
ح استـمعت الى خبـر نزول العـراق الى ذيل قائمـة البلـدان احملرومة
من االمن والـــسالم لـم اتــفـــاجــأ النـــني مـــتـــعــود عـــلى طـــعم الـــنــكـــبــة
ـقـراطـيـة الـتي تـقـودها ة.وتـعـلـمت بـفـضل اسـاتـذتي هـذه الـد والـهـز
احزاب اسالمـيـة ان احلكـومـات في العـالم نـوعان.حـكـومة نـاجـحة في

التقدم وحكومة ناجحة في الفشل.
اعني ان الفشل درجات واخر درجة في الفشل يظهر ان هناك من هم

اقل فشال.
اخر القائمة يعني ان هذه احلكـومة هي ناحجة ومبدعة في الفشل الن
وذج ال احد يـصل الى فـشلـهـا.وهـذه السـلـطة الـتي حتـكم البـلـد هي 

تدني. للفشل االبداعي اذ ال احد ينزل الى مستوها ا
انها خبيرة وصانعة لفشلها الذي تتمسك به كامتياز.ففي اي استبيان

او استطالع للراي او احصائية يحتل العراق عالم القائمة السفلي.
ـوت والـفـوضى يـتـربع الـعـراق هـنـاك في اسـفل الـسـلم حـيث ابـخـرة ا
ـرة مـعـهـد وحـيـدا مـبـدعـا فـي فـشـله الـذي ال يـدانـيه احــد.وجـاء هـذه ا
االقتصـاد والسالم عـبر مـؤشره السـنوي لـيقول لـنا ان الـعراق حصل
عـلـى الـرقم  160من ب  161 دولـة وقــد سـبــقــته الـســودان ولــيـبــيـا
والصومـال واليمن لـيظل العـراق كالـعادة محـافظا عـلى امكانـيانته في

التاخر. 
لنـقل ان حـكـومـتنـا اخـذت امـتيـاز الـفـشل وحـدها ولن

حتـلم بـاخـذ امـتـيـاز الــنـجـاح.فـالـنـجـاح يـعـني ان
تكـون في الـقـمـة وال يـنـافـسك احـد.والـفشل ان
تـكـون في االسـفل بـصـورة مـطـلـقة النـك فـقدت
كل طــاقـــة لــلـــصــعـــود قــلـــيال.وهــذا يـــعــني ان

احلكومة حاصلة على االمتياز في الفشل.

مـهمة ادخال معروضات شركة ارض الوطن
الـتي سـتـقـوم بـتـنـفـيـذ مـعـرض الـصـنـاعات
الـصيـنيـة على ارض مـعرض بـغداد الدولي
خـالل الــفــتــرة من  15-12كـــانــون الـــثــاني
 2019 باالضافة الى اتخاذ كافة االجراءات
الـالزمة في ما يخص االسـتعداد للدورة 45
ـعـرض بـغـداد الـدولي واخلـاصـة بـاسـتالم
طـلــبـات الـشـركـات الـتـي تـرغب بـالـتـسـويق
لـلـدورة الدولـيـة اضافـة الى اسـتالم طلـبات
الــشـركــات الـتي تـرغـب بـاعـتــمـادهــا كـاحـد
وكـالء الــديــكــور وكـــذلك الــتـــرويج لــفــرص
الـرعاية لدورة معرض بغداد  2018 وجذب
اسية والذهبية والفضية فضال الـرعايات ا
عن االســـتــمــرار بــالــتــســويق االلــكــتــروني
ـعرض بغـداد الدولي عن طريق لـلدورة  45
الــبــريــد االلــكــتــروني وذلك بــارســال دعـوة
ــــشـــاركـــة في الـــدورة لـ  11000 شـــركـــة ا
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مـنحت الشركة العامة للمعارض واخلدمات
الـتـجـاريـة العـراقـيـة في وزارة الـتـجارة 38
إجــازة تــصــديــر و 7329اجــازة اســتــيــراد
لــتـجـار ومــسـدوردين عـراقــيـ خالل شـهـر
اضي . ونـقل بيـان عن مديـر عام حـزيـران ا
الـــشــركــة هـــاشم مــحـــمــد حـــا الــقــول ان
(الــشــركــة قـامت أيــضــاً خالل الــشــهـر ذاته
بــاصـدار  83هــويـة اسـتـيـراد و 10هــويـات
تـــصـــديــر وجتـــديــد  32هـــويـــة اســتـــيــراد

وتصديق  9 شهادة منشا. 
مـضـيـفـاً بـان مـنح اجـازات الـتـصـدير كـانت
ـواد (غـذائيـة وكيـميـاويـة ومتـنوعـة والتي
بــلــغت اقــيــامــهــا مـائــة واربــعــة مــلــيـارات
واربــعــمــائـه واربــعــة وســبــعــون مــلــيــونــا
وثـمـانـيـة واربـعـون الف ومـئـتـان وعـشرون
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واشــار الـبـيـان الى (قــيـام قـسم الــتـخـطـيط
ـتابعة في الشركة بتزويد قسم االحصاء وا
ـتابـعة ـعـلومـات في دائـرة التـخطـيط وا وا
ــركــز الـوزارة بــتـقــريــر الـقــوى الــعـامــلـة
الــشــهــري وتـــقــريــر الــبــرنــامج احلــكــومي
وتـقو االداء واستـمارة التـجارة الداخـلية
وبــيـانـات الـنــشـرة االقـتــصـاديـة والــتـقـريـر
الـشهري االحصائي النشـطة الشركة اضافة
ـشـتـركـة بـ الى مـتـابـعـة نـشـاط الـلـجـان ا
الـعـراق والـدول الـشـقيـقـة والـصـديـقة  ,امـا
ــعـارض اخلــارجـيــة فـتــمـثل نــشـاط قــسم ا
ــشــاركــة في مــعــرض صـفــاقس الــدولي بــا
وبـاالضافة الى مخاطـبة دائرة العالقات في
لحقيـات التجارية فاحتـة ا وزارة الـتجارة 
فـي لـبـنان  ,تـركـيـا  ,مـصـر لـبـحـث امـكـانـية
اقـامة اسـواق جتاريـة عراقيـة خارج الـبلد .
مـشيرا الى قـيام قسم الـرقابة والـتدقيق في
تابعة وتدقيق مالحظات اجلهات الـشركة 
الـرقـابيـة واعداد االجـابـات الالزمة وتـدقيق
بـرمة مع الـشركة ومـتابـعة تنـفيـذ العـقود ا
ومــتـابـعــة الـلــجـان الــدائـمـيــة الـعــامـلـة في
ـشارك في دورة الـشركـة وتصفـية قوائم ا
مــعــرض بـغــداد الـدولي والــقــيـام بــجـوالت
ـالحظات مـيدانـية داخل الـشركـة وتاشـير ا
ـواد وتـدقيق حـول تـدقيـق عمـلـية جتـهـيز ا
ــــشــــتــــريـــات مــــســــتــــنــــدات الــــصــــرف وا

االعـالم واالتـــصـــال احلـــكـــومـي في مـــركـــز
الـوزارة حـول تـاجـيل اقامـة مـعـرض االزياء
ـنسـوجات الـتركـية اضـافة الى االتـصال وا
بـوسائل االعالم االجنـبية واحملـلية لتـغطية
فــعــالــيــات مــعــرض جــيـتــكـس لالتــصـاالت
ــعــلــومــات ومــعــرض الــرعــايـة وتــقــنــيــة ا
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واعــلـنت الـشــركـة عن قـيـامــهـا بـاالجـراءات
ـقدمـة من قبل الالزمـة اخلاصـة بالـطلـبات ا
ـتخـصـصة ـنـظـمة لـلـمعـارض ا الـشـركات ا
لـغـرض دراسة تـواريخ اقامـتهـا ومقـارنتـها
ــثــبــتـة لــدى الــشــركـة ــعـارض ا بــجــدول ا
ـــعــارض لـــتـــجـــنب حـــدوث تـــعـــارض مع ا
ــوعــد واالخـتــصــاص . ونـقل االخــرى في ا
الــبــيــان عن الــبــيـان حــا قــوله (انه تــمت
مـفـاحتـة الهـيـئـة الـعامـة لـلـكـمارك لـتـسـهيل

ـتـوفـرة بيـانـاتـها فـي برنـامج الـتـسويق وا
اضــافـة الى مــفـاحتـة اجلــهـات احلـكــومـيـة
وغــيــر احلــكــومـيــة واالحتــادات الــعــربــيـة
ــشـتـركـة والــغـرف الـعـربـيـة  –الــتـجـاريـة ا
شاركة . واشار البيان لـغرض حثهم على ا
الى اسـتـمـرار الـشـركـة بـالـتـهـيـئـة واالعداد
ـعــرض الـتــجـاري لــتـنــفـيــذ خـطــة اقـامــة ا
االسـالمي الـسـادس عـشــر لـلـدول االعـضـاء
فـي مـنــظــمــة الــتــعــاون االسالمـي وارسـال
ـركـز مــسـودة الـكـراس اخلـاص بـذلك الى ا
االسالمـي لـتـنـمـيـة الـتـجـارة لـلـوقـوف عـلى
رأيـهم ليـتسنى الـبدء بالـتصـميم والطـباعة
ــعــرض الــتــجــاري االسالمي اخلــاصـــة بــا
الــسـادس عـشـر .واعــلـنت الـشـركــة الـعـامـة
لــتـصـنـيع احلـبــوب في وزارة الـتـجـارة عن
تـنفـيذ جلانـها الرقـابية والـنوعيـة بوحدات
الــرقــابــة واخملــتــبـر  63زيــارة لــلــمــطـاحن
احلـكومـية واالهلـية في النـجف خالل شهر
تــمـوز . جـاء ذلـك في الـبـيــان الـذي اصـدره
ـكتب االعالمي  نقال عن مدير عام الشركة ا
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وذج واضـاف البيان بانه   سحب  43 
ــــوذج حـــبـــوب خـالل تـــلك طــحـ و 31 
الـزيـارات الغـراض الـفـحص اخملـتـبري و
تأشير  16مخالفة نوعية وغير نوعية  من
جـانـب اخـر اشـار الـبـيـان عن تـنـفـيـذ جلـان
رقــابـة الـوكالء  20 زيــارة لـوكالء الـطـحـ
نـتج عنها رصـد مخالفة واحـدة فيما اجرت
جلــان رقــابــة االفــران واخملــابـز  16 زيــارة
اســفــرت عـن رصـد  3 مــخــالــفــات رقــابــيـة
ـتــعــهـد الــتـنــظـيف في ومــخـالــفـة واحــدة 
تهعد النقل  ـطحنة احلكوميـة  واخرى  ا
واحــيــلت جــمــيع اخملــالــفــات الى االقــسـام
ــقـر الــعـام .  وفي والــلـجــان اخملــتـصــة بـا
الـسـياق ذاته اكـد الـبيـان عن مـواصلـة فرع
قررة الـديوانـية بـانتاج وجتـهيـز احلصـة ا
طـاحن العـاملة من مـادة الطـح بـجمـيع ا
بــاحملـافـظــة. مـشـيــرا الى مـتـابــعـة عـمــلـيـة
االنـتاج والتوزيع بواسطة الـلجان الرقابية
في الـــفـــرع لـــضـــمـــان ايـــصـــال الـــطـــحـــ
ـشـمـولـ بـنـظـام اخملـصـص لـلـمـواطـنـ ا
الـبـطـاقـة التـمـويـنـية بـالـكـمـيات والـنـوعـية
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االقالم كـانت مـقــيـدة ورغم الـتـقــيـيـد جتـد االبـداع يــنـحت عـلى الـورق
بحروفٍ لم نشاهدها في عصر احلداثة .

في عام 1980اجنزت عملي االول واالخـير النني عـلى قناعـة تامة بأن
الكاتـب ليس من الـواجب علـيه ان يكتـب بزخمٍ مفـرط كي ال يؤدي ذلك
ـا بـعـنـوان الى نـضـوب امـكـانـاته ! فـاالمـر لــيس بـتـعـدد الـعـنـاوين وا
يـحتـضن كـافـة الـقـراء . اكتـمـلت الـروايـة بـعـد معـانـاة طـويـلـة وصراع
رحلة الثانية واالهم  طويل مع القرطاس والقلم فقد جـاء دور الطبع ا
عـرض عــلي بـعـض االصـدقــاء اسـمــاء دور نـشــر مـحــلـيــة  قـررت ان
ـوافقـة ويـتحـقق ذلكَ االجناز اعرض عـليـهم عـملي الـفـريد لـعلـهـا تتم ا

ثابة السعادة الوحيدة في حياتي .  الذي اصبح 
لقد جاء الرد بالـرفض ! من كل االطراف وكل اصحاب الدور اشادوا
بعمـلي ونعتـوه بالـرص ولكن خـطورة الفـكرة والـعنوان والـلغة الـقوية
قد منـعت كتـابي ان يدخل حتت ذلك اجلـهاز ليـصل الى كافـة القراء .
آلة من صـنع البـشر مـنعـتني من اكـتسـاب تلك الـفرحـة التي قـد تؤدي

بانعطاف مزاجي السيء الى مزاج معتدل .
ومرت الدقـائق والسـاعات وااليام والـسنـ وبقي ذلكَ الـعمل على رف
مكـتبـتي  ال احد يـواسيه سـوى التـراب وخيوط الـعنـاكب  والعـمر لم
يتـبق منه الـكثـير وخريـف العمـر قد بـانت طالئعـهُ ويصيـح بي سعدون
جابر من االذاعـة "شيبـنه شوف الـشعر لـونه شعـمل بينه عـشرين عام

انكضت وانت الي ناسينه" !!
تهالكة مع الزمن ببرميل واغلقه بأحكام قررت ان اضع تلك االوراق ا
كـان معـروف قرب نـصب او تمـثال . وضت ذلك الـبرميل في وادفنه 
ساحة تـمثال اسـد بابل العـظيم  دفنـتها في االرض لـتختمـر لالجيال
القادمـة لعل الذي يـعثر عـليهـا ينفـذ الوصيـة التي تسـكن حتت التراب

مع صاحبها !

UF—÷∫ جانب من اجتماع الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية

d¹
—U

I
ð

 “UO² ù« Wł—œË W uJ(«

qAH « w

s Š œ«“u½

بغداد

…ezUH « WLzUI « 5Ð WOÞ«dI1b «

 Èd³J « WK²J «Ë

WOŽu³Ý√ WIKŠ w  Íd « W ËbłË WOzU*« œ—«u*« …—«œ≈ g UMð WŽ«—e «
—cM  wB  –  œ«bGÐ

عـقدت وزارة الـزراعة حـلقـتهـا العـلمـية
األسـبـوعــيـة بـشــأن فـهم االحــتـيـاجـات
ــائــيــة لــلــمــحــصــول وجــدولــة الـري ا
ـياه  بحضور واجهة أزمة ا األسـاس 
الـوكـيـل الـفـني مــهـدي ضـمـد الــقـيـسي
ومـســتــشـار الــوزارة لــنـشــاط  الــثـروة
احلـيـوانـيـة حـسـ عـلي سـعود. ونـقل
بـيان تـلقته (الـزمان) امس عن الـقيسي
ــنــاقــشــة أن (الــوزارة تــأكــيــده خالل ا
ـوضوع إدارة تـولي اهـتـمـامـا واسـعـاً 
ـائـيـة ـعـاجلــة قـلـة اإليــرادات ا ـيــاه  ا
وتــــقـــلـــيل الــــضـــرر عـــلـى احملـــاصـــيل
الـزراعـيـة  حـيث أوضح رؤيـة الـوزارة
بــــوضـع احلــــلــــول الالزمــــة ومــــنــــهــــا
اسـتـخدام األنـابـيب لـنقل مـيـاه الـسقي

وحفر اآلبار). 
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وتـضمنت احللقـة محاضرة حول إدارة
ـائـيـة وجـدولـة الـري عدي طه ـوارد ا ا
ـتابـعة تـناولت من دائـرة التـخـطيط وا
تـكـامـلة وتـشـخيص مـوضـوع اإلدارة ا
ــائـيـة واحلــلـول عـلى مـشــاكل األزمـة ا
زرعـة والتعريف بـأساسيات مـستوى ا
ائي وحساب جدولة الري  االحتياج ا
الـتي تسهم بـتنظيم عـمليـة الري بشكل

صـحيح على مسـتوى احلقل الزراعي .
ـشـاركة واخـتـتـمت احلـلقـة الـعـلـمـيـة 

اخملتص واحلاضرين في النقاش.
واعـلـنت مـديـريـة زراعـة كـركـوك تـنـفـيذ
كـافـحـة الـقوارض في حـمـلة مـجـانـيـة 
احلقول والبسات في عموم احملافظة
لـلـمـوسم الـزراعي احلالي  2018حـيث
نـفــذت الـكــوادر الـفــنـيــة اخملـتــصـة في
ـكــافــحـة اجملــانــيـة ـديــريــة حـمــلــة ا ا
لـلـبـســاتـ واحلـقـول وحـسب اخلـطـة
ـقــررة فــضال عـن تـنــفــيــذ مــكــافــحـة ا
وقـائــيـة ضـد الــقـوارض وبـاســتـخـدام
مـبـيـد الـسـتـورم اجملانـي عالـي اجلودة
ــطـلـوبـة لـضـمـان جنـاح وبـالـكـمـيـات ا
احلـمـلة والـقـضـاء التـام عـلى احلـشرة
وشـــمـــلـت عــدد كـــبـــيـــر من الـــفـالحــ
ـكافـحة. كـما تـضمنت ـستـفيدي من ا ا
احلملة عقد عدد من الندوات االرشادية
واحلـــقـــول االيــضـــاحــيـــة والــلـــقــاءات
ــيــدانــيــة اخملــتــلــفــة من اجل ارشــاد ا
ــزارعــ حـول وتــوجــيه الــفالحــ وا
الـطرق الصـحيـحة لـلمكـافحـة واحلفاظ
عــلى احملـاصــيل من االضــرار الــتي قـد
زروعات تـصيبها.ونـاقش قسم وقاية ا
ديـرية زراعة مـيسان بـالتعاون الـتابع 
زروعات والـتنـسيق مع دائـرة وقايـة ا

مـوضوع النباتات السامة واخملدرة في
الــعــــــــراق وطــرق تــشــخــــــــــيــصــهــا
وأمـاكن انتـشارهـا واألضــــــــــرار التي

تسببها . 
ـقـامة ـركـزية ا جـاء ذلك خالل الـندوة ا
ـركـز اإلرشـادي الـتـدريـبي عـلى قـاعــة ا
فـي مــحـــافــظـــة مــيـــســان وحـــضــرهــا
مــسـؤولـي وحـدات الــوقــايــة واإلنــتـاج
الـنبـاتي في الـشـعب الزراعـيـة التـابـعة

للمديرية. 
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وتــضــمــنت الــنــدوة إلــقــاء مــحــاضــرة
تـمحورت حول أنواع الـنباتات اخملدرة
والـسامة في الـعراق ووصفـها وأماكن
تــــواجــــدهـــا واألضــــرار الــــصـــحــــيـــة
هام والـنفسية الناجمة عنها وأخيرا ا
ـزروعـات ـنـاطـة عــلى دائـرة وقـايـة ا ا
ودورهـا فـي مـكــافــحــة تـلـك الـنــبــاتـات
واحلـــد من انـــتـــشـــارهــا بـــالـــتـــعــاون
والـتــنـسـيق مـع مـديـريــات الـزراعـة في
ـركـز االرشادي في احملـافـظـات.ونـظم ا
قدسـة وبرعايـة دائرة االرشاد كـربالء ا
والــتـــدريب الــزراعـي وبــالــتـــعــاون مع
شـعبـتي زراعة عـون واحلسـينـية وفرع
االحتـاد الـعــام لـلـجــمـعـيـات الــفالحـيـة
بكر عن مـشاهدة حقليـة حول الكشف ا

سـوسة النخيل احلـمراء. وقال بيان ان
(الـــعـــمــــلـــيـــة جـــاءت ضـــمن مـــفـــردات
كافـحة االفات في الـبرنامج االرشـادي 
بـــســـاتـــ الـــنـــخـــيل واحلـــمـــضـــيــات
وبــــــحـــــضــــــور عـــــدد مـن الـــــفـالحـــــ
واخملـتـصـ في الـشـأن الـزراعي حـيث
 الـتـطـرق الـى مـحـاور عـدة تـضـمـنت
وصف تـفــصـيـلي لـلــحـشـرة ونـبـذة عن

تـاريخـها وبيـان مدى االضـرار الكـبيرة
كــمــا الــتـي تــســبــبــهــا عــلى الــنــخــيل 
ـارسة عـملـية عن شـاهدة  تـضمـنت ا
صـائد ووضع الـفرمون كـيفـية نـصب ا
سـتهـدف وشرح طبـيعة في الـبسـتان ا
عـــمــلـــهـــا والــيـــة الــفـــحص والـــكــشف

صائد).   االسبوعي لهذه ا
واضـاف البيان انه  (توزيع فولدرات

تـــعـــريـــفـــيـــة عن احلـــشـــرة الصـــحــاب
الــبـســاتــ واعالمــهم بــضـرورة ابالغ
ـزارع االرشـاديـة الـشــعب الـزراعـيــة وا
في حــال ظـــهــور او شك بــوجــود هــذه
كما  تـوزيع مبيـدات للقوارض االفـة 
من قـبل وقايـة شعبـة زراعة احلـسيـنية
مع شــــرح تـــفــــصـــيــــلي عـن كـــيــــفـــيـــة

استخدامها). 

واالسـتـخدامـات والصـادر اخملزني وتـدقيق
كـشف البنك و كتب الهيئة العامة للضرائب
بـخـصوص تـشابـه االسمـاء وتدقـيق عـملـية
ـصــدرين ــســتـورديـن وا اصــدار هــويــات ا
واجـازات االسـتـيـراد والـتصـديـر بـاالضـافة
الـى قـيــام قــسم الـعـالقـات واالعالم شــعــبـة
ـــراسم والـــتـــشـــريـــفـــات بـــحـــجـــز قـــاعــة ا
الــتـشـريـفــات الـكـبـرى خالل شــهـر حـزيـران
القـامة افـتتـاحيـة معـرض ومؤتـمر جـيتكس
وافـتتاحية مؤتمر مـعرض الرعاية الصحية
الــشــامل اضــافــة الى اســتـحــصــال ســمـات
الـدخول لالجانب والشركات زاجل العراق ,
ـتـحـدة ) الـرؤيـة  ,بــيـرامـيـدس  ,الــشـركـة ا
ــخـــاطــبــة وكـــذلك قــيـــام شــعـــبــة االعـالم 
ـســتـشـار الـتـجـاري لـلــسـفـارة الـفـرنـسـيـة ا
ـسـوقـة لـلـدورة 45 واعالمــهم بـالـشـركـات ا
ــعــرض بــغــداد الــدولي ومــخــاطــبــة قــسم

قراطية قراطـية احلقيقية ال الد تعد االنتخابات صورة من صور الد
واطـن من خاللها عن رأيـه في شكل احلكم وادارة شوهـة اذ يعـبر ا ا
ثـليه في الدولـة وفي اختـيار االكـفأ الدارة الـدولة من خالل انـتخـاب 
مـجـلـس الـنـواب  ,ان تـمت االنــتـخــابـات بــشـكل اعــتـيــادي بـعــيـدة عن

الترهيب والترغيب والتزوير .
واطن بـاخـتـياره االصـلح بـعمـلـيـة تغـيـير شـامـلـة تقـود الـبلـد نـحو ان ا

االعمار واالصالح .
قراطيات في كافة دول العالم ان القائمة الفائزة وما اعتادت عليه الد
قـاعـد تكـلف بـتـشكـيل احلـكومـة الـقادمـة كـونهـا مـثلت االرادة باكـثـر ا
انه بـقدرة ـواطن من بـ عدة قـوائم ال احلقـيقـيه للـنـاخب واختـارها ا
ـرشـحـيهـا عـلى الـقيـادة نـحـو االفضل وبـاالمـكان ـثـلة  هذه الـقـائـمة 
ـواطنـ فـيـدلوا اجراء حتـالـفـات قبـل عمـلـيـة االنتـخـابـات تنـال رضـا ا
ـرشح نالوا باصواتهم لـهذا التحالف الـذي سيخوض االنـتخابات 

رضاه .
أما ما يـحصل االن من عـملـية تشـكيل الـكتـلة االكبـر بعـد اعالن نتائج
قراطية وال تمت بأي صلة للشرعية االنتخابات فهي عملية مغايرة للد
الـدسـتـوريـة وتـعبـر عـن سـلب ارادة الـنـاخـب مـن جـهـة وتفـرض عـلـيه

تكتالت جديدة لم يكن مقتنع بها من جهة اخرى .
قراطي ال مفهوم الن مفهوم الكتلة االكبر مفـهوم سياسي ال مفهوم د
شـارك في الكتـلة االكبـر بعيداً عن ارادة خدمي يخدم الـسياسـي ا

الناخب .
الن النـاخب لن يـعطـي اي شرعـيـة للـكـتلـة االكـبر بل اخـذت شـرعيـتـها
رفوضه من سياسي رفضهم الشارع بدليل لم يحصلوا على اعلى ا
االصـوات ولم تــكن قـوائـمــهم بـالــتـسـلــسل االولي في الــفـرز بل كـانت

قوائم متأخرة بالتسلسل وهذا ما يبعد اي غطاء شرعي عنها .
قاعد النيابية هو مخالفة علنيه ألسس ان ابعاد القائمة الفائزة باكثر ا
عهـودة وخذالن للنـاخب الوطني الذي تـمكن ان يعطي قراطـيات ا الد

صوته لقائمة تمثل طموحه وسلب ألرادته احلره في االختيار .
اال اننا نالحظ مايحصل العكس اذ نضرب ارادة الناخب جانباً وتبدأ
واطن الهرولة لتجمع مجموعة من القوائم التي ال تمثل ارادة عموم ا
بل تمـثل ارادة السـياسـي الـفاشـل والذيـن يحـاولون احلصـول على
قاعد بعد انتهاء عمـلية العد والفرز لتحقيق مصاحلهم اكبر عدد من ا

واطن . الشخصية ال مصلحة الوطن وا
وضوع الكتلة االكبر والقائمة الفائزة . اذ ال بد من اعادة النظر 

ـقـاعد ويـعـمد رئـيس اجلـمـهـوريـة الى تـكـلـيف الـكـتـلة الـفـائـزة بـاكـثـر ا
النـيـابيـة بـتـشكـيل احلـكـومة وتـعـطي فتـرة دسـتـورية لـذلك وان اخـفقت

قاعد وهكذا . تكلف القائمة التي حصلت على اقل ا
لنـبتـعد عن االجـتهـادات في تـفسـير الـنصـوص القـانونـية والـدستـورية

ـفهوم الصحيح ولنحتكم الى مـنطق العقل والواقع وا
قراطيـة ان كنا نؤمن بهـا ولنعمل على منح للد
القـائـمـة الـفـائزة الـفـرصـة لـتشـكـيل احلـكـومة
اجلديدة ولنبعـد التكتل غير القـانوني بتسميه
الكـتلـة الـكبـرى فهي بـدعـة جديـدة في مفـهوم

قراطية .                  الد
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نــهـر دجــلـة) .مـن جـهــة اخـرى اعــلـنت
ـهــجـرين في مــديـر دائــرة الـهـجــرة وا
مـحـافظـة ديالى ابـتـهال الـدايني قـيام
كــوادرهـا بـتــوزيع مـسـاعــدات اغـاثـيـة
عـلى الـعـوائل الـعـائـدة في قـرى قـضاء
ـقـدادية .وقـالت الـدايني لــ ( الـزمان) ا
امـس انه  (   تــــوزيـع مــــســــاعـــدات
اغــاثـيـة شـمـلت الف عــائـلـة عـائـدة في
ــــقـــداديــــة " اجلـــزيــــرة االولى قــــرى ا
والــثـــانــيــة ولــوش االولـى والــثــانــيــة
طار" وشماملة وشاقراق وحمندلية وا
حــيث تـضــمـنـت مـبـردة لــكل عــائـلـة  )
ــسـاعـدات .واضــافت الـدايــني  ان ( ا

ــوزعـة كـانت وفق بــرنـامج مـنـظم  ا
اعـــــداده من قـــــبل دائـــــرة الــــهـــــجــــرة
ــســاعــدات ــهـــجــرين عــلى ضــوء ا وا
ــرسـلـة من الــوزارة ولـغـرض شـمـول ا
جميع العوائل ولتـــــــخفيف معاناتهم
 ) . كــــمــــا أعـــلــــنـت  الـــدايــــني  ان  (
ــيــدانـــيــة قــامـت بــتــوزيع كـــوادرهــا ا
مـساعدات انـسانية عـلى نازحي مخيم
مـعسكر سعـد التابع لقضـاء بعقوبة ).
ــسـاعـدات االنــسـانـيـة مــبـيـنـة  ان ( ا

الـتي  تـوزيـعـهـا شـملت  180عـائـله
نــازحه  حـيث تـضــمـنت مـبـردة هـواء
لــكل عــائــله من اجـل تــخـفــيف الــعبء
عـــنـــهم ) .واكــــــــــــــدت ان (دائــرتـــهــا
سـاعـدات الواردة مـسـتـمرة بـتـوزيع ا
ـهـجـرين الــيـهـا من وزارة الـهــجـرة وا
عــلى كــافــة الــنـازحــ في اخملــيــمـات

والعائدين الى مناطقهم احملررة  ) .
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واكــد رئـيس مـجـلس مــحـافـظـة ديـالى
عـلي الـدايني   ان ازالـة العـشوائـيات
الـسـكنـية داخل احملـافـظة مـتوقف الى
إشــــعــــار اخــــر .  وقــــال الــــدايــــني لــ
(الـــزمــان) امـس إن  (الــعـــشــوائـــيــات
عقدة لـفات ا الـسكنيـة في ديالى من ا
والـتي يـنـظـر لـهـا من مـنـظـار انـساني
كــونـهـا حتـتــضن مـا يـزيـد عن 20الف
ـــنــاطق ومــنــهــا نــســـمــة في عــمــوم ا
بـعقـوبة). واضـاف الدايـني ان  (ازالة
الــعـشـوائـيـات فـي ديـالى مـتـوقف الى
اشـعار اخر  مـشيرا الى ان (حل ملف
الــعـشــوائـيــات في ديـالى حتــتـاج الى
ـركـزية امـكـانـيـات من قـبل احلكـومـة ا

لـتام البديل لـهم وفق اطار يوفر لهم
خـدمات حـقيـقية)  .فـيمـا كشـفت عضو
مـجلس مـحافـظة ديـالى  جناة الـطائي
ان  (اجملـلس اصدر توجيها لكل مدراء
الـدوائر اخلدمـية ومدراء االقسـام فيها
ــــنـع زيــــارة مــــجـــــالس الــــعــــزاء او
ـنــاسـبـات االجـتـمـاعـيـة خالل اوقـات ا
الـعـمل الرسـمي) . واضافت الـطائي لــ
قتضيات (الـزمان)  ان (التوجيه جاء 
ـا يـسـبـبه ـصــلـحـة الـعـامـة   نـظـرا  ا
غـياب مـدير الـدائرة او القـسم من خلل
فـي اداء الـــواجـــبـــات واالســـتـــجـــابـــة
ــواطـنــ )  الفــتـا الى ان لــشــكـاوي ا
ـنــاسـبـات (زيــارة مـجــالس الـعــزاء وا
االجـتماعـية تقـاليد مـحترمـة لكن يجب
ان ال تـــتــقــاطع مع اخلـــدمــة الــعــامــة)
.واعـــــــلـن اجملـــــــــــــلـس احملـــــــلـي  في
نــاحـــــــــيـة الـسـعــديـــــــة بـديـالى عن
بـــــــــدء عـودة  189اســرة نــازحـة الى
مـنــازلـهـا في نـاحـيـة الـسـعـديـة شـمـال
شـرق احملـافـظـة.  وقـال رئـيس مـجلس
نـاحيـة السـعدية عـبد الـسالم اخلالدي
لـ  (الــزمــان) ان  ( 189اســرة نــازحــة
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بـــدأت بــالــعــودة إلى مـــنــازلــهــا داخل
نــاحـيــة الـســعـديــة بـحــضـور قــيـادات
حـكومية وامـنية)  مضـيفا  ان (عودة
األسـر جاء بـعد إكـمال تـدقيق مـلفـاتها
مـن قــبل جلــان مــخــتــصــة) . وأضــاف
اخلـالـدي   أنه ( رفع وجبـات أخرى
الى الــلــجــان اخملـتــصــة في عـمــلــيـات
ديـالى للتدقـيق األمني من أجل العودة
قـبلة ) .واعلـنت مديرية خالل الـفترة ا
مـاء  ديـالى  ان مـالكـاتـهـا الـهـنـدسـية
اجنــــزت اعــــمـــال صــــيـــانـه وتـــأهــــيل
ـشاريعها في عدة مـناطق باحملافظة 
ـــيـــاه لـــتــلك وذلـك لــتـــامـــ وصــول ا
ــــنـــاطـق. وقـــال مــــديـــر مــــاء ديـــالى ا
ــكـــدمي  لـ (الــزمــان)  ان مـــرتــضى  ا
الكـات الـهنـدسـية والـفـنيـة الـتابـعة (ا
ـديرية ماء محافـظة ديالى ـ  مركز ماء
 نـاحيـة هبهب  اجنـزت اعمـال صيانه
وتــأهـيل مـضـخـتـ دفع سـعـة  200 م
3/ و 400 م3 / ســـاعـــة  في مـــحـــطــة
تـــقــويـــة ســيف ســـعــد  وذلـك بــهــدف
ـــــومه عـــــمل احملـــــطــــة وضـــــمــــان د
اسـتمـرارية الـتشـغيل  لـتامـ وصول
مـــيــاه الـــشــرب الـى مــنـــاطق  هـــبــهب
ـة  ســيف سـعــد  الـغـالــبـيـة   الــقـد
فـــضال عن الـــقــيـــام بــحــمـــلــة إلصالح
الـكـسورات في اخلط الـناقل قـطر 160
ـغذي الى قـريـة جيـزاني اإلمام مـلم  ا
بـهـدف احلـفـاظ عـلى مـيـاه الـشـرب من
الــهـدر والـتــلـوث وتــأمـــــــــ وصـوله
نطـقة التـــــــابعة إلى إلى أهـالي تلك ا
ـكدمي  نـاحــــــيـة هبـهب) . واضـاف ا
الكــات الـهـنــدسـيـة والــفـنـيـة في ان (ا
مـديرية ماء محافظة ديالى ـ  مركز ماء
 نـاحية جديدة الشط    اجنزت  ايضا
اعـمـال صـيـانه وتأهـيل مـضـخـة الدفع
ســـعـــة 200 م 3 / ســــاعـــة اخلـــاصـــة
ـجـمع مـاء الطـوبـاني بـطـاقة مـلـيون
ـــومه عــمل غـــالــون  وذلك بـــهــدف د
اجملـمع وضـمان اسـتـمراريـة الـتشـغيل
لـتأم وصول مـياه الشرب إلى أهالي
الـــطـــوبــانـي والـــقــرى اجملـــاورة لـــهــا
الـتابـعة لـناحيـة جديـدة الشط). واكد 
ان (كــوادرهـم الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة
شاريع مـســــــــتـمرة بـصيانـة جمـيع ا
ـائيـة في عمـوم منـاطق احملافـظة من ا
ـــواطـــنــ ـــيــاه الى ا اجـل ايــصـــال ا
وبــانــســيــابــيــة عــالــيــة  وعــلى ضــوء

توفرة لهم ). االمكانيات ا

وسم حـمـرين مـؤمن بـالـكـامل لـغـايـة ا
الـشتوي فيمـا اشارت الى ان البحيرة
 تـــعــزيــزهــا بـــإطالقــات مـــائــيــة من
بـحيرة دربـندخان لـتعويض االطالقات
ائية التي صرفت لتعزيز نهر دجلة. ا
ــائـــيــة مــهــنــد ــوارد  ا وقــال مـــديــر ا
ـعمـوري  لـ (الزمـان) امس إن  (حجم ا
ـائـيـة مـن بحـيـرة حـمـرين االطالقـات ا
الـى نهـر دجـلة تـقدر بـ 80 مـتـر مـكعب
لـتـعزيـز نـهر دجـلـة بإجتـاه مـحافـظات
ــعـــمــوري أن اجلـــنــوب) . واضـــاف ا
ائي لبـحيرة حـمرين والتي (اخلـزين ا
تـقدر بـ مـليار و420 مـليـون هو خزين
إسـتـراتيـجي جلمـيع محـافظـات البالد
ويــدار عن طـريق الــوزارات االحتـاديـة
ــــكن الـــتــــدخل به مـن أي جـــهـــة وال 
ــائــيـة ـوارد ا كــانت) . و اكــد مــديــر ا
ـوجـود ـائي ا بــديـالى  ان (اخلـزيـن ا
في بــحــيــرة حــمــرين مــؤمن بــالـكــامل
ـوسم الشـتوي)  الفـتا الى ان لـغـاية ا
(بـحيرة حـمرين  تعزيـزها بإطالقات
مـائيـة من بحـيرة دربنـدخان لـتعويض
ائـية التي صـرفت لتـعزيز االطالقـات ا
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اعــلن رئـيس مـجـلس مــحـافـظـة ديـالى
عــلي الــدايــني إن  ( بــحــيــرة حـمــرين
شــمـال شــرق بـعـقــوبـة تـشــكل خـزين
ـيـاه االستـراتيـجي في ديـالى كونـها ا
ـــئــة من تـــؤمن حـــاجــة نـــحــو  85بـــا
مـناطق احملـافظـة ) . واضاف الـدايني
لــ ( الـــزمـــان ) امس  ان  (مـــنـــاســـيب
ـيـاه في الـبـحـيـرة انـخـفـضت بـشـكل ا
غــيـر مـســبـوق مـؤخــرا  وذلك لـزيـادة
االطـالقـات مــنــهــا صــوب نــهـر ديــالى
بـــإجتـــاه دجــــلـــة لـــدعم احملـــافـــظـــات
اجلـنـوبـيـة ). وأوضح الـدايـني  ان  (
الـفـائدة لن تـتحـقق بزيـادة االطالقات
فـي ظل بـقــاء الـتــجــاوزات الـصــارخـة
عــلى األنـهــر )  الفـتــا الى ان  (مـوقف
مـحافظة ديالى سـيكون صعبـا للغاية
فـي حال عـدم هـطول امـطـار او حدوث
ســيـــول وســتــواجه كــارثــة خــطــيــرة

للغاية ). 
ــائــيــة في ــوارد ا وكــانـت مــديــريــة ا
احملـافـظـة قـد اكدت فـي وقت سابق أن
ــوجـود فـي بــحــيـرة ــائـي ا اخلــزين ا


