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الــذي أصــدره الــقــسم من اجـل احلــفـاظ
عـــلـى أشـــجـــار الـــعـــنب من اإلصـــابـــات
الـفـطريـة و الـتـقـلـيل منـهـا قـدر اإلمـكان.
وتــضـمن الــبــرنـامج تــوصـيــات أهـمــهـا
ضرورة إزالـة األوراق الـقاعـديـة واألفرع
احلــديــثـة لــشــجـيــرات الــعـنـب حـيث أن
وجود هذه األوراق يساعد على اإلصابة
و عـدم وذلك لــقـربــهـا من ســطح الـتــربـة
زراعـــة أي مــحـــصــول حتت شـــجــيــرات
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نـــظــمت مـــديــريــة زراعـــة االنــبــار نــدوة
إرشاديـة ومـشاهـدة حقـلـية حـول أهمـية
ـنـظـومـات الـري في االسـتـخـدام األمـثل 
ري وتــســمــيــد مــحــصــول احلــنــطــة في
بـحــضــور عـدد من الــفالحـ احملــافـظــة
ــزارعــ واخلـبــراء واخملــتــصـ في وا

الشأن الزراعي. 
وقــال بــيــان تـــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(وجــرى خالل الــنـدوة إلــقــاء مـحــاضـرة
وضـوع  فيـها مـناقـشة علـميـة حـول ا
عـدد من احملاور مـنـها أهـمـية اسـتـخدام
مـنـظـومـات الـري احلـديـثـة في الـعـمـلـية
وأنـــــواع مـــــنـــــظـــــومـــــات الـــــزراعـــــيـــــة
ـــيـــزات مــــنـــظـــومـــات الـــرش و الـــري
وأهـميـة اسـتخـدامـها احملـوري والثـابت
وإجـراء ــيــاه ــنــاطـق شــحــيــحــة ا في ا
عملية الري والتسميد حملصول احلنطة
ـكافـحة ـناسـبة وتـنفـيذ ا في أوقاتـها ا
الــدوريـة لـلــحـشــرات واآلفـات الــزراعـيـة
حلــــــقــــــول احملـــــاصــــــيل الــــــزراعــــــيـــــة
فـضـال عن تـنــظــيم مـشــاهـدة اخملــتــلـفــة
حـقــلـيـة  فـيــهـا إجـراء تـطــبـيق عـمـلي
حـول كـيـفيـة الـري والـتـسـميـد لـلـحـنـطة

وصيانة منظومات الري اخملتلفة). 
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واضـاف الــبـيــان ان (هـذه الــنـدوة تـأتي
ضــمن فــعــالــيــات الــبــرنــامـج اإلرشـادي
الــتـوعــوي الــسـانــد حملـصــول احلـنــطـة
لــلـمــوسم الــزراعي 2020-2019 بـغــيـة
تـــطــويــر مــهــارات وخـــبــرات الــفالحــ
ـــزارعـــ من اجل زيـــادة إنـــتــاجـــيــة وا

احملاصيل الزراعية كما ونوعا.
ووجــهت مــديـريــة زراعــة بـابـل مـزارعي
احملـافـظـة بضـرورة االلـتـزام بـالـبـرنامج
الـــوقــائي و الـــعالجي ألمــراض الـــعــنب

صابة القسم إلى ضرورة تقليم األفرع ا
تساقطة وجمعها مع األفرع  واألوراق ا
وحــرقـهـا خــارج الـبــسـتـان عــنـد حـدوث
كـمــا أن الـتـخــفـيف من أوراق االصـابــة 
وشجيـرات العـنب اليابـسة يسـاعد على
الــتــهــويـة ودخــول أشــعــة الـشــمس إلى
العنـاقيـد وبالتـالي يقـلل بشكل كـبير من
وأكــد الـقــسم عــلى انــتــشــار اإلصــابــات
ـنـتـظم و عدم ضـرورة اسـتخـدام الـري ا

الـعنب وقـلع احلـشـائش واألدغـال أسفل
األشجار حيث يؤدي وجودها إلى زيادة
نسبة الرطوبة وبالتالي تشجيع انتشار
اإلصابـة مع مراعـاة استـخدام الـتسـميد
البـوتاسي بعـد عملـية عـقد الثـمار حيث
أن عنصر البوتاسـيوم يعمل على تقوية
ـنع اخـتراق الـفـطر ـا  جـدار اخلاليا 
مرض للخلـية ويعمل على زيادة نسب ا
الـعـقـد وحتـسـ خـواص الـثـمـار. ودعـا

اإلفـــراط بـــعـــمـــلــــيـــات الـــري ويـــفـــضل
استخـدام تقـنية الـري بالتـنقيط لـتجنب
ـا يهـيئ بـيـئة مـنـاسـبة تـغـدق التـربـة 
ـبـيـدات واســتـخـدام ا النـتــشـار الـفـطـر 
ـــوصى بـــهــا ومـــســـجــلـــة لــدى وزارة ا

الزراعة عند مكافحة االمراض.
ونـفــذت مـديــريـة زراعـة كــربالء عـدد من
الندوات االرشـادية والـتدريبـية لتـطوير
الـكوادر الـفالحـية وزيـادة خـبـراتهم في
ـعـرفـيـة اخملـتـلـفة اجملـاالت الـزراعـية وا
من اجل الــنــهــوض بـالــقــطــاع الـزراعي

وزيادة االنتاج كماً ونوعاً. 
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واكـــد الـــبـــيـــان ان (الـــنـــدوات شـــمـــلت
مــواضـيـع مـخــتـلـفــة مـنــهـا عـن تـعــيـيـر
اجــهـــزة الــرش ومــكــافــحــة االدغــال في
حــقــول احلـنــطــة لــفالحي شــعب زراعـة
عــون واحلــســيـنــيــة واجلــدول الــغـربي
ونـــدوات اخــرى عن مــكـــافــحــة االدغــال
الــرفــيــعـــة والــعــريــضـــة ضــمن حــقــول
فيما احلنطة في شعبة زراعة ع التمر
تـضــمـنت اخـرى تــشـتـيـة خـاليـا الـنـحل
ونــدوة عن تــكـنــلــوجــيـا ــربي الــنــحل 
الزراعة احملمية في الشعب الصحراوية
ونـــدوة عن الــــبـــرنـــامـج الـــتـــســــويـــقي
حملـصـول احلـنـطـة ضـمن شـعـبـة زراعـة
اخلـيــرات). فـيـمــا اقـام بـحـسـب الـبـيـان
ـرأة والـفتـاة الـريـفـية (بـرنـامج تطـويـرا
ثالث نـدوات تنـاولت مـواضـيع العـنـاية
الـصـحـيـة بـاالبـقـار ومـكـافـحـة االمراض
لفالحـات شعـبة زراعة الـهنـدية واهـمية
احملــافــظــة عــلـى الــبــيــئــة ونــدوة حـول
التسميد العضوي وخدمة البسات في
ـركــز اضـافـة الى زيـارة شـعــبـة زراعـة ا
لـــــــعــــــوائل فـالحــــــيـــــــة في الـــــــشــــــعب

ستوكهولمالصحراوية).
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ـثــابـة الـنـزول ثالث قـرارات اتــخـذتـهـا الــقـيـادة الـفــلـسـطـيــنـيـة  هي 
لـلمـواجهـة  والقـيادات الـفلـسطـينـية إذ كـانت في مواقع اخلـنادق  أو
في سـاحات الـتـفاوض  هي هي  مـلـتزمـة بـشروط الـشـعب  ومؤمـنة
ستقلة فوق بحتمية الـنضال الطريق الواصل للـتحرير واقامة الدولـة ا
الـتـراب الـفـلـسـطـيـني وعـاصـمـتـهـا الـقـدس احملـتـلـة  أولى الـقـبـلـتـ 
ومـرسى الـرساالت الـنـبويـة  نـقـول ثالث قرارات شـجـاعة  وهي اوالً
ـتـحـدة االمـريـكـيـة  كـدولـة شـريك في الـتـفـاوض مع رفض الـواليـات ا
طلق لهذا الكـيان وعدم نزاهتها الكيان االسرائيـلي بسبب انحيازهـا ا
كشـريك تفاوضي  وثـانيهـما عدم االقـرار مطلـقا بقـرار امريكـا بجعل
القـدس عاصـمة للـكيان الـصهـيوني  أما الـنقطـة الثـالثة رفض صـفقة
القرن وكل مخـرجاتها ومؤتمـراتها في البحـرين أو غيرها من االماكن

 والعمل على اسقاطها وافشال ورشة واجتماع البحرين .  
وهذا مـاحصل  فـيعـتبر مـؤتمـر البـحرين فاشـال بامتـياز كـون الطرف
ـعــني وهـو فــلـسـطــ لم يـحــضـره  ولــكـون االدوات الــتي حـضـرت ا
اجباريا أو برغبة منها  لم تتـعدى ( مطبلجية ) في العرس الغجري 
ـقاومـة ومـعـهـما كل وبذلـك حقـقت الـقـيـادة الفـلـسـطـينـيـة وفـصائـلـهـا ا
الرافـضـ لـسـيـاسـات االمـالءات االمـريـكـيـة االسـرائـيـلـيـة  جنـاحات
نـطـقة وعـديد دول بـاهـرة  وهذا مـايـــــعزز الـفعـل الــفـلسـطـينـي في ا

العالم . 
فـاوضـات الفـلـسطـيـنيـة االسـرائيـلـية (25) عامـا مـنذ لـقـد استـمـرت ا
مـؤتمـر مـدريـد عام1991 دون أن حتقـق شيـئـاً وفي عام 1993عـقد
مؤتمر اوسلو الذي حدد االنسحاب الـتدريجي للقوات االسرائيلية من
ناطق احملتلة وتسليمها للـسلطة الفلسطينية  ولم يتحقق ذلك  وفي ا
1994عـقدت مـفاوضـات أخرى بـحضـور الواليـات امتـحدة االمـريكـية
لـتنـفيـذ اتـفاق اوسـلو ولم يـحـدث ذلك ايضـا  وفي عامي 1995وعام
1998 كان عـلى اسرائـيل االنسـحاب من الـضفـة الغـربيـة واالعتراف
بالـدولة الفـلسطـينية غـلى ارضها احملـتلة  ولم حتـقق اسرائيـل ومعها
واشنطن كل االتفاقيـات والتعهدات التي وقعت بـ الطرف وبحضور

الرباعية الدولية . 
لقـد بلغت الـسياسـة االسرائيـلية اخـطر مراحـلها  حيـنما تـنصلت عن
ـستـوطـنات في الـضـفة الـغربـية كل االتـفاقـيـات وشرعت بـبـناء مـئات ا
وخـصـوصا مـديـنة الـقـدس  وحاولت الـسـلطـات االسـرائلـيـليـة انـتزاع
مـوقفـا من الرئـيس الفـلسـطيـني الشـهيد يـاسر عـرفات وفـشلت  وظل
دينة رام الله اشهرا قاطعة  ناضل الكبير ابوعمار محـاصرا في ا ا
أمـام عـدوان اسرائـيـلي سـافـر وصمـت دولي وخنـوع عـربي لم تـشـهد
مثله الساحة العربية من قبل  واستـشهد الرئيس بالسم  مثلما فعلو

ناضل الفلسطيني وديع حداد .  با
بــالـرغم من تـبـعــات  قـرار الـرئـيس ابـو مــازن من وقف كـافـة اشـكـال
االتـفــاقـيـات مـع الـكـيــان االسـرائــيـلي  إال أنـه البـد من هــذا الـقـرار 
والعودة الى مـنظمة الـتحريـر الفلسـطينيـة بعد تطـويرها  والبد من أن
يتبع هذا القرار العمل اجلدي للمصاحلة الوطنية الفلسطينية  ألنه لم
يعـد باالمـكان التـعاطي مع مـلف وحـكومـت في غزة والـضفـة  لكون
العـمل بـعـد قـرار الـسـيـد ابـو مازن رئـيس الـسـلـطـة  يـقـتـضي تـفـعيل
النـضال الـشعـبي التحـرري الفـلسـطيني  وهـذا يتـطلب اسـاسا وحدة

واقف والسياسات .  النضال وا
من الـواضح ان واشـنــطن تـدعم الـســيـاسـة االســرائـيـلـيــة في الـقـضم
الـتـدريـجي لـلـضـفـة الغـــــربـيـة  وهـذا مـايـحصـل علـى ارض الواقع 
ـواجــهـة الــشـعـــــــبـيـة وبــالـتــالي مـثل هــذه الـســيـاســات تـســتـد عـي ا

والنضالية . 
قرار الـسـلـطـة يـتوجب أن يـأخـذ مـفـاعـلـية  سـيـمـا في وقف الـتـنـسيق
سـتفيدة من ذلك  وهي االمني  لكـون سلطات االحـتالل هي اجلهة ا
ـياه وابار السقي واالقتصاد الية وعلى ا ـقاصة ا التي تسيطر على ا
واطن وتـنقالتهم من مدنية الى اخرى ومن قرية وكل اشكال حركة ا

الى مزارع الزيتون . 
ـتابـعة تـنـفيـذ اجـراءات قرار وقف الـعمل إن الـلجـنـة التي  تـشـكيـله 
بـاالتـفـاقـيـات مع الـكـيـان االسـرائـيــلي  يـجب أن تـرتـفع الى مـسـتـوى
ـطـالب الـشعـبـيـة وكل القـوى الـفـلسـطـيـنيـة  وأي اجـراء ضـعيف في ا
عملية التنفيذ سيضع السلطة الـفلسطينية والقضية ايضا على مفترق

طرق . 
نـحن مـتـيـقـنـون بـأن الـوضع الـعـربي الـراهن  لن يـكـون عـنـد الطـلب 
لـدعم الـقضـيـة الفـلـسطـيـنيـة وكـفاح شـعـبهـا الـباسل  ولـكن هـذا هول
ـتـراجع  والـشـعب الـذي اسـتمـر بـنـضـالة احلـال الـعـربي الـضـعيف ا
طيلة (70) عاما وقدم االف الـشهداء ومئات االسـرى لقادر فعالً على

اساليب نضالية وصمودية ستذهل العدو . 
فـهي بـالــتـأكـيـد مــرحـلـة مــواجـهـة صـعــبـة  والـعـدو
سـيـسـتـخـدم كل اسـالـيـبه الـسـيـاسـيـة واالبـعـادية
ــقــابل لــلــشـعـب وقـواه واالعــتــقـالــيــة  ولــكن بــا
ـنـاضــلـة بــكـافــة فـصـائــله له الــقـــــــــدرة عـلى ا
واجـهة  وهذا مـاحصل في كـافة مـحطـــــــات ا
النضال . أما اجلانب العـربي فبينه وب التاريخ

هو احلكم .

WÝ—U2∫ فرق الزراعة في مارسة حقلية في محافظة االنبار

Õdý∫ وزير التخطيط يشرح اجناز مشروع الفاو
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كـشف وزيـر النـقل عـبـد الـله لـعـيبي
أهـمـيـة انـضـمـام جـمـهـوريـة الـعراق
إلى اتــفـاقــيـة الــنــقل الـبــري الـدولي
لــســنــة 1975 وذلك بــعــد تــصــويت
مجـلس النـواب الـعراقي بـتأريخ 13
كانـون الثـاني اجلـاري على مـشروع
قانـون االنضـمام الـذي سيـفتح آفاق
الــتـعــاون الـتــجـاري مع جــمـيع دول
الـــعـــالم والـــتي ســـعى الـــعــراق الى
االنضـمام الـيهـا منـذ عام 2013 ولم

يحضى بذلك في حينها .
وب فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (جـــــدوى انــــضـــــمـــــام الـــــعــــراق
لالتفاقية هو تسهيل مرور البضائع
ـوقـعــة عـلى االتــفـاقـيـة بـ الــدول ا
وتـشـجـيـع صـادرات االنـتـاج احملـلي
لـلــبـلـد واالرتـقــاء بـالـبـنى الــتـحـتـيـة
الطرق من خالل مرور الـشاحنات ما
يتيح انـشاء محـطات خدمـية اضافة
الى تــــوطـــيــــد الـــعـالقـــات مـع هـــذه

الدول). 
واكـد ان (هــذه اخلـطـوة جــاءت بـعـد
ــوقــعـــة بــأنــضــمــام رغـــبــة الــدول ا
ا العراق الى هذه االتفاقية الدولية 
يتـمتع به الـعراق من مـوقع جغرافي
مهم شـريطة احـتفاظـه بكافـة حقوقه
مـــثل اســــتـــيــــفـــاء اجــــور اخلـــدمـــة
نافيست والترانزيت واتمتت عمل ا
نافذ احلدودية لتسهيل االجراءات ا
الــكــمــركــيــة لــدخـول الــبــضــائع الى

الـعــراق). واشـار الى ان (االتـفــاقـيـة
ستـدخل حيـز التنـفيـذ حال انـتعاش
قطاعي الـزراعة والصـناعة في الـبلد
لالستـفـادة منـها في عـمـليـة تصـدير
ية البضـائع ضمن حـلقة الـنقل العـا

برآ).
 «¡UI  ¡«dł«

يـذكــر ان مـشــروع انـضـمــام الـعـراق
لالتـفـاقـيـة جـاء بـعـد مـبـاحـثـات عدة
ولــقــاءات اجـــراهــا وزيــر الــنــقل مع
مـسـؤولـ كــبـار مـخـتـصـ في هـذا
الشـأن حيث الـتقى سـيادته في وقت
ســــابق بــــاالمــــ الــــعــــام لألحتــــاد
االوربي للـنـقل الطـرقي امـبيـرتو دي
بــيـــرتــو ووزيــر االســكــان ومــحــافظ
األنبـار وبحث مـعهم الـسبل الـكفـيلة

للمشروع .
فـــيــمـــا ســبـق ذلك لــقـــاء جــمـــعه مع
امــبـيــرتـو عــلى هـامش اجــتـمــاعـات
اجملــلـس االقــتــصــادي االجـــتــمــاعي
األوربـي  في جــــنـــيـف/ ســـويــــســـرا
ـــتـــعـــلـــقـــة وبـــحث كـــافــــة االمـــور ا
بــانـضـمــام الـعـراق التــفـاقـيــة الـنـقل
ــا لــهــا من اهــمــيــة كــبــرى الــدولـي 

للبالد.
واسـتـقبـل وزير الـتـخـطـيط الـدكـتور
نــوري صــبــاح الــدلــيــمي فـي ديـوان
الوزارة وزير النقل عبد الله لعيبي
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
(جــرى خـالل الــلــقــاء بـــحث مــراحل
إجناز مشـروع الفاو الـكبيـر وجهود

وزارة التخطيط في تـوفير  الظروف
ــــشــــروع وفــــقـــاً الالزمــــة إلجنــــاز ا
ــراحل ــيــة وا لــلــمــواصــفــات الــعــا
الـزمنـيـة احملددة لـه). وب الـدلـيمي
ـســاعي الــتي مـضت خالل الــلـقــاء ا
وزارة الـتــخـطـيـط في حتـقـيــقـهـا مع
اجلـهـات الوطـنـيـة والـدولـيـة إلجناز
ثل أبرز مشروع الفاو الكبير الذي 
األولــويــات الــتي ســيــتم تــنــفــيــذهـا
ـوجب االتـفـاق الــعـراقي الـصـيـني
خالل الــــعــــام اجلــــاري 2020 وذلك
شـروع القـصـوى القتـصاد ألهمـيـة ا
الـــعــراق) مـــؤكــداً (تـــقــد الــوزارة
لــرؤيــة مـتــكـامــلــة تـتــضــمن تـوفــيـر
ــوارد الالزمــة الــتـــخــصــيــصــات وا
شروع خالل ثالث سنوات إلجناز ا
مـــــشــــــيـــــراً إلـى تــــــقـــــد الـــــوزارة
ــمـــكــنـــة إلجــراءات الــتـــســهـــيالت ا
الـتعـاقـدات احلكـومـية مع الـشـركات
شروع في نفذة.الفتا  إلى إسهام ا ا
حتــســـ الـــواقـــعـــ االقـــتـــصــادي
ـــا ســيــوفــره من والـــتــنــمــوي; ذلك 
عـشرات آالف فـرص الـعـمل لـلـقدرات
الـعــراقـيـة الــشـابـة فــضالً عن كـونه
نـطقة بـاعتباره عامل استـقرار في ا
شروع ياً مـشيـراً إلى ان ا راً عـا
ســيــتــضــمن إنـشــاء طــرق ســريــعـة
وأخرى سـكـكيـة بـ جنـوب وشـمال
وغـــرب الـــعـــراق. من جـــهــتـه اعــرب
السيد وزير النقل عن تقديره جلهود
وزارة الـتـخـطـيط في مـشـروع الـفـاو

الـكـبـيـر واإلجـراءات التـي وجه بـها
السـيد وزير الـتخـطيط خالل الـلقاء
مؤكداً أهـميتـها في توفـير متـطلبات
العمل الالزمة للتنفيذ) ومشيرا الى
شروع استراتيجياً للعراق (أهمية ا
نـطقـة; باعـتبـاره سيـكون من ب وا
أكــبــر عــشـرة مــوانئ فـي الـعــالم من
ـنـاوالت الــتي سـتـبــلغ نـحـو حـيـث ا
ملـيوني حاويـة سنـوياً مـوضحاً ان
شروع ستضم رحلة األخيـرة من ا ا
46 رصيفـاً للـحاويات و16 رصيفاً
آخـر لــلـبـضــائع الـفل و20 رصـيـفـاً
لـــلـــبــضـــائع الـــعـــامــة و6 أرصـــفــة

للمشتقات النفطية). 
وشـــارك رئــيس هــيــئــة رعــايــة ذوي
االعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة في
وزارة العـمل والـشؤون االجـتـماعـية
ثال عن عصام عـبداللـطيف محـمد 
وزيـر الـعمـل والشـؤون االجـتـمـاعـية
بـاسم عـبـد الـزمـان في حـفل افـتـتـاح
بـية بـحضور يـة البـارا القـاعة الـعا
ــــثل رئــــيس الــــوزراء لـــلــــشـــؤون
الــريــاضــيـة ايــاد بــنــيــان  وعـدد من
. سوؤل الشخصيات احلـكومية وا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(احلـفل قـراءة آيٍ من الـذكـر احلـكـيم

وفعالـيات لـبعض منـظمـات اجملتمع
ـــدني اخلــاصــة بـــشــؤون االعــاقــة ا
وحـضر رئـيس الـهـيـئـة توزيع دروع
ـــتــمـــيــزين من بــ الـــريــاضـــيــ ا
االشـــخـــاص ذوي االعــاقـــة مـــؤكــدا
خالل لــقــاء صــحــفي ان قــانــون رقم
(38)  لــســـنــة 2013 هـــو الــبـــوابــة
الشـرعـية الـتي اسـتطـاع من خاللـها
ذوي االعـــــاقــــــة احلــــــصـــــول عــــــلى
امــتـــيــازات وحــقـــوق كــفـــلــهـــا لــهم
ادة 3 من القـانـون مشـيـرا الى ان ا
قـانــون الـهــيـئـة اكــدت عـلى ضـرورة
واثيق االنضـمام الى االتفـاقيـات وا
الـــدولـــيـــة اخلــاصـــة بـــرعـــايــة ذوي
االعــاقــة واالحــتـيــاجــات اخلــاصـة)
الفـتـا الى ان (الهـيـئـة داعـمة لـلـجـنة
ـبـية ويـوجـد تنـسـيق عالٍ من الـبارا
خالل منـسقـهـا اخلبـير الـدولي للـغة

االشارة. 
W UŽô« nK

يـــذكـــر ان وزيــر الـــعـــمل والـــشــؤون
االجتماعـية باسم عبـد الزمان اعطى
ـلف شـــــــــــؤون االعـاقـة االولـويــة  
من خالل تـقــــــــد خــطـة مـتـكـامـلـة
لسياسة االدمـاج في اجملتمع اقرتها
االمـــانــــة الـــعـــــــــــامـــة جملــــــــــــلس
الـوزراء الــتي من خاللــهـا اصــبـحت
خريطة طريق لتنـفيذ مفردات قانون
ذوي االعــــاقــــة بــــالــــتــــنـــــســــيق مع
الـــــوزارات الــســانــدة ومــنــهـا مــلف

الرياضة).
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عندما تكون مادة فساد شخصيات بحزب ما برنامج جناح حزب اخر
في االنتـخـابـات فـهـذا امـر ال يـقـتصـر عـلى الـعـراق وعـنـدمـا يـطـمطم
حـزب فــسـاد شـخــصـيــات بـحــزب اخـر فـأنـــــت تـقـتــرب من سـوالف
السـلـطـة الـعراقـيـة لـكن عـندمـا جتـد الـفـاسد يـشـــــتـكي من الـفـساد
شـهور ويـدعـو لوقـفه ومـحاكـمـة فاعـلـيه فأعـلم انك تـشاهـد او تـسمـع 

حزبي عراقي.
عـنـدمـا حتـكي وسـائل اعالم اجـنـبـيـة ومـحـلـيـة و بـالـوثـائق عن فـسـاد
كـاجلـرب يـغلـف جلـد نـظـام سيـاسي فـهـذا امـر قد يـطـال اي بـلـد مثل
العـراق لكن عـندما يـصل الفـساد حـد ازدواجية تـوفيـر اموال لسالح
ـظــاهـرات وايــضـا  بـغــاز مـســيل لـلــدمـوع مــنـته يــسـتــخـدم لــتـفــريق ا

شاهد عراقية. الصالحية فأعلم ان ا
عـندما تـعلم الـسلـطة انهـا فاسـدة و ان النـاس يشكـون بفـسادهـا فهو
امر ال يـخص سلطة بـهوية دولـية بعـينها لـكن سلطـة تعلم انـها فاسدة
وال حتــاكم اال بـعض الـفـاســدين والنـهـا خـافـت ضـغط الـشـارع الـذي
يديـنها بـالفسـاد ثم تمارس الـفساد اثـناء محـاسبتـها لفـاسدين فأنت

في العراق.
ارسـات شـرقيـة مكـشوفـة لكن عـندمـا تـقتل الـسلـطة شـعـبهـا فتـلك 
عنـدمـا تـطـلب سلـطـة تـقـتل متـظـاهـريـها وتـشـتـرط علـيـهم احلـفـاظ على

سلمية تظاهرتهم فأعلم انك تشاهد سلطة عراقية.
وعنـدمـا يـنـتـفض جـيل بـأغـلـبه عـلى احـزاب افـقـرته و ضـيـعـته وقـتلـته
وتصـر احزاب وطـنه على مكـاسبهـا و تفـرض مرشحـها لـلسلـطة فأنت

امام ائتالف حزبي عراقي.
كـر يدفع بعقول حزبيـ للتظاهر ضد الـتظاهر الشعبي وعندما جتد ا

فأعلم انك تتابع احداث ثورة شباب عراقي.
اني وعندما يقـرر اهل السلطة تـكليف من لن يحصل عـلى تصويت بر

تـظـاهـر هذا فـيـبقى الـكل في مـكـانه احلـرامي و ا
ينهب و هذا يثور فهي بدعة من عراقي.

وعــنــدمــا تــقــرأ مــثل هــكــذا مــقــاالت فــأعــلم ان
تـرجـمـتـهـا لـلـغـات دول مـتـحـضـرة سـيـربك عـقل
قارئها الـذي اعتقد ان زمن العـصابة التي حتكم

الدول قد انتهى!.
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ــســتــشــفى ــصــابــ الى ا ونــقــلت ا
عثرت لتلقي الـعالج الالزم). الى ذلك 
قــــوة مـن الــــلــــواء  56 في احلــــشــــد
الشـعبـي على مـضـافة لـداعش حتوي
اسلحة وصواريـخ غرب احلويجة في
محـافـظـة كـركـوك.وذكر بـيـان لـلـحـشد
انه (بنـاء على مـعلـومات اسـتخـبارية
دقيـقة عـثرت قـوة مـشتـركة من الـلواء
56 لـلــحـشــد واجلـيش عــلى مـضــافـة
لــــداعـش في منطـــــقــــة الـــــزاب غــــرب
ـضـافـة كانت مـبيـنـا  ان (ا احلـويـجـة)
حتــوي اسـلــحــة وصـواريخ لــعـنــاصـر
داعش).وكـثفـت قيـادة عمـليـات احلشد
دن جـوالتها التفقديـة لتعزيز وتأم ا
دني ضمن قواطع احملـررة وسالمة ا
ــســـؤولــيــة. كــمــا أعـــلن احلــشــد عن ا
مــــعــــاجلـــة طــــائــــرة مـــســــيــــرة غـــرب
االنـبار.وقـال البـيان إن (الـلواء 45 في
احلـشـد تـصـدى لـطـائـرة مـسـيـرة قـرب
مـــــقـــــره فـي الـــــقـــــائم عـــــلـى احلــــدود
الـسـوريـة). وكـان الـقـيـادي في احلـشد
ان قـــوات قــــصي االنـــبــــاري قـــد اكـــد 
احلــشـد والـقـوات الـســانـدة لـهـا تـقـوم
بـعمليات نوعيـة في الصحراء الغربية

جــهــاز الــتــســجــيل ونــشــره بــقــصــد
الــــتـــــشــــهـــــيــــر وحتــــقـــــيق مـــــنــــافع
وتـــابع انـه ( ايــداع طـــاقم مــاديـــة)
الــدوريـــة الــتـــوقـــيف بــغـــيــة اكـــمــال
االجـراءات الــتـحــقـيــقـيــة ومـحــاسـبـة
قصرين وفق القـانون).وأفاد شهود ا
دني أخـمدت عيـان بأن فـرق الدفـاع ا
حـريـقـاً بـعـد دقـائق من انـدالعه داخل
بــــنـــــايــــة جتـــــاريــــة فـي مــــنـــــطــــقــــة
الـشـورجـة.وقـال الـشـهـود ان (حـريـقـاً
ـالبس في انـــدلـع في مــــحل لـــبــــيع ا
الـــطــابـق األول من بـــنـــايـــة جتـــاريــة
بـــــالـــــشـــــورجـــــة بـــــســـــبب أعـــــمـــــال
ـدني وأضافـوا ان (الـدفـاع ا الـلـحـام)
أخــــمــــد احلـــــريق بــــعــــد دقـــــائق من
اندالعه). واكـد شـهـود اخـرين اصـابة
عامـلـ اثـن نـتـيـجة انـفـجـار قنـيـنة
اوكـســجــ في ورشــة بـبــغــداد.وقـال
الشهود إن (قنينة اوكسج انفجرت
على عـمال ورشـة لتـصليـح الدراجات
ــا اســـفــر عن في مــديـــنــة الـــصــدر 
اصــــابــــة اثــــنــــ مـــــنــــهم بــــجــــروح
الفتـ الـى ان (قـوة امـنـية مـخـتـلـفـة)
متخصصـة وصلت الى مكان احلادث
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لف نـقل ا قرر مـجـلس األمن الوطـني
األمــــني فـي مــــحــــافــــظــــات الــــوسط
واجلنـوب الى وزارة الداخـليـة. وقال
الـنـاطق بـاسم الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات
ـسـلـحــة الـلـواء الـركـن عـبـد الـكـر ا
في تـصـريح إن (اجملـلس اتـخذ خلـف
لف قراراً في جلـسته األخيرة بـنقل ا
االمني لـقيـادة الشـرطة بـالداخـية في
احملافـظات الـتي ال يـوجد فـيـها مـقرا
وأضـاف أن (القـرار شمل للـعمـلـيات)
محافظات (بابل والـنجف والديوانية
ــثـــنى ومــيـــســان في مــا  وواسط وا
سـيـكـون الـقـرار مــشـتـركـاً بـ قـيـادة
الــعـــمــلـــيـــات وقــيـــادة الــشـــرطــة في
محافـظات كـربالء وذي قار والـبصرة
الــــــتي يــــــوجــــــد فــــــيــــــهــــــا مــــــقـــــرا
مـؤكــدا ان (الــهـدف من لـلــعــمـلــيــات)
الـقــرار إعــطـاء صالحــيــات لـقــيـادات
ــبــاشــر عــلى الــشــرطــة بــاالشــراف ا
ـوجـودة واتـخـاذ جـمـيع الـقـطــعـات ا
ـواردهـا وفي حـال احلـاجة قرارات 
ســيـكــون هــنــاك دعم مـن قـبـل قــيـادة
العـمـلـيـات). واصدرت مـديـريـة جندة
بغداد توضيـحا بشأن مقـطع الفيديو
الـذي اثار جـدال في مـواقـع التـواصل
االجــتــمـــاعي عــلى ان شـــخــصــا قــام

بعـمـلـيـة سـرقة بـإحـدى دوريـاتـها في
ديرية في منطقـة احلارثية . وقـالت ا
بــــــيـــــــان امـس انه (ورد فـي مـــــــواقع
الـتـواصل االجـتـمــاعي مـقـطع فـيـديـو
يوضح قيام شخص مجـهول بالعبور
من ســيــاج احــدى الــدور الــســكــنــيــة
الكائن في احلـارثية مـحلة 231 زقاق
وعـلى 7 وبـالـقرب مـن دوريـة الـنجـدة

اثر ذلك وبـآمر مـديـر جندة بـغداد 
تشـكيل فـريق عـمل بآمـرة مديـر جندة
جــانب الــكـرخ ومــديــر اســتــخــبـارات
الــصــاحلــيــة وضــابط اســتــخــبــارات
ــعـــلــومـــات وتـــتــبع الــكـــرخ جلــمـع ا
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مـشـيرا الـى (الـتعـرف عـلى الـشـخص
ـــطــــلـــوب و الـــقــــبض عـــلــــيه مع ا
واعـترف صـراحة بـرزات اجلـرميـة  ا
بـقــيـامه بــالـعـبــور الى الـدار وقــيـامه
بكسر القفل واستبداله باخر واتضح
ان الـدار تـعــود لـهم وبـســبب مـشـاكل
عائلـية للورثـة قام بذلك ولـيس بهدف
ـدعو مؤكـدا (الـقبض عـلى ا السـرقـة)
ع.أ.ص لـقـيـامه بـســحب الـفـيـديـو من

والسـيـمـا بعـد قـيـام الـقوات األمـريـكـية
الفـتا الى ان ـنـطـقـة بـجـوالت في تـلك ا
االمـــريــكــان يـــدعــون داعش بـــالــسالح
عـلى حد والـعـتـاد عـبـر االنـزال اجلـوي
تـــعــبـــيــره.  والــقـت وزارة الــداخـــلــيــة
الـقـبض عـلى متـهـمـ اثنـ بـاالرهاب
احـــــــــدهـم فـي ســـــــــامـــــــــراء واآلخــــــــر
بـبـغـداد.وقـالت الـوزارة في بـيـان امس
إن (قـوة من لواء  17بـالفرقـة اخلامسة
تهم ح تـمكنت من إلـقاء القـبض على ا
ادة 4 إرهـاب ـطـلـوب وفق ا . م .ع  وا
وفق مـتابعة استخـبارية دقيقة ونصب
سـيطرة مفـاجئة ضمن قـاطع مسؤولية
الـــفــوج الـــثــاني فـي قــاطع عـــمــلـــيــات
واضـاف ان (قطعـات اللواء 3 سـامراء)
الــفـرقـة االولى مـن إلـقـاء الــقـبض عـلى
ـاده /1  ـطـلـوب وفق ا ــتـهم م .ذ. أ ا ا
4إرهــاب خالل كــمـ مــحـكـم نـصب له
وسـط بـغــداد ضــمن قــاطع مـســؤولــيـة
أصـدرت الــفـوج الــثـاني). وفي ديــالى 
مـحكـمة جـنايات احملـافظـة حكـماً بحق
ـدانـ بـتـهـمـة جتـارة اخملـدرات احـد ا
في احملـافظـة.وذكر بـيان لـقيـادة شرطة
ـمـارسـات االمـنـية ديـالى انـه (وخالل ا

ــتــواصــلــة لـقــسم شــرطــة مــكــافــحـة ا
اخملـدرات فـي قـيـادة شـرطـة  احملـافـظة
الــتي تـهــدف الى احلـد من تــنـامي آفـة
ا لهـا من آثر سلـبية ظـاهرة اخملـدرات 
تـــتـــنـــافى مع الـــعـــادات والـــتـــقـــالـــيــد
واالعــراف الـديـنـيــة وتـفـكـيـك الـنـسـيج
تـمـكـنت من الـقـاء الـقـبض اجملـتــمـعي 
ـدعو عـلى احـد اكـبـر جتـار اخملـدرات ا
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وأضــــاف انه (وبــــعــــد اثـــبــــات االدلـــة
واالعــتـرافـات اصـدرت احملـكــمـة بـحـقه
حـكم بالـسجن 15 سـنة وغـرامة قـدرها
ضــبـطت 10 مـاليـ ديــنــار). الى ذلك 
الـهيـئة العـامة لـلكمـارك وبالـتعاون مع
اجلـهـات السـاندة الـعـاملـة في منـفذ ام
قــصـر الــشـمـالي 12  ســيـارة مـخــالـفـة
لـشـروط االسـتـيراد.وذكـرت الـهـيـئة في
بــيــان امس ان (الــســلــطـة الــكــمــركــيـة
ضبطت ثالثة حاويات حجم 40 قـــدما
ـــــوديل حتـــــتــــوي 12 ســـــيــــارة دون ا
ــســمــوح بــأســتــيــراده في مــحــاولــة ا
لـــــتــــهـــــريــــبـــــهــــا خـالفــــاً للضــــوابط

والتعليمات النافذة). 

 فرق االطفاء تخمد حريقاً اندلع في الشورجة

عبد الكر خلف


