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شــرطــة ديــالى مــســـتــمــرة بــبــذل كــافــة
واطـن طاقـاتـها لـلـحفـاظ عـلى أرواح ا
تلكاتهم وضمان حركتهم بإنسيابية و
عالية)  داعيـا اجلميع الى (التعاون مع
األجهـزة األمـنـيـة واإلبالغ عن أي حاالت

مشبوهة قد تعكر األوضاع) . 
 ومن جـهـة أخــرى اعـلـنت قـيـادة شـرطـة
مــحـافــظـة ديــالى عن  وجــود الف طـفل
دون الـعـاشـرة يـعـمـلون فـي مـهن خـطرة
جـدا  فــيـمــا اشـارت الى انــهـا  وضـعت
ــواجــهــة الــعــنف ضــد خــطــاً ســاخــنــاً 
تـحـدث االعالمي بـاسم األطـفـال. وقـال ا
شـرطة ديـالى الـعـقـيد غـالب الـعـطـية  لــ
(الـــــزمـــــان) ان (االطـــــفـــــال فـي ديـــــالى
ـصـاعب خـاصة يـواجهـون الـكـثيـر من ا
في ظل الظروف االسـتثـنائيـة التي مرت
اضية)  بها احملافظة خالل الـسنوات ا
الفـتـا الى  ( وجـود اكـثـر من  1000طفل
دون الـعـاشـرة يـعـلـمون فـي مـهن خـطرة
بسبب فـقر عوائـلهم) . واضاف الـعطية
ان (شـرطـة ديالى وضـعت خـطـا سـاخـنا
لإلبالغ عن حوادث الـعـنف ضد االطـفال
في اطار سـتراتـيجـية تـعتـمدهـا القـيادة
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أعـلن قـائـد شـرطـة ديـالى الـلـواء فـيـصل
العبادي  عدم تسـجيل سرقة سيارة في
احملـافـظـة خـالل الـعـام اجلـاري مـشـيـرا
الى ان ذلك جـاء نتـيـجة انـتـشار الـقوات
االمــنـيــة واسـتــخـدام الــتـكـــــــــنـلــوجـيـا

احلديثة . 
وقــــال الـــعـــبــــادي لـ (الـــزمـــان) امس إن
(قـيــادة شـرطـة ديــالى لم تـســجل سـرقـة
سيـارة واحدة في مـناطق احملـافظـة منذ
مـطـلع الـعـام اجلاري  2018 وحتى اآلن
وهـو تـطور إيـجـابي يـدل عـلى إسـتـقرار

األوضاع األمنية بـــشكل عام) . 
وأضــاف  أن (عــدم تــســجــيل ســرقـة او
سلب سيـارات في ديالى منـذ أشهر جاء
نـتيـجـة جـهود جـبـارة جنـحت بالـقـضاء
ناطق على عصابات السـرقة في عموم ا
واسـتـخـدام الـتـكنـلـوجـيـا احلـديـثـة عـبر
ــنــاطق الــســكــنــيــة والــطـرق مـراقــبــة ا
راقبة الداخليـة واخلارجيـة بكاميـرات ا
وانـتشـار الـقـوات األمنـيـة عـليـهـا بـشكل

مكثف) .
وأكــد الــعــبــادي أن (تــشــكــيالت قــيــادة

سـاعـات من اعـالن  الـقـوات االمـنـيـة
الـعراقـيـة فـرض سيـطـرتـها بـالـكامل
وصل واعالنها محررة على مدينة ا
 بــالــتــمــام مـن عــنــاصــر الـــتــنــظــيم
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ـــنــــزل  الـــذي تـــعـــرض زرنــــا  ذلك ا
الضـــرار طـــفــيـــفـــة ومـــازال (الــدنك)
مــــوجــــودا  حـــــيث كـــــان شــــائــــعــــا
ـوصل مـنـذ اسـتـخـدامه في مـديـنـة ا
اقدم العصـور  وهو يستـخدم لطحن
سلوقة  لتصبح (احلبية) احلنطة  ا
ومكسرات البرغل واجلريش والدنك
عـبـارة عن حـجارة  كـبـيـرة مـنـحـوتة
بشـكل اسطـواني  يبـلغ وزنهـا  نحو
خـمـسـة اطــنـان  يـخـرج من مـركـزهـا
عامـود مثـبت عـلى عمـود محـور كان
في السـابق يدار من قـبل دابة  تدور
ــسـار ثــابت  ويـدور ــركـز   حـول ا
ـــســلــوقــة بــثــقـــله عــلى احلـــنــطــة ا
جلرشها  ثم اسـتعيض عن احليوان
باحملـرك الكـهربـائي الذي انـتشر في

اضي .. سبيعينات القرن ا
ــــوصــــلي نــــعــــيم ــــؤرخ ا يــــقـــول ا
ـوصلـيـة عرفت ـراة ا جرجـيس ان ا
بـتقـالـيدهـا الـتي حـرصت علـيـها في
دينة ـة فب حـواري ا دينـة القد ا
تـوجـد الـعــديـد من الـبـيـوتـات  الـتي
حتوي حجر الدنك وحترص النسوة
عـلـى زيـارة تـلـك الـيـيــوتـات من اجل
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االنــتــمـاء الــسـيــاسي لــهـا والــتــصـويت
لــصــالح مــرشــحــيــهــا في االنــتــخــابـات
ـاضـيـة) . واشـارت الـدايـني الـنـيـابـيـة ا
ركـزية الى (ضرورة اشـراف احلـكومـة ا
بــشـكـل مـبــاشـر عــلى حــسم مــلف عـودة
نــــازحي ديــــالى وابــــعـــاد اي مــــؤثـــرات
ـــلف)  مــــبـــيـــنـــة ان ســـيــــاســـيـــة فـي ا
(الـنـازحـ دفــعـوا ثـمـنـاً بـاهـظـاً بـسـبب
االرهــاب واصـبــحـوا لـألسف ورقـة بــيـد
ـتـنـفـذة وهـذا امـر غـيـر مـقـبول الـقـوى ا

وبعيدا عن كل االطر االنسانية) . 
 ودعـت عـــضـــو مـــجـــلـس الـــنـــواب الى
(اغالق مخيمات الـنازح في احملافظة
والتي هي اشـبه بالـسجـون التي تـفتـقر
لــكل اخلــدمـات وحــيـاة الــعــوائل فـيــهـا
جحيم في ظل محدودية الدعم االنساني
متـسـائلـة هل ما يـحـصل لنـازحي ديالى
عقاب جـماعي اخر) . وفي ديـالى  ايضا
 أكد رئيس مجـلس محافـظة ديالى علي
الـــدايـــني  أن حـــوادث الـــطـــرق ســـبب

وت األول في احملافظة . ا
وقــــال الـــدايـــنـي  لــ (الـــزمـــان) امس إن
ـوت (حـوادث الــطـرق أصــبـحت ســبب ا
األول في ديـالى بـعـدمـا تـصـدرت أعـداد
ضـحـايـاهـا عـلى ضـحـايا اإلرهـاب خالل

توفرة)  .  2018 وفق القراءات ا
واضـاف الـدايـني أن (إجـمـالي خـسـائـر
ادية النـاجمة عن حوادث الـطرق تزيد ا
عن مـليـاري ديـنار ً سـنـويا إذا مـا عرف

في دعم حقوق الطفل ومواجهة احلاالت
الــشــاذة الـــتي تــؤثـــــر عـــلــيه نـــفــســيــا
ـتــحـدث االعالمي وجـســديـا) . واشــار ا
بــــاسـم شـــرطــــة ديــــالـى   الى ان  (دعم
قضـايـا الطـفل هي بـداية مـهـمة من اجل
انـقاذهـم ومنـعـهم من ان يـكـونـوا ادواتا

ستقبل).  ة في ا للعنف واجلر
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مـن جــهــة اخــرى اتــهــمـت الــنــائــبــة عن
مــحـافـظــة ديـالى نــاهـدة الــدايـني قـوى
ــــنـع عـــودة مــــتـــنــــفــــذة عــــلى االرض 
الـنـازحــ الى احملـافـظـة فــيـمـا طـالـبت

احلكومة االحتادية بالتدخل. 
وقـالت الـدايــني لـ (الـزمـان) إن (ديـالى
اول محـافـظة اعـلن حتـريرهـا في كـانون
الـثــاني 2015 وحــتى الـلــحــظـة مــاتـزال
االف االســــر الــــنـــازحــــة بــــعــــيــــــدة عن
ان مـــــنــــازلـــهـــا) . واضــــافت الــــدايـــني
(احلـقـيقـة الـتي يـجب ان يـعـرفـهـا الراي
الــعــام الــعــراقي ان قــرار عــودة نــازحي
ديالى بيد قوى متنفذة على االرض وكل
مـؤكدة مـا يـقـال خالف ذلك غـيـر دقـيق) 
ان (تـلـك الـقـوى فــرضت عـلى الــعـائـدين

بــان احـصــائـيــة احلـوادث تــتـراوح بـ
  1000. 1500حادث) . 

واشـــار رئــيـس مــجـــلس ديـــالى إلى أن
(إحـصائـيـة ضـحـايا الـطـرق حتـتاج الى
متابعة جادة من قبل احلكومة من خالل
تـوفــيـر مـبـالغ مــالـيـة لـصــيـانـة وإكـسـاء
الــطــرق اخلـارجــيـة وتــطــويـر بــعـضــهـا

لتقليل نزف الدماء) . 
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فيما كشف رئيس مجلس ناحية العظيم
حافظة ديالى  محمد ضيفان العبيدي
عن وجـود ثالث مـدارس يــتـألف مالكـهـا
ـديـر فقـط   فيـمـا اشار الـتدريـسي من ا
الى وجـود قـرى مـحــررة تـعـاني مـشـاكل
معـقدة . وقـال العـبيـدي لــ (الزمان)  ان
(  17 مدرسـة في نـاحيـة الـعظـيم تـعاني
من نقص حاد فـي مالكاتهـا التدريـسية)
دير  مبـينا ان (ثالث مـنهـا تتـألف من ا
فـقط فـيـمــا تـتـألف تـسع مـدارس أخـرى
من مديـر ومدرس فقط) . ودعـا العـبيدي
ـديريـة العـامة لـتربـية وزارة التـربيـة وا
ديـالى الى (مـعــاجلـة احلـالـة الـتي تـمـر
دارس عـن طريـق نقـل كوادر بـهـا هـذه ا
تــعــلــيـمــيــة او تـكــلــيف مــحـاضــرين من
ـنــاطق الـقـريــبـة   انـصـافـا لــلـتالمـيـذ ا
الـــذين مـــضى عـــلـى تـــركـــهم الـــدراســـة
سنوات عدة نتيجة النزوح عن مناطقهم
الى منـاطق اخـرى قبل ان يـتم حتريـرها

من االرهاب الداعشي) . 

ايــلــول (ســبــتــمــبــر) ومــطــلـع شــهـر
تشرين االول (اكتوبر) ..

ــســيـحــيــة الـتي من بــ الــعـوائل ا
ونة ا اشتـهرت بتحضـير تلك ا لطا
عائـلـة بيت داني  حـيث تـقع (الدنك)
اخلاص بـهم في مـنزلـهم الـذي يبـعد
خـطـوات عن مــوقع اجلـامع الـنـوري
الــكـــبـــيــر الـــذي تـــعـــرضت مـــنــارته
(احلـدباء) لـلـتدمـيـر من قبل عـنـاصر
تنظـيم الدولة االسالمـية قبل بـضعة
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ــوصـل الــكـــثـــيــر من ــســـيـــحــيـي ا
الطـقوس احلـيـاتيـة التي دابـوا على
ــارسـتــهــا  اثـنــاء  حــضـورهم في
دينة  لكنهم  في الواقع تخلوا عن ا
الـكـثيـر من تـلك الـطـقـوس والـعادات
بـعـد تركـهم لـلـمـديـنـة في صـيف عام

  2014 البل كان تركهم لها اثر
ـديـنـة تـردي االوضـاع االمـنــيـة في ا
قبل بضـعة اعوام من تـاريخ سيطرة

تنـظيم الـدولـة االسالميـة  خصـوصا
وان من ب تلك الطقـوس نفسها من
كـــان ورائـــهـــا عـــائالت مـــوصـــلـــيـــة
مـسـيـحــيـة  االوهي  طـقس حتـضـيـر
ـــوني كـــمــا تـــداولــهــا ـــونــة   او ا ا
ـوصـلـية فـي الشـائع  وهي االلـسن ا
عبارة عن تموين الـعديد من  االغذية
ـتـخـذة من احلـنـطـة  وحتـضـيـرها  ا
لفـصل الشـتاء حـيث تتـركز عـلى تلك
الــتـحـضــيـرات مـا بــ نـهـايــة شـهـر

ونـة اخلاصة جتهيـز حاجاتـها من ا
بفصل الشتاء  ويضيف جرجيس ان
الـــنــســوة تــطـــلب من تــلـك الــبــيــوت
جتهـيزهن بـالغـشتة والـكشـكا وكـلها
نتاج الـقمح الـيابس الذي جتـهز بيه
بــــيــــوت الـــــدنك مـن الــــفـالحــــ من
الــقـصـبــات والـنــواحي الـقــريـبـة من
وصل وخاصة من تلكيف او مدينة ا
مـن كــرمــلــيس وغـــيــرهــا من الــقــرى
ــشــهــورة بــزراعــتــهـا ـســيــحــيــة ا ا
ؤرخ حـامد للـحنـطـة ..بيـنمـا يقـول ا
سلـيـمان ان الـعـديد من بـيـوت الدنك
وصل لها ن اشتهـرت في مدينـة ا
اراض زراعــيـــة تـــقـــوم بـــزراعـــتـــهــا
بـــاحلـــنــطـــة في فـــصل ايـــار قــبل ان
تـسـعى لـلـحـصـاد وجتـهـزهـا مـا بـ
فصلي تمـوز وايلول عـلى ان تتيبس
وتستعد لـلطحن والتجـهيز في شهر
تــــشـــــرين االول من كـل عــــام  اي في
اخلــريـف حــيـث تــقـــصـــد الـــنـــســوة
ـــوصــــلـــيـــات بــــيـــوت الــــدنك ومن ا
اشــهــرهن بــيت اســوفي الــذي عـرف
لــيس عــلى صــعــيــد امـتـالكه حلــجـر
الــدنـك فــحــسب بـل عــرف عن طــريق
الراشي الذي يـجيد  صـناعتـها وقام
بنقل معامـله بعد سيطرة داعش الى
مـنــطـقـة  الــقـوش حـيث اســتـفـاد من
قـرب مـنـاطــقه الـزراعـيـة الـتي  يـزرع
فيه احلـنطـة اضافـة لنـبات الـسمسم
ــادة الــرئــيــســيــة في والــذي يـــعــد ا

صــنــاعـة الــراشي وهـي من االغــذيـة
وصلي التي يحرص عـلى تناولـها ا
ــا في فـــصــلي اخلـــريف والــشـــتــاء 
تـمتـلـكه من سـعرات حـراريـة تـسعى
لــتــدفــئــة اجلـــسم  في فــصل يــتــسم

بالبرودة .
»u¹« WKzUŽ

ــؤرخ فــاضل  حــمـدان ويــســتــدرك ا
بـــالــقـــول ان الــعـــديــد من بـــيــوتــات
ـــوصــلــيــ  احــتـــوت عــلى الــدنك ا
ومـازالـت هـنـالك عــائـلــة ايـوب الـتي
اشــتـهــرت بـالــدنك وكــان دنـكــهـا في
مـنـطـقـة قـريـبـة نـسـبـيـا من الـدواسة
واغـلب بـيـوتـات الـدنك مـوجـودة في
ـة فــمــنــهــا من  كـان ــوصل الــقــد ا
قــريــبــا مـن جــامع الــنــوري او  تــلك
الـتي كـانت في الـدواسـة حـيث عدت
مـهـنـة طـحن احلـبـوب وجتـهـيـز ربـة
هن وصـليـة بها  مـن ابرز ا البـيت ا
وصل اضـافقة التي اشـتهـرت بهـا ا
الى مـهـنة اجلـوال الـذي لـديه مـاكـنة
ـناطق طحن احلـبـوب ويجـول بـها ا
ـة من اجـل اسـتــكــمــال طـحن الــقــد
احلـبـوب وجتـهــيـزهـا لـتـدخل ضـمن
عروفة  والتي لم وصلية ا االغذية ا
وصلية وائـد ا تقتصـر على تزي ا
الــعـامـرة فــحـسب بل اســتـعــان بـهـا
الـفـنـان لـكي يـقـدمـون اغـاني فـيـها
معاني لتـلك احلبوب التي  تـطحنها

حجر الدنك ..
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بحث  الوكيل الفني لوزارة الزراعة
ثل مهدي ضمد الـقيسي مع وفد  
الشركات البولندية للقطاع اخلاص
ــتــخــصــصــة بــتــربــيــة وإنــتــاج وا
الــدواجن ســبل الــتــعـاون الــزراعي
بـ الـبـلــدين . وقـال بـيـان لـلـوزارة
تلـقـته (الـزمان) أمس ان (اجلـانـب
نـــاقــشـــا ســبل الـــتــعـــاون الــزراعي
عرفة لتنشيط علومات وا وتبادل ا
الــقــطـاع اخلــاص من أجل تــنــمــيـة
تــربــيــة وصــنــاعــة الــدواجن وفــقــاً
لــلـشـروط الــصـحـيــة والـبـيــطـريـة)

واضـــاف ان (الـــقـــيـــسي اكـــد خالل
اللقاء أهمية نقل الـتقنيات احلديثة
في مـجــال صـنـاعــة حلـوم الـدواجن
ـعـلـومـات وإثـراء من خالل تـبــادل ا
رجـال األعـمـال في الـقـطـاع اخلـاص
بــأحــدث االجــهـزة الــتــكــنـولــوجــيـة
ـستـخدمة في والطـرق الصحـيحة ا
جمهورية بولندا بغية حتقيق األمن
شـاريع الـغـذائي من خالل تـنـمـيـة ا
احمللـية) واوضح البـيان ان (الـوفد
ـعـلـومـات ابـدى  تــعـاونه بـتـبــادل ا
وتـــنـــشــيط الـــقـــطــاع اخلـــاص بــ
البـلدين). فيـما  نـظمت دائـرة وقاية
زروعات في محافظة صالح الدين ا
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ندوة أرشادية بشأن  تطوير الواقع
احلــالي لــتـربــيــة نــحل الـعــسل في
احملافظـة وبحضـور عدد من مربي
الـنــحل واخلـبــراء واخملـتــصـ في

الشأن الزراعي.
WOÐdð  U uF

ــشـاركـ واوضح الـبــيـان ان (ان ا
تـطرقـوا الى عـدد من احملـاور مـنـها
الــتــعـرف عــلى مــشـاكـل ومـعــوقـات
تربـية النـحل في احملافـظة وانواع
ــــســـــتــــورد وحتــــديــــد الــــعــــسـل ا
ـغـشـوش مــنـهـا وانـعـكـاسه عـلى ا
انتاجيـة العسل احملـلي وآلية منح
اجازة تـربيـة النـحل وضرورة دعم

الـــــنـــــحـــــالـــــ وتـــــوزيع االراضي
ـنـاطق الـصـحـراوية الـزراعـيـة في ا
للنحال وسبل تطوير قطاع تربية
نـــحـل الـــعــــسل وتــــقــــد فـــضــــلى
اخلــدمـــات في ذلك اخلـــصــوص في
احملافظة) وتابع (كما تمت مناقشة
طـــرق زيــادة انـــتــاج نـــحل الـــعــسل
ومــكــافـحــة االفــات اخلـطــيــرة الـتي
تـــصــيب خـاليــا الـــنــحل وتـــوفــيــر
الـشــتالت ومـلـكـات مـلــقـحـة مـجـانـا
على الـنحـالـ فضال عن الـتنـسيق
لعقد لـقاءات دورية وزيارات حـقلية
ـناحل لـتقـد االستـشارة على كل ا
ـركـز ). ونـاقش ا الالزمـة لـلـنـحـالـ
االرشــادي الـــزراعي الــتـــدريــبي في
مــحــافــظــة نــيــنــوى بــالــتـعــاون مع
مــديـــريــة الـــزراعـــة وكــلـــيـــة الــطب
الـبـيـطري  مـفـاهـيم تـنـمـيـة الـثروة
السمكية وتأثير الصيد اجلائر على
انـــتــاج االســمــاك و اهـــمــيــة اطالق
اصـــبـــعــيـــات اســمـــاك الـــكــارب في
ـائية . واوضح البيان سطحات ا ا
ـــشــاركـــ تـــطــرقـــوا الى اهم ان (ا
ــــيــــزات تـــربــــيــــة االســــمــــاك في
االقــفـاص الـعــائـمــة والـيـة اخــتـيـار
واكثار االصـبعيات وكـيفيـة القضاء
عــــلـى االمــــراض الــــفـــــيــــروســــيــــة
والبـكتـريـة والفـطريـة وطرق اعـطاء
العالج لـها والـيـة التـغذيـة ومراحل
ـــو االصـــبـــعــيـــات ودور شـــعـــبــة
ـديريـة بـتقـد الدعم االسمـاك في ا
نتج الالزم للـمرب  من اجـل دعم ا
ـنـتـجـات وسـد حـاجـة الـسـوق من ا

احملــــلـــــيــــة). واضـــــاف ان (دائــــرة
البـيطـرة في بغـداد بحـثت  مخـاطر
انفـلـونزا الـطـيور وطـرق الـسيـطرة
عـــلــــيه واحلــــد من انــــتـــشــــاره في
احملافظات كافـة وبحضور عدد من
ـربـ واخلــبـراء واخملـتـصـ في ا

الثروة احليوانية).
—ËU×  WA UM

وتـــابع الـــبـــيــان انـه (وجــرت خالل
الــنــدوة الــتـي اقــامــتــهــا مــنــاقــشـة
مـــحـــاور مـــنـــهـــا مـــخـــاطـــر مــرض
االنفلونزا الوبائية وطرق السيطرة
عليها واحلد من انتشارها وفوائد
ومـساوىء الـلـقـاحـات والتـغـيـيرات
الوراثية للفيروس واالمن احليوي
ـتــعـلـقـة والــسالمـة الـبــايـلـوجــيـة ا
ــــرض اضـــــافــــة الـى اخلــــطــــة بــــا
تـبعـة في الواليات السـتراتـيجيـة ا
ـرض ــتــحــدة لــلـســيــطــرة عــلى ا ا
ـعاجلة اضـافة الى اهـمية وطرق ا
ـيداني تـطويـر اجلـانب الـعـلـمي وا
للـمالكـات  البـيـطريـة ورفـدهم بأهم
عـلومـات العـلمـية احلـديثـة بشأن ا
ـرض وتـطـوير الـقـطـاع الـبـيـطري ا
ـربي الــثـروة ــقـدمــة  واخلــدمـات ا
ـركز االرشادي احليوانـية). ونظم ا
التدريبي في محـافظة النجف ندوة
بـشـأن  اسـاسـيـات انـشـاء مـشـاريع
تــســمــ الــعــجــول في احملــافــظــة
ـواضــيع والــتــطـرق الـى عـدد مـن ا
مــنــهـــا انــشــاء مـــشــاريع تـــســمــ
الــعــجــول واجلــدوى االقــتــصــاديـة
مـنــهـا ومـصـادر عـجــول الـتـسـمـ

وكيفيـة اختيارهـا وشروط تصميم
وانــــشـــاء حــــظـــائــــر الــــتـــســــمـــ

والعـمـليـات احلقـليـة الـتي تنـفذ في
احلــظــائــر والــرعــايــة الــبــيــطــريــة
لـلـعـجـول واجـراءات االمن احلـيوي
في احلــظــائــر وتــغــذيــة الــعــجــول
وشـروط تكـوين اخلـلـطـات العـلـفـية
وكـيـفـيـة حـسـاب نـسـبها). وتواصل
مــديـريــة زراعــة مــحــافـظــة مــيــسـان
عـمـلـيـات الـتـسـويـة الـلـيـزريـة ضـمن
الـبــرنـامج الــوطـنـي لـتــنـمــيـة زراعـة
احلنطة. واوضح البيان ان (عمليات
ـزارع التـسـويـة جرت في حـقـول ا
الـداخــلـ ضـمـن هـذا الـبــرنـامج في
ناحيـة علي الشـرقي وتعد الـتسوية
اللـيزريـة للـحقـول ذات اهمـية كـبيرة
في تـوفيـر الـوقت و تـقـلـيل اجلـهد و
ـاء انـتــظـام و انــسـيــابـيــة وصـول ا
لـلــحـقــول احملـروثـة وتــسـهم بــشـكل
كبير و فاعل في زيادة االنتاج و رفع
غـــلـــة احملـــصـــول) ونـــفـــذت دائـــرة
اإلرشـــــــاد والــــــتـــــــدريب الـــــــزراعي
بـالــتـعـاون والــتـنــسـيق مع مــديـريـة
زراعة محـافظة واسط ومـشاركة من
مـــديــريـــة الـــري   واالحتــاد احملـــلي
للـجـمعـيـات الفالحـيـة في احملافـظة
ياه ورشة عمـل لترشـيد اسـتخـدام ا
وإتـبـاع الـطـرق احلـديـثـة في الـري).
وتابـعى البـيـان ان (الورشـة شرحت
أهـمـيــة اسـتـخـدام مــنـظـومـات الـري
احلـديثـة الـتي تـعـمل بـتـقـنـيـة الرش
والـتــنـقـيـط  واجلـدوى االقـتصاديـة

تحققة ).     ا

ناهدة الدايني فيصل العبادي
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ـهدي ان يـبـدا عهـده بخـطوة ـكلف عـادل عـبد ا اختـار رئيس الـوزراء الـعراقي ا
تــثـيـر الـضــحك واالسـتـيـاء فـي نـفس الـوقت فـقــد دعـا الـعـراقــيـ الـراغـبـ الن
يصـبحوا وزراء الى التقد على منـاصب الوزراء على موقع الكتروني رسمي !
هدي مع الراي العام العراقي الذي ظهرت ليـست هذه بداية موفقة لعادل عبـد ا
مـنه في الــسـنـوات االخـيـرة دالئل ال تــخـفى عـلى حـجم الــغـضب واالسـتـيـاء من
ا انعدام في الثقة من طرف اجلمهور الطبـقة السياسية وادائها. هناك قلة او ر
راقب البعيد او القريب كما بالطـبقة السياسية برمتها وهذا امـر ال يخفى على ا
ـكـلف يـحـتـاج الى تـقـييم ان اسـبـابه مـعـلـومة ايـضـا. من الـواضح ان الـرئـيس ا
صحيـح للوضع وفهم حلـجم النقمـة الشعـبية التي تـفجرت على شـكل مظاهرات
في البـصرة وغيرها و مقاطعـة واسعة لالنتخابات قـبل ذلك ومستوى فاجعاً من
. بعـد هـذا الفـهم سـيحـتاج ثـقـف والـنـاشطـ االحـباط والـيـأس عنـد كـثيـر من ا

الستراتيجية واضحة للقيادة. 
هـدي للمـناصب الوزاريـة بسـرعة الى مزحـة مريرة يـتناقـلها حتول اعالن عـبد ا
العـراقيون من مختلف االجتاهات. لقد وضع الرجل نفسه في زاوية غريبة حتى
قبل ان يبدأ عهده. عليه االن ان يثبت مصداقيته في قضية هي االعقد اذ يعرف
هيمنة على هو جيـدا كواحد من قادة العملية السياسية ووجوهها ان االحزاب ا
ناصب السلـطة تـسيـطر عـلى ابسط الـوظائف والـتعيـينـات فكـيف بالـوزارات و ا
ـطـلـعـ عـلى الـذهـبـيـة . واذكـر انـني عـنـدمـا شـكـوت الحـد االصـدقـاء الـثـقاة وا
ـعـلنـة والـتي حتـولت الى معـلـنة تـفاصـيل الـعـملـيـة السـيـاسيـة من احلـرب غـير ا
الحقـة والتي شنها ضدي انـصار احزاب وقوى سيـاسية بعد اسـتجابتي لدعوة
رئـيس الـوزراء السـابق حـيـدر العـبـادي للـعـمل معه في بـدايـة عهـده ان صـديقي
نـظـر لي قـائال ان هـؤالء يتـقـاتـلون من اجـل منـصب مـعـاون مديـر مـدرسـة او ما
دون ذلك مع االحتـرام طبـعا لـلتـربويـ فكـيف ال يهـاجمـونك ويفـعلـون اكثـر فهم

نصب منهم ومن رصيدهم. يعتبرونك اخذت ا
هدي يـبدأ عهده بـداية صعبة كلف عادل عـبد ا قلت سـابقا بان رئيـس الوزراء ا
مع الراي الـعام بل هي االصعب مقارنـة بكل من تولى رئاسـة الوزراء بعد الف
وثالثــة. فـايـاد عالوي كـان اول رئــيس وزراء اسـنـده راي عـام يــتـطـلع لـشئ من
ـنصب كان قطاع واسع االستـقرار واعادة بناء الـدولة واجلعفـري عندما تولى ا
في الشـارع الشيـعي ينظـر له كخطيـب مفوه ولم تـكن زالته وفذلكـاته اللفـظية قد
ـالــكي كـان هـنـاك ايـضـا شـعـور وصـلت مـا وصـلت الـيـه الـيـوم. وعـنـدمـا جـاء ا
بـاالرتـيـاح الزاحـة اجلــعـفـري الـذي اتـهـم بـالـطـائـفـيــة والـفـشل في االدارة وكـان
ان مـنتخب بـعد اجلمـعية الـوطنيـة. اما حيدر الـكي ايضا رئـيس وزراء اول بر ا
ـالـكي الـعـبـادي فـرغم انـه جـاء الى الـرئـاسـة بـعــد الـتـفـافه عـلى زعــيـمه نـوري ا
واسـتـلـم رئـاسـة الــوزراء في ظـرف عــصـيب هــو تـمـدد تــنـظــيم داعش واحـتالله
حملـافـظـات بكـامـلـهـا فـقـد حظـي بتـأيـيـد واسع الـنـطـاق من كل من كـان يـعارض
الـكي وقد كانوا كثيرين. كل خـطوة كان يخطوهـا العبادي كانت تالقي مقدارا ا
جـيـداً من الـتـرحـيب من راي عـام كـان يـريـد اخلـروج من مـحـنـة ونـكـسـة سـقوط
الـكي متصـدرين للحـمالت ضد العـبادي لكن وصل ومـا تالها. كان انـصار ا ا
ـستائـ منه كـانوا اكثـر سواء على ـالكي وا حتى ذلك كـان يقـويه الن خصوم ا

الصعيد الدولي واالقليمي والعراقي. 
ا تمتع به الـعبادي من تعاطف نـراه مستمرا حتى ـهدي  لن يتـمتع عادل عبد ا
االن على مـواقع التواصل االجتماعي فقد اتى العبـادي بشخصيته التي تتجنب
ـالكي الـذي كـان عكس ذلك. التـصـادم والتي تـمـيل الى احلذر والـسالمـة بعـد ا
صنف الـراي العـام العـبادي اخلـارج من رئاسـة الوزراء في صـورة الشـخصـية
الكي وجتاهل الراي العام ان العبادي كان الخر اسبوع غير الطائفية مقارنة با
ـالكي ـالـكي وحـزبه مـدافـعـا عن ا قـبل تـولـيه رئـاسـة الـوزراء عضـوا في كـتـلـة ا
ومروجـا لقـيادته. كـمـا ان استـعادة االراضي الـتي احتـلـها تـنظـيم داعش سجل
ـتـحـدة في االسـنـاد الـعـسـكـري اجنـازا لـلـعـبـادي رغم الـدور الـهـائل لـلـواليـات ا
والـسـياسي بـكل اشـكاله بـاالضـافة الى الـدور القـتـالي البـري لـلحـشـد الشـعبي
ـتـحـالف مع ايـران.انـا هنـا اسـجل الـوقـائع ولست بـصـدد الـدخـول في اجلدل ا
واقف سواء لـواشنطن ام لطهران ام احلـشد ام للعبادي ام بشـأن االتهامات وا
تنازع عليها فقد كانت محطة ناطق ا غيـر ذلك.  اما ازاحة الكرد من كركوك وا
هدي اخرى جـلبت للعبـادي دعما كبيرا مـن الراي العام. لن يحـظى عادل عبد ا
ـا فـشل فـيه بـأي شئ من ذلـك فـقـد  اخـتـيـاره لــلـمـنـصب من اجل ان يــقـوم 
الـعـبـادي وحتـديدا في مـلـفـات اصالح االداء احلـكـومي ومـحاربـة الـفـسـاد وتلك
ـعـارك الـعـسـكـريـة ولن يـنـفع فـيـهـا االسـنـاد االمـيـركي وال مـعـارك اصـعب من ا
ـهــدي بـدايـة صـعـبـة لـذلك سـيـكـون عـلـيه الــتـفـاهم مع ايـران. لـقـد اخـتـار عـبـد ا
اصالحهـا واصالح طريقـته في التفكـير واالدارة ان اراد ان يصلح مـا هو ابعد

من ذلك. امـا الــوزراء فـسـيـتـحـمل مـســؤولـيـة ادائـهم مـهـمـا
كـانت طـريـقـة اخـتـيـاره لـهم ,اال اذا اراد االسـتـمـرار في
الـنهج الـذي سـار علـيه من سـبقه في رئـاسـة الوزراء في

لوم القوى السياسية والتحجج بانه ال يحكم وحده. 

صرف هو عبارة عن مؤسـسة مالية ودائعية وسيطة ب عـلوم للجميع ان ا من ا
ــالي ــالي وبــ وحــدات الــتــجــهـز ا ــودع او مــا يــعـرف بــوحــدات الــفــائض ا ا
ــصــرف في حــال االقــراض ــقــتـــرض) ونــحن في الــعــراق نــضـــمن امــوال ا (ا
ـقترض بـاجبارهم بدفع   0.10 من صـرفي لضمان اسـترجاع االموال من ا ا
ودع فال ضـمان المـواله وكان قيـمة الـقرض لـصالح شـركـة التـأمـــــــــ وامـا ا
ـفـتـرض عــلى االدارات الـعـامـة لــلـمـصـارف احلــكـومـيـة واخلــاصـة والـبـنك من ا
تـقدمة بأعتماد شـركات تسمى شركات تأم ركـزي ان تعمل كما في الدول ا ا
ـودع وبنـاء الثـقة بيــــــــنهم وب الودائع لـغرس الثـقة واالطمـئنـان في نفوس ا
ـقـرضـة فـي ضـمان ـصارق ا ودعـ كـمـا هـو حـق ا ـصـارف اذ ان من حـق ا ا
صارف اموالـها من خالل مؤسسات اموالـهم فليس االنصـاف والعدل تضـمن ا

ـودعـــــــــ ســــــــائــبـة بـيـد الــتـأمـ وجتـــــــعل امــوال ا
بــعض الــســراق دون ضــــــــــمــان اتــمــنى مـن اجلــهـات
ــصــرف اخملــتــصــة اعــادة الـــتــــــــــــوازن بــ امــوال ا
ـودعـ لــلـحــــد من اســتـثـمـارهـا ـقـــــــــرض وامـوال ا ا

خارج احلدود.. 
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وفي الـغالـب ال يوجـد في زمـاالت الـعمل اال لدي صـديق تـربـطني بـه زمالـة عـمل
كتظ خيط واهن من صـفاء السريـرة بحكم الـتنافس الـذي يفسد هـواء الوظيـفة ا
.لـكن قـد تـظفـر احـيـانـا بصـديق يـحــــاول ان يـقف معك دون ان بـرائـحـة الروتـ
ويحاول ان ينهي اي خالف يقع بحكم تطلب منه. صديقي من هذا النوع يتدخل
ضرورات الـعمل.يعرف صديـقي اني ال انفعل لكنه ال يـفضل ان اقوم بعمل يراه
هو لـيس مناسبا في حلظـة معينة.صـديقي هذا يشبه زورو من حـيث التفكير في
نقـطـة وحـيدة هي ان زورو يـقـول ال تـهـاجم وانت غاضـب.وانا ال افـعل هـذا لـكنه

يقدم لي النصيحة على سبيل التذكير.
والــنـصـائح عـلـى سـبـيل الــتـذكـيـر مــهـمـة وضـروريــة.  يـعـرفـنـي هـذا االـشـخص
كما اعرفه انا ايضا.لذلك لن ابالغ لو قـلت انه يفكر بطريقته اخلاصة التي جيـدا

ارى بعض جوانبها صحيحة وان كنت ال اتفق معه كليا.  
اظن ان كـثــيـرين ال يـشـعـرون الــيـوم ان تالمـيـذ عــلي الـوردي مـوجـودون في كل
او فـكرة فـهـو يـسمـعـني جـيدا مـكـان.وح احتـدث مع صـديـقي في مـقال اكـتـبه
ويطـلب رايي في بـعض القـضـايا الـسيـاسيـة.لـكني في واقع احلـال اجده ويعـلق
يريـد ان ينهي اي جـو مشحـون قد  نصادفه فـي العمل. بال شك لن يـكون هناك
اي عداء اذا كنـا نتـصرف بنـيايا حـسنـة.االفعال هي نـيايا حـقيـقية.ال يـوجد فعل
دون نيـة.لذا يعترف صديقي انني تدربت جيدا على عدم اخلـــــــوض في االمور

التي ال  شان لي بها.
ومشـكلتي انا اعتقد ان لي شانا بامور قـد يراها البعض انها ال تعنيني..لم اكن

يومـا من االيام شخـصا يعـيش كالتـمثال عـشر ساعات
والبـاقي يعـيشـها كـاالنسـان.كنت اريـد ان اظل انـسانا
من حلم ودم يـــشــارك االخـــرين هــمـــومــهـم..ولــعل من
احتـدث عنه االن يـعـرف ان رسالـتي لـيست اال مـوقـفا

اخالقيا ال يقدر بثمن.  


