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وتــبــســـيط اإلجــراءات ومـــســاعــدة
الــشــبــاب في تــأســيس وتــســجــيل
ــشـاريع وتـطــويـر قـابـلــيـاتـهم في ا
اجنـاحـهــا). واعـلن  مـحـافظ واسط
ــيـاحـي عن إفـراز مـحــمــد جــمــيل ا
وتـــهــيـــئــة  120ألف قـــطــعــة ارض
ـواطـنـ سـكـنـيـة لـتـوزيـعـهـا بـ ا

هدي. ضمن مبادرة عبد ا
WM' qOJAð

ــيــاحي فـي بــيـان ان (إدارة وقــال ا
احملــافــظــة شــكــلت جلــنــة رئــيــسـة
هـدي  بتوفير لتنـفيذ توجـيه عبد ا
الئم لكل مواطن من خالل السكن ا
منـحه قطـعة ارض سـكنـية مـجانا),
وأضـاف أن (اللـجنـة هـيأت وبـشكل
أولي 100 ألف قطـعة ارض سكـنية
واطـن ضمن ليتم تـوزيعهـا ب ا
ـــبــــادرة ووفق الـــضــــوابط الـــتي ا
سـيـتم حتـديـدهـا من قـبل احلـكـومة

االحتادية). 
ـيــاحي أن (الــلــجــنـة في واوضـح ا
ـسح احملـافــظــة ســوف تـســتــمــر 
األراضـي داخل بــلـديــات االقــضــيـة
والنواحي لفرز أكبر عدد من القطع
الـسكـنيـة ليـتم تـوزيعـها عـلى شكل

دفـــعــات  بـــ مــســـتــحـــقــيـــهــا من
) ,وأشـــار إلى ( وجـــود ــواطــنــ ا
ازمـة حـقيـقـية فـي موضـوع الـسكن
بــاحملـافــظـة حـيـث هـنـاك اآلالف من
الــعــائالت من غـــيــر مــســاكن لــذلك
جلــــأت إلى الـــســــكن الـــعــــشـــوائي
دن واستغـالل األماكن العـامة في ا

مــــــا احلـق ضــــــررا
ــوضــوع كـــبــيـــرا 
التخطيط العمراني
لـــلــمــدن وبــالــتــالي
ــــهــــا شــــوه مـــــعــــا
باالضـافـة الى خلق
حــــالــــة من االربـــاك
فـــــيــــمــــا يــــتــــعــــلق
ـــــــــــــــوضـــــــــــــــوع

اخلدمات). 
فيمـا أظهرت وثـيقة
لالمـــانــــة الـــعـــامـــة
جملــــــلـس الــــــوزراء
مــــوافـــقـــة اجملـــلس
عــــلى اســــتــــثــــنـــاء
مـــــــــــشـــــــــــاريـع فـي
مــحـافـظــة الـبـصـرة
من تعـليمـات تنـفيذ

والـــــــقــــــضـــــــاء عــــــلـى الــــــروتــــــ
والــبــيـــروقــراطــيــة) ,وكــان رئــيس
هدي مجـلس الوزراء عـادل عبـد ا
أعـلن في  21 من الــشـهــر اجلـاري
عن اطالق مشـروع سكـني كبـير في
مـختـلف احملـافظـات لـتوزيع اراض
ــواطــنــ ــلــوكــة لــلــدولــة بــ ا
وتـمــلـيـكــهـا لـهم مــجـانـا ويــسـيـمـا
سـاكــني الـعــشـوائــيـات والــشـرائح

الفقيرة ومن ال سكن له.
هدي وعلى صعيد اخر شدد  عبد ا
خـالل لـــــقـــــائه مـع  نـــــائب رئـــــيس
ــنـطــقـة مـجــمــوعـة الــبـنك الــدولي 
الــشــرق االوسط وشـمــال افــريـقــيـا
عـــــلى ان الـــــعـــــراق يـــــركـــــز عـــــلى
ـناسبة االستثـمار وتوفـير البـيئة ا
له والذي سيسهم ايجابا في إعمار
,( البلد وتوفير اخلدمات للمواطن
وأشـار الى ان (االعــتـمـاد يـجب ان
ـنتـجـة التي يـكـون على الـقـروض ا
تــعـزز االقــتـصـاد واالنــتـاج وفـرص
العمل وليس القروض االستهالكية
وازنـة). فيـما أكـد وفد التـي تثـقل ا
الـبــنك االســتــمــرار (بــدعم الــعـراق
ــنـتــجـة ـشــاريع ا والـتــعـاون فـي ا
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وازنـة للـعام الـعقـود احلكـوميـة وا
. 2018وقـال بـيان  لالمـانـة الـعـامة
ان (مجلس الوزراء قـرر في جلسته
ــنــعــقــدة في تــاريخ االعــتــيــاديــة ا
وافقة على ادراج 11/27/ 2018 ا
ــشـاريـع الـواردة في كــتـاب وزارة ا
الـتـخـطـيط ذي الـعـدد 27120/8/2
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رون من أمامه عني  كـنت أظنه سيثيرهم  ويتوقفون عنده مليا  واذا با
مـرور الـكرام كـمـا يـقول الـعـرب في أمثـالـهم  اذ لم يـلفـت أنظـارهم مـقالي
ـة التـفكـير الـعلـمي )  بل حصدت الـذي كتـبته قـبل سنـوات بعـنوان ( هز
بـسـببه مـا يـكفي مـن االنتـقـادات  أولهـا انك حتـرث في بحـر  وصـرخاتك
بال صـدى  والصمت عندما تكون اآلذان صماء أجدى  وأخفها تلك التي
قـالت : انه في زمن وفرة االتـصال تـصبح السـاحة كـسوق الصـفافـير أيام
ا ال طائل منه  فلم زمـان  ال أحد يسمع أحدا  فـما بالك تشغل نـفسك 
تـعد القراءة هدفـا  وال االرتقاء بالتـفكير همـا  وأولهم صناع القرار  فال
ـا تكتـب تساعـدهم على صـناعة قـرارات رشيـدة  فقد أداروا تـتوهم انك 
الــظـهــر لـكـل مـا هــو رشـيــد  ولــكل من يــذكّـرهم بــالـســلــوك احلـمــيـد  او
يـستحضر أمامهم مسؤولياتهم الوطنية  بل ويضعوا العثرات في طريقه 
ان لم ( يـستقم ويعـتدل ) كما يـشاؤون بحسب تـعبير أحـد األصدقاء. فأي
درسة الـتي وضعها الـعالم في مقدمة مـكان للتـفكير العـلمي عندمـا تُهزم ا
ريـر  وأي مـكان له مـؤسـساته بـوصـفهـا حـصنـا مـنـيعـا لـعاديـات الـزمن ا
ا عـنـدما تـتـحول أغـلب وسـائل االعالم الى مـقاه فـيـها من الـثـرثرة أكـثـر 
فـيهـا من القـول اجلمـيل  وعـندمـا تتـحول بـعض بيـوت الله الى أمـكنـة لبث

الفرقة ب اجملتمع بدل تعميق الوحدة .
ـكن لـلـمـجـتـمع ان يـستـقـيم ويـعـتـدل من دون الـتـصـدي جلـمـيع أنواع  ال 
الـتـفكـيـر الـبـائدة  وفـرز مـؤسـسـات التـنـشـئـة االجتـمـاعـية الـتي تـبـ إنـها
تـخرب وال تعمـر  وتمزق وال تـوحد  فبعـضها يعـمل على هواه  ويظن ان
رؤيــته هي األصـوب والــبـقــيـة عــلى خـطــأ جـســيم بــدءا من وسـائل االعالم
سار ومـرورا باألحزاب السياسية وانتهاء باجلوامع واالسر  فمن يحدد ا

الصحيح ?  
فـترض ان الـدولة هي من يـحدده  لكـنهـا وكمـا أثبـتت التـجربة واجلـواب ا
ـا تـصــيب بـداللـة تـفــكـر بـطــريـقـة ( احملــاولـة واخلـطـأ )  تُــخـطىء أكــثـر 
اخلـراب الــذي وصـلـنــا الـيه  وان مــسـاحـة ال يــسـتـهــان بـهــا من اجملـتـمع
صـارت تـفـكر ( بـعـقـول اآلخرين ) أي بـتـأثـيـر قوى وسـلـطـات مهـيـمـنة في
اجملـتمع  فيمـا اذا كانت دينـية او سياسـية او اجتمـاعية  بل ان اخلرافي
من الـتفـكيـر صار واضـحا ولـيس بخـاف  فيوقـفك ذلك حائـرا كيف لك ان
تـخـوض معـركـة التـحـول بـالتـفـكيـر الـتي تـقتـضي زمـنـا طويال ومـاال وفـيرا

سار .  وارادة صادقة ورؤية واضحة وثقة با
ـكن لها درسة ال  ؤسسـات باستـثنـاء ا عـلينـا ان نفـهم مبكـرا ان جمـيع ا
ان تـوصلـنا الى الـغد الـذي نريـد  ذلك ان الوظـيفـة اجلوهـرية لـلمـدرسة ال
ـعلـومـات في هذا احلـقل العـلمي او تـتمـثل في اكـساب الـتالميـذ والـطلـبة ا
ذاك   بل تـكمن في تعلـيمهم كيـفية التفـكير بطـريقة علـمية  وحتريرهم من

اط التفكير البالية التي غادرها العالم منذ زمن طويل .  هيمنة أ
ـتقـدم ليست في كـما عـلينـا ان ندرك ان الفـجوة الـتي تفصـلنـا عن العالم ا
كن تـوطـينـها في غـضـون مدة وجـيزة  بل مـخرجـات الـتكـنولـوجـيا الـتي 
بـالتفـاوت في مستـوى ونوع التـفكيـر  ففي بالدنا تـضيق مسـاحة التـفكير
تخلـفة  بينمـا يحدث العكس في بالدهم  ـاط التفكـير ا الـعلمي وتتسع أ
لـذا البـد من اعادة الـهـيبـة للـمـدرسة  وان حتـتل مـكانـتـها احلـقـيقـية  وان
درسة تـكون االولى ب االهتمامات  ولنتـذكر ان البناة نوع وليس كم  فا

لدينا خاوية ومخرجاتها هشة والثقة بالقائم عليها مهزوزة.
عـلم برسـالته  ولم أهمل الـسيـاسيون ان ا ـهم كيف تراجـع ا والـسؤال ا
ؤسسـات ذات الثمـار اآلجلة ال حتظى بـعناية ا ان جـميع ا ـدرسة ?  و ا
الـسياسي  ألنهم يعولون على ما هو آني لتوظيفه في مشاريعهم الضيقة
ـدرسـة ألنــهـا حتـدث في غــيـر زمـانـهم    وال يـتــحـسـبـون لــتـعـفن ثــمـار ا
فـيــظـنـون انــهم غـيــر مـسـؤولــ عـنـهــا  وعـلـيه البــد من مـؤســسـات لـرسم
اســتــراتــيـجــيــات الــتــعــلــيم والــتــربـيــة  وأال يــربط ذلك
ـتـغــيـرة  فـمـا يــعـنـيـهم بـالــسـيـاسـيــ وحـكـومـاتــهم ا
احلــصــول عــلـى واليــة ثــانــيــة  ومَنْ كــان هــذا هــمه
يـخطط لتعمـيق العالقة مع الشركـاء وليس االنشغال

بإعمار العقول .

وصل uOÝ‰∫  عمال انقاذ يرفعون االسالك الكهربائية الساقطة من مياه االمطار نتيجة السيول التي ضربت ا

نــصف مـتــر.وتــوقع  مــنــبئ جـوي ان
كـــمــيـــات االمــطـــار في هـــذا الــشـــهــر
ـعــدل الــعـام في سـتــكــون اعـلـى من ا

دن كافة .  ا
ـنـبـئ اجلـوي الـتـابع لــلـهـيـئـة وقـال ا
الــعــامـــة لالنــواء اجلـــويــة والــرصــد
الـــزلــــزالي في وزارة الــــنـــقل صـــادق
عــطـــيــة في مــوقـــعه عــلـى الــتــواصل
االجتـماعي امـس ان (خرائط الـطقس
ستـقبلـية بالـنسبـة لكمـيات االمطار ا
في هــذا الــشــهـــر ســتــكــون اعــلى من
ــــدن كـــافـــة مع ـــعــــدل الـــعـــام في ا ا
تـوقـعات بـتـأثـيـر خـمس مـنـخـفـضات
جوية خالل هـذا الشـهر يكـون أخرها
مــنـــخــفـض قــطــبـي شــديـــد الــبــرودة
ــنـخــفض األول يــبــدأ تـأثــيــره عـلى ا
الـعــراق يـوم 5 اخلـامس مـن الـشــهـر
اجلــاري  يـــتــقــدم او يـــتــأخـــر قــلــيال
والــــــــثـــــــانـي يـــــــوم ,12وتــــــــابع  ان
نخـفض اجلوي اجلبـهوي موجود (ا
ـتوسط حالـيـا عـلى سـواحل البـحـر ا
الشمالـية يتـقدم نحو مـنطقة الـعربية
وســـتــــصل بـــوادر امـــطــــاره لـــلـــبالد
ـناطق اعتبارا من الـيوم االحد في ا
الشمالـية والوسـطى) واوضح عطية
ـطــرة تـتـجه الى ان سُـحـبــاً رعـديـة 
العاصـمة بغـداد و الى غرب محـافظة
االنـــبــار والـــرطـــبـــة وبــاقـي مــنـــاطق
ـوصل), احملـافـظـة وجـنــوب مـديـنـة ا
وتــابع ان (سُــحـــبــاً ركــامــيــة رعــديــة
ــــطـــرة تــــتــــجه الى غــــرب بــــغـــداد
ومـحـافــظـة صالح الـديـن وان سُـحـبـاً
ـــمــطـــرة تـــؤثــر عـــلى مـــدن الـــفــرات مُ
االوسط وبـــعـض مـــنـــاطق اجلـــنـــوب

ايضا خالل االسبوع اجلاري).
 ووصــلـت طــائـــرة تــابـــعــة لـــلــقــوات
ـسلـحـة الـكـنـدية وعـلى مـتـنـهـا فرق ا
إغاثة اجلمـعة إلى أرخبـيل كيبيك في
خلـيج سـان لـوران الـذي انـقـطعت كل
وسـائل االتــصــال بـيــنه وبـ الــقـارة
مـنـذ اخلــمـيس والـغـارق فـي الـظـلـمـة
بـعــد أعـطــال في الـتــيـار الــكـهــربـائي
جـــراء عــــاصـــفـــة عــــنـــيـــفــــة. وقـــالت
الــســلـــطــات الــكــنــديـــة في بــيــان انه
ـنــتـظــر أن تــصل طـائــرة ثـانــيـة من (يُ
طـراز هـيـركـولـيس تـقلّ السـيـمـا  فرق
امـــدادات كـــهــربـــائـــيـــة من شـــركــة -

ــاضــيـة  بــاحــثـا عن حل لـ ــدة الــقـريــبـة ا قــضـيتُ ايــامــا واسـابــيع في ا
"فـازورة" عـجـيـبـة  اي حل  لـلـغـز او احـجـيـة  يـوضح اسـبـاب زيـادة حدة
االزدحـام في شوارع بـغداد  الـتي باتت مـثل شبـكة عنـكبـوتيـة  لها اول 
ولـيس لـهـا آخـر رغم تـصـريـحـات احلـكـومـة بـرفع عـديد مـن احلواجـز من
غـلقـة منـذ عقـد ونصف من الـزمان في الـطرقـات  وفتح بـعض الشـوارع ا
ـنطقـة اخلضـراء" .. لكني لم اجـد جوابا مـناطق عـدة من بغداد   مـنها " ا
رور واالزدحام  ووصل التذمر مداه  وافـيا مقنعاً   حيث تفاقمت ازمة ا
ـا تـضع وحـكـايـات الــصـوت الـعـالي زادت وتـيـرتـهـا فـي وسـائل الـنـقل حـا
واطن يقضي جسمك في " التاكسي اوالكيا او بالباص " .. حيث اصبح ا
في ذهـابه وايابه اكـثر مـن ساعتـ  يومـيا  وهـو مكـفهـر  غاضب   ومن
ـواطن عـائـلـته  أطـاع غـضـبه أضـاع مـشـاعـره جتـاه مـحـيـطه  ومـحـيط ا

وعمله والقريب اليه .. 
ـرور الـعامـة  لم تـفلح في ـشاكـل االجتـماعـيـة . دائرة ا وهـنـا تكـمن عـلة ا
اعـطـاء اجـابـة "صـريحـة" في االعـالم  ويبـدو ان االمـر اكـبـر من طـاقـتـها 
واوسع من تـدابـيرهـا في ايـجاد حل  وكـذا احلـال في تصـريـحات رئـاسة
الـوزراء  فـاألولى اكتـفت بـبـيان عن مـقـترح بـتـغـييـر دوام بـعض الكـلـيات 
نطقـة اخلضراء .. فيما والـثانية اكتـفت بزف "بشرى" فتح بـعض شوارع ا
االزمــة في ازديــاد الفت لـألنــظـار ..وكــأن هــنــاك من ال يــريــد اي حل ! ان
شـكلة تزيد من نسبة روري العديد من اآلثار السـلبية  فهذه ا لالزدحـام ا
ناخ كما يؤثر االزدحام تلوث الهواء الذي يؤثر بدوره على صحة الفرد وا
ـروري عـلى الــوضع الـنـفـسي لـلــمـواطـنـ نـتـيـجــةً لـلـوقت الـضـائع الـذي ا
ـراقب الـيـومي اقـول ان االزدحام يُـمـضـونه عـالقـ بـ االزدحـام. وبـثقـة ا
ــواطـنـ في حـيــاتـهم الـيـومــيـة سـواء من حـيث اصـبح أســوأ مـا يـواجه ا
الـتـأخـير صـبـاحـاً  عـند الـذهـاب إلى الـعـمل او عنـد عـودتـهم الى بـيـوتهم.
شكلـة التي تشكل عـامل التوتر الـنفسي  الثـاني لدى اجملتمع وحلل هـذه ا
بـعد الكـهرباء  يجـب أن نحاول أوالً فهم مـا الذي يسـببهـا لكن ذلك  يبدو
تعـاقبة  مـتنـاس  ان ازمة االزدحـام  خلقت خـارج اولويات احلـكومـات ا
الـعديـد من ردود االفعال الـنفسـية ..فـرغم الزيادة الـعشـوائية في اسـتيراد
ـركبات  السيما تلك التي تأتينـا  من مناشيء رديئة   لم تتخذ احلكومة ا
واطن يعرفها  قـرارا جريئا بوقفهـا  بل هي تغض النظر  ألسبـاب بات ا
ويـتــنـدر عـلـيـهــا في مـجـالـسـه اخلـاصـة والـعـامــة !    في اخلـتـام اقـول إن
ـتـبــعـة في عالج ظـاهــرة االزدحـام واالكـتـظـاظ األسـالــيب ا
ــروري حتـتــاج إلى بــذل جـهــدٍ كـبــيـر وهي حتــتـاج ا
لـوقتٍ طـويل للـحـصـول على نـتـائج واقعـيـة ملـمـوسة
واطن البسيط هو من وحـتى تُحل هذه االزمة يبقى ا

يدفع الثمن من وقته وصحته!
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استـذكر الـعراقيـون امس احتـفالـهم بيوم
ــصــادف في االول من كــانـون الـشــهــيـد ا

االول من كل عام. 
وجــرت الــعــادة لــديـــهم ان يــتم الــوقــوف
دقيـــــــقة حـداد على ارواح اجلنود الذين
اسـتــشــهـدوا في احلــرب الــعــــــــــــراقــيـة
االيـرانـيـة اثر عـمـلـيـة مواجـهـة تـمت ب
االســــرى فـي مــــعــــســــكــــر اراك االيــــراني

والقوات االمنية االيرانية. 
راسم التـقليدية لهذا اليوم كما تتضمن ا
قــبل الــغـــائه بــعــد نــيــســان 2003 وضع
شــارة الـــشـــهــيـــد وهي عــبـــارة عن رسم
دائــري يـتـضـمن صـورة لــنـصب الـشـهـيـد
وقد انـبثـقت من قلب جـزئيـه وردة حمراء
سفوح.  وقال جـعفر حمودي ترمز للـدم ا
قـيم في عـمـان (ان دار احلـرية الـقـيسـي ا
لــلـطـبـاعـة تـولت طــبع ماليـ الـنـسخ من
هـــذه الــشــارة بـــعــد اقــرار اعـــتــمــاد يــوم
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عــد رئـيس هـيـئـة اســتـثـمـار بـغـداد
شـــــاكــــر الــــزامــــلي تـــــوزيع قــــطع
ــــشـــاريـع ســـكـــنــــيـــة بال األراضي 
خــدمــات وبــنى حتــتــيــة مــشــروعـا

فاشال .
وقـــال الــزامـــلي في بـــيــان امس ان
(هـنـاك تـوجه من احلـكـومـة بـوضع
ــشـــاريع شــروط وإعـــادة دراســـة ا
ـــتـــأخـــرة ووضع آلـــيـــة مـــحـــددة ا
ألسبـاب تعـود للـدورة والعـمل على
ـسـتــثـمـر حـلـهــا وإذا كـانت عــلى ا
فـيــحـدد له سـقـفـا زمـنـيـا إلجنـازه),
واضـــاف (ال يــــوجـــد مــــشـــروع في
بـــغـــداد مـــكــــتـــمل اجـــراءاته وهـــو

معطل).
w{«—« l¹“uð

وعد الزامـلي (توزيع قطع األراضي
بــدون خــدمـات يــعــني انه مــشـروع
فـاشل) ,مــوضـحـا ان (حتــريك هـذا
ــلف ســيــوفــر الــعـديــد مـن فـرص ا
العـملـة وحتريك عجـلة االقـتصاد) ,
وتــابـع ان (إطالق هــكــذا مــبــادرات
يـجب ان تـسـبـقـها خـطـوات عـمـلـية
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هدي خالل لقائه نائب رئيس مجموعة البنك الدولي  UI¡∫ رئيس الوزراء عادل عبد ا

نــتــذكــر شــهــداء الــعــراق في كل االزمــنــة
واالمـكـنــة) وان (من حـقـهم عـلى االحـيـاء
الـــوقـــوف يـــوم واحـــد في الـــســـنــة عـــلى
مــآثـرهم وقــراءة الـفــاحتـة عــلى ارواحـهم

جميعا).

الوردة
احلمراء

ايدرو-كيبيك-  احلكومية في إيل دو
ال مادل وال يـزال ألفـا منزل من دون
تيار كهربـائي في هذا األرخبيل الذي
يــضم  13ألف نــســـمــة بـــعــدمــا أدت
الرياح التي تبـلغ سرعتها 130 كيلو
متـرا في الـساعـة إلى سـقوط الـعـديد
من األعــمـدة) ,وتـابع ان (كـل وسـائل
االتـصـال عــلى اجلـزر انـقــطـعت بـعـد
تــعــطل ســـلــكي األلــيــاف الــبــصــريــة
الــوحـــيــديـن حتت الــبـــحــار الـــلــذين
يـربطـان األرخـبـيل بـالـقـارة ولم  يـعد
يــعــمل ســوى بــعض الــهــواتف عــبـر
األقمـار االصطـنـاعيـة النـادرة ما أدى
طار احملـلي جراء تعطّل إلى إغالق ا
ـراقبـة).   فـيـمـا عـثـرت مـركـبة بـرج ا
روفر الـتي تـعـمل بالـطـاقة الـنـووية
على جـسم غريـب المع خالل تنـقلـها
ريـخ. وقال بـيان على سـطح كـوكب ا
لـوكـالـة ناسـا امـس ان (اجلسـم الذي
  تـصــويــره  عـبــر كـامــيــرا تـابــعـة
ــــســـبــــار كــــيـــريــــوســــيـــتـي ســـمي
باكـولـونسي الـصـغيـر وهي  جـزير ة
في شـمـال اسـكـتـلـنـدا) ونـقل الـبـيان
ـة مـختـصة في عـلـوم الفـضاء عن عا
ســـوزانـــا شـــويــنـــتـــزرانه (يـــعـــتـــقــد
ـكتـشف هو اخملتـصون أن اجلـسم ا
كن عانه و  باحلقيقة نيزك بسبب 
ــظـهـر اخلـارجـي لـلـجـسم أن يـكـون ا
خادعـا لذلك يـجب إخضـاعه لتـحليل
كيمـيائي) ,وتابع الـبيـان ان (مسـبار
كريوسيتي الروفر يعد الرابع لناسا
ــريخ عـام 6 وقـد هــبط عــلى ســطح ا
آب عـام 2012 بــعـد عــمــلــيــة هــبـوط
صـــعـــبـــة فـــســمـــوهـــا الـــبـــاحـــثــون
واإلعالميون بـسبع دقائق من الرعب
ـركبـة على مـدى السـنوات وجنحت ا
ــهــام ــاضــيــة في إجنــاز جــمــيع ا ا
ـسـنـدة إلـيـها الـرئـيـسـيـة لـلـمـهـمـة ا
حــــيث عـــثــــرت عــــلى آثـــار لــــوجـــود
بـحـيـرات وأنـهـار مـائـيـة عـذبـة دافـئة
ـــريـخ وأجـــرت الـــعـــديـــد من عـــلى ا

االكتشافات األخرى).
واعـــلــنت الـــوكــالـــة اجلــيـــولــوجـــيــة
االمــريـــكـــيــة ان زلـــزاال  بــقـــوة ســبع
درجــات ضــرب جــنــوب االســكــا دون
ـنازل وقـوع ضحـايـا وقـد تـصـدعت ا

من دون ان تتهدم .
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نفـذت  شعـبـة الزراعـة في محـافظـة البـصرة
ــقـتـرحـة ــئـة من اخلـطــة الـزراعـيـة وا 70بـا
حملـصول لـلـمـوسم الـشـتـوي 2018/ 2019 
. وقـال بـيان احلـنطـة والـبـالـغة 3000 دو

لوزارة الـزراعة تلـقته (الـزمان) أمس أنه (
تــنـفــيــذ مــابـ  1500 الى 2000 دو  من

محصول احلنطة. 
qO M « l «Ë

وكـــانت الـــشـــعـــبــة الـــزراعـــيــة قـــد جـــهــزت
ـصــدقـة لـلـمـزارع 120 طـنــا من الـبــذور ا
و114 طـنا من سـمـاد الـيـوريا و90 طنـا من
ديرية  ناقشت واضاف ان ( ا سماد الداب) ,
ايضا خالل  محاضرة أقيمت ضمن منهاجه
قرر  تشخيص واقع النخيل في احملافظة ا
بـاســتـخـدام دراســة حتـلــيـلـيــة ألهم أسـبـاب
تدهور أعداد النخيل والطرق الكفيلة بإعادة
تلك الشجـرة إلى سابق عهده).وتـابع البيان
ان (الوزيـر صالح احلـسني بـحث  وفد تـيار
احلكـمـة الوطـني برئـاسـة  صالح العـرباوي
تـنـفـيـذ اخلـطــة الـزراعـيـة لـلـمـوسم الـزراعي

الـشهـيد خـالل احلرب). واضـاف ان الدار
الـتي تولى هـو ادارتـها مـدة زمـنيـة انذاك
قـبل احالـته الى التـقـاعد (مـكلـفة بـطبع
طـبـوعات جـمـيع الكـتب الـثـقافـيـة وا
االعالمـيـة بـوصفـهـا مـؤسسـة تـابـعة

لوزارة الثقافة واالعالم).  
…—UA « …dJ

واكــد الـــقــيـــسي (ان فــكـــرة الــشــارة
مقدمـة من االستاذ سـعد البـزاز فيما
تولى الفنان سعاد سليم تصميمها).
وكـانت احلـرب قـد انـدلـعت في ايـلـول
1980 وانـتــهت في اب 1988 مــخــلــفـة

نـحـو مـلـيـون ضـحـيـة بـ قـتـيل وجـريح.
والحـظـت (الـزمـان) من خـالل اسـتـعـراض
واقع االخبارية والشخصية على مواقع ا
الـتـواصل االجـتـمـاعـي تـصـاعـد االهـتـمام
ناسبة بحيث تفوقت االعداد على بهذه ا

السنوات السابقة. 
وقــال نــاشــطــون امس (مـن االنــصـاف ان
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ومـنـحـهـا االسـتـثـنـاء من تـعـلـيـمات
الــعــقــود احلـكــومــيـة رقم  2لـســنـة
ـوازنـة لـلـسـنة 2014 وتـعـلـيـمـات ا
ــالــيــة  2018لـالعــمــال الــطــارئــة ا
عـاجلة واحلـاكمـة في سـير الـعـمل 
حــاالت الــتــلـــوث في مــيــاه الــنــهــر

ياه في احملافظة ). وشحة ا
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اجــتــاحت الــســيــول والــفــيــضــانـات
ــوصل مــركــز مــنــاطـق في مــديــنـــة ا

محافظة نينوى .
وقال شـهـود عـيـان امس ان ( ارتـفاع
مياه االمطار في وادي الكصب وصل
الى 7 امتار  مع تصاعـد التحذيرات
ر الوادي ) ,واعلن من االبتعاد عن 
رئيس مـجلس احملـافـظة سـيدو جـتو
عن تعطـيل الدوام الرسـمي للمدارس
في احملافظة اليوم االحد مشيرا الى
ان الـدوام سـيـسـتـمـر ببـاقـي الـدوائر
احلـكــومـيــة.وقـال جــتـو في بــيـان ان
(مـجــلس احملــافـظــة يــعـلن ان الــيـوم

مـتلكات نتيجة الضرار جسيمة في ا
انـــســـداد الـــقــــنـــاطـــر عـــلى الـــطـــرق
ناطق اخلارجية تـسبب في انغـمار ا
ـــــنـــــاطق احملـــــاذيـــــة لــــــلـــــطـــــرق وا

نخفضة). ا
داعيـا الى (اعالن حـالـة الـطوار في
احملـــــافـــــظــــة) ,واضـــــاف ان (وزيــــر
اإلســـكــان واألعـــمــار تـــعـــذر من عــدم
ـــعــاجلــة وجــود االمـــوال الــكـــافــيــة 
تضررة) مطالبا (بضرورة القناطر ا
الــتــدخل الـــفــوري وحتــويل االمــوال
األزمــة من تــخــصــيــصــات الــطـوار
ـتـضـررة وبـشكل ـعـاجلة الـقـنـاطـر ا
فوري) ,مـشـددا علـى (ضـرورة وجود
ركزية تنسيق مشترك ب احلكومة ا

ــنـــظــمــات الـــدولــيــة واحلـــكــومــة وا
احمللية في احملافظة الى وضع خطط
ـوجب تـوقـيـعـات مـحـددة واضـحـة 
إلعادة اعـمـار احملـافظـة ومـنهـا مـركز
وصل وإنشاء الـبنة التحتية مدينة ا
عاجلة حالة و منها شبكات اجملاري 
ـوارد الـفـيـضـانـات). فـيـمـا طـمـأنت ا
ـــواطـــنـــ ان وضع ســـد ـــائـــيـــة ا ا
وصل سلـيم وليست هـناك مخاوف ا

عليه جراء الفيضانات.
ويــذكــر ان احملــافــظــة تــتــعــرض الى
تـسـاقط امـطـار عـزيـرة ادت الى غـرق
العـديـد من شوارعـهـا وازقتـهـا فيـما
ذكــر شـهــود عــيــان من احملــافــظـة ان
ـيـاه ارتـفـعت الى نـحـو مـسـتـويـات ا

االحد  عـطلـة رسمـية جلمـيع مدارس
احملافظة بسبب االمطار الغزيرة).

موضـحا ان (الـدوام سيـستـمر بـباقي
ـواطن الدوائر احلـكومـية) داعـيا (ا
الكـات  اخلـدمـيـة الى الـتـعـاون مع ا
من اجـل تـــصـــريـف مـــيــــاه االمـــطـــار
بـــافـــضل الــــســـبل وابالغ اجلـــهـــات
اخلــدمـيــة واخملـتــصــة بـايــة مــشـاكل
ومــعــوقـــات تــعــرقل تـــصــريف مــيــاه

االمطار).
ودعـا الـنـائب عن احملــافـظـة مـنـصـور
رعيد الى اعالن حـالة الطوار في ا
احملــــافــــظــــة عــــازيـــــا الــــســــبب الى

الفيضانات التي تشهدها احملافظة.
وقـال في بـيـان ان (نــيـنـوى تـتـعـرض

احلالي 2018-2019  في احملافـظـات كـافة
ـسـتـلـزمـات الـزراعـيـة الـضـرورية وتـوفـيـر ا
ــزارعـ وتـقــد الـدعم الالزم لـلــفالحـ وا
لــهم لــزيـادة االنــتــاجــيـة وتــطــويـر الــقــطـاع
الزراعي ومـرض نفـوق االسمـاك واحلد منه
و  مناقشة خـطة احلكومة احلالـية لتوفير
ة لـلمـواطن). واكد احلـسني ( احليـاة الكـر
سـعــيه احلــثـيث عــلى االسـتــمـرار بــاخلـطط
والــبـرامج االســتـراتـيــجـيــة الـعــلـمـيــة الـتي
وضعـتـها الـوزارة لتـطويـر الـقطـاع الزراعي
في الــعـراق بــشــقـيه الــنـبــاتي واحلــيـواني
ـربــ لـلـحـفـاظ وإسـنـاد ودعـم الـفالحـ وا
على اراضيهم الزراعيـة وزيادة إنتاجيتهم)
مــبـــديــا (اســتــعــداد الـــوزارة لــلــتــعــاون مع
ــعــنـــيــة والــســانــدة اجلــهـــات والــوزارات ا
للقطـاع الزراعي في البلد) ,وتابع ان (الوفد
اكد اسـتعـداد التـيار لـلتـعاون وتقـد الدعم
الالزم لـلـوزارة للـنـهـوض بـالـقـطـاع الزراعي
من خالل تــــشــــريع الــــقــــوانــــ وتــــوفــــيـــر
ـرب ـزارعـ وا ـستـلـزمـات لـلفالحـ وا ا

في العراق). 


