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ثــــمــــانــــيــــة ماليــــ و940 الف دو
ا من ـديـرية أن 84550 دو وذكرت ا
ـــذكــــورة  زراعـــتــــهـــا ــــســـاحــــة ا ا
ـــحــصـــول احلــنـــطــة و 4850 دو
بالشعير وأن العـمل جار لتنفيذ كامل

قـبلـة بعد أنٍ  اخلطـة خالل الفـترة ا
تـوفـيـر كـافة مـسـتـلزمـات جنـاحـها من

بذور وأسمدة ومبيدات.
—Ëc³ « dO uð

حـــيث  جتــهــيــز مـــزارعي احلــنــطــة
بــكـمــيـة 2875 كــيــلـوغــرامــا من بـذور
الـرتب الـعـلـيا إضـافـة إلى الـعـمل على
ـبـيــد الـراكـسـيل من تـعـفــيـر الـبـذور 
اجل الــقــضـاء عــلى أمــراض الــتــفـحم
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أعـلن قـائـمـمـقـام قـضـاء الـكـرمـة احـمد
ــوسم مـــخـــلف احلـــلــبـــوسي عـن ان ا
الزراعي احلالي سجل اعـلى نسبة في
زراعـة مـحـصـولي احلـنـطـة والـشـعـيـر

منذ حترير مدن محافظة االنبار .
وقال احللبوسي في  تصريح امس إن
ـوسم الـزراعي احلـالي سـجل اعـلى (ا
نــســبــة لـزراعــة مــحـصــولي احلــنــطـة
والـشـعــيـر في مـنـاطق قــضـاء الـكـرمـة
ناطق على خـلفـية قيـام مزارعي تـلك ا
بـعـمــلـيـات اسـتــصالح كـافـة االراضي
ـتـضـررة جـراء الـعـمـلـيات الـزراعـيـة ا

االرهابية). 
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واضــاف ان (مــنــاطـق شــرقي مــديــنــة
الـفـلـوجـة سوف تـسـهم في سـد حـاجة
فـردهـا بـنـسـبة 65 الـسـوق احملـلـيـة 
ــوسم احلــالي ــئــة). مــبــيـنــا ان (ا بــا
ـواسـم الـزراعـية سـيـكـون من افـضل ا
فـي االنــبـــار نــتـــيــجـــة تــوفـــيــر كـــافــة
ـسـتـلـزمـات الـزراعـيـة من قـبل وزارة ا
ـومـة الـتـيار الـزراعـة بـالـتـزامن مع د
الــكــهـربــائي الــذي سـاهـم في عـمــلــيـة
سـقـي احملـاصـيل الـزراعـيـة). واضـاف
ان (وزارة الزراعة وفرت كميات كبيرة
زارعي بيدات الزراعية  من البذور وا
ــنــاطـق بــالــتــزامـن مع ســقــوط تـــلك ا
كـمـيـات كـبيـرة من االمـطـار واسـتـقرار
ـشـتـقات التـيـار الـكهـربـائي وتـوفـير ا
الـنــفـطــيـة عــوامل سـاهــمت في جنـاح

وسم احلالي). خطة ا
وأعــلـــنت مــديــريـــة زراعــة كــربالء عن
ـئـة من اخلـطة تـنـفـيـذ أكـثر من 88 بـا
الزراعيـة حملصولي احلـنطة والـشعير
لــلـــمــوسـم الــزراعي احلـــالي من أصل
ـقــرر زراعـتــهـا والــبـالــغـة ــسـاحــة ا ا

قدسة اخلريفـية في محـافظة كـربالء ا
بـلغت 2442 دو تـوزعت عـلى شعب
ــــركـــــز واخلــــيــــرات اإلمـــــام عــــون وا
والـهـنـديـة وعــ الـتـمـر.واكـدت دائـرة
الــبــيـطــرة جنــاح حــمــلــة الــتــحــصـ
الـوقـائي ضـد مـرض احلـمى الـقـالعـية
لالبـقـار واجلـامـوس لـعـام  2019بـعد
تـقــيــيم نــتــائج اإلســتــجـابــة لــلــقـاح .
وكــانت نــتــائج الــتــقـيــيم الســتــجــابـة
ناعـية للحـملة الوقـائية التي اللقـاح ا
نـفـذتــهـا دائـرة الـبـيـطــرة لـلـوقـايـة من
مـرض احلـمى الـقالعـيـة الـذي يـصـيب
االبـقـار واجلامـوس عن حتـقـيق جناح
ـئة وأن هـذه النـسبة بنـسبة 81,2 با
تعتبر جيدة مقارنة بنتائج االستجابة
ـنــاعـيــة لـنـفـس الـلـقــاح لـعـام 2018 ا

ئة . والتي كانت نسبتها 72,5 با
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وقـال بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس ان
ـقدم من وزارة (هذا تـأتي بعـد الدعم ا
الــزراعــة واعـتــمــاد الـلــقــاحــات ضـمن
ــــوضـــوعـــة وقـــيـــامـــهـــا خـــطـــتـــهـــا ا
بالـتلقـيحـات الوقايـة على مدار الـسنة
وتقد اإلرشـادات للمـرب والزيارات
ـستـشفـيات ـيدانـيـة من قبل كـوادر ا ا
ـسـتـمر من خالل الـبـيـطـرية والـعـمل ا
االطـبـاء الـبيـطـريـ  فضـالً عن سحب
ـصلـية لـغرض التـقيـيم بعد الـنماذج ا
ستمرة من قبل تابعات ا احلمالت وا
ـركزية التابعة لدائرة تابعة ا شعبة ا
الــبــيـــطــرة).واكــثــر من 1108 طن من
الـشـعـيـر الـعلـفـي في عـمـوم احملـافـظة
كمـا سوقت مديـرية زراعة كـربالء اكثر
من  2073طنـا من حلوم الدواجن الى
االسـواق احملـلـيـة لسـد حـاجـة الـسوق
احملليـة من اللحـوم البيـضاء وحتقيق
فـيـما وزعت اكـثر من االكـتفـاء الذاتي 

الـتي تـصـيب مـحصـول احلـنـطة إذ 
تـــعــفــيــر 2046 طــنــا فـــيــمــا تــواصل
ـزارعـ بـأسـمدة ـديريـة بـتـجـهـيـز ا ا
الــيــوريــا و الــداب حملــاصـيـل اخلــطـة
الــشــتــويــة. في ســيــاق مــتـصـل أكـدت
مــــديــــريــــة زراعــــة كــــربالء تــــســــويق
وسم 2019 محصول الـذرة الصفراء 
إلى مــنــفـذ الــتــســويق (شـركــة مــابـ
الـنـهـرين العـامـة لـلبـذور) مـعـمل الذرة
الصـفراء   حـيث وصلـت كمـيات الذرة
ــسـوقــة أكـثـر من 1855 طـنـا و200 ا
ـــديــــريـــة كـــيــــلـــوغــــرام وان خـــطــــة ا
ـــســـاحــة تـــبــلغ2990 طن.يـــذكــر أن ا
ــزروعـة من الـذرة الـصـفـراء لـلـعـروة ا

 اطنان من الـشعير الـعلفي على1108
مـربي الـثـروة احليـوانـيـة في عـمــــوم
احملـــافــظــة . وقــال الــبــيــان ان (الــيــة
ـربي تـوزيع مــادة الـشــعـيــر الـعـلــفي 
الـثـروة احلـيـوانـيــة لـلـمـوسم احلـالي
تـــضــمــنت شــمـــول مــربي حــيــوانــات
ــــــاعـــــز ــــــزرعــــــة مـن االغــــــنــــــام وا ا
واجلامـوس واالبـقار واالبل واخلـيول
والدواجن واالسماك  اذ بـلغت حصة
ــــاعـــز بـــواقع 90 مــــربي االغـــنـــام وا
كــيـلـوغـرامــا/رأس ومـربي اجلـامـوس
بـــواقع (350 كــــيـــلــــوغـــرامـــا/ رأس)
ومربي االبـقار بواقع  250كيلـوغراما
/ رأس ومــــــــربـي االبـل بــــــــواقع 500
كــيــلــوغــرامــا/ رأس ومـربـي اخلــيـول
بـــواقع 900 كــــيــــلـــوغــــرامـــا /رأس .
واضـاف ان (حـصـة الـدواجن بـلغت 5
ئـة من الـعـلـيـقة لـلـدجـاج الـبـياض بـا
وامـــهــات بـــيض الــتـــفــقـــيس وبــيض
ـائـدة فـيـمـا شمـلـت مـشاريـع تـربـية ا
ـائـدة الـتي ال تـزال في دجـاج بــيض ا
مـرحـلـة الـتـربـيـة تـخـصيـص نـسـبة 5
ـئـة من الـعـلــيـقـة الـعـلـفــيـة لـلـطـيـر بــا
الواحـد الـبالـغة 7 كيـلـوغرامـات علف
الى مــرحــلــة الـــتــربــيــة الــبــالــغــة 20
اما في اسبـوعا وجتهـز دفعـة واحدة 
مـرحـلـة االنـتـاج الـتي تـبـدأ بـعـمـر 21
اسـبــوعــاً ولــغــايـة 80 اســبــوعــا يـتم
ئـة من العلـيقة تخصـيص نسبة 5 با
الـعلـفيـة لـلطـير الـواحد والـبالـغة /50
كيـلوغراما وجتـهز دفعـة واحدة. وبلغ
سعر الطن الواحد من الشعير العلفي
الف دينـار وهو سعـر مدعوم من 250
قـبل الـدولة لـغـرض دعم قطـاع الـثروة
احلـيـوانـيـة لـزيـادة االنـتـاج وحتـسـ
الـنوعـية  لـسد حـاجة الـسوق احملـلية

بغدادوحتقيق االكتفاء الذاتي).
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تــــمــــكــــنـت مالكـــــات الــــشــــرطــــة
اجملــتــمـــعــيــة الــتـــابــعــة لــدائــرة
العالقات واالعــــــــــالم في وزارة
الـــداخـــلــــيـــة من إعــــادة تـــأهـــيل
وتــرمــيم أكــثــر من  700مــدرسـة
ومـــــــــرفـق عـــــــــام فـي بـــــــــغــــــــداد
واحملــــافــــظــــات خالل شـــــــــــهـــر
تشـرين الثـاني من الـعام اجلاري

2019.
وقـال مـديـر الشـرطـة اجملـتمـعـية 
العمـيد غالب العـطية لــ (الزمان)
امـس ان ( جـــــهـــــود الـــــشـــــرطــــة
اجملـتـمـعـيـة تــأتي مـتـمـاشـيـة مع
خــطـة الـوزارة بـتــفـعـيل دور هـذا
التشكيل احليوي ليـــــــــسهم في
ـتــبـادلـة بـ تـعـــــــــزيـز الـثــقـة ا

واطن).  رجـــل األمن وا
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واضـاف الــعــطــيــة  ان (مالكـات
الـشـرطـة اجملـتمـعـيـة  اسـتـطاعت
من تــنـــظــيـم حــمالت تـــطــوعـــيــة
بــــالـــتــــعــــاون والـــتــــنـــســــيق مع
ـؤسسـات احلـكومـيـة اخملتـصة ا
ــنـظــمــات الـدولــيــة واحملـلــيـة وا
ــدنــيـ فــضالً عن الــنــاشـطــ ا
ـواطـنـ في مـخـتلف وعـدد من ا

مــحـافـظـات الــعـراق من اإلسـهـام
في إعــادة تــأهـــيل وتــرمــيم عــدد
ــدارس ودور رعــايـة كــبــيـر مـن ا
االيــــــتــــــام وريــــــاض األطــــــفــــــال
ــسـتــشــفــيـات واألرصــفــة بـلغ وا
مجـموعـها 711 نشـاطاً تـطوعـياً

خالل شهر تشرين الثاني).
واكـــد الــعـــطــيـــة  أن (الــشـــرطــة
اجملــتـــمـــعـــيـــة الـــتي هـي إحــدى
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من مجـسات االخـتبـار الكـبـرى التي يُـعرف بـها الـعالم الـرباني هي مـواقفه من

احلُكّام .
ـداهنـة دلّ ذلك على صـانعـة وا فانْ كـانت مـواقفُه صـارمةً حـازمـة بعـيدةً عـن ا

 . شدة وَرَعِهِ في الدين وخشيته البالغة من ربهِ في مهادنة الظا
ـفارقات التي يُحدِثُها احلاكم وإنْ كانت تـصطبغ باجملامالت وغض النظر عن ا
ن يتاجر بالدين دون ان يكون من ايـثاراً لرضاه على رضا اخلالق  عُلم انه 

وازين . باد وا أهل القَدَمِ الراسخة في مضمار الثبات على القيم وا
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ـوقف الــنــاصع من الــســلـطــويــ عـلى وفي كل عــصــر وفي كل قُــطْـر هــنــاك ا
اختالف مـراتبهم ِمـنْ قِبَلِ العـلماء الـربانيـ كما أنَّ هـناك حثـاالت تخوض في
مسـتنـقعـات الرذيـلة من خالل تـأييـدها ودعـمهـا ومسـاندتـها لـلحُـكّام الـظا 
ِـنَح واجلوائز وتبـرير أعمـالهم واالدعـاء بأنـها شرعـية الغـبار علـيهـا  طمعـاً با
والـعـطـايـا والـهـبـات الـعريـضـة وحتـرص الـسـلـطـات احلـاكـمـة علـى ضخ هؤالء

كانتهم مكافأةً خلدماتهم الكبيرة للسلطة احلاكمة . واالشادة 
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رجع الكبير االمام الشهيـد السيد محمد باقر الصدر –رضوان الله لقـد دفع ا
واقفه الصلبة من طغيان الدكتاتورية البائدة وأفتى بوجوب عليه  –حيـاته ثمناً 

العمل الزاحة كابوسها عن الرقاب .
وســار عـلى نــهــجه طالبه الــفـضـالء ووكالؤه اخملـلــصــون وازدانت بـهـم قـافــلـة
ـظلـومة ـة اجملاهـدة ا الشـهـداء االبرار  الـتي ضمت فـي جمـلة من ضـمّت الـعا
الـشـهـيـدة آمـنه الـصـدر  –بـنت الـهـدى  –في مـنـحى واضح الـداللـة عـلى عـمق
ـ  نـاهيك عن رآة الـعـراقـية في عـمـلـية الـكـفاح ضـد الـظـلم والظـا مـشـاركـة ا
رعـيل مـن الـعـلــمـاء والـرسـالــيـ الـذيـن القـوا من صـنــوف الـتـعــذيب اجلـسـدي

ظلمة والزنزانات الرهيبة . والنفسي ماالقوه في الدهاليز ا
-4-

ـسـيب  –وهـو أحـد الـعـلـمـاء ويـحـدثـنـا الـتـاريخ عن مـوقف صـلب لـسـعـيـد بن ا
ـلك بن مروان وأوضح ـشاهـير في الـقرن الـهجري األول  –حـيث عرّى عـبد ا ا
قـدسـة ح دعـاه الى ان يـبايع بأجـلى بـيان انـحـرافه وطغـيـانه وتنـمـره للـقـيم ا

(الوليد) خليفةً ألبيه ...
سيب يقول : لك الى ابن ا لقد كتب عبد ا

الى اخي اخلـالص دون الناس  انّ الـناس قد دعـوا الى بيعه ابن اخـيك الوليد
ــا أرجــو فــيه من االســتــقــامـة  فــانْ رايتَ أنْ تــدخل فــيـمــا دخل فــيه الــنــاس 

واصالح ذات الب فافعلْ فانّ رسول الله (ص) قال :
سلم بيعة فمِيتَتُهُ جاهلية }  { مَنْ ماتَ وليس في عنقه المام ا

لك بن مروان قال : سيب كتاب عبد ا وح قرأ سعيد بن ا
كـذب والـله الذي ال الـه إالّ هو مـا هـو بـأخي اخلـالص دون الـنـاس  انّه لـعدّوي
من دون الـناس  هـو الـذي بـعث الى بـيت الـله احلـجّاج فـنـصب عـلـيه اجملـانيق
وأحــرقه بــالـنــار ولم حتل (مـكــة) ألحــد من اخلـلق االّ حملــمـد  أحــلّت له ثالث

ساعات من نهار  
فدعاني ان أبايع البنه  يريد أنْ يجعلها هرقلية .

قدسات لك) تقطر غَيْرةً على الدين وا سيب) بحق (عبد ا وكلـماتُ (سعيد بن ا
لك وكشف أوراقه السوداء  ووضوحا في إدانة عبد ا
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لك) أكثر في رسالته من األكاذيب  ان (عبد ا

سيب هو االخ اخلالص له من دون الناس الكذبة لم يـكن الزعم بانَّ سعيد بن ا
الوحيدة 

ان الكـذبة االكـبر كـانت القـول : انّ النـاس قد دعـوا الى بيـعة الـوليـد  ولم يكن
ـا هي رغبة خالصة من أبيه  للـناس يد في هذه البيـعة من قريب أو بعيد  وا

نافق احمليط به فقط . وا
فـارقات الـعجـيبة فـي رسالتِه اسـتشـهادهُ بـاحلديث الـنبـوي الشريف في ومن ا
سلم لالمـام  واالّ فهم مرتدون الى اجلاهلية وال أدري كيف وجوب مـبايعة ا
ـلك لـنـفسـه هذه الـكـذبة الـكـبـرى ح اعـتـبر ابـنه (الـولـيد) جـامـعا سـوّغ عـبد ا

لشرائط االمامة الشرعية ?
وهو الذي لم يكن يُحسن القراءة الصحيحة للقرآن حيث انه كان (حلّانا)..!!

-6-
روانـي حـ التـقاه سـيب) أحـد العـاملـ في اجهـزة ا لقـد سأل (سـعيـد بن ا

دينة : في ا
كيف تَرَكْتَهُم ?

قال :
بخير 

فقال له سعيد :
(تركتَُهم يُجيعون الناس ويشبعون الكالب).

وهذا ما قاله الكميت حتديداً 
أجاع الله مَنْ اشبعتُمُوه 

وأشبعَ مَنْ بجورِكُمُ أُجيعا  
ـروانـيــــ اشبـعـوا الـكـالب وأجــاعـوا األحـرار واحلـرائـر من انّ الـطـغاة مـن ا

الناس ..!!
طلب بن السايب -   وح سمع أحد ضعفاء النفوس  –وهو ا

سيب قال له : كالم سعيد بن ا
يغفر الله لك 

تشيط بُِكليمةٍ تلقيها 
قال له سعيد :

اسكت يا أحمق 
والله ال يسلمني الله ما أخذتُ بحقوقِهِ 

ـسـيب لم تـأخــذه في بـيـان الـطـغـيـان االمـوي ان ابن ا
لومةُ الئم 

وهكذا هم الرجال في كل األجيال ...
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ــئـة عــــــــــام واحــــــــد إلى 40 بــا
بــــــعــــد أن كــــان االجنـــاز فـي هـــذا
شـروع صفر %فضل عن ارتـفاع ا
نــسـبــة الــتــسـويـق بـواقع 46625

خط .
ــســــــــــوقـة عــلــمـاً إن اخلــطــوط ا
كـــــــــــانـــــــــت 32380 عــــــــــــنـــــــــــد
االســــــــــتـالم لـــلــــوزيـــر الــــتـــاسع
وحتـــــول الــــتـــــســــويـق بــــتـــــاريخ
خـــــط 79005الـــــى  1122019

مسوق.

ــدا وعـــمل عــلى ربط ــدا إلى 68 
الـكـبالت الـضـوئـيـة الـواصـلـة بـ
عـدة مـنـافـذ مـنـهـا منـفـذ عـرعـر من
اجلـانب الـسـعـودي ومنـفـذ الـولـيد
من جـانب سـوريـا ومـنفـذ طـريـبيل

من جانب األردن. 
كــمـا أحــبط الــعـديــد من عــمـلــيـات
تـــهـــريب ســـعـــات االنــتـــرنـــيت في
ــنــافـــذ احلــدوديــة وهـــذه كــلــهــا ا
سـاعدت في رفـع السـعـات الداخـلة
لــلــعـراق إذ كــانت نــســبــة االجنـاز
ئة خالل 16 عام فيـها صـــــــفر بـا
وفـي عـــــام  2019أصـــــبــــــحت 10

ئة  با
أمـا بــخـصــوص الـقــرض الـيــابـان
ـزمع تـفـعـيـله مـنـذ الــذي كـان من ا
عام  2017إلتكمال البنـية التحتية
ــــشـــــروع  بــــواقع اخلــــاصـــــة بــــا
خـــمــســون ألـف خط هــاتف ارضي
بتــقنية الكيبل الضوئي  ftth بعد

ذكور. إهماله منذ العام ا
إذ شُغل منه 2500 خط لـلمـشروع
بــصـورة جتـريـبـيـة ومـازال الـعـمل
جـاريـا علـيه بـالتـعاون مـع القـطاع

اخلاص . 
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ـوازنة ـمـولـة مـن ا ـشـاريع ا امـا ا
االســتــثــمـاريــة وتــنـمــيــة األقــالـيم
والتي تركت ألعوام اذ شُرع العمل
بهِ منـذ عام 2012 ولم يكـتمل فـقد
سوق 200 ألف خط هـاتف ارضي
وارتـــفــعـت نــســـبـــة االجنــاز خالل
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افـــتــتـح وزيــر الــتـــخــطـــيط نــوري
صـــبـــاح الـــدلـــيـــمي في اجلـــهـــاز
ــركــزي لــلـتــقــيـيـس والـســيــطـرة ا
النـوعـيـة مـخـتبـرا حـديـثـا لـفحص
ـعـدلـة وراثـيـاً يـعد األول األغـذيـة ا
قارنة من نوعه في العـراق وآخر 
األوزان وذلك تـنفـيذاً لـرؤية وزارة
ـسـتـهـلك الـتـخـطــيط في حـمـايــة ا
وضــــــــمـــــــان سالمــــــــته وإعـــــــداد
مــواصـــفـــات رصــيـــنـــة ومــراقـــبــة

تنفيذها وااللتزام بها.
ه عدداً وأعلن الدليـمي خالل تكر
ـــنـــتـــــــــجـــ من اخملـــتـــرعـــ وا
الــعــراقـــيــ خالل عــام 2019 عن
إصدار الوزارة 440 براءة اختراع
وتـــســجــيل 800 طـــلب جــــــــديــد
ـئــــــــة مــقـارنـة ـو 7 بــا ـعــدل 

اضي 2018. بالعام ا
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تـميزين من ه ا وأشاد خالل تـكر
عـلمـاء ومختـرعي الـعراق بـجهود
الــكــفــاءات الــعــراقــيــة وســعــيــهــا
الـدؤوب نـحـو حتـقـيق الـتـمـيـز في
مـخـتلف اجملـاالت الـعلـمـية مـؤكداً
ســعي الـوزارة فـي تـوفــيــر جــمـيع
ــنــاســبــة لــلــمــخــتــرع الــظــروف ا
الــعــراقي والـــعــمل مع الــدول ذات
ـضمار التـجارب الرائـدة في هذا ا
على توقيع مذكرات تفاهم من أجل

حتقيق هذا الهدف.
الفتاً في بيان تـلقته (الزمان) امس

إلى (أهمية إدامة جسور التواصل
ــــبــــدعــــ بـــــ اخملــــتــــرعـــــ وا
الــعـراقــيـ في اخلــارج ودعـوتـهم
لــــوضع بـــصـــمــــات جنـــاحـــهم في
الـعراق ومـواكـبة الـتـطور في كـافة
اجملاالت) فيـما أشار الـدليمي إلى
(حـرص الـوزارة في بـنـاء شـراكات
متينة مع القـطاع اخلاص لتحقيق
دعـم حــقــيــقي لـــلــمــبــدع الــعــراقي

نتج الوطني). وا
ولم يـــصح الــشـــارع الــعـــراقي من
خـبـر إحـالـة وكالئـهاومـسـتـشـارها
الفني لـلتقاعـد وإنهاء تكـليفهم من
مناصـبهم حتى يأتي تـقرير صادم
ومــــفــــصل عـن مــــنــــجــــزات وزارة
االتصـاالت الـتي تضـمنت مـشاريع
ـئـة نـسـبـة االجنـاز فـيـهـا صـفـر بـا

نصرمة. خالل الـ 16عاما ا
فـمـنـذ تــسـنم الـوزيـر نــعـيم ثـجـيل
الـربيـعي في تـشـرين األول من عام
ســعى بــشـــكل جــاد الجنــاز 2018
عــدة مــهــام مــنــهــا مــا كــان ضــمن
عد ومنها ما البرنامج احلكومي ا
لم يكن ضمن البـرنامج حتى تمكن
من اجنـــاز خالل عـــام واحـــد عـــدة
مــشـاريـع كـانت تــعــاني من تــلــكـؤ
ـئة واالجنـاز فيـها بنـسبة 100 با
ـئـة خالل األعـوام الـسـتة صـفـر بـا

نصرمة. عشر ا
ــاضي في إذ حـــقق خالل الــعـــام ا
وزارة االتــصــاالت زيـادة بــســعـات
االنتـرنيت الـداخلـة للـعراق من 37

من جانب أخر عُقدت عدة اتفاقيات
مــنــهــا مــا يــتـعــلـق بــنـقـل الــبــريـد
الــداخـــلي واخلـــارجي مـع حتــالف
يــونــيــكــوم وتــوقــيع عــقــد تــقـد
خدمـات الدفع االلكـتروني وتـوفير
نقاط البيع واجناز الصراف اآللي
وأتـمـتـة أنـظمـة الـبـريـد وحتـويـله
إلـى نـظـام الـكـتـروني مـتـكـامل كـان
منها تطوير مبنى التبادل البريدي
 وانــشــأ مـركــز اتــصــاالت يــحـوي
عـــــلى  150مـــــوظـف عـــــلى مـــــدار

الـسـاعـة فـضالً عـن جتـهـيـز مـركـز
ـقـاييس خـدمـات رجـال األعـمـال بـا
الــدولــيــة  وكــذلك جتــهــيــز مــركــز
ـــعـــلـــومــات خلـــدمـــات الـــقـــطــاع ا
اخلـاص كالود داتـا سـنـتـر نـاهيك
عن جتـهيـز مركـز احلركـة البـريدية
في بـغـداد بشـارع فـلـسطـ أيـضا
جتهـيز مـخازن لـلخدمـات البـريدية
وتـــوفــيــر 110 ســيــارة لـــلــتــوزيع
الــبــريــدي ونــقل نــقــطــة الـتــوزيع
الــــــبـــــــريـــــــدي من األردن إلـى دبي
ليـرتقي إلى مصـافي شركـات النقل

الـــدولـــيــــة وكل هــــذه األعـــمـــال 
اجنــــازهـــا خالل 30 يـــومــــا عـــمل
فعلي.كما  فتح إطار التـــــــعاون
مع البـريد األمـريكي وانـشأ مـنصة
الـكـترونـيـة وفـتح خدمـات الـشحن
ـنجزان اجلوي الـتي حُققت فـيها ا

ئة.  من صفر  إلى 25 با
أمـا مـشـروع شـركـات الـتـوصــــــيل
فكانت نـسبة االجنـاز من صــــــــفر
ــئــة فـي حـ ـــئــة إلى 100 بــا بـــا
تــشـكــلت نـسـبــة االجنـاز في كالود
داتا من صفر% إلى %20 علماً أن
ــــنــــجـــزات لـم تـــكـن ضـــمن هـــذه ا

البرنامج احلكومي..
عـلى صعـيـد متـصل أوضح مـصدر
مطـلع بحسب بـيان تلـقته (الزمان)
امس إن (وزارة االتـــصــاالت كــانت
قد خسـرت قرابة 700 مليـار دينار
بــــــســـــــبـب اإلدارة خـالل األعــــــوام

السابقة).

نوري صباحنعيم ثجيل 

تــــشــــكــــيـالت دائــــرة الــــعالقــــات
واإلعـالم في وزارة الــــداخــــلــــيـــة
تـــــبــــذل جـــــهــــوداً إنـــــســــانـــــيــــة
واجـــتــمــاعــيــة كـــبــيــرة من خالل
نـزول هـذا الـتـشـكـيل فـي الـشارع
ــواطــنـ وتــفــاعــله مع هــمــوم ا
والــذي أســـهم بـــدوره في عـــكس
ـــشـــــرقـــة لـــلــجـــهــاز الــصـــورة ا

الشرطوي العراقي).
وأكد قـائـمـمـقـام  قـضـاء بـعـقـوبة
في مـحافـظة ديـالى أن احملافـظة
تـخـلـوا من مـجــزرة صـحـيـة مـنـذ

 16عاما.
وقـــال الـــقــائـــمـــمــقـــام عـــبـــدالــله
احلـيـالي لـ (الـزمـان) إن  (ديـالى
ال تــــــــــضم اي مــجــزرة صـحــيـة
اشية منذ 2003 لذبح االبقار وا
وحــــتى يــــومــــنــــا هــــذا وكـل مـــا
مــــوجـــود مـن حلـــوم في مــــحـــال
ـــــــــــــــــدن الــــــقــــــصــــــابــــــة في ا
والـقــــــــــرى هـو نـاجت عن الـذبح
الـــعــشـــوائي الــبـــعــيـــد عن أعــ

الرقابة) . 
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وأضاف احليـالي ان  (ما يحدث
عـناها احلـقيقي كارثـة صحيـة 
وحـــذرنــا لــســنـــوات طــويــلــة من
خــطـــورة الـــوضع وال بــــــــد من
تــوفــيــر بـديــــــــل عــاجل خــاصـة
ـــســــؤول عن األمـــر دوائـــر وأن ا
الــــــبــــــلــــــديــــــة لــــــكـــــــن دون اي
استـجابة).الفـتا الى ان   (مـليون
ـثلـون سكان و500 الف نسـمة 

ديــــالى يـــتـــنــــاولـــون حلـــوم ذبح
عــــشـــــــــــوائي مــــنــــذ 16 ســــنــــة
مــتــتــالــيــة دون اي رقــابــة وهـذه
ـا ال ــرة الــتي ر احلــــــــقـيــقــة ا

يعرفها الكثـــــــيرون). 
فـيـمـا كـشــــــــــفت دائـرة هـجــــرة
قــضــاء خــانـــقــ في مـــحــافــظــة
ديـالى عن احلـصـيــلـة الـنـهـائـيـة
لألســــر الـــنـــازحـــة من قــــــــــــرى
قــضـــاء خـــانـــقــ شـــمـــال شــرق

احملافظة. 
وقــال مـديـر هـجـرة خـانـقـ عـلي
إن غـــــازي آغــــــا   لـ (الـــــزمـــــان )
ـوثــقـة (احلــصــيـلــة الـنــهــائـيــة ا
باألسـمـاء لألسر الـتي نزحــــــــت
من قــرى خـانــقــ خالل األشــهـر
ـــــاضـــــيــــــة بـــــســــــــــــــبب الـ12ا
تهــــــديدات وهـجـــــــمـات تنـظيم
داعـــش بــــــلــــــــــغت 244 أســــــرة

فــــــقط ). 
وأضــاف آغـا أن دائــرته  (رفـعت
الى وزارة الهـجرة قائـمة رسـمية
بــجــمـيـع االســر من اجل تــوفــيـر

ساعدات االنسانية لها). ا
الفتـــــــا إلى أن  (أغـــــــلب األسر
جلــــأت إلـى مــــنـــازل فـي أحــــيـــاء
وأزقـة مـركــز خـانـقـ وبــعـضـهم
اآلخــــــــر إلـى قــــــــرى زراعــــــــيــــــــة

أخــــــــرى). 
ونبه مديـر هجرة خـانق إلى أن
 (مـوجة الـنـزوح هذه هي األكـبر
من نـوعـهـا مـنـذ سـنـوات طـويـلـة

. ( في خانق

هذي سنينُكَ تعبرُ
                       عشرون منها تُقبَرُ!

مرتْ عليكَ (سواجع) 
                       أيامُها تتكررُ

جعلتكَ تنزفُ شيمةً 
                       فتضيقُ فيكَ األدهُرُ!

نايا واقف ب ا
                      ومالذُ صبرِكَ يأمرُ

لكَ في السماءِ مهابة 
                      لكَ في السماءِ مُبشّرُ

مثل النبي طويتَها 
!                       فشدتْكَ تلك األسطُرُ

منها قطافُكَ جنةً 
! رارةِ سُكرُ                      رغم ا

الترتضي بنفاقِها 
                     لو شئتَ فيها تبذرُ

×× ××
هذي (سنيُّكَ) تعبرُ 

ج
                    من أي حلمٍ تنظرُ?

في األرضِ ينزفُ جرحُنا
                    مأساتُنا تتكررُ

فلكمْ شربْنا مرَها
                    وجراحُنا تتعطّرُ

إنا حلمْنا نرتقي
                   وعلى الشموسِ نُمرَرُ

لكن هوينا فجأةً
ُخبِرُ!                    واحتارَ فينا ا

فينا غراب ناعق 
!                    بوم وشؤم منذُرُ

ياعامُ صل بيننا
                   فالوضعُ فينا أخطرُ!


