز األوكــسـجــ في
اسطوانات بقــــــــدرة تصـــل ما
بـــــــ (40- 50) أسـطـوانـة في
الـــســـاعـــة فـــضـالً عن جتـــهـــيـــز

نتج . السيارات احلوضية با
ـــعـــمل يـــهــدف إلى مـــؤكــداً ان ا
تــــوفــــيــــر مــــادة األوكــــســــجــــ
والــنــتــروجــ عــالــيــة الــنــقـاوة
ـئــة وبـواقع تـصل الى 99.6 بــا
(1000) لتر في الـساعة لتـغطية
حاجـة السوق احمللـية والتـقليل

من االستيراد .
مــــنـــوهــــاً بـــان مــــعـــمـل أنـــتـــاج
االوكــســجــ والـــــــــنــتــروجـ
قــــــــد  تـــأهــــــــــيــــله مـــؤخـــراً
لــــــــــزيـــــــــــــــادة طــــــــــاقــــــــــــــــــته

االنتــــــــاجية واخلزنية.
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ومـا زالت تظـاهرات مـدنيـة سلـميـة غير
مــسـلـحــة  وان الـتــعـامل  لالسف من
قبل القوات العسكرية وعناصر مسلحة
ـــئــات مـن الــشـــهــداء  ادى لـــســقـــوط ا
واالالف من اجلـرحى . وحـددت اسـتـاذة
الـعلـوم السـياسـية نـور قيس  خـطوات
انـهــاء األزمـة الـراهــنـة الــتي تـتــصـاعـد
سلح بـحق الشباب ويستـخدم العـنف ا

األبرياء  
5−²;« V UD

ــطـالب تــبـدا بــاالســتـجــابــة الـعــاجـلــة 
احملـتـجـ بـسـحب الـثـقـة مـن احلـكـومة
ــان وتـشــكــيل حــكــومــة طـوار والــبــر
ترسم رؤيـة البالد لـلفتـرة القـادمة  قبل
ان تـتــطــور االحـداث وتــتـصــاعــد حـيث
ـاليـــ  وأوالً اعــــداد احملــــتــــجــــ بـــا
واخـيــراً سـيـنــتـهي الــنـظـام الــسـيـاسي
والـسلـطة احلـاليـة  وانـتفـاضة تـشرين
درس قاتـل للـجمـيع من اجل كل الـشعب
 ومـاحـدث ويـحـدث دليـل قاطـع على ان
صـالح فوق الشـعب والدين والـقانون ا
صالح ا ا ـباد  ور  وفوق القيم وا
ــوت  وإعــمـار قــبل الــرب واحلــيــاة وا
الشبـاب تصنع احلـياة رغم التـضحيات
ــطــاولـة وااللم  ومــا زالت احلــكـمــة وا
والصـبر حـاضرة  والـتاريخ الـسياسي
لالنـظمـة احلاكـمة في الـعراق مـصيـرها
الـنهـاية والـزوال  فالـسـلطـة تصـر على
طـريق  والـشعب والـشـبـاب يعـتـرضون
ويعـلنـون بقـوة رفض الطـريق واخـتيار

نظام وطريق اخر .
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األزمة السياسية التي تمر بها البالد تعد من أخطر األزمات التي مرت
بها البالد منذ إسقـاط النظام الدكتاتـوري الفاشي إلى يومنا هذا فهي
تـتــجه بـأحــد اجتـاهــ إمـا الــذهـاب لـلــبـلــد نـحــو الـتــغـيــيـر الـســيـاسي
والـتـشـريـعي الـكـبـيـر وإمـا أن تـتـجه نـحـو االحـتـراب واالقـتـتـال نـتـيـجة
شـروعة لـلـمحـتجـ على سـوء األوضاع طـالب ا لـلتـسويف في تـلبـيـة ا

طالب بإصالحات حقيقية.  عيشية ا ا
لن أخـوض في سيـناريـو الـذهاب بـالـبلـد إلى هاويـة االحـتراب وتـخريب
تظاهرين ويقظة البالد وقتل العباد الذي نأمل أن ال ننحدر إليه بوعي ا
تمثل بنجاح الضغط األجهزة احلكومية لكنني سأتناول الوجه اآلخر ا
الـشعـبي في التـغـييـر السـيـاسي واخلروج بـإصالحات تـخص الـسلـطة
التشريـعية من تشريـع قوان انتخـابات ومفوضيـتها وتعـديل للدستور

وأخرى تنفيذية ملقاة على عاتق احلكومة. 
رحلة لكن ينبغي توخي الدقة في ا يجب فعله في هذه ا هناك الكثير 
اخلطوات التي يدفع احملتجون بها نـحو السرعة وهو ما ال يخدمهم وال
يخدم البلد فالتشريعات ال سيما تعديل الدستور يحتاج إلى وقت لكي
تطـبخ على نـار هادئة تـنضج خـياراتـهم تتـمثل في الـدخول في حوارات
كـونات ـكـونات جـمـيعـهـا دون االكتـفـاء  ـثلي ا سـياسـيـة مكـثـفة بـ 
ـثليات أو الشيـعة والسنـة والكرد وكذا يـتحتم أن تـكون للمـتظاهرين 
ـثـلون يـقـودون حـركة الـوعي اجلـمـاهـيري ويـدفـعـون باجتـاه نـقـاشات
حتى في سـاحـات التـظاهـرات للـخروج بـرؤية عـما يـجب أن يتـحقق من
تعديالت دستـورية وسن قوان جديـدة إضافة إلى إصالحات حـقيقية
فيما يتعلق بالسلطة التنفيـذية وإعادة قولبة مساراتها واستراتيجياتها
ـضـمار الـسعي احلـثيـث جلعل االسـتثـمار فـممـا يتـحتـم فعـله في هذا ا
ـباشرة للحكـومة لتنفيـذ مشاريع عمالقة تنهض الوجهة ذات األولوية ا
بـالـبـلــد وبـنـاه الـتـحــتـيـة وتـضــعه في سـكـة الـوصــول لـلـتـنــمـيـة والـرفـاه
ـعــامل الــتي تـقــضي عـلى ـصــانع وا االقــتـصــاديـة  فــضالُ عن فــتح ا
الـبـطـالـة من جـهـة وتـسـهم في الـتـخـلص من ظـاهـرة االقـتـصـاد الريـعي

واالستهالكي من جهة أخرى. 
ُهم جداً في خـضم كل هذه اخلطوات اإلصالحـية هو التـفكير في من ا
إعــداد قـادة ذوي مـؤهالت إداريــة وفـنـيــة عـالـيــة من جـهــة وسـمـات في
قبلة في حال رحلة ا هنة من جهة أخـرى لقيادة ا النزاهة وأخالقيات ا
جنـح احلـراك الــشـعــبي في اإلطــاحـة بــالــطـبــقـة الــســيـاســيـة وأظن أن
كان ـكافـحة الـفسـاد التـابعـة لهـيئـة النـزاهة هـي ا ية الـعراقـية  األكـاد
ناسب لـذلك فهي مركـز تدريبي من جـهة وذات طابع رقـابي من جهة ا
أخــرى أي بــإمـكــان اجلـهــات اخملــتـصــة أن حتـاول تــدريب أشــخـاص
ليـؤهـلوا لـلقـيادة وفي الـوقت نفـسه جـعل أرضيـة سلـوك وظيـفي وثقـافة
نزاهـة رصيـنة تـضع هؤالء األشـخاص في مـنزلـة يسـتحـقون بـها تـسنم
ـغـفول ـنـاصب العـلـيـا في الـدولة; ألن أحـد أهم مـهـام هيـئـة الـنزاهـة ا ا
عنها تنمية ثقافة في القطـاع العام واخلاص تقدر االستقامة والنزاهة
الـشــخـصـيـة واحـتـرام أخالقـيـات اخلـدمــة الـعـامـة واعـتـمـاد الـشـفـافـيـة
واخلــضـوع لـلـمـســاءلـة واالسـتـجـواب عـبــر الـبـرامج الـعـامـــة لـلـتـوعـيـة

والتثقيف والتدريب.

األسبـاب التي جتعل الـبلـدان العربـية تـخوض النـسخة الـثانـية من ربيع
شــعــبي وسط حتــديــات كـبــيــرة في مـجــمــلـهــا اقــتـصــاديــة وسـيــاســيـة
كن من واجـتـماعـيـة وحـتى أمـنـية جتـعـلـنـا نبـحث في احلـيـثـيـات التـي 
سار الى أين يـتجه باألوضاع خاللها كـشف العلـة احلقيـقية ومـتابعـة ا
ـضـطــربـة وطـرح الـنـقـاط الـعـالجـيـة بـحـثـا عن عـلى األقل فـي الـبـلـدان ا

االستقرار. 
رحـلـة األولى من الـربـيع الـعربي 2010 شوهت صـورتـها وإذا كانـت ا
كونهـا أنتجت خـرابا ودمارا في بـنية الـدولة ماعـدا جتربة تـونس بعدها
قـراطي عقب إشـعال وذجـا لـلربـيع الشـعبي الـبـاحث عن النـهج الـد أ
الشـاب محمـد البـوعزيزي الـنيـران في جسده تـذمرا من فـقر ويأس من
ـا ـعـانـاة إ ـوت دون الـصـبـر عـلى ا احلـيـاة الـتي يـعـيــشـهـا مـفـضال ا
سـؤولية وحمايـة البلد من تعكس بأنـها على قدر من الـوعي في حتمل ا

االنزالق.
وبــالــعـودة الى األســبــاب الـتـي تـقف وراء تــكــيف الـبــيــئـة االجــتــمـاعــيـة
الـســيـاسـيـة مـع طـبـيـعـة ظــهـور الـربـيع الــعـربي ذلك يـعــتـبـر واحـدا من
ـؤديـة لالسـتـقـرار في حـياة األسـبـاب اجلـوهـرية الـبـاحـثـة عن الـبـدائل ا
تـلك هي مـن األمـور الـتي حتــتـاج الـتــشـخـيص وتــتـلـخص في الـشــعب 
عـامـلــ يـتـجـسـد الـعــامل األول بـأنه خـارجي بــتـدخل الـدول الـكـبـرى
وجعل بـلدان الـربيع العـربي ساحـة صراع تـمأل مجـالها بـلدان أقـليـمية
تقـوم بـتسـيـير أمـور احلـياة في مـؤثرة تـمـارس صراعـات داخـليـة بـديلـة
رسم سـيـاسـة نـظـام احلـكم إن كـان مع الـشـعب أو مع اخلـارج وبـنـظام
اقتصـادي يشكل سوقـا استهالكـية للـخارج فضال عن انه يـستهلك كل
قدرات وخيرات البلد ليجعله فـقيرا حتما والعمل على إحداث اختالالت

اجتماعية تخدم ثقافاتها وأيديولوجياتها .
وأما العامل الثاني فهو داخلي يتمثل بأزمة الوعي الثقافي والسياسي
تجذر والتابعـية لألطراف اخلارجية بشـكل أحزاب وحركات ومكونات ا
ومـنه أيضـا نقطـة اخلالف ب الشـعب ونظام احلـكم وانعدام اجتمـاعية
الثقة والفقر واجلوع وغـياب فرص العمل وانعدام برامج الـتنمية تماما

األمر الذي يجعلهم يبحثون عن أوطان وهويات جديدة.
وفي قراءة للـربط ب العـامل الـداخلي واخلارجي تـبرز نقـطة التالقي
ــكن أن تـشــكل أسـاس بــيـنــهــمـا في إنــتـاج هــويــات ثـانــويـة مــتـعــددة 
ـعــقـدة جـراء تـفـكــيك بـنـيـان الــدولـة وخـلق الـدولـة ــتـعـددة ا اخلالفـات ا
العميقة على حساب هيبة الـدولة احلقيقية وهذه من تعتبر من األهداف
اإلستراتـيجـية التي تـعتـمدها الـدول اخلارجـية مع ظهـور خالفات أزمة
الهوية الوطنية وفقدان برنامج تنـموي يستوعب حاجات اجملتمع لتنمية

االستقرار في طبيعة العالقة ب السلطة والشعب. 
وتاريخيا فإن العرب دوما يشكلون نقطة مجال ألطراف خارجية تتدخل
بشؤون بلدانـهم بينمـا ال يبرز منهم سـوى ردود فعل غير منـتجة وفاقدة
لـلـحمـايـة وسـبل الـدفاع ألنـهـا بـبسـاطـة ال تـملـك مشـروعـا اسـتراتـيـجـيا

ناضجا.
وفي أي بـلد فـأن فـلسـفـة نظـام احلـكم أو احلزب هي في الـواقع تـعكس
ـقابل فان الـفلسـفة التـنمويـة التنـظيرية وقف من التـنميـة الشامـلة وبا ا
هـذه تـذهب بـاجتـاه مـخـالف لـلواقـع عمـلـيـا فـتـغـيـيب بـرامج االسـتـقرار
اجملـتمـعي من رفـاهـيـة وفـرص العـمل والـتـوظـيف واخلدمـات األسـاسـية
وتعـزيز مفـهوم الـهوية الـوطنـية وإبـعادها عن مـوضوع الـقلق أو اخلوف

عليها والتمسك بها.
ـنـطـقـة العـربـيـة سـواء الـتي تمـتـلك أنـظـمـة حكم وبـخالف بـعض بـلدان ا
نـاضـجـة من حـيث كـونـهـا مـنـتـجـة ومـصـدرة وتـمـلك عـوامل االسـتـقـرار
وتتميز الدستوري في دساتـير حكم مسـتوعبة آلمال اجملـتمع وتطلعـاته 
بـالـتنـمـيـة االقـتـصاديـة واالسـتـقـرار اجملتـمـعي من رفـاهـيـة وسـبل عيش
ايجـابيـة وتنـتهج سـيـاسة احلـياد في الـتعـامل مع مكـونات اجملـتمع ومع

الدول اخلارجية.
ــنـطــلق والــتــشـخــيص فــانه يــنـبــغي من الــدول الــتي تـواجه ومن هــذا ا
صـفـحـات احلراك الـشـعـبي الـذي نـسـمـيه بـالـربيع فـأنه ال بـد من وضع
بــرامج جــديـدة لــصــنـاعــة واقع حــيـاتي بــقــدر مـا تــتـمــيــز به من وجـود
الــدســاتــيــر الـــنــاضــجــة الـــتي تــتالءم مع طـــبــيــعــة الـــواقع وتــشــخص

اإلرهــاصــات فــإنــهــا حتــمل مــشــروعــا ســيــاســيـا
ــكـونـات حـضــاريـا يـحــتـرم خــصـوصـيــة جـمـيع ا
وجتـعل الـعـــالقـة مع الـشـعب تـشكل الـداخلـيـة 
نـقـطــة االنـطالقـة الـفـــــــعـلـيـة فـي الـتـــــعـامل مع
القوى الـدولية الـكبرى واألقـليمـية بهـدف احلفاظ
علـى االستـقالل والـسيـادة والـوصـول لقـنـاعة أن

الشعب هو أساس السلطات ومصدرها.
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حـذر قـائـممـقـام قـضاء بـعـقـوبة في
محافظة ديالى  عبدالله احليالي  
ــا وصــفــهــا بـ"فــراغــات الــوقف"
شـــمـــال شـــرقـي الـــقـــضـــاء.  وقــال
احلــــيـــالـي  لـ (الـــزمــــان) امس ان
(نــزوح اهــالي قـــريــتي ابــو كــرمــة
واخملــــيــــســــة في حــــوض الــــوقف
شـــمــــال شـــرقي بـــعـــقـــوبـــة  خالل
ـاضيـة والتي تـقع على األسابـيع ا
احلـدود الـفـاصـلـة لقـضـاء بـعـقـوبة
بـسـبب هجـمـات وتـهـديدات داعش
تمثـل امرًا سلبـيًا وخلـقت فراغات
خـاصـة وان القـريـتـ حتيط بـهـما
مـســاحـات واســعـة من الــبـســاتـ
الـزراعــيـة) . واضـاف احلـيـالي ان
(النسبة الكـبرى من االسر النازحة
من قــريــتي ابــو كـرمــة واخملــيــسـة
نزحـتا صـوب بعـقوبـة واغلـبها في
وضع انـــســـاني صـــعب)  مـــؤكــدا
(ضرورة اعـداد خطط العـادة االسر
وتــامـ االجــواء االمـنــيـة وحل كل
نع ان تتحول تلك شاكل العالقة  ا

 . ( القرى الى مالذ للمتطرف
واشــار قـائـمـمـقـام بـعـقـوبـة الى ان

(سقـوط قذيـفتي هـاون في بـسات
السادة ضمن حدود قـضاء بعقوبة
 مـؤشـر سـلـبي يـدل بـان الـفـراغـات
في قـريتي اخملـيـسة وابـو كرمـة قد
تستغل الستهداف مناطق واطراف
بعـقوبة وهـذا مايجب االنـتباه له )
 مـبـيـنًـا ان (اعـادة االسـر الـنـازحة
سك االرض ضـرورة ستـراتـيجـيـة 
واحلـــيــلـــولــة دون والدة مـــنــطـــقــة
ســـاخـــنـــة عـــلى اطـــراف قـــــــضــاء

بعقوبة  . 
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ومن جانب آخر اعـلن النائب االول
حملـــافظ ديـــالى كـــر زنـــكـــنه عن
إعادة فـتح مبـنى مجـلس احملـافظة
ــواطــنــ . وقــال زنــكــنه لـ امــام ا
(الزمـان) امس انه  ( فـتح ابواب
واطن مبنى مجلس ديالى امام ا
ابتداءً من الـيوم إلكمـال معامالتهم
لـرسمـيـة)  مبـيـنا أنه  ( تـشـكيل
ـتـراكـمة ـعـامالت ا جلـنـة إلكـمـال ا
طــيـلــة فــتــرة تـوقـف عـمـل اجملـلس
واتـــخــــاذ مـــا يـــلـــزم من اجـــراءات
نع حصول اي تأخير ا  ازاءها 
بـها) . واضـاف زنكـنه ان  (عـملـية

ـتـعـلـقـات ـالـيــة وا اسـتالم الـذ ا
االدارية ألعضـاء مجـلس ديالى تتم
بانـسيـابيـة ومرونـة ولم نسجل اي
اعـــتــــراض حـــتى االن مـن قـــبل اي
عضو).الفـتا إلى أن  (اللـجان تعمل
ــهـام بـشــكل دؤوب إلكــمــال كـافــة ا
ـــنــــاطــــة بــــهـــا ) .ووزعـت دائـــرة ا
ـهـجــرين في مـحـافـظـة الـهـجـرة وا
ديــالـى مــســـاعـــدات اغـــاثـــيـــة بــ
الـــعـــوائل الـــنـــازحــــة في مـــنـــاطق

بعقوبة .
وقالت مـديرة هجـرة ديالى  ابـتهال

الـدايــني لــ (الـزمـان)  امس انه (
شــمــول 1000 عــائــلـــة نــازحــة من
ـساعدات سجـل لدى الـدائرة با ا
االنـــــســــانــــيـــــة الــــواردة من وزارة
هـجـرين)  مـشـيرة الى الـهـجـرة وا
ــسـاعـدات الـتـي  تـوزيـعـهـا ان (ا
تــضـــمــنت ســلــة غـــذائـــــيــة وســله
صـحـية وسـلـة مـطبـخـية وحـصـيراً
واحـــداً ).  واكــدت الــدايــني  عــلى
ـيــدانـيـة في (اسـتـمـرار كــوادرهـا ا
اغـاثـة الـعـوائل الـنـازحـة والـعـائـدة
في عـمــوم مـنــاطق احملــافـظــة عـلى
ضــــــــوء مـــا يـــرد مـن مـــســـاعـــدات

انـــســــانــــيـــة مـن وزارة الـــهــــجـــرة
ـــهـــجــــرين) .   الى ذلـك  كـــشف وا
عـــــضــــو مـــــجــــلـس ديــــالـى حــــقي
اجلبوري (عن حـقيقة عـدم مشاركة
ــــــنــــــاطق احملــــــررة في ابــــــنـــــاء ا

الـتــظـاهــرات الـســلـمـيــة رغم مـرور
اكثـر من شهـر على انـطالقها داخل
احملــافــظــة ) .  وقــال اجلــبـوري  لـ
ـنـاطق إنه  (من ســكـنــة ا (الــزمـان)
احملررة التي عـانت الويالت بسبب

ابتهال الداينيحقي اجلبوري

اجــتــيــاح تــنـــظــيم داعش لــهــا في
حــزيــران 2014 مـــبــيــنــا أن  (هــذه
ـــنـــاطـق مـــا زالت تـــعـــاني حـــتى ا
الـلحظـة حتديـات امنـية حـقيـقية ال
ـكن جتــاهـلـهـا في ظـــــــل وجـود
خاليــا لـــداعش تــنــشـط في بــعض
االماكن وهــــــــي تـتربص بـنا شرا
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واكــــــد  اجلـــــبــــــوري  أن (اهـــــالي
ــنـاطـق احملــررة في ديــالى قــلــبـا ا
وقالبا مع الـتظاهرات الـسلمية في
ـشروعـة ومـنهـا اعادة مـطالـيـبهـا ا
النازح واعمار مـناطقهم وايجاد
اصالحات سياسية واقتصادية في
ـــا يــســهم فـي تــصــحــيح الــبالد 
مـســارات الــعـمل احلــكــومـيــة بـكل
الــقـــطـــاعـــات وحتــقـــيق الـــعـــدالــة

االجتماعية احلقيقية) . 
واشار عضـو مجلس ديالى إلى ان
ـــنـــاطق (الـــعــــشـــرات من ابـــنـــاء ا
احملـررة ونــاشــــطــيـهــا يـشــاركـون
فــعــلــيــا في تـــظــاهــرات بــعــقــوبــة
طـاليب ويـرفعـون الفتـات تطـالب 

مشروعة) .
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يـــعـــاني عـــصــرنـــا من الـــعالقــات
االجتمـاعية ويسـتصعبـها بسبب
سيطرة األجهزة اإللـكترونية التي
ا قـلـلت من التـواصل الـواقـعي 
جـعل البـعض انطـوائيـا ويتـجنب
ـبـاشـر لألشـخـاص لذا احلـديث ا
قـام خــبـراء بـعـرض ست خـطـوات
تــفــيــد االنــطــوائــيــ في تــكــوين
الـعالقـات االجـتـمـاعـيـة الـنـاجـحـة

وهي:
1≠ االستماع اجليد

ــــكــــنك إعــــطــــاءه أفــــضل شـيء 

لــلــشـخـص اآلخـر هــو االســتــمـاع
اجلــــيـــد إلــــيه وتــــوضح لـه بـــأنك

معجب بالطريقة التي يفكر بها.
2≠ تذكر األسماء

مــعـظم الــنـاس يــعـتــرفـون بــسـوء
ذاكــرتــهم. لـــذا عــلــيك الــطــلب من
الــنــاس أن يـكــرروا أســمـاءهم في

نهاية احلوارات.
3≠ االنطباع األخير

معظم الـناس قلـقون جدا من كيف
ســـيــبـــدأون احلــوار حـــيث إنــهم
يـنـسـون مـدى قـوة تـذكـر الـنـهـايـة

القوية.

4≠ األحاديث اجلانبية
ـن حــــولـك اهــــتـــــمــــامك أظـــــهــــر 
بـأحــداثـهم الــيـومــيـة الـصــغـيـرة.
صــحـــيح أن هــذه احملـــادثــات قــد

لة ولكنها مهمة. تكون 
5≠ وقت الصمت

قـــد يــنـــسى الـــنـــاس مـــا تــقـــوله
ولـــكــنــهـم لن يــنــســـوا أبــدا كــيف
جــعــلــتـــهم يــشــعــرون. في بــعض
األحـيـان أفـضل طـريــقـة لـتـحـقـيق
ذلـك هي بـــبــــســـاطـــة إغـالق فـــمك
والـتركـيز عـلى التـواجد هـناك من

أجل الناس من حولك.


