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ـلـتــقى االسـبــوعي العـضـاء ضـمـن ا
منصة أريـد ستُعقـد يوم اجلمعة 28
شـبـاط اجلـاري الـسـاعـة 7-5 مـساء
ـكـرمـة نـدوة عـلـمـيـة بـتـوقـيت مـكـة ا
الـكتـرونـيـة عن بـعد بـشـأن مـوضوع

(االنسانيات الرقمية). 
وتــعــرف مــوســوعــة ويـكــيــبــيــيــديـا
مصطلح "االنسانـيات الرقمية"" على
انه علم يـدرس جـميع اجملـاالت التي
غزتـها الـرقمـنة وعالقـة اإلنسـان بها
من زوايا عـدة اجتـماعـية وإنـسانـية

ــكن تـعـريــفه أيـضـا وتــعـلـيــمـيـة. و
بــأنه: عــلم يــعــنى بــفــهم الــتــحـوالت
والـــتــــغــــيـــرات الــــتي طــــالت اآلداب
والفنون واإلنسانـيات عموما بسبب
تــأثـرهــا بـالــتـكــنـولــوجـيــا الـرقــمـيـة
وتـأثـيـرهـا عـلـيـهـا. مـثل : الـصـحـافة

الرقمـية واإلعالم الرقـمي واألرشفة
عـاجلة اآللية للغات االلكترونية وا
ـدونـات وعـلوم اإلدراك ونـصوص ا
أو فـــــلـــــســـــفــــة الـــــذهـن والـــــذكــــاء

االصطناعي. 
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وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
الـــنـــدوة تـــهــدف الـى زيــادة الـــوعي
بــشـــأن "االنـــســـانـــيــات الـــرقـــمـــيــة"
للـبـاحثـ الـناطـق بـالـعربـية إذ أن
الــنـقــاش في هــذا األمــر شـبـه غـائب
وفتح فرص العمل اجلماعي وانشاء
اجملـــامــيع الـــبــحــثــيـــة في مــجــاالت
ـتـعـددة بهـدف دعم عـمـلـية الـعـلوم ا
ـــشـــتــرك ودعم ــعـــرفي ا اإلنـــتـــاج ا
الـــتـــنـــمـــيــة  حـــيـث يـــعــتـــبـــر عِـــلم
(اإلنـــســـانــيـــات الــرقـــمــيـــة) من أهم
عـاصرة الـتي تسـتطيع القـطاعـات ا
دعم عـمـلـيــة الـتـنـمـيـة وانـشـاء دلـيل
ـــؤلـــفــات مـــرجــعـي حـــول أشـــهـــر ا
والـبحـوث الـعلـمـية بـالـلغـة الـعربـية
واالجنــلــيــزيــة حــول "االنــســانــيــات
الرقمية" وتوجيه اجلامعات العربية
العـتـمـاد قــسم جـديـد بـعـنـوان "قـسم
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اعـلنت وزارة الـزراعـة ومن خالل مـديـرية
زراعة كربالء عن تنفيـذ البحوث اخلاصة
بــالــبــرنــامـج الــوطــني لـــتــنــمــيــة زراعــة
محصول احلنطة في قضاء ع التمر . 
وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ـديـريـة بدأت بـتـنـفـيـذ الـبـحث اخلاص (ا
ـعـرفة ـحـور التـربـة وحتـسـ النـبـات 
الئمة للظروف اجلوية افضل االصناف ا
وبـالتـحـديـد كمـيـة الـبذارواالصـنـاف على
انــتــاجــيــة احلــنــطــة وحــقــول تــســجــيل
واعـتـمـاد االصـنـاف وتـسـجـيل الـبـيـانات
اخلــاصــة بـعــمــلـيــات مــكـافــحــة االدخـال
ــبـيــد عــلى احملــصـول ونــســبــة تـاثــيــر ا
وتقـد التـوصيات لـلمـزارع  لـلوصول
الى افــضل كــمــيـة من االنــتــاج وحتــقـيق

اكبر غلة من محصول احلنطة).
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وأعــلـــنت مـــديـــريــة زراعـــة نـــيـــنــوى عن
باشـرة بزراعة وإكـثار تقـاوى محصول ا
الـبــطـاطـا في عــدد من مـنـاطـق احملـافـظـة
لــلـمــوسم الــزراعي احلـالي 2020. حـيث
بــاشـرت الـكــوادر اخملـتــصـة في مــديـريـة
زراعة نيـنوى بزراعـة اكثر من 300 دو
ــســاحـات من مــحــصـول الــبــطــاطـا في ا
الــواقـعـة ضــمن شـعــبـة زراعـة الــنـمـرود
وباستخدام الطـرق النموذجية في زراعة
سـتلـزمات تقـاوي البـطـاطا بـعد تـوفيـر ا
ـطلـوبـة من أسـمدة ومـبـيدات الـزراعيـة ا
ومـكـنـنـة حـديـثـة. وبـيـنت مـديـريـة زراعـة
نـيـنـوى إن زراعة الـبـطـاطـا في احملـافـظة
تشهد تطورا كبيرا وزيادة في اإلنتاجية
فــضال عـن تــسـويـق كــمــيـات كــبــيــرة من
الــبـــطـــاطــا الـى احملــافـــظـــات الـــوســطى
اضي خـاصة ـوسم ا واجلنـوبيـة خالل ا
ـنع اسـتـيـراد بـعـد قـرار وزارة الـزراعـة 

محصول البطاطا دعما للمنتج احمللي.
وكما أعـلنت دائرة الـبحوث الـزراعية عن
االسـتــمـرار بـإنـتـاج بـذور الــرتب الـعـلـيـا
وإكـثـارهــا حملـصـول احلـنــطـة في جـمـيع

d¹
—U

I
ð

WDM(« WŽ«—“ WOLM²  wMÞu « Z U½d³ UÐ W U)« Àu×³ « cOHMð

ÈuMO½ w  UÞUD³ « ‰uB×  ÈËUIð —U¦ SÐ …dýU³*«

محافظات العراق لـغرض زيادة إنتاجية
مشاريع احلنطة وحتقيق االكتفاء الذاتي

منه. 
حـيث تـواصل الـكـوادر الـفـنـيـة اخملـتـصة
فـي دائــرة الــبــحــوث الـــزراعــيــة بــزراعــة
واكــثــار بــذور الــرتب الــعــلــيــا حملــصـول
احلنطة فضال عن ادامة أصنافه اخملتلفة
وتنقيـتها لغـرض زيادة انتاجـية مشاريع
احلـنـطـة في مـختـلف مـحـافـظـات الـعراق
لـلـموسـم الزراعـي احلالي 2020 اذ تمت
ـا في بـابل من زراعـة اكـثـر من (50) دو
مـخـتـلف اصـنـاف بـذور احلـنـطـة تـوزعت
تواجدة على عدد من مـحطات االبحـاث ا

في احملافظة. 
وتــأتـي هــذه اخلـــطـــوة ضـــمن أنـــشـــطــة
بــرنـــامج إكـــثـــار بـــذور الــرتـب الــعـــلـــيــا
حملــصـول احلــنـطــة الــذي أطـلــقـته وزارة
الزراعة مـنذ موسم 2015- 2016 إلعادة
نـــقــاوة وإدامـــة بــذور احلـــنــطـــة وزيــادة
انـتـاجـيـتـهـا حـيث سـاهم هـذا الـبرنـامج
بإنـتـاج اكـثر من %50 من خـطـة الوزارة
إلنــتــاج بــذور الــرتب الــعــلــيــا لــلــمــوسم
اضي.وأعلنت مـديرية زراعة كربالء عن ا
جتــهـــيــز مــربي الــدواجـن في احملــافــظــة

بحبوب الذرة الصفراء وبأسعار مدعومة
الســتـخــدامـهــا كـأعالف. حــيث  تـوزيع
42840 كـيــلـوغـرامـا من الــذرة الـصـفـراء
كـأعالف عـلى 21420 فـرخـة وبــلغ سـعـر
الــطن الــواحـد خـالل شـهــر كــانـون األول
ـاضي 280 ألف ديـنــار وهـذه األســعـار ا
مــدعـومــة من قـبل وزارة الــزراعـة بــهـدف
ـائدة دعم مربي الـدواجن إلنـتاج بـيض ا
و الـلحـوم الـبـيضـاء لـسـد حاجـة الـسوق

احمللية. 
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ويـتم جتهـيـز أصحـاب مـشـاريع الدواجن
ـادة الـذرة الـصـفـراء من مـعامـل تفـريط
وجتــفـيف الـذرة الــصـفــراء الـتــابـعـة إلى
شــركـة مــابـ الــنـهــرين الـعــامـة لــلـبـذور
(مـعـمل الـذرة الـصـفـراء في كـربالء) عـلى
أســاس أعـــداد وأعــمــار الــطــيــور و نــوع
النـشاط من مـادة الذرة الصـفراء الـعلـفية
شـمولة على أن ال تـتجاوز عـدد الطـيور ا
بــاحلــصــة عـن الــطــاقــة الــتـــصــمــيــمــيــة
ـشـروع ـثـبـتـة في إجـازة ا لـلـمـشــروع وا

هنة.  ارسة ا ورخصة 
ــشـاريع ويــتم حتـديــد حـصــة أصـحـاب ا
ـادة الـذرة الـصـفـراء حسب ـشـمولـ  ا

ـشــاريع فـمـشــاريع تـربـيـة نـوع إنــتـاج ا
فـروج الــلـحم يـتـم تـخـصـيـص نـسـبـة 50
ئة من العليقة للطير الواحد و البالغة با
 4كـغم عــلف أمـا مـشـاريـع تـربـيـة دجـاج
ــائـدة فـفي مـرحـلــة الـتـربـيـة يـتم بـيض ا
ئـة من العليـقة العـلفية تخصيص 50 با
للطير الواحد والبالغة 7 كغم علف خالل
مـرحـلـة الـتـربـيـة الـبـالـغة 20 أسـبـوعا و
جتـهـز دفـعة واحـدة أمـا مـرحـلـة اإلنـتاج
تــبــدأ بــعــمـر 21 أســبـوعــا و لــغــايـة 80
أسبـوعا و تـكون الـعلـيقة الـعلـفيـة للـطير
الواحد 50 كغم و جتـهز عـلى دفعـت و
يتم جتـهـيز مـشاريع أمـهـات فروج الـلحم
ائدة بـتخصيص و أمهات دجاج بـيض ا
ــئـة من الـعـلـيـقــة الـعـلـفـيـة نـسـبـة 50 بـا
للـطيـر الـواحد و الـبالـغة 12 كيـلوغـراما
عـلف خالل مرحـلـة التـربـية و في مـرحـلة
ـئة اإلنـتاج يـتم تـخـصيص نـسـبة 40 با
من الـعــلـيــقـة الــعـلــفـيــة لـلــطـيــر الـواحـد

والبالغة 40 كغم علف.
ديرية وبـالتعاون مع دائرة وكما نفـذت ا
االرشـــــاد والـــــتـــــدريـب الـــــزراعي نـــــدوة
ـكافـحة ارشاديـة حول االسـس السـليـمة 
ادغال احلنـطة وبحـضور رئيس االحتاد

WIKŠ∫ منصة أريد االلكترونية في احدث حلقاها النقاشية في أربيل

االنـــســــانـــيـــات الــــرقـــمــــيـــة" أســـوة
ــيــة حــيث ادرج بــاجلــامــعــات الــعــا
كـــقـــسم مـــســـتــــقل في اجلـــامـــعـــات
ـيـة.فـيـمـا تـدور مـحـاور الـندوة الـعـا
حـول مـفـهــوم اإلنـسـانـيـات الـرقـمـيـة
ونـــشـــأة اإلنـــســـانـــيـــات الـــرقـــمـــيــة
وأســـبـــابــــهـــا وتـــطــــورهـــا وأنـــواع
اإلنــسـانــيــات الـرقــمـيــة وأهـمــيـتــهـا
واإلنــســانــيــات الــرقــمــيــة في ضــوء
ـــؤلـــفـــات ــــفـــاســـد وا ـــصـــالح وا ا
ـعـاصـرة في اإلنـسـانـيـات الـرقـمـية ا
ـــعــــاصـــرة  في والـــتــــطـــبـــيــــقـــات ا
اإلنـسـانـيـات الـرقـمـيـة واإلنـسـانـيات
ـــاضي واحلــاضــر الـــرقــمــيـــة بــ ا
وأهــمـيــة اإلنـســانـيـات الــرقـمــيـة في
اجملـاالت كــافـة وتـطـور اإلنــسـانـيـات
الـــرقـــمـــيـــة  واهم الـــدراســات الـــتي
ســلــطت الــضـوء عــلى اإلنــســانــيـات
الرقمية.وعـقدت شبكة الـهدف جلسة
حــواريـــة ضــمن الــنــدوة الــشــهــريــة
وجـرت فيـهـا مـناقـشـة (صـفقـة الـقرن
ــشـهـد الـعـراقي وتـداعـيــاتـهـا عـلى ا
واإلقـــلــيـــمي) وحــاضـــر بــهــا هـــيــثم
اخلــزعـلـي وصـبــاح الـعــكــيـلي وادار

احلـوار انــور احلـيــدري وقـال بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) ان احلـضـور اغـنوا
وضوعية البحث. النقاش واتسم 
 واضاف ان اجللـسة (تمت بـحضور
اســاتــذة الـبــحث والــتـحــلــيل وقـادة
الراي الـعام عدنـان السـراج وصباح
زنـكــنـة وسـعـود الـســاعـدي ومـحـمـد
احلــمــد  وسالم الــربــيـعـي والـشــيخ
عـادل الـكـرعــاوي  وعـقـيل الـكـاظـمي
وسوي وحيدر عرب وقاسم وعمار ا
الـــعــــجــــرش ومـــاجــــد ابــــو اجلـــود
ــولى وضــحى اخلــالــدي ومــحــمـد ا
وسوي واحمد بحر واحمد وقاسم ا
الـريـس وشـريف الــسـعــدي وعـبـاس

اجلبوري واعتذر لم نسيت ذكره .
وقـــدم رئــيس الــشــبـــكــة شــكــره الى
ركز العراقي للتنمية ومركز احتاد ا
اخلــبـراء ومــركـز حــمـورابي ومــركـز
الـفــيض ومـركـز رفـد ومــركـز ابـابـيل
وشــكـــراً لـــقــنـــاة االجتـــاه والــعـــهــد
سـيرة سـار وبالدي والراصـد وا وا
ولـلـديـوان وإذاعـة االجتـاه والـكـوثـر
واالبــاء  والــرأي الــعــام لــلــتــغــطــيـة

واحلضور.

الــفـرعي لـلــجـمـعـيــات الـفالحـيــة لـقـضـاء
ـزارعـ الـهـنـديــة وعـدد من الـفالحـ وا
واخملتصـ في الشأن الـزراعي. تضمنت
احملـاضـرة عـدد مـن احملـاور الـتي تـخص
عـمــلـيـة مـكــافـحـة ادغـال احلــنـطـة بـطـرق
عــلـمـيــة وكـيـفــيـة الـتــخـلص من االضـرار
اجلــانـبــيـة لـهــا واهـمــيـة هــذا احملـصـول
االســتــراتــيــجي  كــمـا  شــرح عــمــلــيـة
بـيدات كـافـحة الـكيـميـائـية لالدغـال وا ا
ــوصى بــهـا ــســتــخــدمــة والـكــمــيــات ا ا
كافحتها. كما تطرقت ناسبة  واالوقات ا
الــنـدوة الى االعــراض الــتي تـظــهــر عـلى
ــكــافـــحــة وعــمــلــيــة رش االدغــال بــعــد ا
ــبـيــدات مـثـل اصـفــرار االوراق وتـوقف ا
فوري لـلنـمو ومـوت االدغال  اضـافة الى
مــبـاد الــسالمـة الــعــامـة الــتي يـجب ان
ـزارع . اخــتـتــمت احملـاضـرة يــتـخـذهــا ا
بـالتـأكـيـد عـلى الفـالح بـضـرورة اتـباع
ـكـافـحة الـطـرق الـصـحـيحـة في عـمـلـيـة ا
واخذ النصائح من قبل مسؤولي الوقاية
لـغـرض احلـصــول عـلى انـتـاج وفـيـر وذا
اضافة الى تـوزيع النشرات جودة عاليـة 
والفـولـدرات االرشاديـة اخلـاصة بـعـملـية

كافحة في حقول احلنطة. ا
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حيث لألسف الـواقع العـربي يـختـلف عن غيـره من اجملتـمـعات عـلى كوكـبنـا 
ـواطن العربي مشبع فكـره طوال تاريخه منـذ صدر اإلسالم بحكم التوريث ا
فـمـا ان تـنـهي حـقـبـة تـاريـخـيـة لدولـة مـا حـكـامـهـا من نـفس األسـرة وحتـكم
ـسار . ومن بـالتـوريث لعـدة عـقود حـتى تأتي دولـة أخرى تـسـير عـلى نفس ا
ان من حـكم الـعرب لـلـحـقبـة من صـدر اإلسالم إلى الـتاريخ خالل ذلك نـرى 
هي الدول األمويـة ومن ثم العباسـية وأخيراً احلـديث هي ثالث دول رئيسيـة 

الدول العثمانية . 
حيث تـشبع فكـر اإلنسان الـعربي بهـذا النمط وهـذه احلقبـة ليس بالـقصيـرة 
وال يستغـرب احد ان يجد شخـصاً ما جالـسا على كرسي احلكم من احلـكم
قـدرات الـشعب طـوال عـمره عـلى الـرغم من جوره وعـلى الـرغم من تالعـبه 
زرية التي يصل لها شعبه والى حالة الفقر واجلهل وعلى الرغم من احلالة ا
ـسـكـ الـوالء وفـوق كل هـذا وذاك تـرى احلـاكـم يـطـلب من شـعـبه ا والـعـوز 
واخلـنوع والـتـصفـيق حـتى ولو عـطس واالنـقيـاد لـلحـاكم كـقطـيع من األغـنام
ـقــصـلــة من خالل زجه في حـروب تـقــاد حـتى ولــو تـطـلـب ذلك قـيــادته الى ا
خـاسرة وخالفات جـانبيـة ومهـاترات ونزعـات قوميـة او طائفـية الـنتيـجة لذلك
ـمتـلـكات وهـدم البـنيـة التـحتـية هي اخلـراب وزهق األرواح وحرق احلـقول وا
وحـرق الواردات من خالل شراء أسلحة دون االلتفات إلى حالة الناس ورفع

عيشي والصحي والتعليمي .  مستواهم ا
وعـندما ينفـد صبر الشعب لتـغيير واقعه من خـالل إزاحة هذا احلاكم الظالم
عن كـرسي احلكم ويـنفد صـبره على تـصرفـاته وسوء أداء حكـمه الذي جلب
اخلـراب واجلـوع وعـدم اسـتقـرار األوضـاع وعـدم تـوفـر األمن وعـنـدمـا يـعـلو
تـرى انه صـوت الــشـعب بــتـنــحي هـذا احلــاكم وبـشــكل سـلــمي وحـضــاري 
يـرفض ذلك ويكون أكثر تشبثاً بالسـلطة والكرسي وكان الكرسي ملكه وملك
ويـستـخدم كل الـوسائل ابـنه من بعـده بعـد ان كان مـلك والده الـظالم أيـضا 
جلعل الشعب على خطأ وانه هو الوحيد على حق فيوجه ناره لصدر الشعب
سعور يعض من يجد إمامه في الشارع من معارضيه ولم ويـصبح كالكلب ا
يـضع في بـاله ان مـطـالب الـشـعب مـشـروعـة وان قـوة الـشـعـب قـوة قـاهرة ال
يـصـدهـا جـبــروت وال قـوة غـاشـمـة وان مـصـيــر من وقف او يـقف إمـام تـيـار
فــكـــثــيــرا من الــشـــعب وارادته حــتـــمــا ســوف يـــكــون في مـــزبــلــة الــتـــاريخ 
ـتشبث بـالسلطـة قد ذهبوا حتت إقدام الـشعوب دون رجعة الـدكتاتوري وا
ان مـا نراه اليوم في السودان وفي اجلزائر هـذه األيام ومن قبلها في مصر
اال دليل قـوي على فـشل األنظـمة الـدكتـاتوريـة ونظم الـتوريث وتـونس ولبـيبـا 
والبد للـشعب ان يقول كلمته في إيجاد حكم الـتي ذاق فيها الشعب األمرين 
ان ما نالحـظه اليوم ـثله وهو حـكم الشـعب بعيـدا عن التـسلط و اجلبـروت 
في الـسـودان واجلـزائـر يـثـلج الـقـلب ويـعـطي مـؤشـراً عـلى ان االمـة الـعـربـية
مـهما عمل احلاكم من إجراءات أصـبحت تعي مصاحلهـا ودورها التاريخي 
غـرض والتــــــــطبيل تـطيل عـمر حكـمه بتـكريس الـوالء له من خالل اإلعالم ا
والـبطش وزرع التفرقـة ب مواطني الشـعب الواحد او من خــــــــالل حتالفه
كــمـا عـلى الـشـــــــعـوب كـافـة ان تـنـــــــــزع ثـوب مع قـوة خـارجـيـة غـاشـمـة 
اخلـوف وثوب الوالءات الشخصية على أساس القبيلة والطــــــــائفة والقومية
وان يـكون الوالء خـالصـا للوطن والـدستـور الذي يحـدد مهـام كل من الشعب

واحلـاكم ويـحدد حـكـمه وللـقـانون الـعـادل الذي ال يـفرق
واطن وذلـــــــك وان يعـــــــي دور الثقـــافة بـ هذا ا
والــعــلم ودراســة الــتــاريـخ بــشــكل جــيــد وان يــضع
مـــصـــلـــحــتـه في األولـــويــات وان يـــضع مـــصـــلـــحــة
األجــــــيـال القـادمـة ضـمـــــــن حـسابـاتــــه لـيـنهض

من جــــــديد .
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احملـررة إلعـمـار وبـنـاء مـنـازلـهـا) 
مؤكـدا ان  (الوضع الـعام لألسر ال
يـسـمح لــهـا بـإنــفـاق االمـوال عـلى
اعــمــار مــنــازلـهــا النــهــا في وضع
اقــــتــــصــــادي صــــعـب واجلــــمــــيع
بـانـتـظـار دفع الــتـعـويـضـات لـبـدء

العود 
ـركزية الى ودعا  آغا  (احلـكومة ا
ضـرورة اعـطاء مـلف الـتعـويـضات
حـيــز من االهـتـمـام ألنه عـامل مـهم
في حسم عـودة ما تـبقى من االسر

وانهاء معاناتها االنسانية ) . 
 من جانب آخر قال مدير اعـــــــالم
تــــربـــــــــــــيــــة ديــــالـى ســــنـــــــــــان
الربيعي لـ (الزمان ) ان  (صندوق
ــتــضـررة بــفـعل ــنـاطق ا اعــمـار ا
االرهـاب وافق رسمـيـا على تـمويل
مـشروع اعـمـار مبـنى قـسم االعداد
ـديــريـة تـربـيـة والـتـدريب الــتـابع 
ديالـى والذي دمـرت اجزاء واسـعة
منه بسبب االعمال االرهابية خالل
عام 2006).واضاف  الربيعي  ان
ـشــروع يــتـضــمن هــدم واعـادة ( ا
بـــنـــاء الــــقـــسم ) الفــــتـــا الى ان (

جـــهـــودا حــثـــيــثـــة بـــذلت من اجل
شــمــول هــذه الــبــنــايــة بــاإلعــمــار
بـالـنـظـر ألهـمـيـتـهـا ولكـون الـقـسم
يـــضـم عـــدد كـــبــــيـــر من الــــشـــعب
الكـات الـوظـيـفـيـة الـتي تـعـاني وا
مـن صعـوبـة الـعـمل لـكـون الـبـنـاية
تــعـرضـت لـلــدمـار الــكــبـيــر والـذي

يعيق إجناز عملهم ) . 
توفير مكان

وأوضح الـــربـــيـــعي ان  (تـــربـــيــة
ديـالى قـامت بــتـوفـيــر مـكـان بـديل
ذكور بـالتعـاون مع معهد للقـسم ا
الـفـنـون اجلـمـيـلـة لـلـبـنـ لـتـوفـير
مــكــان بــديـل حلــ اجنــاز الــعــمل
ـشـروع ضـمن الــسـقف الـزمـني بــا
احملــدد) . فــيـمــا قــال مــديــر دائـرة
ـائيـة في مـحافـظـة ديالى ـوارد ا ا
ـعـمــوري لـ (الـزمـان ) إن مـهـنــد ا
ـتـوفـر حـالـيا في ـائي ا (اخلـزين ا

بغداد - قصي منذر
يالى - سالم عبد الشمري

اكـد جـاسم الـعـطـيـة الـوكـيـل االقدم
لــــوزارة الـــهـــجــــرة رفض الـــوزارة
تـــــــرحـــــــيل 245 عــــــراقـــــــيـــــــا من
ســــــــــويــســـرا قــســرا بــعــد رفض
طــلــبـات جلــوئـهـم . جـاء ذلك خالل
استقبـاله السفير الـسويسري لدى
ـــقـــيم فـي الـــعــراق عـــمـــان غــيـــر ا
لوكـاس جاسر  ويـوهانا  ويـدتمان

احملللة السياسية لدى السفارة. 
ونــــــاقـش الــــــطــــــرفــــــان  اوضـــــاع
قـيـمـ فـي سـويـسرا الـعـراقـيـ ا
ـــرفــوضــة طــلــبــات ومـن بــيــنــهم ا
جلـــوئـــهـم والـــبـــالغ عـــددهم 245 
شـخصـا مؤكـدا ان العـراق يرفض
العودة القسرية لهم ويجب مراعاة
ظــــروفـــهم االنــــســـانــــيـــة مـن قـــبل

احلكومة السويسرية). 
مــبـيـنــا ان (هـنـاك آلــيـات تـتــبـعـهـا
ـعــاجلـة مـلف الــعـراقـيـ الـوزارة 
ـقيم قـيمن في اخلارج سـيما ا ا
في ســويــسـرا عــبـر تــوفــيـر مــنـاخ
مناسب لعودتهم الطوعية). واتفق

اجلــانــبــان عــلى تــنــســيق الــعــمل
ـشـتـرك وتـبـادل الـزيـارات لـوفـود ا
عـراقـيــة وسـويـسـريــة لـغـرض حل
ـــا يـــخص ـــشـــاكل الـــعـــالـــقـــة  ا
ــــرفـــوضـــة طـــلـــبـــات مـــوضـــوع ا

جلوئهم.
مصير نازح

وكـــشـــفت دائــــرة هـــجـــرة قـــضـــاء
خـانــقـ في مــحـافـظــة ديـالى عن
مصـير اكـثر من 800 اسرة نـازحة

تسكن مخيمات الوند. 
وقـال مديـر الدائـرة علي غـازي اغا
لـ (الزمان) امس ان (مخيمي الوند
2-1 فـي اطـراف قــضــاء خـانــقـ 
والــتي تـضـم حـالـيــا اكـثـر من800
اسـرة نــازحـة من مــنـاطق مــحـررة
متـعددة اغـلبـها في وضع مـعيشي
صــعب وعــودتــهـا الـى مـنــاطــقــهـا
احملــررة مـرهــونـة بــاألسـاس بـدفع
الـية لـها احلـكومـة التـعـويضـات ا

باعتبار منازلها مدمرة) . 
واضـاف اغـا   ان  (دفع احلـكـومة
الـية سـيدفع االسر للـتعـويضـات ا
الــنـازحــة لـلــعــودة الى مـنــاطـقــهـا

سـدود ديـالى اخلــمـسـة بــلغ أكـثـر
من مــــلـــيــــارين و200 مـــلــــيـــون م
مكعب منـها مليار و400 مليون م

مكعب في بحيرة سد حمرين) .
ــــعـــمـــوري أن  (وضع واضـــاف ا
ـــائي في ديـــالى جـــيــد اخلـــزين ا
ـــــواسم وهـــــو يـــــؤمـن حـــــاجـــــة ا
الـــزراعـــيـــة خالل الـــعــام احلـــالي
باإلضافـة الى محطـات االسالة في
كل االقضية والنواحي)  الفتا الى
أن  (أي سـيــول او امــطــار غــزيـرة
تهطل سيكون باإلمكان خزنها في
ســدود احملـــافــظــة لـــوجــود فــراغ
خـزني جـيـد قـادر عـلى اسـتـيـعاب
اي مــوجـات ســواء في حــمـرين او
ـنـاطـق) .وحذر الـعـظـيم او بـقـيـة ا
ـحافظة قائـممقام قـضاء بعـقوبة 
ديالى عبدالله احليالي  من خطر
رمي النـفايات بـثاني اكبـر نهر في

احملـافظـة مبـينـا أن مديـرية بـلدية
احملــــافــــظــــة تــــرفع  25طــــنــــا من

النفايات شهريا.  
وقــــال احلـــيـــالـي لـ (الـــزمـــان) إن
(كـميـة ما يرفـع من نفـايات شـهريا
من نهر خـريسان والـذي يعد ثاني
اهم انهر ديالى ضمن حدود مدينة
بــعـقـوبــة تـزيـد عن 25 طـنـا وهي
كميـة كبيرة جـدا تعــــــــكس حـجم
الـــــضـــــرر الــــــذي يـــــتــــــعـــــرض له
النــــــــهـر) . واضاف احليالي  أن
 (الــنـهــر يـســاهم في تــأمـ مــيـاه
الشـرب ألكثر من 300 الف نسـمة)
ــواطن يــتــحـمل  الفـتــا إلى أن  (ا
وزر تـلــويث مـيــاه نـهــر خـريــسـان
بــسـبب رمـي الـنـفــايـات واالوسـاخ
دون ادراك خلطـورتها عـلى البـيئة
وتداعـياتهـا في انهـا قد تؤدي الى

استفحال االمراض واالوبئة).

زيارة ارشادية حلقل في كربالء
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-1-
سـرح االجتمـاعي العام بوجهٍ هـناك نظريـتان في تقـو الذين يظـهرون على ا
نـاصع في فـتـرة زمـنـيـة مـعـيـنـة ثم تـظـهـر حـقـائـقـهم اخملـفـيـة في فـتـرة أخـرى

لتكشف أنهم سيئون وعلى درجة عالية من اخلبث 
النظرية األولى تقول :

أنهم كانوا صاحل ففسدوا ...
والنظرية الثانية تقول :

انهم كانــوا فاسدين من أول األمر ولم يكونوا على أيةِ درجةٍ من الصالح .
-2-

والـيوم وقـد بانت لـلعـيان مـظاهـر البـشـاعة والـقبح في كـثيـر من الوجـوه التي
كارم  نكتب باختصار كانت تتستر بالدين  وتتستر بعشقها للقيم وا

روءة والـوفـاء وهو تـمـرس بـألـوان اخلبث وانـعـدام ا عن واحـد من اولـئك ا
ن قال فيهم الشاعر : واحد 

ما طار طير وارتفعْ 
االّ كما طار وَقعْ 

-3-
ـهم له هـو أحد ثـابـة الرصـيـد االجـتمـاعي ا أولُ مَنْ أوْالهُ ثـقـةً كبـيـرة كانـت 
الـعلماء الرسالي  ولكنه لم يـحفظ له هذه اليد  وانقلب عليه وآذاه وتدحرج

الى مستنقع آسن من اخليانة والنذالة ..!!
-4-

ـثال لـفـصـيل اسالمـي مـعـروف ولـكـنه في الـواقع كـان كـان يـعـتـبـر نـفــسه 
ـواقع أو شـديــد احلـمــاس لـتــكـريس ذاته وخــدمـةِ مــصـاحلِهِ مـن خالل ذلك ا

االنتماء .
وبـالرغم من أنه ليس من رجال احلوزة الـعلمية االّ أنه كـان يوُحي للناس بانه
من طالب االمـام الشهيد الـسيد محمـد باقر الصدر –رضـوان الله عليه- وال
أنـسى انه عمل بـقـوة على إضـعاف مـجـلس تأبـيني عـام أقـيم لالمام الـشهـيد
ـذكور ـشـاركـ في احلـفل ا الـصـدر ال لـشيء االّ ألنه اسـتُـبعـد من قـائـمـة ا

فكشف بذلك عن عمق احلضيض الذي تدحرج اليه ..
-5-

وكـانت لـنـا اجـتـمـاعـات بـاجلـالـيـة الـعــراقـيـة في لـنـدن تـعـقـد في بـيـوت بـعض
ـراكـز االسالمــيـة الـعـامـة خـشـيـة من ن يـخـشــون الـتـردد عـلى ا وجـوهِـهـا 
سـطوة مخابرات الـنظام البائـد على مصاحلـهم  فكنّا نغـطّي هذه الفجوة من
دّعي زوراً وبـهـتـانا خالل عـقـد االجتـمـاعـات في بيـوتـهم وهـنـا ينـبـري هـذا ا

بالهوية الرسالية الى احلـــيلولة دون انعقاد بعــــض تلك اجللسات ..!!
انه يـريـدهم له ال لالسالم وهــو يـخـشى أنْ يـكـون اجـتـمـاعـنـا بـهم بـاعـثـاً من
بـواعث تعميق الـصلة بـينهم وبـيننا االمـر الذي قد يـقود الى اضعـاف صلتهم

بهِ ..!!
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لـق لتـقـد فـروض الوالء والـطـاعة ولـقد تـهـالك وبـأسالـيب مـلـؤها الـضـعـة وا
للقابع وراء البحار ولكنّه لم يحظ منهم في نهاية الشوط بنائل ..!!

-7-
ولــقـد سـعى الـى تـوريط آخـرين –كـان يــظـهـر لـهم الـوالء  –بـالــسـيـر في هـذا

لغوم باخملاطر  ثم اكتشفوا حقيقته فطردوه عن بابهم . الطريق ا
-8-

لـقـد حتـوّل قـبل سـقـوط الـنـظـام الـدكـتـاتـوري البـائـد مـن مـجرد رجـل يـعـتاش
بـراتب وظيفي محـدود الى صاحب رصيـد مالي ضخم بعـد أنْ اتهم بابتالع

ما كان يصل الى يديه من أمانات الى اجلــــهة التي ينــــتمي اليها ..!!
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لقد اضطرت اجلهة التي ينتمي اليها لطرده منها .
-10-

ــنـاصب اخلــطــيـرة (في الــعـراق وقــد أثـيــرت حـوله  –بـعــد أنْ تــبـوأ بــعض ا
الي ...!! اجلديد) الكثير من قضايا االتهام باالختالس ا

-11-
حـدّثــني بــعض االصـدقــاء انه رآه وقــد اصـطــحب خـيــاطـاً
مـعــيّـنــا وذهب به الى مـنــزل احـد كــبـار رجــال الـدولـة
ألخـذ القياسات الالزمة من أجل إعـداد بدلة مناسبة
ـثل هـذا الـتـمـلق والـتـزلف ـسـؤول الـكـبــيـر  لـذلك ا
ثل يـريـد الـوصول الى مـبـتـغـاه  وهـيهـات أنْ يـعـلـو 

هذه النماذج شأن مهما تفننوا في أساليبهم .

حراثة حقل للتقاوى في نينوي


