
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

WM e*« ÷«d _« W¹Ëœ√ dO u²  W uJ(UÐ Êu¦OG² ¹ ÊuMÞ«u

الـدرس وهـو أنه عــلى الـرغم من كالم
ترامب وتهديـداته فإنه ليس مـستعدا
ـــكن خلـــوض احلـــرب وبـــالـــتـــالي 
ــســتــقـبـل. وتـضــيف أن خــداعه في ا
إيــــران الــــتي تـــــتــــعــــرض لــــضــــغط
العـقوبـات االقتـصاديـة اقتـنعت أنـها
تــمــلـك قــدرة الــتـــأثــيــر عـــلى الــغــرب

 : بطريقت
األولى هي الـدفع نـحـو عـتـبـة احلـرب
من خالل عرقـلـة التـجـارة الدولـية في
مضـيق هـرمـز إمـا بـعـملـيـات يـنـفـذها
احلـــرس الــــثــــوري أو عـــمـالء إيـــران

الكثيرون. 
dO³ŁQ² « WI¹dÞ

أمــا طـريــقــة الــتـأثــيــر الــثـانــيــة فــقـد
أصــبــحت واضــحـــة عــنــدمــا أعــلــنت
طـهـران أمـس أنـهـا ســتـتــجـاوز احلـد
سموح به في تـخصيب الـيورانيوم ا
برم مع القوى وفق االتفاق النـووي ا

العظمى عام 2015 بعد 10 أيام. 
فــقـــد نــبـه الــرئـــيس حــسـن روحــاني
الشـركـاء األوروبـيـ إلى مهـلـة إنـقاذ
ز أن إيران تبقى االتفاق. وترى التا
على الـرغم من ذلك بـعيـدة عن امتالك
القنبلة الـنووية وما هذه اخلطوة إال
مؤشـر عـلى حـالـة الـيأس الـتي وصل

إليها النظام اإليراني). 
وتضيـف الصحـيفـة أنه (من الواضح

أيضا جميـع األطراف ال تريد احلرب
ولـكـن اعـتــقــاد طـهــران أن تــهـديــدهـا
لـلـمالحــة الـدولـيــة وتـسـريع عــمـلـيـة
تخصيب الـيورانيوم سيـجعالنها في
ا هو ضرب من اجلنون. مركز قوة إ
رشد األعلى علي ـز إن ا وتقول التا
خـامنـئـي هـو الذي أصـدر األوامـر في
خـــطـــاب يــوم 29 أيـــار جـــاء فـــيه أن
الــســبــيل الــوحــيــد لالنــتــصــار عــلى
ســـيــــاســـة تــــرامب وضــــغــــوطه هـــو
ا فـيها الوسائل استعمال وسـائلنا 

العسكرية). 
وتضيف أن (خامنئي يقامر باالعتقاد
تحدة ستتخاذل. ولذلك أن الواليات ا
عـلـيه أن يـتــذكـر مـا حـدث عـام 1988
عـنـدمـا اصــطـدمت فـرقـاطــة أمـريـكـيـة
بــلـــغم بـــحــري إيـــراني في اخلـــلــيج.
بـعـدهـا بـأربـعـة أيـام دمـرت الـبـحـريـة
األمريكية أغلب األسطول اإليراني في
سـاعـات مـعــدودة). وإيـران الـيـوم في
خطر حسب الصحيفة إن (هي نسيت
هذا الـدرس. فهي مـخطئـة إذا حاولت
زرع الــتـفــرقــة بــ الــدول األورويــيـة
ـــوقــــعـــة عــــلى االتــــفـــاق الــــنـــووي ا

تحدة).  والواليات ا
ز ونشـرت صـحيـفـة الـفايـنـنشـال تـا
البـريـطـانيـة مـقـاال افـتتـاحـيـا حتدثت
عن تزايد اخملـاطر في مـنطقـة اخلليج
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ــــــــهم). االعـالم عـن ذلـك االجنــــــــاز ا
واثـــنى احلـــســنـي عــلـى (الــتـــعــاون
الـــكـــبـــيـــر بـــ الـــوزارة واجلـــهــات
ـائية وارد ا السـاندة مـثل وزارات ا
والتـجارة فـضال عن وزارة الداخـلية
ـدني واجلـهـات اخملـتـصة والـدفاع ا
االخرى في اخـماد احلـرائق واعطاء
االرقام احلقـيقيـة عن حجمـها والتي
تـمت ألسـبـاب عـرضـيـة او مـقـصودة

من بعض ضعاف النفوس). 
oz«d(« Ÿu{u

وتـابع انه ( تـشـكـيل جلـان رفـيـعـة
تابعة ستوى وبرئاسته شخصيا  ا
مــوضــوع احلــرائق وجلــان فــرعــيــة
اخرى في احملـافـظات لـتطـويق هذه
احلـــاالت والـــتي حـــدثـت وألســـبــاب
مختلفة منها عرضية ومنها متعمدة
لــبــعض ضــعــاف الــنــفــوس واخـرى

بسبب االهمال).
الـي ذلك نــــاقـــــشت دائــــرة الــــثــــروة
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طالب وزير الـزراعة صـالح احلسني
ــــــســــــاحــــــات كل مـن حتــــــدث عـن ا
الزراعية احملروقة واسـبابها بتقد
الــدلــيل وشــدد عــلى ان الــوزارة لن

تلتزم الصمت ازاء ذلك. 
وقـــال احلـــســنـي في بـــيــان تـــلـــقــته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة بــصــدد
وضع دراســـة كـــامـــلــــة لـــتـــعـــويض
تضـررين من تلك احلرائق) مـبيناً ا
ان (الوزارة مـستـمـرة بالـتواصل مع
ـزارعـ وتـقـد الـدعم الـفالحـ وا

الالزم لهم). 
وأضــــاف ان (زراعـــة مــــســـاحـــة 12
مــــــلــــــيــــــون دو من احملــــــاصــــــيل
ـساحات االستـراتيـجية لن تـتأثـر با
الضئـيلة احملـروقة ولن تشـكل عائقا
امــام ارتــفــاع نــسب االنــتـاج والــتي
حـقـقت زيـادة كـبيـرة تـصل الى 100
ئـة حـيث تغـافـلت بـعض وسائل بـا

بغداد
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ـتـحدة بسـبب الـتـوتر بـ الـواليات ا
وإيران. وتقول الصحيفة إن الواليات
تحدة وإيـران وحلفـاءهما مـطالبون ا
بـضــبط الــنــفس لـتــجــنب الــنـزاع في
منطقة اخلليج التي أصبحت مسرحا

ناورات خطيرة. 
فقد وجهت أصاببع االتهام إلى إيران
بتـنفـيذ الـهجـمات عـلى ناقالت الـنفط
في مضيق هـرمز وخـليج عـمان. وهو
مـا نـفـته طـهــران ولـكـنـهـا حـذرت من
سموح في تخصيب جتاوزها احلد ا

اليورانيوم بعد  10أيام. 
وتقول الـصحـيفة إن (شـريط الفـيديو
ـتـحـدة عـلى الـذي نـشـرته الـواليـات ا
أنه يــظـهــر زورقــا يـقــتــرب من إحـدى

الناقلت ليس دليال حاسما. 
ودعـمت بــريـطـانــيـا مــوقف الـواليـات
ــتـــحــدة بـــأن إيـــران مــســـؤولــة عن ا
الـهـجـوم. ولــكن مـصـداقــيـة الـواليـات
تـحدة ضـربت بسـبب حرب اخلـليج ا
عـــام 2003 لــــذلـك فــــإن الـــــشــــركــــاء
األوروبيـ يشـككـون في مزاعم إدارة

ترامب). 
ز أن (بريطانيا وترى الفايننشال تا
ـتحـدة تعتـقدان أن إيران والواليات ا
رور تستـعرض قدراتـها على عـرقلة ا
ـر عبره ثلث في مضيق هـرمز الذي 
اإلمــدادات الــنــفــطــيــة الــدولــيـة دون
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اضي السيما عـهد الطفولة كل منا يساوره احلـن الى عهد من عهـود ا
ـرح دون أن تكون ا من اللـهو والـلعب وا البريـئة اجلـميـلة لنـرى فيـها عـا
فيه مـنغـصـات مهـما كـان ذلك الـعالم فـيه فقـر أم غـنى  حرمـان أم شبع
ا تلهو به ذلك أن الطفولة ال تعرف الفوارق وال الطبـقات .. انها تتمتع 

بالفطرة التي عليها وبالقلوب اخلالية من سموم احلقد والضغينة .
ر وأيا كـان مـكانـها سـواء في زقـاق أو في مـدرسة فـهي كـاحللم الـذي 

على اخلاطر .
وهكذا يكون احلنـ الى ذلك العهد حينـما نبلغ من العمـر عتيا كمن فقد

أحلى سنوات عمره  ويبقى التمني بعودتها لكنها لن تعود أبدا .
والبعض منـا يساوره احلـن الى عهـد الصبا والـشباب .. حـينمـا تتطلع
الع الى ربيع احلياة لترى فيها ابتسامة امرأة في أوج سحرها ليخفق
شهـد الى قصة القلب خـفقـانا فيه نـغمـات يطرب لـها الـعاشق ليـتحـول ا
حب عنيفة يتجاذب فيها الطـرفان األحاديث اخملتلفة النابعة من الوجدان
ــشـاعـر اهـتــزازا أشـبه مـا يــكـون بـاألحـتــراق  انـهـا نـار وتـهـتــز فـيـهـا ا
األشواق لـتمـضي قصـة احلب هـذه الى نهـايتـهـا احملتـومة بـفراق ال لـقاء

بعده .
فاذا ما مضت السنوات ودخلنا عالم الزوجية ورزقنا باألبناء ترانا نذكر

نام . ا هي أحالم ال تريد أن تفارقنا حتى في ا ما مضى بلهفة كأ
فـاذا مـا جتـاوزت أعـمـارنـا الـكـهـولـة وبــلغ أبـنـاؤنـا مـبـلغ الـرجـال وجـدنـا
ـا فيـهـا بـنـاء العش أنفـسـنـا من جـديـد نتـطـلع الى تـلك األيـام اخلـوالي 
الـزوجي ودخـول الـقـفص الـذهـبي لــتـأخـذنـا احلـسـرة بـأنـهـا أيـام مـضت

ة . ا فيها من تألق وسعادة ونفحات حا بسرعة البرق 
ـاضي يـعود أو لـعـلـنـا نـقـول ليت انـنا سـاعـتـئـذ نـقول مـع أنفـسـنـا لـيت ا
الشـباب يعـود  وقد نـندم عـلى ما فـرطنـا فيه أو أسـأنا فـيه اساءات كان

مكن جتاوزها وال جنرح فيها مشاعر من يشاطرنا حياتنا . من ا
وبـعض آخـر يـسـاوره احلـنـ الى مـا كـان عـلـيه في عـهـد مـضى من عـز
وقوة وثـروة ثم ذّهـبت أدراج الـريـاح  ذلك أن الـدنيـا أعـطـته ثم اسـتردته

منه ليظل في حال من األلم واحلسرة بقية حياته .
اضي قـد يساورنا جمـيعا غيـر أننا اذا أفرطـنا فيه فقد ان احلن الى ا
يتـحـول الى مرض يالزمـنـا كل السـاعـات واأليام فـيـجهض فـيـنا احلـركة
واالرادة والــعــمل ثم لــنــكــون في حــالــة احــبــاط ويـأس

واستسالم .
اضي يالزمنا وهـو حلقة اتـصال مع حاضرنا ان ا
وغدنا  غير أنه يجب علـينا أال نسرف في ذكرياته

ة أو سعيدة . مهما كانت هذه الذكريات مؤ

زمنة على العيادات الشعبية »W¹Ëœ∫  احد مخازن وزارة الصحة توزع ادوية االمراض ا
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طـالب مـواطـنـون احلـكـومـة بـضـرورة
تـوفـيـر ادويـة لـلـمـصـابـ بـاالمـراض
زمنة الـتي جتهزها دائـرة العيادات ا
الطـبيـة الـشعـبـية جلـمـيع احملافـظات
مــؤكــدين نــقص اكــثــر من  20 مـادة

دوائية اساسية منذ عام. 
وقـال مـواطـنــون لـ (الـزمـان) امس ان
(الـعــيــادات الـشــعــبــيـة كــانت جتــهـز
دوائرها في بغداد واحملافظات بنحو
ـزمــنـة 44 مـادة دوائــيـة لالمــراض ا
اخملتـلـفة  ,لكن بـعـد ذلك شهـد جدول
الـتـوزيع نـقــصـا بـاكـثـر من  20مادة
اسـاسـيــة المـراض الـقـلـب والـسـكـري
وضـغط الــدم وحــتى بــعض عالجـات

الصرع).
WOIOIŠ »U³Ý«

ـواد مـنذ واشاروا الى ان (شح تـلك ا
اكـثــر من عــام دون مــعـرفــة االســبـاب
احلـقــيـقــيـة الــتي حـالت قــطـعــهـا عن
ـــــواطـــــنـــــ الـــــفـــــقـــــراء الـــــذين ال ا
يـــســـتـــطـــيــــعـــون شـــراء االدويـــة من
الصيـدليات بـسبب الـتكلـفة العـالية),
صـابون بـهذه االمراض واكدوا ان (ا
يـعيـشـون مـعـانـاة يـومـيـة  إذ تـشـهد
ثنى وبعض العيادات الـشعبيـة في ا
دن االخـرى نقـصا حـادا في أالدوية ا
مــا دفـعــنــا لالســتــغــاثـة بــاحلــكــومـة
لــتــوفـيــر الــعالج فـي تــلك الــعــيـادات

الكثير من ملفات الفساد و احالتها
لـلـنـزاهـة ومـجـلـس مـكـافـحـة الـفـسـاد
فضال عن سوء اخلدمات الصحية في
دائرة صحة الـكرخ وانهـيار اخلدمات
في مـسـتــشـفـيـي الـكـرامــة والـيـرمـوك
وخيـر دلـيل مـاحدث من حـريق تـشـير
اخليوط واالخبار االولية الواردة الى
انه مــــفـــتــــعل وتــــقف وراءه جــــهـــات
مـتـنـفـذة مـتـصـارعـة عـلى ادارة كـراج
ــــســـتــــشـــفى الـــســــيـــارات اجملــــاور 

اليرموك) على حد تعبيره . 
qO ſ e d

ــاء انـقــطع عن ــوســوي ان (ا واكـد ا
مـركـز غــسـيل الـكــلـيـة في مــسـتـشـفى
الكـرامـة مـنـذ ايـام بـدون اي اجراءات

وحلول عاجلة). 
وادى حـريق كــبـيــر انـدلع امس االول
في مــرآب الـســيــارات الــواقع مــقـابل
مــســتــشــفى الـــيــرمــوك بــبــغــداد الى
احـتراق اكـثـر من 20 سـيـارة مـدنـية

دون وقوع اية خسائر بشرية.
وتساءل ناشطـون عن اسباب حوادث
ــتـكــررة والــتي اسـتــهـدفت احلـريق ا
ـــوالت مـــزارع احلــــنــــطــــة وبـــعـض ا
الــتــجــاريــة واخملـــازن وكــذلك مــعــمل
ــراب امـام الـكــبــريت واخــرهـا كــان ا

مستشفى اليرموك ?. 
ومن هي اجلــهـــات الــتي تـــقف خــلف
هــذا الـســيــنــاريــوا الــذي يـهــدف الى

حرق اقـتـصـاد الـبالد وتقـيـد احلـادثة
عنية ضد مجهول مطالب اجلهات ا
عرفة اجلناة الن بفتح حتقيق عاجل 
ـواطـن تكـرار هـذه اجلرائـم يرهب ا

بـعــد الـتــحـسن االمــني الـذي شــهـدته
احملــافـظــات. ولـم يــتـسـن لـ (الــزمـان)
ـتــحـدث احلـصــول عــلى رد من قـبـل ا
بــأسم وزارة الـــصــحـــة ســيـف الــبــدر

رفضها ما تسمى (صفقة اقرأ واسمع مايصدر عن السلطة الفلسـطينية
الـقـرن) الـــــــتي يـقـال إن كـوشـنــر مـسـتـــــــــشـار الـرئـيس األمـــــريـكي
تــرامب وصــهــره هـو مـن يـتــــــــولـى إعـدادهــا والــتي ســــــــــمــعت في
األخـبـار أن إعالنـهـا سـيــــــــتـأخـر حـتى خـريف هـذه الـسـنـة; رفـضـتـهـا
ا و مـعـرفـة بـعض فــحـاويـهـا كـمـا أعـلـنت الـسـلـطـة حـتى قــبل صـدورهـا
ـقـرر عـقـده قـريـبـا ومـا ـنـامــة ا ـؤتـمـر ا الـسـلـطـة-- كـذلك-- رفــضـهـا 

سيصدره ومقاطعته.
سـيزيد عـزلة الـسلطـة الفلـسطيـنية ومن ثم أرى إن هذا الرفض الـسلبي
بل فمـا هكذا تؤخذ احلقوق عزلة القضية الـفلسطينيـة عن مسيرة احلياة
والسـيـمـا بـاحلـضـور الــدائم وابـداء الـرأي وإطـالع الـرأي الـعـام الــدولي
ـــتـــعـــاطـف مع مـــطـــامح الــــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــ في حل اإلحتـــاد األوربي ا
الـذي يرفـضه الكـيان الـغـاصب بعـد أن استـقوى الـذي لو قـبله الدولـت
ـتــحـدة بـعـد مـنـاقـشــات مـسـتـفـيـضـة قـرار الـعـرب حـ أصـدرت األ ا
ا وصل احلال الفلـسطيني إلى هذا رقم 181 سنة 1947  التقسيم ا
وال سـيمـا مع إنشـغال الـعرب بجـراحاتـهم التي فـتقـتها سدود الطريـق ا
مـذكــرا بــرأي الـرئــيس الــتــونـسـي األسـبق حـوادث شــتــاء ســنـة 2011
ـوافقـة على حل الذي أطـلقه ربـيع سنة 1965 بصدد ا احلبيب بـورقيـبة
الذي كان يعبر عن صوت العقل في خضم عواطف العوام التي الدولت

رفضته ونددت به!
زاد األمر سـوءا قـرارات اإلدارة األمـريكـيـة اجلـائـرة; اإلعتـراف بـالـقدس
عـاصــمــة إلســرائــيل مع إن الــقـرار الــدولي انـف الـذكــر يــؤكــد الـوضع
اخلاص لـلـقـدس ووضـعهـا حتت احلـمـايـة الدولـيـة فـضال عن اإلعـتراف
بإسرائـيليـة اجلوالن الذين احـتل في الساعـات األخيرة حلـرب حزيران/
يونـيو 1967 الكـارثيـة بـعد أن وافـقت مصـر واألردن عـلى قرار مـجلس
وانفـراد الكيان الصـهيوني بسورية مع األمن الدولي بوقف إطالق النار
ومـن ثم ضمه الذي أن هـــــناك قـرارا دوليـا ال يعـترف بـاحتالل اجلوالن

أقدم عليه الكيان الغاصب سنة 1982.
سيترك تـسارعة وقف السلبي لـلسلطة الـفلسطيـنية إزاء احلوادث ا إن ا
وسيكون الباب مـشرعا إلسـرائيل ومن يسـاندها لـفرض رأيهـا وتسويغـه

اللعب كما في عوالم الرياضة من جانب واحد!
وترك ظـاهرة الـسبات نريد من الـسلـطةمـغادرة الشـرنقـة التي حتيـا فيـها
دمر فضال عن اإلنقـسام ا فهـو الذي أوصل القضـية والرفض والسلـبية

ؤسف. وسلطة رام الله إلى هذا اخلانق ا ب سلطة حماس في غزة
وفي احلـركـة بركـة وال ريـب أن في الـسـكون لـيـكن شـعـارنـا: خذ وطـالـب
واالعتـكاف والرفـض موت.ولـنغادر مـفاهـيم إما احلـصول عـلى كل شيئ

أو رفض كل شيئ!
يتعامل لقد كان الراحل ياسر عرفـات; الزعيم التاريخي لشـعب فلسط
واستطـاع كسب ثقة كل وقلب مـفعم بالثـقة مع قضية شـعبه بعقل مـنفتح
وتـنازل عن علـى الرغم من اخلالفـات العـربيـة العـاصفة الزعـماء الـعرب 
كثير من الثوابت من أجل الـقضية.هل ننسى مـؤتمر اجلزائر في تشرين
ــزلــزلـة?هـل نــنـسـى قـراره الــثــاني/ نــوفــمــبـر 1988 وبــعض قــراراته ا
وفي ـشاركـة في مؤتـمر مـدريد سـنة 1991 في ضمن الـوفد األردني با
هذا مافيه من معان التخفى على الـلبيب أو األلباء?! ومن ثم الذهاب نحو
أوسلـو سنة 1993 والذي أغضب بـعض العـرب; ألنه لم يسـتشرهم في
الـذهـاب وكـأن الـفـلـسطـيـنـي قـاصر غـيـر قـادر عـلى امـتـالك زمـام أمره!
وعاد ابو عـمار إلى ديار األهل واألجـداد; إلى غزة عـودة الكمـاة األبطال

الظافرين.
هل ننسى مؤتمر منتجع ووتر كيت الذي رعاه الرئيس األمريكي األسبق
كان مـنصـفا ومـتوازنـا والذي أراد أن يـقدم شـيئـا يذكـره فيه بل كلـنتـون
فانه وحتى يوم اعترض جهده ضرورة حضور مؤتمر في طوكيو التاريخ
حـتى ينـهي التزامه غادرة رجا الوفـدين الفـلسطـيني واإلسـرائيلي عـدم ا
ماالذي ؤتـمر لم يـفض إلى نتـيجـة لـكن ا في طوكـيو
ما الـذي أفسـده في الـلحـظات كان الـسبب فـي ذلك

األخيرة?!
لنـستـلـهم روح ياسـر عـرفات وأفـكاره وبـراكـمتـياته

وذرائعياته في التعامل اإليجابي مع احلياة.

توزيع البوسـترات العلـمية اخلاصة
وضوع). با

ونــظـمت دائــرة الـبــحـوث الــزراعـيـة
ورشة عمل وطنية حـول تقدير الغلة
في مـــحـــصـــول احلــــنـــطـــة الـــواقع
ستقبلية في مقر الوزارة والرؤية ا
بـــرعــــايــــة وزيــــر الــــزراعـــة صــــالح
احلـسـني بـحـضـور الوكـيل اإلداري
لـــلــوزارة مـــهــدي ســهـــر اجلــبــوري
ومـسـتـشــار الـوزارة لـنـشـاط الـثـروة
احلـــيــوانــيـــة حــســ عـــلي ســعــود
ومــسـتــشـار رئــيس الـوزراء حــسـ
ديرين العام الواسطي وعدد من ا
لـدوائـر وشـركـات الـوزارة واخلـبراء

واخملتص في الشأن الزراعي.
وألـــقى ســعــود مـــســتــشــار الــوزارة
لنـشاط الـثروة احلـيوانـية كـلمـة أكد
خاللــهـا أهـمــيـة مــشـروع الــبـرنـامج

الـوطني لـتـنـمـية زراعـة احلـنـطة في
الــعــراق الـذي يــعـد مــنــطـلــقـاً لــهـذه
ــشـاريـع نـظــرا ألهـمــيــة مـحــصـول ا
احلـنطـة في تـوفيـر اخلـبز لـلـمواطن
ــشـروع الــعـراقي حــيث يـعــد هـذا ا
وما يضمـه من برامج ساندة وورش
عمل حصيلة تكاتف جهود الباحث
والـقائـمـ عـلى الـوزارة في حتـقيق
الزيـادة في اإلنـتـاجـية من خالل رفع
غــلــة الــدو من اجل الــوصــول إلى
االكـتـفـاء الـذاتي في إنـتـاج احلـنـطـة
وحتــقـيـق األمن الـغــذائي لــلــمـواطن
العراقي مبينا إن (احلنطة العراقية
أثـبـتت كـفـاءتـهـا مقـارنـة بـنـظـيـرتـها

ستوردة).  ا
واضـــاف الـــبـــيـــان انه (جـــرى خالل
الــورشـــة إلــقــاء عــدد من الــكــلــمــات
والـبـحـوث الــعـلـمـيـة وأوراق الـعـمل
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ـشــاركـ من لــعـدد من الــبـاحــثـ ا
وزارات التـخـطيط الـتـعلـيم الـعالي
الـعــلـوم والـتـكـنــولـوجـيـا والـزراعـة
ودائـرة البـحـوث الـزراعيـة  فـيـها
واضيع تقد عرض حول عدد من ا
ـحـصـول احلـنـطـة مـنـها ـتـعـلـقـة  ا
ضـبط مــدخالت اإلدارة لـلــمـحـصـول
وتقديـر الغـلة وتقـدير الغـلة حاصل
احلـبــوب حملـصـول الـقــمح وتـقـديـر
غــلـــة مـــحـــصـــول حــنـــطـــة اخلـــبــز
واحــتــســاب غــلــة الــدو حملــصـول
احلنطـة وفتح باب الـنقاش حـولها
وفي خـــــتــــام الـــــورشــــة  تـــــوزيع
الشـهادات الـتقديـرية عـلى البـاحث
. وقد خرجت الورشة بعدة شارك ا
تـــوصـــيـــات تـــتـــمـــحـــور حـــول دعم
حــــــســـــابــــــات رفـع غـــــلــــــة الـــــدو

للمحصول).
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الـشـعــبـيـة). بــدوره اكـد عـضــو جلـنـة
ـثـنى الـصـحـة في مـجـلس مـحـافـظة ا
عـــمــــار غـــريـب أن (هـــذه الــــعـــيـــادات
مـرتــبــطــة مـبــاشــرة بـوزارة الــصــحـة
ـثنى حـيث قام وليس بـدائرة صـحة ا
ـخاطـبـة الوزارة مـرات عدة اجمللس 
حلـل تـــــــلـك األزمـــــــة ولــــــــكـن من دون

جدوى).
مـــتــهـــمـــا دائـــرة الــعـــيـــادات بـ (عــدم
االهـتــمـام بــتـجـهــيـز هــذه األدويـة في
ثـنى بـرغم من اخملاطـبـات الرسـمـية ا

من قبل اجمللس). 
سـتفـيدين من تـلك األدوية هم ويعـد ا
من الـطـبـقـات الـفـقـيـرة وغـيـر مـلـزم
بالقضايا اإلدارية ب الوزارة وصحة
احملافظة. الى ذلك  كشف عضو جلنة
الــصـــحــة والـــبـــيــئـــة الــنـــائب جــواد
ـوسـوي  عـن ان دوائـر الـصــحـة في ا
بغـداد واحملـافـظات يـنـهـشهـا الـفـساد
وسـوء اخلــدمـات والــوزيـر غــيـر قـادر
ـعـاجلة على اتـخـاذ اجـراءات حازمـة 

ذلك .
ـــوســـوي فـي بـــيـــان امس ان وقـــال ا
(دوائر الصحة في بغداد واحملافظات
يـنــهــشـهــا الـفــســاد وسـوء اخلــدمـات
الــصـحــيــة والــوزيــر غــيــر قـادر عــلى
اتـــخـــاذ اجـــراءات حـــازمـــة بـــتـــغـــيــر

مدراءها) على حد تعبيره . 
واضاف ان (دائرة صحة ديالى عليها

لتوضيح حقيقة هذه االتهامات بشأن
ـزمنـة و الـفسـاد الذي نقس االدويـة ا
يـنـخـر مـؤســسـات الـوزارة في بـغـداد

واحملافظات. 
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جتاوز اخلط األحـمر الـذي يسـتوجب
الرد الفوري عليها. 

وتضيف الـصحـيفـة أنه حتى إذا هذا
كان صحيحـا فما هو إال نتـيجة لقرار
إدارة ترامب اخلاطئ عندما انسحبت
ـتـحـدة قـبل 13 شهـرا من الـواليـات ا
االتفاق النووي الذي وقعته إيران مع

القوى العظمى). 
 UÐuIŽ b¹bAð

وتـقول الـصـحـيـفـة إن (جـانـبـا واحدا
من اسـتراتـيـجـيـة تـرامب جتـاه إيران
أثبت فعاليـته وهو تشديـد العقوبات
االقـتــصــاديــة إذ تــراجــعت صـادرات
طـهـران ودخل اقـتــصـاد الـبالد فـتـرة
كـسـاد وتـضـخم. أمـا اجلـانب الـثـاني
فــقــد اثــبـت فــشــله الـــذريع في إرغــام
إيــران عـــلى الــتـــفــاوض مـــرة أخــرى
بشـأن نشـاطـاتهـا النـوويـة وتقـليص
دعـمـهـا لـلــمـلـيـشـيـا الــتـابـعـة لـهـا في

نطقة.  ا
ــتـــحــدة تــعـــزز مــوقف فــالـــواليــات ا
تشددين في طهران. فعلى الرغم من ا
الــعـرض الــذي تــقــدمت بـه واشـنــطن
بإجراء مـحادثـات غيـر مشـروطة فإن
طهران تـرفض اخلضوع لـلضغط. إذ
ـتـحـدة من دمـر انـسـحـاب الـواليـات ا
االتـفـاق الـنـووي أي مــبـرر لـلـثـقـة في

وانشطن).
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مـــنــذ ســـنــوات والـــبــغـــداديــون
يـنـتـظـرون حـسـم مـلف تـصـمـيم
ســــــــاحـــــــة الـــــــفــــــــردوس وسط
الـعـاصـمـة. وتـواتـرت انـبـاء بان
افــضل مـا  قـبــوله لـدى الـرأي
الـعـام هو اعـادة نـصب اجلـندي
اجملــهـول الـقـد وحتــقـيق حـلم
ــاضي في هـذه الـســاحـة الـتي ا
ضاعت بـ انتظـار امانـة بغداد
ومقتـرحات بعض اجلـهات التي
تـــــروج لـــــنـــــفـــــســـــهـــــا واحالل
(تــصـامــيــمــهـا) مــحل اصــحـاب
اخلبرة والـكفاءة ومحـبة بغداد.
مــواطـنــون من مــخــتــلف ارجـاء
العـراق يطالـبون االمـانة برفض
اي تصـميم مـقتـرح والبـدء فورا
باعادة تصمـيم ساحة الفردوس

اضيها اجلميل. 
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bOOAð∫  ساحةالفردوس عند تشييد نصب اجلندي اجملهول فيها مطلع الستينات

ــا تـأتي من اجلـانب اإليـراني أكـثـر 
األمريكي. 

وتــــضـــيـف أن (إيـــران تــــعــــلــــمت من
األسلـوب الذي استـعمـله زعيـم كوريا
الــشــمــالــيــة كــيم جــونغ أون إلثــارة
الــرأي الــعــام األمــريـكـي بــالــتــجـارب
الــصـاروخــيــة لــيــفــوز في الــنــهــايـة
بقمتـ مع الرئيس تـرامب رفع بهما

مكانته الدولية). 
ــز أن (طـــهــران فــهــمت وتــرى الــتــا
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ــز مـــقــاال نــشـــرت صــحـــيــفـــة الــتـــا
افـتــتــاحــيـا رأت فــيه أن إيــران تــقـرع
طبول احلـرب من أجل احلـصول على

تنازالت من الدول الغربية. 
تحدة وقالت الصحيفـة إن الواليات ا
حــذرت إيــران من االبــتــزاز الــنــووي
مؤكدة أنها لن (تقبل بحصول طهران
الحظ أن عـــلى الـــقــنـــبـــلـــة) ولـــكن ا
التحـركات احلـربيـة تأتي من اجلانب

احلـــيــوانــيــة بــالـــتــعــاون مع دائــرة
اإلرشـــــاد والــــتــــدريب الـــــزراعي في
وزارة الـــزراعـــة خالل ورشـــة عـــمل
ـركـز اإلرشـادي أقـيـمت عــلى قـاعـة ا
والــتــدريـبي الــزراعي فـي مـحــافــظـة
مـيسـان مـوضـوع سالالت حـيـوانات
زرعـة الـعراقـيـة بحـضـور عدد من ا
ـــســؤولــ في احملـــافــظــة ومــركــز ا
الـتــدريب والـتــأهـيل وقــسم اإلرشـاد
ـديـرية بـاإلضـافـة إلى مـشـاركة في ا
أساتذة وتدريسي من كلية الزراعة
فـي احملـــافـــظـــة وعـــدد من األطـــبـــاء
ـسـتـشـفى والـكـوادر الـعــامـلـ في ا

البيطري . 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الورشـة تضمـنت إلقـاء محـاضرت
ـصادر تـمحـورتـا حـول مهـام قـسم ا
الــوراثـــيـــة احلـــيــوانـــيـــة والـــرصــد
ية بكر وخطـة العمل العا واإلنذار ا
لــلـمـوارد الـوراثــيـة كـمــا تـخـلــلـتـهـا


