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خالل شــهــر مــحــرم احلــرام   فــيــمــا
اشــــار الى ان قـــــراره جــــاء بــــســــبب
االستـقـرار االمنـي . وقال الـعـبادي لــ
(الـــزمـــان)   انه (قـــرر الـــغـــاء حـــالــة
االنـــذار االمــنـي خالل شـــهـــر مـــحــرم
احلـــرام وبـــقـــاء بــــرنـــامج االجـــازات
الـدوريـة لـلــمـنـتـسـبــ عـلى وضـعـهـا
الــطــبــيــعي). واضــاف الــعــبــادي ان
(قــراره هــو االول من نـــوعه مــنــذ 15
سنـة   مـؤكـدا بـان خطـة مـحـرم التي
اعـلن عن تـطـبـيـقـهـا قـبل ايـام تـتـمـيـز
ـفـردات كـبــيـرة ابـرزهــا الـغـاء قـطع
الطـرق اال للـضـرورة االمنـيـة وتنـظيم
ــواكـب وســرادق الـــعــزاء انــتـــشـــار ا
وحتـديـد االرقـام الـســاخـنـة لالتـصـال
ــواكب في ــبــاشـــر مع مــســؤولـي ا ا
عـمــوم مـنــاطق ديــالى). واشـار قــائـد
شرطـة ديالـى   الى ان (الغـاء االنذار
االمـــنـي جــــاء بـــســــبب االســــتــــقـــرار
نهجة في دعم االمن واعتماد خطط 
بعيـدا عن عسـكرة االحـياء والـطرقات
واعطاء اجلـهد االسـتخـباري مـساحة
اكــــــــــــبـــــــــر فـي تـــــــــعـــــــــزيـــــــــز االمن

الــداخـــلي).واعـــلــنت قـــيــادة شـــرطــة
مـحـافــظـة ديــالى  عن الـقــاء الـقـبض
طلوب للقضاء  فيما على عدد من ا
اكـدت اتــخـاذ االجــراءات الـقــانـونــيـة
بحقهم لعرضـهم على القضاء. وقالت
القـيادة في بـيان تـلقتـه الــ (الزمان) 
ان (دوريات ومفـارز من اقسـام شرطة
ديالى  القت القبض على  11 مطلوب
ادة 4 من بينهم مـطلوب واحد وفق ا
أرهـــاب فـي مـــنــــاطق مــــتـــفــــرقـــة من
احملـــافــــظـــة و اتــــخـــاذ االجـــراءات
الـقــانــونـيــة بـحــقــهم لـعــرضــهم عـلى
القضاء). واضافـت القيادة  انه (قوة
امـنيـة مـشـتـركـة من شـرطـة مـحـافـظة
ديـالى نـفـذت عـمـليـة أمـنـيـة في قـاطع
ناحية جلوالء شـمال شرق احملافظة 
حـيث شـمـلت تـفــتـيش مـنـاطق وقـرى
ـعدان والزور). جسر حـلوان وقـرية ا
واكـدت الـقــيـادة  ان (هــذه الـعـمــلـيـة
تـأتي ضـمن الـعـمـلـيـات االمـنيـة الـتي
الحـقـة وضـعـتـهـا قـيـادة الـعـمـلـيـات 
فــلــول عـــصــابــات داعـش االرهــابــيــة
وخاليـــاه الــــنـــائـــمــــة وتـــأمـــ هـــذه

نـاطق) .واكـد محـافظ ديـالى  مـثنى ا
التـمـيـمي  ان  (قضـاء بـعـقوبـة مـركز
احملافظة سـيشهد حـملة اعمـار كبيرة
في جـــمــيع اجملـــاالت خـــــالل الـــعــام
ـقــبـــل 2019). وقــال الـتــمــيــمي لــ ا
(الـزمــان)  بـعــد ان (طـويــنـا صــفـحـة
الــتــحــريــر والــقــضــاء عــلى االرهــاب
الـــداعــشـي  اجتــهـــنـــا نـــحـــو اعــادة
النازح الى مـناطقـهم ولم يتبقى اال
الـقـلـيـل مـنـهم وتـتـم اعـادتـهم حـسب
االجـراءات االمـنـيـة  ومـن ثم شـقـيـنـا
طـريـق االعـمــار في ديــالى وســيــكـون

االنطالق من قضاء بعقوبة) . 
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واشار الـتـمـيمـي ان (محـافـظـة ديالى
تـــضــررت كـــثـــيـــرا بـــســبـب االرهــاب
والعمليـات العسكـرية واعادة االعمار
حتــتـــاج الى فـــتــرة زمـــنــيـــة لـــيــست
بــالــقــصــيــرة  وســنـبــاشــر بــالــبــنى
واطن). همة والتي تخدم ا التحتية ا
ان (الـــعــام واوضح مـــحــافظ ديـــالى 
 2019 سيكون عام االعمار لديالى
في جميع اجملاالت  ال سيما اخلدمية

WÐuIFÐ —«uÝ√ ‚«d²š≈ w  gŽ«œ qA  sKF¹ WÞdA « bzU

Íb U)« ÕU³

بغداد

احلـكــومــة احملــلــيـة إلقــامــة مــشـاريع
صـــغـــيـــره ايـــضـــا). الـى  ذلك كـــشف
ـحـافــظـة ديـالى  عن مـصـدر أمــني 
تــعـمــيم تــوجــيــهــات أمـنــيــة مــشـددة
ـتـسـولـ من ـنع اقـتـراب ا تـقـضي 
صدر قـرات االمنيـة.  وقال ا محيط ا
لــ (الزمـان)  إن (االجهـزة االمنـية في
ديــالى اصــدرت تــوجــيــهــات مــشـددة
ـتــسـولـ من مـحـيط ـنع اقـتـراب ا
مـقراتـهـا سـواء في بـعـقـوبـة او بـقـية
دن االخرى ٍ لـدواع امنـية). واضاف ا
ـصـدر الـذي فـضـل عـدم الـكـشف عن ا
اسمه أن (التوجيهات تأتي لقطع اي
ـتطـرفة محـاولة من قـبل اجلـماعـات ا
تـسولـ لـتحـقيق الستـغالل بعـض ا
غــايـــات تــضــر بـــاألمن واالســـتــقــرار

الداخلي) .
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من جــهـة اخــرى كــشف قـائــد شــرطـة
محافظة ديالى الـلواء فيصل العبادي
 عن فــــــشـل عـــــصــــــابـــــات داعـش في
اختـراق اسوار بـعقـوبة  فـيمـا كشف
عن تفكيك ابرز خالياه النائمة . وقال
الـعـبـادي لــ (الـزمـان)  ان (عـصـابات
داعش حاولت اختراق اسوار بعقوبة
من خالل زرع خاليا نـائـمـة في بعض
ناطق بقصد شن هـجمات تستهدف ا
ضـرب االسـتـقــرار واثـارة الـفـوضى).
واضـــاف الــــعــــبـــادي   ان (اجلــــهـــد
االســتــخــبــاري لــشــرطــة ديــالى جنح
وبجهود استثنائية من االطاحة بأهم
خاليا داعش الـنائـمـة مؤخـرا واحبط
محاوالتهم الختراق اسوار بعقوبة) .
واشــار قـائــد شــرطــة ديــالى  الى ان
(داعش فــشل في مــخـطـط كـبــيــر كـان
يجـري االعـداد له مـنـذ اشـهر مـن قبل
امـــراء الــــتـــنـــظــــيم الـــفــــارين خـــارج
احملـــافــظـــةً   الفـــتـــا الى ان الـــبـــعــد
االستـخبـاري تـطور في شـرطـة ديالى
واصبح ركيزة مـهمة في شن عـمليات
اسـتــبـاقــيـة ضــد عـصــابـات داعش) .
ومن جــانب آخــر اعــلن قــائــد شــرطـة
مـحـافـظـة ديـالى الـلـواء فـيـصل كـاظم
الـعـبـادي الـغــاء حـالـة االنـذار االمـني
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كــشف رئــيس الـــلــجــنــة االمــنــيــة في
مـــجـــلس مـــحـــافـــظـــة ديـــالى صـــادق
احلـــســيـــني  عـن اخلــطـــة االمـــنـــيــة
اخلاصـة بشـهـر محـرم مشـيرا الى ان
غرفة عمليات خاصة شكلت إلدارتها.
وقـال احلـسـيــني لــ (الـزمـان)امس ان
(االجهـزة االمـنيـة اسـتنـفرت  10االف
من عناصرها من مخـتلف التشكيالت
لـتـطـبــيق مـحـاور خـطــة شـهـر مـحـرم
االمــنـيــة الــتي انــطــلــقت في كـل مـدن
ديـــالى دون اســــتـــثــــنـــاء).  واضـــاف
احلسيني  ان (غـرفة عملـيات خاصة
شكـلت إلدارة خطـة محـرم االمنـية من
هام واعطاء الواجبات خالل توزيع ا
والتعامل مع احلاالت الطارئة)  الفتا
الى ان (اخلطة سـتعتـمد سـتراتيـجية
ـتـعـددة في حـمـايـة سرادق االطواق ا
الـعــزاء واجملــالس احلــسـيــنــيـة). من
جانب آخـر قـال عـضـو مـجلـس ديالى
ــــســـعــــودي لـ (الـــزمـــان)  ان رعـــد ا
(اجمللس  صوت على مبالغ االيرادات
احمللـية الـتي تأتي من مـنفـذ الصـفرة
ونـسـبـتـها ١%  والـتـي شـمـلت تـنـفـيذ
عــدة مـشــاريـع في أقــضــيـة ونــواحي
شاريع هي احملافظة علما ان اغلب ا
صـغـيـرة جـدا وال تــتـنـاسب مع حـجم
ــنـــاطق بــســـبب قــلــة احــتــيـــاجــات ا
ــــنــــاطق االمــــوال حــــيث ان اغــــلـب ا
اخلدمات بها شبه معدومة). واضاف
ـســعــودي  انه (لألسـف هـنــالك من ا
يسـتـغل بـعض هـذه االمـوال لـلـحـمـلة
االنـتـخـابـيـة لـتـكون لـه دعـايـة مـبـكرة
ـناطق نفوذه شاريع  ويجير بـعض ا
وجمـهوره فـقط). مـشيـرا الى ان (هذا
خـطـأ الن واجب عـمـل عـضـو اجملـلس
ـناطق هو الـدفاع عـن حقـوق جمـيع ا
نسوبية واالبتعاد عن احملسوبـية وا
ـســعـودي  ان والـطــائـفــيـة). ودعــا ا
ــشــاريع لــكل اهــالي ديــالى (تــكـون ا
عــــلى رغم صــــغــــرهــــا حــــتى يــــحس
ـــواطن بــــان اجملـــلس هــــو لـــلـــكل  ا
اضافة الى  تخصيص بعض االموال
لـلـمـنـاطق الـتي لـيس لـهـا تـمـثـيل في

الـشــيخ وثّـاب شــاكـر الــدلـيـمـي (الـعـراق)
رئـيس مــنـظــمـة خــيـمــة الـعــراق. وحـضـر
االحتفـالية عدد من الـشخصـيات الثـقافية
ـارك واالجــتـمــاعـيــة من الــســويـد والــدا
ـان الــسـويـدي بـيــنـهم : الــنـائب في الــبـر
جمال احلاج واحملامـي السويدي يورغن
أمـبي  وســمـاحـة الـســيـد عـلي الــقـطـبي
والــقـاضي زهــيــر كــاظم عـبّــود واألســتـاذ
عمـران الـيـاسري مـسـؤول شـبكـة الـوحدة
اإلسالمية واحلـاج علي شـعبـان واألستاذ
عـقـيـل شـعـبــان واألسـتـاذ أحـمــد الـصـائغ
مديـر موقع الـنور وصـالح الكـوفي الوجه
االجـتـمـاعي في مـديـنـة الـكـوفـة واألسـتـاذ
قــيس حــسن هــاشم الــصــرّاف واألســتــاذ
هـشـام الـصـرّاف والـشـاعـر مـنـعم الـفـقـير
واألســـتـــاذ إيــــاد اجلـــواهـــري والـــفـــنـــان
ــــوســــيــــقي ســــامي كــــمــــال ــــلــــحّـن ا وا
والـبــروفـسـور ولــيـد احلـيــالي واألسـتـاذ
يــحــيى األمــيــري الـــنــاشط واإلعالمي في
ـندائـيـة األسـتاذ سـعـد الـقزاز اجلـمعـيـة ا
واألستاذ خضر الصائغ والشاعر العراقي
فائـق الربـيـعي والـصحـافي عـبـد الـرحمن
عـنـاد وابـتسـام مـخـلـوف عـضـو مـنـظـومة
الـســلم في الـســويـد ونـبــيـلـة أحــمـد عـلي
الـنـاقـدة واإلعالمـيـة الـسـوريـة واألسـاتذة
فـالح وصـالح وسـالم الــــــــصــــــــكــــــــر (من
الـشــخـصــيـات االجــتـمــاعـيــة الـيــسـاريـة)
ـثل اجلـبـهـة واألسـتـاذ سـعـيـد هـدروس 
و - قـراطـيـة لتـحـريـر فـلسـطـ (مـا الـد
السويد) واألسـتاذ محـمد قدّورة من حزب
الـيــسـار الــسـويــدي واألسـتــاذ مـصــطـفى
تـرجم القـانوني والـفنان حمـزة (لبنـان) ا
ــمـثل في الـتــشـكــيـلـي جـعــفـر طــاعـون وا
ـســرح الـســويــدي عالء رشـيــد وزوجـته ا
الـفـنـانـة ريـام اجلـزائـري واألسـتـاذ مـاهـر
بـرادعي اخملـرج الـسـوري وعـبـيـر الـسـيـد
اإلعالمية السـورية وسنان سـعدي السبع
اإلعالمـي الــــعـــــراقي ومــــراسـل جــــريــــدة
الصباح وجنان سـامي مدرسة ومترجمة
ــتــرجـمــة الــقـانــونــيـة) وحــنـان ســامي (ا
وعــشــرات من احلــاضــرات واحلــاضــرين
وخصـوصـاً من جيل الـشـباب. واخـتـتمت
االحتـفالـية بـتـقد وسـام تقـدير لـلدكـتور
شعبان وتمنيات له بالصحة وطول العمر
ــــزيـــــد من اإلبـــــداع وسط تــــصـــــفــــيق وا

احلاضرين.

ــنـطق أن تــقـسم الــبـشـريــة الى نـصــفـ نـصـف في اجلـنـة لـيس من ا
ونـصف في اجلــحـيم  وال يــعـقل ان الــله تـعــالى  ان كـتـب  لي اجلـنـة
سيضعني مع (الشهـداء والصديق والكـاظم الغيظ) أو أن يحاسب
من ذاق شيئاً من عذاب الدنيا مثل من عاش في أسوأ عاصمة للعيش
ـعايـير التـي يحاسب بـها من عـاش في فيـنا احسن في العالـم بنفس ا
عـاصـمـة لـلـعـيـش في الـعـالم  وكـذلك ال يـحــاسب الـبـغـداديـ في ظل
عايير  ويذكرني ذلك لكي وفي ظل العهد اجلمهوري بنفس ا احلكم ا
بـرأس عــرفـاء وحــدة لــسـريــة مـقــر فـرقــة مـشــاة خالل االحــداث الـتي
تـزامـنـت مع انـسـحــاب اجلـيش الــعـراقي من الــكـويت كــان مـسـتــحـقـا
ألجـازته الـدوريـة مـنـذ فـتـرة وطـالـب بـهـا فـأجـابه رئـيس اركـان الـفـرقـة
وقف وتـدلل)) اجابه رأس ((ريس هسـة وكت اجازة .. خـلي يسـتقـر ا
الـعـرفـاء ((سـيـدي الــعـراق من صـار جـمـهـوريــة لـلـيـوم مـا اسـتـقـر وال
يسـتـقـر يـعني كـول مـاكـو اجـازة نهـائي)) كـذلك ال يـعـقل ان رب الـعزة
سـيحـاسب انـسـانـاً مـا سـلـطت عـلـيه ثالثـة قـوانـ تـدمـيريـة ال هي من
الشرع وال هي من الدستور اعقبتها قرارات وإجراءات ليست هي من
الـقـوان نـفـسـهـا بـشيء أي تـسن ضـده قـوانـ غـيـر دسـتـوريـة وغـير
شرعيـة تعقـبهـا اجراءات تخـترق القـوان نفـسهـا لإلمعان في تـدميره
ماديا ومعنويا  حتى ارتقت تلك االجـراءات الى توصيف الفقرة الثالثة
ـة االبادة اجلـمـاعيـة .. خصـوصا وأنـها ادة  2 في تعـريف جر من ا
كلها تتعلق بأموالكم وأوالدكم كل ذلك دون تهمة موجهة لهذا االنسان
 يحاسبه الله تعالى بنفس الطريقة التي يحاسب بها انساناً عاديآً او
انساناً رفـحاوياً خـصوصا وأن األول يـشكر ربه عـلى االبتالء والثاني
ـفـرطـة  وكــذلك سـوف لن يـحـاسب مــتـقـاعـدي اجلـيش عـلى الـنـعــمـة ا
احلالي الذين يـتسلمـون حقوقـهم التقاعـدية حال احـالتهم الى الـتقاعد
بـنـفس الـطـريـقـة التـي يـحـاسب بـهـا متـقـاعـدي اجلـيش الـسـابق الـذين
وعـود بي احسن تتـعامل هـيئـة الـتقـاعد الـوطنـية مـعـهم حتت شعـار (ا
من اللي تأكله) وظل هذا الـشعار اقوى من كل القـوان النافذة  ورغم
انفهـا وهل ان الله جل وعال سيـتعامل مع الـشهداء كـما تتعـامل معهم
الـقـوانـ االرضـيـة كــقـانـون مـؤسـسـة الـشــهـداء الـذي يـعـامل شـهـداء
احلرب العراقية االيرانية بخالف شهداء حزب الدعوة مثال والذي يعد
الـهـاربـ من اخلـدمـة الـعـسـكريـة فـي وقت تـلك احلـرب شـهـداء بـيـنـما
تـظاهـرين يعـاقب?? اما الهـارب في مـعارك الـزركة واحلـويجة وقـمع ا
جهنم التي أعدت للمفسدين بعد نعيم الدنيا فهي درجات ايضا فهناك
انه هذه القوان وسكت على ان العراقي خرجت من بر نائب في البر
ـاليـة ال يـصوغ مـقـترح قـانـون بخـصوص االقل أو نائب في الـلـجنـة ا
اجليش السابـق اال بعد االتصـال برئيس هـيئة الـتقاعد الـوطنيـة فيملي
شرع) نأتي الى بيت ثل الشعب واجليش وهو ا لي وهو ( عليه ما 
القـصيـد الشـهداء فال يـعقل ان يـكون سـيدنـا احلسـ (ع) الذي سار
الى الـشهـادة بـنـفسـه بنـفس درجـة الـذي اسـتشـهـد بـقـصف جوي في
ـغدورين .. شـهداء نـاطق اخلـلفـية .. وبـالـتالي فـأن حتـى شهـدائنـا ا ا
حراك الـفيـحاء الـغالـية هم درجـات ايضـا بتـقديري كـبشـر ((وال يزكي
األنفس اال الـله))  وتقـديري يـقـول ان الشـهيـد االخيـر الذي اسـتشـهد
قبل ايـام قالئل  سيـحصل عـلى التـسلـسل واحد بـ شهـداء بصـرتنا
اذا?? ألنه بالـتأكيـد لم يخرج اشـرا وال بطرا كـونه شعر وسأقول لـكم 
ـكن ان يـفــسـر عـلى انـهـا تـريـد ـرجـعـيـة الــرشـيـدة مـا  أن في كالم ا
استـمرار الـنظام الـسيـاسي الفـاسد من خـالل استمـرار حكـوماته من
خالل تـوجـيهـهـا بـاإلسـراع في تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديدة وهـي التي
قـالت واحــســنت الـقــول ((لــقـد بــحت اصــواتـنــا)) .. وهي االعـرف ان
احلكـومة القـادمة لن تـكن افضل من سـابقـاتهـا خصـوصا اذا اسـتمر
الفـساد واحملـاصـصة واالسـتخـفـاف بالـشعب الـذي بـدأ يشـرب شيـئا
ـعايـير الـصحـية وتـطل عليـنا الـسيـدة وزيرة الـصحة يشـبه البول في ا
لـتـقول انـهـا فـقط  1500حـالـة وعـوجلت بـيـنـمـا هي وصـلت امس الى
توالية هندسية شهيدنا خرج بعد ان  60000 والقادم في ازدياد 
صـرح  احلـرس الــثـوري االيـرانـي بـأنه اكـتــشف اجلـهــة الـتي احـرقت
القنصـلية االيـرانية .. وبعـد ان هددت االحزاب الـتي احترقت مـقراتها
.. وبعد ان هدد بعض قـادة احلشد الشـعبي .. وبعد ان ثبت لـلحكومة
ـنـدســ سـيـتم ) .. خـرج وهـو يــعـرف ان ا كـالـعــادة وجـود (مـنـدســ
فــرزهم كــيــفــمــا اتــفق ولــيس من لــدن الــقــضــاء وخــرج بــعــد ان قــيل
سـنعـامـلـهم مـعـامـلـة الدواعـش .. كلـنـا ال نـعـرف الـذين احـرقـوا اموال
(الشـعب) فكل مـال عام هـو مال الـشعب ولـكن هنـاك سيـاسيـون قالوا
ان هناك ركـوب للمـوجة باجتـاه الصـراع السيـاسي والتسـقيط  ولعل

كل من يركباً موجـة عليه ان يسـرجها قبل ذلك ويـعلفها
.. كل ذلك ســنــنــســاه فـي دوامــة تــرشــيح رئــيس
ـنـقــذ) والـذي ارتـفع سـعـره الى 30 ـان (ا الـبـر
مليون دوالر وقـد يرتفع وهـو الذي سيفـوز شئنا

ام ابينا.
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تواردت وتـنـاقـلت أخـبـار أن بـعض أعضـاء مـجـلس الـنـواب دخـلوا في
ـانيـة بحـيث يقـال ..والعـهدة نـاصب رسمـيـة وبر بورصـة بيع وشـراء ا
عـلى الـقـنـاة الـتـي نـشـرت اخلـبـر  ان  مـنـصـب رئـيس مـجـلس الـنـواب
ا لدفع  30مليون دوالر وصل في البـورصة أن أحـدهم مسـتعـد ...ر
نصب من مـنافسيـه. ويتساءل الـعراقيون ?? نعم دوالر لغرض شـراء ا
بالغ من السواد األعظم فقراء بـلد النفط كيف جمع هـذا البعض تلك ا
اخليالية ?ولـو فاز السمح الله كيف سـيكون نزيهـا وقد باشر اول عمل
ـاني مهم بـالرشـوة? حتـما هكـذا نواب هم مـن الذين مـارسوا شراء بر
أصوات الفقراء بكذا كيلو من اخليار أو الطماطة أو مالبس داخلية أو
دجاجة مشـوية لكل  ناخب مع بـعض النقود مـستغلـ فقر حال وعوز
أبـنـاء مـحــافـظـتـهم وهـم في مـخـيـمــات الـنـزوح? وبـعــدهـا اشـتـرى هـذا
ـمارسة ال في مـراكز االقـتراع  البعـض بعض النـفوس الـضعـيفـة با
التـزويـر واحلـصـول عـلى أعـلى األصـوات زورا ورغم الـعـد الـبدوي إال
زورون في مـواقعـهم واليـوم نفس أنه لم يحـقق شيـئا مـلمـوسا وبـقي ا
ذلك البـعض جـاء ليـكـمل مـشواره...الـنـضالي من أجل شـراء مـناصب
انية ورسمية ...ويتساءل العـراقيون في مجالسهم وهم يتابعون من بر
هـازل والفساد الصريح والواضح لو صح ?? خالل الفضائيات هذه ا
نعم لـو ..صح ألن بـعض الظن إثم ?ونـتـمنى أن ال يـكون صـحـيحـا ولو
كان صحيحا البد من محاسبة هذا البعض من قبل اجلهات القضائية
ـفـسدون ...الـيس هـذا فسـادا واضـحـا جـهـارا نـهـارا..تـرى لـو جنح ا
ـرة في الـوصـول إلى مـنـاصب مـهـمـة مـصـدر قـرارت الـتـشـريع هـذه ا
والتـشريع يـقيـنـا أنه لن يتـوان غدا من بـيع الـعراق ...تـفصـيخ حسب
ن يدفع أكـثر ألي دولـة أو جهـة. أليس مصـطلح مـصلـحي السـيـارات 
البعض منـهم باع عددا من مـدن العراق لداعش االرهـابي ليعـيث فيها
سلـحة من شجعان فسادا إال أن سواعد  احلـشد الشعبـي والقوات ا
أبـنـاء الـعـراق من شـمـاله  الى جــنـوبه طـردوا داعش وسـحـقـوا فـلـوله.
واجلمـاعة كانـوا يسـتجـمون في اربـيل ولبـنان ولـندن ثم عـادوا بعد أن
ـدن ?والـيـوم يشـتـرون مـناصب بـالـسـحت احلـرام ويقـيـنا ان حتررت ا

هـذا الـبـعض لـو تـسـلم مـنـصـبـا سـوف يبـيـع حـضارة
العـراق ومـلويـة  سـامـراء وأسد بـابل كـما سـمـحوا
لداعش  في تـدميـر حـضارات نـينـوى وجـوامعـها.

..افتونا يرحمكم الله . أو ... دك عيني دك 
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والصـحيـة  مؤكـدا ان قضـاء بعـقوبة
سيشهد حملة اعـمار كبيرة في جميع
اجملاالت). الى ذلك طالب نائب رئيس
مجـلس مـحافـظـة ديـالى محـمـد جواد
احلمـداني  بـ (اغـاثة اهـالي مـحافـظة
البـصـرة والـبـدء فـورا بتـنـفـيـذ حـلول
عـــمــلـــيـــة وواقـــعــيـــة إلنـــهـــاء االزمــة
ومـعـاجلــة االحـداث وتــنـفـيــذ مـطـالب
ـشــروعـة مــعـتــبـرا ان ـتــظـاهــرين ا ا
هناك تقـصيرا واضـحا وحرمـانا غير
مـــبــرر ألهـــالـي الــبـــصـــرة من ابـــسط
ـــواطـن الــعـــراقـي). وشــدد حـــقــوق ا
احلـمــداني عــلى  (اهــمـيــة ان تــكـون
هــنـــاك حتــركـــات عــلـى ارض الــواقع
واستنفاراً لكافـة االمكانيات اخلدمية
والصحـية ألنـهاء مشـكلـة شح وتلوث
ـيـاه والــعـمل عــلى نـصب مــحـطـات ا
ـشـكـلة حتـلـيـة عمـالقـة تـسهـم بـحل ا
جـذريـا بـاإلضـافة الـى تـنـفيـذ مـطـالب
تعـلقـة بالواقع تظـاهرين االخـرى ا ا
االقتـصادي وفـرص العمـل ومحـاسبة
تظاهرين وحتس تجاوزين على ا ا
واقع محافظة البصرة بشكل عام) .
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وافق  وزيـــر الـــزراعـــة  فالح حـــسن
زيــــدان الــــلــــهــــيـــــبي عــــلى اصــــدار
الـتـعـلـيـمـات لـقـانـون رقم (1) لـسـنة
(2018) بـشــأن تـعـديل الــتـعـلــيـمـات

الـصـادرة لــلـقـانـون رقم   88 لـسـنـة
 1984والــذي يــنص عــلى الــســمـاح
الصـــــحـــــاب االراضـي الـــــزراعـــــيـــــة
بالـتـنـازل للـغـيـر. اشار الـلـهـيبي في
بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان ) أمس الى ان

(الـــتـــنــازل عـن االراضي الـــزراعـــيــة
لـلــغـيـر يــكـون وفق الــقـرار رقم 178
لـســنـة  1984والـقـرارات   1لـســنـة
 1980و  455 لـــــــــــــــســـــــــــــــنـــــــــــــــة
واضـاف ان (اخلــطــوة تـأتي 1983)

أفـاق الـتـعـاون الـزراعي بـ الـبـلدين.
وتــابع لـبـيــان ان (الـقـيــسي بـحث مع
لــونـديـز أفــاق الـتـعــاون الـزراعي بـ
بـحـضور مـسـتـشـار الوزارة الـبـلـدين 
لـنشاط الثـروة احليوانيـة حس علي
ســـعـــود وجــرى خـالل الــلـــقـــاء بــحث
الــتــعـاون الــزراعي بــشـقــيه الــنــبـاتي
واحلــيــواني بــ الــبــلــديـن وتــعــزيـز
الـعالقات الـعلـميـة واالقتـصاديـة التي
ـخـتـلف اجملـاالت تــربط اجلـانـبـ و
ومنها القطاع الزراعي بغية النهوض
من خـالل تـــــــبــــــادل اخلـــــــبــــــرات بـه 
ـا يخـدم العـملـية والـتعـاون التـقني 
الـزراعـيـة وتـنـمـيـة مـهـارات الـعـامـل
واوضح الـقيسي ان (السـتراليا فـيها)
دوراً مـهـماً  في دعم القـطاع الزراعي
من خالل مــنـح زمــاالت دراســيــة في
شاريع عام  2008 وتنفيذ عدد من ا
ومنها الزراعة احلـافظة في محافظة
ــؤمل أن نــيـــنــوى والـــتي كـــان من ا
تــتــوسع في خــطــة  2014 لــتـشــمل
مــحــافــظــات صالح الــدين واالنــبــار
واضــاف انه (  تــأكــيــد وكــركــوك)
اســتـــمــرار الـــتــعـــاون والــتــنـــســيق
وتـــعـــمـــيق الـــعـالقـــات الـــتـــجـــاريــة
واالقـتـصـاديـة بـ البـلـديـن وحرص

اســتــرالــيــا عــلى اســتــمــرار وزيـادة
الـتـعـاون الــزراعي بـشـقــيه الـنـبـاتي
واحليـواني. ونـظـمت الـوزارة حـلـقة
نقاشية بشأن  أهمية برنامج حتليل
مـــغــــلف الـــبــــيـــانـــات فـي الـــقـــطـــاع
وبــــحــــضــــور الــــقــــيــــسي الــــزراعي
ومـسـتـشـار الـوزارة لـشـؤون الـثـروة
وعدد احليوانـية حـس علي سـعود
من مـــنــتـــســبـي الــوزارة واخلـــبــراء

واخملتص في الشأن الزراعة.
 UA UM  WIKŠ

واضــاف انـه (جــرت خـالل احلــلـــقــة
مــنــاقـشــات بــشــأن بــرنـامـج حتـلــيل
والـتـطـرق الى عدد مـغلـف البـيـانـات
مـن احملــــاور مــــنـــــهــــا الــــتـــــعــــريف
واساليــب يزاتـه بالـبرنامج واهـم 
والدراسات حتليل مغلف الـبيانـــات
ومـراحل والـبــحـوث فـي هـذا اجملــال
شـارك عوائـد احلجم).وتـابع ان (ا
اوصوا بدراسة االسباب التي تؤدي
واالهـــتـــمــام الى تـــذبـــذب الـــكــفـــاءة
ـعــلـومــات من اجل اجنـاز بـقــاعـدة ا
ودراســـة احلــاالت هـــذه الـــدراســـات
تميزة وبـيان الكفاءة فـيها والعمل ا
واعـــتــمـــاد هــذا االســـلــوب في بــهـــا

ستقبلي). التخطيط ا

احملتفى عبد احلس شعبان في حف مؤسسة البيدر

UI¡∫ وكيل وزارة الزراعة خالل لقائه الوفد االسترالي

صادق احلسيني محمد جواد احلمداني
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ــمت مــؤســســة الــبــيــدر الــثــقــافــيــة – نــظّ
ـو (الـسـويد) احـتـفـالـية اإلعالمـية  في مـا
كـبــرى لـلــدكـتــور عـبــد احلـســ شـعــبـان
ـــنــجـــزه الــفـــكــري والــثـــقــافي مـــعــرّفــة 
واحلـقـوقي ودوره في نـشـر ثـقـافـة حـقوق
اإلنـــســان والـــتــســـامح والــلّـــاعــنـف عــلى
ي. وقـد افـتتح ـستـويـ الـعـربي والـعـا ا
االحتفاليـة األستاذ محمـد السعدي رئيس
ؤسـسة فـأشاد بـاحملـتفى به وبـتجـربته ا
الـســيــاسـيــة الـغــنـيّــة ورؤيـته الــيـســاريـة
التـجـديـديـة وما قـدّمه من كـتب ومـؤلـفات
ـكتـبة الـعـربيـة على مـدى زاد على أغنت ا
خــمــســـة عــقــود من الـــزمــان. وفي إحــدى
فقـرات االحـتفـال عُـرض فيـلم عن احملـتفى
فـكّر الثـائر" تـناول جزءًا من به بعنـوان "ا
سيرته ومسيرته والسيّما ركوبه اخملاطر
ــبـكّــر ومــا تــعــرّض له من أذى وتــمــرّده ا
ومالحقـة واعتـقال ونفـي األمر الذي زاده
إصراراً على مواصلة مشواره بالدفاع عن
ـيدان احلق والعـدل والـسالم فـرفد هـذا ا
بكـتب وأبحـاث واجـتهـادات مهـمة مـثلـما

ــا فـيـه الـنــقـد ـا هــو ســائـد  قــدّم نـقــداً 
الذاتي. وتـضمن الفـيلم شـهادات لـلقاضي
ــفــكــر الــســوري يــوسف زهــيــر عــبــود وا
ـدنــيـة قــدرة الـهــبـر سالمــة والـنــاشـطــة ا
والــــســـيــــاسي الــــقـــيــــادي في اجلـــبــــهـــة
ـقـراطــيـة لـتـحـريـر فــلـسـطـ سـابـقـاً الـد
محـمـد قـدّورة (الـقيـادي في حـزب الـيـسار
). والــفــيـلـم من إخـراج الــسـويــدي حــالــيـاً
اخملـرج الـسـوريـاألسـتـاذ ماهـر الـبـرادعي.
وقــد شــارك فـي الــتــعــريف بـــاحملــتــفى به
ـلـحـن سـامي كـمـال. وفي فـقـرة الـفـنـان وا
ـســرحي أخــرى من االحــتــفــالــيـة تــولـى ا
واإلعالمي الــعــراقي حــسـن هــادي تــقـد
احملتـفى به للـجمهـور ليـتحـدث باخـتصار
عن أبـــرز مـــحــطـــاته مـــتــنـــاوالً جتـــربــته
السياسيـة والفكرية مـولياً اهتمـاماً كبيراً
ــبـكّــرة لــلـتــسـامـح والـلّــاعـنف بــدعـوته ا
مــعــرّجـــاً عــلى دراســاته وكـــتــابــاته خالل
ـــرحــــلـــة نــــصف قــــرن وانـــتــــقــــاله مـن ا
رحلة التبشـيرية الدعـائية اليـقينيـة إلى ا
الـتـسـاؤلـيـة الـعـقالنـيـة واضـعـاً اإلنـسـان
بـــاعـــتـــبــاره مـــقـــيـــاس كل شيء فـــوق كل

اعـتـبــار وتـوقّف عــنـد بـعض مــراجـعـاته
دون أن يــــنـــسـى االطالل عــــلى اجلــــوانب
احلياتيـة ورؤيته للكـون واجملتمع والدين

رأة واحلب والصداقة.  وا
وقـد وردت إلـى مـؤســســة الـبــيــدر رسـائل
ـبــادرتــهـا في حتــيـة وتــهــنـئــة وإشــادة 
فكر العربي د. شعبان من عدد من تكر ا
الـشخـصـيـات والـهـيـئات  مـنـهـا: الـدكـتور
ركـز الـعربي وسيم حـرب (لـبنـان) بـاسم ا
لـتطـويـر حـكم الـقـانون والـنـزاهـة بـصـفته
مؤسـسـاً ومـشرفـاً عـليـه ومعـالي األسـتاذ
ـالكي (الـعراق - عمّـان) أم عام شبيب ا
احتاد احلقوقي العرب ومعالي الدكتور
ــعــهــد خــالــد شــوكــات (تـــونس) رئــيس ا
ـقـراطـيـة ومـعـالي الـدكـتور الـعـربي لـلـد
محمد أبو حمّور (األردن) أم عام منتدى
الـفكـر الـعـربي والـدكتـور إيـاد الـبـرغوثي
) أمـ عـام الــشـبــكـة الـعــربـيـة (فـلــسـطــ
للتسامح ومدير عام مركز رام الله حلقوق
اإلنسـان واألستـاذ أسـامة مـحيـو (لبـنان)
مـــؤسس مــنـــتـــدى الــتـــكــامـل اإلقــلـــيــمي
والدكتورة أوغاريت يونان والدكتور وليد

صليـبي (لبنـان) مؤسسـا جامعـة اللّاعنف
وحــقـــوق اإلنــســـان في الـــعــالم الـــعــربي
ـغرب) واألسـتـاذ عـبـد السـالم بـو طيـب (ا
قراطية شـتركة للـد مدير مركـز الذاكرة ا
ـسـرحـية والـسالم والـفـنـانـة واخملـرجـة ا
ـنصور (أمـريكا - الـعراق) مديرة خيرية ا
مـوقع الــصـدى اإلعالمي واألسـتــاذ أحـمـد
الـصـائغ (الــسـويـد- الـعــراق) مـديـر مـوقع
الــنـور اإلعـالمي والــبـروفــســور شــيـرزاد
النـجار (إربـيل- الـعراق) مـسـتشـار رئيس
وزراء إقـلـيم كـردسـتـان لــلـتـعـلـيم الـعـالي
والـــدكــــتـــور اجلـــرّاح صــــائب الـــكــــيالني
(العـراق) مديـر دار اخلبـرة  والبـروفسور
ـعمـوري (الـعـراق) مديـر مـركز عبـد عـلي ا
حـــــمــــورابي لـــــلــــبــــحـــــوث والــــدراســــات
االســتــراجتــيـــة واألســتــاذ حــجــاج نــائل
ـركــز الـعـربي (مـصـر -الــقـاهـرة ) مــديـر ا
لنـشـطـاء حقـوق اإلنـسـان واألستـاذة لـونا
ـديرة أبو سـويرح (فـلسـط - بـيروت) (ا
ـركـز دراسـات الـوحـدة الـعـربـيـة) الـعـامـة 
واألستـاذ عمـر رحّال (فـلسـط - الـقدس)
مديـر مـؤسـسة شـمس  والـنـائب الـسابق

ـزارعـ على لـتشـجـيع الـفالحـ وا
االسـتـمــرار بـالـعــمل وجـعـلــهم اكـثـر
اســـتـــقـــرارا في االريـــاف وتـــطـــويــر
مــشـاريــعــهم الــزراعــيـة والــنــهـوض
بـالـقـطـاع الـزراعـي بـشـقـيه الـنـبـاتي
واحليـواني وتـوفـيـر االمن  الـغذائي

للمواطن). 
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ووافق الـلـهــيـبي عـلـى اعـادة الـعـمل
بقانون رقم  117لسنة  1970والذي
يــنص عـلـى الـتــعــاقــد مع الــفالحـ
السـاكنـ في القـرى واالرياف بدون
مزايـدة وكـذلك الـتعـاقـد وفق شـهادة
ـشـكـلـة الـتـوزيع من خالل الــلـجـان ا
ذكور واضاف البيان وفق القانون ا
وافـقة تـمت ايـضاً عـلى تمـليك ان (ا
غـروسة لـغارسيـها وفق البـساتـ ا
ـــرســــومـــة في الــــقـــانـــون االلـــيــــة ا
والتـعـاقد مـع الفالحـ بـعد تـطـبيق
الـقـانون  42لـسـنة  1987والـقـانون
 117لـسـنة  1970بـدال من الـقـانـون
 35 لــســنــة   1983لـدعم الــفالحـ
ـزارعــ وتـوفــيـر االمن الــغـذائي وا
للمـواطن). فيـما بـحث الوكـيل الفني
لــلـــوزارة  مــهــدي ضـــمــد الـــقــيــسي
وسـفـيــرة أسـتـرالــيـا جـوان لــونـديـز


