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توجهوا إ لى مشـروع السد حيث قام
ـلك بـقص الـشـريط إيذانـاً بـإفـتـتاحه ا
(كـمـا في الـصوره الـثـانـيه)  وبـعد أن
جتـولـوا على جـسـر الثـرثـاروالصـعود
إلى أعلى أبوابه   توجهوا إلى مركز
ديـنه إلفتـتاح مكـتبـة سامراء الـعامة ا
الـتي كـانت حتــمل في أعـلى مــدخـلـهـا
الــرئــيـسي لــوحه زرقــاء كــتب عـلــيــهـا
ـعـظم ـلك فــيـصل الـثــاني ا (مـكـتــبـة ا
/الـعامـة) وليـحضـروا بعـد ذلك احلفل
ــنــاســبه في الــســاحــة الــذي اقــيـم بــا
ــكــتـبـه  حـيـث ألـقى ــقــابــله لـهــذه ا ا
الـدكـتـور ضـيــاء جـعـفـر وزيـر اإلعـمـار
كلـمه شرح فيـها عن كـيفيـة إجناز هذا
ــشـروع الــكــبـيــر  ثم الــقى الــشـيخ ا
فـاضل عـبـاس الـيـاسـ رئـيس بـلـديـة
ـنـاسبه ثم سـامـراء كـلمه تـرحـيـبيه بـا
لك بـسيـارته ويتـبعه مـرافقيه تـوجه ا
بـإجتــاه الـصـحـن الـشــريف عن طـريق
ـواطـن شـارع الـبنـك حيث اصـطف ا
مـن أبــنــاء ســامــراء وأمـــامــهم طــلــبــة
ـــدارس إلســـتــقـــبـــاله بـــالــهـــتـــافــات ا
والــتــصــفـيـق احلــاد    وذلك بــعـد أن
ـــديـــنه بــالـــنـــشــرات واألعالم زيـــنت ا

فـي صـــــــبـــــــاح يـــــــوم اإلثـــــــنـــــــــــــــ
ــصــــــــادف : 2/4/1956 مـيالدي  ا
ـــوافــــــــق لـــيــوم: 20/ شـــعـــبــان/ وا
1375 هـجـري . كـانت مـديـنـة سـامراء
عـــــلى مـــــوعــــد مـع يــــوم جـــــمـــــيل من
تاريخـها حيث وصلت إلـيها الكـابينة
لك ـلكية بكـاملها  بدءاً  احلكومية ا
الـعـراق فـيـصل الـثاني  وخـاله وصي
عــرشه األمـيـر عــبـد اإلله   إلى رئـيس
الوزراء الباشا نوري السعيد ووزرائه
قيمه  وكذلك الهيـئات الدبلومـاسيه ا
ـمـلكه في بـغـداد  وكـبـارشـخصـيـات ا
الـعـراقـيه  فـفي الـسـاعـة الـعـاشـرة من
ــذكــور وصل مـحــطـة صــبـاح الــيـوم ا
قــطــار سـامــراء في مــنـطــقـة الــقــلـعه 
القـطار اخلاص الذي يـقلهم مـن مدينة
بغـداد العـاصمه إلى مـدينـة سامراء 
وأول مـن تـرجل مــنه هـو مــلك الـعـراق
فيصل الـثاني  ثم تبـعه خاله الوصي
عــبـــد اإلله ثـم رئــيس الـــوزراء نــوري
ـرافقـ  (كـمـا في الـسـعـيـد ثم بـاقـي ا
الصـورة األولى) وقد كان بـإستقـبالهم
جـــمــاهـــيـــر ســامـــراء مع شـــيــوخـــهــا
سؤل وحال وصولهم ووجهائها وا

الـتـنـظـيم بـدأ يسـتـعـيـد قـوته.وقال
مــــســـــؤولــــون أكـــــراد إن (وجــــود
الـتـنــظـيم فـي الـعـراق اتــخـذ شـكل
ــمــنــهــجــة وإن هـذه الــهــجــمــات ا

الهجمات في ازدياد). 
واكـد أحـد أبرز مـسـؤولي مكـافـحة
اإلرهـــاب الهـــور الـــطـــالــبـــاني  إن
(مـسلـحي الـتنـظيـم أصبـحوا أكـثر
احــتــرافــيــة وخــطــرا من الــقــاعـدة
ــتـلــكـون أسـالــيب وخـطط النـهم 
ـــال حتت أفـــضل والـــكـــثــيـــر من ا
ـــكـــنـــهم شـــراء إمـــرتـــهم حـــيـث 
ـــركــبــات واألســلـــحــة والــطــعــام ا
عدات كما أنـهم أكثر حرفية في وا

استخدام التكنولوجيا).
مــشـــيـــرا الـى ان (الــقـــضـــاء عـــلى
داعش صعب فهم النـسخة األنشط

من القاعدة).
مـبـيـنـاان (جبـال حـمـرين أصـبحت
مـعــقل مـسـلـحـي الـتـنـظــيم كـونـهـا
اذ نـرصد حتـوي مـخابئ وكـهـوف 
زيـادة في الـنـشـاط اآلن ونـرجح أن

مرحلة إعادة البناء قد انتهت).
مـــؤكـــدا ان (نـــســـخـــة جــديـــدة من
داعـش ظـــهـــرت مـــؤخـــرا ال تـــريـــد
الــســـيــطــرة عـــلى أي من األراضي

ائـده الـتي أقامـهـا على شـرفهم عـلى ا
الـنــائب الـشــيخ غـازي الــعـلي اإلكـر
الــعــيــســاوي عـضــو مــجــلس الــنـواب
ـلـكـي  ورئـيس شــيخ عـشـيــرة الـبـو ا
عـــيــسى.وذلك في قـــصـــره الـــذي كــان
يـشـرف عـلى اجلـســراخلـشـبي الـقـد
ونـهـر دجـله والـذي  نـقله فـيـمـا بـعد
إلى نــاحـيـة الــضـلــوعـيه   وبــعـدهـا
عـــادوا إلـى مــديـــنـــة بـــغــداد بـــسالم 
لإليضاح: لقد بلغت تكلفة مشروع سد

لكيه العراقـيه  وأقواس النصر(كما ا
في الــصــوره الــثــالـــثه) ثم تــوجه إلى
مـرقــد اإلمـامـ الـعــسـكـريــ (عـلـيـهم
الـسالم) ألداء مراسـيم الـزيـارة  حيث
كان في مقدمة مستقبلهم السيد صفاء
الـكـلـيـدار سـادن الـروضه الـعـسـكريه 
ونـائـبه الـسيـد مـحـمد عـبـد اخلالق آلـ
صـــالح الـــشـــيخ (كـــمـــا فـي الـــصــوره
الـرابــعه) وبـعـد اإلنــتـهــاء من الـزيـارة
تـوجـه اجلـمـيع تـنـاولـوا طـعـام الـغداء

مليون سامراء الـذي  إفتتاحه ( 16 
ديــــنـــار عـــراقـي) في وقـــتـه  حـــيــــــث
انيه  قامت بتنفيذه شركة (زبلن ) األ
وقـد اسـتغـرق الـعـمل فيه (4) سـنوات

إعتباراً من عام/ 1952 .
يــذكــر انه مــنـذ انــشــاء هــذا الــسـد لم
تـتـعرض مـديـنـة بغـداد الى الـغرق من
خالل فـيـضـانـات نـهـر دجـله حـيث انه
درء عــنـهــا خـطــر الــفـيــضـانــات حـتى

وقتنا هذا .

خـارطـة انتـشـار داعش في الـعراق
بــعـد عـامـ عـلى إعالن الـتـحـريـر.
وقـــــال  فــــــاضل أبــــــو رغـــــيـف في
تـصـريـح امس إن (داعش يـسـتـغل
ــضــطــربـــة في الــبالد الــظـــروف ا
واألزمـة الـســيـاسـيــة وعـدم وجـود
ــطــالب احملـتــجــ إلعـادة حــلـول 
تــنــظــيم نــفــسه والــقــيــام بـبــعض

العمليات اإلرهابية).
ولـــــفت الى ان (عـــــنــــاصــــر داعش
يـنـشطـون في مـنـاطق شرق صالح
الــدين واحلــدود الــفــاصــلــة بـــــ
ديــالى وصالح الــدين ومــرتـفــعـات
ـوصل وبـادوش طـور الـشـاي في ا
في نـــــيـــــنـــــوى وبـــــعض األمـــــاكن

االخرى). 
ويــــحـــاول داعـش اعـــادة تــــرتـــيب
صــفـوفه بـعـد عــامـ من خـسـارته
حــــيث ان ألراضــــيه فـي الـــعــــراق 
هـنـاك مـؤشـرات مـتـنـامـيـة عـلى أن
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عــزا اخلــبــيــر االمــني عــمــاد عــلــو
اســـــبــــــاب تـــــنــــــامي داعـش وشن
عملـيات في العـراق وسوريا خالل
ـاضيـة الى صراع الـزعامة االيام ا
علـى التنـظيم بـعد مـقتل الـبغدادي
مـــشــــيــــرا الى ان االضــــطــــربـــات
السياسية الناجمة عن التظاهرات
قــد تــشــجـع ايــضــا عــلـى تــنــفــيــذ

هجمات في مناطق مختلفة. 
وقـــال عـــلـــو لـ (الـــزمـــان) امس ان
(صـــــراع الــــزعــــامـــــة داخل داعش
ومـــحــاوالت كـــسب عــنـــاصــره في
صـفــوف الـقـاعــدة والـنـصــرة بـعـد
مـــقــتل ابــو بـــكــر الــبــغــدادي وراء
التـعرضـات التي حتـدث الثبات ان
الــتـنــظـيـم مـا زال يــحـتــفظ بــقـوته
ولــديه الـقــدرات الـعــســكـريــة عـلى
الـــقــيـــام بـــهــجـــمـــات في الـــعــراق
واضاف ان وسـوريا او في لـيـبيـا)

(الــقــوات االمــنـــيــة مــنـــتــشــرة في
االمـــاكن الــتـي تــشــهـــد نــشــاطــات
وحتركـات لداعش وهـناك عـملـيات
مـــــطـــــاردة لـــــعــــنـــــاصـــــره ولـــــكن
االضـطـربـات الـسـياسـيـة الـنـاجـمة
عن االحـــتــجـــاجــات تــشـــجع عــلى
الــقــيـام بــتـلك الــعــمـلــيـات لــكـسب
اصــحــاب الـــنــفــوس الــضـــعــيــفــة
لاللــــتــــحــــاق به واالنــــظــــمــــام في
صــفــوف داعش وتـــشــكــيل خاليــا

نائمة).
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مـــشــددا عـــلى (ضــرورة مـــعــاجلــة
وجـودة وزيادة احليطة الثغرات ا
واحلــذر من خالل تــفــعــيل اجلــهـد
ـنع  داعش من شن االسـتـخـبـاري 
اي هـــجــــمـــات او انــــشـــطــــة ضـــد
الـــقــــطـــاعــــات الـــعــــســـكــــريـــة في

احملافظات). 
كـــشـف خـــبـــيــــر اخـــر عن بـــدوره 

بل تــسـعى حـتى ال تــصـبح هــدفـا 
ــتـشــددة إلى الــعـمل عــنـاصــرهـا ا
حتت األرض في حمـرين على غرار
وحـــذر أسـالفـــهـم في  الــــقـــاعــــدة)
الـــطـــالـــبـــاني من أن (حـــالـــة عـــدم
االســـتــقـــراراحلـــالـــيـــة في بـــغــداد
منــــــحت الفرصة لـلتنظيم ليزدهر
وتــــابـع ان (غــــيــــاب من جـــــديــــد )
االســتــقـرار الــســيــاسي في الــبالد

ثابة يوم عيد لداعش). 
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علـق اخلبـيـر عـلو من جـهـة اخـرى 
عـلى ضـبط الـبـحـريـة الـبـريـطـانـية
شـحـنـة من مـخـدر الـكـريـســـــــــتال
مـيث تزيـد قيـمتـها عن 4.3 ملـيون
دوالر مـن مــهـربــ فـي خـلـــــــــــيج

عمان . 
واسـتـطـرد عـلــو بـالـقـول (ال امـتـلك
ــوضــوع مــعــلــومــات كــافــيــة عن ا
ـــنـــطـــقــة هـي خط عـــبــور ولـــكن ا
لـلـمخـدرات وتصـديـرها وتـهـريبـها
من افـغانـستـان مروار بـايران ومن
ثم اجلـزيــرة الـعــربـيــة والى اوربـا

وافريقيا). 
ـلكـية البـريطـانية وافـاد البحـرية ا
بــأن إحـــدى ســـفــنـــهـــا احلــربـــيــة

بغداد
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لم يـعـبر الـتـاريخ ابـداً  حدود سـاحـة الـتحـريـر  وسيـقف بـالـتأكـيـد في ذي قار
ثـنى والـقادسـية وبـابل وميـسان والـكوت ويـفرش والنـجف وكربالء والـبصـرة وا
سـجـادته ويـصـلي صالة الـفـجـر علـى ارواح النـفـوس الـزكـيـة الـتي صـعدت الى
الـبــاري اجلـلــيل  من أجـل وطنُ اهـدرته االرواح الــشــريـرة وضــيـعـت مـفــاهـيم
ــال احلـرام  وذهـبت ــعـاصي وا قـدسـيــته ايـادي  تــوغـلت بــاالنـانـيــة وركـوب ا
بطـغـيانـها صـوب قـارون الذي يـشـتوي بـحـساب األخـرة الذي ال رادة إلرادة من

يحسبها بالقسطاط على كل متجبر لئيم .
هي ثـورة أو إنـتـفاضـة سـمـهـا ماشـئت  لـكـنـهـا في كل مـعايـيـر احلـسـابات  لم
عـاصـر  ولم تـشـهـد مثـلـهـا كل األزمـنة يـحـدث مثـلـهـا في الـتاريـخـ الـقـد وا
واألماكن  فـقد عبـرت بشبـابيتـها الـغضة وروحـها الوثـابة التي طـوت الرصاص
والغـدر  من أجل االطفال الذين تغص بـهم الشوارع بغيـة احلصول على كسرة
خـبـز  واالمـهـات الـلـواتي اعـطنَ كل شيء ولم يـقـبـضن سـوى احلـسـرة والـبـكاء

والدموع السيالة . 
إنـهـا بـحق ثورة قـادهـا الـشبـاب  والـتـحق بهم كـل النـاس من أجل وطن مـنـتهك
ومال مـنهـوب  وحقـوق مغـدورة  ومديـنة مـنتـهكـة  وبالد اعطـاها الـله عز وجل

لكون أي شيء . كل شيء  لكن ابناؤها ال
إنهـا انتـفاضة أقـسم شبـابهـا  رغم الوجع الـيومي  عـلى استـرداد مأخـذ منهم
غيـلة  على اسـترداده بـالقـوة  وكانت اخلـطوة االولى بـكتابـة قانـون االنتـخابات
ـضي في اخذ احلـقوق اجلـديـد  قانـون يعـطي لـلمـشـاركة بـصيـاغـة القـرار  وا
ن لـيس لـهم احلق فـيـة  هو مـال لـهـؤالء اجلـيـاع  ومال من ـنـهـوب   ـال ا وا
ـدارس احلـديـثـة اسـوة بـكل ابـنـاء الـبـشـريـة   لـكي يـلـتـحق اجل أن تـبـنى فـيه ا
ـزابل بحـثاً عن بـقايـا البالستك نـتشـرون فوق قمم ا بصفـوفهـا  هؤالء الـفتيـة ا
بـغــيـة بــيـعـهــا بـقــروش  التـسـاوي قــيـمــة جـرح من طــفل مـنــهك الـقــوى  وبـنـاء
مـسـتـوصف فـي قـريـة أو نـاحـيـة تـشـقـقـت ارجل االمـهـات وهن يـبـحـثن عن دواء

يشفي علتهن .
إن قانـون االنـتخـابات اجلـديـد  الذي اقـره مـجلس الـنـواب  هو اخلـطوة األولى
الذي انتـزعته انتفاضة الشباب  حتماً ستتلو ذلك  خطوات اخرى حتى تستقر
ن امن به  ومـوارده لـكل ابـنـاءه  مـال يـوظف لـلـبـنـاء الـنـفـوس ويـصـبح الـوطـن 
ـياه ـبلـطة وا ـستـشفـيات والـطـرق احلديـثة والـشوارع ا واالعـمـار  للـمدارس وا
ـواصالت والــسـاحـات الــنـظــيـفـة  وســكك احلـديــد وسـيـارات الــنـقل وخــطـوط ا
دن ومالعب كرة القدم وكل العـامرة باالشجار واجلسور الرابـطة ب االحياء وا
مالعب الريـاضة واماكن االسـتراحـة على ضفـتي دجلة والـفرات   لكي يـشتغل
ـصانع وتشجر الـشوارع ويأتي الزائرون ألم دن وتـتحرك الة ا اجلمـيع وتعمر ا

دن وأميرة العواصم بغداد العزيزة . ا
حقاً إنـها امنيات  لكنـها ستتحقق حتـماً  وتمهر بالدمـاء الزكية  وسيكون لكل
دن الـعراقـية  ويـقف التاريخ دن في كل ا شهـيد اسمـأ مطـبوعـاً على شـوارع ا
مرة ثانية ليصلي صالة العصر على ارواح الشهداء ويسجل هنا كانت الثورة 

وهنـا بدأ العراق اسماً وتاريـخا َسجل قبل سبعة االف عام
 ويسـجل اليـوم في الفـية الواحـد والعـشرين  وتقف كل
شـعـوب االرض لـتـبـارك لـبالد الـرافدين عـطـايـاه حـيـنـما
علم االنـسانـية كتـابة احلـرف  ويعلـمهـا اليوم صـناعة
الـتـضـحـيـة واالصـرار بـسـلـمـيـة االسـتـشـهـاد ألجـساد
التــمــلك ســوى عــلم الــوطن الــذي طــرز روح االصـرار
لـــلــنـــهـــوض بــوطـن كــادت ان تـــطـــيح به االنـــانــــــــــيــة

السياسية . 
   

ســــاعـــدت في ضـــبـط شـــحـــنـــة من
اخملدرات بحوزة مهرب في خليج
ـــــــدمـــــــرة عـــــــمـــــــان. وأرســــــــلت ا
إتش.إم.إس ديـفـنـدر وقـاعـدتـها في
بــورتــســمــوث بــجــنــوب اجنــلــتـرا
(فــريــقــا لــتــفــتــيش قــارب شــراعي
عــنـــدمـــا كــانت جتـــري عـــمــلـــيــات

استطالع في شمال بحر العرب).
وقالت الـبحريـة في بيان اول امس
إن (مـشـاة الـبحـريـة اكتـشـفـوا على
الــقـارب أكـيـاســا في حـجم حـقـائب
الـــبــــريـــد حتـــوي مــــخـــدرات تـــزن

جملتها 131 كيلوغراما). 
والــقت وزارة الـداخــلــيــة  الــقـبض
عــلى اربـعــة اشــخـاص بــحــوزتـهم
مــــخـــــدرات في جــــانـــــبي الــــكــــرخ

والرصافة ببغداد.
واشــار بــيــان امس الى إن (مــفـارز
وكـالة االسـتـخبـارات والتـحـقيـقات
االحتاديـة في الداخلـية تـمكنت من
الـقــبض عـلـى اربـعـة مــتـهــمـ في
جــــانـــــبي الـــــكـــــرخ والــــرصـــــافــــة
وبحـوزتهم اكـثر من 500 غرام من
مؤكدا ان مادة الـكرسـتال اخملـدرة)
(عــمــلــيــة الــقــبض جــاءت بــجــهــد

يز).  استخباري 
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أعـلنت مـنظـمة حـقوق االنـسان في
مــحـافــظــة ديــالى جــمــالي حـاالت

الطالق للعام احلالي.
مــــشـــيـــرة الـى أن حـــاالت الـــطالق

وصلت الى 4353.
ـــنــــظــــمـــة طــــالب وقــــال مــــديــــر ا
اخلـــزرجي لـ ( الـــزمــان ) امس إن
وثقة في (إجمالي حاالت الطالق ا
محـاكم ديالى خالل االشـهر الـ 11
من الــعـــام احلــالي بـــلــغت 4353
حالـة وهي تعـتبر مـعدالت كـارثية
تعكس أزمة ً حقيقية في اجملتمع).
وأضـــاف اخلــزرجي أن  (أســبــاب
حـاالت الـطالق كثـيـرة ومتـداخـلة
وأبـــرزهـــا الـــوضـع االقـــتـــصــادي
وثــــــورة االتــــــصــــــاالت ومــــــواقع
الــــتــــواصل وســــوء االخــــتــــيـــار
ـــبــــكـــر وتـــدخل االهل والـــزواج ا
واالقـــارب ) الفــــتــــا الى أن  (عـــام
سجل أعلى مـعدالت الطالق 2019

في مـحـافظـة ديـالى الـتي ارتـفعت
وتيـرتها بـشكل الفت في الـسنوات
االخـــيــرة ).ودعـــا مـــكــتب حـــقــوق
االنـســان في مـحــافـظــة ديـالى الى
النظر بجدية خلطورة ما اسمته بـ
 " الـنـبش "  عـلى ارواح الـعـشـرات
مـن االطــفـــال.وقــال مـــديــر مـــكــتب
حـــقــوق االنـــســان بـــديــالى صالح
مـــهـــدي لـ (الـــزمــان) ان ( مـــهـــنــة
الــنــبش وهي الـبــحث عن الــلـدائن
في مطامر النفايات شهدت مؤخرا
انـــتــــشـــار واسع مـن خالل تـــدفق
أسـر بـكامـلـهـا من خارج احملـافـظة
إلـى مـطـمـر الـنـفـايـات الـواقع قـرب
نـاحـيـة كـنـعـان  كـونه مـصدر رزق
لها باعتبارها عوائل فقيرة جدا ال
تــــمــــلـك اي مــــورد مــــادي اخــــر) .
واضــاف مــهــدي ان  (خــطــر هــذه
ــهـنــة تــكـمـن في االمــراض الـتي ا
تـلـتــهم اجـسـاد االطـفــال والـنـسـاء
وحتى الـبالـغ )  الفـتا الى أن  (

محـاوالت منـعهم من الـوصول الى
ـــطـــامــــر بـــاءت بـــالــــفـــشل وهم ا
مستـمرون في العمل بـها رغم انها
تــشــكل بــيــئــة خــطــيــرة جـدا عــلى

ارواحهم) . 
ودعـا مـدير مـكـتب حقـوق االنـسان
الى  (تـــبــني مـــوقف حـــكــومي في
مــعـاجلــة ظــاهـرة  (الــنــبش) الـتي
بـدأت بــاالنــتـشــار بـشــكل الفت في
ـطـامــر خـاصـة وان اغـلب اغــلب ا
الــعـامـلـ بــهـا هم من االطــــــــفـال

دون  15عاما) . 
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الى ذلك كشف اجمللس احمللي  في
ـحـافـظـة ديالى   نـاحـيـة كـنعـان 
عن حقيقـة انتشار رائـحة الكبريت
بــاألجــواء في مـنــاطق واســعـة من
اضية. احملافظـة خالل الساعـات ا
وقال عضـو مجلس النـاحية جمال
الــــشــــمـــــري لـ ( الــــزمــــان ) إن  (
انـتـشـار رائـحـة الـكـبـريت بـالـهواء

ــــاضـــيــــة في خالل الــــســـاعــــات ا
مــنـاطق واسـعـة مـن ديـالى ومـنـهـا
بـعـقــوبـة واطـراف كــنـعـان وصـوال
إلـى  نــاحــيــة بــهـــرز جــاء بــســبب

حـــرائق فـي مـــطـــمـــر الـــنـــفـــايـــات
الـرئـيـسي قـرب نــاحـيـة كـنـعـان ) .
ــطــمــر وأضــاف الــشـــمــري أن  (ا
ـثل مـشـكـلـة مـعـقـدة آلالف األسـر

ـتـكررة وانـبـعاث بـسـبب حرائـقه ا
مواد سامـة لألجواء   ما ادى الى
ــــــصــــــابـــــ زيــــــادة فـي اعـــــداد ا
باألمراض الـسرطانـية  ناهيك عن
ضــرره الــبــيـــئي ومــا يــســبــبه من
تــداعــيـــات خــطــيــرة عــلى مــرضى

االجهزة التنفسية) . 
ودعـا عضـو مجـلس نـاحيـة كنـعان
الـى  (اتـــخــــاذ اجـــراءات جــــذريـــة
إلنـهاء مـطمـر النـفايـات في اطراف
الناحـية والذي يشكـل منذ سنوات
مصدر قلق بيئي خاصة مع اندالع
ـتــكـرر).مــشـيـرا الى ان احلــرائق ا
ـــطــمــر الــصــحـي قــرب نــاحــيــة (ا
كـنعـان انشئ قـبل سـنوات كـمطـمر
رئيـسي للنـفايات من شـتى مناطق
ـركز ومـحيـطهـا اليه اال بـعقـوبة ا
انه يـفـتـقـر الـى اجـراءات احلـمـاية
البيئية خاصة مع تكرار احلرائق
اجملهـولة التي تـدفع كميـات كبيرة

من االبخرة السامة لألجواء ) .
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V∫ محتجون في ساحة التحرير للمطالبة باالصالح UD

دنية جلسة في محكمة االحوال ا

فاضل أبو رغيفعماد علو الهور الطالباني
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انها حلرقة قاتلة انت تكتب عن حقيقة مرة. كحقيقة العراق مثال. 
العراق ذاك العظيم بكل ما فيه شعبا وارضا وتأريخا ومجدا.

يكفي انه العراق..
تنع! األمر منه هو ان تضمحل كل هذه امام مشكلة حلها سهل 

نعم انها في غاية السهولة!
تنعة احلصول. فالعراقـيون يعترفون بانهم على صراع دائم مع الوضع لكنـها 

السياسي. لكنهم ما اقتدروا على حل عقدته.
فهـذه االرض -ارض العـراق- ارض مسـتعـمرة مـنذ زمن بـعيـد وتاريخ الـبشـرية

يقر بذلك انها ارض للغرباء!
فـلم يحـيى بهـا غيـر القـادمون مـن جغرافـية مـختـلفـة لم يعـيشـها سـوى اناس لم
يـشــربـوا من مـيـاه رافـديـهـا ولم يـتـنـعـم بـخـيـرات وادي نـهـريـهـا غـيـر الـقـاطـنـون
لـوكهم! نعم بعيـدا..يوم احـتل الفـرس بغداد عـاصمـة احلياة جـعلـوها مـصيفـا 

انها تستحق ان تكون كهذا فهي ليست للعامة. انها منتجع ملكي!
الـفـرس يحـبـون اجلمـال فـالسـاسانـيـون سيـطـروا على الـكـثيـر من بـقاع االرض

زين بنهريه. اجلميلة لكنهم لم يستظرفوا سوى سهل بغداد اخلصيب ا
ويــوم اسـتــعــمـر الــعــثـمــانــيـون ارض الــعــراق رمـوا رفــاة جــثث اجملـاهــدين من
الــعـراقــيـ في هــذين الـنــهـرين.ويــوم حـلت اطــمـاع االجنــلـيـز فـي ارض الـعـراق

… استخدموا مياه هذين النهرين كمسار آمن لهم ثم هانت حياة العراقي
حتى جـائنا غـزو بلـون التحـرر فاخـرجنا من بـئر اظـلم الى واقع اغبر. فـصفـقنا
له ثم صرخـنا ضده بكل ثقة!فطوال هذه االستعمارات والغزوات واحلروب التي

وقعت ب الغرباء والعراقي ولم يلحظ العراقيون خطورة  كارثة مزاجيتهم.
زاجية احلادة ومرض االجماع العام للسلبية.   فالعراقيون مصابون بداء ا

ـعنى وهم ال هم الـيـوم محـاربـون (الفـسـاد) هذه الـكـلمـة الفـضـفاضـة الـواسعـة ا
يـعـون مـاهيـة الـفـسـاد احلـقـة. فالـفـسـاد لـيس بـحـاكم فـحسـب بل بواقـع مريض
ـرض الذي اوصل مـجتـمعـنا الى هذه فرضه االخـر!علـينـا ان نعرف حـجم هذا ا
احلالـة من الركـة في التـعامل مع احلـياة في كل جـوانبـها فـالتـعليـم في العراق
هـو  اسـوء واقع تـعلـمي في عـصـرنا هـذا. الـفرد الـعـراقي مـصنف من الـشـعوب
الـهمـجـية!عـذرا لـلمـفـردة لكن احلـقـيقـة مـرة كمـا اشـرت فالـفسـاد في الـعراق ال
ا يذهب بعيدا في تالبـيب كل فرد منا فالفرد ال وا يقـتصر على السياسـة وا
الـعـراقي اليـوم مـريض بـداء الـشـخـصيـة الـضـعـيـفة بـدلـيل ان اغـلب الـعـراقـيون
مـقلـدون لـشـعوب الـعـالم بـسلـبـهـا قبل ايـجـابـها. فـقـد مسـخت االخالق احلـمـيدة

ــــعـــروفـــة عــــنـــا واتــــهـــنـــا طــــرقـــات الــــنـــور الـــتـي بـــهـــا ا
سـنـسـتقـيم.فـمـكـافحـة الـداء تـبدأ من الـتـحـصن منه وداء
الـفـسـاد في الـعـراق والـتوهـان والالمـتـجه والـعـشـوائـية

واحلالة الشعبوية اصبحت ظاهرة عامة.
ـطالبـة بهـا مظلـمة واحلـكمة فاحلـقوق رماديـة وطرق ا
بضـبـابيـة تـامة واالخالق خـلف غـشاوة واحلق مـبهم

والله احلق…

ـاضي قارب انـتاج الـتمـر في الـعراق الى حـوالي ملـيون في سبـعيـنيـات القـرن ا
طن  وكان الـتمـر العراقـي اجود انواع الـتمـور نوعـيا وتـغلـيفـا  واليـوم ال توجد
(فردة) تـمـرٍ واحدة فـي تلك االسـواق  وبـدال مـنه  توجـد انـواع رديـئة من الـتـمر
التـونسي واجلزائـري وااليراني عدى بـعض انواع التـمر السـعودي واالماراتي 

لكن تغليفه مغريا وجيدا. 
و اقـتصـادي جيـده  وتقـديرا لـبادرة في ما بـعد الـتأمـيم عاش الـعراق مـرحلـة 
حـسن الـنـية في عـالقته مع الـصـ الـشـعـبيـة  صـار يـهـديـها مـجـانـا عـدة سفن
ادة التـمر  بالرغم مـن ان الصينـ ال يعرفون الـتمر كثـيرا وال يتواجد محمـلة 
في موائـدهم ولكـنهم احـسوا انه قـد يكـون علـفا جـيدا لألبـقار فـصاروا يـرسلون

زارع التعاونية. تلك الشحنات الى ا
ذات يوم وصل الـى نائب الرئـيس الصيـني شون ان الي تـقريرا يـقول :ان بعض
الـتـعـاونيـات الـزراعـيـة تـبـيع مـادة الـتـمـر سـرا الى انـاس يـأتـون من اقـلـيم ايـغور

سلم وخصوصا قبل شهر رمضان. ا
ـعــهـد الــصــيـني لـالسـتــشـراق فــأراد ان يـعــرف الـســبب فــأخـبــره اســتـاذ فـي ا
فضل والدراسـات االسالمية فأخبر الرفيق شـون ان الي : أن التمر هو الغذاء ا

سلم محمد (ص) اثناء الصوم في رمضان . لدى نبي ا
فـي الــعــام الالحق وصــلت الى وزارة اخلــارجــيــة بــرقــيــة مـن وزارة اخلــارجــيـة

الصـينية تعـتذر عن استالم شحـنات التمـر العراقي لهذا
الـعام واالعوام االخـرى. اخبـروا احدى رجـاالت الدولة
ـسـؤولـ في وزارة ـؤثـرين بـاخلـبـر واقـتـرح احـد ا ا
وزمبيق التي كانت التـجارة بالتبـرع بالشحنة الـى ا

تعاني من سنة جفاف .
ؤثـر : كال سنهـدي الشـحنة فكـان رد رجل الدولـة ا
لـكة الـسويـد ألننا نـريد ان يـأكل تمـرنا شـعبا الى 

متحضرا وليس شعبا جائعا.


