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اخلـاصــة بـالـعـمـلـيـة وحــفـاظـا عـلى سـيـر
الــتـحـقــيق فـيـهــا) من جـهـة اخــرى كـشـفت
الـهيئـة عن تلكـؤ اكثر من من  200مـشروع
ـثـنى وذي قار تـمـكَّن أحد في مـحـافـظتي ا
فـرقـهـا من رصـدهـا وتـوثـيـقـهـا. وقـالت في
ثنى تلكئة  في  ا شاريع ا بيان أن (عدد ا
ّ مـتـابعـتـها وذي قـار بـلغ  208مـشـاريع 
في إطار جهود الهيئة بالتحري والتحقيق
فـي مـــــشــــــاريـع اإلعـــــمــــــار واخلــــــدمـــــات
ــتــلــكِـئــة في احملــافــظـات) واالســتــثــمـار ا
تلكئة في محافظة شاريع ا موضحة أنَّ (ا
َّ ـثنى وصـل عددها إلى  132مـشروعاً  ا
فـتح قـضـايا جـزائـيَّـة فـي ثالث منـهـا فقط
شـملت مشاريع بناء مـستشفى بسعة 400
ســريـرٍ وتــأهـيل مـحــطـة كــهـربــاء الـشـرقي
الـــثــانـــويــة وإنــشـــاء مــزرعـــة اخلــيــرات).
شاريع التي لم تفتح وأوضحت أن (أبرز ا
فــيــهــا قــضــيــة جــزائــيــة كــان عــقـد وزارة
الــكـهـربـاء مع إحــدى الـشـركـات األجــنـبـيـة
ركبة لـتنفيذ مشروع إضافة نظام الدورة ا
 بـكلفة  524 مـليون دوالر أمـريكي وإنشاء
مـحطة توليد السـماوة الغازيَّة بقدرة 750
مــيــكــا واط إضــافـةً إلى جتــهــيــز مُــعـدَّات
ُغذيات وفـحص ومد خطـوط الشبكـة مع ا
وتـــأهـــيـل وجتـــهـــيـــز عـــددٍ من مـــحـــطَّـــات

التحويل). 
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ـشـاريع وأكَّـد الــتـقـريـر (وجـود تـلـكـؤ في ا
الـصحيَّــة ) و(توقُّف مشاريع مـاء السماوة
الــكـبـيــر وتـأهــيل مـاء الــوركـاء)وغـيــرهـمـا
ـتـلــكـئـة في ـشـروعــات ا بــاالضـافـة  إلـى ا
ـة الــبــلــديــات والــطــرق واجلــسـور مــديــريـَّ
واإلدارة احملــلــيّــة شـمــلت إنــشــاء عـددٍ من
ُـجـسَّـرات ومـجـمعٍ سـكـنيٍّ في اجلـسـور وا
الـرمـيـثة وشـقق واطـئـة الـكلـفـة وبـناء 70
صـةً للـفـقراء وغـيـرها. داراً سـكـنيَّــةً مـخصـَّ
ـتـلـكـئة في ذي شـاريع ا وتـنـاول الـبـيـان ا
َّ قـار التي وصل عددها إلى  76مـشروعاً 
فـتح قـضايـا جزائـيَّـة في  34مـنـها مُـبيــناً
ــشــاريع تـــوزَّعت بـــ مــشـاريـع أنَّ تــلك ا
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كـشـفت هيـئة الـنزاهـة  عن تـعرض فـريقـها
ــكـلف بــتــنـفــيـذ عــمـلــيـة ضــبط مـهــربـ ا
لـسعـات اإلنتـرنت في محـافظـة كركوك الى
تـهـديدات من اشـخـاص يدعـون انـتسـابهم
تهم جلهات رسمية مؤكدة ضبط أحد ا
بـالـتهـريب من بـ  مالـكي ابـراج التـهريب
ـنـطقـة. وقـالت الهـيـئة في بـيان امس في ا
إنــهــا شــكــلت (فــريق عــمـل بــرئــاســة أحـد
ـوجب أمـر وزاري صادر عن مـحـققـيـها و
رئــاســـتــهــا ضم في عــضـــويــته مــحــقــقــا
ومـهــنـدسـا من مـكـتب حتــقـيق الـهـيـئـة في
احملـافـظـة ومـوظـفـ من الـشـركـة الـعـامـة
لالتــصـاالت وهـيـئـة اإلنـتـرنت وقـد نـفـذوا
عـمـلـيـة الضـبط بـالـتـعـاون مع جـهاز األمن
ـفــتـش الــعــام لـوزارة الــوطــني ومــكــتـب ا
االتـــصـــاالت وجلـــنـــة إزالـــة الـــتـــجــاوزات
والـشــرطـة احملـلـيـة) مـضـيـفـة أن (مـحـقـقي
الـــهـــيـــئــة وأعـــضـــاء الـــفـــريق واجلـــهــات
ـتعاونة تـوجهوا إلى منـطقة قره هـنجير ا
الـواقعة عـلى طريق كركـوك - السليـمانية
الـتابـعة إداريـا إلى كركـوك والتي تـعد من

ـنـاطق الـنـائـيـة والقـلـقـة أمـنـيـا حيث  ا
ضــبط ثالثـة أبـراج مــثـبت عـلـيــهـا أجـهـزة
مــتـطــورة لـنــقل سـعــات اإلنـتـرنـت وتـقـدر
الي الدوالرات). هربة  مـبالغ السعات ا
وجب أمر قـاضي التحقيق وتـابعت أنه (
ـتـهـمـ إضـافة اخملـتص  ضـبـط أحـد ا
وقع كانوا إلـى ستة أشخاص آخرين في ا
يـعـمـلـون عـلى صـيـانـته إذ  فـي مـا بـعد
ـضــبـوطـ تــكـيــيف األشـخــاص الـسـتــة ا
بــوصــفــهم شــهــوداً في الــقــضــيــة فــأدلـوا
بـأقـوالـهم الـتي قـادت إلى تـشـخـيص مـالك
بــــرجـــ من األبــــراج الـــثالثــــة) مـــؤكـــدة
(تــعـرض احملــقـقــ الـذين نــفـذوا عــمـلــيـة
الـــضــبط إلـى مــضــايـــقــات ومــخـــاطــر من
أشــخــاص يـدعــون انــتـمــاءهم إلى جــهـات
رسـمـيـة). واوضحت الـهـيـئة إنـهـا (تـريثت
في اإلعـالن عن عــمــلـــيــة الــضــبـط; بــغــيــة
اسـتكمال اإلجراءات التحقيقية والقانونية

احـداث  16تــشــريـن االول من الــعــام
ـــــاضي اثـــــر انـــــســـــحـــــاب قــــوات ا
الــبــيــشــمــركـة واالســايـش وانــتــشـار
القـوات االمنيـة واحلشـد الشـعبي في
ـتـنـازع علـيـهـا على خـلـفـية نـاطق ا ا
االســـتـــفـــتـــاء الــــذي اجـــراه االقـــلـــيم
لالسـتـقالل عن الــعـراق. وكـان رئـيس
جتو وهو ايزيـدي من سنجار  قد اكد
في وقت سابق  عقد اجتماع عقد ضم
ــثـــلـــ عن احلـــكــومـــة االحتـــاديــة
حضره هـو والعاكـوب وقائد عـمليات
ـثل احلشد نينـوى جنم اجلبوري و
الـشــعــبي وعـدد مـن اعـضــاء مــجـلس

ــشــاريع ــال الـــعــام وتــهــالك وانـــدثــار ا ا
ــة في عـــمـــوم ــة واالســـتـــثـــمـــاريـَّ اخلـــدمـــيـَّ

احملافظات إلى القضاء). 
وأوضح ان (فرق الهيئة أكملت حصر تلك
ــشـاريع وقـدَّمـت بـيـانــات وأرقـامـاً حتـدد ا
ــشـاريع ومــاهـيــة اجلـهـات طــبـيــعـة تـلك ا
ــمــولــة لــهــا ونــســبــة اإلجنــاز وأســبـاب ا
الـتـلـكؤ) داعـيـاً إلى (تسـجـيل إخـبارات في
ـتـلـكـئة ـشـاريع ا دائـرة الـتـحـقـيـقـات عن ا
الـتي لم تفتح الهيئة فيها قضايا جزائيَّة).
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ة احملـافــظـة عـلى ونــبه جـعـفــر إلى (أهـمــيـَّ
الــعالقـة الــطـيـبــة بـ مــديـريــات ومـكـاتب
حتـقــيق الـهـيـئـة واحلـكـومـات احملـلـيـة في
عــمــوم احملــافـظــات وضــمن احلــدود الـتي
يــســـمح بــهــا الــقـــانــون) مــشــدداً عــلى أن
ـنــوطـة بـهـا ــهـام ا (تــضـطـلع كل جــهـةٍ بـا

ـســحــوب ـةٍ مُـتــلـكــئــةٍ ومُـتــوقّـفــة وا وزاريـَّ
ُـنـفَّذة وفـقاً شـاريع ا الـعـمـل منـهـا وهي ا
ة للـوزارات وعددها لـلمـوازنة االسـتثـماريـَّ
مـنها  ومشاريع 19 فُـتحت قضايا في 49
نـقل الصـالحيات بـلغت  12فُـتِـحَت قضـايا
في سـت منهـا وستـة مشاريع اسـتثـماريَّـة
فُـتِـحَت قـضـايـا جـزائـية في  5مـنـهـا فـيـما
ةٍ في تسـعة من فـتحـت اربع قضـايا جـزائيـَّ

ُتلكئة ضمن تنمية األقاليم).  شاريع ا ا
الى ذلـك بـحث رئـيس هـيـئـة الـنـزاهـة عزت
تـوفيق جعفر مع مديـري مديريات ومكاتب
ــســتــلــزمـات حتــقــيق الــهــيــئــة تــهــيــئــة ا
ـقـبل ـتـطـلـبـات الالزمـة لـيـكـون الـعـام ا وا
ــقــصــريَّــة ومــحــاســبــة عــامــاً لــتــحــديــد ا
ة ــشـاريـع اخلـدمــيـَّ ــتــسـبــبـ بــتــلـكــؤ ا ا
واالسـتثـماريَّـة في احملافظـات. وأكد جـعفر
بــحـسب بــيـان لــلـنــزاهـة امس (أهــمـيـة أن
ـتـسبـبـ بـهدر يـشـهـد عام  2019إحـالـة ا

وعـدم جتـاوز الـصالحـيـات واحلـدود الـتي
 .( رسمتها القوان

وأشـــار إلى (ضــرورة إدامــة الـــعالقــة بــ
مـــكــاتب حتــقـــيق الــهـــيــأة والــفـــعــالــيــات
تبادلة; االجـتماعيَّة اخملـتلفة وزرع الثـقة ا
كـون تلك اجلهات مصدراً مهماً لإلبالغ عن
ـال العـام وبالـتالي حـاالت الـفسـاد وهدر ا
ـضــاعــفـة ــصــدر  ــكن اســتـثــمــار هـذا ا
ــشـهـود الـتي عــمـلـيـات الــضـبط بـاجلـرم ا
ـثل ذلك رادعـاً مـهـماً تـنـفـذهـا الـهيـئـة إذ 

للفاسدين).  
واسـتـعرض االجـتـماع الـنـتائج واحملـاضر
ـؤلــفـة في ــقـدَّمــة من قــبل فـرق الــعــمل ا ا
دائــرة الـتـحــقـيــقـات الـتي زارت مــديـريـات
ومـكـاتب حتـقـيق الـهيـئـة وأوصت بـجـمـلة
ـالحـظـات والـتـوصـيـات تـهـدف إزالـة من ا
الـعقـبات والعـراقيل التـي تعتـري عمل تلك

كاتب.  ديريات وا ا

ارهابـيي داعش للـمديـنة).بـدوره قال
ـــؤتـــمــر إن (ســـنـــجــار نــايـف خالل ا
مـســتــهـدفــة سـيــاســيـا واجــتــمـاعــيـا
غرافي) وقوميا وتتعرض لتغيير د
مـــــؤكــــدا (ضـــــرورة إعـــــادة إلقــــلـــــيم
كردسـتان). وكان الـقيـادي في حتالف
الــقـــرار الــعـــراقي مـــحــافـظ نــيـــنــوى
السـابق اثـيل الـنـجـيـفي  قـد قال في
وقت سـابق  ان )تـأثـيـرات وتـداعـيات
اإلعالن االمــريـــكي بــاالنـــســحــاب من

سوريا بدأت تمتد إلى سنجار .
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مــضـــيـــفــاً ان (هـــنـــاك حتـــشــدات في
سنـجار حلـزب العـمال الـكوردسـتاني
ـــعـــارض لـــتــــركـــيـــا وقـــوى اخـــرى ا
مـعــارضــة لـتــوجه احلــزب.(وشــهـدت
اضي تظاهرة سنجار مـطلع الشهـر ا
نـظــمــهــا  الــعـشــرات من االيــزيــديـ
بــيــنـــهم شــيــوخ عــشـــائــر ووجــهــاء
رافــــضــــ عــــودة االدارة احملــــلــــيــــة
ومـجـلس قــضـاء سـنـجــار والـنـواحي
التابعة لها الى مناصبهم وقد قطعوا
خاللــهــا الــطــريق الــداخل الى مــركــز
ـنع دخــول مــوكب مــحـافظ الـقــضــاء 
نينوى نوفل العاكوب ورئيس مجلس
احملافظـة سيـدو جتو الـذي اصطحب
مـــعه اإلدارة الـــســــابـــقـــة لـــلـــقـــضـــاء
لـتـســتـأنف عـمــلـهـا . وفي حــيـنه اكـد
خليل ان (قرارا صدر من جهات عليا
يـقـضي بـعــودة االدارة الـشـرعـيـة الى
الـقـضــاء) مـضـيــفـا انه (لـيـس لـديـنـا
معـلومة بـشكـل رسمي ان هـناك قرارا
من رئيـس الوزراء اجلـديـد عـادل عـبد
ــهــدي بــعــودتــنــا كــإدارة شــرعــيـة ا
لــســنــجــار لــكـن هــنــاك اتــفــاقــا بــ
احلكـومة االحتـاديـة وحكـومة االقـليم
وحـكـومـة نـيـنــوى احملـلـيـة عـلى هـذه
الـعــودة).وتـرك خــلــيل الـقــضـاء بــعـد
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قلل خـبير قـانوني من اهـميـة مطـالبة
قــائــمـمــقــام قــضــاء ســنــجــار الـتــابع
حملــافــظــة نــيـــنــوى بــاالنــفــصــال عن
احملــافـــظـــة واالنــضـــمـــام الى اقـــلــيم
كـردســتــان وتـلــويــحه بـالــلــجـوء الى
اجلهـات الدولـية مـؤكدًا ان مـثل هذه
ـــطـــالـــبـــة الشـــرعـــيـــة لـــهـــا وغـــيــر ا
واقـعـيـة.وقـال طـارق حـرب لـ(الـزمان)
امس انه (لــيس هـــنــاك ايــة شــرعــيــة
ـطــالـبـة قــائـمــمـقـام قــضـاء ســنـجـار
بـاالنــفـصــال عن نــيـنــوى واحلـكــومـة
االحتاديـة واالنـضـمـام الى كـردسـتان
ألن سـنـجـار قـضـاء فـيـمـا ان الـقـانون
والـدســتـور قــررا انــشـاء مــحـافــظـات
حتتوي على اقـضية وانـشاء مجالس
اقالـيم  تـضم مـحـافظـات وبـالـنتـيـجة
فـإن االمـور اخلــاصـة بـتـلـك االقـضـيـة
تتعلق باحملافظة وال يتعلق باالقضية
) مشدداً على (اهمية عدم ترك حصراً
االمــور بـــيـــد شـــخــصـــيـــة واحــدة او
مسؤول تنفيذي بسيط محسوب على
ـــعـــروف ان جـــهــــة حـــزبــــيـــة مــــا وا
قـائـمــمـقـام ســنـجـار يــنـتـمـي لـلـحـزب
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واكــد ان (اجلــهــات الـدولــيــة التــلــقي
ـطـالب اذا مـا اهـمـيـة الى مـثـل هـذه ا
وصـلت الـيـهـا من جـهـات داخلـيـة في
دول اخــرى ألنــهـا تــرى ان مــثـل هـذه
ــســائل قــضــايــا داخــلــيــة تــخــضع ا
ـعنـيـة نفـسـها) إلختـصـاص الدولـة ا
مستدركاً ان( اجلهـات الدولية تتدخل
في العـادة اذا مـا وجـدت ان اقلـيـة ما
او مديـنـة ما تـتـعـرض الى تمـيـيز اي
كان نوعه او تواجه مصاعب وكوارث
انسـانيـة تعـجز تـلك الدول عن ايـجاد

ـنــاسـبـة لـهـا). احلـلـول الـســريـعـة وا
وبـــشـــأن جـــدوى ظــــهـــور مـــثل هـــذه
طـالب بـ ح وآخـر وعـدم صدور ا
رد رسـمي  بـشـأنـهـا قـال حرب ان( ان
الـدسـتـور اقـر الالمــركـزيـة في احلـكم
وعـلى اجلـمـيع ان يـلــتـزم بـهـا فـلـهـذا
سـتـغـرب صـدور مـثل هذه ليس مـن ا
الدعوات التي اعـتدنا عـليهـا منذ عام
مــــضــــيــــفًــــا ان(احلــــكــــومــــة © 2003
االحتادية اعلى شأنا من قائممقام او
مسـؤول تـنفـيـذي بـسيط ولـهـذا الترد
في الــغــالب ولــكن المــانع مـن ان تـرد
بــــشــــكل مــــنــــاسب عــــلى مــــثـل هـــذه
التـوجـهـات).وقال قـائـمـمقـام سـنـجار
مـحـمـا خـلـيـل خالل  مـؤتـمـر صـحـفي
مشتـرك عقده امس مع رئـيس مجلس
القضاء ويسي نايف إن (سنجار جزء
من إقـــــلـــــيم كـــــردســـــتـــــان الـــــعــــراق
واالنـــضــــمـــام إلــــيه أمــــر دســـتـــوري
وقانـوني وهـو حق لسـكـانهـا) داعـيا
ـنظمـات الدولية إلى تحدة وا األ ا
(العـمل على إعـادة الـسكـان النـازح
من الــــقــــضــــاء وســـــحب اجملــــامــــيع
وجودة فيه والى سلحـة اخملتلفـة ا ا
ـديـنة عودة قـوات الـبـيـشـمـركـة الى ا
وحمايـتها بـشكل مشـترك مع اجليش
العراقي ) مـطالبا بـ(سـحب اجملاميع
وجودة فـيه) داعياً رئيس سلحـة ا ا
ـقــراطـي الــكـردســتــاني احلــزب الــد
مسـعـود الـبـارزاني الى (الـعـمل وبذل
ـادة 140 اجلـهــود من اجل تـنــفـيــذ ا
تنازع ناطق ا الدستورية اخلاصة با
عـــــلــــيـــــهـــــا) .واضـــــاف ان (اوضــــاع
ــواطــنــ ســواء من الــنــازحــ من ا
الـقــضــاء او الــعـائــدين الــيه صــعــبـة
للـغـايـة ) مطـالـباً احلـكـومـة العـراقـية
بـ(تعـويض سـكـان القـضـاء عـما حلق
بــهم مـن اضــرار نـــتــيـــجــة اجـــتــيــاح

احملــافـظــة وقــائــمــمـقــام ســنــجـار 
االتــــفــــاق خاللـه عــــلى إعــــادة االدارة
احمللية للـقضاء والقائـمقام  االلسابق
ومجلس الـقضـاء للعـمل مجدداً داخل
سنجار. من جـهة اخرى بحـثت جلسة
حـــواريـــة عـــقـــدت في مـــركـــز قـــضـــاء
احلــمــدانــيــة فـي نــيــنــوى عــلى مــدى
يـومـ  ترسـيـخ السـلـم االهلـي ونـبذ
الــعــنف  والــتــحــديــات الــتي تــواجه
الـسكـان مـن جمـيـع اجلوانـب اإلدارية
والسـياسـية واالجـتمـاعيـة واالمنـية 
وضـــرورة جتــاوز مـــرحـــلـــة صـــعـــبــة
واجـهت الـبـالد بـالـســنـوات االخـيـرة.
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اعــلـنت مـديـريــة الـبـيـئـة فـي مـحـافـظـة
ديـــالى  عن قـــيــام  مـــنــظـــمــة دولـــيــة
بــتـنـظــيم دوره عن الـتــنـوع في بـرامج
ازالـة االلـغام مـشيـرة الى ان الـتوعـية
ـخـاطر األلـغام من شـأنـها أن تـسهم
في تـقليـل اخملاطر . وقـال مدير الـبيئة
عـبــد الـله هـادي الـشـمـري لــ (الـزمـان)
ــــســــاعــــدات امـس ان  (مــــنــــظــــمـــــة ا
الـنـرويـجـية / بـرنـامج ازالـة االلـغام -
مـشـروع الـتـوعـيـة من مـخـاطـر االلـغـام
واخملـلـفـات احلربـيـة  اقامت دوره عن
الـتـنـوع في برامـج ازالة االلـغـام واثره
فـي تــقــد خــدمه شــامــله لــكل فــئــات

ستفـيد ). واكد الشمري ان اجملـتمع ا
خـاطر األلغـام إضافة إلى (الـتوعـية 
إزالة األلغام   من شأنها أن تسهم في
تـقـليل اخملـاطـر أو احلدّ مـن احتـماالت
الــتــعــرّض إلصــابــات بــدنــيــة بــســبب
األلــغــام والــذخــائــر الــتي لـم تــنــفــجـر
والــتي تـلــوّث األرض بـالــفـعل)  . ومن
جـانب آخر دعا عضو مـجلس محافظة
ديـــالى عـــامـــر الـــكـــيالنـي احلـــكـــومــة
ـركـزيـة الى  (إيـجـاد صـيـغـة مـثـالـيـة ا
ومــنــاسـبــة لــغـرض تــقــد الـدعم إلى
شــريــحــة الــفـقــراء والــنــازحـ وذوي
الــدخل احملـدود) .  واضــاف الـكـيالني
لــ (الـزمـان)   ان (اسـتـمـرار  الـتـدهور

فـي ايـــصــــال مــــفــــردات  الــــبــــطــــاقـــة
الـتـمويـنـية الـغـذائيـة من عـام الى آخر
وحـذف مواد ضرورية وحـجب بعضها
الـى أشهـر اصبـحت مـادة لالحاديث 
وال سـيما الـفقراء الـذين جتاوز عددهم
اكـــثــر مـن ثــلث ســـكــان الـــعــراق وهم
يـعتمدون كليـاً على البطاقة الـتموينية
لـتـأمـ احـتـيـاجـاتـهم )  الفـتـا الى ان
(احلــكـومـة عـجــزت كـلـيــاً عن مـعـاجلـة
ستمرة مـشاكله  برغم االحتـجاجات ا
عـلى تـردي الـكـمـية والـنـوعـيـة من عام
الـى عام) .   واكد عضـو مجلس ديالى
 ان (بـرنامج البطاقة التموينية منهار
تــمـامــاً في الـبالد ومــنـذ ســنـوات عـدة
ال وهـو أكبـر بوابـات الفـساد ونـهب ا
الـعام  داعـيا الى ايجـاد حلـول عاجله
لـهذا الـبرنامج او ايـجاد بـرنامج بديل
عـنه من اجل انصاف الشـرائح الفقيرة

واحملتاجة .
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السـيـما وان اعـدادهم تـزداد يومـا بـعد
آخر نتيجة للتدهور الذي يعيشه البلد
فـي كــافـــة اجملـــاالت وخـــاصـــة في ظل
انعدام التعيينات وكثرة البطالة وعدم
عـودة جـمـيع الـنـازحـ الى مـنـاطـقـهم
احملــررة وغــيــرهــا مـن االمــور االخـرى
ـشاكل وصعوبة الـتي ادت الى تفاقم ا
ـعاجلـتهـا  اضافة ايـجاد حـلول آنـية 
الـى انشغال احلكـومة في امور ال تمت

عاجلة هموم مواطنيها).  بصله 
الى ذلـك اعلنت نقابة صيادلة محافظة
ــواجــهــة ديــالـى  عن خــطــة جــديــدة 
الـصــيـدلـيـات الـوهـمـيـة بـالـتـعـاون مع

مــديـريـة االمن الـوطــني في احملـافـظـة.
وذكـر بيان لنقابـة صيادلة ديالى تلقت
الــ ( الـزمـان) نسـخه منه   ان  (نـقيب
صــيــادلــة ديـالـى عـلي حــســ عــلـوان
الــتـمـيــمي عـقــد اجـتـمــاع مع اجلـهـات
ـنـاقـشـة عـدة مـحـاور أهـمـهـا االمـنــيـة 
مـتابـعة عـمل الصـيدلـيات ووضـع آلية
ـــــنع بــــيـع األدويــــة في مــــنـــــاســــبــــة 

الصيدليات الوهمية).  
واضـــاف  الـــتـــمــــيـــمي  أنه ( خالل
الـلقاء تزويد مـديرية األمن الوطني في
احملـافظة بقوائم رسمية حتوي اسماء
الـــصــيـــدلــيـــات الــرســـمــيـــة واجملــازة
بـــــاإلضــــافــــة إلـى قــــوائم بـــــأســــمــــاء
الـصـيدلـيـات الوهـمـية لـغرض تـكـثيف
ـتابعـتها ومـحاسبـتها ووفق اجلـهود 

الضوابط والتعليمات) .  
واوضـح  الـتـمـيــمي  أنه  ( االتـفـاق
مـع األمن الــوطـــني عـــلى بـــدء جــوالت
يدانية ب نقابة مـكثفة من الزيارات ا
صــيـــادلــة ديــالى واألمن االقــتــصــادي
وقـسم التفتيش في دائرة صحة ديالى
ـــة االقـــتــــصـــاديــــة لـــغـــرض واجلــــر
مـــحـــاســــبـــة اخملـــالـــفـــ لإلرشـــادات

والتعليمات الصادرة عن النقابة ) . 
ــديــريــة الــعــامــة لــتــربــيــة واعــلــنت ا
مـحافظة ديالى انه ضمن برنامج بناء
قـدرات الـتـعلـيم االبـتدائي والـثـانوي "
حتـس جودة الـتعلـيم  انطلقت دورة
طور التي أقـامها قسم االعداد ـدير ا ا
ـديريـة الـعامـة لـتربـية والـتـدريب في ا
ديــالـى حــسب خــطــة وزارة الــتــربــيــة
بـــالــــتـــعـــاون مـع اجملـــلس الــــثـــقـــافي

ـدة خـمسـة ايـام فعـلـية. الـبـريطـاني و
واكــد مـــديــر قــسم االعــداد والــتــدريب
ال  لــ (الـــزمــان) ان لـــطـــيف احــمـــد ا
(الدورات قسمت على ثالث وجبات كل
وجـبـة تـضم خـمـسمـائـة مـديـر مـدرسة
ابـتــدائي وثـانـوي  مـوزعـ عـلى اثـنـا
عـشـر قاعـة تـدريبـيـة في مركـز قـضائي
بـعقوبـة واخلالص  اضافـة الى قضاء

قدادية ).  ا
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ـال ان (الــدورة تـــتـــضـــمن واضـــاف ا
مـنـهـاج محـدد من قـبل وزارة التـربـيــة
يـتنــاول موضوعــات التعليم والتعلم
الـــشـــراكـــة اجملــتـــمـــعـــيـــة الـــنــتـــائج
واخملـرجات االهتمام بالطلبة ودعمهم

 االدارة والقيادة.
مـــؤكــدا ان الــدورة تــركـــز في تــوجــيه
ـدراء بإرشادات لـلمدارس ـشرف وا ا
حــــول الـــتــــقـــيــــيم الــــذاتي واخلــــطـــة
الـتطويرية باستخدام معايير اجلودة
فـيمـا يحـاضر فـيهـا اساتـذة مخـتص
وقـــــادة تـــــدريب).  ومـن جــــانـب آخــــر
كـشـفت قـيـادة شـرطة مـحـافـظـة ديالى
عـن دخـول مـا أسـمـته "احلـزام االمـني"
حلماية أكثر من  50مدرسة للبنات في
تحدث بـعقوبة حيز التـنفيذ .  وقال ا
االعـالمي بـاسم شـرطـة ديـالى الـعـقـيـد
غـالــــب العطـية لـ (الزمـان ) إن  (أكثر
من  50مــدرسـة لــلـبــنـات في بــعـقــوبـة
ومــحـيـطـهـا دخــلت حـيـز الـتــنـفـيـذ في
ـواجـهـة ظـاهرة خـطـة احلـزام االمـني 
الـــتـــحـــرش). واضـــاف الـــعـــطـــيــة أن
(احلــزام األمــني هـو خــطـة مــتــكـامــلـة

تـتضمن نـشر دوريات مـتحركـة وثابتة
قــرب مــدارس الــبــنــات ومــنع اقــتـراب
الـشـبـاب من بـوابـاتـهـا بـاإلضـافة الى
تـسيير دوريـات راجلة لرصـد اية حالة
سـلـبـيـة) . واشـار الـعـطـية   إلى أن  (
احلــزام األمـني حــول مـدارس الــبـنـات
جــاء اسـتــجـابــة لــشـكــاوى ذويـهن من

بعض التصرفات السلبية للشباب). 
ــتــحـدث بــاسم شــرطــة ديـالى وأكــد ا
الـى أن  ( أي متـحـرش سـيـتم اعـتـقاله
ـفـارز االمـنـيـة واتـخـاذ فـورا مـن قـبل ا

االجراءات القانونية بحقه).
واعــلن مـجــلس مـحــافـظــة ديـالى  انه
واحلــكـومــة احملـلــيـة نــاقـشــا ايـرادات
ـــنـــافـــذ احلـــكــــومـــة االحتـــاديـــة فـي ا
احلـدوديـة  مشـددا على ضـرورة احلد

من حاالت التهريب فيها. 
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وقــال رئـيس اجملـلس عــلي الـدايـني لــ
(الـزمان) امس ان ( اجمللس واحلكومة
ــنــافــذ احلــدوديـة احملــلــيــة ورئــيس ا
نـاقـشـوا ايـرادات احلـكـومـة االحتـادية
ـــنــافــذ احلـــدوديــة وأهــمـــيــتــهــا في ا
بـالنـسبـة للـمحـافظـة وكيـفيـة احلد من

حاالت التهريب داخلها).  
واضـاف الدايـني انه ( االتفـاق على
ــشــتــرك لــلـــحــفــاظ عــلــيــهــا الــعـــمل ا
واالسـتفادة مـنها في تـعظيم االيرادات
ـنـافـذ االحتــاديـة فـيـمــا عـبـر رئــيس ا
احلــدوديـة عن شـكــره لإلدارة احملـلـيـة
نافـذ وتوفير عـلى تعاونـها مع هيـئة ا
كـــافـــة الـــتـــســـهـــيـالت لـــلـــعـــمل داخل

احملافظة).
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ـارسات تـكاد تـتحـول الى ظواهر يعاني اجملـتمع الـعراقي من 
ـارسـات أفراد اجملـتمع كـثـيرا مـنهـا بـفعل الـعادات في سـياق 
ارسات عشائرية تتناقض مع والتقاليد التي ينبع معظمها من 

دنية .  قيم ومبادىء احلياة ا
ــاضي الــبــعـــيــد كــانت هــنــاك هــوة واســعــة تــفــصل مــدن في ا
العراقـي عن مــــــناطقهم الـعشائرية  وكـانت حياة احلضري
ـدن تــخـضـع لـلــقـوانــ  في حـ ان حــيـاة أبــنـاء من سـكــان ا
ـصـبـوغة بـصـبـغة الـعـشائـر كـانت تـخضع لـلـعـادات والتـقـالـيد ا

دينية ". 
طـا مسـتقرا من ـومتـها لـتنـتج  تلك الـصورة لم حتـافظ على د
ـتـداخلـة  واخـذت تتـبدل اجملتـمـعات احلـضـرية والـريـفيـة غـير ا
ـرور الزمن لكن في سـياق التغـيرات الطبـيعيـة للمجـتمعات في
دن بـادىء االمر بفـعل هجرة سـكـــــــان الـريف الى اجزاء من ا
نــتــيــجــة الــعــوامل االقــتـــصـــــــــاديــة والــبــحث عن فــرص عــمل

جديــــــــدة . 
وحـتى ذلك احلـ ظـلت الـطبـقـات االجـتمـاعـيـة محـافـظـة الى حد
ط عيـشـها  غـير ان الـتـقلـبات الـسـياسـية كبـيـر على كـيانـهـا و
واالقتـصادية احلـادة التي اعـقبت تـلك الفتـرة اثرت بـشكل كـبير
على طبقية اجملتمع وأحدثت خلال واضحا في تركيبتها لتصبح
شاكل الـسياسـية واألمنـية التي فيمـا بعد مـشكلـة تضـاف الى ا

ما زال العراق يعاني من تبعاتها.
أولى مالمح تــفـكك طـبــقـات اجملـتــمع وذوبـان احلـدود الــفـاصـلـة
بـينـها رسـمتـها الـفـترة الـتي اعقـبت غزو الـكويت في تـسعـينـيات

اضي .  القرن ا
حــيـث بــدا الــنـــظــام احلــاكـم آنــذاك في اضــعـف حــاالته وبــدأت
تضـعف قبـضته األمـنيـة بفـعل التـذمر الـشعبـي من سيـاساته ما
اضطره الى االستـعانة بالتنظيـمات العشائرية ودعـمها للسيطرة
ـدني  الـذي بدأ علـى أفرادهـا لـتـحل تـدريـجـيـا مـحل اجملـتـمع ا
يفقد دوره وريـادته التي كانت تشكل عالمة فـارقة ضمن محيطه

العربي . 
ظاهر شهد وضوحا بعد العام 2003 حيث انتصرت ا ازداد ا
ـدنــيـة  وعـادت احلـيـاة الى الـعـشـائـريــة عـلى مـظـاهــر احلـيـاة ا
ارسـات عشـائريـة كانت قـد اندثـرت في مراحل زمـنيـة سابـقة

وجرى التداول بها على نطاق واسع . 
دنية في العراق شـهدت نكوصا واضحـا يستدل عليه فاحليـاة ا
ـدن الـتـي صـارت تــتـشــبه بـالــريف من حـيـث بـنـاء مـن عـمــران ا
ـناسـبـات الـعـشـائريـة فـيـهـا  بل وحتى دواوين فارهـة وأحـيـاء ا
وصل األمــر الى أطـالق بــعض اســمــاء الــعـــشــائــر عــلى بــعض
ـكن لدولـة مـدنيـة أن تـنشئ االحـياء الـسـكنـيـة والشـوارع  وال 
و العصبيات القبلية وشيوع مفاهيم اجلماعة وتالشي في ظل 

واطنة .  مفاهيم الفردية وقيم ا
تـعـاظم الـنـفـوذ الـعـشـائـري نـتـيـجـة لـذلك ارتـبط بـطـريـقـة واُخرى
ـناحي احليـاة اخملتلـفة  وخصوصـا في جوانبـها السـياسية 
حـيث اصبح الـسياسـيون يـلتجـأون الى عشـائرهم خالل مواسم

االنتخابات . 
وأصبح زعـماء العشـائر يحـشدون الدعم الالزم لفـوزهم  وكلما
كانت الـعشيرة كـبيرة بعـدد أفرادها  كلـما ازدادت فرص الفوز
للسياسي . لكن هذا الفوز ليس مجانيا  اذ يترتب على الفائز

استحقاقات لعشيرته وزعمائها . 
فالبـد لتـلك العـشيـرة ان تنـال حصـتهـا من التـعيـينـات في دوائر

الدولة ومؤسساتها األمنية .
دور العشـيرة في اجملـتمع ال يـخلو من جـوانب إيجـابية بـالنـسبة
للبعض  فضعف سلطة القانون الالزم توفرها لقيام اي مجتمع
مـدني سـيــولـد الـفـوضى بـالـنــتـيـجـة  وسـتـنــتـشـر حـاالت الـقـتل
والـسـرقـة  والـفـرد الـذي ال يـنـتـمي الى عـشـيـرة مـهـابـة اجلـانب
تـنـتـصـر له وتـاخـذ حـقه بـالـقـوة سـيـكـون حـيـنـهـا فـريـسـة سـهـلة

للمتصيدين وسط زحام تلك الفوضى . 
وهــنــا بــدأت الــعــشـيــرة تــلــعب دورا مــهــمــا في حـل الــنــزاعـات
االجـتـمـاعــيـة من خالل احــكـام تـسـتــنـد الى أعـراف عــشـائـريـة
معترف بها من قبل جميع العشائر . وجلعل تلك األحكام واجبة
التنـفيذ اسـتلزم تـمتع العـشيرة بـقوة وسطـوة ونفوذ تـثير خـشية

بقية العشائر .
 وجلــأت الـعـشـائـر في سـبـيـل ذلك الى امـتــــــــالك تـرسـانـة من
نفلت سرعان األسلحة إلثبــــــــات قوتـها  لكن وجود السالح ا
مـا حتول الى ظـاهـرة  وتكـررت النـزاعـات العـشائـريـة وتفـاقمت

الى حد عجزت فيه السلطات األمنية عن وضع حد لها . 
ـثل سالح الــعـشــائـر مــشـكــلـة أمــنـيــة تـســبب في بـعض وبــدأ 
األحـــيــان تـــهـــديــدا لـــيس لـألفــراد فـــحـــسب بل كـــذلك لـــلـــدولــة

ومــؤســســاتــهــا  وقــد يـكــون هــذا من ضــمن
األسبـاب التـي حفـزت السـلـطات احلـكومـية
علـى التـعامـل مع الدكـة الـعشـائـرية كـنوع

من انواع االرهاب .
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عــنــدمــا كـنـت في وكــا االنــبـاء الــعــراقــيــة اســتــدعـانـي الـرئــيس
احـمــد.حـسن الـبــكـر وبـادرني بــالـسـؤال أيـن سـتـذهب في راس
الـسـنـة? فاسـتـغـربت وظـنـنت انه يـحـقق مـعي فـي امـر ما.قـلت ال
ــكـان النه عــيـد اوربي فـانــفـتــحت اسـاريــره وامـرني بـأن اذهب 
الـتقط اي خـبر عـن حادث مـؤسف وقع في بلـد.عربي اواسالمي
ه لسـيـادته خالل هذا االسـبوع الـذي يـسبق االعـياد. ولم وتقـد

اكتشف السبب مع تاكيده ان هءا الطلب خاص به.
وصــادف ان وقـعت عــلى خــبـر غــرق زورق في انــدنـوســيـا ادى
لـوفاة  17 شخـصـا فـاصدرالـرئـيس قـرارا باعالن احلـداد الـعام

ا يعني عدم.االحتفال باالعياد  في العراق 
رور الوقت كان البكر يستدعيني و

لـكـتـابة خـطـاب او رسالـة  وصـرت عـلى ثقـة ان ابـغض لـيلـة تـمر
يالد. عليه هي ليلة ا

وال اذكـر انه كـلــفـني بـكـتـابــةرسـالـة يـوجـهـهـا
ـا فــعل ذلك ــنـاســبــة.ور ــواطــنـيـه بـهــذه ا
وكلف اديـبـا العداد كـلـمته .لـكـني اكرر اني

الاتذكر شيئا.من هذا القبيل.
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وقالت مـديـرة مـشروع تـرسـيخ الـسلم
االهـــلي فـي نـــيـــنــــوى ذكـــرى ســـرسم
ان(اجلـــلـــســـة عـــقـــدت بــالـــتـــنـــســـيق
والـــتــــعــــاون مع مــــوســـســــة االرفـــاد
للبحوث و  DTللتـحوالت التـنموية 
ـــثــلـي الــدوائــر بــحـــضــور جـــمــيع 
وشخـصيـات اجـتمـاعيـة وعـشائـرية)
موضحة ان(اخـتيار قضـاء احلمدانية
لعقـد اجللسـة يأتي إلثـبات ان السالم
واالســتــقــرار جــاء بـــعــد ســنــوات من
ـــضـــطـــرب وان احلـــرب والـــتـــوسع ا
اجلهود مستمرة لترسيخ السلم ونبذ

العنف). 
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