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احـدى احيـاء جنوب بـعقوبـة عاداً إياه
ا موجود وال يصل الى كونه تـضخيم 
ظــــاهـــرة) . واضــــاف الــــعـــطــــيـــة  ان
(حـقـيـقـة االمر هـو وجـود ثالثـة شـباب
مــنـحــرفـ  اعــتـقــالـهم من قــبل قـوة
امـنية من شـرطة ديالـى جنوب بـعقوبة
كــانــوا يــحــاولــون اســتــنــســاخ افــكـار
ـارسات غريبة على مـجتمعنا الذي و
يـتـمـتع بـأخالق وقـيـم عـليـا وهـو دلـيل
مـارسـتهم عـلى انـحـدارهم وشذوذهـم 
الـــرذيــلــة). واشـــار الــعـــطــيــة  الى ان
ــعـتــقـلـ الــثالثـة ســيـجــري اتـخـاذ (ا
اإلجـراءات القـانونـية بـحقـهم الفتا الى
ان قــيــادة الــشــرطــة اوعــزت لألجــهـزة
اخملــتــصــة بــتــعــقب اي افــعـال تــسيء
لـلشباب وللمجتمع بشكل عام). وانتقد
ـتحدث باسم شـرطة ديالى (محاوالت ا
تـعميم هذا الفعل من قبل بعض مواقع
الـتواصل الباحثـة عن اإلثارة والشهرة
عـلـى حـسـاب سـمـعـة وقـيم مـجـتـمـعـنـا
وجــعــله وكـانـه حـالــة عــامـة وظــاهـرة)
مـؤكدا بان  (ما حـصل لم يتجاوز فعل

مش ب ثالثة شباب ال اكثر) .
وطــالــبـت جلــنــة االعــمــار في مــجــلس
ـركــزيـة مــحــافـظــة ديـالـى احلـكــومــة ا
مر بـصرف مسـتحقات  اكـمال تبـليط ا
فـيما الـثاني لـطريق بعـقوبـة ــ بلدروز 
ه اكـدت ان الـطـريق يشـهـد حـوادث مؤ
يـــومـــيــا . وقـــال نـــائب رئـــيس جلـــنــة
ـجلس ديـالى عامـر الكيالني االعـمار 
لــ (الــزمــان) امس ان ( احلـوادث خالل
ــاضــيــة كـثــرت عــلى طــريق الــفــتــرة ا
بـعقوبة  –بـلدروز  نتيجـة لقدم اكسائه
ووجـــود احلــفــر والـــتــعــرجـــات عــلــيه
ـر واحـد لـلـذهاب اضـافـة الى كـونـه 
واإليـاب) .واضـاف الـكـيالني أن  (آالف
ـركـبـات  تـمـر يومـيـا بـطـريق  مـندلي ا
مــرورا بــقـضــاء بــلــدروز   وصـوال الى

ما أدى وبالـعـكس   قـضـاء بـبعـقـوبـة  
الى حـصول أضرار كبيرة في منظومة
مــحـذرا  (انـهــيـارهــا بـسـبب الــطـرق) 

األوزان الثقيلة للمركبات) .
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وطـــالب نــائب رئــيـس جلــنــة االعــمــار
الى ( إعـادة تـأهـيل ـعـنـيـة  اجلـهــات ا
الـطريق من جديـد و صرف مسـتحقات
ـمـر الـثـاني لـتـسـهـيل اكـمـال تــبـلـيط ا
عــمـلـيـة الـسـيــر ولـلـحـفـاظ عـلى أرواح
نظر تلكاتهم وليكون با ـواطن و ا
الــــذي يـــلـــيـق بـــدولـــة الــــعـــراق امـــام

الـــزائـــريـن في ضـــوء الـــتـــطـــور الـــذي
يشهده العالم بالوقت احلاضر) . 

ومـن جـانب آخــر اعـلــنت رئـيس جلــنـة
ـجـلس مـحـافـظـة ديـالى امل الـطــاقـة 
انـه (  عـقــد اجـتــمـاع جلــنـة عــمـران 
الــطــاقـة في مــجــلس مــحـافــظــة ديـالى
بــحــضـور جلــان الـطــاقــة في اجملـالس
احملـلـية لألقـضـية والـنـواحي ) مشـيرة
الـى انه (  وضع الـيــة نــظـام الــعـداد

ولدات) .  لعمل ا
انه  ( واضــافت عـمـران لــ (الـزمـان) 

االتـفاق على ان يكون سعر الوحدة 40
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بـاشـراف مبـاشر من قـبل مـدير عـام الشـركة
الـعامة لـتوزيع كهـرباء اجلنـوب محمـد عبد
الكـات الـهنـدسـية اجنـزت ا االمـيـر احلـلفي
والــفــنــيـة فـي فـرع تــوزيع كــهــربــاء شــمـال
الـبصـرة اعمـال منـاقلـة خطوط  33 كي.في.
وهـو مصدر مـحطة الـقرنة الـثانوية 33/11
الـى جــانب نـــقل مـــغـــذي الــقـــرنــة 33 ك ف
كـي.في اخلارج من مـحـطـة احلـمداوي 132
تنقلة اضافة الى نقل البريـكر الى ا كي.فـي
اجلـديدة في محطة احلمداوي  132 كي.في
مـن اجل فك االخــتــنــاقــات احلــاصــلــة عــلى
خــطـوط الـشــبـكـة الــكـهـربــائـيـة  33 كي.في
ـــغـــذي حملــــطـــة احلـــمـــداوي وهــــو اخلط ا
خلـطوط الشبـكة الكهـربائية  11 كي.في في
مـحـطـة الـقـرنة 11/33 كـي.في الـواصلـة الى
مـنـاطق مركـز قضـاء الـقرنـة  منـاطق (سوق
الـقـرنـة الـكبـيـر ومـنـطقـة الـنـصـير ومـنـطـقة
الـسالم والـنـهـيـرات) حـيث سـيـسـهم الـعمل
بــاســتـقــرار الــفــولـتــيــة وانــتـظــام ســاعـات
الـتـجهـيـز. وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
الكــات الــهـنــدسـيــة والـفــنـيــة في فـرع ان ا
تـوزيع كهرباء ميسان اجنز أعمال الصيانة
االســتـبـاقــيـة عـلى مــغـذي شـارع (11) (20
من خالل نـصب ك.ف ) فـي مـديـنـة الـعـمـارة
محولة سعة  400 كي.في عدد  2 فضالً عن
نــــصب (4) اعــــمـــدة مــــخـــتــــلـــفــــة االنـــواع
مع قاعدة محولة عدد  2 و قاعدة واالحجام
نيـوم حجم 95 وكذلك مـد سلـك أ لـنك فيـوز
مـلم بطول  120مـترا مع سلـك نحاس حجم

 50 ملم  2 بطول  80م وكذلك نصب 4
بـكرات عـازلة و (4) قـواطع دورة. من جانب
الكات الهـندسية والـفنية في اجنزت ا اخـر
فـرع تـوزيع كهـربـاء ذي قار الـتـابع لـلشـركة
الـعــامـة ذاتـهـا أعـمـال مـشـروع فك اخـتـنـاق
مـغذيي (4) كـرمـة حسن و(3) الـفـحـيلي 11

قــطـع الــتــجــاوز عن مـــلــعب تــارتــان بــدون
وكـذلك تـوجـيه إنـذار بـعـدم تـكـرار مـقــيـاس
كــمــا  رفع (18) حــالــة تــبــادل الــتــجــاوز
ــنـاطـق الـســكـنــيـة تــغـذيــة بــ مـغــذيـات ا

تجاورة في شارع (40).  ا
jš …œUŽ«

ـنــطـقـة الــشـمــالـيـة مالكــات نـقل الــطـاقــة ا
تــــتــــمــــكن من اعــــادة خـط نــــقل الــــطــــاقـــة
الـكهربائية (احلويجة  – الدور) و (الشهيد
عبدالله  –سامراء) 132 ك.ف الى العمل

وبــاشـراف مـبـاشــر من مـديـر عــام الـشـركـة
ـنطقة الـعامة لـنقل الطاقـة الكهـربائية في ا
ــــهــــنـــدس خــــالــــد غـــزاي الــــشـــمــــالــــيـــة ا
الكات الـهـندسـية والـفنـية تـمكـنت ا عـطـية
ــذكــورة مـن اعـادة ــديــريــة الــعــامــة ا في ا
ــرقم  146عـــلى خـط نــقل نـــصب الـــبـــرح ا
الـطـاقة  الـكـهربـائـية احلـويـجة  – الـدور و
الــــشـــهــــيـــد عــــبــــدالـــله  – ســــامـــراء)132
الــذي تـــعــرض الى تــفــجـــيــر من قــبل ك.ف
مـجـامـيع ارهـابيـة تـسـبـبت بسـقـوط الـبرج
ـا اديـ الى تـأثر جتـهـيز مـحـافظـة كـركوك
ـذكور بـالـكـهـربـاء . حـيث  اعـادة اخلـط ا
لـلـعـمـل من جـهـة مـحـطـة الـشـهـيـد عـبـدالـله
وسـيـتم اعادته من جـهة شـمال سـامراء في
ـالكات الهـندسية قبـلة. وتواصل ا االيـام ا
والــفـنــيـة في مــحـطـة كــهـربــاء الـنــجـيــبـيـة
الـغـازية اعـمـال صيـانـة الوحـدة الـتولـيـدية
الـرابـعـة. وتـضمـنت االعـمـال اسـتـبدال جك
الى وزع الـرئـيسي لـلـوقود فـالف الـوقـود ا
جـــانب تـــنـــظـــيـف الـــنـــوزالت واســـتـــبــدال
وكــذلك تـنــظـيف مــجـرى ــسـتــهـلـك مـنــهـا ا
الـوقود للبايبات. وتأتي هذه األعمال ضمن
سـلسلة من الصيانـات والتأهيل التي تقوم
الكـات في احملـطـات والـتي سـتـسهم بـهـا ا
بـزيـادة إنـتـاج الـكـهربـاء واسـتـقـرار الـتـيار

الكهربائي في عموم العراق .
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حافـظة ذي قار. ك.ف في نـاحيـة العكـيكـة 
وتــضـمـنت االعــمـال تـشــيـيـد شـبــكـة ضـغط
عالي  11 ك.ف بـطول 3200 مـتر مع نصب
وحتويل جزء من  85 عمود ضغط عالي

مــغــذي الــفـحــيــلي من أحــادي الــدائـرة إلى
ثـــنــائـي الــدائـــرة بــطــول  1000مـــتــر. وإن
ـناقـلة جزء ـشروع  الـهدف من تـنفـيذ هذا ا
ــذكـورين إلى مـغـذي ـغـذيـ ا من أحــمـال ا
غـــلــــيـــوين مـــوازنـــة األحـــمــــال من اجل فك
ـا يــضــمن اســتـمــرار الــتــيـار االخــتــنــاق 

الكهربائي إثناء فترة التجهيز.
Δ—«uÞ WDš

فــيـمـا تـواصل مالكـات فــرع تـوزيع كـهـربـاء
ـثنى اعمال تـاهيل محطة الـهالل الثانوية ا
ضــمن خــطـة الــطـوار اآلنــيــة. وتـضــمـنت
ـدنــيـة من حــفـر االعــمـال إكــمــال األعـمــال ا
االرضــيـات اخملـصــصـة لــلـمـحــولـة ونـصب
الى جـانب نـصب مـحـولة الـقـوالب وصـبـها
ـــئــة من و اجنــاز  35بـــا ســـعــة  16ك.ف
وســتــســهم هــذه احملــطـة اعــمــال الــتـاهــيل
بـتخفـيف االحمال عن محـطة الهالل وزيادة
ناطق سـاعات التجـهز في ناحيـة الهالل وا
الكـــات احملـــيــــطـــة بـــهـــا. كـــمـــا تــــواصل ا
الـهـندسـيـة والفـنـية في فـرع تـوزيع كهـرباء
شـمال الناصـرية حمالتهـا برفع التجاوزات
وشملت احلـاصلـة على الشـبكة الـكهـربائيـة
احلـمالت االصناف االكثـر استهالكـاً للطاقة
احملـال ـعـارض  ا ـقـاهي  ا ـطـاعم  وهـي (ا
الورش واحملال اخملازن  والت  ا الـتجارية 
الى جــانب اتــخــاذ إجـراءات الــصــنــاعــيــة)
قـانونية تـمثلت بكتـابة تعهـدات خطية على
ـوجــبــهـا بــعـدم ــتــجـاوزين يــتــعـهــدون  ا
تـكـراره وخالفه يـتم اتـخاذ كـافـة اإلجراءات
الــقـانـونـيــة بـحـقـهم وتــمـثـلت الـتـجـاوزات
ـبـاشـر من دون وجـود بــاسـتـخـدام الـربـط ا
ــقـيــاس وتـبــادل الـتــغـذيــة واالسـراف في ا

جرت الـعادة أن يبـحث االنسـان عن عالج  لـتخفـيف  أو التـخلص من
االلم .. ولـكـن  في مـيــدان الــطب دخل الــعـلم حــديـثــا مــجـاال أخــر هـو
رض معـاجلـة عـدم  الـشعـور بـااللم ... إذ أن هـنـاك أنـاسا مـصـابـ 

يسمى عدم االحساس بااللم ..
منـذ بـداية هـذا الـشهـر أعـيش  أيـاما قـاسـية   بـسـبب  تدهـور حـالتي
الصـحـيـة  وتـصاعـد االلم في جـسـد عـليل   ال يـقـوى عـلى احلـركة 
وقلب متعب  يحمل من الهـموم ما يفوق طاقته  حـضرتني  فيها قصة
رض الغريب .. اني  مع  هذا ا (ستيفان بيتس) الطالب اجلامعي اال
ا يفاجأ البعض عندما يعرف أن (عدم االحساس بالوجع)  مرض ور
كبـاقي االمـراض  التي عـرفت حـديثـا   بـالصـدفـة او التـجربـة  لـكنه
صـاب  به  ال يـتعدون  بـضع مئـات في العالم نادر جدا  لـدرجة ان ا
ـة لقـساوة االلم   ـؤ  تمـنيت أن أكـون واحـدا منـهم  في تـلك االيام  ا

عاناة  التي جعلني طريح الفراش  وال زلت .. وشدة ا
ـرض  اخللـقي عنـد بعض النـاس يعـد  نعمـة  فهـو عند اذا كان هذا ا

صاب نقمة .. ا
 كيف يكون نعمة عند طفل (يعض لسانه ويبتلعه) دون علمه  مثال  او
 عنـد انـسان  (تـتهـشم عـظامـه  دون استـجابـة واضـحة من االلم)  أو
(يصطدم باالشياء   القوية ومنها االالت احلادة  دون ان يشعر بااللم)

 ??..
يز بـ احلار والبارد  من خالل اللمس  كأي كنه أن  ريض   ان ا
شخص طبيعي  لكنه ال يشعر بوطأة االلم عندما يضع يده على شيء

ساخن ..... وهنا تكمن العلة ..
ــريض  في  حـاالت مـعـيـنـة (يـبـدو ان عـدم االحـسـاس بـااللم  يـجـعل ا
وكأنه متـهور  عنـدما يضع يـده في ماء حار  مـثال دون ان يتألم   أو
يـخـضع لــعـمـلـيــة جـراحـيـة كــبـرى  دون تـخـديــر) .. لـكـنه في حــقـيـقـته

مريض  وكأي مرض أخر يتمنى أن ال يصاب به انسان .
 شيء جميل ان تتـمنى أن تفقـد االحساس باأللم لـبضع الوقت  ولكن
ليس الى االبد  النه (حاجـة فيزيولـوجية للـجسم  ومنقـذة للحياة) من
خالل جـهـاز االنـذار  الـذي يـنـبه اجلـسم  الى اخلـطـر  وعـلـيه تـدارك

االمر قبل ان يتطور الى ما ال يحمد عقباه ويفقد حياته  ...
ــرض -  الـذي اكــتـشف حــديـثــا  بـعـد الــتـوسـع الـكـبــيـر في إن هـذا ا
تخصصة وسائل التواصل االجتماعي   وكثرة البحوث والدراسات ا
نـاسـبـة الـتي تنـقـذ حـياة -  يجـعل االنـسـان يـفتـقـر الى ردات الـفـعل ا

ريض .. ا
 ودخلت الـشـركـات في سـباق  مـحـمـوم للـتـوصل الى حـلـول  الى هذا
رض من اجل  الـتـوصل  الى أدويـة مـناسـبـة اليقـافه   وتـسـاعد في ا

ريض منه .. تخليص ا
ـرة  لــيس لـرفـع األلم أو تـســكـيـنه  االنـســان يـبـحث عـن دواء  هـذه ا

ا للشعور به  واالحساس بوقعه على اجلسم .... وا
فارقات الطبية.. وتلك من ا

 } } } }
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قال االمام  علي ( ع ) :
ـرارات كلـها ذقت الطـيبـات كـلهـا فلم أجـد أطـيب من العـافيـة  وذقت ا

فـلـم أجـد أمــر من احلــاجـة الـى الـنــاس  ونــقـلت
الـصــخـر واحلــديـد فـلـم أجـد أثــقل من الـدين 
واعلم إن الـدهر يـومان .. يـوم لك ويوم عـليك 
فـان كــان لك فـال تـبــطــر  وإن كــان عـلــيك فال

تضجر   فاصبر كالهما سينحسر ..
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ـثـقف الـعـراقي :  صـيـر عـلـمـاني ..صـيـرمـلـحـد ..صـيـر شيـوعي أخي ا
..صـير ماأعرف شنـو ...أنته بكيفك ..وأنـت حر بإعتقـادك ومحد يجبرك
أبـداً عـلى صالة أو زيارة أو حتـضـر مجـالس عـزاء أو تذهب لـلـمسـاجد
ـعــمـمـ أواحلــسـيـنــيـات.. وأنت حــر كـذلك بــإنـتـقــادك لـرجـال الــدين وا
ـسؤول واألحزاب اإلسالمية وكـلنا يفعل ذلك يومـياً بكل حرية وعلى وا

نعنا..! رؤوس األشهاد والأحد يتعقبنا أو يسائلنا أو
ولـكن أن تعادي جيش وطـنك وأجهته األمنيـة وتتهم حشـده الشعبي بإنه
(مـليشيات أخـطر من داعش) وتتحدث عـنهما بسـوء في كل محفل ولقاء
وحتـرض عـليـهم في كل منـشـور على الـفيـسبـوك وهـما يـخوضـون حرب
حتـرير وطنية كبرى لتخليص العراق وشعبه من برابرة العصر ووحوش
الـتـكفـير ...فـهـذا شيء خارج نـطـاق الوطـنيـة واألخالق والـشرف والـقيم

اإلنسانية ..بل هو خيانة وقحة وإنحطاط أخالقي صفيق المثيل له !
ـسـلـم ثم مـاعالقـة احلـكـومة وفـسـادهـا وفـشلـهـا بـاإلسالم والـدين وبا
..وماعالقة احلشد بالـرقص واخلمر والعرك والبيرة والسفور ـتديني وا
الهي ـــراقص والـــراقــصـــات وا ـــاذا تـــتــبـــاكى عـــلى عـــدم وجــود ا ..و
ـغـنــيـات واخلالعـة واخلـلـيــعـات والتـتـبـاكى عـلى ـغـنـ وا والالهــيـات وا

شهداء وطنك وشعبك وأبناء جلدتك ..!?
ـثـقفـ ينـتـقدون احلـكومـة ويـعتـبرونـها وهـنـاك اليـوم غيـرك الـكثـير من ا
حــكـومـة فــاشـلـة وفــاسـدة ويـعــمـلـون مـن خالل مـنـشــوراتـهم ولــقـاءاتـهم
قراطية لذلك وحـواراتهم على وجوب تغييـرها وهم ينتظرون اآلليـات الد
ونـعــني بـهـا (الـتـغــيـيـر وفق اإلنـتـخــابـات الـقـادمـة )..ولـكــنـهم اليـطـبـلـون
واليـستـهزأون بـجيـشهم واليـسخـرون من حشـدهم الشـعبـي واليعـتبرون
اجلـيش تابعاً للحكومة أو أحزابها اإلسالمية أو أنه جيش دولة دينية أو
مـاشابه ذلك ..بل هم يدعـمونه ويسانـدونه ويقفـون معه إلنه جيش الوطن

وحشد الشعب !
أنــا أتـعـجب من هــكـذا مـثــقـفـ (مـأزومــ ومـرضى) يـربــطـون األشـيـاء
بـعـضهـا ببـعض ..فـيعـتـبرون احلـشـد (ملـيشـيـا) دينـيـة إلنهـا جائت وفق
(فـتـوى دينـية) وإنـها تـابـعة (إلحـزاب دينـية) ويـعـتبـرون األحزاب الـدينـية
هي أسـاس احلكومة (فاحلكومة عنـدهم إسالمية دينية) ومن ثم يربطون
ذلك بــإن هــذه احلــكــومــة هـي تــابــعــة (إليــران ) إلن إيــران دولــة ديــنــيـة
إسالمـية ...وبـالتـالي أصبح الـعراق كله عـدواً لهم يـجب إجتـثاثه وحرقه

وتخريبه وأنه بلد اليستحق التضحية بنظرهم السخيف !
شوه الذي يجعل هؤالء عـجيب هذا التفكير السمج ..والعقل السطحي ا
يـخوضون في وحل األوهام تاركـ وطنهم وجيشـهم وحشدهم وشعبهم
يـخوضون حرباً ضروساً ضد داعش الذي يستهدفهم قبل أن يستهدف
تديني ولكنهم يبـكون وينوحون على (بطل عرك مفقود ) اإلسالمـي وا

أو مرقص ليلي مغلق ..!
ـالهي ومحالت بيع راقص وا مع عـلمـنا األكـيد بإن هـناك الـيوم مـئات ا
اخلــمـور تــمأل مـدن الـعــراق من شـمــالـة إلى جــنـوبه - ســراً وعالنـيـة -
والأحـد له شأن بـها ..ولكن النـعرف هؤالء بـالضـبط ماذا يريـدون وماهو

مقياس نوع التضحية والشرف في سبيل الوطن عندهم ..!?
ثـقف ) جـائني يومـًا وهو يلهث عـلى سبيل الـطرفة : واحـد من هؤالء (ا
ويـضـحك فـقلت خـيـراً أبـا فالن .? فقـال : أسـولـفك سالـفـة وبـعد بـكـيفك

تصدكني جتذبني ..قلت براحتك ..سولف ..
فـقال وهو يـضحك : واحد جـارنا باحلشـد الشعـبي يكول : عـندنا شاب
بـاحلشـد هنـاك يوميـاً يضـرب نص بطل عـرق بالـليل ويـهجم على داعش

يقتله ثالثة أربعة منهم ويجيبب روسهم للقائد مالتنه وهو سكران ..
فــقــلت ..ومــاذا في ذلك ..فــقـال شــلــون يــصـيــر ..مــو هم إسالم وأبــنـاء
مـرجـعـيـة ..!? فـقـلت زين أنـته شـتـكول بـالـعـرك واخلـمـر ..فـضـحك وقال
..أنـا أشرب علني ..فـقلت ..خلص ..الزم هسه أنته  تـكييف ...إلن هناك

مـــقــاتل (يـــشــرب عـــرك) مــثــلـك ويــقــاتـل داعش أحــسن
وأشرف منك !

ثقف ..! فسكت ذلك ا
والــذي أحـبـبت أن أقـوله ..بـإن هـؤالء الأعـرف مـاذا

يريدون بالضبط ..!

ديـنـار لـلـساعـة الـواحـدة واعـتـبارا من
اضافة االول مـن شهر ايلـول اجلاري  
الـى تــفـــعـــيل دور جلـــان الـــطــاقـــة في
باشر االقـضية والنواحي واالشراف ا

من قبلهم) . 
الى ودعـت رئـــيـس جلــــنـــة الــــطــــاقه  
(مــراقـــبــة ومــتــابــعـــة عــمل احملــطــات
احلـكــومـيـة واالهـلـيـة في حـالـة وجـود
مـخـالـفـات او مـعـوقـات لـغـرض اتـخاذ
االجـراءات  الــقـانـونـيـة بـحـقـهم  وفـقـا
لـلضـوابط والتعـليـمات الصـادرة بهذا

اخلصوص) .
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ـــقـــداديــة  اعـــلن قـــائـــمـــقــام قـــضـــاء ا
اعادة ـحافـظة ديالى حـا التمـيمي 
فـــتح جــســـر "شــاقــراق" شـــمــال شــرق
الـذي يـربط  15قـريـة مـحـررة بــعـقـوبـة
ـغـلق مـنـذ اربع وا بـبــعـضـهـا الـبـعض
سـنـوات .  وقال الـتـميـمي لــ ( الـزمان)
امـس إن  (مـــــحــــافـظ ديـــــالى مـــــثـــــنى
ـجـلس الـنـواب الــتـمـيـمي و اعـضــاء 
ومـسـؤولـ مـحـليـ وامـنـيـ حـضرا
اعـادة افـتتـاح جسـر شاقـراق على نـهر
ـقدادية   مـهروت فـي اطراف  قـضاء ا
امـام حركة االهالي بعد اغالقه لدواعي
امـنـية مـنذ اربع سـنوات عـقب سيـطرة
تـــنـــظـــيـم داعش عـــلى بـــعض الـــقـــرى
ان الـــقــريـــبــة) .  واضــاف الـــتــمـــيــمي
ــقـداديـة بـ15 (اجلــسـر يـربـط قـضـاء ا
مـا يظـهـر اهمـيته آلالف قـريـة محـررة  
الـعـوائل الـعـائدة مـن النـزوح الـقـسري
(مــؤكـدا) وجـود اســتـراتـيــجـيـة إلعـادة
فـتح ما تـبقى من اجلسـور والطرق في
الـقـضاء خلـلق مـرونـة في حركـة الـنقل

ناطق والقرى) . ب ا
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ونــفى مـحـافظ ديـالى مـثــنى الـتـمـيـمي
تــســجــيل ظــاهـرة "مــصــاصي الــدمـاء"
مــؤكــدا ان الــقــضــيـة داخل احملــافــظــة
تـتضمن اعتقال بـعض الشباب يعانون
من حـاالت نـفسـيـة ويتـعاطـون عـقاقـير
مــخــدرة. وقـال الــتــمـيــمي لــ (الــزمـان)
امس  (امـرنا بالتـحقيق في ما تـناقلته
مــنـصـات الـتـواصـل االجـتـمـاعي خالل
ـاضية حول وجود االسـبوع احلالي  ا
مـــصـــاصي دمـــاء في احـــدى االحـــيــاء
الـــشـــعــبـــيـــة بـــبــعـــقـــوبـــة) . واضــاف
ان (مضمون القصة احلقيقية الـتميمي
هي اعـتقـال بعض الشـباب يـعانون من
حـاالت نـفـسـيـة معـقـدة وهم يـتـعـاطون

عـــقــاقــيـــر مــخــدرة في احـــدى احــيــاء
بــعــقـوبــة مـؤخــرا لــكن بــعض وسـائل
الـتـواصل االجتـمـاعي اتهـمـتهم بـانهم
يــنــتــمـــون الى مــا يــســمى مــصــاصي
نـــافــــيـــا  (وجــــود ظـــاهـــرة الــــدمـــاء) 
مــصــاصي الــدمــاء في كـل مـدن ديــالى
وكـل مـا قـيل فـي هـذا االطـار تــضـخـيم
ومــعـــلــومــات غــيـــر دقــيــقــة) . واشــار
الى  (اصـــــــدار مـــــــحـــــــافـظ ديـــــــالـى  
تـوجـيـهـات مـباشـرة لألجـهـزة االمـنـية
عـاينة الـشباب بـتوفـير طبـيب نفـسي 
ـعـاجلـتهم واعـداد تـقريـر مـتـكامل عن
حــاالتــهم ســيــتـم االفـصــاح عــنـه امـام
الــرأي الـعـام فــور االنـتــهـاء مـنه) . من
جــهـته عــلق مـجــلس مــحـافـظــة ديـالى
حـول ما اشيع بشـأن وجود مصاصي
فيـما اشار الى ان الـدماء في احملافـظة
هــذه الـظـاهـرة ال تــعـتـبــر عـامـة. وقـال
رئـــــيس اجملـــــلس عـــــلي الـــــدايــــني لــ
ان  (مـا اشـيـع بـشـأن وجود (الـزمـان) 
هي حالة مـصاصي دمـاء في احملافظـة
فــرديــة تــتـبــعــهــا ظــروفـا نــفــســيـة أو
لوجـود حـالتـ او ثالثة ال اجـتـماعـيـة
مــبــيــنــا انه  (ال يــفــتــرض أن اكــثــر ) 
تــعـتــبــر تـلك ظــاهــرة في احملـافــظـة) .
واضــــاف الــــدايــــني ان  (احملــــافــــظـــة
تـتـصف بـالـطـابـع الـعـشـائـري وهذه ال
مـوضـحا ان  (اي تـعـتـبر حـالـة عـامة) 
ـكن أن تـعلق شـخص يـقوم بـفـعله ال 
عـلى محافظة) . قيادة شرطة  محافظة
ديـالى كشفت حـقيقة عـما اشيع عن ما
مشـيرة الى يـسـمى مصـاصي الدمـاء  
ـــارســون انـــهـم شــبـــاب مـــعـــدوديـن 
ــتـــحــدث االعالمي الـــرذيــلــة . وقـــال ا
بــاسـم شــرطــة ديــالى الـــعــقــيــد غــالب
ان (مــنــصــات الـــعــطــيــة لـ (الـــزمــان) 
الـتواصل االجـتماعي تـناقـلت خبر عن
انـتــشـار ظـاهـرة مـصـاصي الـدمـاء في

االسـالك والـقـابـلــوات والـبـوردات اخلـاصـة
و مصادرة (1200) مـتر ـكاتب االنـترنـت
من الــقــابــلــوات والــعــشــرات من صــنــاديق
ــثـنى الــتـوصــيل والــبـوردات في إحــيـاء (ا
والــفــرات والــسـعــد وحي مــيــســان وشـارع
ـطـار والـشـارع الـرئـيـسي احلـزام وشــارع ا
الكــــات كـــــوفــــة/جنـف). كــــمـــــا تــــواصـل ا
الـهـندسـيـة والفـنـية في فـرع تـوزيع كهـرباء
واسط حـمالتها بـرفع التجـاوزات احلاصلة
اذ  رفع ( 50) عـلى الـشـبـكـة الـكـهـربـائـيـة
حـــالـــة جتـــاوز تــوزعـت بــواقع  23 مـــنــزال
و26 مــتـجـاوز خـط ثـاني و بـدون مــقـيـاس 
اضـافة الى مـحال جتـاريـا جتـاوز خط ثـاني
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قـررت وزارة الـزراعـة تـمـلك بـسـات
لـــغـــارســـيـــهـــا واعـــفـــاء الـــفالحـــ
زارع من دفع بدالت االيجار. وا
وقال  بيـان للـوزارةامس ان (الوزير
فالح حـسن زيــدان الـلــهـيــبي نـاقش
خالل ترأسه اجتـماعـا لهيـئة  الرأي
ـدرجــة في ــواضـيـع ا في الــوزارة ا
جــدول االعـــمــال والـــتي تـــســهم في
تــقـد افــضل اخلــدمــات الــزراعــيـة
ــزارعـ بـالـتـزامن مع لـلـفالحـ وا
الــتـــنــاقص الـــكــبــيـــر في االيــرادات

ـائيـة والـذي افـضت نـتـائـجـها الى ا
ـزروعة ضمن سـاحات ا انخفـاض ا

اخلطة الزراعية).
ونـقل الــبـيــان عن الــنـاطق الــرسـمي
لــلــوزارة حـــمــيــد الـــنــايف امس  أن
(االجـــتــــمـــاع تـــدارس الــــعـــديـــد من
وافقة على القرارات الهامة ومـنها ا
ـزارعـ من دفع اعـفـاء الـفالحـ وا
بـدالت االيـجــار عن االراضي الـتي ال
تــدخـل ضــــــمـن اخلــطـــة الــزراعـــيــة
ـيـاه لـلـمـوسم الزراعي بسـبب شح ا

الشتوي 2018).
أشـار الى (اعــادة الــعـمل بــالـقــانـون

رقم  117 لـــــــســـــــنـــــــة  1970وابالغ
مـديـريـات الـزراعـة بـتـفـعـيل الـلـجـان
شـكـلة لـهـذا الـغرض وفق الـقـانون ا
ومـــنـــهـــا الـــتـــعـــاقـــد مع الـــفـالحــ
السـاكنـ في القـرى واالرياف بدون
كــمـا اقـر االجــتـمـاع مـزايــدة عـلـنــيـة
ـغروسة وتمـليكها اعالن البسات ا
رسـومة في لغـارسيـهـا وفق االليـة ا
فضال عن الـقـانون 117 لـعام 1970 
الـتـعـاقـد مع الـفالحـ بـعـد تـطـبـيق
القانون 42 لعام 1987 وفق القانون
117 العام 1970 بدال من القانون 35
وتــــابـع الــــنـــــايف ان لــــعــــام 1983)

(الــهـيــئــة اصــدار تـعــلــيــمـات رقم 1
لـعام 2018 بشأن تعـديل التعـليمات
رقم 88 لعام 1984 من اجل السـماح
بـالــتـنــازل لــلـغــيـر وفق الــقـرار 178
لـــــعـــام 1984 والـــــــــقــــرارات رقم 1
22 لـعام 1974 و115 لــــعام 1974 و
لــــعــــام 1980 و 455 لــــعــــام 1983)
ـــوافـــقـــة عــلى واوضح انه (تـــمت ا
تــمـــويل بـــرنــامج اكـــبــاش األغـــنــام
الــعـــواسي ومـن ضــمـن مــبـــالغ دعم
ــصــادقـــة عــلى اقــرار ــزارعـــ وا ا
الــبـــرنــامـج الــوطـــني الكــثـــار بــذور
الـنـبــاتـات الـعـلــفـيـة الـطـبــيـعـيـة في
كما ناطق الصحـراوية من العراق ا
ـزارع وافـقـة بتـجهـيز ا حصـلت ا
ـسـتـلـزمـات الـزراعـية والـفالحـ بـا
كافة وخاصـة تقنيـات الري احلديثة

من خالل الدفع باالجل). 
واقــامت مــديــريـة زراعــة مــحــافــظـة
واسط بـالـتـعـاون مع دائـرة االرشـاد
والــتــدريب الــزراعـي نــدوة لــلــنــشئ
والشباب الـريفي حول الـتعرف على
ـــســــتــــخـــدمــــة في ــــواد ا اآلالت وا

صناعة البلوكات العلفية . 
واضاف الـبيـان ان ( الـندوة نـاقشت
سـتـخـدمة الـداخـلة في ـواد ا اليـة ا
صناعـة البلـوكات العـلفيـة وكميـتها
ـؤية واالهـميـة الـتغـذوية والنـسب ا
لهـذه البلـوكات الـعلـفية لـلحـيوانات
كن ان ا تـملـكة من مـواد غذائيـة 
تـــكــــون كـــبــــدائل لـــبــــعض االعالف
خــصــوصــا في مــوسم شح االعالف
وكـذلك الـتـطـرق الى اآلالت الـداخـلـة
في صــنـاعــتــهـا وخــزنـهــا لــلـحــفـاظ

عليها).
ــــــركـــــــز االرشــــــادي واوضـح  ان (ا

التدريـبي في محـافظة كـركوك ناقش
التقنيات احلديثة في تربية االسماك
وبــحـــضــور عــدد من في احملــافـــظــة
مربي االسماك واخلبراء واخملتص
في الثروة احليوانية  شملت محاور
مـنهـا انـواع الـتـقنـيـات احلـديـثة في
واهـمـيـة اسـتـخـدام تـربـيـة االسـمـاك
االسس الـــوراثـــيـــة لـــزيـــادة انـــتــاج
عوقات التي تواجه وابرز ا االسماك
وسـبل تـطـويـر قـطـاع تـربـية ـربـ ا

االسماك في العراق. 
وتــهـــدف هـــذه الــنـــدوات الى زيــادة
مــــــهـــــارات وقـــــابــــــلـــــيــــــات مـــــربي
وزيـادة انـتـاجـيـة االسـمـاك االسـمـاك

العراقية كما ونوعا). 
وبــحــثت دائــرة اإلرشــاد والــتــدريب
في الــوزارة  عـبــر نــدوتـ الـزراعـي
أقـامـتـهــمـا بـالـتـعــاون مع مـديـريـتي
زراعـــــة مــــحــــافـــــظــــتي الـــــبــــصــــرة
مـوضـوعـا مــشـتـركـا يـتـعـلق وديـالى
ياه بإتباع طرق بترشيد استخدام ا
ـائـية فـي ظل األزمة ا الري احلـديـثة
وبـحــضـور عـدد الـتي تــواجه الـبالد

متميز من الفالح .
وتابع البيان ان (الندوة األولى التي
أقــيــمت فـي الــبــصــرة اســتــعــرضت
الـــتـــعـــريف بـــأهـــمـــيـــة اســـتـــخـــدام
ـــائـــيـــة وأســـبـــاب األزمــــة ا ـــيــــاه ا
ــيــاه وضــرورة تــرشــيــد ا احلــالــيــة
بإتـبـاع طـرق الري احلـديـثـة بدال من
فــيـمـا ـة الـطــرق الـتــقـلــيـديــة الـقــد
تـنــاولت الـنــدوة اإلرشـاديــة األخـرى
التي عقـدت في شعـبة زراعـة بلدروز
وضوع ديرية زراعة ديالى ا التابع 
ذاته وإصدارها لعـدد من التوصيات
تـدعـو لـنـشـر ثـقـافـة اسـتـخـدام طـرق

ــرشــات ومــنــهـــا ا الــري احلـــديــثـــة
اخلطية التي تتالئم مع قنوات الري
بـاإلضـافـة إلى إمـكـانـية ـنـطـقـة في ا
حصول الـفالح على مـرشات الري

عن طريق الدفع باآلجل).
ركز االرشادي في محافظة وناقش ا
الـنجف وبـالـتـعـاون والـتـنسـيق  مع
مــديــريــة زراعــة احملــافــظــة اهــمــيــة
اطالق اصبعـيات اسمـاك الكارب في
ـائـيـة بـحـضـور نـائب ـسـطـحـات ا ا
رئيس االحتـاد احملــــلي لـلـجمـعـيات
الـفالحـيـــــة ورئـيس مـربي االسـمـاك
فـي الـــــــــــنـــــــــــجـف وعـــــــــــــــدد مـــــن

اخملــــتص . 
واضـاف الـبـيـان ان (الـندوة تـطـرقت
الى مــواضــيع عــديــدة مــنــهــا نــبـذة
تــاريـخــيــة عن تــربــيــة االســمـاك في
االقفاص وانتاج وتكثير االصبعيات
والكـفـيـات واهم مـيزات الـتـربـية في
االقـفـاص  مـنـهـا سـهـولـة الـسـيـطـرة
عـلــيــهــا وزيـادة اعــداد االســمـاك في
ــــســــاحــــة وقــــلــــة االيــــدي وحــــدة ا

العاملة).
وتابع ( كـما تضـمنت كـيفـية اخـتيار
االصـبـعـيـات والـكـفـيـات من مـصـادر
موثـوقـة ويجـب ان تكـون نـوعيـاتـها
جيـدة واهـمـية الـتـغـذية لـكل مـرحـلة
من مــراحل الـــنــمــو كــذلك االمــراض
الــتي تــصــيب االســمــاك كــاالمـراض
ـعــديــة واالمـراض ــعـديــة وغــيــر ا ا
الـطـفـيـلـية وطـرق اعـطـاء الـعالج مع
الــــعـلـف بـواســطــة مــادة الصــقـة او
جـالتـــــيــــــنـــــــــيـــــة كــــــذلك احلــــــقـــن
والـــتــغـــطـــيس وتـــقـــد شـــــرح عن
غلق لتربية االسماك وما له النظام ا

من فوائد). 

فــــضالً عن الــــســـحب اســــتـــخــــدام االنـــارة
العشوائي للطاقة بعيداً عن إجراءات الربط

الفني األصولية .
ـالكـات الـهـندسـيـة والـفـنـيـة في وتـواصل ا
فـرع تـوزيع كهـربـاء النـجف التـابع لـلشـركة
الـعــامـة لـتـوزيع كـهــربـاء الـوسط حـمالتـهـا
بـرفـع الـتـجـاوزات احلـاصـلـة عـلى الـشـبـكـة
الـكـهـربـائـيـة . وشـمـلت الـتـجـاوزات (تـبادل
تـغذيـة أو بدون مـقيـاس )حيث  رفع 200
الى جانب رفع حـالة جتاوز في حي مـيسان
(50) حـالـة جتـاوز مـنزلـي وجتاري في حي
اضافة تـوجيه ١٩٥ انذارا خاصا ابـو طالب
فضالً عن رفع بـتـرشيـد الطـاقة الـكـهربـائيـة


