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اآلبـار  ومـيـاه الـصـرف الـصحي 
الـــصــــنـــاعي   مـــيــــاه مـــحـــطـــات
ــعــاجلــة  اخملــلــفــات الــســائــلــة ا
لــلــمـــســتــشــفـــيــات وكــذلك اجنــاز
الـفـحـوصـات اخلــاصـة بـالـبـحـوث
والدراسات التي جتريـها اجلامعة

ديرية) .  وشــعب ا
واوضـح الـــــشـــــمـــــري  ان ( عــــدد
الــفــحــوصــات  الـتـي  اجــراءهـا
4585 فـــحــــصــــا  مــــخــــتــــبــــريـــا
جــرثــومــيــا)  مــؤكــدا ان (كــوادره
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أكـــد مــجـــلس  مـــحـــافـــظــة ديـــالى
ــنــحـل بــان اســتــثــمــار بــحــيـرة ا
حـمـرين سـيـحـقق االكـتـفـاء الـذاتي
من االسـمـاك خالل 6  أشـهـر فـقط
مــبــيـــنــا ان وضــع الــبــــــــــحــيــرة
حــــالــــيــــا مــــتـــروك دون اي ادوات

لالهتمام . 
وقـال رئـيس الـلـجـنـة الـزراعـية في
اجمللس حقي اجلبوري لـ (الزمان)
امس  إن  (بـحــيـرة حـمـرين والـتي
ـساحـتـها الـكـبيـرة قادرة تـتـميـز 
عــلى حتـقــيق االكـتــفـاء الـذاتي من
ـخــــــــــتــلف انـواعــهـا االسـمــاك 
ـــنـــطـــقـــة وسط الـــعـــراق خالل 6

أشهر فقط).
واضــاف اجلــبــوري ان  (حتــقــيق
االكــتـــفــاء الـــذاتي يـــأتي من خالل
الـيـات مـنـتـظـمـة أبـرزهـا احـالـتـهـا
لالســــتـــثـــمــــار من قـــبـل شـــركـــات
مختصـة بتربيـة وانتاج االسماك)
الفـتـا الى ان  (الـبـحــيـرة فـيـهـا كل
عوامل النجـاح في حتقيق معدالت

انتاج غير مسبوقة لألسماك لو 
استثمارها من خالل ادوات علمية

متطورة) .  
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وبـــــــــ اجلــــــــبـــــــــوري ان  (وضع
الـبــحـيــرة حـالــيـا مــتـروك دون اي
ادوات لـالهـتـمـام رغم انــهـا تـشـكل
ثـروة طـبــيـعـيـة قــادرة عـلى تـامـ
فرص عمل ألالف الشباب العاطل
وتـــدر امــوال طــائـــلــة لالقـــتــصــاد
الــوطـني وحتـقق االكــتـفـاء الـذاتي

من مادة غذائية هامة).  
واشــار رئـيس الـلـجـنـة الـزراعـيـة 

ـيــزات في الى ان  (ديــالـى تـضـم 
الــقـدرة عــلى حتــقــيق االكــــــــتــفـاء
الـذاتي لـيس من االسـمـاك بل حـتى
ـنـتـوجـات احملــاصـيل الـزراعـيـة وا
احلـــيـــوانـــيـــة ولــــكن حتـــتـــاج الى
تـــخــطــــــــــيط وتـــنــظـــــــــــيم ودعم
حـــــكـــــومي مـع ارادة لـــــدعم مـــــلف
ــنـــــــــــــتــوج االســـتــثـــمـــار ودعم ا

الوطني ) .  
ومن جـانب آخر كـشف مـدير مـكتب
حــقـوق االنـســان في ديـالى صالح
مهدي عن حـصيلـة لـ"االنتحار" في

احملافظة لعام 2019. 
ان وقـــــال مـــــهـــــدي لـ (الـــــزمــــان )
ــســـجــلــة (مــحـــاوالت االنــتــحـــار ا
رسـمـيا لـدى اجلـهات اخملـتـصة في
ديـــــالـى جتــــاوزت حـــــاجــــز الـ 50
مــحــاولـــة انــتــهت 33 مـــنـــــــــــهــا
بـالــوفـاة اغـلــبـــــــــهم من الــشـبـاب
ن تـتـراوح أعـمـارهم من 18-30

سنة ).  
وأضــــاف مــــهـــــدي أن  (اســــبــــاب
االنتـحار مـتعددة بـينـها اقتـصادية
ـــــشـــــاكل واخـــــرى تـــــتــــعـــــلـق بــــا
اجملـــــتــــمــــعــــيـــــة)  الفــــتــــا الى ان
(االنـتـحار لـم يعـد حـاالت فـردية بل
ظاهرة بـدأت تثير قـلق الراي العام
في ديــــالى بــــشــــكل عــــام خــــاصـــة

بالسنوات االخيرة).
واعلنت مديرية الـبيئة في محافظة
ديــالى  انــهـــا أجــرت خالل الــعــام
2019 عــدة فــحــوصــات بــيــئــيــة 
اضــافـة الى الـفـحـوصـات اخلـاصـة

بالبحوث والدراسات. 
وقـال مــديـر بـيــئـة ديـالى عــبـد الـله
هــادي الـشــمـري لــ ( الــزمـان )  ان

الــبـــيـــئـــيـــة مــســـتـــمـــرة بـــإجــراء
الـفـحـوصـات البـيـئـيـة خالل الـعام
اجلـــاري 2020 مـن اجل خــــدمــــة
ـــواطـــنـــ  وخـــلق واقع بـــيـــئي ا
تسوده مقومات السالمة والصحة
الـــعــامـــة).  ومن جــانـب آخــر أكــد
رئـيس اللـجنـة االمنـية في مـجلس
ديـالى الـسابق صـادق احلـسـيني
ــاضي 2019 األكــثــر ان الـــعــام ا
دمـويـة في الـنـزاعـات الـعـشـائـريـة

بعد 2003.
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وقــال احلــســـيــني لـ (الــزمــان) إن
(2019 شـهــد نــزاعـات عــشـائــريـة
متـعددة اسـفرت عن سـقوط الـعديد
من الـضـحـايـا الفـتـا الى انه األكـثر
دمـويـة بـعـد 2003 لـكن يـبـقى اقل

نسبيا بالعديد من احملافظات).
واضـاف احلــسـيـني  ان  (اسـبـاب
النزاعات العشائريـة مختلفة لكنها
تــؤدي الى نــزيف دمــاء وحــالـة من

عدم االستقرار األمني).
وأكـد احلسـيني ان  (تـشـكيل جلـنة
ـاضي الـراي الــعـشـائــريـة الــعـام ا
خـــطـــوة مــهـــمــة اســـهـــمت في حل
العديد من النزاعات ومنعها من ان
تــتـــطــور الى صــراعــات مــســلــحــة

تؤدي الى ازهاق االرواح) .
من جـــهــته قـــال رئـــيس الـــلــجـــنــة
نحل الزراعية في مـجلس ديالى ا
حــــقي اجلـــبــــوري لـ (الـــزمـــان) إن
ــتــوفـر فـي سـدود ــيــاه ا (خــزين ا
ديـــالى اخلـــمــســـة والــتي أبـــرزهــا
حمـرين والعـظيم يـزيد عن مـلياري
م مكعب وهـو كافي لتـام اخلطط
الــــزراعـــيـــة خالل الـــعـــام اجلـــاري

2020 بشكل ال يدفع للقلق) .
واضــاف اجلـبــوري  أن  (االمـطـار
ــوسم الــتي هــطــلت مــنــذ بــدايــة ا
الـــشــتـــوي لم تـــغــيـــر اي شيء في
خـزين ديالى االسـتـراتيـجي كونـها
كــانت مــحــدودة جــدا)  الفــتــا الى
(انـنـا نـنتـظـر سـيول اذار ونـيـسان
الـــــــــــقــــــــــــادم فـي دعـم اخلـــــــــــزيـن
االسـتـراتـيـجي خـاصـة في حـمـرين
ــا يــعــطي اآلمـال بــتــامــ مــيـاه

كافية لعام  2021).
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الناقد والـقاص حسب الله يحيى في تعليقاته بدئي النزيه يـتساءل األديب ا
الـقصـيرة الـتي ينـشرهـا على صـفحـة (طريق الـشعب الـثقـافي) التي يـتولى
ن يـعـتـمدون ـاذا ال يـقـرأ عـدد  ـاذا?) يـتـسـاءل  حتـريـرهـا حتت عـنـوان (
(خـبـراء) لـلـكـتب الـتي تـزمع وزارة الـثقـافـة أو إحتـاد االدبـاءاو دور الـنـشر
ـرموقـة طبـعهـا ويقـدمون تقـارير عـنهـا من غيـر أن يقـرأوها? تـرى أليست ا
ثقف?! سؤولية وهي من أهم خصال ا سألة قائمة على اخلبرة والثقة وا ا
ـؤسف أن يضرب الـفساد كل مرافق اجملـتمع العـراقي وتهافت على من ا
ـال وجمعه البل اكـتنازه بدءا من جامـع القمامة إلـى أعلى مستوى حب ا
ـثقـفون أو الـكتـاب بدعـا في هذا اجملـال فهم في احلـيـاة الدنـيا ومـا كان ا
نون واحلـروب النـزقة العـبثـية الـناجتة عن نـتاج اجملـتمع الـذي عصفت بـه ا
التي تزج الـبالد والعبـاد دون استشـارة أحد وما نتج الـدكتاتـورية الفـردية
وعدم واخـيرا احلـرب األهـلـيـة عـنـهـا من حـصـار سحق احلـيـاة في الـعـراق
دمر الذي نعانيه اإلستقرار منذ تموز 1958فـانتج ذلك كل هذا التشويه ا
ويـعـرض خـدماته في حـتى طـفق بـعـضهم يـبـيع مـقـالته في سـوق الـنـخـاسة
ـكـتــوب عـنه يـفـرح بــهـذه األكـاذيب لـذا وا الــكـتـابـة عـمـن يـشـاء ومـا يــشـاء
وذهـبت أيام تـراجـعت الـعالقـة ب الـكـاتب والـقارىء ال بل تـكـاد وتـتالشى
ايـام كــانت قـصـيــدة ألبي فـرات شــاعـرنـا الــكـبـيــر تـقـيم الــصـدق اجلـمــيل

وتظل الناس تتر بها. الدنيا
ولــهـذا الــذي أشـار إلــيه الـنــاقـد حــسب الـله يــحـيى أســبـابه فــإذ ضـربت
الـفـوضى مجـاالت احلـياة كـلـها فـأضـحى قـائل احلق كالـيـتيم عـلى مـائدة
الـلئيم وطريق احلق قـليل سالكـوه وأنا أحتدث عن جتربة شـخصية دفعت
ضـريـبـتـهـا ألنه مـنـذ الـيـوم الـذي دونت فـيه رأيي الـذي لم أوافق فـيه عـلى
نـشـر روايـة ضـعـيــفـة ركـيـكـة مـا دفـعت لي اجلـهـة الـثـقـافـيـة الـرسـمـيـة أيـة
مـخطوطة ال بل إن أحد من أحال إلي إحدى اخملطوطات التي تتناول أدب
ـؤلف النـاقد ـغتـرب عـلي بدر وعـلى الرغم مـن حتامل ا الـروائي الـعراقي ا
وعـلى الـرغم من عـلـى عـلي بـدر وتـفـســيـر عـديـد روايـاته تــفـسـيـرا سـلـبــيـا
اخـتالفي مع الكـثير من طـروحات الـناقد فـفد وافقـت على النـشر مع بسط
ــســؤول ــؤلف وإذ ذهـــبت بــرأيي هـــذا إلى ا احــتــرامـــا لــرأي ا األســـبــاب
عرفة رأيي باخملطوط الذي لم أعرف كاتبه لكن عرفته ست قلقه  الـثقافي 

بعد أن صار اخملطوط كتابا!
وإذ أحــيـلت إلي بــعض اخملـطـوطــات فـوافـقت عــلى نـشــر إحـدى الـروايـات
ولم أوافق على الـثـانيـة كـان هـذا ختـام مـا احيل إلي من اجلـديـرة بالـنـشـر
ـدقق الذي ينـزل النـاس منـازلها وال يـبخـسها مـخطـوطاته! فـهذا اخلبـير ا
حـقها ما عاد له مكان في هذا اجملتمع الذي ذر الفساد قرنه في كل مرفق
هو الذي فما كل الناس مـستعدون لدفع ضرائب ماديـة ومعنوية من مـرافقه

جبل على مصلحته األنوية الذاتية.
ترى هل يالم ( اخلبير?!) الذي ال يقرأ?!

نـهار الذي غادر قيمه ومـثله والتزاماته وصار ذاك  أم الـلوم على اجملتمع ا
? أثرا بعد ع

ان ن سيقـرأون هذه السطور ـوقن إن الكثـير  إني 
بـقي من يـقـرأ سيـقـولون: تـسـتأهـل ذلك متى تـتـعلم
مـن أين تــؤكل الــكــتف والــعــضــد? ألم تــســتـفــد من
ديـدة? ومن لم يـسـتـفـد من جتارب سـنـوات عـمـرك ا

عمره كان العمى أولى به وأجدى وأجدر?!

(شـعبـة التـحالـيل البـيئيـة   قامت
بــإجــراء فــحــوصـــات مــخــتــبــريــة
جـرثــومـيـة  شــمـلت الـفــحـوصـات
الدالة احلامضية  االمالح الذائبة
 الــــتـــوصـالت الـــكــــهـــربــــائـــيـــة 
الـــكــــلـــوريـــدات  الـــكـــبـــريـــتـــات 
الـــصـــوديـــوم  الـــبـــوتـــاســـيـــوم 
ـــذاب  عـــكـــوره  االوكـــســـجـــ ا
فـحــوصـات الــبـكــتـريــا) . واضـاف
الشـمري  ان (الـفحـوصات شـملت
ـاذج من مـيـاه االنـهـر  ايـضــا   
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وانا اجتول في اسطنبول واشاهد
االجنــازات الــتي تــشــمل مــجــاالت
ـتــرو والـتـرام ) الـنــقل الـســريع (ا
وبـاقـي وسـائل الــنــقل اجلــمـاعــيـة
زهــــيـــدة االســــعــــار الــــتي جتــــعل
ــواطن الــتـركـي وحـتـى الـســائح ا
يـســتـغــني عن اسـتــأجـر الــتـكـسي
ـــــعـــــانـــــاة من غـــــالـي االجـــــور وا
االزدحـام تـبــهـرني مـعــاجلـة ازمـة
الـســكن حـتى اصـبـحت الـعـمـارات
السكنية تـعاني من العرض قياسا
الـى الـــطـــلب وهــــنـــا فـــتح اجملـــال
لالســتـثــمــار في هــذا اجملـال عــبـر
اعــــطــــاء اغـــراء االقــــامــــة وحــــتى
اجلـــنـــســـيـــة في حـــالـــة حـــصـــول
االجنبي على شقة او فيلة سكنية

واســـتــفــاد  الــعـــراقــيــون من هــذه
اجلـــزئــيـــة فــكـــانت هــنـــاك عــوائل
عـراقــيـة قـد حــصـلت عــلى االقـامـة
بعـد ان اشترت شـقة قد ال يـتجاوز
ســــعـــر بـــعـــضـــهـــا 20 الف دوالر
وكـلمـا تسـوء االوضاع في الـعراق
يـكـثـر الـطـلـب عـلى هـذا الـنـوع من
الـهـجــرة الـتي قـد تـكــون مـنـاسـبـة
بـشـكل اكـثـر من الـهـجـرة الـبـعـيدة
الى امــريــكـــا ودول اوربــا بــســبب
ـعـيـشـة في ايـضـا ان مـتـطـلــبـات ا
تــــركـــيــــا بــــســــيــــطــــة يــــرجع الى
أنـخـفـاض الـلـيـرة الـتـركـيـة مـقـابل
الدوالر فـأي شيء نشتـريه بالـليرة
التركية يقسم على 5 لنحصل على

سعره بالدينار العراقي!
وهـــــــذا االعــــــجـــــــاب قــــــادنـي الى

الــتــسـاؤل مــتى اصــبــحت تــركــيـا
(الــعـثــمـانـيــة) تـعــبـانه جــدا حـتى
ريض) اطلق عـليـها لـقب (الرجل ا
وكــثـيــرا مـا يــتـحــدث الــبـعض عن
ــيــة االولى مــرحــلــة احلــرب الــعــا
والـــــــــضـــــــــعـف الـــــــــذي اصـــــــــاب
االمــبـراطــوريـة الــعــثـمــانـيــة لـذلك
اطلقت هذه التسمية عليها لكنني
لم اقـــتـــنـع بـــهـــذا الـــتـــفـــســـيــر او
االستـنتاج وقمـت بالبحـث فتأكدت
ان اول مــن اطــــــــــــــــــلـق عــــــــــــــــــلـى
االمــــبـــــراطــــوريــــة لــــقـب (الــــرجل
ريض) هو قيصـر روسيا "نيقوال ا
االول" وكــــــان ذلـك ســــــنـــــة 1833
عندما كان القيصر في اجتماع مع
الـــــلــــــورد ابـــــرديـن رئـــــيس وزراء
بريـطانـيا في قصـر وندسـور اثناء
قــــال "لــــيس في حــــيث مــــتـــبــــادل
اســتـطــاعـتي أن أبـعـث احلـيـاة في
ـوتى ان الدولـة العـثمـانيـة دولة ا
مـــيـــتــــة وال أظن أن هـــذا اجلـــسم
الـعـجـوز سـيــقـوى عـلى احملـافـظـة
عـلى احليـاة إنه في حـالـة انحالل
في جـــمـــيـع الـــنـــواحـي"  فـــكـــيف
ـريض ان يـعيش  –بـعد بـالرجل ا
هذا الـتوصـيف - تقريـبا مـائة عام
حـتى يـعلـن موته بـعـد سـنوات من
ية االولى! والـكراهية احلرب العـا
الـقــائـمـة بـ االتـراك والـروس في
عـهـد القـياصـرة امـتدت حـتى قـيام
االحتـــاد الــســـوفــيــتـي  وهــذا مــا
يـفــسـر لـنــا احـد اســبـاب االنـقالب
الـعـسـكـري في تــركـيـا عـلى رئـيس
الوزراء "عـدنان مـندريس" واعدامه
عـام 1960 ألنـه كــان يــنــوي عــقـد
اتـــفــــاقـــيــــة صـــداقــــة مع االحتـــاد
الـسـوفـيـتي بـاالضـافـة الى اسـباب

اخــرى سـنــتــطــرق ألـيــهــا في هـذا
االستطالع.
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في هــذه الـتــسـمــيــة الـتي يــحـاول
االسالمـيـون في تـركـيـا ان يـؤكدوا
عـــلى ان "عـــدنــان مـــنـــدريس" كــان
اسالمـيــا لـذلك هـو من اعـاد االذان
بـالــلـغــة الـعــربـيــة واعـاد الـدروس
ـدارس العـامة وفتح الديـنية الى ا
اول مــعـــهـــد ديـــني وغـــيـــرهـــا من
ظاهـر التي منعـها (اتاتورك) في ا
اعـالنه الـعــلــمــانـيــة واكــد عـلــيــهـا
بإجـراءات صارمـة خلـيفـة اتاتورك
بـعـد وفـاته (عـصـمت ايـنـونو) وان
كانت مثل هذه االجـراءات  الدينية
الـــتي قــام بـــهــا "عــدنـــان مــنــدرس

"اثــــــــنـــاء فـــتــــــــرة حــــــــكـــمه من
1960 – 1950 تـــــوحــــي بـــــإنه

اسالمي ! 
اال انه كـان دائـمـا يـقـول عن نـفـسه
بـإنه (ليـبـرالي علـمـاني) وما اتـخذ
مـن اجــــــرءات كــــــانت فـي صــــــالح
االجتــاه االسالمي هـي لــتــخــفــيف
حــــدة الـــتــــوتـــر بــــ احلـــكــــومـــة
والــســكــان اال ان اســبــاب مــعـادة
ـنــدريس هـو (االصالح الـعــسـكــر 
ـصانع) التي الزراعي) (وافـتتاح ا
اثـرت عـلى ثـروات الـعـسـكـر الـذين
ــفـاصل كـانــوا يـســيـطــرون عـلى ا
االقـــتـــصـــاديـــة الـــزراعـــيــة وادارة
صانع فـأنخفـضت ارباحهم ولم ا
تـشـفع لـعـدنــان مـنـدريس مـا قـدمه

لـتـركيـا من تنـمـية الـبنـى التـحتـية
وفـي تـشـيـيـد الـطـرقـات واجلـسـور
ــــدارس واجلـــــامــــعــــات وبـــــنــــاء 
وانـضـمـام تـركـيــا لـلـحـلف الـنـاتـو
وارسـال قــوات تـركــيـة الى كــوريـا
وهو الذي كان يعادي مشروع عبد
الـنـاصـر القـومي اال ان الـعـسـكر ال
يــحــلـو لــهـم ان يـكــون رجل مــدني
عــــلى راس احلـــــكم فـي تــــركــــيــــا
وحـيـنـمـا اراد الـتـقـرب من االحتـاد
الـــســوفــيــتي (الـــعــدو الــتــاريــخي
واحلـالي لــتــركـيــا) بـاالضــافـة الى
اتصاله بعائلة الـسلطان العثماني
والــســـمـــاح لــهم بـــزيـــارة تــركـــيــا

واالقامة باســـــــطنبول ! 
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دبــر الــعــســكــر بــقــيــادة اجلــنــرال
(جــمـــال جــورســيل) انـــقالبــا عــام
1960 وسجن منـدريس وكثير من
رفـاقه  ونـقل هـو ووزيـرخـارجـيته
(فـــطـــ رشــدي) ووزيـــر مـــالـــيــته
(حـــــسن بـالتـــــقـــــان) الـى  ســـــجن
بـجـزيـرة (يـصي ادا) وفي مـحـكـمة
صورية اصـدر حكم االعدام عـليهم
شنقا بتهمة (قلب النظام العلماني
وتـأسيس دولـة ديـنيـة) و دفـنهم
في نـفس اجلـزيـرة ولم يـتم اعـادة
االعـتـبـار لعـدنـان مـنـدريس ورفاقه
اال عـام  1992من قــبل (تــورغـوت
أوزال) لــيـــنـــقـل الى اســـطـــنـــبــول
ويكون ضـريحهم في مقـبرة مقابل
االسـوار الـبـيـزنــطـيـة الـتـاريـخـيـة
وقـمـنا بـزيـارة هـذا الـضريح وسط
ــقـبـرة تـســاقط االمـطـار ومــنـظـر ا
اجلـمـيل يـجـعـل االنـسـان ال يـخاف

وت! من ا
©l³²¹® ترو وسيلة رخيصة التنقل با
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نطق واحلكمة يقوالن : ا

ـثـيرةٍ لـلـجـدل ح يـكـثـر الـفشل في االداء البُـدَّ من جتـنب الـشـخصـيـاتٍ ا
ويصار الى اختيار رئيس جديد جمللس الوزراء .

انّ الـعملية السياسية في العراق اجلديد (ابتداءً من 2003/4/9 وحتى
الساعة) 

لم تُـنْجِـزْ للـمواطـن العـراقيـ التـوّاق الى العـيش الكـر شيـئا يـستحق
الذِكْر ..

فاخلدمات سيئة للغاية  
والثروة الوطنية منهوبة مغصوبة 

 وأصحاب الشهادات اجلامعية يتكدسون في ميدان البطالة .
ستقل من ذوي الكفاءة والنزاهة واحملـاصصات الفئوية والطائفية تبـعد ا

والوطنية من ان يكون لهم دور في خدمة بلدهم .
ـعسـولة هـما جنـاها سـياسيّ الـصدفة والـضحك عـلى الذقـون  والوعود ا

الى اخلداع والتضليل .
والـتزوير الـفظيع ال في الـشهادات والـوثائق الرسـمية فـحسب بل حتى في

األخبار والبيانات جليّ واضح البصمات ...
والسيادة الوطنية منتهكة مخترقة الى ابعد احلدود

فـسدين والفاشل والـشارع العراقي ساخـــط نـاقم على كل الفاسدين وا
.

واطن غا واالمـتيازات عـلى حسـاب ا كـاسب وا واالمـعان في اكتـناز ا
هو السمة الغالبة على معظم السلطوي .

واطن لم حتملهم على مراجعة والهوة السحيقة التي تفصل بينهم وب ا
ذواتــهم ومـواقـفـهـم عـلى االطالق  البل انّ بـعــضـهم لم تـوقــظه من سُـبـاتِه

حتى االحتجاجات الشعبية التشرينية العارمة ..!!
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عـلى الـطبـقـة السـيـاسيـة أنْ تُوّطَن نَـفْـسَهـا عـلى القـبـول باحلـقـائق الدامـغة
طالب الشعبية الشرعية . وا

واذا كـان من اخلـطأ اعـتبـار جـميع احملـتـج عـلى السـلـطويـ واالوضاع
اكرة فـانّ من الصحيح ـدفوع الى ذلك من قبل اجلـهات ا الـراهنة من ا
شـروعة طـالب ا ـرتكـبة والـشـروع الفـوري بتـنفـيـذ ا االعـتـراف باألخـطاء ا
بـتـنـفـيذ لـلـمـحـتجـ وفي طـلـيـعـتهـا احملـاسـبـة القـضـائـيـة حليـتـان الـفـساد
وقـراصـنـة االختالس واحـالـتـهم الى القـضـاء واحلـيلـولـة دون سـفرهم الى

خارج البالد وهذا مالم يحصل حتى اآلن ..?!
-3-

ان الـبـالد ال حتـتـمل االبـطـاء والـتـأخـر في تـشـكـيل الـوزارة اجلـديـدة الـتي
هم ـستقـيلة الـتي ال تقوى االّ عـلى تصريف األعـمال وا تـخلف احلـكومة ا
ـوضوعية في اخـتيار الشـخص الوطني النزيه عايير ا هـنا االحتكـام الى ا
لقاة على سؤوليات الكبرى ا ستقل القادر على نهـوض با الـكفوء القويّ ا

سؤول التنفيذي األول الخراج العراق من عنق الزجاجة . عاتق ا
-4-

ـنـصب رئـاسـة انـنـا نـشـهــد في هـذه االيـام ظـاهـرة الـتـرشـيح الـشـخـصي 
مجلس الوزراء ..!!

وقـد  تداول الـكثيـر من األسمـاء التي أثارت االسـتهـزاء والسخـرية حتى
كثر االستشهاد بقول الشاعر :
لقد هَزُلتْ حتى بدا مِنْ هزالِها 

كُالهما حتى استامَهَا كلُّ مُفْلسِ 
ــلك من مـفـاخـر الـرجـال ان بـعــضـهم نـسي انه في بــلـد عـريق كـالـعـراق 
طامع السياسية وعظائمهم مَنْ يقوى على حتمل االمانة لو كفّ أصحاب ا

عن معارضتهم للمستقل للمخلص الوطني االكفاء .
-5-

ناصب احلساسة ؤهل لتبوء ا ـشكلة ليست في االفتقار الى الرجال ا ا
سـتمـيتـة لبـعض الكتل الـسيـاسيـة ان يكون شـكلـة في احملاوالت ا ـا ا وا
صالح الوطنية العليا. االختيار على طبق مقاساتها وشروطها بعيداً عن ا

-6-
سـتويات- انّ أعـظم اخلسـائر - عـلى كلّ الصعـد وا
ـفرطة بِما سؤول بـاجتراح القوة ا أنْ يـقترن اسم ا
فـيـهـا القـتل واالصـابات اخلـطـيـرة ألبنـاء بـلده وهم
يــرفــعــون أصـواتــهم عــالــيــا مـطــالــبــ بـاالصالح
ـظــاهــر الـســلــبـيــة واالوضـاع واخلـالص من كل ا

البائسة .
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ـنــتــجـات كــشـفـت شـركــة تــوزيع ا
الــنــفــطــيـة عـن جتــهــيــزهــا مــطـار
النـجف األشرف بـ (6© مـليـون لـتر
شهريـاً من منتوج وقـود الطائرات
وبــــالـــســــعـــر  ©JET- A1 ) نـــوع

دعوم .  الرسمي ا
واكد وكيل مديرعام الشركة حس
طـــالب عـــبـــود في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــــزمــــان) امس (ان شــــركــــتــــنــــا
طارات العراقية مستمرة بإمـداد ا
بـــوقـــود الـــطـــائـــرات  ذو اجلـــودة
ــيـة ــواصــفــات الـعــا الــعــالــيـة وا
طلوبة ومنها مطار النجف الذي ا
 جتـهـيزه بـالـكـميـة الالزمـة التي
حتقق له اإلكتفاء الـكامل وبالسعر
ــــا يــــســـد ــــدعــــوم  الــــرســــمي ا

حاجته).
وافـصح مـديـرهـيـئـة الـتجـهـيـز في
شـركـة الـتوزيع عن آلـيـة الـتجـهـيز
وقــال أن (الـكـمـيـة اخملـصـصـة يـتم
جتـهـيـزهـا شـهـريـاً وإعـتـمـاداً على
مـنـفــذي بـغـداد والـبــصـرة لـغـرض
حتـقـيق االنـسـيـابـيـة في الـعـمـلـيـة
ــا تـمـثــله اخلـطـوط الـتــجـهــيـزيـة 
اجلويـة العراقـية من أهـمية كـبيرة
تساهم في اإلرتقاء بالبلد موضحاً

نتوج  ذو قيمة بأن سعر جتهيـز ا
مـخـفضـة ومـدعـومة قـيـاساً بـسـعر
ي). وسـبق لـلـشـركة ـنـتـوج الـعا ا
ان جهزت مـطاري بغـداد والبصرة
بـ  18 مــــلــــيـــون لــــتــــر مـن وقـــود
ــدني انــســجـامــا مع الــطــائــرات ا
توجيهـات وزارة النفط التي تنص

عــلى ضـرورة تـوفــيـر الـدعم الالزم
لـكـافـة الـقـطـاعـات ومـنـهـا اجلـويـة
ووضـع األمـكـانــيـات الالزمــة لـذلك
لـلــمـســاهـمــة في حتـقــيق اإلرتـقـاء
ــا يـسـهم لـقــطـاع الـنــقل اجلـوي 
التـقدم اإلقتـصادي للـبالد.وأعلنـت
ـــعـــادن عن وزارة الــــصـــنـــاعـــة وا

الــنـشــاط الـســنــوي لـقــسم شـؤون
Æ2019 واطن لعام ا
ÍuMÝ ◊UA½

وأوضـح مــــــديــــــر قــــــسم شــــــؤون
ـواطــنـ عــصـام غــسـان مــحـمـد ا
ســـعــيـــد فـي تــصـــريح لـــلـــمــكـــتب
االعالمي تــلـقـته (الـزمـان) امس ان

(تـقـريـر الـنـشـاط الـسـنـوي لـلـقـسم
تــضــمن عــدد من االجنــازات حـيث
أستـلم الـقسم 1647 طلـبـا مقـدما
ــواطـــنـــ خالل عــام 2019 من ا
مــعــنــونــة الى الــســيــد الــوزيـر او

ـسـتـشـارين  الـسـادة الـوكالء وا
إجناز 1600 طـلـب مـنـهـا فـيـمـا ال
تـابعة مع دوائر تبـقي قيد ا زال ا
ـــعــنـــيـــة او الــشـــركــات الــوزارة ا
الـتابـعـة لهـا للـوقـوف على رأيـها ,
قـابالت التي مشـيراً الى ان عـدد ا
حتـــقـــقت من قـــبل الـــســـيـــد وكــيل
الوزارة االداري لعام 2019 بلغت
2087 مـــقــــابـــلـــة وبـــواقــــــع 60
مــوظـــفــا ومـــواطن لــكـل مــقـــابــلــة
يجريها يوم االثن من كل أسبوع
اضافة الى تكرار الـطلبات من قبل
وظف والتي تخص راجع وا ا
قـــضــايـــا مـــثل الـــطـــعن وجتـــديــد
الــتــنــســـيب والــنــقـل والــقــضــايــا
ـــــمـــــاثـــــلـــــة االخـــــرى وذلك حلل ا
مـشاكـلهم من خـالل تدخل سـيادته
الـشـخـصي اذ  حسـمـهـا جمـيـعا
وحـسب الــتـوجـيـه فـيـمــا بـلغ عـدد
ـسـتلـمة من االتـصاالت الـهـاتفـية ا
خالل اخلط الـــــســــاخن لــــلــــقــــسم
1880 أتــصـال هـاتــفي في الـوقت

الـذي  فــيه أجنـاز 50 طـلــبـا من
أصل 402 طـــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــات 
اســــــــــــــتالمـه مـن خالل نــــــظــــــام
ــواطن). ولــفـت الى ان حــوكــمــة ا
ـــــواطــــنـــــ في (قـــــسم شـــــؤون ا
يسـتخدم أفضـل والوسائل لـتقليل
الـــروتــ والـــتــخـــفــيـف عن كــاهل
ـــوظـــفــــ عن طـــريق ـــواطـن وا ا
أتخاذ أجراءات بـسيطة تتالئم مع
مــتـــطـــلـــبــات مـــصـــلـــحـــة الــعـــمل
وتــوجـــيــهـــات دائــرة الـــتــنـــســيق
ـــواطـــنـــ احلــــكـــومي وشـــؤون ا
إضــافــة الى عــمل الــقــسم بــنــظـام
عد واطن االلـكتـرونيـة ا حـكومـة ا
من قــبـل االمــانــة الــعــامــة جملــلس
ــبــاشــر بـ الــوزراء واالتــصــال ا
ــــواطن والــــقــــسم عــــبــــر بــــريـــد ا
الــكــتــروني  تــخــصــيــصه لــهـذا
الـغرض فـضالً عن تـأم االتـصال

بـــــــاخلـط الــــــــســـــــاخـن الـــــــذي 
تخـصيصه لـلغـرض ذاته الفتاً الى
ان الـقــسم يـعـمل عـلى رعـايـة ذوي
االعــاقـة واالحــتــيـاجــات اخلــاصـة
وسـبق ان  رفـد الـقسم بـعـربـت
لـلمـعاقـ بالـتنسـيق مع الـشركات
الــتــابـــعــة لـــلــوزارة وغــيـــرهــا من

االجراءات).

قبر الرئيس التركي السابق عدنان مندريس

طائرات جاثمة في مطار النجف


