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اجل تــــخــــفـــيـف حـــدة االزمــــة). واوضح
الفتالوي في تـصريح صـحفي ان (االزمة
الـتي حــصـلـت كـان ســبـبــهـا عــدم اكـمـال
مـشروع تـبـطـ لـلقـنـاة وبـعض الـعـيوب
الـتي حلـقت بــهـا خالل عـمـلـيــة الـتـنـفـيـذ
وهـذا مــا لــعـبـت دورا كـبــيــرا في حـدوث
االزمــة). داعــيــا (الــوزارة الى الــنــهـوض
ــشـروع واكــمـاله ـســوؤلـيــتـهــا حـول ا
واصـالح اخلــــــلل الـــــــذي ادى الى عــــــدم
وصول كـميـات كافـية لـلقـرى والتي تـقدر
). ومن مــــســــاحــــتــــهـــا بـ 120 الف دو
جــــانــــبه قــــال رئــــيس جلــــنــــة االعــــمـــار
هندس والتخطـيط في مجلس الـناحيـة ا
ـياه الـواصلة ـعمـوري ان (كمـية ا مكي ا
عـبــر الـنـهــر اقل من نـصف الــكـمــيـة قـبل
ـشـروع والسـبب هـو ضيق قـناة تنـفـيذ ا
كـيــلـومــتـر ابي رويـة والــبــالغ طـولــهـا 6 
باالضافة الى ارتفاع منـسوبها عن النهر
ـغذي وهـذا مـا دفع الـوزارة الى تـنـفـيذ ا
ياه في القناة). مستدركا شروع لدفع ا ا
ــشــروع االخــيــر لم يــكن كــافــيـا (ولــكن ا
ـيـاه في مــقـاطـعــات كـامـلـة وظـهـر شـح ا
والسيما اذناب الـنهر ونهايـاته). مضيفا
انه (بالتعاون مع مجلس محافظة كربالء
تـوصـلــنـا الى مـشــروع لـتـوســيع الـقـنـاة
واجــراء بــعض الــتــعــديالت). مــؤكـدا ان
شروع لم ير النـور بسبب عقـبات فنية (ا
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واســتـــنــفـــرت مــديــريـــة زراعــة نـــيــنــوى
تـابعة عملية تسويق مالكاتها اخملتصة 
واقع شـركتي مـا ب محـصول الـشعـيـر 
النهرين العامة للبذور والشركة العراقية
إلنتاج البذور التـابعة لوزارة الزراعة من
ــــوسم الــــزراعي أجل ضــــمــــان جنــــاح ا
احلـالـي في احملـافــظـة. وبــلـغت الــكـمــيـة
ــســوقــة حملــصــول الــشــعـيــر أكــثــر من ا
(450) ألــف طــن حلــــــــــــــــــــــد اآلن وال زال
الكات التسـويق مسـتمـر حيث تـابعت ا
اخملــتـصــة الـتــابـعــة لـلــمـديــريـة عــمـلــيـة
احلـصـاد والـتـسـويق واالسـتالم من أجل
جناح اخلطـة الزراعيـة وحتقيق أهـدافها
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شرعت مـديريـة زراعـة كربالء وبـالتـعاون
ـــزروعــات بـــحــمـــلــة مع دائـــرة وقــايـــة ا
كـافـحـة عنـكـبـوت الغـبـار الذي مجـانـيـة 
يـصـيـب اشـجـار الــنـخـيل فـي احملـافـظـة.
وقـــال مـــســــؤول اعالم مـــديـــريـــة زراعـــة
احملافـظة باهـر غالي لـ (الـزمان) امس ان
ديرية باشر زروعـات في ا (قسم وقاية ا
كـافحـة عنكـبوت الـغبار بحمـلة مـجانـية 
على النـخيل في كـربالء باسـتخدام مـبيد
(ماتـركـسـ بالص) حـيث  تـوزيع هذه
بيـدات على الشـعب الزراعيـة في عموم ا
احملـافـظـة من اجل الـقـيـام بـهـذه احلـمـلـة
اجملانية). مضيـفا انه ( توزيع مبيدات
عـدة عـلى الـشـعـب الـزراعـيـة كـان اهـمـهـا
مـبيـد (مـاتـركـسـ بالص) وبـكـمـية 350
لتـرا والـبـالـغـة جـرعته 25 ملـم لكل 100
لــتــر حـــيث  تــوزيع 70 لــتـــرا لــكل من
شـعـبتـي زراعة احلـسـيـنـيـة وعـون. فـيـما
كـــانت حـــصـــة كل من اجلـــدول الـــغـــربي
لـترا واخليـرات مـا يـقارب 50 لـترا و20 
لقـضـاء الـهـنـدية و50 لتـرا لـلـمـركز و40
لـــتـــرا لـــعـــ الـــتـــمـــر). مـــؤكـــدا ان (آفــة
الـعـنـبــكـوت تـسـبـبـت بـاتالف احملـاصـيل
وفقدانه القيمة االقتصادية باالضافة الى
ـادية نـتـيجـة تـغذي الـيـرقات اخلسـائـر ا
عـــلى عـــصــار الـــســـعف والـــثـــمــار خالل
مرحـلتي (اجلـمري واخلالل). مـشيرا الى
كـافحـة هذه ان (وزارة الزراعـة اهتـمت 
اآلفـة وبــصــورة مـجــانـيــة دعـمــا لـقــطـاع
النخيل). داعيا (اصحاب بسات النخيل
راقبـة االشجار ولـلتأكـد من عدم وجود
االصابـة). وكشف مـديـر ناحـية اخلـيرات
ـحــافــظـة كــربالء فــاضل الــفـتالوي عن
حصـول شح للـمـياه في جـدول ابي روية
والـــتي اصـــبـــحت مـــزمـــنـــة خالل فـــصل
الـصيف مـؤكـدا ان (جـمـيع احلـلـول التي
ــائـيــة لم تـكن ـوارد ا اتـبــعـتــهــا وزارة ا
ا تسبب بحصول ارباك في عمل كافية 
اجملمعات علـى اذناب اجلدول). الفتا الى
ان (ذلك يتطلب استنفار جهود دائرة ماء
الـناحـيـة لـلعـمل بـجـهـود استـثـنـائـية من
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ــتــضـمن انــشـاء اال لــســنـة  2017ا
ـعـلـومات عن ـتـحـدة مـكـتبـا جلـمع ا ا
عــنــاصــر داعش وقــد  افـتــتــاح هـذا
ــكــتب في الــعــراق) مـضــيــفــا (عـلى ا
وضوع ضمن الـعراق ان يتعامل مع ا
فـــضـــائه الــوطـــني مع انـــنـــا نــتـــفــهم
الـتوجسـات الوطنيـة لكننـا اليوم امام
ــفـوضــيـة حتــد كــبـيــر يــفـرض عــلى ا
الـــســامــيــة ان تــتــفــهم وضع الــعــراق
كن اطالق ـقـابل اذ ال وتـوجـسـاته با
ســراح هــؤالء فــنــحن بــصــدد تــنـظــيم
احــــتل فـي يـــوم مــــا ثـــلـث مـــســــاحـــة
الـعراق). واوضح ام ان (هـناك اكثر
من 30 الـف عــراقـي تــوجـــهــوا نـــحــو
سـوريـا لـلـقتـال الى جـانب اجلـمـاعات
الـتي قـاتـلت النـظـام هنـاك وقـد اخذوا
عــوائــلــهم مــعـهـم وهـذا االمــر وغــيـره
يـــســتــوجـب ان يــتــحــقـق الــعــراق من
مـوقف احملتجزين لـديه وايجاد اماكن
). ورأى ـــعــــتـــقــــلـــ الئــــقــــة حلـــفـظ ا
ان(اجملـــتـــمـع الــدولـي البـــد ان يـــقــوم
ـسـؤولـيـته في هـذا اجلـانب  وعـلـيه
ان يـطـلب من الـوكاالت الـدولـية تـقد
ــــســــاعــــدة الى الــــعــــراق) مــــؤكـــدا ا
ان(الـعراق بحاجة الى مـساعدة كبيرة
 وهـو بحاجـة ايضا الى عـدد كبير من
احملـقـق السـيمـا ان هـناك الـكثـير من
االحداث والنساء االجانب وهنا علينا
ان نـتأكد من حـصولهم على حتـقيقات
ومـحاكمات عادلة وبالتالي نعمل على
ضمان امن مجتمعنا). ولفت ام الى
ان (الـــعـــراق مـــتـــعـــاون مع اجلـــهــات
الـدوليـة والدول االخـرى بهـذا الشأن)
مـــشـــيــرا الـى ان (اجلــهـــات االمــنـــيــة
واالسـتخباراتية الـعراقية ال تبخل في
ارسـال مـا لـديـهـا من مـعـلـومـات وادلة
بشأن عناصر متورطة بارتكاب جرائم

منهـا أهميـة تطهـير احلقـول ومردوداتها
االقـــتـــصـــاديـــة في إنـــتـــاج قــطـــعـــان من
الـدواجن وسالالت خـالــيـة من األمـراض
إضـافـة إلـى مـنـاقــشـة وسـائل الــسـيـطـرة
ــشــتــركـة بــ اإلنــسـان عــلى األمـراض ا
واحلـيـوان كمـا شـهـدت الـنـدوة مـنـاقـشة
ـعـوقـات الـتي تـواجه الـقـطـاع الـزراعي ا
وخـــاصــة قـــطـــاع الــثـــروة احلـــيــوانـــيــة
ومـشـاكل الـتـسويـق وطـرق التـخـلص من

النفايات القريبة من حقول الدواجن).
والـتــقى وزيــر الـزراعــة صـالح احلــسـني
ــنــظـمــة االغــذيـة ــديـر الــعــام اجلــديـد  ا
والـزراعـة (فـاو) الـصـيـني تـشـو دونغ يـو
لـتـهــنـئـتـه  بـاالجنـاز الـذي حــقـقه وفـوزه
كمـديـر عام لـلمـنـظمـة والـذي يعـد اجنازا
مهما لقـارة آسيا حيث تفـوق الدكتور يو
عــلـى مــرشــحـــ آخــرين مـــدعــومــ من
ــتــحـدة األمــريــكـيــة وأوروبـا الــواليـات ا
وجــرى خـالل الــلــقـــاء تــبـــادل األحــاديث
الـوديـة الـتي تـعكـس عـمق الـعالقـات ب
الـعـراق والـصـ  وشـدد احلـسـني عـلى

وزيــــــادة اإلنـــــــتــــــاج ودعم الـــــــفالحــــــ
ـزارعـ من خالل تـسـهـيل تـسـويـقـهم وا
احملـصــول والــوقـوف عــلى ســيـر الــعـمل
ـعـوقـات الـتي تـعـتـرضـهم وفـقاً لـتـذليل ا
للضـوابط والتعـليمـات. وقال بيـان تلقته
(الــزمــان) امس إن (الــصــكــوك اخلــاصــة
بـعـمـلـيـة الــتـسـويق سـتـصـرف األسـبـوع
ـقـبل لـلـوجـبـات الـتي  اسـتالمـهـا من ا
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وناقـشت مـديـريـة زراعـة بغـداد الـرصـافة
عن طــــريق قــــسـم اإلرشـــاد والــــتــــعـــاون
الــزراعي بـالــتــنــسـيق مـع شـعــبــة زراعـة
ــدائـن مــوضـــوع انــتــشـــار الــنـــفــايــات ا
واألدغــــال في جــــوار حــــقــــول الــــدواجن
رب وأصحاب حقول بحضور عدد من ا
الدواجن باإلضـافة إلى عدد من مـنتسبي
مـديـريـة زراعـة بـغـداد الـرصـافـة وشـعـبـة
ـنــاقـشـة ـدائن . واضــاف الـبــيـان ان (ا ا
جـــاءت خالل نـــدوة إرشـــاديــة مـــحـــلـــيــة
ديـرية وتضـمنت مـحاور عدة نظمـتهـا ا

إمكانـية االستـفادة من اخلـبرات الكـبيرة
الــتي تــتــمـتـع بـهــا مــنــظــمـة ( فــاو ) في
تـعـضـيـد العـمـل الزراعـي والـقضـاء عـلى
الـفـقـر وتـوفـيــر الـغـذاء سـيـمـا في الـدول
الــنــامــيــة مـــشــيــرا إلى (دعم احلــكــومــة
رشح الص العراقية من خالل الوزارة 
ـتــطـور ـمــيــز وا اســتـنــادا إلى دورهــا ا
زراعــيـــا والــكـــفــاءة الــتي يـــتــمـــتع بــهــا
ـنـصب) فــيـمـا ابـدى مـرشـحــهم لـشـغـل ا
ـدير الـعـام لـلـمـنـظمـة (سـروره بـالـلـقاء ا
ــشـتـرك بـ امال بـاســتـمـرار الــتـعـاون ا
ـا يـخـدم الـنـهـوض ـنـظــمـة  الـعـراق وا
بالواقع الزراعي ومـحاربة الفـقر وتوفير
الــــغـــذاء مـن خالل إنــــتــــاج احملـــاصــــيل
السـتراتـيجـية واالعـتمـاد على االقـتصاد
الوطـني وفي نهـاية الـلقـاء قدم احلـسني
ـتــمـنـيـا له الـتـوفـيق في هـديـة تـذكـاريـة 
عـمــله ومــبـديــا اسـتــعــداد الـعــراق لـدعم
نـظـمة وتـبـادل اخلـبرات والـتـعاون في ا
مــخـتــلف اجملــاالت الــزراعـيــة بــشـقــيــهـا

النباتي واحليواني).

ــــقــــاتـــــلــــ األجــــانب أفـــــراد أســــر ا
احملــتــجـزين في ســوريـا والــعـراق إذا
كـانوا ال يخضـعون للمـحاكمة). وتابع
امـ معـلقـا على تصـريحـات باشـيليه
ـتــرشـحــة عن جتـربـة ــعـطــيـات ا ان(ا
داعـش تـفـرض عـلـيــنـا ان نـتـعـامل مع
الـــقـــضـــيــة بـــحـــذر وفي مـــا يـــتــعـــلق
بـالهواجس الدولـية اضيف ان العراق
لـم يـكن مـهـيـئـا إلسـتـقـبـال هـذا الـعـدد
ـــتـــورطـــ مع داعش الـــكـــبـــيـــر من ا
ــوقـوفـ فـي مـراكـز االعـتــقـال لـكن وا
اجلـــهـــات االمـــنـــيــة عـــادة مـــا تـــأخــذ
ــسـنــا اسـتــجـابـة ـالحـظــاتـنــا وقـد 
لـــــديــــهـــــا في مـــــا يــــتـــــعــــلـق بــــهــــذا
الـشـأن)مـسـتدركـا (لـكن  الـتـحـقيق مع
الدواعش  ليس امرا هينا  السيما مع
اعـــدادهم الـــكــثـــيــرة االمـــر الــذي دفع
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دعـا خـبـيـر في مـجـال حـقـوق االنـسان
ـفـوضـية الـسـامـية حلـقـوق اإلنـسان ا
تـحدة الى تـفهم تـوجسات فـي األ ا
اجلـانب العراقي في ما يتعلق باآلالف
مـن عـنـاصر داعـش احملـتـجزيـن وغـير
ن يـشـكـلـون قـلـقـا لـدى احملــتـجـزين 
احلـكومة العراقية مؤكدا ان التعاطي
ــــســــألــــة البــــد ان يــــأخـــذ مـع هــــذه ا
بـــاحلــســبــان كـل الــظــروف احملــيــطــة
ستقبـلية. وقال  كامل واتـلتداعيـات ا
  لـ (الـــــزمــــــان) امس ان(هـــــذه امــــــ
الـقـضـيـة مـهـمـة لـلـغـايـة بل ان قـضـية
تـــنـــظـــيم داعـش لــشـــكـل عــام حتـــظى
ـطـالب ي اال ان بـعض ا بــاهـتـمـام عـا
ـية البد ان تنـظر الى هذا اجلانب اال
ــهـم وتــداعـيــاتـه ) مــضـيــفــا (نــحن ا

بــوصـفــنـا عــامـلــ في مـجــال حـقـوق
االنــسـان البـد ان نـنــوه الى عـصـابـات
داعـش قد اجـرمت بـحق الـعراق ودول
اخـرى في منطقتنا بل هو تنظيم عابر
لـــلــحـــدود وقــد تـــرتــقي جـــرائــمه الى
مـــــــصــــــاف صـــــــنف اجلـــــــرائم ضــــــد

االنسانية). 
W œUŽ WLJ×

ــفــوضــة الــسـامــيــة حلــقـوق وقــالت ا
اإلنـسان ميشيل باشيليه إن ( 55 ألف
عــنـصــر من عـنـاصــر داعش وأسـرهم
ومـن بـيـنــهم أجـانـب مـحـتــجـزون في
الــعــراق وسـوريــا وأن احـتــجـاز غــيـر
ــشـتـبه بــهم غـيـر مــقـبـول) وشـددت ا
ــهـم حملــاكــمـات عــلـى (ضــرورة تــقـد
عـــادلـــة أو إطـالق ســراحـــهـم)مـــوكــدة
يـة تـتضـمن إعادة ـسـؤوليـة األ الـى دول اخـرى اذا مـا ارتـكـبـوا هؤالءان(ا

ـــاثــلـــة االمـــر الــذي يـــســهل جـــرائم 
الكثير من االمور على تلك الدول).
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وقــالت بــاشــيــلـيـه لـدى افــتــتـاح دورة
جملـلس حـقـوق اإلنسـان تـستـمـر ثالثة
أســابــيع في جــنـيـف إنه يـتــعــ عـلى
الدول (حتمّل مسؤولية مواطنيها وأال
ــقـاتـلــ الـذين عـانـوا جتــعل أطـفـال ا
ي اجلـنــسـيـة) الــكـثــيـر بـالــفـعل عــد
مـــشــيـــرة الى وجــود( 55ألـف مــقـــاتل
أجــانب مــشــتــبـهــاً بــهم من قــرابـة 50
دولــــة و11 ألـــــفــــا من أفــــراد أســــرهم
احملـتـجـزيـن في مـخـيم الـهـول بـشـمال
شـــرق ســـوريـــا في ظل أوضـــاع غـــيــر
مـــســتــوفـــيــة لــلـــمــعــايــيـــر) عــلى حــد
تــعــبــيـرهــا.وقــالت ان (احملــاســبـة عن
طـــريق احملـــاكــمــات الـــعــادلـــة حتــمي
اجملـتـمـعـات من الـعـنف والـتـطـرف في
ــســتـقــبل).وأضــافت  ان (االحـتــجـاز ا
ـستـمر ألفراد غـير مشـتبه بارتـكابهم ا
جــــرائم في غــــيـــاب أســـاس قــــانـــوني
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ؤسَس قـراطي الكـردستاني الـذي يجـتمع مولـده و احلزب ا رئيس احلـزب الد
ـيالد و الـــــتـأسيس 16/ اغـسطس- في يـوم واحد ويخـتلــــــــفان في مـكان ا

اب/ 1946 هو بكردستان االيرانية و احلزب ببغداد.
والـــــده مــــصــــطــــفـى الــــبــــارزاني( 1903- 1979) و اخـــــوه االكــــبــــر ادريس

البارزاني(1940- 1987). 
ترأس احلـزب عقب انتخـابه بعد وفاة والـده وخالل فترة الثـورة الكردية الـثانية
ثـورة ( گـوالن) او ثــورة الـربـيع عـقب اتــفـاقـيـة اذار بـ رضــا بـهـلـوي و صـدام

. حس
التـحق مسـعود الـبارزاني لـيكـون مقـاتال سنة 1963 في ثـورة ايلـول التي عمت
كــردسـتــان ســنـة 1961 و الــتي حـدثـت بـعــد هـجــات اجلــيش الـعــراقي بــقـرار
سـيـاسي اصـدره قـائـد عـمـلـيـة تـمـوز عـبـد الـكـر قـاسم واسـتـمـر في الـعـمـلـ
احلـزبي والـعـسـكـري وشـارك مـفـاوضــــــــا حـتى  االعالن عـن اتـفـاقـية اذار

سنة 1970.
كانت مـهمات مسعود البـارزاني تزداد ثقال حتى قبل وفاة والده و من ثم اخيه
ــكـتـب الـســيـاسي لــلـحــزب و تـعــرض حملـاوالت ادريـس الـذي شــغل عـضــويـة ا
اغـتـيـال اعـلن عن بــعـضـهـا واخـريـات لـم يـجـري الـتـصـريح بــهـا حـيث عـكـفت
اخملابـرات العراقية سابـقا على رصد حتركاته و حتـركات والده و اخيه فكانت
ـؤامرة العلماء و التي تـلت اتفاقية اذار و جنى منها عروفة  محـاولة االغتيال ا
الـبـارزاني االب  بـتـفجـيـر انـتـحـاري داخل مـقـر بـكردسـتـان و مـحـاولـة اغـتـيال

ادريس ببغداد و محاولة اغتيال مسعود البارزاني في اوروبا.
عاصـر مسـعـود البـارزاني سيـاسيـا كال من كـر قاسم سالم عـارف رحمن
عارف احـمد حـسن الـبكـر صدام حـس غـازي الـياور جالل طـالبـاني برهم

صالح.
قليـل الظهور في االعالم قليل التصـريح ان طلبت مقابلته اسـتقبلك بالترحاب
ـتـحدث سـريع الـبـديهـة يـدقق في الـتـفصـيل بـسـرعة ثم ال يـتـكلـم و ال يقـاطع ا
قت الـلجوء الـسيـاسي و االنسـاني لنـفسه ولـيس فيه طمـوحات لـلسـلطـة لكنه

رقم في انتاج معادالت العراق و النسبة الثابتة اذا حل وقت تغيير.
اضيه ويصفه اعداؤه بأنه يلتزم بالكلمة. ا يسيء  لم يعرف عنه التعامل 

له فـريـقه الـسيـاسي الـذي هم بـنفس عـمـره او قريـبـ لـعمـره من اهل اخلـبرة و
ـستـقـبل بنـاء على الـثقـة يـعرف كـيف يـقدم رأيه و رؤيـته لـلحـاضر و يـسـتنـتج ا
عـلومة ال الـرأي وحسب.جتمـعه و شخصـيات عربـية و دوليـة عالقات صداقة ا
وله قدرة عـمل كسب بها ثقـة جمهوره في احلـكم بقدر ثقتـهم به ايام معارضته

واجه مـشـاكل كـبيـرة مـنـذ الـعام 1991 جتـلت في
جتربـة ال تـقبل الـفـشل فقـد عـاد ليـحـول انتـفـاضة
الـــربــيـع لــواقع يـــفــرز حـــكــمـــا عــلـى اسس اداريــة
وبشـرية شـبه معـدومة ولـكنه اصـر علـى انتـخابات

ان كردي و حكومة ائتالفية. الول بر
قبـلهـا كان مـسؤوال عن حـزب والجئـ بااللوف في
ايـران و دول الـعـالم وكـانت تـلك سـنـوات امـتـحـان
عــسـيــر. وقف فـي مـؤتــمــر احلــزب الــثــالث عــشـر
ـقـاتل الـذي اسـتـشـهد لـيـقول:انـي ابحـث عن ذلك ا
اخـوه فأخاله الى الـصـفـوف اخلـلفـيـةوكـلف رفاقه
عـمــلــيـة الــدفن لـيــعــود االخ الى اسـتــكـمــال احـدى
ـــعــارك وهـي الـــتــفـــاتـــة من الـــبـــارزاني لـــيـــقــول ا
لـلحـاضـرين اولـئك هم االبـطال.يـوزع رعـايـته السر

الــشـهـداء ويـجـل رجـال الـعـلـم و ذوي الـعـقـائــد الـصـادقــة ويـكـره الـتــعـمـيم في
ـارسة االذى.  يؤخـر احللول الـعسكـرية دوما وان قت  ة و مسـؤولية اجلـر
جـرى و حـصــلت فال يــقـطع االســتـعـداد لــلـحــوار و الـسالم.لم يــعـرف عــنه مـيل
لالنتـقام وال يؤمن بتصفية احلسابات كمـا هي مفهومة بشكلها الدارج حريص
على ان تقـدم االجهزة التنفيذية خطط مواكبـة للعصر.ليس مندفعا في القرارات
وتـسـكنه واقـعـيـة تنـجح عـملـه و ليس من ذوي الـشـعارات صـعـبـة التـحـقيق.اذا
كتب مـذكرات كـتبـها دون اخـفـاء واذا سئل عن تـوضيح رد بـأختـصار مـعدود
زعيـما اكثر من كونه رئيس حزب مقاتل ضمن قضية قار للتاريخ محقق فيه
يضع اخلـريـطة نـصب عـينه لـيـحكي عـن اهداف شـعـبه ومع ان التـاريخ ال يـقبل
بكـلمة " لو" اال انه كان سيقدم اكثر" لوال" هوس منافسة طال شخصيات رحلت
جـعـلته يـصـد عـلى اكثـر من جـبهـة.حـضـوره مؤثـر ان اسـتدعى االمـر احلـضور
ا تكون عليـه قرارات لم يقبلها.وبـرغم بسمة خفيفـة يحافظ عليها وغيابه مـؤشر 

ـسؤولـيات. تـأمل فـيه يلـمح اثار الـنـضال وهـموم ا اال ان ا
مـتــسـامح ال يُـخــدع وال يـخـطـو فـي الـسـر مـا يــشـيـنه في
العـلن. يجيـد اربع لغات واليقـبل اال ان ينادى باالخ او
يُـكـتب اسـمه مـسـبـوقـا بـكـلـمـة پـيشـمه رگـه.من يـريد ان
ـعاصر يحـكم له او علـيه البد ان يـقرأ تاريخ الـعراق ا
من مصـادر مستقلة ليعرف كيف تمكن رجل من حفظ

امة.

ومـراجعة قضـائية مسـتقلة ومـنتظمة
امـر غيـر مقـبول).وحتث الـسلـطات في
شــمـال شــرق سـوريـا الــدول الـغــربـيـة
عـــلى اســتـــعــادة مــواطـــنــيـــهــا الــذين
انــضــمــوا لــتــنـظــيم داعـش وأقـاربــهم
بــــعــــدمــــا انــــتــــزعـت قــــوات ســــوريـــا
ــدعـومـة من الـواليـات ـقـراطـيـة ا الــد
ــتــحـدة الــســيـطــرة عــلى آخــر جـيب ا
لـــداعش هــذا الــعــام.ورأت بـــاشــيــلــيه
انـه(ينبغي إعـادة أفراد األسر األجانب
إال إذا كـانـوا سـيخـضـعون لـلـمحـاكـمة
عـايـير ـا يتـمـاشى مع ا عـلى جـرائم 
الـدولـيـة) مـشيـرة الى ان(األطـفـال على
وجـه اخلـصـوص يــعـانـون انــتـهـاكـات
ـا في ذلك أولئك جـسـيـمة حلـقـوقـهم 
ــا لـقــنـهم داعش أو جــنـدهم الــذين ر

لتنفيذ أعمال عنف).
وتبدي دول قليلة استعدادا السترجاع
ــا يـــكــون من مـــواطــنـــيــهـــا الــذيـن ر
الصعب محاكمتهم وقد أثارت القضية
جـداال ساخنا إذ ال يوجد تعاطف كبير
.وأعــادت كل من ــســـلــحـــ مـع أســر ا
ـتـحـدة وفـرنـسـا وهـولـنـدا الــواليـات ا
عــددا صـغـيـرا من الـنـسـاء أو األطـفـال
مـن شـمــال شــرق سـوريــا لــكن ال يـزال

هناك كثيرون آخرون.
ـــولــودين وأصـــبح بـــعض األطـــفـــال ا
ـي خــالل الــــــــــــــــصـــــــــــــــراع عــــــــــــــــد
اجلــــنـــســـيـــة.وبــــحـــســـبب اشــــيـــلـــيه
ي اجلــنـســيـة فــإن(إحلــاق صـفــة عـد
بــأطــفـال عــانـوا الــكـثــيـر هــو بـالــفـعل
تــــــصـــــرف يـــــنم عـن قـــــســـــوة غـــــيـــــر
مـسؤولة).وأضافت (أحث جميع الدول
عــلـى حتـمـل مـســؤولــيــة مــواطــنــيــهـا
ـسـاعدة ـوارد  والـعـمل مـعـا لـتـقـد ا
عنية في سوريا السلطات واألطراف ا
والــعــراق عــلى تــلـبــيــة االحـتــيــاجـات

اإلنسانية العاجلة).
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اتـصـلتُ هـاتـفـيا  –ولـعـارض طرأ  –بـواحـدٍ من أصحـابـنـا األعزاء  –وهـو شاب
نبـيل سليم القـلب  توّاق الجناز ما يُـناط به من مهمـات على الوجه األمثل  من
األوفـياء الذين أثـبتت االيامُ صدقـهم في وفائهم  –فـوجدتُه في حالـةٍ من االرتباك
ُرْهِقة الى ُـتْعِبَـة ومعانـاته ا واالضطـراب النفسـي وابتدأ يُحـدثني عن أوضاعه ا

احلدّ الذي جعلني أقلق عليه ..
والسؤال اآلن :

أزوم ? مَنْ كان وَراءَ ايقاعه في هذا اجلو ا
واجلواب :

انه لم يكن من خارج الدار ..!!
بل هو من داخلها في الصميم ..!!

تاعب كلها  شريكةُ حياتِه وأمُّ وَلَدَيْه منها  وسبب ا
زاج ..!! إنّها على ما يبدو ليستْ سَويّةَ ا

هم : وا
انّهـا تتهمه بـتهم باطـلة ال صحة لـها على االطالق  مُـنطلـقةً مِنْ هواجس وأوهام

وأخيله وتصورات بعيدة عن الواقع .
انّهـا تتـهمه بـوجـود عالقات خـاصة بـيـنه وب غـيرهـا من الـنسـاء مع أنَّ الرجل

عفيف مستقيم ...!!
لَمْ يُـفـكـر يومـاً بـايـجاد مـثل تـلك الـعالقـات احملـــــــمـومـة فـضالً عن الـوقوع في

الفخ ..!!
فابتدأتُ احتدّث معه محاوالً تَهْدِأَتَهُ النفسية ومُلْفِتَاً نظرَهُ الى أنَّ حبّ

 الزوجـة لزوجهـا قد يـدفعـها أحـيانـا الى مثل تـلك الشـكوك والـتصـورات .. فما
عـليـه أنْ يدّرع الـصـبر لـيـوصلـهـا في نهـايـة الشـوط الى الـقنـاعـة بسالمـة مَـوْقَفَه

وبُعْدِهِ الكامل عن كل تلك االتهامات ...
وهنا قال لي :

قبولة في التعامل   انها قد جتاوزتْ معه احلدود ا
كن قبولُها بحال ..!! وانتقلتْ الى حالةٍ ال 

قلتُ :
وما هي هذه احلالة ?

قال :
حـاولـة االعتـداء اجلسـدي عـليه  وكـيف يرضـى أنْ يكـون مصـباً انهـا ابتـدأت 

للضربات بعد أن جعلته مصباً لالتهامات ?!
وهنـا سارع الرجل الى اصـطحـابها وارجـاعهـا الى منزل أهـلهـا ولكنه أرجـعها

وحدها دون أنْ يسمح لها بأخذ ولديه معها ..
ومن هنا 

ـضنـية فقـد أصبـح ( أباً وأمـاً) لهـذين الولـديْن ودخل في دوّامـة من األوضاع ا
وقف ... بغيةَ السيطرة على ا

انه لم يلجْأ الى أية وسيلةٍ غير شرعية لردعها عما كانت عليه .. 
لـم يحـاول أنْ يـضـر بـهـا بوردة فـضالً عـن غيـرهـا ولـكـنـها  –ولالسف  –تـهـيّأت

للهجوم عليه ..!
قال الشاعر :

ال يُغرنْكَ مظهر مستعار 
فكثير من األصحاء مرضى 

ان احلالة هنا مَرَضِيّة 
واالّ فما معنى إجهازها على زوجها بغية ايذائه اجلسدي ?

ـراجـعـة الـطـبـيّـة ـسـألـة الى ذكــاء أو فـطـنـة فالبـد أنْ يـصـار الـى ا وال حتـتـاج ا
ا هي فيه . لتخليصها 

وال شـيء أدوم لـلـعالقـة الــودّيـة بـ الــزوجـ مِنْ تـبـادل
احملـبــة واالحـتــرام بــيـنــهــمـا واحلــفـاظ عــلى الــثـوابت
الـــشــرعـــيـــة واالخالقـــيــة بـــعـــيــداً عـن كل الـــشــوائب
واالختـراقات الـتي تعـكّر أجـواء الصـفاء وتـندر بـالوان

التعاسة والشقاء .

  كامل ام

حمالت
كافحة

عنكبوت الغبار
في نخيل
كربالء
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اسـتـقـبل مـديـر عـام سـلـطـة الـطـيـران
دنـي العـراقي عـلي خـلـيل ابـراهيم ا
ـــســتـــوى من خـــبــراء فـــريق عـــالي ا
ـنــظـمـة الــطـيـران ـكــتب اإلقـلـيــمي  ا
ـدني الــدولـيــة (ايـكــاو) مع وفـد من ا
دني مفتشي الهيئة العامة للطيران ا
اإلماراتـية ضـمن خطـة ( عدم ترك اي
بـلـد خـلف الـركب) اخلـاصـة بـتـقـد
الـدعم لـســلـطـة الـطــيـران  اسـتـعـداداً
ـزمع تـنـفـيـذه نـهـايـة هـذا لـلـتـدقـيق ا

العام. 
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وقـال أن (عـلـى مـدى اكـثــر من عـشـرة
ـــام  خاللــهـــا إقـــامـــة ورش عــمل ايّ
مستفـيضة مع مفتـشي قسم السالمة
اجلــويــة عـبــر مــراجــعــة اســاســيـات
ـي لــتــدقــيق بــرنــامـج االيــكــاو الــعــا
ومراقبة السالمة اجلوية في مجاالت
ــطـارات  الــعـمــلــيـات  تــراخــيص ا
الحة اجلـوية  صالحـية الـطائرات ا

 االجازات )
مضيفاً ان (الوفـد أطلع بشكل مفصل
عـلى مــنـظــومـة اجلــهـاز الــتـنـظــيـمي
ـدنـي الـعــراقي لــســلـطــة الــطــيــران ا
وخـصـوصــاً ذات الـصـلـة بــالـتـشـريع
ـدنـي والـلـوائح الـوطــني لـلـطــيـران ا
الـتــنـظــيـمــيـة والــهـيــكل الـتــنـظــيـمي

للسلطة والتدريب  
واستطاع مفـتشو سلـطة الطيران من
االسـتـفـادة وبـشـكل كـبـير مـن تـواجد
خـبــراء االيــكــاو واجلـانـب اإلمـاراتي
ــعــرفـة اســاســيـات األســئــلـة مــعـهم 
الــبـــروتـــوكــولـــيــة (PQs) اخلــاصــة

.(USOAP ببرنامج
ــنــتــجــات وكــشــفت شـــركــة تــوزيع ا
النفطية عن جتهيزها شركة اخلطوط
اجلـويـة الــعـراقـيـة بـ 18مـلـيـون لـتـر
شـهـريـاً من مـنـتـوج وقـود الـطـائـرات

.(JET- A1 نوع
وقال مـديـر عام الـشـركـة كاظم مـسـير
يــاسـ في بــيــان امس ان (الــشــركـة
ومن خالل هـيئـة الـتـجـهيـز مـسـتـمرة
بـــإمــداد شـــركــة اخلـــطــوط اجلـــويــة
الـــعــراقـــيــة بـــوقـــود الــطـــائــرات ذي
ية واصفـات العا اجلودة العالـية وا
ـدعوم طـلوبـة وبالـسـعر الـرسمي ا ا
عـدل جتـهـيـز شهـري والـذي يـسد و
ـا يـحـقق ــادة  حـاجـتــهم الى تـلك ا

للشركة اإلكتفاء الكلي).
من جهته قال مدير هيئة التجهيز في
الــشــركــة ان (اخلــطــة الــتــجــهــيــزيــة
ـنتـوج حسب درجة تتضـمن توزيع ا
اإلحــــتـــيــــاج بــــ مـــطــــاري بــــغـــداد
والبصـرة" مبـيناً ان "15 مليـون لتر
ـطار بغـداد شهرياً و3 مالي جتهز 

طار البصرة). لتر شهرياً 
وأضاف ان (سعـر التـجهـيز بلغ 250
ديــنــارا لـــلــتــر الــواحـــد وهي قــيــمــة
مـخـفــضـة ومـدعــومـة قـيـاســاً بـسـعـر

ي". نتوج العا ا
وأشار الـى ان التـوجـيـهـات الـوزارية
تــنص عـــلى ضــرورة تــوفـــيــر الــدعم
الالزم لكافة القطاعات ومنها اجلوية
ووضع األمـــكـــانـــيــات الـالزمــة لـــذلك
للمساهمة في حتـقيق اإلرتقاء لقطاع
الـنـقـل اجلـوي الي يـســهم بـدوره في

التقدم اإلقتصادي للبالد).
وكـان وزيــر الـنــقل عـبــد الـله لــعـيـبي
رافق له قـد بـحث اجلمـعة والوفـد ا
من داخل مــصـــانع شــركــة ايــربــاص
الــفــرنـســيــة امــكــانـيــة رفــد اســطـول
اخلـطـوط الـعـراقـيـة طـائـرات حـديـثـة
تـــتـــنـــاسـب مع تـــطـــلـــعـــات الـــوزارة

ية. ومواكبة التطورات العا
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ونقـل بيـان لـلـوزارة امس عن لـعـيبي
قولـه ان (الوزارة تـسـعى الى تـطـوير
اخلــــدمــــات الــــتي تــــســــاهـم في رفع
مــسـتــوى الــنـاقل الــوطــني الــعـراقي
وتـلـيق بـسـمـعـته من خالل اسـتـيـراد
ـيـة طـائـرات حــديـثـة من شـركــات عـا
ذات مـعايـيـر رصـيـنـة).وتـابع لـعـيبي
"كـان لـنـا جـولــة حـول اهم الـشـركـات

تخـصصـة في مجال الفرنـــــــــسيـة ا
ـــطــارات الــطـــائـــرات والــرادارات وا
Airbus ADpi Boeing واهـــمـــهـــا
 THALESلــالطـالع عـــــــــــــــلــى اهـم
يـة الـتي نـسـعى الـتـطــــــــورات الـعـا
الى وصـول النـاقل الـوطـني الـعراقي
الى مــصـافــهــا). وأضـاف الــوزيـر ان

(الوزارة أبـدت اسـتـعـدادها بـافـتـتاح
ـيـة وعـربـية خالل وجـهات جـديـد عـا
قـبـلـة لالنـفـتـاح عـلى الـعالم االيـام ا
ولــــذا نــــســـعـى الى رفــــد اخلــــطـــوط
اجلوية العراقيـة بطائرات حديثه من
عايير يـة ذات ا كبرى الشركـات العا
ـــتـــطـــورة من حـــيث الـــرصـــيـــنـــة وا

ماتقدمه من تـقنيـات متطورة تـقدمها
ـا يـليق وسـمـعه الـناقل للـمـسـافر و
الوطني العراقي".يذكر ان وزير النقل
وصل يوم امس الـعاصـمة الـفرنـسية
عرض الدولي باريس للمشاركة في ا
الــــثـــالث واخلــــمـــســــ لـــلــــطـــيـــران

والفضاء).
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