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بــروح الـفـريـق الـواحـد لــرصـد انـتــهـاكـات
حــقـــوق االنــســان في الـــســجــون ومــراكــز
ــيـدانــيـة االحــتــجـاز من خـالل الـزيــارات ا
لـــفــرق الـــرصــد في احملـــافــظــات والـــعــمل
بــــحـــرص ودقـــة عــــالـــيـــة فـي رصـــد هـــذه
االنـتـهـاكـات بـعـيداً عن الـتـحـيـز واالنـتـماء
الـــســيــاسي. خـــصــوصــاً بـــعــد ان صــادق
العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب عام
 2011 واصـبـح مـلـزمـاً بـتـطـبـيق بـنـودهـا

ة ال انسانية. ة التعذيب جر كون جر
مناهضة تعذيب

وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدورة
ـوسـوي الـذي الــتـدريـبـيـة شــهـدت زيـارة ا
بـذولة من قبل اثـنى بدوره عـلى اجلهـود ا
فــريق مــلـف مــنــاهـضــة الــتــعــذيـب وسـوء
مـضــيـفـاً عـلـى اهـمـيـة دور فـرق ــعـامـلـة  ا
الــرصـــد اخلــاصــة بــزيــارة الــســجــون في
تــوثــيـق وتــعــزيــز ونــشــر ثــقــافــة حــقــوق
االنــســان ورصــد كــافــة االنــتــهــاكــات وفق
ــفـوضــيـة رقم  53 لــســنـة 2008 قــانـون ا
والـــذي يـــخـــول فـــرق الــرصـــد الـــتـــابـــعــة
لــلــمــفــوضــيــة بــزيــارة مــراكــز االحــتــجـاز

والسجون دون اذن مسبق.
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اعــلـنـت وزارة الـعــدل عن اكـمــال اجـراءات
كـلـفة بـاعـداد تعـليـمـات القـانون الـلـجنـة ا
رقم 14 لـــســـنــة 2018 اخلـــاص بـــاصالح
ـودع وحصـول مصـادقة وزير الـنزالء وا

العدل عليها.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (هذه
الــتـعــلـيـمــات تـضــمـنت مــخـصــصـات بـدل
االطــعـام اخلـاصـة بـاحلـراس االصالحـيـ
ـنـتـسبي وزارة بـعـد احـتـسابـهـا مـقارنـة 
وسيتم احتساب اخملصصات من الداخلية

تاريخ نشر القانون ودخوله حيز النفاذ.
ـفـوضيـة الـعلـيا عـلى صـعيـد اخـر اقامت ا
حلـقوق االنسـان دورة تدريبـية تخـصصية
لــتـعــزيـز مــهـارات فــرق الـرصــد من كـوادر
فوضيـة في احملافظات واخلاصة مـكاتب ا
عـامـلة ـلف مـنـاهضـة الـتعـذيب وسـوء ا
فـوضيـة الـعلـيا حلـقوق وبـرعـاية رئـيس ا

وسوي. االنسان عقيل ا
وافـــتــتـح هــيـــمن بــاجـالن مــســـؤول مــلف
ـعامـلة الدورة مـناهـضة الـتعـذيب وسوء ا
الــتــدريـبــيــة بــالـوقــوف حــدادً عـلى ارواح
شـهداء الـعراق مـؤكدا عـلى ضرورة الـعمل

ـــــتـــــســــربـــــ من ســـــكـــــنــــة تـــــلك ا
واضاف ان (احلمـلة شهدت نطقـة) ا
ايــضــا الـقــاء مــحــاضـرات تــوعــويـة
ركز واطـن على مـراجعـة ا وحث ا
الـصـحي إلكـمـال بـقـيت الـفـحـوصات
فـضال عن كـيــفـيـة اسـتـخـدام حـبـوب
ـعبأة عـدنية وا ـياه ا التعـقيم  في ا
صـحـيـا لـلـحـد من انـتـشـار االمـراض
االنتـقـاليـة كالـكـوليـرا). بدوره  وجه
مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون
الــسـاعـدي بــدعم اخلـدمــات الـطــبـيـة

والصحية في مدينة الصدر. 
ونــقل الـــبــيــان عن الــســاعــدي خالل
اجــتــمــاع مع مــديـر قــطــاع الــرعــايـة
ــديـنـة كـاظم الـصـحــيـة االولـيـة في ا
جـوحـي قـوله ان (الــــــــــدائـرة تــقـدم
كـل انـــــــــواع الــــــــــــــــــدعـم مـن خالل
ــــتـــنــــقـــلــــة او الـــدعم الـــعــــيـــادات ا
تسرب اللوجستي لغرض متابعة ا

من اللـــــقاحات).
مــنـوهــا الى (اهــمـيــة ان تـكــون لـدى
االدارة الـــبــيــانـــات عن الــقـــطــاع من
خالل مـعـرفـة اعـداد الـسـكـان وأعداد
ـتـسـربــ فـضال عن اهم االمـراض ا
االنتـقـاليـة وغيـر االنـتقـاليـة والواقع
البيئي مـن اجل متابعـتها واحلد من

انتشار االمراض). 
الـى ذلك كـــرم الـــســـاعـــدي مـــســؤول
وحدة االجهزة الـطبية في مـستشفى
ابـن الـهــيــثم لــلــعــيــون عــلي عــبـاس
جلهوده في صيانة االجهزة  وتوفير

ناهدة الدايني

WOKLŽ∫ اطباء في صالة عمليات جراحية بأحد مستشفيات بغداد

نعطف خطير  يتطلب احلكمة  في اختيار  شخصيات قيادية تتمتع تمر البالد 
ـواجـهـة بــالـنـزاهـة والـشـجــاعـة واخلـبـرة وصـدق االنــتـمـاء لـلـوطن واالســتـعـداد 

الفساد.
 وفي الوقت الـذي حسم امر اختـيار منـصب رئيس  مجلس الـنواب بطريـقة غير
ـان واجلـالـس حتت قـبـته عـبر الئـقـة تسىء  لـلـمـنصب وتـنـتـقص من هيـبـة الـبر
انتخـابات مشـوشة ومـسيسـة قاطعـتها االغـلبـية لعـلمهـا ان سرطان احملـاصصة
عـجـزة شعـبـية لـتـغيـيـر مسـارها نـاصب اصـبح ثقـافـة تخـتـاج  وتـقاسم غـنـائم ا
ـواطن يـنـتـظـر تـسـمـيـة رأس الـسـلـطـة واصالحـهـا دسـتـوريـا وعـمـلـيـا ومـازال ا
التنفيذية بعد نهاية صراع  الديكة  وحتديد الكتلة االكبر اخملولة بترشيح معالي
ـرجعـيات لتـقع عليه واصفـات الكـتل وليس بشـروط الشعب وا رئيس الـوزراء 
ظلم الذي حتـيطه من كل  اجلـوانب مافيا ت مسـؤولية خـطيرة في عـبور النفـق ا
ـشـروعـة  الــتي تـعـرقل االصالح ـصـالح غـيــر ا الـفـسـاد وعــصـابـات اجلـهـل وا
واالعـمـار وانـصــاف الـنـاس في كل مـدن الـعـراق الـتـي تـعـيش حتت خط الـفـقـر
ونـقص الـكـرامـة وابـتالءات هـذا الـزمـان الـذي يـحـتـقـر الـنـزيه وصـاحب الـكـفـاءة
ـنـصب اداة لتـحـقيق تـحـزب جملرد الـوالء والـتمـلق السـيـاده فيـتـحول ا ويـقـرب ا

عتدلة. ليشيات الوقحة وا شروعة لالحزاب وا الرغبات غير ا
نـقـول ان جمـهـوريـة الـعراق بـكل تـاريـخـهـا وعمـقـهـا احلـضاري  حتـتـاج رئـيـسا
ـثل هويـتها ويـتمـتع بشخـصيـة قوية وثـقافة للبالد يـليق بـهذا التـاريخ الزاهي و
عمـيقة وقدرة وشجاعـة تؤهله فعلـيا حلمل لقب حامـي الدستور الذي ال يرجتف

من الـتــهـديــدات وال يـتـردد  فـي مـحـاربــة الـشــر مـهــمـا كـان
ثل قدوة في زهده وحبه للعراق. فهل تتوافر مصـدره و
ـرشحـ ويـاعـجـبي كيف هذه الـشـروط  في عـشـرات  ا
يـعــيش الـبــعض وهـمــاً جـعـلـه بـتـصــور نـفــسه اهال لـكل
ا يـراه مـن واقع حـال التتـطـابقً  فـيه ـناصـب وقـياسـه  ا

وصوف فصرنا اضحوكة للعالم كله. الصفة مع ا

رغم ان الـسـيـاسـة عـهـر فـدول ورغم انـهـا ذرائـعـيـة دومـا اال انـهـا قـد تـسـتـخدم
وسـائل ســحـريـة احـيــانـا فـمـثـال وصل االمـر في الـعــراق الى ان تـعـد االحـزاب
تسـول فيه ما يحزن.. ال يعقل ئـات وهذا سحر بحد ذاته فبلـد بلغت نسبة ا با
قـاومـة والتـحريـر والـتحـرر الـوهمـية ان يـؤسس فيه  300 حزب عـدا جبـهـات ا
ومن السـحر ايضا انه بـعد عقد ونـصف من بناء العـملية الـسياسية  – الحظوا
انه ال يـوجـد بـلـد في الـعالـم تسـمـى سيـاسـته (عـمـلـيـة سـيـاسـيـة) وال يـوجـد بـلد
سـمـيت عمـلـيـته الـسيـاسـيـة (مالئـكيـة) - وهـذا دلـيل عـلى وجـود السـحـر ايـضا
ارد والـقـمقم واحـيـانا يـعـلنـون انـهم استـعـانوا فـالسـحـرة يسـتـعيـنـون باجلـن وا
الئـكة  اقوى دالئل السحر تدخل اسم طارق في اجلهاز فيظهر لك بارق في با
الصـندوق  ومن الدالئل على ان الـعراق مسحور ايـضا ان تختـفي كلمة واحدة
من مـادة قـانـونــيـة في الـقـانـون رقم (1) لـسـنـة  1975 لاللـتـفــاف عـلى حـقـوق
قانـونية جليش عمـره قرن من الزمن الوضع بات ال يـطاق باعتراف الـسياسيون
انفسهم وقد جرب الشعب كل الوسائل وفشلت من التظاهر السلمي الى الشلع
رجعـية فيه ـثل ا رجـعيـات الدينـية في الوقت الـذي قال  قلع الى االسـتعانـة با
رجعـية دخولـها القوي (( لقد بـحت اصواتنـا)) فما اجلـديد اليـوم عندمـا تعيـد ا
رجـعية شـهد السـياسي ?? ومـا الذي يجـعل السراق يـحتــــــــرمون رأي ا في ا

 ??
أسـاوي جعل كل مـواطن  ينـشد الـتغـييـر ومنـهم زعمـاء التـحالف هذا الـوضع ا
ـا ان االبـواب مـوصـده بـاجتاه الـتـغـيـيـر ألسـبـاب ال مـجال الـوطـني احلـاكم  و
لـذكـرهـا ولــفـشل كل مـحـاوالت االصالحــات  احلـكـومـيـة ومــعـهـا فـشل احلـراك
ــؤكـدة .. تـتــظـاهـر ـشــتـركـات ا الــشـعـبي ألنـه كـان يـتــحـرك دون تـوحــيـد رغم ا
مـحـافظـات اجلـنوب فـتـهدأ مـحـافظـات الـغرب وكـأن  الـفسـاد ال يـعنـيـهم أو كأن
الـكهرباء تـعمل لديهم  25 ساعـة .. تعتـصم محافظـات الغرب مـطالبـة باحلقوق

تهدأ محافظات اجلنوب وكأن حقوقهم هي باحلفظ والصون .
وبـاخـتصـار فأن جـمـاهيـر غـير مـوحـدة على مـستـوى الـوطن لن تغـلب  وحـدتهم
ا تـوحيد .. صحـيح ان مافيات الـفساد قد تـشتعل احلرب الطائـفية والـفساد ا
سـاس بنـظام الـفـساد خط احـمر ألن سـقـوط الفـساد يـعني بـينـهـا ولكن يـبقـى ا
سـقـوطـهم كلـهم وسـبق وأن قـال اجنـلس ((البـرجـوازي لـيس بسـارق بل الـنـظام

الذي يتيح له السرقة هو السارق)) كل ذلك ادى الى اليأس..  
واطن سـتقـبل ويعـني انكـفاء ا واليـأس يعنـي نهايـة اي شعب وانـطفـاء شمـوع ا
ـوضوع خصـوصا بعـد ان يفقـد الثقـة تماما الى داخله وداخل عـائلته ويـنتهي ا
ـقراطـية معـطلـة وهذا ما ؤسـسات الد بأن صـناديق االقتـراع غيـر فاعلـة وأن ا
ثلي الـشعب ال نتوقع له ان هو لـيس بحاجة الى اثـبات او برهان كـون مجلس 
يعـمل دون رقابة رأي عام شعبي عليه ألنه سيتمكن من ارضاء هذا بضرب ذاك
نـصور عندما سؤل عن سبب بناء بغداد من خالل تشـريعاته كما قال اخلليفة ا
على ضـفتي النهر ((سأسـكن هنا عشائر وهـناك عشائر فاذا ثـار عسكر الكرخ
ضربـتهم بعسـكر الرصـافة والعكس صـحيح)) ( اجليـوش كانت للعـشائر) اريد
ان اصل الى ان اليـأس هو حـالة مـوقتـة جتـتاح الـشعـوب وال يخـرجهـا منـها اال
ـفـسـدين وال يـوجـد شعب الـوعي الـذي يـقـودها الـى ان تتـوحـد ضـد الـفـساد وا
مـوحـد عـلى االطالق يـرضى بـنـفـوذ او تـدخل اجـنـبي وبـالـتـالي يـصـبح الـطـريق
نـشود والذي يتـحقق بوجود نـخب مثقفـة عراقية 100% سالك نـحو التغـيير ا
تتـمكن من استثمـار احلراك الشعـبي لصالح الشعب. عـصر االنقالبات قد ولى

كن فقط بل ألنه يقدم لك بديال ال تعرف ما هو برنامجه ..  ليس ألنه غير 
صـحـيح ان االدبيـات مـنذ  2004 حلـد اآلن تقـول لك (( حكـومـة انقـاذ (وطني)
مـؤقـتـة تعـمل عـلى وضع دسـتـور (وطـني) تـضعه شـخـصـيـات (وطنـيـة) وبـعـدها
انتـخابـات حرة (وطنـية) )) من قـال ان ذلك سيـحصل ?? ومن سـيراقب وما هي

اآلليـات الـتي ستـعتـمـد ?? ولكي ال نـصـحى من اليـأس جتد
من يـشحن الـقـدريـ اصحـاب نـظريـة (الـله غـالب) وكأن
الـله الــغـالب لـم يـقل لـنــا ((واسـعــوا في مـنـاكــبـهـا)) او
جـماعة (( اخيرا ال يصح اال الصحيح)) وال ادري متى
صح الــصـــحــيح في الــعــراق مـــثال.. عــلى االقل خالل

القرون السبع االخيرة ?? ومتى سيصح??

الـعـراق. وردت احملـكـمـة االحتاديـة الـعـلـيا
دعــوى الــطـــعن بــعــدم دســتــوريــة قــانــون
االحـوال الشخصية النافذ رقم  188 لسنة
ــتــحــدث الـــرســمي بــأسم  .1959 وقـــال ا
احملـكـمـة إيـاس الـسـامـوك في بـيـان تـلـقـته
(الـزمان) امس إن (احملكمة عقـدت جلستها
بـرئـاسـة القـاضي مـدحت احملمـود ونـظرت
بــدعــوى الـطــعن بــعـدم دســتــوريـة قــانـون
سوغ أنه غير االحـوال الشخصية النافذ 
ــصــادق عــلــيه وفـق دســتــور عـام 1958 ا
ـدعي ذكـر بأن احد ـؤقت). واضاف ان (ا ا
اعـضـاء مـجـلس الـســــيـادة فـي عام 1959

لم يوقع على القانون).
ـطـعــون بـعـدم مــشـيـرا الـى ان (الـقـانــون ا
دســتــوريــته صــدر اتـســاقــاً مع الــدســتـور

كـما واستعرض احملاضرون كيفية استالم
الـشـكـاوى وتوثـيـقـها وإجـراء الـتـحقـيـقات
شتكي من االولـية من خالل تدوين افـادة ا
داخل مــراكـز االحــتـجــاز والـسـجــون الـتي
ـا ارتــكـبت بـحــقـهم والـتي تــعـد مـخــالـفـة 
ـواثيق نـصت علـية الـدساتـير الـوطنـية وا
الــــــدولــــــيــــــة  ورفــــــعــــــهـــــا الـى احملــــــاكم
الـعراقية.وتضمنت الـدورة تدريبات عملية
ـتـنـوعـة بـشـأن اعـتــمـدت عـلى الـتـجــارب ا
الــرصــد واســتــقـبــال الــشــكــاوى وتـوثــيق
ة التعـذيب وفق بروتوكول الـفاعل جلـر
اسـطنـبول للـتوثيـق والتقـصي ضمن أطار
ـفوضـيـة الدؤوب لـتدريـب مالكاتـها عـمل ا
وفق احــدث االسـالـيب الـعـلــمـيـة احلـديـثـة
لـلتـعامل مـع انتهـاكات حـقوق االنـسان في

ــادة الـــســابق والــدســتـــور احلــالي وفق ا
 130مـنه التي تنص على بقاء التشريعات
الـنافـذة معـمــــــوالً بـها مـا لم تُلـغ أو تعدل
وفـقاً ألحكام هـذا الدستور).واكـد الساموك
أن (احـد اعـضاء مـجـلس السـيـادة الذي لم
يــوقع كــان اعـتــراضه عـلى مــسـاواة االرث
ـرأة وهـو مـا جـرى تـعـديـله بـ الــرجل وا
ـــدعي طــعن فـي عــام 1963) .وتـــابع ان (ا
ادة ايـضاً بـعدم دسـتوريـة الفـقرة  3 مـن ا
 39مـن القـانـون التي تـنص عـلى تـعويض
طلقة تعسفاً اال أن احملكمة وجدت ـرأة ا ا
أن الـشــريـعـة االسالمـيـة ال تـمـنع من جـبـر
الـضـرر اذا كان من احـدثه مـتعـســـــــفاً في
احـــــــــداثـه وبـنــاء ذلـك تــقــرر رد الــدعـوى

لعدم استنــادها إلى سند من الدستور). 

امـس إن (هـــذه احلــــمـــلـــة  شــــمـــلت
ناطق العشـوائية والنائـية العالية ا
اخلطورة وتضمنت اللقاح ضد شلل
األطـــفـــال لألعـــمـــار من هم دون سن
اخلامـسـة والقـاح اخلـماسي و لـقاح
ــــكــــورات والـــــســــداسـي ولــــقــــاح ا
االنــفـــلــونـــزا لـــوجــود الـــعـــديــد من
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نـفـذت الـفـرق الـصـحـيـة اجلـوالـة في
دائرة صحـة الرصافـة حملـة توعوية
ــنـاطق الــعـشــوائـيـة وعالجــيـة في ا
فيـما اعلنت دائرة العاليـة اخلطورة 
العيـادات الطبيـة الشعـبية عن زيادة
سـتـشفى الـقاسم السـعـة السـريريـة 

في وقت جنح في مـــحــافــظــة بـــابل 
ــركـــز ابن الــبـــيــطــار فـــريق طــبـي 
جلـراحــة الـقــلب من اجـراء قــسـطـرة
ريضـة تعـاني من احتـشاء العـضلة
الـقــلـبـيـة احلـاد . وقــال مـديـر قـطـاع
االســتـقـالل الـتــابع لــلـدائــرة بـارزان
اسـمـاعـيل في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)

اكــثــر من عـشــرين  مــلــيـون ديــنـار .
وقـــال الــســـاعــدي ان (هـــذا االجنــاز
ــتــمــيــز هــو دلــيل االرادة الــقــويــة ا
ــــا تــــبـــذله واالصـــرار احلــــقـــيــــقي 
الكفـاءات في شتى اجملاالت من اجل

تقد االفضل خدمة البناء بلدنا). 
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وفـي الـــكـــرخ جنـح فـــريق طــــبي في
مــركــز ابن الــبــيــطــــــــــــار جلــراحــة
ريـضة القـلب من اجـراء عمـلــــــــيـة 
مصابة باحتشاء الـعــــــضلة القلبية

احلاد . 
واكـد رئـيـس الـفـريق الـطــبي مـحـمـد
ـــريــــضـــة قــــاسم الــــســـودانـي ان (ا
ادخـلت لـلـمركـز كـحـالـة طـارئـة حيث
كـــــانـت تــــعـــــانـي من االم حـــــادة في
الـصــدر و بـعــد اجـراء الـفــحـوصـات
السريـرية و اخملتـبرية و االشـعاعية
اتـضح انهـا تـعـاني من احـتـشاء في
العضـلة القـلبية احلـاد حيث ادخلت
بصـورة عاجلـة الى صالـة القـسطرة
نـتـيـجــة وجـود مـضـاعـفـات ادت الى
انـسداد احلـزمـة الـقلـبـيـة و ارجتاف

بطيني متكرر).
الفـــــتــــا الـى (اجــــراء   10صــــدمــــات
كهـربائيـة حيث اجـريت لها الـعمـلية
من خالل وضع شبكة و بـالون لفتح
االنــســداد في الـــــــشــريــان الـتــاجي
ن  مع وضع جـهـاز نـابض قـلب اال

مؤقت).
وتابع ان (الـعـملـية تـكـللت بـالنـجاح

ريضـة بحالـة صحيـة جيدة). في وا
غـضـون ذلك قــررت دائـرة الـعـيـادات
الــطــبــيـة الــشــعـبــيــة زيـادة الــســعـة
الـــســريــريــة لــلـــجــنــاح اخلــاص في
مستشـفى القاسم الـعام ضمن دائرة

صحة بابل.  
وقال مـدير عـام الـدائرة شـاكر احـمد
احلاج في بيان تـلقته (الزمان) امس
انه (اســتــنــادا الى بــيــان صــادر من
وزارة الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة دائــرة
ــوارد قـررت الــتــخـطــيط وتــنــمـيــة ا
الــدائــرة زيــادة الــسـعــة الــســريــريـة
لــــــردهــــــة اجلــــــنــــــاح اخلــــــاص في

ستشفى). ا
مـؤكـدا ان (زيـادة االسرة فـي ردهات
االجنحـة اخلاصة يـأتي لكثـرة اقبال
ا واطـنـ عـلى تــــــــلك الـردهـات  ا
تـقـدمـه من خـدمـات طـبــيـة وفـنـدقـيـة
مـــتـــمـــيـــزة تـــضـــاهي مـــايـــقـــدم في
ــســتـشــفــيـات االهــلــيـة وبــأســعـار ا

مناسبة).
ــراجــعــ وتــابـع احلــاج ان (عــدد ا
حـافظـة النجف للـعيـادات الطـبيـة 
خالل شــهــري اب وتـمــوز من الــعـام
اجلـــــاري بـــــلـغ اكـــــثــــــر من  13 الف

مراجع).
مـبـيـنـا ان (الـعـيـادات تـقـدم مـختـلف
ـراجـعـيـها ومـنـهـا توزيع اخلـدمات 
ـزمـنة وفق بـطـاقة ادوية االمـراض ا
دوائيـة لكل مـريض يحـدد فيـها نوع

العالج وكميته). 

ب احلـ واآلخر من بـروز أزمة
مـيـاه حـادة نـتـيـجـة لـلـتـجـاوزات
عـــلـى نــــهــــري الـــروز ومــــنــــدلي
ــغــذيــ لــهــا من جــهــة وعــدم ا
إسـتـقـرار الـتـيـار الـكـهـربـائي من

جهة أخرى) . 
وأضــاف الـــكــيـالني  أن  (بــروز
ـــيــاه بــ فــتــرة وأخــرى أزمــة ا
خـاصـة خالل فــصل الـصـيف في
ـــذكـــورة أمــر لـه آثــار الـــقـــرى ا
خــطــيــرة عــلى األهــالي والــواقع
الزراعي بل يـهدد احلـياة بـشكل
عام لـكافة الـكائـنات احليـة هناك
ــواطــنـ الــذين ال يــجـدون من ا
حــتى مـــيــاه لــلــشــرب في بــعض
ـــــســــاحــــات األحــــيــــان كـــــذلك ا

واشي) . الزراعية ا
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وطــــالب الــــكـــيـالني بـ (ضـــرورة
إيـــجـــاد حـــلــول جـــذريـــة تـــنــهي
ـزمن الذي تـعـاني منه العـطش ا
قــرى جــنــوب بــلــدروز من خالل
رفـع الـــتــجـــاوزات عـــلـى األنـــهــر
الرئيسية واعتماد خطط إروائية
ـيــاه الـكـافـيـة حـديــثـة إليـصـال ا

اليها) . 
ومن جـانـبه أعـلن عـضـو مـجلس
مـحـافـظـة ديـالى عـمـر الـكـروي 
ـوافقـة على انـشاء استـحصـال ا
ـوذجي" في اول مـعـلـب كـروي "
أكـبـر نـاحـيـة مـحـررة بـاحملـافـظة
وقـال الــكـروي   لـ (الــزمـان) انه
ــــوافـــقـــات ( اســـتـــحــــصـــال ا
الرسـمـية عـلى انـشاء اول مـلعب
وذجي لـسبـاعي الكرة رياضي 
في مــــركـــــز نــــاحــــيــــة جــــلــــوالء
الســتــقــطــاب الــفــرق الــشــعــبــيـة
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وتــنــظـيم الــبــطـوالت والــفــعـالــيـات
الـريـاضــيـة) . واضـاف الـكـروي ان
ـلـعب والذي تـزيـد كـلـفت انـشاءه (ا
عن  50 ملـيون ديـنار سـيوفـر نافذة
للـفـرق الشـعـبيـة ألكـثر من  6 احياء
سـكـنـيـة كـبـيـرة في جـلـوالء) . وبـ
عـضـو مـجـلس مـحـافـظـة ديـالى ان
ـــلــــعب يـــأتي في إطـــار اهـــمـــيـــة (ا
الـريـاضـة بــاعـتـبـارهـا رسـالـة سالم
ومــحــبــة)  الفــتــا الى ان  (جــلـوالء
حتــتـــاج الى مالعب كـــرويــة اخــرى
لـكــثــافـة الــفــرقـة الــشــعـبــيــة فـيــهـا
ـــرحــلــة الـــقــادمــة ســيـــتم الــدفع وا

باجتاه بناء مالعب اخرى) .  
فـيـمـا كـشـف رئـيس مـجـلس نـاحـيـة
الـعـظـيم فـي ديـالى مـحـمـد ضـيـفـان
الـعبـيـدي  عن كـارثة تـربـوية داخل
الـنــاحـيـة تـهـدد بـانـهــيـار الـتـعـلـيم
داعــيـــا وزارة الــتـــربـــيــة لـــلـــتــدخل

العاجل. 
وقـــال الـــعـــبـــيـــدي لـ (الـــزمــان) ان
(ثـمــان مـدارس في نـاحـيــة الـعـظـيم
تـــســـتــقـــبل الـــعــام الـــدراسي الــذي
ســيـنــطـلق مع نــهـايــة شـهــر ايـلـول
اجلـاري وكـادر كل مـنـهـا ال يـتـعدى
وجـــود مـــديـــر مع مـــدرس فـــقط في
مـشـهــد مـؤلم يـظـهــر حـجم الـكـارثـة
الـتي تـهـدد التـعـلـيم في الـنـاحـية) .
واضـاف الـعـبـيـدي ان  (كل مـدرسة
تــــــــضـم من  250الى  700طــــــــالب) 
مـتـسـائـال  (كـيف سـتـكـون الـدراسـة
دارس خالية بشكل شبه كلي من وا

الكادر التعليمي) . 
ولفت العـبيدي   الى ان  (مـستقبل
الــــطـالب مــــجـــــهــــول فـي ظل هــــذه
االوضــاع)  مـــشــيــرا الى (ضــرورة
تـبــني خـطـة عــمل تـســهم في انـقـاذ
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مــدارس الــعــظـيـم من خالل تــعــيـ
احملـــاضــرين واخلـــريــجـــ النــقــاذ
وقف)  مطالبا  وزارة التربية بـ ا
(الــتــدخـل الــعــاجل لــلــحــفــاظ عــلى
التعليم من االنهـيار في ناحية مرت
بـظـروف عـصــيـبـة جـدا بـالـسـنـوات

االخيرة) . 
وذكـر الـعـبـيـدي ايـضـا  إن (اطـفـال
مـخـيم الـبـو حـنـيـحن لـلـنازحـ في
اطــراف نـــاحــيــة الــعــظــيم والــبــالغ
عددهم  250 طفال بدون تعليم لثالث
سـنـوات مـتـتـالـيـة رغم اسـتـحـصـال
وافقات االصوليـة الفتتاح مدرسة ا
ابــتــدائــيــة في اخملــيم الســتــقــطـاب
الــطـلــبـة) . واضــاف الـعــبـيـدي  أن
(مــا يــحــصل ألطــفــال مــخــيـم الــبـو
حـنيـحن مـأساة انـسـانيـة مـضاعـفة
كــــــونـــــــهـم في وضـع مـــــــاســــــأوي
وســيــخـســرون مـســتــقـبــلــهم وتـعم
االمية بصفوفهم)  داعيا  (اجلهات
الرسمية الى ضرورة التكاتف لدعم
مخيم الـبو حنـيحن وانشـاء مدرسة

تسهم في اعطاء امل لألطفال).
واعـلـنت عـضـو مـجلـس النـواب عن
مـــحــافــظـــة ديــالى الــنـــائب نــاهــدة
ـئـة  من الـقـرى الـدايـني  ان  80 بـا
احملـــررة فـي احملـــافـــظــــة حتت خط
ـنـظـمات الـفـقـر مـبـيـنـة أن بـرامج ا
ــــنـــاطق الـــدولــــيـــة فـي دعم تــــلك ا

موجود على الورق فقط . 
وقــالت الــدايــني  لــ (الــزمـان) امس
ان  (هـنــاك االف الـعــوائل في وضع
ـــنـــاطق انــــســـاني مـــأســـاوي فـي ا
ـحــافـظــة ديـالى بــسـبب احملــررة 
الــبــطــالـة وعــدم قــدرة ابــنــاءهـا من
تـأمـ فـرصـة عـمل نـتـيـجـة اسـبـاب
متعددة منها الضغط االمني خاصة
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أعــلن الـنــائب عن مــحــافـظــة ديـالى
فـــرات الـــتـــمـــيـــمي  عن عـــزمه رفع
دعـوى لدى نـزاهـة ديـالى ضـد وزير
الـزراعــة فالح حـسن زيــدان بـسـبب
ـاً بـاحملـافــظـة لـلـبـيع إحـالـة  30دو
إلى متعهد خالفاً للضوابط وبطرق

مشبوهة من قبل مكتب الوزير.
وقال الـتمـيمي لــ (الـزمان) امس إن
ــحــافــظــة (هــنــاك أرضــاً زراعــيــة 
ديالى تصل مـساحتـها إلى أكثر من
اً وهي تمثل منطقة  30 دو

استراتيجية باحملافظة  إحالتها
لـلـبــيع إلى شـخص مـتــعـهـد بـطـرق
مـــشـــبــوهـــة من قـــبل مـــكـــتب وزيــر
الزراعـة مقـابل مبـالغ مالـية رغم أنه
ـــواصــــفـــات ال تـــنــــطــــبق عــــلـــيـه ا
والشروط) .  وأضاف الـتميمي  أن
ــعــلــومــات الــتي لــديــنــا أن هـذا  (ا

الـــشــخص يــعـــتــزم جتــريــد األرض
وتـقـطــيـعـهـا إلى قــطع سـكـنـيـة رغم
ـــهم مــوقـــعـــهـــا االســـتـــراتــيـــجي ا
كـــمــشـــروع دواجن).  واكــد عـــضــو
مجلس النواب   أن  (إحالة األرض
لـــهـــذا الــشـــخص من قـــبل الـــوزيــر
ــــثـل فــــســـاداً خـالف الــــضــــوابط 
وسنعمل على رفع دعـوى لدى هيئة
الـــنــزاهـــة بــاحملـــافــظـــة ضــد وزيــر
الـزراعة السـتـغالل مـكـتبه الـوظـيـفة
الــرســـمـــيـــة لــهـــدر أمـــوال الـــدولــة
والــتالعب بـالــعـقــارات بـطــرق غـيـر
قــانــونـــيــة) . ومن جــانب آخــر أكــد
عضو مجـلس محافظـة ديالى عامر
ـزمن يـهدد الكـيالني  أن الـعطش ا
احلياة في نحو  40قرية بـاحملافظة
فـــيــمـــا كــشـف عن األســبـــاب. وقــال
الـكــيالني لـ (الـزمــان)   إن  (نـحـو
 40قرية جنوب قضاء بلدروز تعاني

ناطق الزراعية).  في ا
واضـــافت الـــدايــني  ان  (% 80 من
القـرى احملـررة في ديالى حتت خط
نظمات الفقر)  مبينة أن  (برامج ا
ــنــاطق احملـررة الــدولـيــة في دعم ا
مــــوجـــود عــــلى الــــورق فـــقـط لـــكن
احلــقـيـقــة بـان اغــلب تـلك الــبـرامج
نـــقــلـت الى امــكـــان اخــرى بـــســبب
الــتــأثــيــرات الــسـيــاســيــة والــقـوى

تنفذة) .  ا
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واكــدت عـضــو مـجــلس الــنـواب ان
نـاطق احملررة في ديالى (القرى وا
تــعـانـي من شــغف احلـيــاة وهــنـاك
اهـمـال حـكـومي واضح لـهـا) الفـتة
الـى أن  (بـــقــــاء االمـــور عــــلى هـــذا
احلال سيؤدي الى تداعـيات سلبية

على مناطق واسعة كانت) .
وأعلنت مديـرية البيئـة في محافظة
ــــواد ديــــالى إغالق  6 مــــصـــــانع 
البـناء والكـونكريـت بأطراف مـدينة
بـعـقوبـة . وقـال مـديـر  البـيـئـة عـبد

الـله الــشـمــري لــ (الـزمـان) إنه (
ــــواد الـــبـــنـــاء إغالق  6 مــــصـــانع 
وحتــديــدا  الـبــلــوك  كــذلك لــصـنع
مـادة الــكـونـكـريت بــأطـراف مـديـنـة
بــعــقـوبــة نـتــيـجــة عــدم إمـتالكــهـا
ناطق موافقـات بيئـة و قربهـا من ا
الـــســـكـــنـــيــــة وهـــو أمـــر مـــخـــالف

للقانون). 
وأضاف الشمري أن (هناك حمالت
ـصانع عـامل وا مسـتـمـرة إلغالق ا
الــقــريــبــة مـن األحــيــاء الــســكــنــيـة
اخملــالــفــة لــلــشــروط الــبــيــئــة كـون
بـقـائـهـا وإنتـشـــــــار مـخـــــــلـفـاتـها
تــــــلـــــــــــحـق أضــــــرارا بــــــسالمــــــة

 .( واطن ا فرات التميمي
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درسة نأخذ مباد القراءة اضي كنا تالمـيذ في ا في مطلع اخلمـسينيات من القرن ا
عـلم يبذل قصارى جهده في هذا علم الذي يتولى تعلـيمنا  وكان هذا ا والكتابـة من ا
ضـمار بيـنما كـنا نـحن نخافه ونـهابه فنـرجع الى بيـوتنا نـعيد الـدرس معتـمدين على ا

شورة منهم . قدراتنا فحسب اذ لم يكن آباؤنا متعلم حتى نأخذ ا
هل تـرانا كنـا أذكياء نـستوعـب الدرس ونفـهمه وتتـلقـاه صدورنا الـتلقي الـذي ال يغادر
ـعـلـومـات الى عـقـولـنـا ! أم أنه ـعـلم الـذي له وسـيـلـتـه في ايـصـال ا الـذاكـرة ! أم أنه ا
نهج الدراسي الذي ييسر لنا هذا الفهم واالدراك !احلق أن هذه األمور مجتمعة هي ا
ـاضي وجدنا ـرحلـة .فاذا انتـقلـنا الى مـرحلـة الثمـانيـنات من الـقرن ا ما أفـرزته تلك ا
عـلم يـقوم عـلى أداء واجـبه ولكن واقـع التـعلـيم قـد تغـيـر عمـا كـان علـيه من قـبل .ظل ا
ينقصه ذلك احلـماس ألسباب اسـتجدت علـيه .وكنا نحن كـآباء في هذه احلـقبة وجدنا
د لهم يـد العون في فهم الدرس  نـراقبهم ونصحح لهم أنفسنـا نأخذ بأيدي أبنـائنا 
أخطاءهم ونختبرهم في اختبار تقليدي لنجدهم فد استوعبوا هذا الدرس .انه التعاون
علم وولي األمـر أثمر ثماره لـيجتاز الـتالميذ مراحلـهم الدراسية بـنجاح .غير أن ب ا
األمـر بعد عام  2003 انـقلب انـقالبا فـاجأ اجلـميع بـايقـاعاته  وأصـبح واقع التـعليم
ـعلم الـذي يتفـانى في تـعليم هـو اآلخر يـعاني أسـوأ أحواله وبـات من النـادر أن جند ا
عرفة واخلبرة ? أم علم ?أهو نقص في الـثقافة وا تالميذه .تـرى ما الذي أصاب هذا ا
ـنـغـصـات الي تـعـصـف بـأبـنـاء هذا الـوطـن جـمـيـعـا ?وكـمـا كـنا هي هـذه الـدوامـة من ا
ـدرسـة نـتـفحـص ما تـلـقـوه من عـلـوم رحـنـا الـيوم نـسـتـقـبل أبـناءنـا بـعـد عـودتـهم من ا
عـرفـة ان كانـوا قـد فهـمـوا الدرس فال نـرى سـوى اخليـبة فـنـجلس نـستـقـبل أحفـادنـا 
معـهم من جديـد في ايضـاح ما التـبس علـيهم غـير أن االسـتجـابة بطـيئـة .ونتـساءل ما
ـعـلم فـقـد الـقـدرة عـلى الـذي يـحـدث ? أهي شـحـة في الـذكـاء لـدى أحــفـادنـا ? أم أن ا
ــنـهج ال يــفي بــالـهــدف الـتــربـوي في الـتــفــاعل مع تالمــذته في فـهـم الـدرس ? أم أن ا
ا يتالءم مع قـدراتهم الفكـرية . هل يعقل فـي هذا العصر – مخاطبـة عقول التالمـيذ 
علـومات باقتدار ? انهم حتى اذا عصـر العلم والتقنية  –أال يستـوعب هؤالء الصغار ا

علومات الـتي اختزنتها راحل الدراسيـة فان ا جنحوا وتـخطوا ا
عرفة ذاكرتهم لـيست كافية ..بل انهم يفتقدون أبسط معايير ا
كن أن يقـال بعد هذا كله أن التي تنـير عقولـهم .. وأقل ما 
واقع التعـليم في وطننـا قد بات على شفـا هاوية من الصعب
جتاوزها اال اذا هبـطت عليه صحوة مباغتة قد نستعيد فيها

كن ترميمه . ما 

 W «dš –UI½ù« W uJŠ

  © ©2≠ ≠ 1® ø r¼Ë Â√

ÕUC¹≈

ـنشـور في صـحيـفة الـزمـان بالـعدد (615) لـلـكاتب سـامي الزبـيدي قـال ا اشـارة الى ا
ؤرخ في 2018/9/23 وردنا االيضاح االتي من احملكمة االحتادية العليا: ا

حتية طيبة
ان راتب الـسيد رئـيس احملكمـة االحتاديـة العلـيا هو نـفس راتب اعضـاء السادة الـقضاة
اثال لـراتب رئيس مـجلس الوزراء وكـذا االمر بالـنسـبة الى (نائب في احملـكمة ولـيس 
ـعـلـومـات رئـيس احملـكـمـة) حـيث ال يــوجـد مـثل هـذا الـعـنـوان في احملــكـمـة ويـبـدو ان ا

قال مستسقاة من مشروع قانون للمحكمة لم يؤخذ به. الواردة في ا
مع فائق االعتزاز والتقدير

اياس الساموك
تحدث الرسمي ا
للمحكمة االحتادية العليا


