
التـجار الـكـويتـي خـاصة وعن الـسؤال
عـن االوضــاع هـــنـــا هــو لـــكي يـــطـــمــئن
ستـثمر الـكويتي عـلى ما سوف يـنفذه ا

من مشاريع في العراق).
ـنطلق واوضح الفهـداوي انه (من هذا ا
ـانحـ الـذي حتـما ومع وبعـد مـؤتمـر ا
كل التوقعات  انه سيكـون حافزا للعديد
ــســـتــثـــمــرين اخلـــلــيــجـــ وعــلى من ا
مـسـتـوى جـمـيع الـدول الـعـربـيـة ) ,وعن
انطـباعـات الشـعب الكـويتي عـقب زيارة
الــرئـــيس فــؤاد مــعــصـــوم الى الــكــويت
اضـــاف  انه (رغـم قــصـــر مـــدة الـــزيــارة
ولــكـــنــهــا كــانت مــحط ارتــيــاح شــعــبي
ورســـمـي في الـــكـــويت وقـــد انـــتـــشـــرت
االعالم الــعــراقــيــة في شــوارع الــكــويت
رافق قـدم معصوم والوفد ا للترحيب 
له والـتـغـطـيـة االعالمـيـة الـتي صـاحـبت
الـزيــارة وكـانت  نــتـائج الــزيـارة حـديث
اجملـالس والــديـوانـيــات في الـكـويت اي
كـــنــا نــشــعــر بــنـــوع من االرتــيــاح عــلى

مستوى اجملتمع الكويتي).
dLðR  ZzU²½

ـانـحـ وعن تـوقــعـات نـتـائج مــؤتـمـر ا
اضـاف الـفـهـداوي ان (سـيـكـون لـلكـويت
دور رئـــيــــسي النـه   مـــحــــور االعــــمـــال
االقتـصادية كـما ان الـصندوق الـسيادي
بـالغ سيـكون مـقره التي تـتجـمع فـيهـا ا
الكويت خاصة وان هناك هـيئة هندسية
مــشــكـلــة لـلــتــنـســيق مع الــبــنك الـدولي
واحلــكـــومـــة الـــعـــراقــيـــة كـــمـــا ان هــذا
الـصـنـدوق سـيـكـون مـشـرفا عـلـى جمـيع

داخل العراق).
وتـابع ان (مـجــلس عـشـائـر
الــعــراق فـي الــكــويت
ســتـكــون داعــمـة
الي خــــطــــوة من
شـــانـــهـــا تـــوفـــر
الــــــرفــــــاهــــــيــــــة
لـــــلــــعـــــراقــــيــــ
وتــخــفـف عــنــهم
مـعــانــاة احـتالل
داعش لــعــدد من
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نـاسـبة لالضـافـة واهمـيـة مكـافـحة ا
االدغال واالفات الزراعية).

ونــظــمت مــديــريــة زراعــة مــحــافــظــة
كربالء  دورة فـالحيـة بـشـأن مكـافـحة
األدغال الرفيعة والـعريضة في حقول
ــركــز احلــنــطــة  في شــعــبــة زراعــة ا
وبـحـضـورعــدد من فالحي ومـزارعـ
ناحيـة احلر ضمن الـرقعة اجلـغرافية
ركـز.وتابع الـبيان ان لشعـبة زراعـة ا
ـــشـــاركــون  إلـى ضــرورة (ةتـــطــرق ا
ـكـافـحـة ـرشـات اخلـاصـة بـا تـغـيـيـرا
والــــتـــــعــــريف بـــــخــــطــــورة األدغــــال
وتــأثــيــرهــاعــلى احلــاصل وااللــتــزام
ــبـــيــد واجلـــرعــات ـــواعــيـــد رش ا
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ـــنــظــومــة ســـكــادا  واجلــدوى من
استـخـدامهـا وأجـزائهـا مع تـوضيح
ـنـظـومـة واالسـتـخدام اسـتـقـراريـة ا
االحـتـياطي والـتـطـرق الى مـنـظـومة
الـطـاقـة الـكـهـربائـيـة من خـالل شرح
بـــعض االمـــور الـــعــامـــة في مـــجــال
الـكـهـربـاء ومبـادئـهـا وأسـاسـيـاتـها
فـضال عن مـفـهـوم احملـطـة الـثـانـوية

زارع ثبـتة عـلى العبـوات وحث ا ا
بيدات اجملهزة من قبل على استالم ا
ـتـمثـلـة بـالشـعب الـزراعـية ديـريـة ا ا
ووصـــــفـــــهـــــا بـــــأنـــــهـــــا ذات جــــودة
عـــالــيـــة).ونــاقـــشت مـــديــريـــة زراعــة
ـثــنى و ضـمن الــبـرنـامج مـحـافــظـة ا
االرشــادي الـتــدريــبي اهــمـيــة خــدمـة
الـبــسـاتــ و مـكــافـحــة خـيــاس طـلع
النـخيـل و بالـتنـسـيق مع قسم وقـاية

ديرية .  زروعات في ا ا
واوضح ان (الـــــنــــدوة تــــطـــــرقت الى
ـستـخدمـة و الكـمية ـبيدات ا انواع ا
شـاركة  عدد من كـافحـة  و طريقـة ا
ـزارع وتمت اصحاب الـبسات و ا
ـشــاكل الــتي يــعـاني مــنـاقــشــة اهم ا
مــنــهــا اصــحــاب الــبــســاتــ واثــنى
ـكـافـحـة و احلـضـور عـلى عـمــلـيـات ا
ـبـيـدات اجملانـيـة واخلـدمات توزيع ا
ــديـريـة), االرشـاديــة الـتي تـقــدمـهـا ا
وتـــابع الـــبــيـــان ان ( دائـــرة االرشــاد
والـتـدريب الـزراعي الـتـابـعـة لـلوزارة
نـظـمت عـددا مـن الـنـدوات االرشـاديـة
بشـأن  اهمـية مـكافـحة افـات احلنـطة
والـــــوقـــــايـــــة مــــنـــــهـــــا في عـــــدد من
احملافظات للموسم الزراعي الشتوي
2017-2018 وبحضور عدد من
الـفالحـ واخلـبــراء واخملـتـصـ في

الشأن الزراعي).
واضاف (وجـرى خالل الـنـدوات التي
نـــظــــمت في مــــحـــافـــظــــات االنـــبـــار
وكـركــوك وديـالى  عــرض ومـنــاقـشـة
عــدد من احملــاور  مــنــهــا احلث عــلى
انـتـخـاب اصـنـاف جـديـدة واالهـمـيـة
االقـــتــصـــاديــة حملـــصـــول احلــنـــطــة
وانـواع احلـشـرات واالفــات الـسـائـدة
ـنـطـقـة الـتي تـصـيب احملـصول في ا
واالستخدام االمن واالمثل لـلمبيدات
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في سـوق الــفـضـائح ,تُـبــاع االسـرار عــلى "قـفــة من يــشـيل" كــمـا يــقـول
صريون ,اما بخصـوص فضائح اسـرار استعدادات سـاستنا اخواننـا ا
. رتـقـبة فـانهـا تُبـاع في بـورصة شـراء الذ للـخوض في "االنـتـقامـات" ا
فـبعـد ان قـمتُ بـجـولـة او "غـطـة" عـلى اهم االخـبـار الـواردة في الـصحف
العـراقـيـة وفي مـجـموعـات الـواتـسـاب ومنـشـورات الـفـيس بـوك واخواته,
ـساكـ تطـورت حتى ان صارت اتضحت لـي ان قذارة سرقـة اصوات ا
لـوكة لـلسـادة اخملتـلس ,علماً ان اختالسـات علنـية تـبثـها فـضائـيات 
ـحبـة جـمهـور ال بأس به ,وايضـاً بـرضى ليس هؤالء الـسادة يـتـمتـعون 
غـلوب عـلى امـره بأكـذوبة تـسمى فـتاوي بالـقلـيل من قبـل ابنـاء الشـعب ا
الــسـيــد فالن او الــشــيخ عالن! فــفي تــصـريـحٍ لـســيــادته او فــخــامـته او
لسـماحـته عـلى شاشـة التـلـفزيـون العـائـدة ملـكيـته لهُ يـعلن بـأنه وحزبه ال
تلكون ما يكفل بتغطية دعـايتهم االنتخابية وبذلك هم بعيدون عن شراء
نع بأنـهم يشترونـها بكذبـة الزهد ليـصدق بها ال! لـكن هذا ال  الذ با
العـميـان. اما في رسـالة واتـسابـية لـقائـد مقـدس اخر يـقول مـا مضـمونه
ـنـطـقـة اخلـضـراء الفـضل نـاشط "مـنـافق" بـأنه سـيـهـدي بـاجـات دخـول ا
نـاصرة الـقدس, ليـقوم بـواجبه الـالوطني بـخدع اكـبر عـدد من الـشبـاب 
ُقدس. عـلماً بأن الـباج سيـكون بالـتسلسل من االزرق الى عفوا اقصـد ا
الرصـاصي حـسب قـدرة الشـخص عـلى الـنفـاق والـكـذب ومن الشـيـطان
ـغـريات مـتـاحة رة ,فكل ا التـرتـيب! وبـصراحـة اغـرتـني العـروض هـذه ا
وبايل ايفـون اكس ومروراً بباجات اخلـضراء والتعي تقريباً بـداية من ا
دة ال تتـجاوز مـوعد االنـتخابـات وليس انـتهاءً بـهديـة سيارة بصفـة عقـد 
ؤيد او حسب الطـلب وتتنـاسب طردياً مع سـرقة عدد اصـوات الشبـاب ا
. مـــا تــوصــلت الــيه اخــيــراً هــو ان ــغـــريــات كــحــالــتي مــثالً الــطــامع بــا
ـفرد اال بـوجود الطـرف الثـاني والثالث االختالسات والـسرقـات ال تتم با
والرابع الخ... وهذه االطراف هي التي تتحمل الـقدر االكبر من مسؤولية
السطو ,فاحدهم يـساعد واخـر يسـكت واخر يبـعد انـظاره لتـجنب مالمة

الطرفـ وليـبقى قـريبـاً من دائرة اجملـاملـة البـخسة.
عموماً ,في حالة بـقائـنا مـنافقـون او كمـا يخـيل لنا
بأننـا محـايدون فأن الـكارثـة او "الطركـاعة" سـتهدم

تبقي من ارث االخالق. القليل ا

وأجـزائـهـا وأنـواعـهـا بـاإلضـافـة الى
احلــــديث عن الــــتــــولــــيــــد والــــنــــقل
والــتـوزيع  حــيث  أســهـمت الــدائـرة
بـــشـــــــــــــكل مـــبـــاشـــر في تـــوفـــيـــر
ــعــدات اخملــتــلـفــة ومن االجــهــزة وا
ـيــة تـتــنــاسب مع حـجم مــنـاشئ عــا
الـتـطـور احلـالي والـذي أثـمـر بـشـكل
كـبـير في حتـقـيق نـتـائج مـثـمرة  في

مــخـــتـــلف جـــوانـب الــعـــمـل الــفـــني
واالداري).  واشـــار الـــبــيـــان الى ان
(الـــــــــــــوزارة نــــــظــــــمت عــــــددا من
الــنــدوات الــتــثــقــيـفــيــة في عــدد من
ـؤســـــسـات الـرســمـيـة الــكـلـيــات وا
لـشـرح مـفـهـوم الـشـراكـة مع الـقـطاع
اخلــــــاص فـي عــــــقـــــــود اخلــــــدمــــــة

واجلباية).

مكـافحـة افتـي حلم الـغبـار واحلمـيرة
عـلى الـنـخـيـل في بـسـاتـ احملـافـظـة
بــــالـــــرش االرضي  حـــــيث شـــــمــــلت
ـكـافـحـة مـعــظم مـنـاطق احملـافـظـة . ا
ومن جانب اخـر اكدت  تـطابق نـتائج
فــحــوصــات انــفــلــونــزا الــطــيــور مع
ــرجــعــيــة فــحــوصــات اخملـــتــبــرات ا

ية.  العا
واشار البـيان الى ان (دائـرة البـيطرة
اعلنت عن تـطابق نـتائج الفـحوصات
ـرض أنـفلـونـزا الـطـيور اخملـتبـريـة 
ـرجعي التـي أرسلـتـهـا إلى اخملتـبـر ا
ي (ويـبــرج) في بـريــطـانــيـا مع الـعــا
نــتـائج قــسم اخملــتــبـرات والــبــحـوث
حــيث ان قـسم الـبــيـطــريـة الــعـراقــيـة
اخملــتــبــرات والــبــحــوث الــبــيــطــريــة
أرسلت عينات مرضية اخذت من احد
ـصـابـة في محـافـظـة ديالى احلقـول ا
ي ـــرجــــعـي الـــعــــا إلى اخملــــتــــبــــر ا
ـعـتـمـد من الـبـريـطــــاني (ويـبـرج) وا
قبل االحتاد األوربي ومنظمة الصحة
ــيـة كــمــا أظــهـرت احلــيــوانـيــة الــعــا
الفـحوصـات تـطابق نـتائـج مخـتبـرنا
ـئـة مع نـتائج الوطـني بـنسـبة 10 با

ية حيث  ـرجعية الـعا اخملتبرات ا
ــرض أنــــفـلــونـزا تــأكـيــد اإلصــابـة 
الـطـيـور  حـيث دعت دائـرة الـبـيـطرة
إلى تطبيق إجـراءات احلجر الصحي
رضيـة والتـأكيد على منـاطق البـؤر ا
عـلى تعـلـيـمـاتـها بـخـصـوص تـطـبيق
خــطــة االحـتـــــواء والــســيــطـرة عــلى
ــرض مـع الــتــأكـــيــد عــلى طـــمــأنــة ا
واطن بـعدم خــــطـورة هذا الوباء ا
رضية بطيئة على اعتبار إن العترة ا
االنتـقـال إلى اإلنـسـان ولم تـسجل أي
حــالـة إصــــابــة بــهـذه الــعــتــرة حـتى

أالن).

ــتــكــامــلــة وفــوائــدهـا ــكــافــحــة ا وا
االقتصادية اضـافة الى  بحث اوقات
ـبـيـد ـنـاسـبـة وكــمـيـة ا ـكـافـحــة ا ا
ــــبــــيـــدات ونــــســــبـــة تــــركــــيـــزه وا
ـسـتـخـدمــة لـهـذا الـعـام والـعـوامل ا
ـبيـد من درجة ؤثـرة على فـعالـية ا ا
حرارة ورياح وامطار وعمر النبات 

بيدات). ناسب لرش ا والوقت ا
ووجـــهت الـــوزارة ومن خـالل دائــرة
اإلرشــــاد والتدريب الزراعي بتنظيم
الــنــدوات الـــتــوعــويــة الـــتي تــســهم
بزيـادة معـلومـات وخبرات الـفالح
ـنتج احمللي زارع بـغية زيادة ا وا
وسم الـزراعي وفقاً لـلخطة وجناح ا

وضوعة في احملافظة). الشتوية ا
ـــــــركــــــز اإلرشــــــادي  وتـــــــابع ان ( ا
وبـالـتـعـاون مع مـديـريـة الـزراعـة في
محافظة كركوك  عقدت ندوة تثقيفية
عن مجال األسلـوب األمثل الستخدام
األسمدة بأنواعها والتي تأتي ضمن
فعالـيات البـرنامج الـتوعوي الـساند
ـنـاطق لـلـخـطـة الــزراعـيـة وخـاصـة ا
ضـعــيــفـة اإلنــتـاج فـي احملـافــظـة من

نتج احمللي . اجل حتقيق زيادة با
 وتـــهــدف إلـى تــوعـــويـــة الـــفالحــ
زارعـ بشـأن  ضرورة اسـتخدام وا
األسـمــدة الــعـضــويــة والـتــقــلـيل من
إضافـة األسـمدة الـكيـمـاوية لألرضي
زروعـة للـحـصول تـركيـز الـعنـاصر ا
ــنــاسـبــة في احملــصـول الــغـذائــيـة ا
ومـنـع الـتــلـوث الــبـيــئي  وبــلغ عـدد
ـــشـــاركـــ فـــيـــهــا  30 الـــفالحـــ ا
مــزارعــا وبــحــضــور اخملـتــصــ في

اجملال الزراعي).
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أعــلــنـت مــديــريــة زراعـــة مــحــافــظــة
الـــنـــجف عن االنـــتـــهـــاء من حـــمـــلــة
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ناقشت مديـرية زراعة محـافظة ديالى
الـتـابـعـة لـوزارة الزراعـة ضـمـن ندوة
ارشــاديــة ومــشــاهــدة حــقــلــيــة طـرق
االســـــتــــــخـــــدام االمـــــثـل لالســـــمـــــدة
الـكـيـمـيـاويـة في الـعـمـلـيـة الـزراعـيـة
وبـــــحـــــضــــور عـــــدد مـن الــــفـالحــــ
زارعـ واخلبـراء واخملتـص في وا

الشأن الزراعي. 
وقال بـيـان لـلـوزارة تلـقـته ( الـزمان )
أمس انه (جـــرى خالل الــنـــدوة الــتي
نـظـمت بــالـتـعــاون مع دائـرة االرشـاد
والــــتــــدريب الــــزراعي والــــبــــرنــــامج
الـوطـني لـتـنــمـيـة زراعـة احلـنـطـة في

العراق مناقشة عدد من احملاور منها
االســـــتـــــخـــــدام االمـــــثل لـالســـــمــــدة
ــنـاسـبـة الـكـيــمـيـاويـة والــكـمـيـات ا
لـــلـــمـــزروعـــات وطـــرق اضـــافـــتـــهــا
للوصول الى انتاجية جيدة واهمية
الـــبــحـــوث والــدراســـات الــعـــلــمـــيــة
احلـديــثـة ومــقــومـات الــوصـول الى

االكتفاء الذاتي).
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واضــاف ( كـــمـــا تــضـــمــنت الـــنــدوة
مشاهدة حـقلية شـملت اجراء تدريب
شارك زارع ا عملي للفالح وا
حـــول طــــرق اســـتـــخــــدام االســـمـــدة
واضـافـتهـا لـلـمـحـصـول والـكـمــيات

بـعـيـدا عـن الـتـشـتت الــفـكـري واالنـصــيـاع لـهـوس اال الــتي اعـتـادت عـلى
تـقديس ابطالهـا وادمان نكهة الـشاي بطعم احلروب وتـلوين اجلدران بصور
الـقتـلى وتكـحيـلهـا بكـلمـة شهـيد بـينـما حـلم الله كـان هو الـسالم وفي وطني
هـناك سالم حقيقي ازلي يـبدا من الفتحـة الثالثة في مـقبرة النجف االشرف
ة حل سقوط قبرة القد يـدعى وادي السالم تلك الفتحة التي تمثل نهاية ا
حـكـومـة حـزب البـعث بـيـنـمـا امـتـدت مـقـابـر وادي السـالم الى اكـثر من 12
مـكن لـوعاش قـتالهـا لكـانت مـدنا ورديـة تضج فـتحـة  وكل فـتحـة كـان من ا
دارس واالطفال فاعمار قتالنا ما ب 17-25 غالبا صانع واحلدائق وا با

والبقية تاتي
ـا لم يـكن الـرسل اصـال وعـلى امـتـداد اعـمـارهم دعــاة حـكم سـمـاوي فـلـطـا
صـرخ الله (ومامحمد اال بشر مثلكم ...)انهم ارضيون من ماء وتراب تماما
مـثلك ومثـلي وكانوا يـاكلون في االسـواق ويتوجـون ويسافـرون وينامون اذن

هم بشر مثلنا يوحى اليهم
كـانت اخالق الـرسل مـنـذ والدتـهم تـنم عن خـلق رفـيع وفـكـر انـسـاني اسوة
ثل بـدع الذي نعرفهم مـنذ نعومة اظفـارهم فكما قيل في ا بـالكثيرين من ا
ـيزة مـنذ بـدعـون هم شريـحة  (الـديك الفـصيح من الـبـيضـة يصـيح) اذن ا
ن يــدعـونــهم الــنـوابغ وعــلى هــذا فـســيــرة الـرسل دون اخلـلق اال مــانــدر 
اسـتـثـناء كـانت االسـاس االول الـذي دفع الـنـاس لاللـتـفـاف حـولهم ولـم يكن
اصال هـدف الــرسل الــوصـول بــالـشــعــوب الى اعـتــاب الـســمــاء بل انـصب
ـسـتعـبـدة حتت شـعار ـصلـحـ عـلى تـرويض الشـعـوب ا اهـتمـامـهم كـكل ا

(اعط للمواطن كل حقوقه سيعرف ربه).
لـذا فـالـلبـنـة االولى في دعـوات الـرسل لـيـست الـسـمـاء بل االنـسـان وتـغـيـير
الـواقع نحو ارقى مسـتوى انساني وعـلى هذا فلم جتد نبـيا اال وله مهنه كي
يـقتـدى به ولقـد حـملـوا رسالـة مفـادها (ان االنـسـان حلم الـله)وان الدين في

حقيقته ثورة اصالح ...
ثـورة على النظم الـسياسيـة فقط واعطاء االنـسان حريته بـاختيار حـياته كما
خلـصها االمام الثـائر احلس ابن عـلي (ماخرجت اال في طلب اصالح امة
جـدي )ولم يقل دين جـدي فهو يـعرف ان صالح النـظم السـياسيـة يقود الى
ـنـزلقـات يـكمن في احلـكـومات االسـتـهتـاريـة التي اصالح الـدين وان اكـبر ا

سميات شتى تبتز الشعوب 
فـمـوسى لم تـكن دعـوته بـدءا اال الى حتـرير بـني اسـرائـيل من قـيـود فـرعون
ـسـيح كـانت ضـد الـفـكـر االنـتـهـازي لـلـمـعـابـد وفـكـرة مـحـمـد خا ودعـوة ا
راة من براثن الـشيخ والقـبيلة الـرسل انصبت علـى حترير العـبيد وحتـرير ا

وانشاء قانون عادل ال يفرق ب العبد ومواله
ركـز النـبي مـحمـد على قـريش وكـبار الـشـيوخ فـقط مع ان اجلزيـرة الـعربـية
كـانت وقـتهـا حتـتوي اكـثر من 300 دين فـمـسالـة االربـاب واالديان لم تـثـير
فـكر النبي احملـرر كانت فكـرته تدور حول تهـد االوثان وقتل الروح الـوثنية

عند العرب قاطبة
فـشيخ الـقبيـلة مـخول بـاالغتـصاب وبـالبـيع والقـتل والصـلب واالبتـزاز بيـنما

على القبيلة جمعاء ان تدلي بوالءاتها لرموزها
لـقد عرف كل االقوام ان ابراهـيم وموسى وعيسى ومحـمد كانوا رسال قبيل
رود وهـو لم يزل مـناصـرتـهم من قبل الـروح الـقدس فـابـراهيم هـز عـروش 
فـتى يـافـعـا ومـوسى نـصـر الـعـبـيـد وعـيسـى احب الـفـقـراء ومـحمـد صـاحب
ي في زمانهم العبيد في مكة فكل دعواتهم كانت لهز قواعد االستكبار العا
لـقـد كانـوا ثـوارا احـرارا وغـالـبـا مـا تـعـتـمـد ثـورات الـتـغـيـيـر عـلى الـطـبـقات
ـسـحـوقـة النـهـا صـاحـبـة احلـق الـشـرعي في احلـيـاة وكـذلك التـخـشى من ا
ضـياع شيء اضف الى ذلك فـانهـا الحتتـاج سوى لـقائـد حر لالنـقالب على

اوكار االستكبار
الـسـنــوات الـتي امـضــاهـا الـنـبـي في مـكـة كـانـت اسـاس االسالم احلق فـلم
يـتطرق لفـقه ولم يدعو لتـاسيس مذاهب اوطوائف اوحـروب اودولة كان يدور
حـول فـكرة(حـريـة االنـسـان)واسـوة بكل الـثـوار في الـعـالم الـصقـت به شتى
ـرحلة االولى الـتهم و محـاصرته والـتنـكيل باصـحابه وتـشويه سـمعتـهم فا
لالسالم كـانت تنص على شحن الـهمم وتهيـئة امة قادرة عـلى الوقوف بوجه
وثـنـية قـريش وعـلى هـذا فـهـجـرة الـنبي كـانت نـفـيـا شـرعـيـا من قبـل احلاكم
الـشرعي لـالمة كـمـا  تهـجـيـر ابراهـيم ومـوسى وعـيسى ومـحـمـد فالـفـكرة

واحدة مع تباين النمط االنتهازي للحاكم
ـديـنة حـروب سـمـيت ظـلمـا (بـالـغـزوات)وماهي اال اعـقب هـجرة الـنـبي الى ا
سـبل للدفاع عن الـهوية فـما تقدم الـنبي متـرا واحدا باجتاه اي قـبيلة بل هم
من جـيشـوا اجلـيـوش لتـهـد قلـعـة الـثوار الـذين الـتـحقـوا بـالـنبي هـكـذا هو
احلق فالنــبي يــؤمن بــاحلـرب بـل االجـمـل واالغـرب هــو انه التــوجــد ايـة في
الـقـران تـؤكـد ان الـنـبي اواي نـبي ســيـهـديـنـا الى الـله ابـدا بل ورد(يـهـديـكم
ـرسـل ـسـتقـيم) او (يـاقـوم اتـبعـوا ا ـا) او (اهـدنـا الصـراط ا صـراطا قـو
اتـبـعوا من ال يـسـالـكم اجرا وهـم مهـتـدون) فـرسالـة الـرسل لـيـست الى الله
فـالله موجـود قبل محمـد وعيسى ومـوسى وابراهيم بل تـنحصـر في الهداية
الى قـانـون يرفع مـن شان االنـسـان حـيثـمـا كـان وهذا الـهـدف ال يـتوافق مع
ـذاهب لـيس سـوى احلـكـام وانـصــارهم بـكل مـكـان مـن الـكـهـنـة وحــتى ان ا
احـزاب تعـنى بـاسـتعـبـاد الشـعـوب فـالله واحـد كـمان ان الـله ذكـر الـفقه في
الـقران مـرة واحدة (مـنهم فـئة لـيتـفقـهـوا في دين الله ) بـينـما ذكـر (اعمـلوا)
لـ360 مـرة. وما اعنيه نريد نـبيا يدعو لـلقانون الذي الت يـفرق ب من يعبد
ابـليس وب من يعبد االنسان نريد اماما يخطط ال شباع الشعوب وهو فقيه
مـثل علي الذي اسس لبسـات ال حصر لها واسـس مصانع نسيج ومراعي
ونـريـد امامـا مـثل احلـسـ ال يدعـوا الى الـفـقه بل الى االصالح الـسـياسي
باديء عـلى القانون نـريد اوطانا ال يـحكمـها الكـهنة والسـياسيـ وال تعلـو ا

ويــقــيـــــــــنــا هــذا مــا سـتــعــرفه االجــيــال الــقــادمـة الــتي
ــوت وســتــفـهم سـتــســخــر من ارثـــــــــنــا نـحن حــ 
االجـيال الــــــــــقادمـة اننـا كنـا وال جيـال سبـقتـنا كـنا
وت لـيحيا االنـتهازيون والكـهنة والقادة مـستدرجون 
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ـة اضـافـة وسـفـلـيـة  بـدالً من  الـقـد
الى اجراء عملـية ادخال الربع األول
من مسخـنة الـهواء اجلديـدة بعد ان
ـــعــمل  تـــصـــنــيـــعــهـــا في ورش ا

وتقطيعها الى أربعة أجزاء). 
كــمـــا نــظم مـــركــز تـــدريب كـــهــربــاء
الـنـاصــريـة الـتـابع لــدائـرة الـتـدريب
والــــتـــــطـــــويـــــر عــــدد مـن الــــدورات
ـنـتــسـبي الــتـطــويـريــة واحلـتــمـيــة 
مـديـريات االنـتـاج والـنـقل والـتوزيع
ــنــطـقــة اجلــنــوبــيـة ــشـــــــاريع ا وا
وتـابع الــبـيـان ان (الــدورة تـضـمـنت
مــحـوريـن بـشــأن  الــدورات االداريـة
ـوارد ألــبـشــريـة الــطـاقـة تــخـطــيط ا
تـجددة  والـتي تـهدف الى تـعريف ا
تدربـ بكيـفية الـتخطـيط للموارد ا
ــنـظـمـات الــعـصـريـة الـبــشـريـة في ا
ومــفـهــوم الــتـخــطــيط وأهـدافه ,الى
جــــانـب حتــــديـــــد االحــــتـــــيــــاجــــات
ــطـلــوبـة  لــلـتـخــطـيط والــبـيــانـات ا
واخلطوات العملية إلجناحه وكذلك
ـتـجـددة من خالل  بـيـان الـطــاقـات ا
ـوضـوع اعــطـاء مــقـدمـة عــامـة عـن ا
وأهــــمـــــــــيـــته  وأنـــواع الـــطـــاقـــات
ـتــمــثــلــة بــالــطـاقــات الــشــمــســيـة ا

والكهرومائية).
واضـاف ان (احملـور الــثـاني تـضـمن
اجلــانب الـفــني من الــدورات  نــظـام
اسكـاد  منظـومة الطـاقة الـكهربـائية
والــــتـي تــــهــــدف الـى  الــــتـــــعــــريف
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اكــــدت وزارة الــــكـــهــــربــــاء تـــواصل
ـالكـات الــهــنــدســيــة والــفــنـيــة في ا
ــديــريــة الـعــامــة لـتــوزيع كــهــربـاء ا
الـصــدر أعـمــالـهـا بــنـصب احملـوالت
لـتـحـسـ الشـبـكـة الـكـهـربـائـية وفك
االخـــتــــنـــاقــــات إليـــصــــال الـــتــــيـــار
الكهربـائي بانسيـابية عالـية وتقليل
نــسـبـة األعــطـال احلـاصــلـة عـلــيـهـا.
ـــتـــحـــدث الـــرســــمي بـــاسم وقـــال ا
ــدرس في بــيــان الــوزارة مــصــعب ا
تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (االعــمـال
تـضـمـنت اسـتـبـدال مـحـولـتـ سـعة
400 كي.  في.  في احملالت ,333
317 في منطقة البنوك ضمن الرقعة
اجلـغـرافـيــة لـفـرع الـصـدر الـشـمـالي
الى جـــانب اســـتـــبــدال 3 مـــحــوالت
مــخـتـلــفـة الـســعـات في مــحـلـة 518
ضمن قـطـاع الصـدر الـشمـالي فضالً
عن اسـتبـدال مـحولـة سـعة 630 كي

في ضمن قطاع البلديات ).
الكـات الهندسية وتابع البيان ان (ا
والـفـنيـة في مـديـريـة تـوزيع كـهـرباء
مـحافـظة الـنـجف التـابـعة لـلـمديـرية
الـــعــامــة لــتــوزيع كــهــربــاء الــفــرات
االوسط تـواصل اعـمــالـهـا بـصـيـانـة
الــشـبــكـة والــتي تــضـمــنت نـصب 3
محوالت مختلفة السعات الى جانب
نصب 32 عمـود ضغط عـالي وكذلك
مــد اسـالك وقــابـــلـــوات مـــخــتـــلـــفــة

االحــــجـــام) ,واضــــاف الــــبــــيـــان ان
الكــات الــهـنــدســيــة والـفــنــيـة في (ا
مديـرية تـوزيع كـهربـاء بابل الـتابـعة
لـلمـديـريـة الـعامـة واصـلت حـمالتـها
لــرفـع الــتــجــاوزات احلــاصــلــة عــلى
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة في عــمــوم
مـحـافظـة بـابل اذ  رفع 600 حـالة
جتــــاوز  مـن خاللــــهــــا مــــصـــادرة
اسالك مـخـتــلـفـة االنـواع واالحـجـام,
ـــقــايـــيس فـــضالً عـن رفع عـــدد من ا
تـجاوزين الكـهـربائـية لـلمـشـتركـ ا

على الشبكة).
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الكـات الــهـنــدسـيـة فــيـمـا تــمـكــنت ا
والـفـنـيـة في مـعـمل تـصـنـيع مـعـدات
ـذكورة من راجل الـتـابع للـشـركة ا ا
صيانة الوحدة التـوليدية الثالثة في

محطة كهرباء الدورة احلرارية. 
ـدرس ان (اعــمـال الــصـيــانـة وقــال ا
تـــضــمــنت أزالــة مـــســخــنــة الــهــواء
ـة الـتـالــفـة من داخل الـوحـدة الـقــد
الـثــالـثـة بـعــد تـقـطـيــعـهـا الى أجـزاء
واخــراجــهــا عــلى شــكل مــراحل الى
جـــانب إزالــة الـــرافــدتــ الـــعــلــويــة
والـسـفلـيـة لـلـمسـخـنـة وكـذلك أجراء
ـوازنـة لـلـمـحـور الـرئـيـسي عـمـلـيـة ا
لــلــمــســـخــنــة  هــلـــو شــفت لــوجــود
انــــحـــراف فـــيه مـن جـــراء احـــتـــراق
ــة الـتــالـفـة مــسـخــنـة الــهـواء الــقـد
×ôu ∫ كهرباء مدينة الصدر تنصب محوالت جديدة لتحس الطاقةونــصب رافــدتـ جــديــدتـ عــلــويـة      

االقــتــصــادي اذا دخـلـت تـلـك الـدول ,في
دعم واعادة االعمار).

وتـــابع ان ( الـــعالقــــات بـــ الـــبـــلـــدين
وخــاصـــة حــسب انــطــبـــاعــنــا من خالل
الـشــارع الــكــويــتي انــهــا تــســيــر نــحـو
ـقــبـلـة االزدهــار والـتـعــزيـز لــلـمـرحــلـة ا
ـستـثمـرون بـكل امكـانيـاتهم وسيـدخل ا
الى الـــســــوق الـــعــــراقـــيــــة خـــاصـــة ان
رحلة الـسابقة لم االوضاع االمنيـة في ا
تكن مـشجعـة لالستـثمار في الـعراق اما
ــانــحـة اذا دخــلت مع االن فــان  الـدول ا
شركاتها وتـستثمر مـا يعني ان  العراق
مقـبل علـى عالقات جـديدة بـ الدولـت
بحـيث نـنـهي الصـفـحات,السـابـقـة التي
عــكـرت صــفـو الــعالقـات بــ الـشــعـبـ

والبلدين ).
ــشــهــد الــعــشــائـري فـي الـكــويت وعن ا
اوضخ الفقـهداوي ان (مـجلس عشـائرنا
مـقــســمــة جــفــرافــيــا بــ الــبـلــدين وان
شـتركة في تعـزيز العالقات الفعالـيات ا
مـتـواصـل بـ تـلك الـعـشــائـر لـلـتـبـاحث
ودعم مــا يــخـدم الــشــعـبــ الــصـديــقـ
الــكــويــتـي والــعــراقي وان زيــاراتي الى
بـــغــداد مــســتـــمــر لــلــعـــمل من اجل دعم
ومـسـانـدة الـشــعب الـعـراقي في تـخـطي
محـنته بـعد الـقضاء عـلى داعش واعادة
النازحـ الى مدنـهم ومناطـقهم لـلعيش
بــسالم وفي الـكــويت هـنــاك الـعــديـد من
الـعشـائـر الـعراقـيـة ويتم لـقـاءاتي مـعهم
ومـتـواصـلـ امـا الـعـشـائـر في الـكـويت
هي نفس الـنـظام الـعشـائري في الـعراق
وهو مـتـعاونـون باخلـيـر جتاه الـعشـائر

العراقية).
واضاف ان ( الـوضع االمني في الـعراق
حتسن وجيد جدا خاصة عقب كل زيارة
الى بـــغــــداد يــــســـال اهـل الـــكــــويت عن
االوضـــاع هـــنـــا هـل في حتـــسن ونـــحن
بدورنا نـنقل لـهم حالـة  االطمئـنان التي
نــلـــمـــســـهـــا في الـــشـــارع الــعـــراقي الن
الــكــويــتـيــ يــريـدون تــنــفـيــذ مــشـاريع
استـثمـارية في الـعراق خـاصة مع تـوفر
ـسـتـوى الـشخـصي من الـسـيولـة عـلى ا
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اكــد رئـــيـس اجملـــلس الـــعـــام لـــشـــيــوخ
وعشائر العراق في الكويت عامر حس
ـانحة الذي الفهداوي ان مـؤتمر الدول ا
ســيـنـعــقـد في الـكــويت لـدعم ومــسـانـدة
ـدمـرة بـعد الـعراق إلعـادة اعـمـار مدنه ا
صـفـحـة داعش سـيـكـون له انـعـاكـاسـات
ايــــجـــــابــــيــــة فـي تــــنــــشـــــيط اجملــــاالت
ــشـتــركــة بــ الــبـلــدين االقــتــصــاديــة ا
ـســتـثــمـريـن الـكــويـتــيـ الى ودخــول ا
السوق العراقـية في تنفـيذ مشاريع عدة
خــاصــة بــعــد االســتــقــرار االمــني الــذي

يشهده العراق. 
وقــــال الـــــفــــهـــــداوي لـ(الــــزمـــــان) أمس
أن(الـكويـت سيـكـون له  الـدور احلـقـيقي
ـؤتــمـر خـاصـة بـعــد الـتـنـسـيق مع في ا
السـفـارة العـراقـية ,خاصـة وان الـكويت
وعـلى مـدى اشــهـر عـدة تـعـد وتـتـحـضـر
ؤتـمر بالتنـسيق مع احلكومة النعقاد  ا
الــعــراقــيــة والــبــنك الــدولي ومـع الـدول

انحة التي قد تتجاوز 157 دولة). ا
وضـوع ليس بـعدد الدول واضاف ان (ا
ــا بــاالدوار الــفــعــلــيــة لــتـلـك الـدول وا
ــشـاركــة  الـتـي تـدعم الــعـراق كــالـدول ا
ـانـيا ـتمـثـلـة بـالـيـابـان وا الـصـنـاعـيـة ا
وامـريـكـا وروسـيـا ونـحن نـعـول عـلـيـهـا
ويـــكـــون لـــهـــا دور ودعم حـــقـــيـــقي وان
وشـــركــاتــهــا ســتـــكــون مــوجــودة داخل
ـوضوع بـالـتنـسيق العراق ,ويتم هـذا ا
مع صـــنـــدوق الـــكــــويـــتي واحلـــكـــومـــة
ـتمثلة بـاحملافظات وصندوق العراقية ا

االعمار).
WK³I  WKŠd

واوضح الفـهـداوي ان (الكـويت ستـكون
في مـقدمـة الـدول في دعم العـراق بـشكل
باشـر وبالوقت نفسه ان مباشر وغـير ا
ــســتـــثــمـرين الــكــويـتــيـ يــنـتــظـرون ا
الـفرص من اجل تـنـفـيذ اسـتـثـمارات في
الــعــراق خـاصــة بــعــد حتــسن االوضـاع

االمنية).
ؤتـمر  ستتغير وتابع (اتوقع انه  بعد ا
ـسـتوى امـورا كثـيـرة في الـعراق عـلى ا

ـرحــلـة االحــمــد بـالــفـكــرة واعــتـقــد ان ا
ــقــبــلــة ســتــشـــهــد تــنــفــيــذ مــثل هــذه ا

اخلطوة).
مــشـيـرا انـه (يـتـمــنى لـلــشـعب الــعـراقي
االســـتــــقــــرار واالزدهــــار ان شـــاء الــــله
ونــبــشــرهم انـه بــعــد انــتـــهــاء مــؤتــمــر
ـانحـ سـيـكون هـنـاك تـعاونـا واسـعا ا

في مختلف اجملاالت ).

ـدن كــمـا اطـمـئن الــعـراقـيـ ان امـورا ا
كــثـيـرة ســتـتـغــيـر بـشــكل ايـجــابي بـعـد
ؤتمر خاصة بعد االستقرار االمني في ا
العـراق سـتدخل الـشـركات االسـتـثمـارية
ــبــالغ شــبه جــاهــزة ومــجــرد كــمـــا ان ا
ـبـالغ الى ـؤتـمــر سـتـتـحــول ا انـتــهـاء ا
الصندوق الـسيادي في الكـويت وبعدها
يتـم التـنـسيق مع اجلـانب الـعـراقي لكي
ـسـتــثـمـرة وفق الـيـة تـدخل الــشـركـات ا

معينة بعد  حتديد اوليات االعمار).
واضاف الـفـهداوي ان (الـكـويت حكـومة
وشـعبـا لهـم الرغـبـة في تطـويـر وتعـزيز
الـعالقـات مع اشـقـائهـم في الـعراق وهم
يدعمون استقرار هـذا البلد  وقد توفرت
لي فرصـة اللقـاء مع وزير الـدفاع ونائب
رئــيس مــجــلس الـوزراء نــاصــر صــبـاح
االحمد وجده مـتعاونـا جدا وخاصة في
االمــور الـــتي تــتــعــلق بــالــعــراق وقــد
اقترحت خالل الـلقاء ان تـكون هناك
مـنطـقـة حـرة ب الـبـلـدين للـتـبادل
السلـعي خاصة وان الـكويت يعد
احــد اهم جـــيــران الــعــراق وان
ــنــطـــقــة احلــرة تـــكــون تــلـك ا
للتبادل االقتصادي ب جتار
الـبـلـدين بـشـكل مـيـسـر وان
من شـأن هـذه اخلـطـوة ان
تــنــعـش االقــتــصــاد بــ
الــــبـــلــــدين وقــــد رحب
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