
في وزارة العـمل سوقـا خيـريا لـعرض
مـنـتـجـات عــدد من مـنـظـمـات اجملـتـمع
ــدني اإلنــســانــيــة ويـعــود ريــعه إلى ا
يتامى احلشد الشـعبي واستمر يومي
االثـــــنـــــ والـــــثـالثــــاء   7 - 6 من آب
ـركــز الـعـراقي - اجلـاري عــلى أرض ا

الكوري. 
ـتـحــدث بـاسم هـيـئـة احلـمـايـة وذكـر ا
االجـتـمـاعــيـة عـمـار مـنـعم إن (افـتـتـاح
الــــســــوق اخلــــيــــري  بــــالــــتــــعـــاون
والــــتــــنــــســـــيق مع قـــــسم اخلــــدمــــات
ـرأة مع منـظمات االجتـماعيـة لدائرة ا
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طـلوبـة لضمـان جناح احلـملة وبالـكميـات ا
واحلد من انتشـار القوارض بكـافة انواعها.
وقــال بـيــان تـلــقــته (الـزمــان) امس ان (هـذه
احلملـة تنفـذ بصورة سـنوية وحـسب ظهور
اآلفـة وقـد شــمـلت عـدد كـبــيـر من الـفالحـ
ـكـافـحـة بــعـد اعـطـاءهم ـســتـفـيـدين مـن ا ا
الـتــعـلــيـمـات واالرشــادات الالزمـة من خالل

شاهدات احلقلية). الندوات االرشادية وا
وأجرت وحـدة الوقايـة في شعـبة زراعة أبي
غريب في مديريـة زراعة بغداد الـكرخ حملة
ـكـافحـة الـقـوارض في احلـقول والـبـسـات
ضمن نـطاق عـمل الشـعبـة للـحد من انـتشار
الـقـوارض  واآلفـات الــزراعـيـة الـتي تـصـيب
ـقابل أجـرت شعـبة احلقـول الزراعـية . في ا
زراعــة بــغـداد الــكـرخ اجــتــمـاعــا ضم مــديـر

ـأمون رئيس االحتاد الشعـبة مدير نـاحية ا
احمللي للجـمعيات الفالحـية في قاطع الكرخ
ــنـطــقــة هـور رجب عــضـو اجملــلس احملــلي 
ـثل عن دائـرة الـكـهـربـاء في بـاإلضـافـة إلى 
الزمبـرانية لـرصد التـجاوزات احلاصـلة على
األراضي الــــزراعــــيــــة واتــــخــــاذ اإلجــــراءات

تجاوزين القانونية بحق ا
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وفي ذي قــــار تـــــرأس الــــنـــــائب االول عــــادل
الدخـيلي اجتـماع اللـجنـة الزراعيـة في مبنى
ديـوان احملـافـظـة بـحـضـور رؤسـاء الـوحدات
االدارية ومـسـتشـار احملـافظ لـشؤون الـزراعة
ـثـلي عن ــائـيـة والـزراعـة و ـوار ا ومـديـر ا
الـدوائـر اخلدمـيـة وعـدد من شـيـوخ ووجـهاء
نـاطق الشـمالـية واجلنـوبيـة مؤكداً عشـائر ا

ـــائـــيـــة في ذي قـــار. واكــد تــفـــاقم االزمـــة ا
ـيـاه في عـموم الـدخـيـلي (اسـتـمـرار شـحـة ا
ـقررة احملـافـظة مع عـدم ايـصـال الـكمـيـات ا
ا سـبب اربـاك كبـير في عـمـليـة االطالقات
ـــاء عن الـــعــديـــد من اقــضـــيــة وانــقـــطــاع ا

ونواحي ذي قار . وواضح الدخيلي " انه 
تــشـكـيـل جلـنـة مــوسـعـة تــعـمل عــلى قـيـاس
ـائــيـة مـن مـحــافـظـة تــصـاريف االطالقــات ا
واسط وحــتى اقــضــيــة ذي قـار اجلــنــوبــيـة
.ووضع خــطـة تــنـظــيـمـيــة لـضــمـان وصـول
ـياه بصـورة عادلـة) . واكد (اهـمية كمـيات ا
مـــعـــاجلــة مـــلـف ايـــصــال مـــاء الـى قـــضــاء
االصالح لــكــونه اكــثـر االقــضــيــة ضـرراً من
ــائـيــة واغــلب قــراه مــهـددة تــفــاقم االزمــة ا

بالهجرة اجلماعية).
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بغداد

من احملـاور منـهـا طـريقـة زراعـة احملـاصيل
ـو محـصول ـراحل  ـشاركـ  وتعـريف ا
الـــذرة الـــصــــفـــراء واالســـتــــخـــدام االمـــثل
لالســمـدة وطــرق اضـافـتــهـا حــسب مـراحل
عــمـر الـنــبـات وطـريـقــة الـري لـكـل مـرحـلـة
كافحة لآلفات الزراعية وحصاد وعمليات ا
عوقات التي تتعرض لها احملصول  واهم ا
وكـيــفـيـة مـعـاجلـتـهــا اضـافـة الى عـمـلـيـات
خـدمـة مـحــصـول الـذرة الـصـفـراء. يـذكـر ان
هــذه الـنـدوات تــسـاهـم في تـوعــيـة وارشـاد
ـزارع حـول الطـرق السـليـمة الفالحـ وا
في زراعـة مـحـاصـيـلـهم وزيـادة االنـتـاجـيـة
لــتــحـقــيق االكــتــفـاء الــذاتي وتــوفــيـر االمن

الغذائي للمواطن.
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ــركــز االرشــادي الـتــدريــبي في كــمــا نــظم ا
مــحـافــظـة واسط ورشــة عـمل حتت عــنـوان
عــمــلــيــات اخلــزن واثــرهــا عــلى عــمــلــيــات
التسويق وبـحضور عدد كـبير من الفالح
واخملـتـصـ فـي الـشـأن الـزراعي . الـورشـة
تــضــمــنت مــحـاور عــديــدة مـنــهــا تــوضـيح
وشــرح االهـمــيـة االقــتـصــاديـة في حتــسـ
عمليات اخلزن لـلحبوب بالطـرق الصحيحة
الـتي تـمـنع عـمـلـيـات الـتـعفـن والتـلف كـذلك
شرح امـاكن ومواصـفات اخلـزن اضافة الى
ضـــرورة الــتــخــلص مـن االعــداء احلــيــويــة
لــلـــمـــخـــازن مـــثل احلـــشـــرات والـــقــوارض
ــا تـــســبـــبه من ضــرر والــطــيـــور الــبـــريــة 
اقـــتــصـــادي داخل اخملـــزن  كـــذلك ضــرورة
ــنع االصــابــات الــفــطــريــة في االهــتـــمــام 
ـــا تـــســـبـــبه مـن تــلـف احلـــبــوب اخملــازن  
وبالتالي االضرار االقتصادية الكبيرة جراء

ضرر احملصول .
ونفـذت  مـديريـة زراعـة بابل حـملـة مـجانـية
ـكافـحـة القـوارض في احلـقـول والبـسـات
فـي عــمــوم احملــافـــظــة لــلـــمــوسم الــزراعي
احلالي حيث نفذت الكوادر الفنية اخملتصة
ــكــافــحــة ــديــريـــة حــمــلــة مــجــانـــيــة  في ا
القـوارض في  البسـات واحلـقول وحسب
ـقـررة فـضال عن تـنـفـيـذ مـكـافـحـة اخلـطـة ا
وقائية ضـد القوارض وباستـخدام مبيدات
نوع نوفـار وستورم اجملـانية عـالية اجلودة
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أعـلن الـوكـيـل الـفـني لـوزارة الـزراعـة  مـهـدي
ق لعدد ضمد القيـسي عن فتح االستيـراد ا
من احملاصيل الزراعية للـحاجة احمللية عمال
بالرزنـامة الـزراعية بـعد ان  منع اسـتيراد
ـدة سـبعـة اشهـر مـنذ بـداية الـعام الـطمـاطة 
احلالي. ونـقل بيـان تلـقته (الـزمان) امس عن
شمولة بالقرار القيسي قوله ان (احملاصيل ا
هي الـطـمـاطـة والـبـطـاطـا والـرقي والـبـطـيخ
نظرا لقلة االنتاج احمللي منها وللموازنة ب
الـــطـــلب والـــعـــرض فــضـال عن جتـــنب عــدم
ـــواطن ارتـــفـــاع االســـعـــار واثـــقـــال كـــاهل ا
الــعـراقي ولــلـحــفـاظ عــلى انـتــاجـيــة الـفالح
ــــزارع احملــــلي). واوضـح ان (قـــرار مــــنع وا
دة اسـتيـراد محـصـول الطـمـاطة قـد اسـتمـر 
سبـعة اشـهـر منـذ بدايـة العـام احلالي نـظرا
لــنــمــو وتــطــور االنــتــاج في احملــصــول امـا
محاصيل الـبطاطا والرقي والـبطيخ فأن منع
دة اكـثر من ثالثـة اشهر استـيرادها اسـتمـر 
بـنيـة على اسس عمال بـالـرزنامـة الزراعـيـة ا
ـوازنــة بـ عــلــمـيــة واقــتـصــاديـة لــغــرض ا
ـــنــتج الــعـــرض والــطـــلب واحلـــفــاظ عـــلى ا

الزراعي احمللي).
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ــتــابــعـة في وبــاشــرت وحـدة الــتــخــطـيط وا
شـعــبـتي زراعــة احلـمـزة الــغـربي واحملـاويل
ديرية زراعة بـابل عملها لتجهيز التابعت 
ـزارعــ بـاألسـمـدة الــكـيـمـيــاويـة اخلـاصـة ا
2018 ـحصـول اخلـضر لـلـموسم الـصـيفي
وبـواقع  65كـيــلـوغـرامــا من سـمــاد الـيـوريـا
و 50كـيـلـوغــرامـا من الـداب لـلـدو الـواحـد.
تــأتي تـلك اخلـطــوة بـعـد اســتـكـمــال الـكـشف
وقعي على االراضي الزراعية  والتاكد من ا
شـمولة بـتوزيع االسـمدة  حيث ساحـات ا ا
ـقررة سـاحـات ا  جتهـيز  482دو  من ا
حملـــاصـــيل اخلــــضـــر ضـــمن قــــاطع قـــضـــاء

احملاويل.
ثـنى ندوة ارشـادية ونظـمت مديـرية زراعـة ا
حول اهـميـة زراعـة محـصول الـذرة الصـفراء
في الــبــاديــة وبـحــضــور عــدد من الــفالحـ
ـزارع واخلـبـراء واخملتـصـ في الـشأن وا
الـزراعي. وجرى خالل الـنـدوة  مـناقـشـة عدد
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أوضــحت مــديــر عــام دائــرة احلــمــايـة
االجـتـمـاعـيـة لـلـمـرأة في وزارة الـعـمل
وسوي لرئيس مجلس عطور حس ا
مــــحـــافــــظـــة بــــغــــداد ريـــاض نــــاصـــر
العضاض حجم العمل اإلنساني الذي
ــرأة خــدمـة تــقــوم به دائــرة حــمـايــة ا
ــعـيل ربــات األسـر لــلـنــسـاء فــاقـدات ا

الفقيرة.  
ونـقـل بـيـان تــلـقـته (الــزمـان) امس عن
ـــتـــحـــدث بـــاسم هـــيـــئـــة احلـــمـــايـــة ا
االجــتـــمــاعــيــة عــمــار مــنــعم قــوله (أن
وسـوي قدمت شـرحاً وافيـاً عن عمل ا
الــــدائــــرة وأقــــســـــامــــهــــا في بــــغــــداد
واحملافـظـات األخـرى من خالل قـسمي
الـــــبــــحـث االجــــتـــــمـــــاعي واخلـــــدمــــة
االجتماعية وكيف أن الدائرة في حالة
استـنـفار دائـم حتى خالل أيـام الـعطل
من اجل اسـتـكمـال مـسـتـلـزمات إطالق
ــــقــــرر. راتب اإلعــــانــــة في مــــوعــــده ا
ـــــــوســـــــوي أن قـــــــلـــــــة وأوضـــــــحـت ا
ـالـيــة تـشـكل عـائـقـاً الـتــخـصـيـصـات ا
كــبــيـراً أمــام شــمـول أعــداد كــبـرى من
عـيل بـراتب اإلعـانة الـنسـاء فـاقـدات ا
ـهـندس مـحـمد عـلمـاً إن وزيـر العـمل ا
شياع السوداني ال يألو جهداً في هذا
اجملــال ويــســعى بــاســتــمــرار من اجل
تــوفـيـر تــلك الـتــخـصــيـصـات لــشـمـول
اإلعـداد الـكـبــيـرة من األسـر الـفـقـيـرة .
ــوســوي إلى (أهــمــيــة دور وأشــارت ا
البـاحث االجتـماعي في تـوثيق وجمع
عـلومـات لبـيان حـالة األسـر وحتديد ا
ــسـتــحـقــة فــعال مـنــهــا ضـمن األســر ا
قـانون  11لـسـنة  2014وفق اسـتـمارة
خـــاصــــة مــــتـــفـق عـــلــــيــــهـــا مع وزارة
الـتـخـطـيط مـضـيـفـة أن الـهـيـئة قـامت
بـفتح مـنـافذ بـديـلة في اربـيل وكـركوك
ـشـمـولـ بـاإلعـانـة جـراء لـلـنـازحــ ا
الــعــمـلــيـات الــعـســكــريـة ضــد تـنــظـيم

رأة فـاقدة ـرتبـطـة بواقـع ا شـاريع ا ا
عيل بكل فئاتها .  ا

وأشـاد الـعضـاض (بـالـعـمل اإلنـساني
الـــــذي تــــقـــــوم به دائـــــرة احلــــمـــــايــــة
االجـــتـــمــــاعـــيـــة لـــلــــمـــرأة وجـــهـــدهـــا
االسـتثـنـائي من أجل الـنـهـوض بواقع
رأة وخصـوصاً ربـات األسر الفـقيرة ا
من حيث تقــــــد اإلعانـة االجتمـاعية
في مـــــوعــــدهــــا احملـــــدد واخلــــدمــــات

األخرى).
w³Fý bAŠ

وافتـتحت دائـرة احلمـاية االجـتمـاعية

دنــــــــي عن طـريق إقامة اجملــــتـمع ا
عــدد مـن االجــتـــمـــاعــات لـــتـــحــضـــيــر
مــسـتــلـزمــات إقـامــة وإجنـاح الــسـوق

اخليري). 
وأضاف منعم إنه ( عـرض منتجات
ــدني عـــدد من مــنــظـــمــات اجملــتـــمع ا
ــــشــــاركــــة في الــــســــوق الــــتـي قـــام ا
ن سـتفـيدات  بصـناعـتـها عـدد من ا
لـــــديـــــهن مـــــهـــــارات في اخلـــــيـــــاطــــة
واإلكـــســســوارات واحلـــرف الــيــدويــة
اذج مختلفة والتراثية وكذلك بعمل 

ا يتناسب وذوق الزبون).
ــــــعــــــرض مــــــشــــــيـــــــرا إلى أن (ريـع ا
ســـيـــخــصـص لــدعـم يــتـــامى احلـــشــد

الشعبي. 
ÍdOš ‚uÝ

يـذكـر أن الـسـوق اخلـيـري هـو الثـاني
الــذي تــقــيـمـه الـدائــرة بــالــتــعـاون مع

دني). منظمات اجملتمع ا
تـنــتـظـر مـديــر دائـرة شـبـكــة احلـمـايـة
االجـــتــمــاعــيــة في مــحــافــظــة ذي قــار
شــمــول  60الف مـــســـتــحق إلعـــانــات

الـشـبـكـة لــكال اجلـنـسـ من الـذين 
اكـمـال جمـيع اجـراءات شـمـولـهم مـنذ
عام  .2016وقـال مـديــر الـدائـرة نـوفل
عبد احلميد في تصريح صحفي امس
إن (هناك بـوادر ايجابـية بشـمول هذا
ـالــيـة الــعـدد فـي ظل انـفــراج االزمــة ا

الية). وقرب اطالق التخصيصات ا
ـشمـولـ حالـيا  ولفت الـى ان (عدد ا
ن يــتـقـاضـــــــــــون رواتب الـشــبـكـة
بواقع  85الف مستـفيـد منهم  54الف
من شـــريـــحـــة الـــرجـــال و 31 الف من

شريحة النساء).
 واوضح ان (الدائـرة كـانت قد اكـملت
معامالت شمول  80 الف مستحق في
عام  2016  شـمـول  20 الف مـنـهم
مــؤخــرا ضـمن الــعــدد الــسـابق فــيــمـا
يـنــتــظـر  60 الــفـا االخــرين شــمــولـهم

بإعانات الشبكة).

الشـك فيـه إن اجراءات الـسـيـد رئـيس الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي  كانـت حتمل
اجلـرأة في االسـتـجـابـة لـبـعض مـطـالب الـشـارع الـعـراقي  وبـعـضـها كـشف
ـتـراكـم في الـوزارات ومـجـالس احملـافـظـات  خـلل مـقـصـود اخلـلل الـكـبـيـر ا
واخر يـدخل في خانـة التراخي واالهـمال  وثالث يـؤكد مـدى خطورة تـشكيل
ـذهبـيـة والعـرقـية الـذي وصل لـلحـلـقات الـسـلطـة عـلى قواعـد احملـاصصـات ا
الدنـيا في هيكـلية الدولـة  أما الرابع فـأكد إن الكيـانات واالحزاب السـياسية
التي ادارت الـسلطة هي انانية ذاتيـة اخذت من الدولة ماال يحق لها  ووزعت

على الناس القهر والضيم واحلسرة . 
طـالب الشعبـية كبـيرة وواسعة ومـحقة  في ظل هذه بالتـأكيد التـركة ثقـيلة وا
ؤسـسات  والـبعض مـنهم في  (الوجه االوضاع  ونـتيـجة لضـعف ادارات ا
ـطلوب من السيد ثل الشـعبي  فماهو ا مرايـة وفي الكفة سالية) كمـا يقول ا
العـبادي وفـريق عمـله  فهـو قد حـصل على تـفويض شـعبي يـطالب بـالضرب
طالب اجلماهير في واقع وفي كل االماكن  وحتقيق  لكل النهاب وفي كل ا
ياه والصحة والعمل والبنى التحتية  ونعتقد إن هناك العديد من الكهرباء وا
ـشـاريع االنـيـة والـوسـطـية ـعـتـبـرة في الـعـالم مسـتـعـدة لـتـنـفـيذ ا الشـركـات ا
شـاريع . إن السلطة قـايضة النـفط مقابل ا واالستـراتيجية بـالدفع االجل وبا
إذا لم تـكن قـويــة في اجـراءاتـهـا وصـارمــة في تـنـفـيـذ قــراراتـهـا وحـازمـة في
ـافيـات الصـغيرة والـكبـيرة  ومـحاطة احلساب  فـهي بالـتأكـيد تـقع اسيرة ا
بـالـعـيـارين الـذين يـحـاولـون االلـتـفـاف عـلى أي خـطـوة ايـجابـيـة  وفي ظـل ما
انتـجته سـياسـات احملـاصصـة هنـاك العـديـد من هذه اجملـموعـات  فالبد في
هذه احلـالة أن يـكون القـائد في مـوقع مسـؤوليـته ومكـانه أن يتـخذ االجراءات
ـقدوره الـسـكـوت  واليـقـبل انـصاف الـتي حتـمي الـقـرارات . الـشـعب لـيس 
احلـلـول والـوعود  هـو بـحاجـة الى اجـراءات عـملـيـة  والشـعب حـسـاب ليس
قصر بل احللقات االخرى التي لها اتصال مباشر في وزير الكهرباء وحده ا
سلسـلة الـعمل  فقـد طرد سابـقا وزير الـكهربـاء وحيد فـماذا جرى فـقد ظلت
جـالس احملافظـات هي ايضا احلالـة على ماهـو علـيه  واالمر ايضـا يتعـلق 
ـقصريـن  لكي ترى بحـاجة الى اجـراءات مركـزية تـكشف اخلـلل وحتاسب ا
ـواطـنـ  ــال الـعـام ومـصـالـح وحـقـوق ا الـنـاس انه الهــوادة في الـتالعب بـا
عقول في سـنة واحدة عضـو مجلس احملافـظة يحقق ايرادات في فلـيس من ا
رجعية موقفها العـقارات والبيوت واالراضي . لقد حددت جماهير الشعب وا
 فال قــــبـــول لـــســـلـــطــــة احملـــاصـــصـــة  وال رضـــا ألي شـــكـل من اشـــكـــال
احملـاصـصات فـي السـلـطـة  فـكل الـناس تـريـد سـلـطـة وطنـيـة يـديـرهـا رئيس
الــوزراء ويــخــتـــار وزراءه من الــكــفــاءات واصــحــاب اخلـــبــرة لــكي يــحــاسب
ويـتـحـاسب بدون وضـع التـقـصيـر عـلى االخـرين . لـقد دفع الـشـعب الـعراقي
وحده الـثمن في دولـة  نخـرها واضعـافهـا  ومؤسـسات لم تـقدم مـاعلـيها 
ستفيدون وحدهم عـارك كان الشعب وحده يدفع الدم  في ح كان ا وفي ا
ثل كن السـماح  يسـيجون أمـاكن تواجـدهم باحلراس واالسـمنت   لـذلك ال
كن القبول بها  فاجلماهير رحلة االستمرارية  بالتأكـيد ال هذه التـجربة وا
التي حـددت مسارات تـوجهـاتهـا  وبيـنت حالـة التنـاقض بيـنهـا وب سـلطات
ذهـبيـة والعـرقية فـهي االقدر وحـدها عـلى حجـزها في اماكن احملاصـصات ا
ـاضي حـدد تيـار احلـكـمـة وجـهته من تـواجـدهـا وفـضحـهـا  . في االسـبـوع ا
الـسلـطـة وطالب بـسلـطة وطـنيـة كفـوءة ومنـتجـة ومعـبرة عن ارادة اجلـماهـير 
نأمل أن تـبادر فعـليا الـتكتالت والـتيارات واالحـزاب االخرى  لكي يـتم انتاج
حـكــومـة وطـنـيـة بـصالحـيــات كـامـلـة بـاقـرب وقت .  لم يــعـد خـافـيـا  حـقـيـقـة
ـطالبـة بحقـوقها  وبـ السلـطة القـائمة االنفصـال العمـودي ب اجلمـاهير ا
ـطية السلطة انفصـال يحتم على كل اخمللصـ لهذا البلد  بـضرورة تغيير 
ذهبيـة  لكي يتم اعادة بـناء الدولة وطبيـعة مرتكـزاتها الطـائفية الـسياسيـة وا
فاصل على اسس وطـنية  وهذا األمر يحتـاج الى الية التغيـير في كثير من ا
ـشاريع شـاريع احلـصـصـيـة  واالنتـقـال بـجـديـة الى ا الـتي تـتعـكـز عـلـيـهـا ا
واطن ببـوادر التغيير السيـاسية والبرامج االقـتصادية والبـنيوية لكي يـشعر ا
طالب اجلمـاهير . احلراك القـائم ب مختلف الـكتل اليبشر بان واالستـجابة 
هنـاك انتقالة وطنية  بل كل مايجري حسب مامكشوف ومعلن هو اجلمع ب
تلك الـكيانات لالتفاق على صيغة التخرج في محتواها وصيغها عن تلك التي

راحل السابقة .  جرت في ا
وبالتـأكيد مثل هذه التوجهات التردم الهوة الـشاسعة ب اجلماهير والنظام 
ـا سـتـزيـد من اتـسـاع الـصـراع بـ الـطـرفـ  فال يـثق احـد بـان حـقـوق وإ
كـنهمـا ان يتحـققا في ظل هـذه التركـيبة الـتي فشلت واطنـ وبناء الـدولة  ا
ـا الى اجراءات عمل عـلى مدى  (16) عـاما . الشـعب اليحتـاج الى وعود وإ
طالب اجلماهير الثائرة  وهذا يحتم اوال اقصاء ومحاسبة فعلـية لالستجابة 
ــتالعـبـ ـهـمــلـ وا الــفـاسـديـن ايـا كـانت مــوقـعه وثــانـيــا الـكـشف عـن كل ا
صـالح الناس .   نحن لسـنا بحاجة الى (مـطيرجية ) في الـسلطة ومجالس
ـا بـحــاجـة الى رجـال دولـة وعـمل  وهـذا االمـر يـتـطـلب من احملـافـظـات  وإ

رئــاســة الــوزراء اخلــروج من دائـــرة الــتــراضي الى الــفــعل
عركة مع االرهـــــاب عركة هي شبيـــهة با يداني  فا ا
 والشـعب مسـتعـد للمـضــــي مع اصحـاب القرارات
الــشـــجــاعــة الى حــيـث انــتــصــار الــوطــــــــنــيــة عــلى

ذهبية .  احلصصية وا
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ـستـغربٍ أن يـراودني سؤاالً بـعيـنه كـلمـا همـمتُ بالـكتـابة: "مـاذا أكتب ليس 
ا فكرت بـجلسـات للعـصف الذهني هذا االسـبوع? ما عـنوان مقالـتي?" ولطـا
أشـحن فـيه قـلـمي لـيخط ويـدون مـا هـو جـديـر بالـتـدوين والـكـتـابـة على األقل

بالنسبة لي.
رَّة فـأصـابني وتـركني لكن "الـسـؤال" الذي خـطر بـبـالي وداهم فكـري هـذه ا

مبعثرة عاجزة القلم:
اذا أكتب? وعن أي شيء?

لفـات الفساد ـشكلـة التي أضحت مـستعصـية ومصـدراً  عن الكـهرباء تلك ا
ـواطن السيـما فـي شهـري تمـوز وآب بل سبـباً والسـرقة ومـصدراً لـتـعذيب ا

زري? طالبتهم بتغيير هذا الوضع ا لسقوط شهداء متظاهرين في البصرة 
ـعنـية إجراءات ـياه والـهدر فـيه? وعدم اتـخاذ اجلـهات ا  أم أكتب عن شـحة ا
ـشكلة الـتي لو استمـرت ستوقع حـرباً داخلية?! فعالـة وحلول جوهـرية لهذه ا
واجهة هذا التحدي كمعاجلة أم أقترح عليهم احللول التي أعدّها اخملتصون 

ياه بتبط األنهار?!  الفاقد من ا
أم أتنـاول التلـوث في األنهـار واجلداول ومخـاطره وسوء مـنظر شـواطئه الذي

نتحر يعيد النظر بقراره خوفاً على جثته من النفايات?! يجعل حتى ا
ية أو ربّمـا اختار مـحنة تـزوير االنتـخابات وحـرق الصـناديق في فضـيحة عـا
ـتأخـرة بل ال فـي دول العـالم ـتـقـدمـة وال ا لم يـسـبق لـهـا مـثـيل ال في الـدول ا

الثالث وال العاشر?!
أو عن تشـريع قوانـ كلّ ما فـيهـا هي غ لـلمـواطن وباب جـديد لـلمـفسدين
ستـحق وعدم منـحها له رتشـ كالدرجـات الوظيـفية ومـنحهـا للمـوظف ا وا

عهودة سابقاً إال بعد وجود درجة شاغرة?!! مع توافر الشروط ا
 وهذا يـعني أنـنا سنـجد مـوظفاً أكـلت علـيه السـنون وشـربت وهو في درجته
الـوظـيـفـية نـفـسـهـا مـنـتـظـراً شيء اسـمه "تـوفـر درجـة شـاغـرة"! في حـ هذه
الدرجات سـتعـزل وتمنح بـسخاء مـنقـطع النظـير للـحاشـية واخلاصـة وغيرهم
ـنــاصب والـسـيـارات بال شـرط ـا الـتـعــيـيـنـات وا بل لـيس الـدرجــات فـقط وإ

الشاغر وال داعر وال عاهر!
ن نكتب?! والسؤال األهم 

كنا فـيما مضى إذا كتبنا حـرفاً واحداً فيه نقداً تقوم الـدنيا وال تقعد ويُتخد
إجـراءات سـريـعـة حللّ مــعـضالت ومـشـاكل أمـا اآلن فـنـكـتب ونـكـتب وأمـام
فخـامة مصـطلـحات مـثل: حريـة التـعبيـر عن الرأي وحـرية الـصحـافة ال أحد

يسمع وال أحد يستجيب بل ال أحد يهتم!! 
ا تـشــــــاء فـمثـلك "كَمَــــــــثَلِ الَّذِي يَـنْعــــــِقُ بِـمَا الَ فانـعق أيـــــّهـا الكـاتب 

يَسْمَعُ"!
قاالتٍ تزدخر بأرقام ودالئل دامغة لكنها لم تثر شهية أحد كم كاتب اجـتهد 
ر أحـداثاً ووقـائع لـو نـشرت في ولم تغـيـر معـادلـة أو مـوازين! وكم كـاتب سطـَّ
مكـان آخر غير الـعراق لتـسببت بـسقوط حـكومة أو اسـتقالـة وزراء أو انتحار

.. لكن هنا -حيث أعيش- بال جدوى! السياسي
  !!? ن نكتبُ ويبقى السؤال 

ا اجلـواب الوحيد الذي أمـامي اآلن هو أننا نكتب من ر
أجـل ذاتنـا ومـواكـبـتـنا لـألحداث ولـو حـاكـمـنـا الـتاريخ
يـــــومـاً ما فسنـقول لقـد كتـــــــبنـا لكــــن لم جند آذاناً

صاغية ! 
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اجنـــزت وزارة االعـــمـــار واالســـكــان
والبلديات واالشغـال العامة مشروع
تأهيل ابنـية الشركة الـعامة لناقالت
النفط في محافظة البصرة  ,لصالح
ركز االعالمي لوزارة النفط . وذكر ا
لــلــوزارة في بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (شـركة سـعـد العـامـة احدى

تـشــكـيالت الـوزارة اجنــزت مـشـروع
تأهيل ابنـية الشركة الـعامة لناقالت
النفط بكلفة  1.836.302.500دينار
لحق عقد بلغت قـيمته التعاقدية و
 217.892.500دينار). وتابع ان
(االعـمـال تـتـضـمن تـنـفـيـذ جـملـة من
ـــعــمــاريــة األعــمــال اإلنــشـــائــيــة وا
يـكانـيكـية اخلـاصة والكـهربـائيـة وا

بــإعـادة تــأهـيل أبــنـيـة مــقـرالــشـركـة
حــيث الـــعـــامـــة لـــنــاقـالت الــنـــفط  ,
ـشـروع تأهـيل يـتـضـمن الـعـمل في ا
أربع أبنية وهي بناية اإلدارة العامة
ـالـية  وبـنـايـة األقـسـام اإلداريـة وا
ـالح وقاعة اإلجـتماعات وبناية ا
الـرسـمــيـة سـعـة  120مـقـعـد مـزودة
بــشـاشــة ومــنـصــة ذكــيـة). يــذكـر ان

شــركــة سـعــد ســبق ان اجنــزت عـدة
مـــشـــاريـع لـــصـــالح وزارة الـــنـــفط 
كــمـشـروع تــنـفــيـذ الـوحــدة الـثــالـثـة
لتحس البنزين الذي أدخل اخلدمة
الـفــعـلــيـة في عـام  2014 ومـشـروع
ـــدنــيـــة لـــوحـــدةاألزمــرة األعـــمـــال ا

.LPG  ..ومشروع خزانات الـ
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واعلنت الوزارة عن أستئـناف تنفيذ
شروع اعادة اعـمار جسر اعمالهـا 
زدوج في مـحافـظـة نيـنوى السـكـر ا
مول ضمن مشاريع برنامج اال وا

ائي في العراق.  تحدة اال ا
ـالكـــــات وقـــــال بــــــيــــــان ثـــــان ان (ا
الهـندسـية والفـنيـة في مديـرية طرق
وجــســور نـيــنــوى الـتــابــعـة لــدائـرة
الـطـرق واجلـسـور احـدى تـشـكـيالت
الـــوزارة بــــاشــــرت اعــــمــــالـــهــــا في
االشــراف الــهــنــدسي عــلـى مــشـروع
ـزدوج اعـادة اعـمـار جـسـر الـسـكـر ا
في احملافظة حيث سبق وان تعرض
اجلـسـر لـتـفـجـيـر من قـبل عـصـابـات
داعش االرهـابـيـة والـذي يـبـلغ طـوله
 60 مترا وعرضه 10.16 مترا) م
ــزدوج وبـــ أن (جـــســـر الــســـكـــر ا
ـــنــشــأ عـــلى نــهــر اخلـــوصــر يــقع ا
ــوصل ــديــنــة ا بــاجلــانـب االيــســر 
ويربط حي البريد بحي السكر حيث
ويـتــكـون اجلـسـر الــواحـد من ثالثـة
فـضـاءات كـل فـضـاء يـضم  90رافداً
بــطــول  20مـــتــرا لــلـــرافــد الــواحــد

ــركـز وبـارتــفـاع  85سم  واضــاف ا
االعالمي  إن الــعــمل تــوقف ســابــقـا
بــــــســـــبـب وجــــــود تــــــعـــــديـالت في
ـقـدمة من اخملـططـات واحلـسابـات ا
ـكـلف ـكـتب االسـتـشـاري الـتـركي ا ا
العـداد كـشف اعـمار اجلـسـر نـتـيـجة
اعتماده علـى معطيات غـير دقيقة لم
يـكن بـامـكـانـــــــهم احلـصـول عـلـيـها
بــــشـــكـل صـــحــــيح اال بــــعـــــــــد رفع
ـتـضـررة االنـقـاض وازالــة االجـزاء ا
مـن اجلــــــــســــــــر) . واشـــــــــار الى ان
(الـــوزارة ومن خالل مـالكـــاتــهـــا في
مــديــريــة طــرق وجــســور مــحــافــظـة
نـيـنـوى كـانت مـتـواصـلـة في تـنـفـيـذ
اعـمـالـهـا  اثـنـاء فـتـرة الـتـوقف عـبـر
اجراء حتـضـيرات ضـرورية واعـمال
غــيـر مــنـظـورة يــتم اجنــازهـا خـارج
ــوقع ومـــنــهـــا تــهــيـــئــة الـــقــوالب ا
لالعــمـدة الـتي تــصـنع خـارج الــبـلـد
وتـهـيـئـة الـروافـد الـتي تـمـثل نـسـبة
كــبــيــرة من الــعــمـل وجتــهــيــز مـواد
اخــرى لـــلــمـــشــروع تـــعــويـــضــاً عن
ــوعــد اجنـاز الــتــاخـيــر وااللــتـزام 
ــواصــفـات الــفـنــيـة ــشـروع وفق ا ا

طلوبة والتوقيتات احملددة له). ا
كما اعلنت الوزارة عن حتقيق نسب
اجنـاز مـتـقـدمـة في مـشـروع جتـهـيـز
ياه الثقيلة وتنفيذ محطة معـاجلة ا
لــقـضـاء احلــر في مــحـافـظــة كـربالء
ـديـرية ـقـدسـة. وذكـر الـبـيـان ان (ا ا
الـعـامـة لـلـمـجـاري احـدى تـشـكـيالت

ــــئــــة من الــــوزارة  اجنـــزت  92بــــا
ياه الـثقيـلة الذي مشروع مـعاجلـة ا
يـــخــدم قــــــضـــاء احلــر بـــالــكــــــامل
بــواقع  170الف نـــســمــة مـن ابــنــاء
الــقـضـاء مـع االخـذ بـنــظـر االعــتـبـار
ـتـــوقعـة لـغـاية الـزيادة الـسـكـانيـة ا
ـشروع عام 2035 مشـيـرا الى ا(ن ا
يعـمل بطاقـة تصـميـمية 74000متر

مكعب  باليوم).
ــشـــروع يــقع شــمــال  واوضح ان (ا
غـرب محـافـظـة كربالء عـلى مـسـاحة
ارض 100دو وله دور كـــبـــيـــر في
حتـس الـواقع اخلـدمي لـلمـحـافـظة
عــمـومــا ولـلـقــضـاء خــصـوصــا كـمـا
يـسـاهم مـســاهـمـة فـاعـلـة في تـقـلـيل
التلـوث البيـئي باالضافـة الى توفير
ــيــاه الـصــاحلــة لـلــســقي الـزراعي ا

وتوفير االسمدة العضوية). 
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ــشـــروع يــتــضــمن ثالث وبــ ان (ا
يـاه الـثقـيـلة وهي عـاجلـة ا مـراحل 
ــعــاجلـة ــعــاجلــة الـفــيــزيــاويـة وا ا
عاجلة البايولوجية , الكيمياوية وا
ـديريـة العـامة لـلمـجاري مبـينـاً ان ا
حريصة عـلى اطالق االموال الالزمة
ــشـروع وتـشــغـلـيه لـغــرض اكـمـال ا
واجنازه لتحـقيق االستفادة الـفعلية
ــــتـــابــــعـــة من انــــشـــاءه مـن خالل ا
عنية وزارة باشرة مع اجلهـات ا وا
التخـطيط واالمـانة العـامة للـمجلس

الوزراء).

داعش اإلرهــــابي لــــغـــرض تــــســـهــــيل
تمشية معامالت الشمول بشكل أفضل
وكــذلك بــعــد الـتــحــريــر أولت الــدائـرة
اهــتـــــــــــــمــامــاً كـبــيــراً بـاألقـــــــــسـام
احملـــــررة وســــــهـــــلـــــــت مــــــراجـــــعـــــة

وطنات).  ا
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من جــهــته أكــد الــعـضــاض اســتــعـداد
مـــجـــلس احملـــافـــظـــة لــتـــقـــد الـــدعم
ــنــاسب لــلــدائــرة من خالل تــشــكــيل ا
جلـان للـمـتابـعة مـع الدائـرة ومـناقـشة
ــهـمــة ذات الـعـالقـة في دعم الــنـقــاط ا

½jH∫ عمال شركة ناقالت النفط يزاولون اعمالهم
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