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في ديـالى والذي يـعـاني من مـصاعب
جمـة حولـته الى قطـاع خاسر رغم انه
يــوفــر % 70 من فـــرص الــعــمل خالل
اضيـة) . وأشارت  الدايني  العقـود ا
ـعـاجلـة الى أن (أي بـرنـامـج تـنـمــوي 
الـبـطــالـة ال يـتـضـمـن إنـعـاش الـزراعـة
سيفـشل بالتأكـيد)  مبيـنة أن  ( قطاع
ـر حــالــيـا بــأسـوأ الــزراعـة بــديــالى 
كـارثة فـي تاريخ احملـافـظة ويـسـتدعي
ـــــؤســــســــة حتـــــرك جــــدي من قـــــبل ا
ـنــاطق احملـررة احلـكــومـيــة في دعم ا
إلحـيــاء قـطـاع الــزراعـة ) . من جــانـبه
قائـد شرطة ديـالى اللواء فـيصل كاظم
الـــعــــبــــادي  قـــال لــ (الــــزمـــان)  ان (
االسـتتـبـاب أألمني في مـديـنة بـعقـوبة
أصبح شـاهد على شـوارعها من خالل
رفع السيطرات االمنية الداخلية وفتح
ـــغــلـــقــة ورفـع احلــواجــز الـــشــوارع ا
الكونكريتية) . واضاف العبادي  أننا
 (وعدنـا مـواطـنـيـنـا بـرفع الـسـيـطرات
ــغــلــقــة من االمــنــيــة وفــتح الـــطــرق ا
شوارع مـدينة بعـقوبة وهـو دليل على
تـــنــامي االمن واالســتـــقــرار بــشــهــادة
احلـكـومـة احملـلـيـة ووزارة الـداخـلـيـة.
وبــ الـعــبــادي   أنـنــا (عــززنـا االمن
الداخلي والطوق اخلـارجي للمحافظة
من خـالل ســـيـــطـــراتـــنـــا اخلـــارجـــيــة
ـشـتـرك بـ وبـفـضل تــعـزيـز الـعــمل ا
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كشف النائب عن محافظة ديالى احمد
 مظهر اجلبوري  عن محاولة شبكات
مــتــخـــصــصــة في تــهــريب اخملــدرات
جتـــنـــيـــد شـــبـــاب من احملـــافـــظـــة في
عـمـليـات نـقلـها وتـرويـجهـا فـيمـا دعا
الـى إعالن نــتــائج الــتـــحــقــيق بــشــأن
اثلة  تـفكيكها في االشهر شبكات 
االخــيـرة. وقــال اجلـبــوري لـ (الـزمـان)
امـس إن (مــــحــــافــــظــــة ديــــالى تــــمــــر
بــتـحـديـات مـتـعـددة الى جـانب حتـدي
االرهاب وفي مقدمتها اخملدرات التي
تـمـثل مـصدر قـلق كـبيـر بـالنـسـبة لـنا
بــعــد بــروز خــطــرهــا بــشــكل الفت في
الـســنــوات االخـيــرة وزيـادة مــعـدالت
الشـبكات االجـراميـة الناشـطة في هذا
ـضـمـار)  الفتـا الى انـهـا  (اصـبحت ا
مـعـبرا اسـاسـيا لـدخـول اخملدرات الى
الــعـــراق وهــذا االمــر ال يــخـــفى عــلى
أحــد). واضــاف اجلـبــوري ان (هــنـاك
شـبـكـات حتـاول جتـنـيـد شـبـاب ديالى
في نـقل اخملـدرات وترويـجـها) مـؤكدا
(ســقــوط الــكــثــيـــر مــنــهم في قــبــضــة
الـعــدالـة وأنــهم رهن الـتــحـقــيق لـدى
الــقــوى االمــنــيـة) . ودعــا الــنــائب عن
مـــحـــافــظـــة ديـــالى   الى  (دعـم قــسم
مكـافحة اخملـدرات في احملافظـة بشكل
ــا يـــتالءم مع قــوي وزيـــادة قـــدراته 
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مـــشـــددا عــــلى (اهـــمــــيـــة مــــواجـــهـــة
العصابـات والشبكـات االجرامية التي
تعمل على تـدفق اخملدرات الى العراق
عـبر احلـدود وكشف نـتائج الـتحـقيق

بـشـأن هويـة جمـيع الـشبـكـات التي 
اضيـة). فيما تفكـيكها خالل االشـهر ا
كــشـــفـت الــنـــائب عـن ديـــالى نـــاهــدة
ـنـاطـق احملررة (عن فـقـدان ا الـدايـني 
في احملافـظة لـ  7 آالف من فالحيـها
فيـما أكـدت بانهـا "أسوأ كـارثة" حدثت
في القطـاع الزراعي بتـاريخ احملافظة.
وقالت الدايني لـ (الزمان) إن (اسبابا
مــتـعـددة دفــعت أكـثـر من  7االف فالح
ــنـاطق احملـررة بــديـالى الى تـرك في ا
الـــزراعــة والـــتـــوجه الى مـــهن اخــرى
اضية لكسب خالل السنوات الثالثة ا
الرزق) . واضافت الدايني  أن (فقدان
ــثل ــنــاطق احملــررة  7 االف فالح  ا
انـتـكاسـة لـلقـطـاع الزراعي بـشـكل عام

الـتـي تـقع عـلى عـاتـقـهـا اسـتـخدام
عـــبــــارات ومـــصـــطــــلـــحـــات االمل
سـتقـبل والنـجاح امـام طلـبتهم وا
ولـيس الصـور السـوداوية لـلحـياة
ـكن والـيـأس الن الـيـاة جـمـيـلـة ال
ان نــشـوه صــورتـهــا مــهـمــا كـانت
االمـــــور صــــــعـــــبـــــة البـــــد مـن حل
ــــصــــدر ان وامل).فـــــيــــمــــا قــــال ا
(احملافظـة سجلت منـذ بداية العام
اجلاري  أكثر من  50 حالة انتحار
فــاشـلـة بــطـرق مـخــتـلـفــة  مـقـارنـة
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ب يوم واخـر تظـهر قـراءات عن مستـقبل الـعراق كـأنها احلـقيـقة بعـينـها أبرز
هذه الـقراءات كـانت محـور محـاضرة الـدكـتور عـبد عـلي سفـيح لتـحويل (اور –
ي !! قـد تـبـدو هذه مـنـطـقة نـبي الـلـه ابراهـيم) الـى عاصـمـة جـديـدة لـلـمـال الـعـا
الفـكرة صـاعقـة على الـذهن الـعراقي احلـاضر وهـو يواجه اسـتحـقاقـات حروب
متعـددة السيما دعوة الـباحث العراقي أبناء جـلدته الى اعتماد فـكرة ان "تغيير
العـالم تـأتي من الـعراق" هـكـذا بـدأت اخلطـوات األولى إلدخـال مـنطـقـة األهوار
ي لتـبـدأ محـاور تـنفـيذ نـبـوءات  جاك اتـالي سكـرتـير الـرئيس الى الـتـراث العـا
الفرنـسي السابق فرانسوا مـيتران بحلول حقـبة تاريخية جديـدة ترفض الهيمنة
ي الـذي يحتـاج الى مركز دولي ال الـعا اليـهودية بـنموذجـها الصـهيـوني على ا
ـشاريـع االستـراتيـجية جـديد يـفتـرض فيه قـبوال إقـليـميـا ودوليـا وهكـذا كانت ا
ـسـتـدامة فـي االلـفـيـة الثـالـثـة لأل ـعـلن عن لـلـتـنـمـيـة ا ـشـروع ا تـتمـاهـى مع ا

اذا االن يـطرح موضـوع حتويل منـطقة اور الى طـروح  تـحدة لكن الـسؤال ا ا
يـة بدال من "اورشـليـم القـدس"??  ما فـهمـته خالل حضـوري جلـسة عاصـمة عـا
احلـوار مع الـدكـتـور عـبـد سـفـيح في زاويـة "شـادبـا" عـنـد الـصـحـفي اخملـضـرم
حسن العـلوي ينتظر عالم الغد متغيرات متصاعدة باجتاه فتح أبواب حضارية
جديدة تلغي مخاوف الغرب من الشرق مركز احلضارة اإلنسانية بعد ان جنح
كان األكثر اليـهود في فرضية الظهور الـصهيوني اعتبار"اورشليم  – الـقدس" ا
الي ية  حلركة رأس ا سيحي االوربيـ  واألمريكان  كعاصمـة عا قبـوال من ا
الـدولي فــيـمـا اسـتــمـرت اخملـاوف  مـن عـمق حـضــاري مـشـرقـي يـهـدد أصـول
ـادي لـلمـدنـية الـغـربيـة جـعل مراكـز بـحثـيـة تمـول من صـنـاعة الـقرار الـوجود ا
اسـونية او الـكارتيالت الـصناعـية التـفكير ا حتت مـسمى ا ي  ر الي الـعا ا
ـيـة تـتالقح فـيـهـا احلـضـارات في إيـجـاد عـاصـمـة جـديـدة إلدارة الـشــؤون الـعـا
ـعاصرة وهـكذا اعتـبرت " اور - مـنطقـة نبي الـله إبراهيم" دنـية ا ة مع ا القـد
ا فيها و اختـبار هذا التكوين اجلديد بكـونها األكثر قبوال من جمـيع األديان 
ــاضي في طــلب بــابــا الـفــاتــكـان بــدايــة حج من ارض اور الى نــهــايــة الـقــرن ا
اورشليم  –القـدس لكن طلب النظام الـعراقي ان يذكر في صالته التي كان من
فـترض ان تـكون في ملـعب الشـعب الدولي رفع الـعقـوبات الـدوليـة عن العراق ا

الى  تأجيل الزيارة ومن ثم الغاؤها . 
اجلــديـــد في طـــروحــات الــيـــوم  ان ارض وادي الــرافـــدين حــاضـــنــة األديــان
ـفـكرين الـسـماويـة ومـنبع  حـضـارات مـتعـددة  مـا زالت تعـد عـند الـكـثـير من ا
كن ان ـبـاركـة التـي  الـغـربيـ  ومـنـهم جـاك اتـالي وغـيره بـوصـفـهـا الـبقـعـة ا
ـوذج جـسـده ي وهي   ـال الــعـا تـتالقى فـيــهـا  الـسـيـاســات الـدولـيـة إلدارة ا
مشـروع احملافـظ اجلـدد بعـنوان " الـشـرق األوسط الكـبيـر" الذي يـلغي  فـكرة
الدفـاع عن إسـرائـيل في وسط حـضـاري مـعادي الى دمـج هذا الـكـيـان الـغريب
ـشـرقي من خالل اسـتـثـمـار مـعـرفي لـذات الـعمق ـواجـهـة الـعـمق احلـضاري ا
صالح" وهـكذا ظهر احلضـاري بنموذجه االقـتصادي وبـعبارة أوضح " تفـاهم ا
وذج" ـوذج الـتـحـول في االستـراتـيـجـيـة االمـريكـيـة بـعـد احـتالل الـعـراق من 
وذج "جـني األرباح" في عقود اسـتثماريـة طويلة االجل الفـوضى اخلالقة" الى 
مع الـسـعوديـة ومـنـظـومة الـنـفط الـعربـي كانت جـوالت الـتـراخيـص النـفـطـية في
شـاريـع مـنـطـقـة " نـيوم الـعـراق اجلـزء االول مـنـهـا ومن بـعـدهـا سـلـسـلـة عـقـود 
ا يـطـرح السـؤال األهم وابرز هل يـنجح "كـمـنطـقة اسـتثـماريـة عـابرة لـلحـدود 
ـال الــعـراق في بـلـورة (مــصـاحلـة حـضـاريـة) لــتـكـون مـنـطــقـة " اور" عـاصـمـة ا

ي??   العا
ـكنة ألسباب تتعـلق بطيعة حالة " الال- دولة" ال تبـدو اإلجابة في هذه العجالة 
الـتي مـازالت تـكتـنف الـواقع الـسـيـاسي في العـراق مـقـابل  مـفاهـيم مـتـضـاربة
تـصديـة للسـلطـة اثقلت لفـهم  العالقة  مع الـله سبـحانه وتـعالى  من اجلـهات ا
الـواقع االجــتـمـاعي لــتـعـريف عالقــة "الـدم" في األعـراق  اإلنـســانـيـة داخل بالد

وذج التعايش السلمي الى االحتراب الطائفي الرافدين من 
ا يتطـلب ان يفهم  من يتـصدى للسـلطة معنى والعـرقي 
دنـية ـال الدولي" في جتـسيـر فـجوة اخملـاوف ا رغبـة " ا
ـشـرقي من ـعـاصـرة الـغـربـيـة من الـعـمق احلـضـاري ا ا
ـالــيـة ــصـالـح  ا خالل اعــتـبــار " اور" عــاصـمــة إلدارة ا

الدولية وللحديث صلة.

كـرامـة الـفـرد خـاصـة من الـفـتـيـات
ــــــا والــــــشــــــبــــــاب ازاء امــــــور ر
التــســـتــوجب كـل ذلك هي االخــرى
وراء ارتفـاع حاالت االنـتحـار التي
مـنـهـا تـؤدي الى الـوفـاة والـبـعض
مـنـهـا يـتم انـقـاذ حـيـاة الـشـخص)
واوضـحت اخلفـاجي انه (مـطـلوب
من اجملـــتــمـع واالســرة مـــســاعــدة
ابــانـــئــهم في احملـن دون اســلــوب
التجريح والضرب احيانا واحلالة
نـفـسه امـام الـهـيـئـات الـتـدريـسـيـة

ــنــتــهــيــة في طــلــيــة الــصــفـــوف ا
االعــــداديــــة وحــــتى بــــ طــــلــــبـــة
اجلـــامــــعـــات . وقـــالت اخلـــفـــاجي
لـ(الــــزمــــان) أمـس أن (شــــريــــحــــة
الــــــشــــــبــــــاب فـي ظل الــــــظــــــروف
واالوضــــــــاع االقـــــــتــــــــصـــــــاديـــــــة
واالجتـماعيـة والتحـديات الصـعبة
في مـجاالت احلـياة اخملـتـلفـة تدفع
بـالـبـعض مـن الـيائـسـ الـى حـالة
االنـتــحـار ) واضـافت ان (اسـلـوب
الــعــنف ومــحـالــة االهل الــنــيل من

ـاضي الذي شهد  8حاالت بالعام ا
وان  مـحاوالت االنتـحار تلك فقط  

إما أنها  أحبطت في حينها أو  
إنقـاذ  ضحاياهـا   بعد نـقلهم  إلى
مـــشــــيـــرا الى  ان ــــســـتــــشـــفـى) ا
(احملـاوالت  تــراوحت  بـ الـشـنق
أو إطالق الـــنـــار أو تـــنـــاول مــواد
سـامـة أو قـطع شـرايـ الـيـد ولكال
اجلــنـــســـ ومـن عــمـــوم مـــنـــاطق
وقالت احملافظـة وبأعمـار مختـلفة)
تقـارير اخـباريـة ان (إقلـيم كردسـتان
يــســجـل أعــلى نــسب انــتــحــار عــلى
وبـــاألخص بــ مـــســتـــوى الـــعــراق
عــــلى أن عــــدد الـــنــــســـاء الـــنــــســـاء
نتـحرات في اإلقـليم بلغ  400امرأة ا
في عـــــام واحـــــد تـــــبــــايـــــنـت طــــرق
انـــتـــحـــارهن بــ الـــشـــنق وتـــنــاول
ـــهــــدئــــة واألحـــراق في احلــــبــــوب ا
ظاهرة لم يشهد لها اإلقليم مثيلًا من
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فيما نشرت مفوضية حقوق األنسان
تــقــريـــرا عن مــعــدالت االنــتــحــار في
العراق تصدرت فـيه محافظة ذي قار
الـقـائـمـة بـ  119مـنـتـحـرًا ومـنـتـحـرة
مــرتـفــعـة بــذلك عن مـعــدالت سـابــقـة
وأضافت أن (439 ـائـة بنـسـبة  60با
حالـة انـتحـار مـسجـلة بـشـكل رسمي
في الـــعـــراق خـالل عــام واحـــد فـــقط
أغلب ضـحاياهـا من الشـباب توزعت
بـواقع  119في مــحــافــظــات ذي قــار
و 76 في ديالى و 68 في نيـنوى و44
في بـــغــداد و 33 في الـــبـــصــرة و16
ـــثــنى و 15في مـــيــســان و 12في بــا

ـنــتـجـات الـزراعــيـة ولـلـيـوم واحـدث ا
الرابع عـلى التوالـي. وعبر الـعديد من
الـزائــرين واخملــتـصــ عن اعـجــابـهم
ـعـروضات بـحـسن الـتـنـظـيم وتـنـوع ا
ـشـاريع الزراعـية الـتي تعـكس تـنوع ا
بـشقـيـهـا الـنـبـاتيـة واحلـيـوانـيـة التي
تــبـنــتـهــا الـوزارة لالرتــقـاء بــالـقــطـاع
الـــزراعي في الــعــراق. كـــمــا وتــشــهــد
أروقـة اجلـنـاح عـقـد عـدد من الـلـقاءات
ــــنـــــاقــــشـــــات بــــ اخملـــــتــــصــــ وا
شارك حول ستثمرين الزراع ا وا
اهـمــيــة اعـتــمـاد الــبــحـوث الــعــلـمــيـة
والـطـرق والـبـرامج احلـديـثـة الـتي من
شــأنــهـا تــطـويــر االنــشـطــة الـزراعــيـة
وأدامـــتــهــا.وبــاشــر قـــسم الــتــصــديق
التابع لـدائرة فحص وتـصديق البذور
ـوسـمـيـة فـي زراعـة حـقول إجـراءاته ا
ـقـارنة في مـحـطـة أبحـاث أبـو غريب ا
إضـافـة إلى زراعة الـتـراكيب الـوراثـية
حملـــصـــول احلــــنـــطـــة بـــهـــدف إدامـــة
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وقـال بـيــان تـلـقـتـه (الـزمـان) امس انه
تــمت (احلـقــول الـتــجـريــبـيــة لـتـقــيـيم
وتـســجـيل عـدد مـن أصـنـاف احلــنـطـة
الـــنـــاعـــمــة بـــهـــدف اخـــذ الــبـــيـــانــات
األصـولـيـة لـتـقـيـيـمـهـا فـيـمـا تـسـتـمـر
ـــوارد الــوراثـــيــة عــمـــلــيـــات زراعــة ا
الــنــبـاتــيـة اخلــاصـة بــبــنك اجلـيــنـات
الــوراثي لـغـرض اإلكـثـار والـصـيـانـة).
وفي الديـوانيـة باشرت مـحطـة أبحاث
الديوانية اخملصصة حملصول الشعير
والـرز بـعـمـلـيـات الـتـسـوية والـتـعـديل
بـهــدف زراعـة األصـنــاف من الـشــعـيـر
والـــتي  إكــثــارهــا بــالـــتــنــســيق مع
ول من برنامج تـنميـة الشعـير الذي 
صـــنــدوق دعـم الــبـــذور أيــضـــا.واقــام
ــركــز االرشــادي في مــديــريــة زراعـة ا
واسط مـشـاهـدة حـقـلـيـة حـول اهـمـيـة
تــعــفــيــر بــذور احلـنــطــة في احلــد من
امـراض الـتـفـحم في مـزرعـة الـعـزيـزية
االرشادية في احملـافظة . وجرى خالل
ـــشـــاهـــدة الـــتـــطـــرق الى االهـــمـــيــة ا
االقـتصـاديـة في عمـليـة تـعفـير الـبذور
واجراءات االمن اخلاصـة اثناء عـملية
الـتعـفيـر اضـافة الى اجلـرعة والـكمـية
ـــوصى بـــهـــا من مـــبـــيـــد الــراكـــسل ا
سـتخـدم في عمـلية الـبذور لـلحد من ا
ظــــاهـــرة الــــتـــفـــحـم واحلـــفــــاظ عـــلى

احملصول من االصابة بها.

الـقيـادات االمنـية والـتعـاون اجلاد من
ــواطـنــ  مــشــيــراً الى وجـود قــبل ا
سـيــطـرات اخـرى ســيـتم الــغـاؤهـا في
ـناطق الـقريب الـعـاجل في بعـقـوبة وا
األخـــــرى) . ومـن جــــانـب آخــــر اعـــــلن
ـتــحـدث بــاسم قـيــادة شـرطــة ديـالى ا
العـقيـد غالب الـعطيـة  ان (قوة أمـنية
من  قــيــادة شـرطــة ديــالى مــؤلــفـة من
قــسم شـرطــة قــره تـبــة وفــوج طـوار
ديـــالـى الــنـــمـــوذجي وســـريـــة ســوات
ــتــفــجـرات أالولى وقــسـم مــكــافــحــة ا
واآللـــــيـــــات واالتـــــصـــــاالت والـــــكالب
الـبـولـيـسـيـة وبـاالشـتـراك مع لواء 74
من الفرقـة اخلامسة واحلـشد الشعبي
نفـذت عـملـيـة أمـنيـة واسـعـة لتـفـتيش
ناطق في أطراف ناحية قره عدد من ا
تبـة  شمال شـرق احملافـظة) . واضاف
الــعـطــيـة لــ (الــزمــان)  ان (الـعــمـلــيـة
األمـنية  شـملـت تفتـيش منـاطق وقرى
عـــمــرمــنـــدان وأم الــغـــزالن وصــنــديج
وصـوال الى مـعـسـكـر عـائـشـة) مـشـيرا
الى ان (هذه العملـية تهدف الى تام
ـــنـــاطـق والـــبـــحـث عن خاليـــا هـــذه ا
عصابات داعش أألرهابية ومطاردتهم
وقـتــلــهم ومــنـعــهم من أيــجـاد مالذات
أمــنـــة لـــهـم فــيـــهـــا) .وتـــواصل وزارة
الزراعة عـرض فعالـياتهـا الزراعية من
ــقــام عـلى خالل جــنــاحـهــا اخلــاص ا
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وشـــهــد اجلــنــاح عــرض الــنــشــاطــات
الزراعيـة بشقـيها النـباتي واحليواني
والتي عكـست احدث اجنازات الوزارة
ـا يــنـسـجم ـاضــيـة  خالل الـفــتـرة ا
واخلــطط والــبـرامج االســتــراتـيــجــيـة
الــتي وضـعـتــهـا لـلــنـهـوض بــالـقـطـاع
الــزراعـي في الــعـراق والــتــواصل مع
تـقدمـة في اجملال يـة ا الـشركـات العـا
الـــزراعي. وقــد اشـــاد رجــال االعـــمــال
ــســـتــثــمـــرين احملــلــيـــ والــعــرب وا
ـشاركـة الـفـعالـة لـلوزارة واالجـانب بـا
مـن خالل دوائـــــرهـــــا وشــــركـــــاتـــــهــــا
االنــتــاجــيـــة والــبــحــثـــيــة فــضال عن
ـكـنـنـة ــتـمـيـز لـلـمــعـدات وا الـعـرض ا
الزراعـية وتقانـات الري احلديـثة التي
تـســهم بــتـنــمـيــة وتــطـويــر الـعــمـلــيـة
ـزارعـ الـزراعـيــة ورفـد الـفالحــ وا
ية لزيادة بآخر واحدث التقنـيات العا
الـــغــلـــة االنـــتـــاجـــيــة لـــلـــمـــحــاصـــيل
االســـتـــراتــــيـــجـــيـــة واخلـــضـــر لـــدعم
االقـــتــصـــاد الــوطـــني وتــوفـــيــر االمن
الــغــذائي لـــلــمــواطن. وشـــهــد جــنــاح
ـشارك في فـعـاليـات مـعرض الـوزارة ا
بـغداد الـدولي لـلدورة الـ (45) تـوافدا
جــمـاهــيـريـا لــلـزائــرين وعــرضـا الخـر
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ــكن انـكـارهـا هي ان الـكــثـيـرين من الـعــراقـيـ اسـتـبـشـروا احلــقـيـقـة الـتي ال 
هـدي رئيس لوزراء الـعراق السبـاب عديدة.. مـنها باخـتيار االسـتاذ عادل عـبد ا
او اولها تـفهـمه الدقـيق لواقع الـشعب الـعراقي ومـعاناته الـعمـيقـة من الكـثير من
الظواهـر غير احلـضاريـة والغريـبة اساسـا على قيـمة وتـقاليـده وحتى معـتقداته.
منها انتشار ظاهرة الفساد الظاهرة والباطنة في معظم مرافق الدولة ان لم يكن
في محـلها وانتـشار السالح وكثرة اجلـهات التي حتمـله بصورة وباخرى وحتت
مـسـميـات عـديـدة.. بل ان الـعـديـد مـنـهـا تـقـوم مـقـام الـدولـة وتـأخـذ مـكـان مـركز

الشرطة.. 
هام فتـتدخل في حل بعذ الـنزاعات او في تعـقيدها.. ولـعل استالم غير االكـفاء 
واقع االدارية دون استحقاق ودون خبرة بسبب انتماء او قل بعض الوزارات وا
(جتلـيب) انفسهم بهذا احلزب او ذاك لالستفادة الشخصية واستغالل الظروف
في حــ ان هـذا الــعـراق الــكـبــيـر الـعــظـيـم يـزخـر بــالـكــفـاءات من كـل االطـيـاف
ــتـــلــكــون خــبــرة وكـــفــاءة في مــجــاالت ن  ــذاهب  والــقــومــيــات واالديـــان وا
ـكن ان يقـدموا لـبالدهم غيـر انهم مـبعـدون او مركـونون على اختـصاصـاتهم و
ـنتقدة كما ان ) لالحزاب ا الرف كـونهم غير منتـم او على االدق غير (مـتملق
ـساءلـة والعـدالـة بصـورته االنتـقائـيـة احلالـية.. حـرم البـلد من اسـتمـرار قـانون ا
الكـثير من كفاءاته من ذوي اخلبرة والـتخصص كونهم انتمـوا لفترة من الفترات

حلزب السلطة البائدة.. 
وارجـو اال يـسـاء فـهـمـي فـانـا ادعـو هـنـا الى ان تـفــعل الـسـلـطـات االحتـاديـة مع
ي ما فعـلته حكـومة اقليم كـردستان مع كل الذين شمـول بهـذا القانون الـبر ا
خالـفوا تطلعات الشعب الكوردي او اساؤا لها في الفترات الــــــــغابرة من عمر

البلد. 
ووقــفــوا بـجــانب احلــكــومـات الــتي لم تــقـــــــــر بـاحلــقــوق الـقــومــيـة والــثــقـافــيـة
شروعة للشـعب الكـــوردي.. لكن حكومة االقـليم فضلت التسامح والدسـتورية ا

ة السابقة..  ؤ اضي على نكث اجلراحات ا على االنتقام ومالت الى نسيان ا
ذكور ري ا عـلى اية حال اقول هـنا اال تكفي  15سنـة على تطبـيق القانون الـبر
ـعاقـبـة اعـداء تـطـلـعـات الـشـعب الـعـراقي الى احلـرية وجـعل الـقـانـون هـو احلل 
ـذنب يـأخذ قـراطـيـة واحليـاة االفـضل والبـنـاء والتـنـمـية سـابـقا والحـقـا فا والـد

ارس حياته ويأخذ حقه كأي مواطن حر...  جزاءه والبريء 
ــشـاكل مع اقـلــيم كـوردسـتـان كـمـا حــصل في كـوردسـتـان الــعـراق ولـعل حل ا
الـعـراق تأتي فـي مقـدمـة وجانب احلـكـومة احلـالـيـة التي يـرأسـها االسـتـاذ عادل
ادة  140وحل مـشـاكل ـهـدي.. الـتي يـأتي في اول اولـيـاتـــــــهـا تـطـبـيق ا عـبـد ا
تنـازع علـيهـا على وفق الـقانـون والدسـتــــــــور واعـتبـار البــــيشـمركة ناطـق ا ا
ـنـظــــــــومـة الـدفـاعـيــة الـعـراقـيـة وتـهـيـأة الـرواتب وتـزويـدهم االبـطـال جـزء من ا
ـطـلـوبـة الدامة انـشـطـتـهم الـدفـاعـيـة واالمـنـيـة دفـاعـا عن الـبـلد بـالـلـوجـسـتـيـات ا

واالنسان.. 
ـسلـحـة بوجـه داعش وتلـقـيـتهـا الـدروس التي ولـعل وقـوف هذه الـقـوة الـوطنـيـة ا
ـها الكـثر مـن الفي شـهـيد ونـحو تـحـرر وتقـد صـفق النـتصـاراتـها كل الـعـالم ا
ــؤسـسـاتــهـا هـذه ـاديــة الـتي حلـقت  سـتـة االف جــريح عالوة عـلـى االضـرار ا
قـدمة دولـة رئيس الـوزراء الى الـنظـر اليـها بـع ـسـائل تدعـونا جـميـعـا وفي ا ا
سلحـة الظافـرة التي وقفت بوجه داعش سـاواة مثلمـا تنظر الى بـاقي قواتنـا ا ا

ولقنته اقسى الدروس.. وعالوة على كل الذي ذكرناه انفا.. 
ـركـون في ادارة ـان مـرة اخــرى.. ا فـان تـقــد قـانـون الــنـفط والــغـاز الى الـبــر
ـلحـة لهـذه حلكـومة. هـمات ا ـان منـذ اكثر من  11سنـة.. بات اجنـازه من ا الـبر
تعمدين خالل الت 15 اما اجلـانب الثقافي الذي عـانى من االهمال والتهـميش ا
ـهدي بـكل اهـتمـام وحرص نـصرمـة فـيجب ان يـنظـر الـيه االستـاذ عـبد ا سـنـة ا
واخالص السيـما وهو مـثقف مـشمـول ومنـحدر من عـائلـة وطنـية مـثقـفة مـعروفة
نـشود يجب ان يـع وزيـرا مثقـفا لقـيادة وزارة الثـقافة ويضـمن هذا االهتـمام ا
بـدعة نفـسها ال طارئـا عليهـا وال مفروضا وزيرا منـبثقا من الـشمولـية الثقـافية ا
ومـة رقيها عـلى ادارتها باعتـبار ان الثقافة  –كما احلب  – هي مـلح احلياة ود

واستمراريتها وشموخها. 
على اية حـال فهمـومنا كـثيرة ومـعـــــــاناتـنا اكثـر لكن باحلـــــــــكمة واالسـتعانة

ال العام باهل الـكفاءة ونـــــــبذ العنـاصر التي اساءت الى ا
ـهـا لــلـعـدالــة وحتـجـيـم مـحـاوالت جــعل بـغــــــــداد وتـقــد
سـائل نـطـرقـهـا امام احلـبـيـبـة قنـدهـارا ثـانـيـة كل هـذه ا
ــــــــده الــله الــســيــد رئــيـــــــس الــوزراء آمــلـــــــ ان 
بـالــصـبـر والــعـافــيـة والــرويـة كي يــحـلـهــا عـلى وفـــــــق
الدسـتـور.. وعـلى وفـق مـا يصـبـوا اال هل بـلـغت.. الـلـهم

فاشهد.     
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ثنى انه اكد مـصدر من محـافظـة ا
 تـســجـيل  50حــالـة انــتـحـار في
مـناطق احملـافظـة وبطـرق مخـتلـفة
فــيـمـا مـنــذ بـدايــة الـعــام اجلـاري
اعـــلـــنـت الـــنـــاشـــطـــة في حـــقـــوق
االنــــســــان سالمــــة اخلـــفــــاجي ان
ارتـــفـــاع حـــاالت االنــــتـــحـــار بـــ
يالشباب ومن اجلنس يرجع الى
فــقــدان االمل مـن احلــيــاة خــاصــة

dF÷∫ جانب من جناح وارة الزراعة في مرض بغداد الدولي
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ابيض اسود

سالمة اخلفاجي
فيـما تـراوحت طرق االنـتحار واسط
بـــ الــشــنق والـــغــرق واســتــخــدام
وتـابع  ان الـسالح الـنـاري واحلرق)
(بـــــعض احلــــاالت الــــتـي تــــدون في
مـلـفـات الـشرطـة عـلى أنـهـا عـمـلـيات
ناطق الـريفية والسيما انتحار في ا
تـلك الـتي تـذهب ضـحـيـتـهـا الـنـساء
ـا هي في الـصــغـيــرات في الــسن إ
احلقيقة جرائم قـتل متعمد مع سبق
تـــأخــذ صـــفــة اإلصـــرار والـــتــرصـــد
االنــتــحــار لـتــعــتــيم احلـقــيــقــة عـلى
جــرائم يـطــلق عــلـيــهـا اصــطالحًـا -
ــرأة غـــسل الـــعــار-  حـــيث تــقـــتل ا
ـشــنـقـة أو جتـبـر وتـعـلـق في حـبل ا
عــلى إحــراق نـفــســهـا أو الــقــفـز من
أعـلـى اجلـسـور فـي نـهــري دجـلـة أو
الـفـرات مع أنـهـا ال جتـيـد الـسـبـاحة
لء ـة وكأنها انتحار  لتبدو اجلر
إرادة صـاحـبـتـها فـيـمـا هي لـيست

رة).  كذلك با
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نـتـجات جـهـزت شركـة تـوزيع ا
الــنـــفــطـــيــة مـــعــامل وشـــركــات
االصــــبـــــاغ ومــــعــــامـل انــــتــــاج
ـوزعة في الـصـفـوة الـبـيـضـاء ا
عـموم مـحـافظـات الـعراق بـ 31
مـلـيــون لـتـر من مـنــتـوج الـنـفط
ـنافذ االبيض وذلك من خالل ا
الـتـوزيــعـيـة الـتـابــعـة لـلـشـركـة.
وقـال مـديــرعـام الـشــركـة كـاظم
مـســيـر يـاســ في بـيــان تـلـقت
(الــزمـان) عــبــر فــايــبـر امس أن
(الـــشــــركـــة ومـن خالل هـــيــــئـــة
الـتـجــهـيـز الـتـابـعــة لـهـا عـمـلت
عــلى إصــدار أوامـر جتــهــيــزيـة
ـــعـــامـل وشـــركــــات االصـــبـــاغ
ومــــعــــامل انــــتــــاج الــــصــــفـــوة
قررة البيضاء وفق احلصص ا
لـهـا وبـالـسـعـر الـرسـمي الـبـالغ

 300 دينار للتر وذلك
ـديـرية الـعـامة بـالـتـنسـيق مع ا
في وزارة الصناعة وبعد إجراء
ـعـامل ــوقـعي عــلى ا الــكـشف ا
من قــبل جلـان الــكـشف الـدوري
والـعـشـوائي في فـروع الـشـركـة
الـتـوزيعـيـة ألغراض الـتـأكد من
ــنــتــوج لألغـراض اســتـخــدام ا
اخملصصة ألجله وعند إستيفاء
شــــــروط الــــتـــجـــهـــيــــز تـــطـــلق
ـقررة وفق اآللـيات حـصصـهم ا

عتمدة).  والضوابط ا
وأضــاف أن (الــشــركــة تــواصل
دعــمــهـــا لــصــنــاعـــات الــقــطــاع
اخلاص ألجل النهوض بالواقع
اإلنــتـاجـي وحتـســ مــســتـوى
أداءها من خالل تـوفير مـا يلزم
لـتـغطـية إحـتـياجـهم الـكامل من
الوقود وذلك إمتثاالً لتوجيهات

وزيــر الــنــفط ثـامــر الــغــضــبـان
ومتـابعـة وكيل الـوزارة لشؤون

التوزيع). 
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مـن جـانـبـه أوضح مـديـر هــيـئـة
الـتـجـهـيــز في الـشـركـة إحـسـان
مـوسى غـا (أن مـعـامل انـتـاج
الصـفوة البـيضـاء جُهزت خالل
أشـهــر الـصـيف بــحـصــتـهـا من
منـتوج النـفط األبيض وبنـسبة
ئة بدالً من النسبة  100با

ئة من السـابقـة البـالغة  20 با
طـاقـتـهـا اإلنتـاجـيـة وأن مـعامل
وشـــركـــات االصــــبـــاغ مــــنـــحت
حــصـــة اضــافــيــة بــســعــر 400
ئة دينار / لتـر وبنسبة  50 با
من تـقـدير احلـاجـة الصـادر لـها
ديرية العـامة للتنمية من قبل ا

bŠË…∫ انتاج النفط االبيض في وحدة عراقيةالصناعية).


