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ورئــيس االدعـــاء الــعــام ورئــيس
هـــيـــئـــة االشـــراف الـــقـــضـــائي).
وأشــار إلى أن احملــكـمــة ( ذهـبت
بالنسبة لألحكام والقرارات التي
تـصــدرهــا مــحــاكم االســتــئــنـاف
االحتــاديـة والــهـيــئــات واحملـاكم
ــرتـبــطــة بـهــا بـأن ال والــلــجـان ا
سـلـطـان جملـلس الـقـضـاء االعـلى
ــا تــتـمــتع به من عـلــيـهــا نــظـراً 
اسـتقاللـية خصـها بـها الـدستور
ــــادة 88 ــــادة 19/اوالً  وا في ا
مـــــــنه ومـن ثـم فــــــأن الــــــنــــــظــــــر
بـــقــــانــــونـــيــــتــــهــــا يـــقـع خـــارج
اخــتـــصــاص مـــجــلس الـــقــضــاء
األعـــــلى وال يـــــجـــــوز تـــــوجـــــيه
اخلــصـومــة الى رئــيس اجملــلس

في هذه االسطر ليس هناك جديد في االفكار  بل هو تعزيز لقناعات سابقة كنا
ن قـد تـنــاولـنـاهـا مـن قـبل  كـانت واضــحـة  لـكن  يــبـدو أنه لم يـقــرأهـا أحـد 

يعنيهم األمر  وطرأ ما يعززها أكثر األن ..
هـا هــوالـشـتــاء في أواخـره  وكـان جــوادا في مـطــره هـذا الـعــام   جـارفـا  في
ـياه ـواطنـ جراء ذلـك الفـيض الغـزير من ا سيـوله  شديـدا في معـانـاته على ا
ـدن والقرى  وهو ال يـناسب قطعـا مستوى التي غـمرت الشوارع والـبيوت في ا
اخلدمات والـبنية الـتحتية الـعراقية   عسى أن يـكون هذا الصيف مـختلفا عن (
واطن فيه جراء انـقطاع الكهرباء  أو اضية في حره  ومعانـاة ا األصيـاف ) ا
في مسـتوى الـتجهـيز  وتـنزاح عن الـطريق  الى األبـد عالمة  فـارقة ال تـخطـئها
الـعـ  وإستـمـرار وجودهـا كل هـذا الـزمن مسـتـفز وتـتـملـك من يتـأمـلهـا حـالة
تعـجب ودهـشة ( لـصـمودهـا االسـطوري )  وهـذا التـحـدي  وهذه الـقـدرة على
حتمـلها  كل هـذا الزمن  الطـويل .. عالمات تـقتحم الـعقل   وتدفـعه الى تساؤل
اذا لم يلتـفت لها أحد ليرفعها عن الطريق  لم يجـد له جوابا مقنعا الى األن .. 
الذي سـئم ثقلـها  ويئـن من وجعهـا  ومسحت مـعالم اجلـمال عن وجهه  فـكما
ـيــز شـارعـا عن أخــر  ومـديـنـة عن ــيـز وجه إنـسـان عـن أخـركـذلك  اجلـمـال 
أخرى  ويـكون  عالمة لها  كما كـان لبغداد تميـزها به عن  سائر مدن العالم 
ن ظهرت عليه النعمة ( أنت وكانت  في دلـعها وجمالها مضرب االمثال  فيقال 
متبغدد )  فهل بقي شيء من بغددتها  وجبال االوساخ والقمامة تشوه وجهها
ـولدات واسالكـها الـشائـكة  تـخنـقها .. فـمن يعـيد لـبغـداد بغـددتها  وضجيج ا

احملببة  ويزيح عنها همها..?..
ولدات االهلية التي انتشرت بصورة ×  من العالمـات الفارقة في الشارع هذه ا

غير نظامية ..
وفي مـقـال سـابق بعـنـوان ( شارع يـتـكـلم ) .. كنت أمـني الـنـفس بأن يـلـتفت من
ولدات (بيـده األمر) الى احدى هذه ( الدالالت )  ليخـلص الناس من ضوضاء ا
األهـلـية وصـخـبـهـا  وخـطورتـهـا وانـتـشـارها الـسـرطـاني  وال سـيـمـا في أالزقة
الــضـيـقــة بـ الـبــيـوت  فـتــكـون في أمـاكـن خـاصـة تــضـمن الـراحــة والـسالمـة
لـلـمـواطن وحتـافظ عـلى مـعـالم الـشارع  ولـيس أن تـكـون عـلى مـزاج مـالـكـها 
يضـعهـا أنى شاء  في بـيته مثال  أو أمـامه  أو في  ناصـية الـشارع  أو على
الـرصـيف  أو فـي حـديـقــة عـامـة  أو في أي مــكـان يـجــده مـنـاســبـا له  ولـيس
ديـنـة  وراحة لـلـمديـنـة  وكأنـهـا شأن خـاص  ال يـخضـع  لضـوابط  جـمالـيـة ا
ــواطن واحلـكـومــة مـعـا  وكل االمـاكن ـواطن  فـيــرى نـفـسه مـتــفـضال عـلى ا ا
مـفـتــوحـة أمـامه  ولـه مـا يـبـرره  مــادام  يـسـد حــاجـة كـانت مـن صـمـيم واجب
احلكومـات  متنـاسيا أنه يـقدم خدمـة يتقـاضى مقابـلها مـبلغـا باهضـا إستنزف

واطن لسنوات طويلة  فرضت على الناس فرضا  وليس بارادتهم .. حال ا
ــتـعـاقـبـة  مـد ( خـط خـامس ) عـلى أعـمـدة فـهل كـان صـعـبــا عـلى احلـكـومـات ا
ولدات االهلية وجودة  ويكون خـاصا با الكـهرباء ( الوطنية ) يضـاف لالربعة ا
واطن بالـكهرباء  وبذلك يبعد التي تـولت نيابة عن وزارة الكهرباء  مـهمة تزويد ا
خطـرها وتشويهـها للشوارع واالحيـاء ..وهذا ما إقترحـناه  مرات عديدة في في

هذا العمود  لكن دون جدوى ...
اضي مـا يدفع  ولم أجد في تـصريح وزيـر الكـهربـاء لقـناة الـشرقـية االسبـوع ا
ـولدات فـي هذا الى الـتـفـاؤل  ويـحـقق تـلك االمـنـيـة بـان نـتـخلـص من ضـجـيج ا
اضـيـة   مـعلال ذلك ذلك الـصـيف لـيكـون الـصيـف مخـتـلفـا عن ( االصـيـاف ) ا
ـالــيـة لـلـكــهـربـاء  فـهـي مـحـدودة  وتـذهـب أمـا لـلـرواتب أو بـالــتـخـصــيـصـات ا
القـروض وأن  التخصيصات االستثمارية  بصورة عامة محدودة جدا أيضا ..
هـمة حـديثـا  أن احللول ال وعلـيه فهـو يرى وهـو ( محق في ذلك ) ألنه اسـتلم ا
ـكـن أن تـأتي في ســنـة  أو ســتـة أشــهـر  بل حتــتـاج الـى مـدة  اخـرى  وأن
ئة ئة وصوال الى   20  با التحسن سيكون فيها بالتدريج  من   10 -  15 با
وهذا يـعني أنه يقيس األمور بظروف الوزارة  وعـلينا االنتظار  مدة اخرى  وال

نعلم متى سننتهي من هذه األزمة الى االبد ?..
واطـن أن يبـدأ من جديـد مع كل حـكومـة  ليس في يعـني ذلك  أيـضا أن عـلى ا
ا مع أي موضوع مع احلكومة  وكأن العراق ليس موضوع الكهرباء فقط  وا
دولة تـكمل  فيه كل حكومة عمل احلكومة االخرى  بل هي ( مقاوالت ) حكومية

انية ..  تنتهي بانتهاء الدورة البر
ـفـروض أن نـكـون قد شـرعـنـا  بـتـصـديـر الـكـهـرباء وفي حـسـابـات الـزمن  من ا
ـوازنـة   ولـيس أن يكـون احلـسـاب مـعـها لـتـكـون (  مـوردا وليس عـالـة ) عـلى ا
على  مـستجدات الظروف ونسب التطور التي ال حتقق الطموح في الوصول الى

االكتفاء الذاتي ..
  وكان يـبدو من تصريح  الوزير السابق - مسؤول الطاقة في حينه أن ما اعلنه
عـن قـدرة الـعــراق عـلـى االكـتــفـاء الــذاتي  ( انـتــهت صالحـيــته ) بــانـتــهـاء واليـة
احلــكـومـة  ولــكن لم تـنـه مـعه أزمـة الــكـهــربـاء .. فـهـل تـنـتــهي في عـهــد الـوزيـر

احلالي..?
× نتمنى ... ولكن هل ما نتنمناه ندركه ..?..

ووصف الـوزيـر مـلف الـطـاقـة  بـأنه لم يـكن مـلـفـا خـدمـيـا فحـسب  بـل هو مـلف
س االقتـصاد عمـوما وكل جوانب احلـياة ...  أال يعني يتـعلق باالمن الـوطني و
اضية  ليس سؤولية طيلة السنوات ا ذلك أن الوزارة  تـتحمل جزءا كبيرا من ا
كتبي  بل  في نزلي وا واطن من الكـهرباء  لالستخـدام ا في عدم سـد حاجة ا
صـانع لـتسـتوعب هـذا الـعدد الـكبـير من ـزارع وا تعـطل االنتـاج في احلـقول وا

العاطل ..?.. 
ـولدات االهـليـة جاثـمة عـلى صدره  في واليـة هذه فهل  قـدر شارعـنا أن تـبقى ا
احلــكـومـة أيـضـا  وتـسـتـمــر عالمـة فـارقـة له  وتـكـون مــنـتـشـرة هـذا االنـتـشـار

السرطاني ب االزقة واالحياء ..?..
ـولـدات االهلـيـة  يكـاد يـكون أمـنـية وفي كل األحوال أنه إذا كـان الـتخـلص من ا
ـالية  لكن صعـبة التحـقق و( أمرا معـجزا )  في عمـر هذه احلكومـة لالسباب ا
تنـظيم  عـملـها وظـهورهـا بشـكل منـاسب  وال يشـوه معـالم الطـريق ليس بـاألمر

العسير  ..
تعـزز باليقـ أكثر ما قـلته في مقـال سابق بعد زيـارة الرئيس االمـريكي  دونالد
ـثـيـر فـيـهـا بأن تـرامب الى قـاعـدة عـ االسـد في االنـبـار مـؤخـرا  وتـصـريـحه ا
االمــريـكـيــ  جـاءوا لـيــبـقـوا  ومن كــان يـعـتــقـد غـيــر ذلك ال يـصــلح أن يـسـمى
ـتـحـدة سـتـــــــــبـقى في سـيـاسـيـا .. قـالـهـا تـرامـب  صـراحـة  أن (  الـواليـات ا

العراق ..) ..
وأعـقب  تـرامب تـلك الــزيـارة بـتـصـريح آخـر لم يـؤكـد فـيه ذلك الـتـصـريح فـقط 

ا أضاف مهمة أخرى لقواته بأن يكون  العراق برج مراقبة .. وا
فهل  يـبرر ترامب االحـتفاظ بـقاعـدة ع االسد النـهم أنفـقوا علـيهـا مبالغ طـائلة
ـنطـقـة .. ?.. وال نعـرف هل سيـطـالب بتـعويض عن لتـكون اكـبر قـاعـدة لهم في ا
ـستغرب ـبالغ التي أنـفقهـا على القـاعدة أم ال .. ?!! .. وهذا لـيس باألمر ا تلك ا
عـلى تـرامب إذ سـبق أن طـالب  بـثـمن احـتالل بالده لـلـعـراق  وهي مـبـالغ تـقدر
بالـتـرليـونـات من الدوالرات ...  فـأين الـسـيادة في ذلك ..?  وأين الـدسـتور ..?..
ذكورة  لـتكون بتلك وأين  ع احلـكومات عن هذا الـتوسع  ليس في القـاعدة ا
ا في التوسع الكبير في السفارة االمريكية الضـخامة التي وصفها ترامب  وا
 أيضـا على مستوى االبنبية والبشر ...??  وهل يتفق التواجد االمريكي  وظهور
ـوصل  أمام أنظار اجلميع  في جنـود امريكي  في بغـداد واالنبار والفلوجة وا
ـواطـنـ ـاذا تـغــيـر مـزاج الـبــعض من ا الـشـوارع مع االتـفــاقـيـة االمـنــيـة ..?  و
العـراقيـ  والسـياسـي مع الـقوات االمـريكـية  والـنظـر الى هذا الـتواجـد بدون
إكـتـراث  أو مـحــاولـة تـبـريـره   كـمــا يـفـعل الـبـعـض في الـعـلن ..?.. وهل لـذلك
ـواطن الى مــا هـو أهم في نـظـره  وهــو الـعـمل ولـقـمـة (عالقـة بـتـغـيــر إهـتـمـام ا
العـيش التي يصعب احلصول عليها ) وهل تـتحمل احلكومات هذا التحول ..?..
.. وهل إحـترمت امريكا السيادة عام  2003 باحـتاللها للعـراق   لكي حتترمها
الـيـوم ?.. وهل ال يـزال الـعـراق بـحـاجــة الى اسـتـشـارات عـسـكـريـة بـعـد حتـريـر
االراضي العـراقـية من داعش أم بـحاجـة الى مسـتـشارين اقـتصـادي ..?..وهل
تحدة ..?.. وهل للعراق برمة  مع الواليـات ا همة  مع  االتفاقـية ا تتـوافق هذه ا
مــصـــلــحــة في أن يــكــون ســـاحــة حــرب او تــصــفــيـــة حــســابــات بــ االطــراف

تنــــــازعة ..? ا
 اسئـلة كثيرة  تطرح   وردود فعل متفاوتـة ومتباينة  ب قبول ورفض وتفرج 
 ومــحـاولـة تـبـريـر  وتـهـديــد ووعـيـد عـلى تـصـريـحــات تـرامب  تـعـكس مـسـتـوى
زاج الـشعـبي والسيـاسي  والتوجـهات لهـذا الطرف التـشضي السـياسي   وا
وضـوع  وكـان من واجـبـها أو ذاك  وغـيـاب الـدبلـومـاسـيـة العـراقـيـة عن هـذا ا
ـنـظـور سـيـادي يـتـفق مع االعـراف والـقـوانـ الـتـعـامل مع تـلك الـتـصـريــحـات 
الـدولـية   ومن بـيـنهـا اسـتدعـاء الـسفـيـر االمريـكي وابالغه االحـتجـاج عـلى تلك

التصريحات مثال ... وذلك ما لم يحصل ..
أن تـصـريـحــات تـرامب ومن عــلى شـاكـلــته من االمـريـكــيـ  تـذكــرنـا من جـديـد
ـدمـرة  الـتي نـعيـشـهـا الى الـيوم  وال بـالـتـاسع من  نـيسـان وأثـاره وتـدعيـاته  ا
يجـوز أن يكون الـعراق سـاحة صراع  أو حتـكم  النـظرة الـقاصرة في الـتفـكير
هــذا أو ذاك  ويـدفع ثـمن الــتـحـرر من إحــتالل  داعش بـاحــتالل أخـر  وتـرهن

صير صراعات ال ناقة له فيها وال جمل .. سيادته وإستقالله 
}  }  }
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 كالم جميل نقش على تمثال في اليابان ( وزنك وقيمتك
لـيس بــعـدد الـكـيــلـو غـرامـات  ولــكن بـعـدد الــكـتب الـتي
تــقـرأهــا ..)  ذلك الـكالم تــضـمــنـتـه  رسـالــة وردتـني من
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في هــــــذا اجملــــــال). واضــــــاف أن
احملــكــمــة ( قــالـت إن مــخــاصــمــة
ــدعى عــلــيـه  بــصــفــته رئــيــســاً ا
حملــكـمــة الـتــمـيــيـز االحتــاديـة في
نفس الـوقت فإنه ال يـخاصم كذلك
عن الــــقــــرارات واألحــــكـــام الــــتي
تــــــصــــــدرهـــــا احملــــــكــــــمــــــة وفق
ـنصـوص علـيها اخـتصـاصاتـها ا

  .( قانوناً
واستطرد أن احملـكمة ( وجدت ان
تـــوجــيـه اخلـــصــومـــة فـي دعــوى
دعي الى رئيس مجلس القضاء ا
ورئـيس مـحكـمة الـتـميـيز  ال سـند
له مـن الـــــقــــــانــــــون واذا كــــــانت
اخلـــصـــومـــة في الـــدعـــوى غـــيـــر
مـوجـهـة فـأن احملـكـمة ومـن تـلـقاء

نـفـسـهـا حتـكم بـرد الـدعـوى دون
الـدخـول بـأسـاسـهـا اسـتـناداً الى
ــادة 80/ 1من قـــانــون احـــكــام ا
ـدنــيـة وبـنــاء عـلـيه ـرافــعـات ا ا
دعي من قررت احلكم رد دعوى ا
جـهـة اخلــصـومـة) مــضـيـفـا  أن
احملكمة قـضت ايضا بـ(رد دعوى
ــــدعي طــــلب إدخــــال رئـــيــــسي ا
اجلــمـهــوريـة ومــجـلس الــنـواب/
اضــافـة لـوظـيــفـتـهـمــا اشـخـاصـاً
ثــالـثــة في الــدعـوى ألن ذلك غــيـر
مـــنـــتـج فـــيـــهـــا). وصـــدر احلـــكم
باالتفـاق باتاً استـناداً الى احكام
ادة 5/ثانياً من قـانون احملكمة ا
ادة  94 من االحتـادية الـعـليـا وا
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احتاد احلـقوقيـ العـراقي رقم
ـــعــدل وإن  137لـــســنــة  1981ا
ذلك اتباعاً لـقرار النقض الصادر
من محكمة التمييز االحتادية في
3/15/ 2017وقــد صـدق الــقـرار
اعاله من جـانب محكـمة الـتمـييز
ــوجب قـرارات لــهـا االحتـاديــة 
بـــتـــاريخ 5/24/ 2017 لـــوقــوع
الطعن الـتمييـزي عليه من جانب
ــــدعـي واعــــضـــــاء اخـــــرين من ا
كتب التنفـيذي واعضاء الهيئة ا
الــعــامــة في احتــاد احلــقــوقــيـ

.( العراقي
ــدعي  واوضح الــســـامــوك أن (ا
ولـــعــــدم قـــنـــاعــــته بــــالـــقـــرارات
التمـييزية كـونها مخـالفة ألحكام
ـادت  16و 20من الــدســتــور ا
بــــادر الى الــــطـــــعن بــــهــــا أمــــام
احملـكـمة االحتـادية الـعـليـا طالـباً
احلـــكم بـــعــــدم دســـتـــوريـــتـــهـــا
خملالفتها لنصوص قانون احتاد
احلـقـوقـيـ الــعـراقـيـ وكـتـابي
رئـــــاســــتـي مــــجـــــلس الـــــنــــواب
واجلـــمـــهـــوريـــة بـــهـــذا الـــصـــدد
ــشــار الــيــهــمــا اعـاله ولــكـون وا
الــقــانـون رقم  48 لــســنـة 2017
مخالفا للدستور والذي اعتمدته
اجلهـات الـقـضـائـيـة عـنـد اصدار

طعون فيها).  احكامها ا
¡UCI « ÊËRý

وذكـــر الـــســـامـــوك أن احملـــكـــمــة
(وجــــــدت أن رئــــــيس مــــــجــــــلس
القضاء االعلى/اضـافة لوظيفته
ال يـخاصـم عنـد التـقـاضي إلّا في
حـــدود االخــــتـــصـــاصــــات الـــتي
ارسـها مجـلس القـضاء االعلى
ادت  90 و 91من احملددة في ا
الــــدســــتــــور وهي ادارة شــــؤون
الهيئات القضائية وادارة شؤون
الـقضـاء واالشـراف علـى القـضاء
االحتــــادي وتــــرشــــيح اعــــضــــاء
مــحـــكــمــة الــتــمــيــيــز االحتــاديــة
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قـضت احملكـمة االحتـادية الـعلـيا
بـــأن اســــتـــعــــمـــال حق الــــدفـــاع
الـقانـوني ال يـكفل جتـاوز حدوده
ـــســـاس بـــحـــقـــوق اآلخـــرين وا
وردّت دعـــــوى الـــــطـــــعن بـــــعــــدم
ـادة  226من قـانـون دسـتـوريـة ا
العقوبات رقم  111لسنة 1969.
تحـدث الرسمي للـمحكمة وقال ا
إيـاس الـسامـوك فـي بـيان تـلـقـته
ــــــدعي (الــــــزمـــــان) امـس إن (ا
وعـلى لـسـان وكـيـله في الـدعوى
كـان قـد ترافع فـي دعوى جـزائـية
ـتـهم أمـام احملـكـمة كـمـحام عـن ا
ـركــزيــة تــطــبــيــقـاً اجلــنــائــيــة ا
ادة ) من ا ألحـكـام الـفقـرة (رابـعـاً
19 من الـدستـور التي كـفلت حق
الـدفاع في هـذا اجملـال). وأضاف
ـركـزية أن (احملـكـمـة اجلـنـائـيـة ا
دعي حركت دعوى جزائية ضد ا
ألنـه تــهــجم عــلى الــهــيــئــة خالل
رافـعة بـكلـمات تتـضمن جـلسـة ا
اهــــانــــة الــــهــــيــــئــــة واتــــخــــذت
اإلجــــراءات اجلــــزائــــيــــة ضــــده
وأحــيل الى احملـكــمــة اخملـتــصـة
ــادة  226 من حملــاكــمـــته وفق ا
قـانـون الـعــقـوبـات). وأشـار إلى
ـــــدعي قـــــدم دعـــــواه أمــــام أن (ا
احملكـمة االحتـادية العـليا طـاعناً
ـادة ألنـها بـعـدم دستـوريـة هذه ا
شرعت في زمن الدكتاتورية وقد
اســتـــنــد في طـــعــنه إلـى أحــكــام
) من الـدستور). ادة (19/رابعاً ا
وبـــيّن أن (احملـــكـــمــة االحتـــاديــة
ـــــادة الــــــعـــــلــــــيـــــا وجــــــدت أن ا
) من الـــدســـتـــور قــد (19/رابــعـــاً
كـــفـــلت حق الـــدفـــاع في جـــمـــيع
مــراحـل الــتــحـقــيـق واحملــاكــمـة
ولــكـنــهـا لم تــكـفل جتــاوز حـدود
هــذا احلق وعــنــد جتــاوزه فــقــد
ـشرع وحـسب صالحـيته وضع ا
الـتشريـعيـة جزاء لـهذا الـتجاوز;

ألن احلق يــقف عـــنــد جتــاوز من
ـــلــكه عـــلى حــقـــوق اآلخــرين).
ومــــــضـى الــــــســــــامـــــــوك إلى أن
(احملكمة االحتادية العليا وجدت
ادة  226من قـانون إن تـشـريع ا
العقوبات بصرف النظر عن وقت
تـــشــريـــعــهــا ال تـــخــالـف أحــكــام
الــدســتــور وبــنـــاء عــلــيه قــررت
ـدعي لـعـدم احملـكـمـة رد دعــوى ا
اســــــتـــــنـــــادهـــــا إلـى ســـــنـــــد من
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و ردت احملكـمة االحتـادية العـليا
دعــوى الـطــعن بــعــدم دسـتــوريـة
قـــرارات مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز
االحتـادية مـشيـرة إلى أن رئيس
مــــجــــلس الـــــقــــضــــاء األعــــلى ال
يـــــــــــخــــــــــــاصـم اال فـي حـــــــــــدود
اخـتــصـاصـات مــجـلس الــقـضـاء
ــنــصـوص عــلــيــهــا في األعــلـى ا
ـادت 90 و91 من الــدســتــور ا
وإن رئــيس مــحــكــمــة الــتــمــيــيـز
االحتــــــاديـــــــة ال يـــــــخــــــاصـم عن
الــقـرارات الـتي تـصـدرهـا . وقـال
تحدث الرسمي للمحكمة إياس ا
السامـوك في بيان تلـقته(الزمان)
امس إن احملكمة (عقدت جلستها
برئاسـة القاضي مـدحت احملمود
وحضـور القـضاة األعضـاء كافة
ونــظـــرت دعـــوى خــاصـم فــيـــهــا
ـدعـي رئـيس مــجــلس الـقــضـاء ا
األعـلى ورئـيس محـكـمة الـتـميـيز
االحتادية/ إضافة لوظيفتهما). 
ــــــدعي ذكــــــر في وأضـــــاف أن (ا
عريـضـته بأن الـهـيئـة الـقضـائـية
ـشـرفـة عـلـى انـتـخـابـات احتـاد ا
احلـقوقـي الـعراقـي قد ابـطلت
تـــرشــيــحـه وانــتـــخــابه رئـــيــســاً
عـنية لالحتـاد واشعـار اجلهـة ا
التـخـاذ الـقـرار بـانـتـخـاب رئـيس
ـــــدة جــــــديــــــد لالحتــــــاد خـالل ا
ـنــصــوص عــلــيــهــا في قــانـون ا
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ـركز االرشـادي التـدريبي نظم ا
في الـقـادسـيـة مـشاهـدة حـقـلـية
بـــــشـــــأن  االســــــلـــــوب االمـــــثل
السـتـخـدام االسـمـدة بـانـواعـهـا
في الـعـمـلـيـة الـزراعـيـة وحـسب
ــــــو احملـــــــصــــــول مـــــــراحـل 
وبــحـضــور عــدد من الــفـالحـ
ــــــــزارعـــــــــ واخلــــــــبــــــــراء وا
واخملتص في الشأن الزراعي.
ـشاهـدة التـطرق وجرى خالل ا
الـى عـــدد مـن احملـــاور مــــنــــهـــا
ــســتــخــدمـة انــواع االســمــدة ا
حملــصــول احلــنــطــة واهــمــيــة
اسـتــخــدام االسـمــدة حملــصـول
احلـنــطـة وكــمـيـاتــهـا وكـيــفـيـة
اجـــراء عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـمـــيــد
ــــــــنــــــــاســــــــبــــــــة واالوقــــــــات ا
الســـتــخـــدامــهـــا واهم مــراحل
ـــتــنـــوعــة اضــافـــة االســمـــدة ا
لـلـخـطـة وحــسب عـمـر الـنـبـات
والـطـرق الـعـلـمـيـة الـصـحـيـحـة
الضــافــة االســمــدة وانــواعــهـا.
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس

ان (هذه الندوات تـهدف الى توعية
ــزارعـ الى وارشــاد الـفـالحـ وا
الــطــرق الــســلــيــمــة في اســتــخـدام
االسـمدة اثـنـاء زراعة مـحـاصيـلهم
من اجل زيـادة االنـتـاجـية لـتـحـقيق
االكـــتـــفــاء الـــذاتي وتـــوفـــيــر االمن

الغذائي للمواطن).
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كـــــمـــــا أطـــــلــــقـت وزارة الـــــزراعــــة
ـــســوقي ـــالــيـــة  ـــســتـــحـــقــات ا ا
مـحـصول الـشعـيـر العـلـفي الوجـبة
اخلـامـسـة عـشـرة حملـافـظـة نـيـنوى
ن لـــلــــمـــوسـم الـــزراعي   2014 
ـواقع استالم سـوقـوا محـصـولـهم 
الـشـركة الـعـربـــيـة إلنـتاج الـبذور .
وأكـدت الـوزارة صـرف مـسـتـحـقات
ـــزارعــــ مـــســـوقي الــــفالحـــ وا
الـشـعـيـر العـلـفي لـلـمـوسم الزراعي
 2014.   واضـــــاف الــــبـــــيــــان  ان
(الوزارة اوضحت أسـماء الفالح
ـشــمـولــ بـالــصـرف ـزارعــ ا وا
والبـالغ عددهم 97 مسـوقـا  الذين
لم تــرد بــحــقــهم مــؤشــرات أمــنــيـة
ـعلـومات الواردة وجب ا سلـبيـة 

من مـــجـــلس األمن الـــوطـــني وفـــقــاً
عـمول بها للـضوابط والتـعليـمات ا
 فــيــمــا تـــربط قــوائم بـــأســمــائــهم
ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة

الية). الستالم مستحقاتهم ا
ـركـز االرشـادي في الـبـصرة ونـفـذ ا
ندوة فالحيـة بعنـوان اهمية االدارة
الــتــشـاركــيــة لــلــمــيــاه في تــرشــيـد
ياه وجمعية مستخدمي استخدام ا
ياه وبالتعاون مع مديرية الزراعة ا
ـثل عن وبـحـضـور  في احملـافـظـة 
اجلانب الـيابـاني من منظـمة جـايكا
ونـخـبـة من الـبـاحـثـ واخملـتـصـ

في الشأن الزراعي . 
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 واكـد الـبـيان ان (الـنـدوة  تـضـمنت
عدة مـحاور منـها فكـرة عن تأسيس
اجلـمـعــيـة والـيـة الـعــمل واهـدافـهـا
واهمية استخدام التسوية الليزرية
ــــســـمــــدة  وارشـــاد و الـــبــــاذرة وا
وتــــوعــــيــــة الــــفالحــــ بــــضـــرورة
اسـتــخـدام الــتـقــانـات احلـديــثـة في
الـــري لـــزيـــادة االنـــتـــاج وحتـــســ
نوعيته وتقليل اجلهد وكلفة االيدي

العاملة وطريقة اختيار طريقة الري
ـنـاسـبة وحـسب نـوع الـتربـة. كـما ا
اكـدت الــنـدوة ضــرورة تـفــعـيل دور
اجلـمــعـيــات الـفالحـيــة الـتـعــاونـيـة
ـاء ـتـخـصـصــة لـضـمـان وصـول ا ا

الى جــمـيع الــفالحــ بــالـتــسـاوي
ولـغـرض حل مــشـكـلــة الـتـجـاوزات
ـزارعـ كــمـا  ارشـاد وتـوعـيـة ا
بـضـرورة اجــــــــــراء عـمـلــيـة الـري
عـنـد حـاجـة الــنـبـات وبـالـكـــــــمـيـة

التي يحتاجها من خالل حساب
رطــوبـــة الــتـــربـــــة ومـــنــاقـــشــة
ـــعـــوقـــــــات الـــتي ـــشــــاكل وا ا
تـواجـه الـفالحـ مع الـبـاحـثـ

واخملتصـ واصحاب القرار).
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قـال  مـجــلس ديـالى ان احملــافـظـة
تـعــيش ازمـة فــقـر جتـتــاح مـنـاطق
واســعــة  فــيـمــا كــشف عـن وجـود
ـاء عـوائـل تـعــيش عــلى اخلـبــز وا
فــقط.  وقــال  رئــيس اجملـلـس عـلي
الــــدايـــــني  لـ (الــــزمــــان) امس إن
(معـدالت الفـقر في ديـالى بتـصاعد
مـسـتـمـر وهـنـاك قـرى كـامـلـة حتت
خـط الـــفـــقــــر وتـــعـــانـي اوضـــاعـــا
معيشية صعـبة للغاية خاصة قرى
جـنـوب قـضـاء  بـلـدروز بـاإلضـافـة
الى مناطق اخرى ومـنها احملررة).
وحـــذر  الــدايـــني   من  (إعـــصــار

الـفـقــر في ديـالى كـونه والــبـطـالـة
يـشكالن مـصـدر قلق بـالغ لـنا ألنـنا
نــدرك تـــبــعـــاته وتـــداعــيـــاته عــلى
اجملـتـمع في اجتاهـات مـختـلـفة ) 
مؤكدا أن (هناك عوائل تعيش على
اء فقط ). وأشار  الى أن اخلبز وا
(احملــافـظــة تـعــيش ازمــة فـقــر بـدأ
يـجــتـاح مـنــاطق واسـعــة)  داعـيـا
(اجلــهـات احلـكــومـيـة الى ضـرورة
كن من الـفقراء شمـول اكثر عـدد 
بــبـرنــامج احلــمـايــة االجـتــمـاعــيـة
خاصة في القرى النـائية والبعيدة
ــدن كـــونــهـــا االكــثــر عن مــراكـــز ا

معاناة من الفقر ) .

دعت ادارة صحـة محافـظة ديالى 
قـيــادة شـرطــة احملــافـظــة الى فـتح
حتــــقــــيق عــــاجـل بــــشــــأن هـــروب
ـعـتدين عـلى أحـد األطـباء  فـيـما ا

اكدت ان االطباء ثروه وطنية . 
وقـال  مديـر عـام صحـة ديـالى علي
حــسـ الـتـمـيـمي لــ  (  الـزمـان ) 
ان   ( مــــنــــتــــســــبــــ من شــــرطـــة
احملــافــظـة قــامــوا بـاالعــتــداء عـلى
ـسـتـشـفى بـعـقـوبة طـبيـب يعـمل 
الـتــعـلـيـمـي أثـنـاء تـأديــته لـواجـبه

هني واإلنساني )  .  ا
واضــاف الــتــمــيــمي (  يــجب فــتح
حتــــقــــيق عــــاجـل بــــشــــأن هـــروب

ـعـتـدين عـلى الـطـبـيب    بـعد ان ا
 تـســلـيــمـهم الـى  قـوة احلــمـايـة
الـتـابـعـة لـقـيـادة شـرطـة ديـالى في

مستشفى  بعقوبة التعليمي ) .
ودعا مـدير عام صـحة ديـالى قيادة
شرطة احملـافظة الى ( فـتح حتقيق
عـاجل بـشـأن الـواقـعـة خـاصـة وأن
األطـبــاء ثـروة وطــنــيـة يــجب عـلى
جـمـيـع اجلـهـات احلـفــاظ عـلـيـهـا 
كـــونـــهـــا تـــؤدي واجـــبـــا وطـــنـــيــا
وانسانيا في ظل الظروف الصعبة
الـتي  نـعـيـشـهـا والـتي حتـتم عـلى
اجلميع التكاتف فيما بينهم خدمة

للصالح العام  ) .
ومـن جـــــانب آخـــــر وبـــــحـــــضـــــور
البطـريرك الكارديـنال لويس ساكو
سـيحـية  ومديـر ديوان األوقـاف ا
حـضــرت قــيـادة شــرطــة ديـالى في
شـورة الصاحلة وسط كنيـسة ام ا
بـــعــــقــــوبـــةً بــــعـــد 15 عــــامـــا  من

إغالقـــها.
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وقال مـدير قـسم العالقات واالعالم
العقـيد غالب العـطية   انه (  تمت
إقــامــة اول قــداس في كــنــيــســة ام
ــشـورة الــصــاحلـة وسط مــديــنـة ا
بـعـقـوبة وبـحـضـور وفـد من ديوان
ـــســـيـــحـي والـــديـــانـــات الـــوقـف ا
األخرى ورئـيس طائـفة الـكلدان في
الـــــعــــــراق وعـــــدد مـن الـــــعــــــوائل

سيحية في ديالى  ) . ا
واضاف العطية  لــ ( الزمان )  أن
مـحافظـة ديالى (  مـبتـهجـة بزيارة
الكارديـنال البطـريرك لويس ساكو
ونــــائـــبـه ورئـــيس ديــــوان الـــوقف
ـرافق له إلقامة سـيحي والـوفد ا ا

اول قداس والـصالة في كـنيـسة ام
ـشــورة الــصـاحلــة   وهــذا دلـيل ا
على استتباب األوضاع األمنية في
احملـــافــظــة وان الــقـــوات األمــنــيــة
استـطاعت أن حتـمي وحتافظ على
الـــكــنـــيـــســة مـــنـــذ عــام 2006 من
الــتــفــجـيــر او الــتــخــريب وبــقــيت
ـة) . واشـار الـعـطـيـة   إلى أن سـا
(شــرطــة ديــالى تــعــمل جــنــبــا الى
سـيحي إلقامة جنب مع االخوة ا
الــصـالة فــيــهــا وان بــعــقــوبــة هي
مـديـنــة الـتـآخي والــسالم والـوئـام
بــكل أطــيـافــهــا ) . من جــانــبه بـ
رئـيـس طـائـفـة الكـلـدان فـي الـعراق
الكـردينال الـبطريرك  لـويس ساكو
خالل االفتـتاح  ( نـحن سعـداء بأن
نـحـضر الى مـديـنة بـعـقوبـة ونـقيم
قـداسنـا وصالتـنـا بـالـكنـيـسـة بـعد
15عاما من االنقطاع عنها  مشيدا
بدور قـيادة شرطـة ديالى واألهالي
لـلحـفـاظ عـلى الـكـنـيـسـة والـعوائل
تبـقية في احملـافظة   سـيحيـة ا ا
مــبـــيــنـــا عــلـى أن هــذا دلـــيل عــلى
الــطــيـــبــة الــعــراقــيــة وتــمــســكــهم
بـبـعـضـهـم بـعـضـا مـوعـزا بـتـرمـيم
وتــأهـــيل الــكـــنــيــســـة مــرة أخــرى
ــتــابــعــة وتــعــيــ رجل دين لــهــا 
ــســيــحــيــ في شــؤون وأحــوال ا
ديـالى ) . وأكـد نـائب رئـيس جلـنـة
االعمـار في مجلـس محافـظة ديالى
عــامـــر الــكــيـالني  لـ ( الــزمــان ) 
(مــبــاشــرة شــركـة بــركــة الــقــطـيف
بـعــمـلــهـا بــتــبـلــيط شـوارع الــنـور
ــسـعــوديـة والــعــلـوة والــشـارع وا
اجملـاور لـكـراج البـلـديـة  في قـضاء
بــلــدروز ) .  واضــاف الــكــيالني  

ــبـــاشـــرة بــالـــطــرق انه (ســـيــتـم ا
ــذكــورة حــسـب الــتــرتــيب حــيث ا
بدأت بـشارع الـنور في دور مـندلي
وســــيــــنـــــتــــهي الـــــعــــمـل به خالل
اســبــوعــ ومن ثم اكــســاء شــارع
ــســعـوديــة وبــعــد االنـتــهــاء مـنه ا
االنـتـقـال لـلـعـمل في شـارع الـعـلوة
والشارع اجملاور لكـراج البلدية ) .
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واشــــــــار الــــــــكـــــــــيـالنـي  الى  ان
ـوله من الـبنـك الدولي ـشـروع  (ا
ـنــاطق لــصــنــدوق إعــادة اعــمــار ا
ـتضـررة والـتي أعدت كـشـوفاتـها ا
مــديــريــة بــلــديــة بــلــدرروز خــدمــة

الصالح العام ) . 
ومن جانب آخـر قال رئيس الـلجنة
ـجـلـس ديـالى   صـادق االمـنـيــة 
احلــــســــيـــني لـ ( الــــزمـــان ) إن  (
مناطق بزايـز ناحية  بهـرز التابعة
لـقـضـاء بـعـقـوبـة  والـوقف شـمـال
ً شــرقي بــعــقــوبــة وريـف خــانــقـ
تشهد نشاطا ً لفلول داعش متمثال
بــاخلـاليـــا الــنـــائـــمـــة ) . وأضــاف
ــنــاطق الـثالث احلـســيـني أن  ( ا
ســتــشــمل بــاســتــراتـيــجــيــة االمن
الـشـامل والـتي ســتـتـضـمن اعـادة
االنـتشـار وتعـزيـز القـوات األمنـية
ودعـم مـــــسك االرض وتــــــطـــــويـــــر
اخلطط لتـعقب وانهـاء فلول خاليا
داعش) .  وأشــار رئــيس الــلــجــنـة
االمـــــنــــيـــــة   الى أن  (عــــام2019
ســـيــكـــون عـــام احلــسم مـع خاليــا
الـتــنـظـيم الــنـائـمــة في كل مـنـاطق
ديـالى دون استـثـناء وفق بـرنامج
أمـــــني لــــتـــــعــــزيــــز االســـــتــــقــــرار

الداخــــــلي ) .

b¼UA… ∫ فالحون خالل مشاهدة حقلية في الديوانية

شورة b»”∫  كاردينال يقدم بركته للمؤمن في كنيسة ام ا

جانب من احملكمة االحتادية العليا


