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انــهـا كــانت تــوفــر فــرص عـمل آلالف
الــعـــوائل ســـواء كــانـت لــلـــرجــال او
أن الــــنـــــســــاء).  واضــــاف مـــــســــلم 
(الصـناعـة في ديـالى انهـارت بـنسـبة
% 90بـعـد 2003 بـســبب قـلــة الـدعم
احلكـومي واالنـفتـاح عـلى االستـيراد
ـنـتوج اخلـارجي دون ضـوابط دعم ا
مـــــــا ادى الى خـــــــســــــارة احملـــــــلي  
احملـــافـــظــــة مـــصـــانع وورش تـــقـــدر
قيمتها بأكثر من 100 مليون دوالر) .
 واشار عضو مـجلس ديالى الى ان (
صانع الى وضعـها الطبيعي اعادة ا
اصبح شبه مـستحـيل بسبب تـوقفها
عن العـمل لسنـوات طويـلة بـاإلضافة
ة جدا ال الى ان الياتها اصبحت قد
تــــــتالءم مـع الــــــتـــــطــــــور احلــــــاصل
مـؤكدا(ضـرورة احـياء بالـصـناعـات) 
الـقـطـاع اخلاص فـي ديـالى واعـطاءه
الفرصة لـبناء صـناعات جـديدة تلبي
جزء من متطلبات االسواق احمللية). 
وفي سيـاق آخر قـال مـــــــديـر البـيئة
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هدي امر رئـيس الوزراء عـادل عبـد ا
شاريع بتشكيل جلـنة للتـحقيق في ا
االســتــثــمــاريــة كــافــة في مــحــافــظـة
ـيـاحي واسط. وقـال احملـافظ حـمـد ا
فـي بــــيـــــان امس انـه (بـــــنــــاء عـــــلى
مـخــاطــبـتــنـا مـن قـبل مــكــتب رئـيس
مـــجـــلس الـــوزراء اجملـــلس ا?عـــلى
كافحـة الفسـاد لغرض الـتحقيق في
ـشــاريع االسـتـثــمـاريــة احملـالـة في ا
نجزة صدر نجزة وغير ا احملافظة ا
ـهدي األمـر اإلداري من مـكـتب عـبـد ا
بتـشـكـيل جلـنة تـرفع تـقـريـرها خالل

.( 60 يوماً
من جــــهــــة اخــــرى اصــــدر مـــجــــلس
تـوجيـها شـامال لكل محـافظـة ديالى 
ؤسسات احلكومية بشأن الدوائر وا
داعيا في االستثمار داخل احملـافظة 
الوقت نفـسه  ضرورة احـياء الـقطاع
اخلاص .  وقـال رئيس اجملـلس علي

بولندا
ÍbOÐe « w UÝ

 sÞË UM  ÊU

بغداد

ÆÆ ÊUDK « …c¹uFð

øÊ«u M « ŸœU 0 Â√ ‘dFK

d c « 5 Š

b¹bł wMJÝ ŸËdA  ÆÆ œ«bGÐ WL$ lÒL−

d¹
—U

I
ð

ـختلف األحـجام واألشكال والعارضات 
وسـخـانـات شـمـسـيـة وأنـواع الـطـبـاخات
الـغازيـة الـتي حتـمل مـاركـة عـشـتـار التي
ارتبـطت لـزمن طـويل بـجودة الـصـنـاعات
احملـــلــيـــة في مـــجــال اإلنـــتــاج االجـــهــزة
ـشاريع الوطـنية الكهـربائيـة). ويعد من ا
ذات اجلـــانـب الـــصـــنـــاعـي حـــيث وفـــرت
ـبـاشـرة مـنـها الـعـديـد من فـرص الـعـمل ا
ــبــاشـــرة). من جــانـب آخــر أكــد وغــيـــر ا
ستمر من شروع الدعم ا القائمون على ا
قبل هيـئة اسـتثمـار بغـداد من أجل تذليل
الــعــقـــبــات الــتي تــعــتـــري ســيــر الــعــمل
وحـلـحـلـتـهـا من خالل مـخـاطـبـة اجلـهات
ذات العالقة وتقد كـل ما من شانه تقدم

العمل وزيادة نسب اإلجناز.
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من جانب اخر وقع وزير الـتخطيط نوري
صــبــاح الــدلــيــمي نــيــابــة عن احلــكــومـة
العراقيـة مذكرة تـفاهم مشتـركة مع البنك
الــدولي لــدعم جــهــود إعــادة االســتــقــرار
ناطق احملررة ووقعها عن واالعمار في ا
شرق ساروج البنك الـدولي مدير دائـرة ا
ـذكـرة كـومـار جـا. وذكـر بـيـان امس أن (ا
ستـسـهم في دعم وزيـادة نـوعيـة مـشاريع
الـبـنى الـتـحـتـيـة الـتي يـضـطـلع بـتـمـويل
تنـفيذهـا صنـدوق التـعافي وإعـادة اعمار
ـقدمة له نح ا العراق والـذي يتم إدارة ا
بشـكل مـشتـرك ب الـبـنك الدولي ووزارة
التـخـطيط) مـثـمنـاً (جـميع اجلـهـود التي
قـدمــهـا اجملــتـمع الــدولي لـدعم الــتـنــمـيـة
ـستـدامـة في الـعـراق). من جـانـبه اشاد ا
ــشــرق في الــبــنك الــدولي مــديــر دائــرة ا
بــجـــهــود وزيــر الــتـــخــطــيط فـي تــوفــيــر
ـنــاسـبـة لـتـحــقـيق هـذا الـدعم الـظـروف ا
ــثل جـزءاً مـن مـخــرجـات مــؤتـمـر الـذي 
" مـؤكـداً "عـدم ادخاره الكـويت لـلـمـانـح
ألي جـــهــد يـــســهـم في إعـــادة اســتـــقــرار
واعمـار العـراق).من جـهة اخـرى استـقبل
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رئيس مجلس الـنواب محمـد احللبوسي
ـديــرة اإلقـلــيـمـيــة لـلــمـنـظــمـة الــدولـيـة ا
للـهجـرة لـشؤون الـشرق األوسط وشـمال
أفـريـقـيـا كـارمـيال جـيـودو ورئـيس بـعـثة
العـراق السـيـد جيـرارد ويت. وذكر بـيان
ـــــان امس ان ــــــكـــــتـب رئـــــيـس الـــــبــــــر
(احللبـوسي استـعرض في الـلقـاء جهود
ديرة اإلقليمية إلى نظمة خالل زيارة ا ا
بعض مخيمـات النازح والـتأكيد على
استـمرار عـودة العـمل اإلنسـاني في هذا
لف). وقال إن (الـعراق حـكومة وشـعبا ا
يـقـدر اجلـهود الـعـالـيـة لـلـمـنـظـمة إال أن
ـنـظـمات الـدولـية العـمل اإلنـسـاني لكل ا

طلوب). ستوى ا ما زال بعيدا عن ا
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مبينا أن (العراق شـهد أكبر موجة نزوح
ـعـاصر نـتـيجـة الـعمـلـيات في تاريـخه ا
اإلرهـابـيــة لـتـنـظــيم داعش وبـالـرغم من
دحر االرهـاب إال أن صـورة االنتـصار لم
تــــكــــتــــمل إال بــــعــــودة الـــنــــازحــــ إلى
لف منـاطقهم). وتـابع أن (دعم الـعراق 
ـوقف دولي الـنـازح يـجب أن يـكـون 
ألن الـــعـــراق دافع عن الـــعـــالم كـــله وأن
مــســاعــدة الــنــازحــ ال تــكــون بــتــقـد
ا اإلعـانة اإلنـسـانـيـة في اخملـيـمـات وإ
تكتمل في تأهيل البنى التحتية وتوفير
فـــرص عــــمل تـــســــاعـــد وتـــشــــجع عـــلى
ـؤسـسـاته الـعـودة). وأكـد أن (الــعـراق 
الـتــشـريـعــيـة والـتــنـفـيــذيـة ســيـعـمل مع
منظمـة الهجرة الـدولية لتـشجيع العودة
الـطوعـيـة لـلـنازحـ مـؤكـدا أن الـعوائل
نـتمـية لـتنـظيم داعش ولم يـشارك غيـر ا
مــعه أبـــنــاؤهــا مــرحب بـــعــودتــهــا). من
جهتهـا وعدت جيـودو (بالعمل لـتسهيل
العودة الـطوعيـة للنازحـ وكذلك سعي
ـنـظــمـة الـدولـيــة لـلـهـجــرة عـلى الـعـمل ا
الـدؤوب النــضــمـام الــعـراق كــعــضـو في

نظمة). مجلس ا

الــــــدايــــــني لـ ( الــــــزمــــــان ) امس إن
(العديـد من الدوائـر الرسـميـة خالفت
الـضـوابط والـتـعـلـيمـات الـتي تـخص
نع االستثـمار في احملـافظـة وقامت 
أراض من اســـتـــثـــمـــارهــا فـي اآلونــة

االخيرة) .  
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أن (مجـلس محافظة وأضاف الدايني
ـنع ديـالى أصــدر تـوجــيـهـا شــامال 
اسـتـثـمــار اي امالك او اراض تـابـعـة
ألي مـؤسـسـة حـكــومـيـة دون مـوافـقـة
رسمـيـة من قبل مـجـلس احملافـظة من
اجل ضــمــان تــطــبــيــقـهــا وفـق االطـر
مـــهــــددا بـ  (اتـــخـــاذ والـــضــــوابط ) 
اإلجـراءات الـقـانـونــيـة بـحق الـدوائـر
اخملـالـفـة لـلــقـرار) .  ومن جـانب آخـر
قال عضو مـجلس ديالى خـضر مسلم
لــ (الــــزمــــان) إن  (ديــــالـى تــــمــــتــــلك
صـانع والـورش التي العـشـرات من ا
كانت قبل 2003 قطاع حيوي في رفد
كـمـا ـنـتـوجـات  ـخـتـلف ا االسـواق 

عـــبـــــــــــد الـــله هــــادي الـــشـــمـــري لــ
انه (يـجب متـابـعة طـريـقة (الزمـان ) 
ــوطـنــ  وخـاصه ـيــاه  الى ا نـقـل ا
الـتي يــنـقل بــالـســيـارات احلــوضـيـة
السـيـمـا ونـحن مـقـبـلـ عـلى مـوسم
الـصـيف) .   واكـد مـديـر بـيئـة ديـالى
انه  (   تـــوجــيـه دعــوه لـــلـــدوائــر
اخلــدمــيـة لــفــحص هــذه الــســيـارات
ـياه اشعـاعـيـا وكيـمـيـاويا ونـوعـيه ا
الـــتـي تـــنـــقــــلـــهـــا وبــــصـــوره دوريه
والتـشـديـد عـلى منـع التـنـاكـر التي ال
حتــــمـل رخــــصـه ). ورأى اخلــــبــــيــــر
الـســتــراتـيــجي احــمـد الــشــريـفي ان
لـلــقــمـة الــثالثـيــة الــتي انـعــقـدت في
الـقاهـرة بـ الـعـراق ومـصر واالردن
اهــمــيــة كـــبــيــرة في اعــادة الــتــوازن
االقليمي وتعد ضمـانة للدول الراغبة
في االسـتــثـمـار واالعــمـار في الـبالد.
وقـال الشـريـفي في تـصـريح امس ان
(تشـكـيل ألـقـاب إقلـيـمـيـة ضرورة من
ضـرورات إدارة االزمـة عـلى مـسـتوى

االمن اإلقلـيمي و السـيـما ونـحن أمام
اسـتـحــقـاق مـا يـطــلق عـلـيه بــصـفـقـة
الـــــقـــــرن ونـالحظ ان أكـــــتـــــاف هـــــذا
واضاف ان ( التحالف األردن ومصر)
األردن لــــــديه مــــــوقف واضـح جتـــــاه
ا فـيها قضية اجلوالن صفقة القرن 
ومصر وال نستـطيع ان نخوض غمار
الـتـوازنــات اإلقـلـيـمــيـة اال بـوجـودهـا
فـهي صـاحـبـة الـدور الـريـادي سـواء
في التوازنات الـعسكرية او في إدارة

االزمة السياسية).
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مــبـيـنـا ان (الـتــعـاون الـعـراقي األردني
ـصـري سـيؤسس الى أمن واسـتـقرار ا
ــجـرد كــبــيــر جــداً في الــعــراق ولــذا 
االعـالن عن هـذا الـتــشـكـيل هــو إعـطـاء
ضـمـانة لـلـدول التي تـرغب في االعـمار
او االسـتثمار في الـعراق ان تأتي آمنة
مـطـمئـنـة كـما سـيـؤسس التـشـكيل الى
مـــــرحــــلـــــة جـــــديــــدة فـــــيه الـــــتــــوازن
وتـابع الـشـريـفي ان (مـحور اإلقـلـيـمي)

ـثل االعـتدال الـعـراق ومـصر واألردن 
كنها ـنطقة ودور مصر مهم وال  في ا
الــقـيــام به دون الـعـراق) الفــتـا الى ان
ـتـلك قـاعـدة بـيـانـات كـبـيرة (الـعـراق 
حملـاربة اإلرهـاب وأصبح ثقل ومـعادلة
ــثل لـــتــوازن االمن اإلقــلــيــمـي كــونه 
احملــرور الــسـتــراتــيـجي فـي مـواجــهـة
وبـــشــأن اإلرهـــاب وخط الـــصــد األول)
مــوضــوع تــأمــ احلـدود الــعــراقــيـة-
اكـد الــشــريــفي انه (ومــنـذ الــســوريــة 
انـدالع ازمة البـاغوز ركزنا عـلى مسألة
ـــــــبــــــاشـــــــر لـــــــلـــــــحــــــدود اخلـــــــرق ا
مــنـــوهــا الـى انه ( قــتل والـــتــســـلل)
فـان ـتـسـلــلـ من داعش لـذا  جــمـيع ا
مــايــســـمى بــزعــيم االرهــاب أبــو بــكــر
الــبـغـدادي يــخـشى الـقــدوم الى بـغـداد
ومـازال في سوريا وهذا دليل على اننا
أمـنـا احلدود من أي خـرق أمني بـشكل
كــبــيــر). واكـد رئــيس مــجــلس الـوزراء
ــهــدي ان دحـر داعش في عــادل عــبـد ا
ســوريـا لم يـكن لـيـحـدث لـو ال الـنـصـر

العراقي. 
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الكات الـفنـية والـهنـدسية باشـرت ا
في مــديــريـــة مــاء كــربالء بــتــنــفــيــذ
رحلة الثالثة من اخلط الناقل بدءا ا
ـجـمع من الـسـيـطـرة  52وانـتـهـاء 
الكفيل السكني وعلى رابط الزبيلية
( 750و (5متـر. وقـال مـسؤول اعالم
ــديـريــة عــلي الــنــواب لـ (الــزمـان) ا
الكات الفنية والهندسية امس ان (ا
ـديـريـة تبـاشـر حـالـيـا بـتـنـفـيذ في ا
رحـلـة الثـالثـة لـلخط الـنـاقل بقـطر ا
 800ملم والذي يبدأ من سيطرة 52
ويصل الى مجـمع الكفـيل السكني).
شروع مضيـفا ان (الهدف مـن هذا ا
ـيـاه الصـاحلـة للـشرب هو لـتـأم ا
ـمتـدة على والتـجـمعـات السـكـنيـة ا
ــــمـــتـــد). طـــول الــــطـــريـق الـــرابط ا
مــوضـحــا ان (هــنـاك مــرحــلـتــ قـد
ـرحـلـة حـيث  فـيـها سـبـقت هـذه ا
اكـمـال مــا يـقـارب  20كـيـلــومـتـر من
مـحـور الـنجـف وصـوال الى سـيـطرة
 .(52الفـــتــا الـى ان (هــنـــاك اعـــمــال
الحقـة سيـتم تـنفـيـذها الكـمال اخلط
ـبزل الـرئيس مع نصب الناقل الى ا
ـياه في ا يـؤمن ا محـطـة تقـويـة و
اخلـطــوط الـفــرعـيــة اخلـدمـيــة الـتي

تــــغــــذي الــــقــــرى اجملــــاورة لــــرابط
ـديــنـة الـزبــيــلـيــة وبـاجتــاه مـركــز ا
وقضـاء اجلدول الـغربي). ويـذكر ان
شروع بتنفيذ وبتمويل من العتبة ا

العباسية.
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ونظمت مـديريـة بلديـة كربالء حـملة
الزالــة الــتــجـــاوزات بــالــتــعــاون مع
اقسـام الـبلـدية وشـرطـة التـجاوزات
ركـز. وقال في قائـممـقـاميـة قضـاء ا
مسؤول اعالم البلدية ماجد ناجي لـ
(الزمان) امس انه ( القيـام بحملة
لــــــرفع الــــــتـــــجـــــاوزات مـن احملـــــال
ـطاعم وغـيـرهـا لورود التـجـاريـة وا
عـشـرات الـشـكـاوى بـشـأن اسـتـغالل
ـا ـواد عـلــيـهـا و االرصـفـة وتــرك ا
ـواطـنـ الذين يـعوق حـركـة سـيـر ا
اضـطـروا الى الـنـزول الى الـشـوارع
ـتابـعـة سـيـرهم مع تعـرض الـكـثـير
مـــنـــهـم حلـــوادث الـــدهس). داعـــيـــا
ـــــواطـــــنـــــ فـي احلـــــد من تـــــلك (ا
الـتـجـاوزات الـتـي اصـبـحت ظـاهـرة
ديـنـة كـربالء والتي غيـر حـضـاريـة 
ـاليـ من الــزوار سـنــويـا يـؤمــهـا ا
ـقدسـة). مشـيرا لزيـارات العـتـبات ا
الى ان (احلـــــمــــلــــة شــــمــــلت ازالــــة

التجـاوزات على االرصفـة والشوارع
ـديــنـة واالحـيـاء من قـبل في مـركـز ا
ـا يــتالئم مع الـتـطـور ـواطـنـ و ا
ـديـنة والـسـعي اجلاد احلاصل في ا
ديـنة مركـزا خاليا من العالن مركز ا

التجاوزات لعام 2019.
ونظـمت جمعـية الـسبـط الـفالحية
في كربالء بالتعاون مع شعبة زراعة
احلسينية ندوة زراعية بشأن االفات
الـتي تــصـيب اشــجـار احلـمــضـيـات

وكيفية معاجلتها. 
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كتب التنفيذي لالحتاد وقال عضو ا
احملـلـي لـلــجـمــعــيـات الــفالحــيـة في
احملـــــافــــظــــة خـالل الــــنـــــدوة الــــتي
حـــضــرتـــهــا (الـــزمــان) ان (الـــضــرر
االقــتــصــادي الــتي تــســبـبـه حــشـرة
) عـلى (ذبـابـة الــفـاكـهــة والـيـاســمـ
احلـــمـــضـــيـــات يــــتـــطـــلب الـــكـــشف
والـتحـري عن وجـود تـلك الـذبـابـت
صائد وحث الفالح على استالم ا
ـبــيـدات من الــشـعب الـفــرمـونــيـة وا

الزراعية). 
مــوضــحــا ان (قــضــاء احلــســيــنــيــة
يشتهـر بزراعة احلمـضيات واشجار
الـــنـــخــــيل ومـــخـــتـــلـف احملـــاصـــيل

اخلـضــريـة والــتي يـتــطـلـب احلـفـاظ
ـومـة االرض الـزراعـية). عـلـيـهـا لـد
ومن جــــانــــبه قــــال مـــســــؤول وحـــة
الوقـاية في شـعبـة زراعة احلـسيـنية
سعودي انه ( خالل عادل حبيب ا
الـنـدوة تـنـاول اســبـاب انـتـشـار تـلك
احلــشــرتــ الــتـي تــصــيب اشــجــار

احلـمــضـيــات وكـيــفـيــة مـعــاجلـتــهـا
وضـرورة حث الـفالحـ بـاسـتـخدام

نع انتشارها). صائد  ا
مــؤكــدا ان (مــديـــريــة زراعــة كــربالء
ــزروعـات قــد قـامت ودائـرة وقــايـة ا
ـكـافـحـة اشـجـار ـبــيـدات  بـتـوفـيـر ا
احلـــمـــضـــيــــات وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلى

). الفـتا الى انه ـزارع الفالحـ وا
( التـطرق خالل الـندوة ايـضا الى
حـشــرة احلـمــيــرة والـدوبــاس الـتي
تـصـيب اشـجـار الـنخـيـل وكذلـك افة
ـعـاجلـة الـعـنــاكب من اجل تـوفـيــر ا
احلــيــة وانــهـــاء مــعــانــاة ومــشــاكل

   .( زارع الفالح وا
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تنقل. وقدم الهدايا لالطفال ايضا كل من سندس الطائي ومحمد الربيعي وصالح الغراوي وفالح الربيعي ا
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البلدية تؤمن مياه
الشرب الحياء
السكنية في

كربالء

كان لـنا وطن ذو سيـادة حدوده مـصانة أرضه وسـمائه ومـياهه مـصانة كـان لنا
وطن مهاباً من أشقائه محترماً من أصدقائه وجيرانه

كـان لـنـا وطن قـبـلـة الـعـالم وفي طـلـيـعـة أمـة العـرب فـي كل شئ  . وكـان وطـنـنا
يحتـضن شعبًا متـآخيا بكل قوميـاته وأطيافه وأديانه ومذاهـبه لم يعرف النعرات
اً سـخيـاً ودوداً محـباً ألشقـائه وكانت القومـية وال الـطائـفيـة وكان مـضيـافاً كـر

العروبة هاجسه.
كان أشـقـائـنـا اخلـلـيـجيـ يـدرسـون في ثـانـويـاتـنا وكـلـيـاتـنـا يـوم لم تـكن لـديهم
ثانويات  ,أمراء وشـيوخ  من الكويت ودول اخلليج الـعربي األخرى تخرجوا في
ـاضي من ثـانـويات الـبـصـرة يوم لـم تكن في أربـعـينـيـات وخـمسـيـنـيـات القـرن ا
ا فيها من أغلب دول اخلليج ثانويات ,وكانت البصرة مقصد أبناء دول اخلليج 
أمــاكن ســيــاحـيــة وتــرفــيــهــيــة . رؤسـاء دول وحــكــومــات عــربــيــة ووزراء وقـادة
عسكريون وضباط تخرجوا من الكلية العسكرية وكلية األركان في بغداد ألنهما
ـنـطـقـة وفي الـعـالم . أشـقـائـنـا أبـنـاء الدول ـعـاهـد الـعـسـكـريـة في ا  من أرقى ا
الـعـربيـة وأصـدقـائـنـا من الـدول اآلسيـويـة واألفـريـقـيـة وغيـرهـا كـانـوا يـقـصدون
ي تطورة وذات التصنيف العا جامعاتنا وكلياتنا للدراسة ألنها من اجلامعات ا
اجلـيــد .  أشـقـائــنـا كـانــوا يـقـصــدون  مـســتـشـفــيـاتـنــا لـلـعـالج ألنـهـا من أرقى
ـنطقـة وأطبـائنا من امـهر األطـباء في الـعالم. صنـاعتـنا كانت ستـشفـيات في ا ا
ـنطقـة ومصانعـنا ومعـاملنـا كانت عديدة و مـختلـفة وإنتـاجها عالي الرائدة في ا
اجلودة وكنـا نصدر ألشقـائنا وجـيراننا الـكثير من صـناعاتـنا الوطنـية.  كنا في
نـطقة وكـنا نـصدر ألشـقائنـا وجيـراننـا ما جتود به مقدمـة الدول الـزراعيـة في ا
أرضـنـا اخلـصـبة من حـبـوب وتـمـور وفـواكه وخـضـر وكان الـعـراق يـسـد حـاجة
اضي ويصدر احلنطة والشعيرلوفرتها بريطـانيا من الرز في أربعينيات القرن ا
. كـانت لـنا دولـة  مـدنيـة دولـة مؤسـسات وكـانت هـناك أحـزاب وطـنيـة ال طـائفـية
وكـانت احلـكـومـات تـعـمل خلـدمـة الـشـعب والـوطن ال خلـدمـة أحـزابـهـاومـصـالح
سـيـاسيـوهـا  . كـان العـراق من أوائل الـدول الـعربـيـة التي تـمـتـلك خطـوط جـوية
وأسـطـول جـوي وكـان الـعـراق الـدولـة الـعـربــيـة الـوحـيـدة الـتي حـضـرت مـؤتـمـر
شـيكـاغو عام 1944 من ب 51 دولـة لديهـا خطوط جـوية والـذي انشات خالله
دني(ايكـاو) وكان أشقـائنا من دول اخللـيج يسافرون نـظمة الدولـية للطـيران ا ا
على طـائرات اخلطوط اجلـوية العراقـية يوم ال توجد مـطارات في أغلب دولهم  .
كان جـواز السفر العـراقي من أفضل جوازات العالم وكـان العراقي يسافر الى
كل دول الـعـالم إال إسـرائـيل وكـان مرحـبـا به أيـنـمـا حل وكان الـديـنـار الـعراقي
أقـوى من الـدوالر وكـان احــتـيـاط الـعـراق من الـذهب من أعـلى االحـتـيـاطـات في
ـنطـقة وأكفـئها ضـباطاً العـالم. كان للـعراق جيش قـوي وهو من أعـرق جيوش ا
ومراتبـاً وأحسـنها تـسليـحاً وجتـهيزاً وكـان لنا شـرطة من أقـدم أجهزة الـشرطة
ـنطـقـة وكانت لـنا أجـهـزة أمنـية كـفـوءة ومهـنيـة . كان لـنـا قضـاء عادل غـير في ا
مسـيس وكان لـنـا قانـون ونظـام قل نـظيـرهمـا في الـدول العـربيـة و دول اجلوار.
كـانت بــغـداد مـن أحـسن واكــبـر وأنــظف الــعـواصم في الــعـالـم الـعــربي وكـانت
ـها الـتاريخـية وفنـادقهـا ومتنـزهاتـها وشوارعـها وعـماراتهـا قل نظـيرها في معا
نـطقة وكانت قـبلة الزوار والـسياح العـرب واألجانب . كان لنـا ... وكان لنا ... ا
لـو اسـطر مـا كـان لـنـا الحتـجت الى صـفـحـات وصفـحـات لـكنـي سأكـتـفي بـهذا
القـدر وأقول لألحـزاب الطـائفيـة التي جـاء بهـا االحتالل الـبغـيض الذي دمر كل
مـا كـان لنـا لقـد أكـملـتم أنـتم ما دمـره أسـيادكم األمـريـكان ولم تـكتـفـوا بذلك بل
عـمـد الى سـرقة أمـوال الـعراق ونـهب ثـرواته وأشـعلـتم الـصـراع الطـائـفي ب
ـتآخـي وهجـر أبـنائه مـكـوناته ودمـر حلـمـته الوطـنـيـة ونسـيـجه االجتـمـاعي ا
ـيـيه وضـبـاطه وهـمشـتم كـفـاءاته وفـرقـتم جـمـعه وفـرطتم وقـتـلتـم علـمـائه وأكـاد
بأرضه ومـياهه وبـعتـوها لـدول اجلوار وفـرطتم بـثروته الـنفـطيـة وسرقـتمـوها وال
زلتم تـسرقونـها ودمـر كل مؤسـسات الـدولة الـعراقـية وبـناهـا التـحتـية ودمر
اجلـيش والــقــوات األمــنــيـة ونــشــر الــفـوضـى والـدمــار واخلــراب في كل شئ
وخنتم الـشعب وجوعتـموه وأفقـرتموه وظلـمتموه ودمـرتموه وقتـلتموه وهـجرتموه
وخنـتم الوطن وسلـمتم محـافظات الـعراق ومدنه الى داعش لـتُكمل عـمليـة تدمير
دن وبناها التحتية ولترتكب افضع اجلرائم بحق هذا الشعب ,وحرمتم شعبنا ا
ة بـاالسـتفـادة من أمواله من حريـته ومن أبـسط حقـوقه في احلـياة احلـرة الكـر
الـكــبـيـرة وثــرواته الـطـائــلـة الـتي اســتـأثـرت بــهـا أحـزابـكـم و قـادتـهـا وعــوائـلـهم
ومـقربيـهم واستـأثرت بـها دول اجلـوار أيضاً ,وأشـاعت أحزابـكم القـتل وجرائم
اخلطف والـسرقة وأطلقت يد ميليشياتـها لترتكب أفضع اجلرائم بحق أبناء هذا
ـسـؤول الـشـعب ولـتـسرق وتـنـهب عـلى مـرأى ومـسـمع من يـسمـون أنـفـسـهم 
ـكـاسب دمرت وحـكـومات وبـاخـتـصار فـان أحـزابكم الـتي تـقـاسمت الـسـلـطة وا
البالد والـعبـاد وأشاعت الـفوضى والفـساد ونـهبت أمـوال البالد ومـارست أكبر
ـوبـقـات واحملـرمـات وأفـشـت اجلـهل واخلـرافـات واخلـزعـبالت الـسـرقــات وكل ا
والبـطالة والـفقر واخملـدرات وقمعت احلـريات وسيسـت الدين والقـضاء واغتالت
ـهنيـ واألكفاء فـضيعت الـوطن وأعادتنـا قروناَ ـي واألطبـاء وهمشت ا األكاد

الى الوراء فمن يعيد لنا وطننا وكيف ومتى?    

كلـمـا دب عـلى األرض لـم يلـحـظه احـد  لـم نحـسـبه مـالكا  –قـطـعـا  –الن زمن
ـواطنة الئكـة قد تالشى مـنذ زمن مـوغل بالـبعد  كـانت مواصـفات ومـعايـير ا ا
بـالغة . الصـاحلة تنـطبق عـليه في عـديد وجوهـها  مع ان الـعنـوان مطنب حـد ا
كان معـلما بسيـطا ولو لم يكن الـتعليم مهـنة شاقة ال تدر  وال تـهم أوالد السلطة
ا حصل عـليها  سـيما بعد ان تـرك العمل اكثرهـم مفضال فتح - بسـطية لبيع
ـهـمة الـرسالـيـة - . كان ذلك وقت احلـصـار الظـالم  الذي السـكائـر عـلى تلك ا
ـوظف ال يـسـاوي اكـثر من كـان الـشـعب فـيه يتـلـوى الجل لـقـمـة العـيش وراتب ا
نصف طـبقـة بـيض وكيـلو طـحـ وعشـر علب جـ مـثلث في احـسن األحوال ..
كلـما سالناه كـيف تدبر االمر ضـحك بابتسـامة اليائس من الـسلطات ... الواثق

من ربه قائال : ( ان للبيت رب يحميه ) .
قـضى اغـلب أيام خـدمـته بالـتـعلـيم يسـكن دار مـستـأجـرة  في وقت التـسـعيـنات
ـلك خـمسـ مـتـرا يـاوي عـيالـه فيه يـعـد مـلك زمـانه بـنـظر أوالد الـذي كـان من 
ـئــات األمـتـار وفي اخلـايــبـة .. في وقت كــانت الـسـلــطـة تـوزع قــطع األراضي 
افـضل احيـاء الـعـاصمـة وبـقـية احملـافـظـات لسـدنـة الـسلـطـة وقـيادات جـيـوشـها
بردة ن كـانوا يـقلبـون وجه ا ختـلف عنـاوينهم فـيمـا ظلت جحـافل البـائس 

صيفا ويبحثون عن الفتيلة شتاء .
حـدث االنقالب الـكبـيـر بعـد نيـسان 2003 وتـبدل وجه الـواقع وكـشر عن انـيابه
واقع القيادية لتظـهر قوى سلطة جديدة بعناوين اجد واحداث استحوذت فيها ا
ي يخـتلف عن سـلطان 2003 ن حـيث الشـكل والزي لتـتشـكل قوى سـلطان عـو
ـا ان االنـسـان مـتـشابـه مـنذ واالسم وطـريـقـة احلـكم والـيـات الـسـلـطـنـة . لـكن 
ـنظار ـال ويرى  اخللـيقـة حتى الـقيامـة وحتكـمه االنا وحب الـذات والشـهوة وا
ا الفرج والـبطن  فلم يعتقد الفقراء ان حالهم سيتبدل او يتحسن جذريا ... ر
ـكن  لــكن احملـتــوى الـعـام ـوبــايل ... ذلك  عـلى مــسـتـوى الــعـدس ورصـيــد ا

متشابه حد التطابق .
وذجيته الـغريبة لكن ظل (ابن اخلائـبة ) يدور وينـير طريق االخرين بـاخالقه وا
ة اسـتحـوذت علـيـها الـسلـطة اجلـديدة احـواله لم تتـبـدل  فبـيوت الـسلـطـة القـد
تـبقية من بغداد وبقية احملافظات في مواقعها الرنانة ( على الشط او واالرض ا
ـنـاطق الراقـية ) وزعت  لـلـقيـادات اجلديـدة ورعيـتهم في الشـوارع الرئـيسـية وا
وسـدنـتــهم واقـاربـهم .. امــا الـوظـائف الــكـبـرى والــدرجـات اخلـاصــة فـهي مـلك
ـتـعارف عـلـيه عربـيـا  من العـار واخملـجل ان يكـون أقارب يـتـبادلـونه بـينـهم .. فا
السلـطان موظفا بسيطا  لذا اختاروا له موقعا يليق به بعيدا عن الشعب .. اما
ابن اخلـايـبـة فتـركـوا له عـقـدا بـخمـسـمـائـة الف دينـار او اجـور يـومـية او رواتب
قشمـرية او تقاعديـة  فيما للـسلطة منـاصب الداخلية والسـلك الدبلوماسي وكل
ـوالت ومـحـطـات الـبـانـزين والـعـقـارات واالسـتـثـمارات وظـائف اخلـارجـيـة عـدا ا
ـثبـتة هنـا في العـراق او في اخلارج حتت غـطاء اجلنـسيـة األجنـبية واالرصدة ا
ـوجبهـا يتبـدل شكل احلاكم في التي تـعد حكـاية أخرى او تـعويذة (سـلطان ) 
ما يـبقى احملـسنـون طوابـير طـوابيـر على أبـواب الدوائـر للـحصـول على الـعدس
والزيت وفـتات سلفـة جعل منهـا اللصوص قـضية حتتاج الـف شاهد وتوقيع ...

والف الف ختم وسند وتبديل هوية ..
 رحم الله من قال : - 

تد من البدو حتى حدود البربرية  ال حتزني سيدتي انها ماسات وطن    
شعوبنا فيه تساق من فقر الى موت  حتت عناوين شتى وشعارات مدوية 

صبرا من كانت امهم تائهة خائبة     لقاؤنا حتما حتت سقف خيمة خاوية  
عتادة ..   ليس أخيرا في مناهل الدمع ا

نوع تصديره لذا توجب على الشعب شد احلزام  ثم كانـوا يقولون ان النفط 
فـتـحت االنــابـيب عـلى مـصــراعـيـهـا تـغــذي مـشـارق الـغـرب
ومــوانــئه .. وارتـفــعت الــصــادرات الى ماليــ الــبــرامـيل
يومـيا وعوائد الـنفط توزع بـ سلطان مـات واخر يعالج
وسلـطان متـوثب بكل جشع وعـطش .. فيمـا الشعب ما
زال يـنـتـظـر خمـسـ لـتـرا شـهريـا .. مـشـروطـة بـالدفع

وحصرا على البطاقة التموينية . 
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ضـمن ســعـيـهـا لــفـتح آفـاق إسـتــثـمـاريـة
جـديدة ألطـراف الـعـاصـمـة بـغـداد أقدمت
هيـئة إسـتثـمار بـغداد مـتمـثلـة برئـيسـها
شـــاكـــر الـــزامــلـي عــلـى الـــتــخـــفـــيف من
ركـز وتوفـير اإلختـناقـات احلاصـلـة في ا
ناطق فرص العمل لـشباب وأهـالي تلك ا
ــــشـــاريع من خـالل إقـــامــــة وتـــنـــفــــيـــذ ا
اإلسـتـثـمـاريـة الـتـي تـعـمل الـهـيـئـة  عـلى
متابعـتها بـإستمـرار  واإلطالع على سير
األعــمـــال فــيــهـــا والــتــعــرف عـــلى نــسب
اإلجنـاز التي وصـلت الـيـهـا  وقـال بـيان
تــــلــــقـــــته (الــــزمــــان) امـس ان (من هــــذه
ـشـاريع مـجـمـع جنـمـة بـغـداد الـسـكـني ا

الذي زارته مالكات هـيئة إسـتثمـار بغداد
ـقـام في مـنـطـقـة الـفـنـيـة والـهـنــدسـيـة وا
الـعـامــريـة / مـجــاور كـلـيـة الــزراعـة عـلى
شروع الى ا. ويهدف ا مساحة  166دو
حل جــــزء من أزمــــة الــــســـكـن وحتـــقــــيق
التـميـز بطـريـقة وأسـلوب الـبنـاء احلديث
ـنـفذة وذجـي فيه إذ أن الـوحـدات ا واأل
ســتــكــون واطـئــة الــكــلــفــة تــلـبـي جـمــيع
ــســتــفــيـدين) ــواطــنـ ا إحــتــيـاجــات ا
نـفذة بدأت واضاف البـيان ان (الـشركـة ا
بـتـهـيـئـة مـوقع الـعـمل لـلـمـبـاشـرة بـأولى
ــشــروع من (1000) مــراحــله ويــتــكــون ا
ــسـاحـة وحـدة ســكـنــيـة أفـقــيـة الــبـنـاء 
(250)  متر مربع لكل وحدة منها ومراكز

صحيـة ومركـز جتاري ومـدارس ومناطق
ترفيهية وحدائق ومواقف للسيارات).

ووصل مـشــروع إعــادة تـأهــيل وتـطــويـر
شركة الصناعـات اخلفيفة اجملاز من قبل
هيئة استـثمار بغداد الى مـراحل متقدمة
من اإلجنـــاز حـــسب مـــا أكــدته الـــلـــجــان
الــفـنــيــة في الــهـيــئــة نـتــيــجـة الــزيـارات
تكـررة للمـشروع وقال بـيان ثان  تـلقته ا
(الزمـان) امس ان (اللـجان اشـرت إرتفاع
نسب اإلجناز وتـقدم الـعمل). واضاف ان
ـنـطـقـة الـصـنـاعـيـة في ـشـروع يـقع بـا (ا
اً  الزعفرانية عـلى مساحة تبلغ 36 دو
ـشــروع يـعـمل عـلى اجلـديـر بــالـذكـر أن ا
إنـــتـــاج أنــــواع اجملـــمـــدات والـــثالجـــات


