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جـــــددت نــــــيــــــودلــــــهي فـي ذكـــــرى
االستقالل  74وتأسيس اجلمهورية
الــــهـــنـــديـــة  االعــــتـــزاز بـــعالقـــات
الـصــداقـة الـتي تـربـطـهـا مع بـغـداد
ـصـري ومـصــر. وحـضـر الـرئـيس ا
عــبـد الــفـتـاح الــسـيــسي الى جـانب
نـظـيـرته الـهـنـديـة دروبـادي مـورمو
ورئـــيس الــوزراء نــاريــنــدرا مــودي
احــتـفــاالت ذكـرى االسـتــقالل الـتي
شـاركت فــيــهـا كــتـيــبــة من اجلـيش
صري. وسارت الكتيبة العسكرية ا
نـحـو مــنـصـة الــتـحـيــة عـلى طـريق
كــــارتـــــافــــيـــــا ألول مــــرة بـــــذكــــرى
االسـتــقالل.وقــاد الـعــقـيــد مـحــمـود
مـحــمـد عــبــد الـفــتـاح اخلــراسـاوى
الــكـتـيـبـة الـتـي يـبـلغ قـوامـهـا 144
جــنــديًــا  تــمــثل األفــرع الــرئــيــسـة
حـيث ـصــريـة ـســلـحــة ا لـلــقـوات ا
عدت مـشـاركتـها شـرف وامتـياز في

موكب يوم اجلمهورية تعزيز .
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  وعــبـر اخلــراسـاوي عن (ســعـادته
بدعوته للمشاركة في موكب الهند)
مـعـربـا عن أمـله (في أن تـقـطع هـذه
الـبـادرة شـوطا طـويال نـحـو تـعـزيز
الـعالقـات الـثـنـائـيـة والـصـداقـة ب

ــســـتـــقــبل) الـــهـــنــد ومـــصــر فـي ا
ــشــاركــة في واضــاف (يــســعــدنــا ا
ــرة األولى الـــتي نــزور وا الــهــنـــد 
قـــدم فـــيـــهــــا بـــلـــد ذات حــــضـــارة 
حــضــارتــنــا في مــصــر) وتــابع ان
(بالدنــا تـــربــطــهــمــا رابــطــة قــويــة

كـبلـد ضيف كـما دعت الـهنـد مـصر 
خالل رئاستها جملـموعة العشرين 
عالوة عــلى ذلك  يُــنـظــر إلى زيـارة
الـسـيـسي عـلى أنـهـا زيـارة لـتـعـزيز
الـــعالقــــات بـــ الـــهــــنـــد ومـــصـــر
وتـــعــمــيـــقــهــا . وقـــال بــيــان وزارة
الـــشــؤون اخلـــارجــيـــة أن (الــهـــنــد

ولــديـهـمـا عالقــة عـظـيـمـة  وآمل أن
تــنـتــقل هـذه الــصـداقــة من قـوة إلى
ـستـقبل  ونـأمل أيضا أن قوة في ا
ـواطــنـ الـهـنـود ـزيـد من ا يــزور ا
مـصر وأن تـمـرينًـا مشـتـركًا يُـعرف
بــاسم إعــصـار  2023بـ الــهـنـدي
ــر ــصـــري يُــجــرى في جـــايــســا وا
دينـة راجاستـان).وحتمل الكـتيبة
إرثًــا من أقـدم اجلــيـوش الـنــظـامـيـة
التي عـرفتهـا البـشرية  حـيث يعود
ـــصـــري إلى عــام تــاريخ اجلـــيش ا
ـــيالد  عــنـــدمــا وحــد  3200قــبل ا
ــلك نـعـرمـر  مـصـر حـيـنـمـا كـانت ا
ــة تــعـــتــبــر ذروة ـــمــلـــكــة الــقـــد ا
احلـضـارة  بـيـنـمـا تـأسس اجلـيش
ــصــري احلـديث فـي عـهــد مـحــمـد ا
عـلي بــاشـا. كــمـا حــضـر الـســيـسي
حــفل اسـتـقـبـال فـي مـنـزل نـظـيـرته
مــورمـو في راشــتـرابـاتي بــهـافـان 
وفي وقت الحـق  ســـيــــقــــوم نـــائب
الــرئــيس جـاجــديب دنــخـار بــدعـوة
الـســيـسي لـعــقـد اجــتـمـاعــا يـبـحث
الـعالقات الـثنـائـية  وتـتمـتع الهـند
ومصر بعالقات دفاعية قوية  وكان
هــنــاك تــعـــاون وثــيق بــ الــقــوات
ـــبـــذولــة اجلـــويـــة  مع اجلـــهـــود ا
لتطوير طائرة مقاتلة بشكل مشترك
في الـسـتـيــنـيـات  كـمــا قـام طـيـارو
سـالح اجلــو اإلسـرائــيــلي بــتــدريب
صـري من الـستيـنيات الطـيارين ا
حــتى عـام . 1984وحتــتــفل الــهــنـد
ـرور  75عـامًا ومـصـر هـذا الـعـام 
على إقامـة العالقـات الدبلـوماسية 

ومــصــر تــربــطــهـمــا عـالقــات وديـة
ووديـة تـتسم بـالـروابط احلـضـارية
والــثـقــافـيــة واالقـتـصــاديـة وروابط
عميقة اجلذور بـ الشعب  وهما
مـن أقــدم احلــضــارات فـي الــعــالم 
بــتـاريخ من االتــصـال الـوثــيق مـنـذ
ــة  ويـشــتـرك كال الـعــصـور الــقـد

الـبــلـدين في تـفــاهم سـيـاسي وثـيق
عــــــلى أســـــاس تــــــاريخ طـــــويـل من
االتـصــال والــتـعــاون في الــقـضــايـا

ية).  الثنائية واإلقليمية والعا
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واكـد الـسـفـير الـهـنـدي لـدى الـعراق
في وقت سـابق بـراشــانت بـيـســاي 

ان بـغــداد ونــيـودلــهي تــربــطـهــمـا
روابـط تـاريـخـيـة وديــنـيـة مـتـجـذرة
واشـار الى ان اكـثـر من مـنـذ قـرون 
الـــــفـي طــــالـب عـــــراقي يـــــدرســــون
االخـــتـــصـــاصـــات في اجلـــامـــعــات

الهندية.
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 وقـــال بـــيـــســـاي خالل االحـــتـــفــال
بذكرى قيام جمـهورية الهند ومرور
70 عـــامـــا عـــلى اقـــامـــة الــعـالقــات
الـدبلـوماسـية بـ العـراق والهـند 
بــحــضــور وكــيل وزارة اخلــارجــيـة
ثل عن هشام العلـوي وسفراء و
الـبـعــثـات الـدبـلــومـاسـيـة الــعـربـيـة
ـية واالجـنـبـيـة وشـخـصـيـات اكـاد
انية ان (العالقات الثنائية ب وبر
العراق والهند والروابط احلضارية
والتـاريخـية عـمرهـا قرون  ومضي
سـبــعـون عـام عـلى اقـامـة الـعالقـات
الــدبـلــومــاسـيــة وتــوقـيع مــعــاهـدة
الـصـداقة بـ الـبـلـدين عام 1952)
واضـــاف ان (هــنــاك صالت ديــنــيــة

قوية تربط البلدين.
والســيـمـا ان االف الــهـنـود يـزورون
ـــقــدســـة فـي الــنـــجف االضـــرحـــة ا
وكـربالء ومـرقـد الشـيخ عـبـد الـقادر
الكـيالني كل عام  فـضال عن وجود
بـــــرنــــامـج الــــتــــعـــــاون الــــتـــــقــــني
الـذي واالقــتـصـادي الــهـنــدي آيـتك 
يـقدم 200 دورة تـدريـبـيـة مـدفـوعـة
ــوظـفي احلــكـومـة االجــر بـالــكـامل 
الـعـراقـيـة لـبـنــاء الـقـدرات وتـنـمـيـة

هارات).  ا
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ضبطت وزارة الصحة اكثر من  50طناً من
هربة في الصيدليات واحملال غير األدويـة ا
ـرخصـة في بغداد وديـالى ونيـنوى. وذكر ا
بـــيــــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان (وزيـــر
ـتابـعة الـصـحة صـالح احلسـناوي وجّه 
الـصيدليات اخلاصة واألدوية) واوضح ان
(دائـرة الـتفـتيش في الـوزارة بـالتـعاون مع
نظمة في وزارة ـة ا مـديرية مكـافحة اجلر
الـداخـلـيـة وجـهاز األمن الـوطـني وعـمـلـيات
بغداد ضبطت عدد من الصيدليات واحملال
ـرخصـة في بـغـداد وديالى ونـيـنوى غـيـر ا
ــهـربـة حتــتـوي عــلى كـمــيـات مـن األدويـة ا
تبلغ  50طـناً وفق محاضر ضبط اصولية)
مــشــيـراً الى (إغـالق عـدد من الــصــيـدلــيـات
الـوهـميـة وإحـالة  17مـتـهمـاً مسـؤول عن
الـصــيـدلـيـات الى الـقـضـاء) وبـ ان (فـرق
ـتـابـعة الـتـفـتـيش في الـصـحـة مسـتـمـرة 
ومـراقبـة السوق احملـلي للدواء ومـؤسسات
الــقـطــاع الــصـحي اخلــاص بــغـيــة تـوفــيـر
الـدواء اآلمن والـفـعـال واحلـفـاظ عـلى األمن
الـصحي لـلمـواطن في عـموم احملـافظات).
واطـلـقت الـوزارة حـمالت حلـمـايـة األطـفال
مـن األمـــراض مـــشـــيــــرة الى ان احلـــمالت
تـحدث سـتـشمل جـميع احملـافـظات. وقـال ا
بــإسم الــوزارة ســيف الــبــدر في تــصـريح
تـابـعـته (الزمـان) امس ان (الـوزارة وضعت

احلـمالت ضمن اولويات برنامـجها) مبيناً
انـها (اطلقت حـملة اللـقاحات لألطـفال فيما
يــخص الــشــلـل واألمــراض األخــرى مــنــهـا
احلـصبـة) واضاف ان (فِرق الـصحـة تعمل
ـا فــيــهـا ــنـاطـق  عــلى تــغــطـيــة جــمــيع ا
الــنـــائــيــة). في ســيــاق مـــتــصل تــعــاقــدت

ـصـانع احملـلـيـة الـصــحـة مع مـجـمـوعــة من ا
احلــكــومــيــة واألهــلـيــة لــتــوطــ الــصــنــاعـة
الــــدوائـــيـــة. وقـــال بــــيـــان امس ان (الـــوزارة
اوضـحت مـجـمل اجلـهود في مـشـروع تـوط

ـنـتج الـوطـني) الـصــنـاعـة الـدوائـيـة ودعم ا
مـؤكداً انها (وقعت  157عـقداً نحو  70مليار

ديـنار لـتوفيـر ادوية االمـراض السرطـانية و
ـــضــادات احلـــيـــويــة وعالجـــات األمــراض ا
ـــزمــنـــة  والـــتــهـــاب الــكـــبــد الـــفـــايــروسي ا
ومـسـكّـنات االلـم وادوية ومـسـتـلزمـات طـبـية
صانع اخـرى) ولفت الى ان (التعـاقدات مع ا
احملـلية جاء بعد إجـراءات فيما يخص تعديل
ـسـتحـضـرات الوطـنـية ضـوابط و تـسـجيل ا
ـنـتج الـوطني ـا يـسـهّل عمـلـيـة التـسـجيل ا
بـعد عشرة اعوام من تسـجيله بدالً من خمسة
ـستـوفـية نـتـجات الـوطـنيـة ا اعـوام ومـنح ا
لـلـمتـطلـبـات تسـجـيلًـا اوليـاً خالل فـترة شـهر
واحــد فـقط من تـأريخ دفع رســوم الـتـسـجـيل
ومـتـابـعة انـسـيـابيـة تـسـجيل مـلـفـات األدوية
عني بصورة الـوطنية من قـبل مدير القـسم ا
مـبـاشـرة ويـومـيـة).اضـاف ان (الـوزارة قـررت
ـنتجات  الـوطنية الـعمل على تـعديل اسعار ا
واد األولية ـا يتنـاسب مع ارتفاع اسعـار ا
وتـعديل الكلف التخمينية للمنتجات الدوائية
ـستـجـدات وإعـادة الـنـظر الـوطـنـيـة حـسب ا
بـدلـيـل الـتـصـنـيع لـلـتـعـاقـدات بـالـتـعـاون مع
ـصـانع الوطـنـيـة فضالً عن رابـطـة مـنتـجي ا
إعـداد واعتماد ضوابط لتـسهيل عمل مصانع
ـستلزمات الطبية احمللية) ونوه الى (تعهّد ا
ـشروع تـوطـ الـصـنـاعة الـوزيـر بـااللـتـزام 
ـنـتج الـوطـني الـدوائـيــة والـعـمل عـلى دعم ا
وتـطـويره خـدمةً لـلمـواطن وإصالح وتطـوير

القطّاع الصحّي في العراق). 
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كـشف قائد عمـليات  محافـظة ديالى اللواء
الـركن عـلي فـاضل عـمـران  عن اهم نـتائج
احلــرب عــلى اخملــدرات خالل  12شــهــراً 
مــؤكـدا ان اخملـدرات آفــة تـهــدد اجملـتـمع .
وقـــال عـــمـــران لــ ( الـــزمـــان ) أمس إن  (
اخملـدرات آفـة تـهدد مـجـتـمع ديـالى وندرك
جــيـدا خـطـورتـهــا عـلى شـريــحـة الـشـبـاب
وسـعـيـنـا لـوضع سـتراتـيـجـيـة شـامـلة في
مــكـافـحـتـهــا وتـسـخـيــر كل اجلـهـود بـهـذا
االجتـاه ) . واضاف عمـران  ان  ( ابرز ما
ـــاضـــيــة هي حتـــقـق خالل االشـــهــر  12ا
االطـاحـة بقـرابة  400نـاقل وتـاجر ومروج
ومـتـعـاطي لـلـمـخدرات في ديـالى من خالل
جــــهـــد امـــني مــــتـــواصل تــــشـــارك به كل

التشكيالت وفق خطة مدروسة ) . 
WOHOI  WD

واشــار عــمــران الى أن  ( الــقــيـادة دعــمت
خطة تثقيفية واسعة بالتنسيق مع النخب
الـعشائرية واالجتماعـية والدينية في بيان
خـطـورة هـذه اآلفـة وضـرورة االنـتـبـاه لـها
والــســعـي الى دعم االجــهــزة االمــنــيــة في

علومات ) .  مكافحتها عبر دعمها با
وفـي سـيـاق مـتـصل  أكـد مـصـدر امـني في
شـرطة ديـالى طلب عـدم الكـشف عن اسمه

لـــدواع امـــنـــيـــة لــ ( الـــزمـــان )   انه ( 
  ــتـعـاطـ ـروجـ وا ـئــات ا االطــاحـة 

ـنصرم )  مـشيرا لـلمخـدرات خالل العام ا
الى  ( اعــتـمــاد اسـتـرايــجـيـة مــجـتـمــعـيـة

وعشائرية حملاربة افة اخملدرات ) .
واضـاف   ان  ( مديرية مـكافحة اخملدرات
فـي ديــالـى وبـــالــتـــنـــســـيق مـع االجـــهــزة
االسـتـخبـاريـة االخرى تـمكـنت خالل الـعام

 2022مـن االطاحة بأكثر من  350شـخصا
بــ تــاجـر ومــروج ومـتــعـاطـي ونـاقل في
عـمـوم مـنـاطق ديـالى وصـدرت بـحـق اكـثر
من  100مـنهم أحكـاماً قضـائية ومـا تبقى

بانتظار دورهم في احملاكم ) .
واوضح   ان  ( االجـهزة االمنيـة ومكافحة

اخملـدرات تـمـكـنت من تـفـكـيك اكـثر من 20
شــبـــكــة تــعــمل بــاخملـــدرات في مــخــتــلف
اصـنـافـهـا واحـالـة اخملـالـفـ الى اجلـهات
الـقــضـائـيـة فـيـمـا  احـالـة الـعـشـرات من
ــتــعـاطــ الى مــراكــز الـتــأهــيل الــطـبي ا

عاجلة اثار اخملدرات ) . والنفسي 
V dN  «—R

صـدر   ان  ( منـاطق شرقي ديالى وبـ ا
وحدودها مع بغداد وشمالها بؤرا لتهريب
اخملـــدرات وعــبـــورهــا )  الفـــتــا الى ان  (
ديـالـى تـعـد اكـبـر مـعـبـر لـلـمـخـدرات خالل
الــســنــوات االخـيــرة بــســبب طــبـيــعــتــهـا
اجلــغـرافــيـة وامـتــداداتـهــا احلـدوديـة الى
جـانب مـوقـعهـا االسـتراتـيـجي الـرابط ب
شـــمــال ووسط الـــعــراق ) . فــيـــمــا طــالب
قـائـممـقـام قضـاء بعـقـوبة عـبـد الله احـمد
ـراقـبـة امـنـيـة واسـتـخـبـاريـة احلـيـالي  
لـلــمـقـاهي والـنـوادي لـكـونـهـا بـؤر تـرويج
اخملـــدرات في ديـــالى.وقــال احلـــيــالي لــ (
تـواطئ الـزمان )  ان ( ردع اخملالـف وا
مـع مروجي ومتاجـري اخملدرات بإجراءات
صـارمـة لتـحصـ الشـباب من افـة فتـاكة 
مـحذرا من  خطر حتـول متعاطي اخملدرات
ة الى عـنـاصر عـدوانـية مـتـشبـعـة باجلـر
ـفرطة لـعدم ادراك اخلطـر وفقدان االتزان ا
االجـــتــمــاعـي واالخالقي بـــســبب تـــأثــيــر
اخملـدرات الـتي ال يـظـهـر مـفـعـولـهـا مـبـكرا
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علي فاضل عمران

صرية اثناء مشاركتها بالحتفاالت يوم االستقالل الهندي dF»÷∫ القوات ا «

بــحـسب اخملــتـصــ  الفـتــا الى  ضـرورة
تـعاون العـوائل مع الشرطـة اجملتمـعية من
خالل مـتابعـة أبنائـهم وخصوصـاً من عمر
 20 - 12ســنــة ألنـهــا أعـمــار حــرجـة وهم
بـحاجة إلى متابعة خاصة وهم مستهدف

روج وجتار اخملدرات ) . من قبل ا
الـى ذلك قالت  النائب عن محافظة ديالى
أسـماء كمبش لـ  ( الزمان )  ان  ( وزارة
الـتـخـطـيط وافـقت عـلى مـلف رفـع الكـلف
شـروع مجاري غرب بـعقوبة الى ـادية  ا
 203مــــلـــيـــارات ديــــنـــار بــــعـــد دراســـة
مـسـتـفـيـضة من قـبل جلـنـة مـخـتـصة في
ـشـروع رفع الـوزارة )  الفـتـة الى ان  ( ا
االن الـى اجملــلس االقــتــصــادي الــوزاري

إلعطاء الضوء االخضر بتنفيذه ) .
ان  ( تـغــيـيــر الـكـلف واضــافت كـمــبش 
ــاديــة جـاء بــســبب تــغـيــر في اســعـار ا
ـواد االسـاسـيـة الـتي تـدخل في تـنـفـيذ ا
شـروع والذي يـعـد االكبـر على مـحـاور ا
مـستوى ديـالى من ناحيـة الكلـفة وايضا
ـشـمـولة به وسـيـنـهي مـعـاناة ـنـاطق ا ا
اكـثر من  150الـف نسـمة   مـشـيرة الى
ــشـــروع ســيــجــري حتــديــد مــوعــد ان ا
تــنــفــيــذه بــعـد  4اســابــيع من االن وفق

علومات ). ا
 وفي قــضـاء بـعـقـوبـة قـال مـديـر نـاحـيـة
الــعــبــارة شــاكــر مــازن الــتــمــيــمي  لــ (

الــزمـان )  إن  ( عـمــلـيــة الـوقف االمـني
ـسـتمـرة منـذ ايام مـتتـاليـة في اجلزء وا
الـــشــرقـي والــغـــربي ضـــمن مــا يـــعــرف
بـحوض الوقف لـها هدف مـهم جدا وهو
تــامـ مــنـاطق وقــرى مـهــجـورة بــهـدف
اعـــادة قـــرابـــة  3االف اســـرة مـــهـــجـــرة

بعضها منذ  15سنة) . 
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وأضـاف الـتـمـيـمي ان  ( الـعـمـلـيـة التي
شتـركة بشكل تـشرف علـيها الـعمليـات ا
مــبــاشـر تــأتي في اطــار انــهـاء الــتــوتـر
وحـالة عـدم االستـقرار في حوض زراعي
مـترامي )  مـبيـنا ان  ( العـملـية جنحت
في تــمــشـيـط مـنــاطق واســعـة وخــاصـة
الـبساتـ القريـبة من ضفـاف نهر ديالى
ـــســـتـــشـــفى ). الـى ذلك قـــالت مـــديــــر ا
الـبيطري في ديالى ابتسام محمد جاسم
 لــ ( الـزمـان )  إن  ( قطـاع الدواجن في
ديــالى شـهــد حتـسـنــا في االنـتـاج خالل
شـــهــــر كـــانـــون الـــثــــاني اجلـــاري وفق
وثقـة في مراكز الـبيطرة االحـصائيـات ا
ـــنــتــشــرة فـي االقــضــيـــة والــنــواحي) ا
ـكن تـسويق .وأضـاف جـاسم أنه  ( ال 
اي مــنـتج دون فــحـوصـات مــبـاشـرة من
قـبل فرق الـبيطـرة الستحـصال االذونات
الـرسمية للمـــرور من السيطرات االمنية

ب احملافظات ) . 

هو وليس غيره ولـد في مدينة األنبيـاء العتيقـة  شرب من عمق التاريخ الذي سـجل وصايا األنبياء
قدسة اسرا الرسول محمد ( سيح ( ع) ومن ارضها ا ثيالتها منها جاء ا  هذه مدينة ال تقاس 
صل اللـه عليه وسـلم ) الى خالق الـكون جـلة قدرتـه  من هنا ولـيس من غيـرها حـمل السبل ذو لـ(

13)من العمر وذهب الى حيث تتواجد قوات القهر والعنصرية واالحتالل  واطلق رصاصت
اصـابت األولى جـنديـا والـثـانيـة ضـابـطـاً من قوات االحـتالل  ثم اطـلق مـحـتالً اخـر كـان يقف في
اجلانب االخـر الـرصاص عـلى الشـبل وأصـيب ثم سقط عـلى األرض ولم تـشيـر االخبـار هل تمت
ـستـشـفى أم  االجـهـاز عـلـيه كبـاقي اجلـرحى الـكـبـار .هـذا احلدث لـيس األول عن مـداواته في ا
مشاركة الـطفولة في نضال الكبار  لكـنه يجب أن يدرك الغاصب الى أي حد وصلت إسرائيل في
ـارساتـها الـقهـرية الـعنـفـية ضـد الطـفولـة الفـلسـطيـنيـة بحـيث تـدفع بشـبالً ان يثـأر ألهله وشـعبه
ووطنه بهذه الطريـقة التي لم يسجل مثلـها التاريخ النضـالي لشعوب األرض مثلهـا .لقد فقد العالم
قتول  وبـ الشعب الذي يكافح من اجل الوطن بوصلة التـشخيص  بحيث يسـاوي ب القاتل وا
واحلـرية واحلـياة الـتي كفـلتـها كل وصـايا الـسمـاء واالنبـياء  وب احملـتل الذي بـدأ في القـتل قبل
ن يحتاج 74وال زال مستمراً  ولذلك شعر هذا الشبل بأنه ليس هناك ناصراً للمظلوم وال مع 
ـا يـقــوى عـلـيه واطالق ـعـونــة  فـذهب الى مــخـبـأ والــده وحـمل مــسـدسه وشـارك مع الــكـبــار  ا
رصـاصتـ فقط حتـملت يـداه الغـضتـ اطالقهـا .لقـد حدث هـذا بعـد مجـزرة مخـيم جنـ  حيث
ارينـز االسرائـلي فجرا اخملـيم وفزعت األطـفال النـائمـ وقتلت 11رجالً بدواعي اقتـحمت قـوات ا
فترض من دعاة العالم العمل االستبـاقي في الدفاع عن اإلسرائيلـي  انها بحق مجزة كـان من ا
ـا للـخرق الفـاضح للقـوان واألعراف تـحضر) أن يـنكس الـرؤوس ليس فقط لـهذه اجملزرة وإ ( ا
ـتحـضر) من صـياغـة بنـودهـا بعـد عام انـهيـار عصـبة األ ـــــــية الـتي ســــــاهم هــــــذا ( ا األ

دافـع عن الـسالم حتى مـنهم تـحدة ومـجلـسهـا العـتيد .كـل أصحاب الـغيـرة وا وتـشكـيل األ ا
عددا ال يستهان به من اإلسـرائيلي  بأن تشـكيلة احلكم في إسرائـيل بقيادة نتنيـاهو هي تشكيلة
عـنـصــريـة فـاشــيـة تــمـارس الـقــتل اجلـمــاعي بـديال عن لــغـة احلـوار هـي خـطـراً ثــابـتـا لــيس عـلى
ا حتى على اإلسـرائيلـي  وان بن غفيـر وزير الشرطـة الذي رفع شعار الـفلسطـيني وحـدهم وإ
قـتل الفلـسطـينيـ ومنـعهم من رفع العـلم الفـلسطـيني هـو واحداً من ابـرز تلك التـشكـيلة اإلرهـابية
واقف التي نـددت بقتل  7صهايـنة وجـرح ثمانـية عنـدما اقدم الـسادية .لـيس مثـيراً للـدهشة تـلك ا
ـثير حقاً هو ذاك السكوت عن مجزرة ا ا فدائي فلسطـيني من القدس رداً على مجزرة جن  وإ
ـتحـدة االمريكـية الـتي أسست عـلى مباد ـقتـول والقاتل . كـان على الـواليات ا جن ومـساوات ا
ـظلـوم ضد الـظالم ن يـريد احلـرية أن تـقف مع الـشعب ا ـساواة وكـان تسـتـورها مـثاال  احلـرية وا
وهـو الكيان الـصهيـوني ال أن تدين من يرفع رايـة احلرية واالستـقالل .لقد تـأسس هذا الكـيان منذ

74عاماً على احلروب والقتل واالبادة اجلماعية والزال مستمراً  وكان البد لهذا الشعب وهو
سـتقـلة واحلـرية واألمـان والسالم  الشـعب الفـلسـطيـني منذ 100 عـام ينـاضل من اجل الدولـة ا
يـة أن تنصف هـذا الشعب وتـقف بجانبه ويتـوجب لهذا الـعالم االقربون مـنهم ومنـظومة الـدول العا
عـتدي تـحـدة  ال أن تقف بـجـانب ا لـنـيل حقـوقه الـتي كفـلتـهـا الشـرائع الـسمـاوية ومـنـظمـة األ ا
الغاصب وتتـناقض بذلك مع دساتيرها وقوانينها . اجملد واحلرية واحلياة
قـدسي الـبار  واخلـزي والـعار لـكل من يـقف مع احملتل لهـذا الـشبـل ا
ـثل هذا الـشبل الـغاصب الـقـاتل للـطفـولـة  وبالـتأكـيـد بأن شـعبـا له 
ـســتـقـلـة وعـاصـمـتـهـا الـقـدس وفي احلـريـة سـيـنـال حـقه في الـدولـة ا

واالستقالل . 
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هلنسكي

اسماء كمبش

ماطلة التي اتبعتها إحدى الشركات اليابانية لدى طلب عندما إنكشفت أساليب االبتزاز وا
صـنعـة لديـها كان عـدات اخلاصـة ألحدى مـحطـات الكـهربـاء وا االستـعانـة بهـا لتـنصـيب ا
اجلـهد الوطني حـاضراً وشجـاعاً في مستـوى التحـدي فأسندت الـيه مهمـة تركيب وفحص
عـدات وتشـغـيلـها بـنجـاح علـى وفق إداء فني سـليم  وعـلى الـرغم من قيـام الشـركة هـذه ا
ـتـخصص قـد استـطاع احلـفاظ الك الـوطني ا الـيابـانيـة بإلـغاء فـترة الـضـمان لـها اال ان ا
ـومة عـمـلهـا منـذ عام 1989 م وحلـد يومـنـا هذا  وحـ قبل الـعـاملـون في إحدى عـلى د
واجهـة مع خبراء الشـركة الصـينية اجملـهزة للـمعدات والتي همـة دخول حلبـة ا شـاريع ا ا
أجنـز الـصيـنـيون تـركـيـبهـا اال إن إدارة شـركتـهم رفـضت تشـغـيلـهـا بـحجـة تـقاطع ذلك مع
فروض على العـــــراق 1991- 2003  م )  كان هذا في قرارات احلصار االقتصادي ا
مشروع محطـة توليد كهربـاء القدس الغازية وقـبل ما يقارب العـقدين من الزمان حيث كان
اخليـار الوحـيد أمـام إدارة قطـاع الكـهربـاء آنـذاك وعلى الـرغم من هامش اجملـازفة فـيه هو
الك العراقي ـشروع الى ا عـدات واالجهزة اخلاصـة بهذا ا إنـاطة مهـمة فحص وتشـغيل ا
الك قـدراته الفـعلـية عـلى تأمـ متـطلـبات االجنـاز الكـامل عنـدما قام .. حـينـها أثـبت هذا ا
نـظومة الـوطنيـة للكـهرباء والـتي كانت بأمس بتشـغيل وربط الوحـدات االنتاجـية للـمحطـة با
كن من الـعجز احلاصل فـي تلبيـة احتياجات احلـاجة الى إضافة سـعات جديدة لـسد ما 
ـواطنـ من الطـاقة الـكهـربـائيـة .وهنـا لست بـصدد سـرد الـكثـير من الـوقائع ذات الـداللة ا
ـتقـدم لـلكـفـاءات العـراقـية فـي مخـتـلف اجملاالت لـيس عـلى الصـعـيد ـستـوى ا عـلى تـميـز ا
احملـلي فـقط بل امـتد الى احملـيط اخلـارجي أيـضـا ً  فـالـعديـد من حـاالت طـلب االسـتـعـانة
ـيـة أو الفـنـية واالداريـة الـعراقـيـة من اخلارج كـانت نـتائـجـها مـبـهرة في باخلـبـرات االكاد
ـعنـي في الـدول التي ـستـوى دقته الـعـاليـة والتي حـازت على شـهادات ا الـتنـفيـذ األمثل 
هـارات الوطنـية عـلى غيرهـا يعـود الى توافر الـقواعد الك الـعراقي فيـها .إن تـقدم ا عمل ا
ناهج ـيادين وعلى وجه التـحديد ا االسـاسية الالزمة لـبناء اخلبـرات العراقيـة في مختلف ا
ئات من الدراسيـة احملكـمة ورقي ومـتانة الـتعـليم اجلـامعي الـسائد بـاالضافـة الى انشـاء ا
ـتـخـصـصـة ويـدعم هذا مـا يـتـعـلق بـالـقرارات ـهـنـيـة ومـراكـز البـحـوث الـعـلـمـية ا ـعـاهد ا ا
ـؤسسات العـامة بأحتـواء اخلريج مـن الشباب عـلى وفق خطة متـكاملة اخلـاصة بالزام ا
ـؤسسـات من عـديد لـتـشغـيـلهم تـبـنـتهـا وزارة الـتخـطـيط وذلك بـعد إسـتـدراج حاجـة هـذه ا
ركزية)  كما ان العامل وتخـصصاتهم حيث كان يطلق عليها في حينها ( خطة التعي ا
ية نهـج الذي عمـلت عليه وزارات ألـدولة وهيـئاتهـا بتعـشيق عمـلها مع االمـكانات االكـاد ا
تخـصصة فيها كان كاتب االسـتشارية ا في اجلامعات العراقـية وبوساطة تعـاقداتها مع ا
الكات الوطنية باجتاه هني لها .إن من عوامل حتفيز ا له التأثير الـفاعل في تطوير االداء ا
خـتلف التخصصات هو توفير فرص العمل لها وعلى مستوى القطاعات كافة تطويرها و 
والـذي سوف يـكون سـبيالً السـتثـمار طـاقاتـها الـى أقصـاه للـمسـاهمـة في البـناء وحتـس
مستوى اخلدمـات العامة  أما حـرمانها من هذه الـفرص وعدم اقحامهـا في ميادين العمل
أو تشتيتها يـعني تغييب لقدرات مـتاحة وبالتالي  فقدان الـسبل الكفيلة لـبناء خبرات وطنية
ذات مهارات متقـدمة  لذا فإن احلفاظ على تطبيق األسس الضـامنة لتفعيل اجلهد الوطني
ـهـمـات ذات االولـويـة في اجملـتـمع بـاجتاه وعـدم الـتـفـريط به يـعـد من ا
حتــقـيق شـروط الــتـطـور والــتـعـمــيـر وداللـة واضــحـة عـلـى مـسـتـوى
ـطـلــوب في صـيـانـة الــثـروات الـوطــنـيـة وفي مـقــدمـتـهـا احلـرص ا

القدرات البشرية على مختلف أنواعها .
{ مهندس استشاري
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تعـددت الـسـبل واالحـتـيـاج واحـد والـكل يـبـحث عن وظـيـفـة اهـلـيـة او حـكـومـيـة وهـذا من ابـعد
ـستـحـيالت في عـراقـنا رغـم الشـهـادات الـعلـيـا وقـد النـحتـاج لـهـا فقط رفـعت سـمـاعـة هاتف ا
ـاذا النك اقـربـاء وتـاتـيك الـوظــيـفـة عـلى طـبق من ذهب رغم ان شـهـادتك ال تـتـجـاوز االعـداديه 
ـسؤولـ او اصـحاب الـنـفوذ هـنـا احتدث عـن بعض الـنـاس ولالسف اليعـطـون اجملال بـعض ا
اذا اجلـشع في كل شي افسـحوا اجملـال حالة من لالخريـن بنيل شـغلـة او وظيـفة او عمل مـا 
ـساء تـشـتغل في احلاالت شـهـدتهـا ان مـوظفـة وراتـبهـا عـالي جدا فـي الصـبـاح موظـفه وفي ا
مـكتبة شـغل اضافي ويقـولون البـطالة كثـرة في العراق او جتـد البعض له الف وظـيفه والبعض
ـلكون اخلـبز يـوميـا ارى العـجائب في بـلد الـعجـائب مع االسف يجب يشـحذ في الـشوارع ال
ساعـدة االخرين والبعض لديه الف ضـوء وضوء ونتكلم على فرض ضريبـة على كل يوم عمل 
ياه وغسل الـسيارات في الشـوارع والهدر بكل شي عـندما تفـرض ضريبه على كل الـتبذير بـا
ثل ويـقول مـوهبه ال هذه انـانية ن تنـاشد وهنـاك مقـدم برامج و شي هنـا تنتـظم احليـاة ولكن 

في التصرف.. 
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احلـكـومــة الـتي ال تـســتـطـيع ان تــوفـر جـواز ســفـر وهـويــة مـوحـدة
ـواطنـيـهـا عنـد حـاجتـهم لـذلك وتـعطل مـصـاحلـهم كمـا يـحدث االن
ـقـايـيس وهـذا انـتـهاك ـعـاييـر وا حكـومـة فـاشـلـة وفـاسـدة في كل ا

صارخ البسط حقوق االنسان.
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قـرر رئيس مجـلس الوزراء محـمد شيـاع السودانـي تعي

حـسن نـعـمـة اليـاسـري مـستـشـار له لـلـشؤون الـدسـتـورية.
وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان (الـسودانـي قرر تـعي

الـيـاسـري مـسـتـشاراً
لـــــــــــــلــــــــــــشــــــــــــؤون
الـــــــدســــــتــــــوريــــــة)
واضــــــــــــــــــــــــــــاف ان
(الــيــاســري ســيــبــدأ
مــهـــام عــمــله بــعــقــد
اجـتـمـاعـاتٍ ولـقاءاتٍ
ـثـلي وتــبـاحث مـع 
الـرئاسـات التـنفـيذية
والـتـشـريـعـيـة فضالً
عـن الــــــــتـــــــــداول مع
الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة
بــــغــــيـــة رسـم مالمح
خـارطة طريق إلجراء
الــــــــــتــــــــــعــــــــــديـالت
الــــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة
ــطــلـوبــة). بـدوره  ا

اصـدر وزير الـنفط حيـان عبـدالغني أمـرا ديوانـيا بتـكليف
أربـعـة وكالء جـدد لـلوزارة. واطـلـعت (الـزمان) عـلى وثـيـقة
حتـمـل تـوقـيع الـوزيـر جـاء فـيـهــا انه (تـقـرر تـكـلـيف بـاسم
هـام وكيل الوزارة لـشؤون االسـتخـراج و حامد الـعبـادي 
هـام وكيل الوزارة لـشؤون التصـفية وليث يـونس صالح 
هام وكيل الـوزارة لشؤون التوزيع عـبد احلس الشـاهر 

هام وكيل الوزارة لشؤون الغاز).  وعزت صابر 
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حسن نعمة الياسري


