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زيارات مع الـنظـام السـوري ورئيسه
منذ أكثر من ذ اكثر من7 سنوات. 
ولـــفـت الـــبــــيـــان الـى ان الـــســــاحـــة
ـواقـفه الـوطـنــيـة تـشـهــد لـعالوي و(
ــــشـــهـــودة في الـــدفــــاع عن شـــعب ا
ســوريـا الــبــطل والـوحــدة الــعـربــيـة
واالمــة الـعــربـيــة والــدعـوة الى نــبـذ
اخلالفـات الـتي أكـدهـا خالل لـقاءاته
الــصــحــفــيــة أو الــرســمــيــة) داعــيـاً
وسـائل االعالم الى (نـقل االخـبار من
ـوثـوقـة وعـدم االجنـرار مـصـادرهـا ا
نـحـو حـمالت الـتـسـقـيط واألجـنـدات
اخلارجية التي عـملت وما تزال على
تـــــأجـــــيـج األوضـــــاع فـي الـــــعـــــراق

نطقة). وا
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عــلـى صــعــيــد اخــر أصــدرت هــيــئــة
الـــنــزاهـــة قــرارات اســـتــقـــدام بــحق
مـــحـــافظ نـــيـــنــوى ونـــائب احملـــافظ
وصل للشؤون اإلدارية وقائممقام ا
عـــازيــة الـــســبب الـى تــهـــمــة وجــود

مخالفات في نقل احلنطة. 
وقــالت الـــهــيـــئــة فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الزمـان) امس ان (محـكمـة التـحقيق
اخملتصـة بالنظـر في قضايـا النزاهة
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صـواريخ وخمـسـة قنـابـر هاون وسـبـعة
ألغـام ورمانة يـدوية وحـشوة وكـمية من
ــــواد ــــتــــفـــــجــــرات  حــــيـث  رفع ا ا

ضبوطة من دون حادث) . ا
ومـن جــهــة اخــرى أعــلن مــديــر نــاحــيــة
هــبـهب الــتـابــعـة لــقـضــاء اخلـالص  في
ديالـى حسن شالل  إن  (فـرقـا مخـتـصة
من البيـطرة والزراعـة انطلـقت في حملة
رض الحـتـواء بؤرة اإلصـابـة الـثـالـثـة 
أنفلونـزا الطيور في حـقول للدواجن في
أطـراف مـنـطـقـة احلـديـد شـمـالي نـاحـية
هــبـهب) .  وأضــاف شالل لــ (الــزمـان) 
أن  (احلـمـلة الـتي سـتـقـوم بـإعـدام زهاء
ألف دجــاجـة سـتــتم عـلى مـرحــلـتـ 60
وفق متطـلبات االحـتواء حيث سـيحرق
الــدجـاج ثـم يـدفن فـي حـفــر عـمــيــقـة مع
ـتـبـعــة في عـمـلـيـات اعـتـمــاد كل األطـر ا
ــنع انــتـقـال ـصــابـة  تــعـقــيم احلـقــول ا

ناطق اجملاورة) . رض الى ا ا
عـلى صـعـيـد اخـر حـددت وزارة الـزراعة
زارع الراغب مدة زمنية للفالح وا
ـسـتـلـزمـات الـزراعـية بـاالجل بـاقـتـنـاء ا
ـدة أقـصـاهـا شـهرا واحـد ا من تـاريخ
صـــــدور كــــتـــــاب الـــــتـــــرشــــيـح الجنــــاز
فيما سـيعد  التـرشيح الغياً معامالتهـم 
ــدة مـن الــفالحــ . في حـــالــة جتــاوز ا
وقال بيـان للـوزارة تلقـته (الزمان) أمس
ان (مـــديــريــة زراعــة مــحـــافــظــة كــربالء
اعـــلـــنت عن قـــيـــام الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة
للتجهـيزات الزراعية حتـديد مدة  زمنية
اقـــصـــاهـــا شـــهــــرا واحـــدا لـــلـــفالحـــ
ستلزمات زارع الراغب بأقـتناء ا وا
الزراعية اعتباراً من تاريخ صدور كتاب
الـترشـيح لـغـرض اجنـاز مـعامـالتهم في
الكفاالت  والتعهدات والضمانات حسب
ـقـرة  وبـعـد ذلك يـعـد الـتـرشـيح االلـيـة ا

 .( زارع الغياً البالغ الفالح وا
فـيـمـا ســوقت الـوزارة كـمـيـات من الـذرة
ـائدة الـصـفـراء وحلم الـدجـاج وبـيض ا
لألســواق احملــلـيــة في كــربالء. واوضح
الــبــيــان ان (مــديــريــة زراعــة احملــافــظـة
اعلـنت عن تسـويق كمـيات من مـحصول
ـــــزارعـــــ الـــــذرة الــــــصـــــفـــــراء مـن   ا
وتابع ـوسم احلالي), والفالحـ خالل ا
ـديـريـة  سـوقت كـمـيـات   جتاوزت ان (ا
ائدة الي من حلوم الدجاج وبيض ا ا
لــســد احلــاجــة احملــلــيــة فـي احملــافــظـة
ــسـوقـة إلى مــنـافـذ وبــلـغت الـكــمـيـات ا
الـتسـويق من مـحـصول الـذرة الـصـفراء
ـوسم بـلـغت  2560 طـناً و 830 لـهـذا ا
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اوعز رئيس مجلس مـحافظة ديالى علي
الـدايـني بـإصالح االنـهـيـارات الـتـرابـيـة
بــالــقــرب من جــسـر ديــالى  فــيــمــا دعـا

ائية .  ستنقعات ا البلدية الى ردم ا
وقـــال الـــدايـــني  لــ (الـــزمـــان) امس انه
ـيــدانـيــة لالطالع عـلى (ضـمـن جـوالته ا
ـناطق في الواقع اخلـدمي زار عـدد من ا
بعقـوبة والتـقي باألهالي لالسـتماع الى
اهم االحتـياجـات يـرافقه عـضوا مـجلس
احملــــافــــظـــة عــــامــــر الــــكــــيالنـي ورعـــد
هندس سعودي ومدير بلدية بعقوبة ا ا
) .  واضـاف الـدايني  حيـدر حـسن ام
انـه (اوعـــز الى دائـــرة الـــبـــلـــديـــة بـــردم
ــيـاه األســنـة ــائـيــة وا ــســتـنــقــعـات ا ا
ادة الـسبـيس ومد ـنـازل  بالـقرب من ا
أنـبــوب مـجـاري من قــبل دائـرة اجملـاري
ــيــاه في عــدد من لــتالفـي جتــمع هــذه ا
ــنــاطق وايــضـا بــإصالح االنــهــيـارات ا
علق الترابـية القريـبة من جسـر ديالى ا
للمحافظة عليه من االنهيار مستقبالً) .
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الى ذلك اعـلـنت قـيـادة شـرطـة مـحـافـظـة
ديــالى  عن ضــبط كــدس يــضم ألــغــامـا
وصـــواريخ فـي نــاحـــيـــة مـــنــدلـي شــرق
احملافظة . وقالت القيادة في بيان تلقته
الــ (الـزمـان)  إن  (قـوة امــنـيـة من قـسم
شـرطـة نـاحـيـة مـنـدلي   ضـبـطت كـدسا
ــنــطــقــة ــتــفــجــرات في ا لألســلــحــة وا
احملـصــورة بـ احلـاج يــوسف والـقـرى
ـتـروكـة في مـنـطـقـة قـزانـية فـي محـيط ا

الناحية) . 
واضـافت   أن  (الـكـدس يـحـتـوي ثالثـة

وقال الطالب في معهد الـتكنولوجيا
محمـد ماجـد ان (الشبـاب هم طاقات
كبيرة من االبداع والفنون ويحملون
ـواهب الـتي بـاالمـكـان الـكـثـيـر مـن ا

االسـهـام في بــنـاء الـوطن  اذا مـا 
احـتـواؤهم من جـهـات راعـيـة داعـمة

تسعى الى تطوير البالد).
واضـاف ان (الـبـطـالـة والـفـراغ الذي
يـعيـشه الـشـباب جـعـلـهم يجـالـسون
مـواقع الــتـواصل االجـتــمـاعي حـيث
ـــواقع الى مـــصــلــحــة تـــصب تــلك ا
الشـاب سواء بـالتـقلـيد واالقـتداء او
بــنـشــر ابـداعــاتــهم واالنـضــمـام الى

الفرق التطوعية لبناء الوطن).
عنية الى (مساندة  داعيا اجلهات ا
الــشــبـاب من اجـل تـنــفــيـذ احـالمـهم
فمـهمـا كانـوا مبـدع ومـهمـا قدموا
من خدمـات تطوعـية فانـهم يحـملون
طــاقــات يــتــمــنــون ان يــكــون هــنــاك
رعـايى لتـلك الـطـاقـات واستـثـمـارها
الن مخطـطاتـهم التي ال يـستطـيعون
تنفيـذها حتتاج الى دعم مـادي كبير
ـقـاعـد ــدارس وصـيـانــة ا فـتــرمـيم ا
وتـــطـــويـــر الــواقع الـــزراعي فـــيـــهــا
جـمـيـعـهـا بـإمـكـان الـشـاب تـنـفـيـذها
اضافـة الى دور مؤسـسة شـجرة ادم
لـلـتـنـمـيـة كـبـيـر النـهـا تـسـعى  لـرفع
مــســتــوى الــبالد لــو كــان هـنــاك من

يدعمهم).
ـواطن ابــو مـصــطـفى بــيـنــمـا قــال ا
مـتـقــاعـد ان (الـعـمل الــتـطـوعي مـهم
ويـــــــجب ان يـالقـي الـــــــفـــــــريـق دعم
وتـــشــجــيع كــبــيــر وان كــان بــنــشــر
الــصـــور عــلى مــواقـع الــتــواصل او
اجـراء الـلـقــاءات لـهم عـبـر الـقـنـوات
بــــبـــرامج مــــخـــتـــصــــة من اجل رفع
مـسـتـوى الـتـطـوع واالجنـاز الـكـبـيـر
الـذي يـقـدمه الـشـاب دون مـلل فـح

في بـغداد أصـدرت قـرارات اسـتـقدام
ــتـهـمــ نـوفل حــمـادي الـســلـطـان ا
محافظ نيـنوى وعبد الـقادر عبد الله
الـسـنـجـاري نـائب احملـافظ لـلـشؤون
اإلداريـــــة وحـــــســـــ عـــــلي جـــــاسم
ـوصل عن تـهـمـة وجـود قـائـمـمـقـام ا
مخالفـات في نقل احلنطـة من منطقة

الـــرحـــمـــانـــيـــة إلى
مخازن بازوايا). 
وأوضـح أن (هـــــــذه
الــــقــــرارات جــــاءت
اســـتــنـــادا ألحــكــام
ـــــــــــــادة  340من ا
قــانـون الــعــقــوبـات
في الــــــقــــــضــــــيــــــة
اخلـــاصــة بـــوجــود
مــخـالــفــات في نـقل
احلنـطة مـبيــنة أن
قـرارات االســتــقـدام
جـــاءت بـــنــاء عـــلى
حتقيقات الهيئة). 
مـؤكــدا أن ( نــتـائج
الــــتـــحـــقــــيق الـــتي
أجــــــريـت مـن قــــــبل
مالكــــات مـــديــــريـــة
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قاعد الدراسية   WKLŠ∫ متطوعون من مؤسسة  للتنمية في القرنة ينفذون حملة لصيانة ا

الــغــذاء  مــنـهــا  عالقــة تــربــيـة الــنــبـات
ـوه بـتـوفـيـر الغـذاء  واالمن وحتـسـ 
ــســجــلــة الــغــذائـي  وواقع االصــنــاف ا
ـتـداولـة  والــيـة تـسـجـيل ـعــتـمـدة وا وا
واعـتــمـاد اصـنـاف احملـاصــيل احلـقـلـيـة
كما  تـسليط الـضوء على دور الوزارة
ودائرة الـبـحوث الـزراعيـة في اسـتنـباط
الــــعـــــديــــد مـن اصــــنـــــاف احملـــــاصــــيل
سـتراتـيـجـية  ودور بـرامج اكـثـار الرتب
العليا في تعزيز االمن الغذائي للمواطن

العراقي ودعم االقتصاد الوطني) .
فـيــمـا نـظــمت دائـرة االرشــاد والـتـدريب
الــزراعي نـدوة ارشــاديـة حــول مـخــاطـر
افــات احلـنــطـة والــوقـايــة مـنــهـا وطـرق
مـكافـحـتـهـا في بغـداد لـلـمـوسم الزراعي
الـشـتـوي 2017-2018 وبـحـضـور عـدد
من الـفالح واخلـبـراء واخملـتـص في
الـشـأن الـزراعي. واوضح الـبـيان ان (ان
ـركــز االرشـادي الـتـدريــبي بـحث عـددا ا
من احملـاور مـنــهـا اهم االفـات الـزراعـيـة
التي تصيب محصول احلنطة  ومخاطر
هـــذه االفــــات عـــلى احملـــصـــول  وطـــرق
مــكـافـحــتـهـا تــهـدف الى تــوعـيـة فالحي
ومزارعـي احلنـطـة في بغـداد بـاهم افات
احملـصـول وتـاثـيـرهـا عـلى االنـتـاج عـنـد
عـدم مــكــافــحــتــهـا بــصــورة صــحــيــحـة
وخــرجت بــعـدد مـن الـتــوصــيـات مــنــهـا
ــبــيــدات اجلــيــدة ضــرورة اســتــخــدام ا
سجلة من اللجنة الوطنية للمبيدات وا
ـكــافــحـة في واهــمــيـة اجــراء عــمـلــيــة ا

ناسبة).   مواعيدها ا
وفـيـمـا يـخص االسـمـدة نـظـمت مـديـريـة
ـثـنـى نـدوة ارشـاديـة زراعـة مــحـافـظــة ا
بشـأن  اهميـة تسمـيد مـحصول احلـنطة
الدفعة الثانية للموسم الزراعي الشتوي
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كـيـلـو غـرامــا  لـغـايـة اخلـامس عـشـر من
الشهر احلـالي). واضاف ان (سعر الطن
الـواحــد هـو 350 ألف ديــنــار وعـمــلــيـة
اســـــتـالم احملـــــصــــــول من الــــــفالحـــــ
ـزارع سـتـستـمر حـتى نـهـاية شـهر وا

ــقــبل) ,واوضح الــبـــيــان انه ( أيــار ا
تــسـويق مــلــيـون و 223 ألف كـيــلـو من
حلم الـدجـاج احلـي   فـضالً أن مـشـاريع
ـائـدة أنتـجت أكـثر من 6 مالي بيض ا

بيـضـة  تسـويـقهـا لألسـواق احمللـية 
ـشــاريع ضــمن حــيث  تــنــفــيــذ هــذه ا
ــبـادرة الـزراعــيـة لـلــحـكـومـة). قـروض ا
ـركـز اإلرشـادي في مـحـافـظـتي وبـحث ا
كــربـالء ومــيـــســـان مـــوضـــوع احلـــزمــة
تكاملة حملصول احلنطة ونظم اإلنتاج ا
الـزراعي والعـوامل الـرئـيسـيـة في زيادة
الــكــفــاءة اإلنــتــاجــيــة وخــدمــة الــتــربــة
واحملـــــصـــــول ومـــــراحـل الـــــتـــــســـــويق
ومــواضـــيع أخــرى ذات صــلــة بــإنــتــاج

احلنطة . 
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واشــــار الـــــبــــيــــان  الـى انه (بـــــحــــسب
توجـيـهات الـوزارة يـجري الـتـركيـز على
النشاط اإلرشادي بـرعاية دائرة اإلرشاد
والــتـــدريب الــزراعي الــذي يـــعــمل عــلى
تنفيـذ برنامجـا توعويا سـاندا حملصول
احلنـطة لـلخـطة الـشتـوية 2018/2017
ـزارع وبحـضور عـدد من الـفالح وا

بغية االرتقاء بكميات اإلنتاج).
ناقشة ونظمت دائرة البحوث الزراعية 
 واقع اصـنــاف احملـاصـيل احلــقـلـيـة في
العراق   في كلية الزراعة جامعة بغداد
وبـحضـور عـدد من الـباحـثـ واخلـبراء

واخملتص في الشأن الزراعي. 
ـــــشـــــاركــــ نـــــاقـــــشــــوا وتـــــابع  ان (ا
الـشـتراتـيـجـيـة  الفـاعـلـة في تـوفـير امن

واوضح الــبـيــان ان (الـنــدوة  تـضــمـنت
ــسـتـخـدمـة في مـنـاقــشـة اهم االسـمـدة ا
عـمــلــيـة الــتــســمـيــد  وطــرق اضـافــتــهـا
نـاسـبة لـلـمحـصـول  فضال والـكمـيـات ا
ـديـريـة لـسـبل مـكـافـحـة عن  مـنـاقـشـة  ا

افــات احلـنــطــة في احملـافــظــة حـيث 
ـبـيـدات الـزراعـية الـتـطـرق الى اهـمـيـة ا

وكيفية استخدامها. 
وتــأتي هـذه الــنــدوات ضـمن الــبــرنـامج
الــتــوعـوي الــســانـد لــلـخــطــة الـزراعــيـة

الشتوية حملصول احلنطة).
مـن جــانب اخـــر أعـــلن مــحـــافظ بـــغــداد
عــطــوان الــعــطــواني انه تــقــرر  مــنــعت
ـستـورد ومنتـجاته الى دخول الـدجاج ا
ار العـاصـمة بـغـداد فقط عـبـر الطـريق ا

بقضاء الراشدية .
وقــال بــيـان امس ان (الــعــطــواني أشـار
ـنع جــاء بــسـبب تــعـرض الى ان قــرار ا
بــــعض حــــقــــول الــــدواجن فـي قــــضـــاء
الـــراشــديـــة الـى اإلصـــابـــة بـــفـــايــروس
انـفالونـزا الــطـيـور). مـؤكـدا ان (الـهـدف
من هــذا الــقـرار لــعــدم تـعــرض الــدجـاج
ــســتـورد ومــشـتــقــاته لالصــابـة بــهـذا ا
سـافة الـتي تمر الفايـروس بحـكم قرب ا
بـهـا شاحـنـات نـقل الـدجـاج من احلـقول

صابة بالوباء في القضاء). ا
ـوردين واضـاف ان (بـإمـكـان الـتـجار وا
الدخول الى العاصمة عن طريق سيطرة
الــنــهــروان جــنــوب الــعــاصــمــة بــغــداد

حافظة ديالى). للطريق الرابط 
مـــشــيــرا الـى ان (احملــافــظـــة والــدوائــر
الــصــحــيــة اتــخــذت جـــمــيع الــتــدابــيــر
لـــتــطـــويق هــذا الـــوبــاء وان قـــرار غــلق
الــطـريق وقـتـي وسـيـنــتـهي بــعـد اجـراء
جــمــيع الـفــحــوصـات لــلــتـأكــد من خــلـو

القضاء من الوباء بشكل تام).

لـ(الزمان) أمس ان (الـشاب الـطموح
ــواهب الــتي يــحـــمل الــكــثــيـــر من ا
بـإمكـانه اسـتـخـدامهـا تـطـوعا لـبـناء
الــــــبالد ونـــــشـــــر احلـب في ارجـــــاء

العاصمة).
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واوضحوا ان (الفراغ الذي يعيشون
فـيه  نـتـيجـة ارتـفـاع نـسبـة الـبـطـالة
دفعهم الى تـشكـيل فرق تطـوعية في
مــخـتــلف اجملــاالت والــفـنــون سـواء
الـرسم او الــزراعـة او الــبـنـاء او اي

عمل تطوعي اخر).
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ــــتـــطـــوعـــ  في أطــــلق عـــدد من  ا
مــؤسـســة شـجــرة ادم لـلـتــنـمــيـة في
قــضـــاء الــقــرنـــة الــتـــابع حملـــافــظــة
الـبـصـرة حـمـلـة تـطـوعـيـة لـصـيـانـة
ـــقــــاعـــد الــــدراســـيــــة في مـــدارس ا

القضاء. 
فــيــمـا دعـت بـاحــثــة اجــتـمــاعي الى
ـــواهب وتـــقـــد الـــدعم تــنـــمـــيـــة ا
لـلـحـفـاظ عــلى الـطـاقـات الـشـابـة من
االنــدثـــار او االجنــراف في االعــمــال
الـتـخـريبـيـة. وقـال مـسـؤول الـورشة

ؤسـسـة يـحيى الـكـعبي الـفنـيـة في ا
في تـــــصــــريح امـس ان (احلــــمـــــلــــة
تضمـنت تأهيل 20 مدرسة وصـيانة
أكـــثـــر من 500 مـــقـــعــــد وبـــدعم من
ـواطنـ والـنـاشطـ في الـقـضاء) ا
ـؤســسـة قـامت ايـضـا وأضـاف ان (ا
بــحــمالت تــشــجــيــر وتـرمــيم بــعض

دارس). ا
مـشــيـرا الى ان (الـهــدف من احلـمـلـة
تـــشـــجـــيع الـــشـــبـــاب عـــلى الـــعـــمل

التطوعي في القضاء).  
وقـــــال مــــــواطـــــنــــــون في احــــــاديث

يــتم جتــاهل مـا مــقــدم سـوف يــكـون
هـنـاك تـقــاعـسـا في االعـمـال االخـرى
فضال عن ان الشاب تعد  طاقة يجب
االفـــادة مـــنـــهـــا كي ال تـــنــجـــرف في
االعمـال السـلبـية والـتخريـب حلياته

وحياة االخرين).
ـــؤســـســات واضـــاف ان (تـــنــظـــيم ا
ـدارس امـر لـيس بـالـسـهل لـتـرمـيم ا
ـؤسسـة في الـقـيـام به  ومـا قـدمـته ا
مـحـافـظـة الـبـصـرة هـو عمـل واجناز
كـــبـــيـــر اال ان االجنــــاز االكـــبـــر هـــو
ـزيـد والسـيـمـا االسـتـمـرار وتــقـد ا
لـــلــمـــدارس من اجل تـــوفــيـــر كل مــا
يحتـاجه الطـالب من اجواء مـساعدة
الكمال مـسيرة الـعلم دون تقاعس او
مــــلل فـــــضال عـن ان الــــكــــثـــــيــــر من
الــرسـامــ الــهـواة بــدأوا يـحــولـون
ـــدارس الى جــــدران الـــصـــفــــوف وا
لوحات تـشجيعـية تؤثـر على العامل
الــنــفـسـي لـهم وحتــبــبــهم في افــكـار
حتــمل غـايــة الـرقي لــبـنــاء الـذات ثم
ـقــبــلـة الــوطن وخــلق من االجــيــال ا
اجـياال نـافـعـة يـرفع بـهـا اسم الوطن

عاليا).
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واشـار الى ان  (الـعــمل الـتـطـوعي ال
ـؤسـسـات يـشــتـرط االنـضـمــام الى ا
والـفـرق فأنـا رجل مـتـقـاعـد اخصص
ساعات من صباح ومساء نهاري في
زراعة الشـتالت في احلدائق القـريبة
ـــــــنــــــزل بل حـــــــتى اجلــــــزرات من ا
الـــوســطــيــة الــتـي حتــاذي مــنــزلــنــا
وهمـلتـها امانـة بغـداد النهـا تتوسط
مــنـازل سـكــنـيـة وبــعـيــدة عن انـظـار
ـارة الـشـارع الـرئـيس لـلـسـيـارات وا
فضال عن انني اجدها تسالية اجمل
بـهـا اوقــاتي ويـقـضي مــعـظم الـوقت
اصـدقـائي بـرفـقـتي وتـبـادل احلـديث

حـتى اصـبـحت تـلك اجلـزرات مـكـانا
مـعــلـومـا حـيـنـمـا نــرغب بـالـتـسـامـر

واللقاء وتبادل اطراف احلديث).
الى ذلك قـالت الـباحـثـة االجـتمـاعـية
امـــال احــــمــــد لـ (الـــزمـــان) امس ان
(الـشـباب عـبـارة عن طـاقـات ونـشاط
يـــجب اســـتــثـــمـــار  كي ال يــنـــجــرف
الــشــاب في امــور اخــرى كــاالرهــاب
والعصابات واخملدرات وما الى ذلك
من االمور السلبية التي يعاني منها

اجملتمع).
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واضافت ان (الـعـمل التـطـوعي يأتي
من ذات الفرد او الشاب بـينما هناك
شريحة كبيرة مـنهم يحملون طاقات
ومــــواهب يــــجب ان تـــكــــون هـــنـــاك
منظمـات وجهات راعية السـتثمارها
ـستـمر قـد يكون فالـعمل الـتطوعي ا
نــــوعـــا من االحـــبــــاط اذا مـــا قـــوبل
بالدعم والتبني فضال عن ان وسائل
االعـالم ومـــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصـل
االجتـمـاعي هي ايضـا جـهات راعـية
زيد داعمة تـدفع الشاب الى تـقد ا

من االجنازات دون توقف).
ـــواهب واشـــارت احـــمـــــد الى ان (ا
الــشــابــة من الــرسـامــ هم مــواهب
كــبــيــرة حتـمـل الـكــثــيــر من االفــكـار
الــتــعـبــيــريــة والـتي تــبــني ثــقـة في
النفس للطالب او الـتلميذ عن طريق
لـــوحــــات حتــــمل رســــائل الــــبــــنـــاء
واالجناز واالقتداء لبناء الوطن على
عـــــكس بــــعـض اولــــيــــاء االمــــور او
ــعـلـمـ الـذين يـسـخـرون شـريـحـة ا
ويقيمون عقوبـات للتلميذ عن طريق
الــكـلـمــات الـتي تــؤذي الـنــفس لـذلك
يـجب ان يكـون هـنـاك دعم وتـشـجيع
لـــلـــمــواهـب كــافـــة من اجـل الــبـــنــاء

واالعمار للوطن الواحد).

حتـقـيق نــيـنـوى أفـضت إلى وجـود
ـتهـم مخـالـفات ارتـكبت من قـبل ا
ـذكـورين في قــضـيـة نـقل احلـنـطـة ا

داخل احملافظة). 
وكــانت الـــنــائــبــة عن ائــتالف دولــة
الـقـانون عـالـيـة نـصـيف كشـفت عن
قيام جـهات عليـا في حكومـة نينوى
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بـحث نـائب رئـيس اجلـمـهـوريـة اياد
عالوي  مع الــسـفــيـر الــكـويــتي لـدى
بغـداد سالم الـزمانـان  االستـعدادات
انح إلعادة اجلارية لعقد مـؤتمر ا
اعمار العراق في دولة الكويت خالل

قبل .  الشهر ا
ــكـــتب عالوي تــلـــقــته ونـــقل بــيـــان 
(الــــزمـــان) امس خـالل اســـتـــقــــبـــاله
الزمـانـان في مكـتـبه ببـغـداد قوله ان
ـؤتمـر سـيـمثـل فرصـة كـبـيرة (هـذا ا
لـتــوفـيــر الـدعم الالزم إلعــادة اعـمـار
ـنــاطق احملـررة وتــنـشـيط الــقـطـاع ا
اخلــاص). داعــيــا (اجملـتــمع الــدولي
ؤتـمر للـمـساهـمـة الفـاعلـة في هـذا ا
والـــوقــــوف مع الـــعــــراق لـــتــــجـــاوز
الــتــحـديــات الــتي خــلـفــتــهـا مــعـارك
الـتحـريـر ضد تـنـظـيم داعش). وثمّن
شرف لـدولة الكويت, عالوب(الدور ا
أمـــيــرا وحــكـــومــة وشــعـــبــا في دعم
الــعــراق). الفــتــا الى ان (الــعــراق لن
ينـسى وقفـة االشقـاء واالصدقاء الى
جــانــبه فـي مــحــنــته وجــهــودهم في
تذلـيل الصـعوبـات والتـحديـات التي
تـواجــهه) . عـلى صـعــيـد آخـر  نـفى

ائــتالف الـــوطـــنــيـــة صـــحــة انـــبــاء
افــــادجت بــــإجـــراء زعـــيــــمه عالوي
اتــصــاالت مع احلــكـومــة الــســوريـة
بهدف حتريض االئتالف ضد بعض

الدول العربية . 
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وقـال بيـان صـادر عن قـيـادة ائتالف
الـوطـنـيـة تـلـقـته (الـزمـان) امس ردا
عــلى (فــبـركــات وأكــاذيب صــحـيــفـة
ســعــوديــة) انه (بــ احلــ واآلخـر
تــــنـــــبــــري بـــــعض وســـــائل االعالم
ـأجــورة الـتي حتـمل نــيـات سـيـئـة ا
لـتـرويج األكـاذيب والـفـبـركات بـحق
بـعض الشـخـصيـات الـوطنـيـة ولعل
شـبوه الذي تـناقلته آخرها اخلـبر ا
صـحـيـفــة الـوطن الـسـعـوديـة بـشـأن
اتـــصــاالت يــجـــريــهــا نـــائب رئــيس
اجلمهـورية وزعـيم ائتالف الوطـنية
الــدكـــتــور ايــاد عالوي مـع الــنــظــام
الــســوري بــهـدف حتــريض ائــتالف
الوطنية ضد بعض الدول العربية).
مـضــيـفـاً  ان (ائـتالف الــوطـنـيـة في
الوقت الذي يحـتفظ بحـقه القانوني
ــقــاضـاة الــصـحــيــفـة فــإنه يــنـفي
وجــود أي اتــصــاالت او لــقــاءات او
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تتفاقم االزمـات داخل البلدان حـينما تـكون تركيـبة اجملتمع الـواحد تتجه
الى تخنـدقات طائفـية او قومـية وحتى عـرقية وتـبتعـد طرق احلل بعد ان
تكـون الشـرائح في تـناحـر دائم يسـهم بصـورة رئـيسـية الى حـرب اهلـية
ب ابـناء الـبلـد انفـسهم وغـالبـاً ما تـكون تلـك االنقـسامات مـستـندة الى
شـكلـة نفسـها حـيث ترى هـذه اجلهـة او تلك دائرة فـارغة من مـحتـوى ا
مـتـمـسـكـة بـرأيـهـا الـذي تـعـتـقـد انه عـ الـصـواب وغـيـرهـا خـاطئ. هـذه
ا ستـستـمر في مخـتلف بلـدان العالم النزاعـات التي حدثت وحتـدث ور
كانت مسبوقة بخطابات كراهية واقصاء االخر تبناها اشخاص يعتبرون
ن يـنتـمـون لـهم ويـساعـدهم في ذلك انفـسـهم اصـحـاب القـرار وزعـمـاء 
ـوجـة بـغــيـة مـكـاسب سـيـاسـيـة او ـصـلـحـة الــذين يـركـبـون ا اصـحـاب ا
اقتـصاديـة تـصب في مصـلحـتـهم ناهـيك عن دور االعالم اخلـطيـر الذي
يعـمل كمـاكنة تـرويجـية في تـفشي وتـنشـيط خطـابات الـكراهـية بـ ابناء
الشعب الـواحد وبـالتالي يـكون ناجت تـلك العـمليـة تعبـئة لـهذه الفـئة على

تلك وبالعكس. 
ـهـمة الـتي تـصـدرت في فـتـرة سـابـقة من ور  يعـد الـعـراق من الـدول ا
عـام 2005 و2006 و2007 ابـان احلــرب الــطــائـفــيــة الـتـي اجـجــتــهـا
خطـابات الـكراهـية ابتـداءً من بـعض السـياسـي اصاحـب النـفوذ مرورا
تطـرف واالعالم السـياسي عالوة على خـطابات اقـليمة برجال الـدين ا

. سعت بصورة او باخرى الى بث روح التفرقة ب العراقي
ـظــلـمـة الـتي دفع ثـمــنـهـا الـشـعب وحــــــدث مـا حـدث في تــلك احلـقـبـة ا
العـراقي فـقط. ومـرحـلـة مـا بعـد "داعش" وقـرب االنـتـخـابـات التـشـريـعـية
ـراحل الـتي يـسـتـغـلـهـا البـعـض لـبث خـطـابات لـلـعـراق تـعـد من اخـطـر ا
الكـراهـيـة عـلى اسـاس طـائـفي او قـومي وحتـى حزبـي من اجل مـكاسب
سـيــاسـيــة حتـصل عــلـيـهــا هـذه الــكـتــلـة او تـلـك بل يـذهب الــبـعض الى
اخلوض في برامج انتخابية مسمـومة تهدف الى تمزيق ذلك النسيج بدم

بارد. 
ـكن ان يكـتب لهم النـجاح في مبـتغاهم وبالتـأكيد هـؤالء السيـاسيون ال 
تصـدون للمشـهد الديني الهدام دون وجود وجـوه ساندة في مـقدمتهـا ا
ـدعوم سيـاسياً بـأموال الشـعب نفسه ومـحاولة تـضليل مرورا باإلعالم ا
ـنشود في اقـامة حـكومة وطـنية نـزيهة تـستحق الراي العـام عن الهدف ا

ان تتصدى للمشهد السياسي وتخدم الشعب العراقي. 
وهذه اخلـطابـات التي يـبـثهـا السـياسـيون والـداعـمون لـهم!! ال تؤثـر على
العـمليـة االنتـخابـية فـحسب بل تـعبئ اجملـتمع وتزيـد الكـراهيـة والتـفرقة
كن ان والبغـضاء في ما بـينهم وقـد تكون نـتاج حرب طـائفيـة اخرى ال 

حتمد عقباها. 
وتـتفـاقم خـطـابـات الـكراهـيـة في الـعـراق بـشـكل مخـيف بـحـسب مـنـظـمة
"مسارات" التي رصـدت منذ االول من تـموز ولغايـة مطلع تـشرين الثاني
نصرم  76 رسالة كراهيـة في اليوم الواحـد تبث على جميع من العام ا
نـظمـة من خالل دراسة ورصد رئـية حيث حـددت ا سـموعـة وا واقع ا ا
إعالمي دقيق نسبـا لشخوص من فئـات مختلـفة عملـوا على بث خطابات
ـئـة مـنهـا إعـالمـيون و42 الـكراهـيـة في اجملـتـمع الـعـراقي كـانت 15 بـا
ئة كانت حصـة رجال الـدين وتؤكد ـئة سيـاسيـون فضالً عن 43 بـا با

"مسارات.
ان هذه النسب حددت بعد عمل متواصل ومتابعة دقيقة جلميع الوسائل
والـشرائح اخملـتـلـفـة. ولـعل تـشـريع قـانون صـارم يـنـبـذ اخلـطـاب الـديني
ـتـطـرف يــحـتـاج الى تـطـبـيق صــارم عـلى جـمـيع من يـبث او والـقـومي ا
يـتـبـنى خـطــابـاً طـائـفـيـاً او قــومـيـاً او عـرقـيـاً دون الـنــظـر الى اخلـلـفـيـات

السياسية او الدينية بشكل مباشر.

عايـير التي تـستنـدون عليـها وتريـدون منا نحن ال اعلم ماهي الـدوافع وا
ابناء هذا الشـعب اخمللصون احملبـون لوطننـا وشعبنا كي نـضع اصبعنا
في حبـر الفـساد والـدم الـتي لوثـنا بـها اصـابعـنـا فيـما مـضى من الزمن

القريب ? 
عـجبـا عـلى من سـرق ثـرواتي وحـقـوقي وكـرامـتي وتـسـبب في تـهـجـيري
ا من وقتـلي .. وجعـلني اعـيش في خـيم بالـية تـعـتصـر امعـاء صغـاري ا
اجلوع والعطش .. واحـمل امي العاجـزة فوق ظهـري عشرات من الـكيلو
ـارقون لـيهـدموا متـرات هربـا من وحوش داعش الـتي جاء بـها الـعمالء ا

بيتي ويذبحوا اوالدي كذبح اخلراف ..?? 
ـديـنـتي .. مـزروعـة كـيف تـريـدون مـني ان انـتـخب .. والـنـفـايـات حتـيط 

بطعام الكالب السائبه والقطط والفئران ? 
كيف تريدون ان انتخب ومشـفانا بال دواء ..?? وامراض السرطان اكلت

اعدادا كثيرة من ابناء شعبي رجال ونساء واطفاال .. 
من تـريـدون ان انتـخب .. وانـتم ابـكـيـتم رجـاال عـراقـيـون من فـاقـة الـعوز

واجلوع ?
وهل تعلـمون ماذا يـعني بـكاء الرجـال .. وكم من الهمْ يـحمل حتى وصل

به احلال ان يبكي ?.. 
اا نـتــخب من نـشــر الـتــخـلف واجلــهل واخملـدرات والــطـائــفـيه بــ ابـنـاء

شعبي? ... 
كـيف تــريـدون مــني ان انـتــخب وجـلــود الـشــهـداء في مــذبـحــة اهـلي في
الـكــرادة مــازالت مــلـتــصــقـة عــلى جــدران احملالت واالبــنـيـه ... كـيف ..
وشبـاب سقـطـوا وغابـوا وليس لـهم اثـر ... وان امـهاتـهم يـعلـو اصوات
السـماء .. عـلهم يـحصـلون عـلى اثـر لهم لـيدفـنونـها كـرمز يـزورونهـا ب
فـينـة واخـرى ..?? هـؤالء من حـزن عـلـيهـم الطـيـر والـعـصـفـور حتى ورود

ا جرى لهم .??.... ا  بالدي ذبلت حزنا وا
اانتخب ومدن بـاهلها اصـبحت اطالال مازال اهلـها حتت انقاضـها قتلى

بال ارواح ...
اي خير هذا الذي فعلتوه او عملتوه ... يذكرني ويدفعني النتخبكم? 

هل تريـدون خداعي مـرة اخرى ??.. ال .. ان كـنت قد خـدعتنـي مرة عيب
عليك ..

اما ان اردت خداعي مرة اخرى فهذا عيب عليً .
انـتم تـريـدون ان يـخــرج الـشـعب النـتـخــابـكم .. بـالـقـوة بـالــتـهـديـد بـقـطع

االرزاق والرواتب ...
انتم تـريدون ان نـنتـخب قسـرا.. النكـم خائـفون مـلطـخة ايـديكم بـالفـساد
ـعـاول الــتي اسـتـخـدمـهـا اجملـرمـون لـتـمـزيق ـة .. انـتم حـمـلـتم ا واجلـر

العراق ومجتمعه ? 
ـستـقبل من يالـقبـاحتـكم وغروركم .. اقـولهـا متـيقنـا بانـكم خائـفون من ا
القانون .. خائفون النكم ستحاسبون مهما طال الزمن او قصر ??.. 

اتعلـمون ماذا فـعلتم .. بـهذا البـلد وشعـبه ?? انتم تتـحملـون سبب ارتداء
شعب الرافدين 

وشاح السواد طوال عقد ونصف من الزمن ... ??
السـتم انتم من حـولتم مـؤسسـات الدولـة ودوائرهـا الى جامـعة علـي بابا

  تخرج مرتش
وفاسدين .. ?? 

وللتـاريخ اقول انتـم اناس ساديـون  اختيـاركم بعـناية من قـبل مجرمي
امريكا لتـدمير هذا البـلد وسرقة ثـرواته وتمزيق مجتـمعه ... وها انتم قد

حققتم لها وللصهيونية ما ارادوا. 
صيركم احملتوم ... وسياتي اليوم الذي فال تفرحوا فهؤالء سيتركونكـم 

ستقفون امام حكم الشعب والقانون ..?? 
حتية لـكل سياسي عـراقي شريف .. يريـد خيرا لـلعراق .. واخـيرا ادعو
ـاني اراد ان يـضع لنـفسـه بصـمة خـيـر ب االشـرار ... ان يضع كل بر
الـعـراق وشـعبـه نـصب عـيـنيـه فـالتـاريـخ اليرحـم وسـيسـجـل كل صـغـيرة
وكبيـرة .. وهو ميـراث الجيـالك اما ان يتـفاخـروا به او يكون وصـمة عار

تالحقهم اينما كانوا

علي الدايني

UI¡∫ نائب رئيس اجلمهورية اياد عالوي خالل لقائه السفير الكويتي في بغداد

بسـرقة سـبعـة آالف طن  من احلنـطة
كــان داعش قـد خــزنـهــا بـاحملــافـظـة
وفـــيــمــا لـــفــتت الى إعـــادة تــســويق
احلـنــطـة بـأوراق مـزورة وتــوزيـعـهـا
ـواطـنـ رغـم تـلـفـهــا طـالـبت عـلـى ا
بإجـراء حتقـيق بالقـضيـة ومحـاسبة

ال العام. سراق ا


