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نـظمت مـديريـة زراعة نـينـوى مشـاهدة
حـقلـية حـول أهميـة محـصول احلـنطة
ــوه وبـــحــضـــور عــدد من ومـــراحل 
ــــزارعــــ واخلــــبــــراء الــــفـالحــــ وا
واخملــتـصــ بـالــشـأن الــزراعي. وقـال
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انـه (جرى
ـشـاهـدة الــتـطـرق إلى عـدد من خـالل ا
احملـاور مـنـهـا مـقـدمـة تـعـريـفـيـة حـول
مـــــحــــصـــــول احلــــنـــــطــــة وفـــــوائــــده
االقـتصادية ومتطـلبات زراعة احلنطة
و احملـصـول واهـم أعـمال ومـراحـل 
خـــدمــــة احملـــصـــول في كـل مـــرحـــلـــة
ـنـاسـب لـلـزراعـة واحلـصاد والـوقت ا
وطـــرق الــبـــذار والـــتــســـمــيـــد وابــرز
ـــســتــلـــزمــات الـــزراعــيــة ـــعــدات وا ا
ـــســــتـــخـــدمـــة فـي زراعـــة وحـــصـــاد ا
احلــنـطـة وطـرق صــيـانـة احلـاصـدات

والساحبات الزراعية).
ونـــفــذت دائـــرة الــبـــحــوث الـــزراعــيــة
الـــتــابـــعــة لـــوزارة الــزراعـــة عــدداً من
ــشــاريع الــتي تــسـهم الــفــعــالـيــات وا
بــتــطــويــر الــقــطــاع الـزراعـي بــشـقــيه
الـنـبـاتي واحلـيـواني من خـالل تأهـيل
الـبنى الـتحتـية الـبحثـية جـراء الضرر
الــذي أصــابــهــا لـســيــطــرة عــصــابـات
ـاضـيـة في داعش اإلرهـابـيـة لـلـفـتـرة ا
احملـافـظة. حـيث أجرت مـحـطة أبـحاث
الــدوار في مـحـافـظـة االنــبـار الـتـابـعـة
لــدائـرة الـبـحــوث الـزراعـيــة نـشـاطـات

مـتـمـيـزة وبرامج تـطـويـريـة في اجملال
الــنـبـاتـي واحلـيـواني ضــمن خـطــتـهـا
ــوضـوعـة من خالل إنــتـاج بـذور الـر ا
تب الـعليا حملصول احلنطة ( األساس
الـــنــويـــة والــنـــواة ) لــلـــحــفـــاظ عــلى
ـعــتـمـدة وذلك الــسالالت واألصـنــاف ا
لــتـحــقـيـق الـغــلـة الــزراعـيــة وتـعــظـيم
ـزارعـ  فـيـمـا تـمت زيـادة إيــرادات ا
زروعـة لهـذه الرتب بـنسـبة ـساحـة ا ا
ـاضي. كـمـا نـفذت وسم ا  % 20عـن ا
الــبـرامج مـتـنـوعــة في مـحـطـة أبـحـاث
الــــدوار مـن أجل تــــنــــمــــيــــة الــــثــــروة
احلـيـوانـيـة وإكـثـار األغـنـام الـعـواسي
احملــســـنــة من خالل بـــرنــامج تــربــيــة
وتـغذيـة ونظـام علـمي مدروس  فضالً
عـن توزيع األكبـاش احملسنـة على عدد
ـربـ إلكــثـار حتـســ األصـنـاف مـن ا
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واكــدت مـديـريـة زراعــة كـربالء ارتـفـاع
ـسـوقة ـائـدة ا مـعـدالت انـتـاج بيض ا
الـى االســــــواق احملــــــلـــــيــــــة مـن خالل
تـخصـصـة بانـتاج الـبيض ـشـاريع ا ا
والـــــــتـي  انـــــــشــــــاؤهـــــــا مـن قـــــــبل
ـستـثمريـن احملليـ والتي انـعكست ا
ايـجاباً على سد حاجـة السوق احمللية
دعـماً للمنتج الوطني . واكد البيان ان
ــدة من مــنــتــصف كــانــون االول من (ا
ـاضي وحـتى مــنـتـصف شـهـر الــعـام ا
كـانون الثـاني اجلاري شهـدت تسويق

اضافة الى عـشرة مليون و856 بـيضة 
ــائــدة في احملـافــظـة مــشــاريع بـيض ا
والــتي تـعـمـل بـنـظـام االقــفـاص والـتي
سـاهمت في سد حـاجة السـوق احمللية
بـــعــد ان  انــشــاء 8 مـــشــاريع تــبــلغ
مــعـدالت انـتـاجـهـا الــسـنـويـة اكـثـر من
150 مليون بيضة تسوق الى االسواق
احملـليـة). كما بـلغ عدد االفراخ الـداخلة
فـي االنـتاج 790,930 مـنـهـا 231,450
فـي مــرحــلــة الــتــربــيــة و459,480 في
حــيث اســـتــطــاعت مـــرحــلــة االنــتـــاج 
ــبــادرة مـــحــافــظـــة كــربالء مـن خالل ا
الــزراعـيــة من اقـامــة عـدد من مــشـاريع
ـائـدة وفـروج الـلحـم عن طريق بـيض ا
ــا حـقق الــتـربــيــة بـنــظـام االقــفـاص 
جنــاحـــاً كــبــيــراً ســاهـم بــرفــد حــاجــة
ـــائــدة الـــســوق احملـــلـــيــة من بـــيض ا

وحلوم الدواجن.
اعـلنت مـديريـة زراعة بـابل عن تسويق
40 الـف طن مـن مــــــحـــــصــــــول الـــــذرة
الـصـفـراء لـغـاية Æ2019/12/31 حـيث
ـسـوقـة لـلـمـحـصـول بـلـغت الـكـمـيـات ا
حــــــــوالي 168 الـف طـن في عـــــــمـــــــوم
احملـافظـة  بعـد تنفـيذ اخلـطة الـزراعية
لـلـمـحـصـول لـلـمـوسم اخلـريـفي 2019
ـــــســـــاحـــــة بــــلـــــغت 116100 دو

والزالت عــمـلــيـة الــتـســويق مـســتـمـرة
حـتى االن. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
ـديـرية قـامت بتـجهـيز اكـثر امس ان (ا
ــــزارعي من 5000 طـن من االســــمـــدة 

احلـنطـة وبأسـعار مـدعومـة فضال عن
جتــهـيــز مـزارعي احلــنـطــة بـأكــثـر من
5000 طـن من سـمـاد الــداب والـيـوريـا
ـوسم الـشـتـوي احلالي مـنـذ انـطالق ا
وبـــأســـعــار مـــدعـــومــة مـن قــبل وزارة
الـــزراعـــة وبـــواقع 35 كـــغم داب و 65
كـغـم لـلـيـوريـا لـلـدو الـواحـد لـتـأمـ
ــقـررة لــلــمـحــافــظـة ـســاحــة ا كــافــة ا
). جتهيز أكثر والـبالغة 305 الـف دو
ـــشـــاريع من (8000© طـن من األعالف 
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ال يـسـتقـيم االمر حـيـنمـا يعـتـقد الـبعض ان
احلــقــد والــغــضب (الــديــني) او (الــقــومي)
ـــســـيــحي هـــو الـــســـبب وراء الــنـــهـــضــة ا
االوربـــيـــة! ويــــرجع جـــذور هـــذا الـــغـــضب
ــــســـيــــحـي الى مــــرحــــلــــة فــــتح االوربـي ا
الــقـســطـنــطـيــنـيــة من قــبل مـحــمـد الــفـاحت
واتـساع االمبراطورية العثمانية لتصل الى
ــــكـن ارجـــاع حــــدود الــــنــــمــــســــا. اوال ال 
الــتـحـوالت الـتــاريـخـيـة عــنـد (حـدث) واحـد
مـهـمــا كـانت اهـمـيـته وخـطـورته فال بـد من
مـــقــدمــات وتـــراكــمـــات كــثــيـــرة تــؤدي الى
الـتـغــيـيـر الـنـوعي وقـد لم نـدركـهـا اال بـهـذا
احلـدث هذه الـنظـرة الضـيقـة االحادية في
تــفـــســيــر حــركــة الــتــاريـخ تــعــد نــوعــا من
ـصــالح الــســذاجــة لــعــالم تــتــصـادم فــيـه ا
ــعــتـــقــدات قــد تــوجــد احــيــانــا عــوامل وا
مــســاعــدة وتــبــدو اكــثــر حــضــورا في تــلك
ـسبـبات ـرحلـة بـحيث تـطغي عـلى باقي ا ا
ولــكـنــهـا بــالـتــأكـيــد لن تــكـون هي الــسـبب
الـوحيد.وفعال كان يوجد الكثير من العلماء
في قـسـطنـطـينـيـة وهؤالء ذهـبـوا الى اوربا
وكـانت لـهم بـصـمـة في الـنـهـضـة والـتـنـوير

االوربي !
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في اسـطنبـول ال يخلـو مكان من دون وجود
أثـر للـفاحت لـذلك قررنا زيـارة قلـعة (روملي
حــــصــــار) وهي تــــقـع في اجلــــانب االوربي
ـكنك ان وانت تـقف في اعـلى تـلك الـقلـعـة 
تـرى قـلعـة االناضـول عبـر البـسفـور وبذلك
كــانت اسـتـراتـيـجــيـة احلـرب واحلـصـار قـد
تـمكنت من االمبراطورية البـيزنطية حينما
نــزلـنــا في مــنـطــقـة (حي بــيك) كـان عــلـيــنـا
الــوصـول الـى سـاحل (بــيـبـك) حـيث تــكـون
الــقـلــعـة وهــذا الــسـاحل يــشـتــهـر بــوجـود
مـطـاعم كثـيـرة متـخـصصـة بـتقـد وجـبات
االفــطـار الـصــبـاحـيــة وقـبل الـنــزول عـلـيك
الــتـقـاط صــور من مـرتــفع يـطل عــلى جـسـر
الـبسفـور وبعد الـفطور عـليك التـقاط صور
والــقـلـعـة خــلـفك ومن ثم الــدخـول الى تـلك
الـقلعـة التي شيـدها محـمد الفـاحت في فترة
اســتـغـرقت 4 أشــهـر وكـانـت مـنـطــلق لـفـتح
الـقـسـطـنطـيـنـيـة يبـلغ ارتـفـاعـها 82 م وهي
مــعــجــرة في الــبــنــاء والــهــنــدســة تــتــمــيـز
عماري سات ا بـأسوارها وابراجها وفيها 
(مـصـلح الـدين) وفـيـهـا ثالثـة زوايـا وثـالثة
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وقد اصطحب معه محمد الفاحت عام ابراج 
ومــعه 50 الـف مـقـاتـل ووظـيــفـة هـذه  1452
الــقــلــعـــة لــقــطع قــنــاة الــبــحــر االســود عن
الـبيزنطية  القلعـة ولها اطاللة جميلة على
الـبـســفـور. ومـكـان هـذه الـقـلـعـة كـانت عـلى
أنــقـاض كـنـيـســة بـيـزنـطــيـة يـطـلـق عـلـيـهـا
(مـيشيال)  والقلعة صممت على اسم النبي
(مــحـمـد ص)وقــد يـكـون هـذا ســبب لـبـعض
ـسـتـشـرق الـذين يـذهـبـون الى ان احلـقد ا
ــسـيـحي ضـد مـحــمـد الـفـاحت  الـذي حـول ا
كـنـيـسـة ايـا صـوفـيـا الى مـسـجـد وكـنـيـسـة
ـسـيـح مـيـشـيال الى قـلـعـة حـصـار عـلى ا
الـبـيـزنط  كـان االنـتـقـام هـو رد الـفعل وراء

عصر لنهضة االوربية!
¡U M « —Ëœ

االثـار التـي في اسطـنبـول جمـيعـها تـقريـبا
بـإســمـاء الـسالطـ مع غـيـاب اي اثـر لـدور
الـنـسـاء من عـائـلة الـسالطـ مـا عـدا جامع
(مـهرماه) سـلطان وهو مـسجد عـثماني يقع
فـي ادرنه قــــــابـي بــــــالـــــقــــــرب مـن اســـــوار
الـقـسـطـنـطـيـنـيـة الـبـيـزنـطيـة بـنى اجلـامع

) او (مـهـرمــاه) سـلـطـان وهي (مــر
ابـنة الـسلطـان (سلـيمان الـقانوني)
ــعــمــاري الــشــهــيـر وقــد صــمــمه ا
(سـنان باشا) اما مسجد (ساكرين)
ـعـدنـيـة في اسـطـنـبـول ذو الـقـبـة ا
الالمـعـة فـقـد  بـنـاؤه حـديـثـا من
ـعــمـاريـة "زيـنب ـهـنــدسـة ا قــبل ا
فــاضل أوغــلــو"  وهــو عــلى غـرار
عماريـة العثـمانية ا الـبصمـات ا
هـندسة لـلمسـجد قسم وجـعلت ا
يـلـيق بالـنسـاء ومكـانتـهم وليس
ـسـاجـد الـعـثـمـانـية مـثل بـاقـي ا
ـة الـتي دائـمـا تضـع قسم الـقـد

احلر حتت السلم!
¡U M « dJ

كـــذلك تــبـــالغ بــعـض االبــحــاث
والـدراسات وبـاالخص االعمال
الــــدرامــــيــــة فـي جــــعل ســــبب
انــــهـــــيــــار االمــــبــــراطــــوريــــة
الــعـثـمـانـيــة يـرجع الى تـدخل
نــســاء الــسالطــ في شـؤون
احلـــكم وبـــاالخص اجلــواري
االجــنــبــيــات (غــيــر الــنــســاء
الـــتـــركـــيـــات) الــلـــواتي يـــتم
اسـرهن او شـرائـهن لـضـمهن

×d{U…∫ خبراء الزراعة يبحثون اهمية محصول احلنطة
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تــعــاني نــقص اخلــدمــات الــضــروريـة
ـومـة احلـيــاة في مـخـيم مــعـسـكـر لــد

سعد شمال شرق بعقوبة.
ـفوضيـة في بيان  تـلقته وذكـر مكتب ا
الــ ( الــــزمــــان )  ان  ( الـــــعــــوائل في
مــخــيم مــعــســكـر ســعــد شــمــال شـرق
بـــعـــقــوبـــة تــعـــاني نـــقص اخلـــدمــات
ومة احلياة   مبينا ان الضرورية لد
الــعـوائل تــعـانـي من نـقص في الــنـفط
االبـيض بالتزامن مع نقص في جتهيز
الــطـاقــة الـكــهـربـائــيـة وفي ظـل تـزايـد
ـا يتـسـبب بإصـابات مـوجـات البـرد 
االنـفلونزا خاصـة االطفال)   الفتا الى

(وجـود مـؤشـرات حـول تـفـاقم مـشـاكل
طـفح اجملـاري وتـراكم الـنـفـايات داخل
اخملــيم والـذي يـعـتـبـر بــيـئـة مـسـاعـده

لتفـــشي االمــــراض االنتقالية ) .
 U b)« l «Ë

واوضـح البـيان   ان   ( هـنـاك العـديد
ـشـاكل الـتي تـنـعـكس سـلـبـاً على من ا
ـــقـــدمـــة لـــلــعـــوائل واقـع اخلــدمـــات ا
الـنازحـة ومنـها ارتـفاع نـسبـة البـطالة
ـســاعـدات االنــسـانـيــة وتـأخـر وقــلـة ا
ــلف ــعــامالت اخلــاصــــــــة  اجنــاز ا

التعويضات  ) . 
مـن جــــانــــبـه قــــال عــــضــــو مـــــجــــلس
ــنـــحل حـــقي مـــحــــــــافـــظــة ديـــالـى ا
اجلــبـوري  لـ (الــزمـان ) إن  ( اجلــهـد
الـهـنـدسي للـفـرقـة اخلامـسـة بـاجليش
الـعراقي وبـدعم من احلشـد العـشائري
انـــتــهى  مـن خــطــة اخـــتــراق حــوض
قدادية  من خالل الـزور شمال قضاء ا
حـــــفــــر 6  طـــــرق زراعــــيــــة فـي عــــمق
الــبـسـاتــ تـبـلغ اطــوالـهـا من 4-2 كم

لتصل الى ضفاف نهر ديالى ) . 
واضـــــاف  اجلــــبــــوري  أن  ( خــــطــــة
اخــتــراق الـزور عــبــر مــنـظــومــة طـرق
زراعـيــة جـرى شـقـهـا وسط الـبـسـاتـ
تــأتي في إطـار إنـهـاء مـعــضـلـة امـنـيـة
مــسـتـمـرة مـنـذ 2003 بــاعـتـبـار الـزور
مــنـطــقـة غـيــر مـســتـقــرة من الـنــاحـيـة

االمنية ) . 
 واشــــار اجلـــبـــوري الـى أن  ( اهـــالي
رحـلة الثـانيـة إلنهاء الـقرى بـانتظـار ا
خــــطـــر داعـش في الـــزور وهـي نـــشـــر
كــمـــائن ونــقــاط مــرابـــطــة في الــطــرق
ــسـتـحـدثــة من اجل حـسم الــزراعـيـة ا
ـرحلـة وجود الـتنـظيـم واحياء نـهائي 
أكـــثــر من 4 االف دو مـن الـبــســاتـ
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أعــلـن عــضــو مــجــلـس الــنــواب عــبــد
اخلــــالق الــــعــــزاوي  إعــــادة إحــــيـــاء
مــشــروع ســتــراتـيــجي لــتــأمــ مــيـاه
الـــشـــرب ألكـــثـــر من 90 الـف نـــســـمــة

بناحيت تابعت حملافظة ديالى. 
وقـــــال عــــبـــــد اخلــــالـق الــــعــــزاوي لـ
ــــبـــــاشــــرة بــــدأت (الـــــزمــــان) إن  ( ا
وحـد لتـأم مـياه ـشـروع االسالـة ا
نـصوريـة والسالم الـشـرب لنـاحيـتي ا
بــعــد تـوقف دام 6 ســنــوات مـتــتـالــيـة
بــســبب االضــطــرابــات االمــنــيـة الــتي

خلقتها احداث حزيران 2014).
 وأضـــــاف الــــعـــــزاوي أن  ( إحــــيــــاء
ـشروع سـيوفـر مياه صـاحلة لـلشرب ا
ـــثل ألكــــثـــر من 90 الـف نـــســـمــــة و
خـطوة مهـمة في انهـاء معانـاة مناطق
ــيــاه عــلى واســعــة من خـالل تــامـ ا

مدار العام دون اي شحة ) .  
ــــشـــــروع رصــــدت له مـــــؤكــــدا أن  ( ا
ميزانية مالية تزيد عن 70 مليار ويعد
ـشـاريع االستـراتيـجيـة في ديالى من ا

 . (
من جـانب آخـر اكدت مـفوضـية حـقوق
االنـسان في ديالى ان العوائل النازحة
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الثروة احليوانية
ديرية عن جتهيز أكثر من كما أعلنت ا
شـاريع الـثروة 8000 طـن من األعالف 
رب في احملـافظة حتى احلـيوانيـة وا
ـــوسم الــــزراعي اجلـــاري. اآلن خـالل ا

حـــــــيـث شــــــمـــــــلـت األعالف الـــــــتي 
جتـهيزها كل من مـادة (الذرة الصفراء
وكـــســبــة فــول الـــصــويــا والـــشــعــيــر
الـعـلفـي) وبأسـعـار مدعـومـة عن طريق
تواجدة مـعامل إنتاج الذرة الصفراء ا

فـي احملـــافــــظـــات والزالت عــــمـــلــــيـــة
الـتـجـهـيـز مـسـتـمـرة حـتى اآلن. داعـيـا
ـــشــمــولـــ بــالـــصــرف إلى ـــربــ ا ا
مـــراجـــعــة مـــعـــامل الــذرة الـــصـــفــراء
ـنتـشرة في احملـافظـات كافـة الستالم ا
قررة وتأتي هذه اخلطوة حصصهم ا
ـربــ ودعم قـطـاع لــغـرض تـشــجـيع ا
الـثـروة احلـيـوانـية وزيـادة اإلنـتـاجـية
بــغـــيــة حتــقــيق االكـــتــفــاء الــذاتي في

األسواق احمللية.
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فهوم االقتصادي والتجاري قلوب  فالصفقة با كنناً قراءة التاريخ با لم يعد 
 ان تـعــطي شـيــئـاً كــبـضـاعــة أو ارض أو عـقــار أو أي شـيئ اخــر  مـقـابل أن
حتـصل مـا يــقـابـله أو أقل مــنه حـسب اتـفـاق الــطـرفـ عـلى أن يــكـون مـرضـيـاً
تـحدة االمـريـكيـة وهي واحدة من ـعادلـة  ولكن مـا تـطرحه الـواليـات ا لطـرفي ا
اكـبر دول العالم وعضو مؤسس جملـلس االمن الدولي في مشروع حل الصراع
الفـلسطيني اإلسرائيلي  واإلسرائـيلي العربي واإلسالمي  باسم صفقة القرن
ــا هـــو في جــوهــره  هي لــيـــست صــفـــقــة كــمـــا ذكــرنــا في بـــاد األمــر  وإ

واساسياته مشروع تصفية .
فعـندما تقرر واشنطن وعلى لسان رئيسها ترامب اعتبار القدس التي يؤمن بها
ويقـلدها ملـيار ونصف ملـيار مسلم  عـاصمة ابديـة للكيان اإلسـرائيلي الذي ال
لكية ـلكون حق ا يتـجاوز عدد سكانه خمسـة مالي نسمة  وهم باألساس ال 
لكـها عبـر التاريخ الـفلسـطينـيون وللـهيود حق ـقدسة  بـقدر مـا  ـدينة ا لهذه ا
مـارسات الديـنية ـارسة الطـقوس الـدينيـة مثلـما جـرت الطقـوس وا عايـشة و ا

لكل األطراف مسلمون ومسيحيون ويهود عبر التاريخ .
ـطلق حق الـفـلسـطـينـيـ بعـاصـمة هـذا الـقرار األمـريـكي  بالـتـأكيـد ال يـلغي بـا
ـسلمـ من اعتـبار الـقدس أولى القـبلـت ومـرسى الرسول نع ا القـدس  وال 
سلم من كن بـأي حال من األحوال من اعتـبار القدس لـدى ا للـسماء   وال 
ـرتدين وال اقـواس اجلاهـلي ـناطق لـديهم لـكونـها لم يـدنسـها نـشاب ا اقدس ا
ارسـات الفائـض عن احلاجـة البشـرية  هي القـدس مدينـة كل الديانات وال 
وارض الـرسل تـبـقـى إسالمـيـة في عـمق الـنـفــوس ومـسـيـحـيـة في عـمق الـتـراث

والعالقة اإلنسانية ب األديان والشعوب .
سيـحيـون الفـلسطـينـيون يـخوضون مـر مئـة عام واكـثر قـليال والفـلسـطيـنيـون وا
نضـاالً الهوادة فيـه قد يضـعف في مرحلـة ويقـوى في أخرى  لكـنه لم يتوقف 
رغم عمليات وهو واحـد من النضاالت التي يفتخر به العرب والشعوب األخرى 
الـتـهـجيـر والـنـفي اجلـمـاعي الـذي لم تشـهـد مـثـله شـعوب الـكـونـيـة  حـيث طرد
شـعب من ارضـه  وجيء بـأنـاس من بـقـاع الــدنـيـا لـيـحـتـلــوا ارضـهم ومـكـانـهم
وبيـوتهم ومزارعهم  حتت عـنوان وعد بلـفور  في الوقت الذي كـان فيه اجلميع

سيحي واليهود .               سلم وا يعيشون بسالم ا
الـيـوم وبـعـد مـئـة عـام جـاء تـرامب الـرئـيس األمـريـكي لـكي يـتالعب بـاجلـغـرافـيا
نح اإلسـرائيـلي الـقدس عـاصمـة لهم مـتبـختـراً بقوة ـقدسـات  و واألماكن وا
أمريـكا وزاهياً بالـسلوك العنجـهي االستعالئي وبوضع عربي إسالمي رديء  
مـتـوهمـا أو مـتصـورا بـانه قادر عـلى تـمريـر مـثل هذه الـصـفقـة  لم يـعلم إن من
سلم قبـله العديد من القادة األمريكـي واالسرائلي والضعـفاء من العرب وا
لم يتـمكنوا من  حتقيق مـشاريع مثل مشروعه  الن لـهذه األرض شعبا اليعرف
شاريع التي تنتقص من حقوقه في وطنه ولم الهوادة في النضال وال يقبل كل ا
كن أن يقبل بإلغاء وجودها ولن يقـبل قسمة  أولى القبلت الى نصفـ فكيف 

كاني والديني والسكاني ? ا
ا إنـها لـيـست صـفـقـة  فـعـنـدما تـكـون الـقـدس لـلـصـهـاينـة والـضـفـة الـغـربـيـة 
مرات ـستوطنـات االسرائيلـية وغور األردن  وا تتـوسطها وحتيـطها وتخـترقها ا
وحـركـة الـنـاس والطـرق بـيـد اإلسـرائـيـليـ وكـذلك الـسالح  والـتـفـتيـش الداخل
ـوارد بـيـد  الـصـهـايـنـة  وحتـى الصالة ـيـاه وا واخلـارج بـيـد الـصـهـايـنة    وا
كن والركـوع والسـجود يتم بـاشراف جيش االحـتالل .. فأي صـفقة قـرن تلك 
تـسمـيـتهـا إن لم تـكن في الشـكل واجلـوهر تـصـفيـة مطـلـقة لـفـلسـلطـ وشـعبـها

وقضيتها  وأي عربي ومسلم له قليل من الشهامة أن يقبل بذلك ?
رحوم ابوعمار لم ولن فلسط لم ولن تقبل بذلك وشعب اجلبارين كما وصفه ا
ثل هكذا يقـبل وطريق الكفاح هو احلل  وبالتأكيد كل منظومة العرب لن تقبل 
ـساند مشـروع  وحتمـا إن االمة الـعربـية التي كـانت عبـر قرن مـضى الظهـير ا

ـرحلة من لنـضال الشـعب الفلـسطـيني ستـقف معه في هذه ا
تاريخ االمـة . وان مشروع صفقـة التصفيـة سيستنهض
نـطـقـة في مـرحـلـة تـفاعل الـشـارع الـعـربي وسـتـكـون ا
لـيــس من الـهـلـ وقـف تـداعـيـاتـهـا فـلـسـطـيـنـيـا وعـربـيـا
واسالميـا وانسانـياً  وبالضـرورة سيكـون للعقالء في

أمريـكا وأوروبا موقــــف مغاير.
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ŸËdA∫ احياء مشروع مياه الشرب في ديالى

عبد اخلالق العزاوي

واالراضـي الــــزراعــــيــــة الــــتي اليــــزال
الــنــشـاط فــيـهــا مــعـلق بــســبب وجـود

اعداد من مسلحي داعش ) .
واعــــلن مـــصــــفى الـــنــــجف عن عـــودة
تشغيل وحدة التكرير الثالثة للمصفى
 بـعد إجناز أعـمال الصـيانة الـسنوية

في الوقت احملدد لها . 
d¹dJð …bŠË

ـصفى لـيث عـبد الـرسول وقـال مـدير ا
الـغراوي في تصـريح صحفي أمس ان
(وحــدة الــتـكــريــر الـثــالــثـة ذات طــاقـة
إنـتاجـية 10 آالف بـرميـل يومـياً عادت
لــلـعــمل من جــديـد وبــطـاقــة إنـتــاجـيـة
قـصوى بعد إجناز كوادرنـا الهندسية
والـفنـية أعـمال الـصيـانة الـسنـوية في

الوقت احملدد لها). 
وبــ الـغــراوي إن (أعــمـال الــصـيــانـة
تـضمـنت مـعاجلـة وتنـظيف لـلمـبادالت
احلـرارية والفرن وبـرج التكريـر وبقية

ي دي بــاقـــو)  وهي الــتـي اقــنــعت هـــو (أ
الـــســلــطــان ان يـــرفع احلــظـــر عن اجلــنــود
االنـكشارين الذي يقضي بعدم الزواج لكسر
تـفرغهم لـلحروب وحمـاية السـلطنة   وهي
الـتي اجبرت السلطـان مراد الثالث ان يقتل
اخـوته اخلمسة امام امـهاتهم ومن بعد ذلك
يـــتــخــلـص من اخــوة له 14 اخ ويـــذكــر ان
الـسلطان مراد

الــثــالث مــحـب لــلــنــســاء فــقــد تـزوج 4 وله
الـــعــديـــد من اجلــواري بـــحــيـث كــان له من
االبـــنــاء 102 فــقـط! وهـو اكــثــر الــسـالطـ
دمــويـة عـنـدمــا تـخـلص من 19 مـن اخـوته
لــكن ابــنه  –مــحــمـد االول-  كــان نــقــيـضه
واالفـضل مـنـهـمـا هـو الـسـلـطـان احـمـد اغـا
فـهو رجل صالح شـاعراوبنى جامع االزرق
ولـم يـــقـــتل اي مـن اخـــوته وعــــاقب جـــدته
صـفيـة االيطـاليـة عنـدما احس بـإنهـا تتـأمر
عـلـيه مع اعوانـها االيـطـاليـ التي زرعـتهم
في الـقـصر وخـاصة الـصدر االعـظم (محـمد

صوقلي باشا).
l³²¹

ـناسب ان تـعمل الدرامـا التـركية مـسلسل ا
عـن الـسـلـطـان مـراد الـثـالث (1574-1595)
الــذي حـكم  21ســنـة ســيـطـرت فــيه زوجـته
االيـطـالــيـة (من جـمـهـوريـة الـبـنـدقـيـة) عـلى
شـؤون االمـبـراطـوريـة وأخـذت تـمـارس بيع
ــنــاصب الـعــيــا في الــدولـة وعــمــلت عـلى ا
اتـخـاذ قـرارات تـخـدم جـمـهـوريـة الـبـنـدقـية

وتــــــــضـــــــر االمــــــــبـــــــراطــــــــوريـــــــة
الـعثـمانـية.واصـبحت الـرشوة امرا
طــبـيـعــيـا ! وتـلـك الـسـلــطـانه الـتي
كـانـت جاريـة  اسـرهـا فـي عرض
الــــبـــحـــر وبــــيـــعـــهــــا في اســـواق
الـنـخاسـة بـاسطـنـبول كـانت غـاية
فـي اجلــمـال والــذكــاء الــعــاطــفي
واعـــجب بـــهــا الـــســـلــطـــان مــراد
الـــثــــالث لـــتـــكــــون من (فـــتـــيـــات
احلــــجـــرات) وتـــتــــرقى من

جـارية الى مرتبة (أقبال) وعندما حملت من
الـسـلطـان صـارت رتـبتـهـا  (قادين) وعـنـدما
اجنـبت ولدهـا (محمـد االول) اطلـقوا علـيها
(خـاصـكي سـلـطـانـية) ان اسـمـهـا احلـقـيقي

الى مـا يـسمى (احلـر السـلطـاني) وقدمت
الــدرامـا الـتــركـيـة مــسـلــسل من عـدة اجـزاء
بـهذا االسم (حـر السـلطـان) وفيه اشارات
واضـحـة الى مـكر الـنـسـاء والسـيـطـرة على
قـلوب ومن ثم عقول الـسالط لدفعهم  الى
اتـخــاذ قـرارات مـصـيـريـة مـصـدرهـا (حـر
الـسـلطـان)  فـمـثال (هيـام) زوجـة السـلـطان
سـليـمان الـقانـوني الرجل احلـكيم والـشاعر
ـسـلـسل وكـإنه مـراهق واالديـب يظـهـر في ا
يـخضع لنزوات حبيـبته اجلارية هيام التي
يــعـتــقـهــا ومن ثم تـصــبح زوجـته وجتــعـله
يــتــخــلـص من اعــز انــســان كــان في الــبــدء
صــــديق الــــطــــفـــولــــة ومن ثـم اصـــبح زوج
شـقـيـقـته خـديـجـة (ابـراهـيـم بـاشـا) الـصدر
االعـظم في عهد سلـيمان القانـوني وتابعنا
ايــضـا مــسـلــسل عن الــسـلــطـان احــمـد آغـا

بــعـنـوان نـســائي (قـسـمت) ودورهـا
االيـجـابي في احلفـاظ على الـساللة
الـعـثمـانـية وسط اطـمـاع السـطـانة

االم (صفية االيطالية)
WO UD¹ô« WOH

لــــــــــيـس مـن

شـتـركة  ان الـفنـيـ العـراقيـ هم من يـقوم بـعـملـيات أعـلنـت قيـادة العـمـليـات ا
فحـص وتهيئة وجتهيز الطائرات األمريكية f_16 وان هذه الطائرات  لن تتوقف
عن أداء مهـامها وقد جاء هـذا اإلعالن بعد تصريـحات أحد اخلبراء الـعسكري
العـراقيـ الذي ذكـر فيـها ان الـطائـرات األمريـكية  f_16 قـد توقـفت عن تنـفيذ
مهامـها لـعدم قيـام الفنـي األمـريكيـ بفـحص و بتجـهيز وتـهيـئة هذه الـطائرات
شـتركة صحيح هـام القتاليـة وصيانتهـا   ان  إعالن قيادة العـمليات ا لتنـفيذ ا
ودقيق  المـتالك القـوة اجلويـة العراقـية فـنيـ قادرين عـلى تهـيئـة هذه الـطائرات
شكلة ليست في فحص لتنفيذ طلعاتها لكن  الذي غاب عن هذه القيادة هو ان ا
وتـهــيـئـة  وتـسـلــيح الـطـائـرات األمــريـكـيـة  وتـزويــدهـا بـالـوقـود من قــبل الـفـنـيـ
العراقـي فالفنيون العراقيون في القوة اجلـوية العراقية لديهم اإلمكانية والقدرة
واخلبـرة على الـقيـام بهـذه األمور لـكن الذي سـيجـعل هذه الـطائرات تـتوقف عن
أداء مهامها القتالية ان عاجالً أو آجالً والذي أراد اخلبير العسكري لفت انتباه
الـقـادة الـعـسـكـريـ الـعـراقـيـ  إلـيه هي أمـور أخـرى يـعـرفـهـا قـائـد الـعـمـلـيات
شـتـركة جـيداً وهـو ضـابط كفـوء من ضـباط اجلـيش السـابق وعـمل في صنف ا
الـدفـاع اجلـوي الـقريب من الـقـوة اجلـويـة  ولديه مـعـلـومـات جيـدة عن الـطـائرات
وإمكانـياتها ومـتطلـبات عملـها  يعرفـها هو ويـعرفها  الـضباط الطـيارون وغيرهم
وهي ان الطـائرات احلـربيـة على اخـتالف أنواعهـا ومنـشئـها حتـتاج الى صـيانة
يومـية و شهرية و نـصف سنوية وأخرى سـنوية وبعض عـمليات الصـيانة حتتاج
الى تبـديل أجزاء مـهمة مـن الطائـرة وإصالح أخرى قـد يصيـبهـا عطل جزئي أو
كلي كـما ان كل الطائرات احلربية وعلى اختالف مـناشئها وأنواعها حتتاج الى
تبـديل إطاراتها بـعد عدد محدد من سـاعات الطيـران (تختلف بـاختالف الطائرة
ونوعـها ووزنـها وحـجمـهـا ) الن هذه اإلطـارات تُسـتهـلك نـتيـجة عـملـيات اإلقالع
ـتكررة ,كمـا حتتاج الطـائرات احلربـية أيضاً الى تـبديل محركـها بعد والـهبوط ا
عـدد مـحـدد من سـاعـات الطـيـران يـخـتـلف من طـائـرة ألخرى فـهل تـمـتـلك قـوتـنا
ـواد االحـتـيـاطـيـة وأهمـهـا اإلطـارات واحملـركـات والـرادارات واألجـهزة اجلـويـة ا
واد الفنية األخرى للطائرات األمريكية الـ f_16 ? وإذا  كان لديها بعض هذه ا
واد لتـمكن هذه الطائـرات من العمل عام و ثالثة أو فكم فـترة ستكفيـها هذه ا
أقل أو أكـثــر وبـعـد ذلك من أيـن سـتـحـصـل الـقـوة اجلـويــة الـعـراقــيـة عـلى مـواد
واد احـتـياطـيـة لـلـطـائـرات األمريـكـيـة إذا امـتـنـعت أمـريكـا عن تـزويـد الـعـراق بـا
االحـتـيـاطـيـة لـهـذه الـطـائـرات وإذا سـحـبت خـبـراءهـا الـذين يـقـومـون  بـعـمـلـيـات
الـصـيـانة وتـبـديل بعض األجـزاء? وهـنـاك أمر آخـر وهـو ان الطـائـرات األمريـكـية
f_16 تستخدم أعتده وصواريخ وقذائف مختلفة فهي حتمل مدفع فولكان ( أم
61) وصواريخ وقذائف متنوعة تركب في (11) نقطة حتميل فيها فما هي

كمـيات هذه  األسلحة واالعتده والصواريخ التي  تمـتلكها القوة اجلوية العراقية
لكي تـستمر هذه الطـائرات في اجناز مهامهـا القتالية ? ومـاذا لو نفد ما موجود
من أعـتـده وصـواريخ مخـزنـة لدى الـقـوة اجلـوية الـعـراقيـة وامـتـنعت أمـريـكا عن
تزويـد العراق بهذه االعتده والـصواريخ مع العلم ان هنالك اتـفاقيات حتظر على
ـواد الـدول الـتي تــمـتـلك هـذا الـنـوع من الـطــائـرات من تـزويـد أيـة دولـة أخـرى 
احـتـيـاطـيـة وصـواريخ وأعـتده دون مـوافـقـة اجلـانب األمـريـكي ? هـذه األمور هي
الـتي جتـعل الـطـائـرات األمـريـكـية f_16 تـتـوقف عن الـعـمل والـتي أشـار إلـيـهـا
اخلبـير العسكري في تصريحه الذي قـال ان  الطائرات األمريكية  ستتوقف عن
ـهمة واألجـهزة الفـنية بـضمنـها الرادارات ـواد االحتيـاطية ا العـمل  وهي نفاد ا
واحلواسـيب ونفـاد االعتده والـصواريخ واألسـلحـة  وليس تـهيئـة الطـائرات فـنياً
قبل إقالعـها وهـو أيضاً أمـر مهم جـدا يتـطلب اخـتصاصـي وفـنيـ على درجة
ـواد االحتياطـية واألسلحة ـهارة  فإذا نفـد ما موجود من  ا عالـية من اخلبرة وا
ـتحـدة األمـريكـية عن واالعـتـده لدى الـقـوة اجلويـة العـراقـية وامـتنـعت الـواليات ا
تـزويـد الـقـوة اجلـوية الـعـراقـيـة بـهـا  سـتـتـوقف الـطـائـرات األمـريـكـية عـن العـمل
وسـتـصـبح مـجـرد هـيـكل حـديـدي ال فـائـدة مـنه وهـذا مـا حـذر مـنه هـذا اخلـبـيـر

وغيره.

على ابواب قلعة روملي

اجلسر األوربي فوق البسفور
حتت 

ا يضمن أجـزاء الوحدة الـتكريريـة  
عدات وإستقرار عمل الوحدة سالمـة ا
واإلســتـفــادة من طــاقـتــهـا اإلنــتـاجــيـة

القصوى). 
وقـدم الـغـراوي (الـشكـر واالمـتـنان إلى
الكــات الــهـنــدسـيــة والـفــنـيــة الـذين ا
بــذلــوا جـهــود كــبـيــرة وعــمـلــوا بــجـد
وإخـالص  خالل مـدة إجنــاز األعــمـال
الـفـنيـة لوحـدة الـتكـرير الـثـالثـة والتي

.( إستمر العمل لها  طوال 20 يوماً
 واجلـديـر بـالـذكـر  إن مـصـفى الـنـجف
يـقـوم بـصـورة دوريـة بـأعـمـال صـيـانة
ا سـنـويـة لوحـدات الـتـكريـر الـثالثـة 
ـومـة عـمـلـهـا واسـتـقـرارهـا يـضـمن د
وبــحـــسب جــدول زمــني مــحــدد  وان
الــطـاقـة اإلنـتـاجـيــة لـلـوحـدة الـواحـدة
تـبـلغ 10 آالف بـرمـيل يـومـيـاً من طـاقة
مـصفى النجف اإلنتاجية الكلية والتي

تبلغ 30 ألف برميل يومياً


