
d¹—UIðË —U³š√3

www.azzaman.com

‰Ëb « w  WÐcF « ÁUO*« `ý s  —Òc×¹ dO³š

q³I*« ÂUF « WOÐdF «

 »dF « jý ÍdJÐ WIKF²*« WOMI² « U¹UCI « ÊUA UMð Ê«dNÞË œ«bGÐ

w bM  cHM  d³Ž WDM(« œ«dO²Ý≈ ·UI¹SÐ V UDð wM¹«b «

d¹
—U

I
ð

ــسـتــورد ) .وطــالب رئــيس حــســاب ا
مـجلس مـحـافظـة ديالـى علي الـدايني
وزارة الـكــهـربـاء   بــإعـفــاء الـعـائالت
الــعـائــدة إلى مــنـاطــقــهـا من الــديـون
ـــتــراكـــمــة عـــلـــيــهـــا من قـــبل دائــرة ا

الكهرباء . 
وقــال الـدايـني  لــ (الــزمـان) امس إنه
(طـالب وزيـر الكـهـرباء لـؤي اخلـطيب
بـإعـفـاء الـعـائـالت الـنـازحـة والـعـائـدة
إلـى مــنــاطـــقــهــا احملـــررة من الــديــون
ـــتــراكـــمــة عـــلـــيــهـــا من قـــبل دائــرة ا
الكهربـاء وتوفير احملوالت الـكهربائية
نـاطق  اضـافة لـفك االخـتنـاقـات في ا
الى تــوفــيــر احملــطــات الــكــهــربــائــيــة
ـتـضررة وتـوفـير تـنـقلـة لـلـمنـاطق ا ا
آلــــيــــات الـى دائـــرة الــــكــــهــــربــــاء في
احملـــافــــظـــة) . ودعــــا الـــدايــــني  إلى
(مـناقشـة موضـوع توفـير مـبالغ مـالية
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طـالــبت عـضــو مـجـلـس الـنـواب   عن
محـافظة ديـالى ناهدة الـدايني وزيري
الـزراعـة والـتـجـارة بـإيـقـاف اسـتـيـراد
احلـنطـة  من منـفذ مـندلي  – سومار 
فيما دعت الى تشكيل جلان حتقيقية .
 وقالت الدايني لــ (الـزمان)  انه (بعد
ـنــاشـدات واالتـصـاالت الـتي وصـلت ا
ـزارعـ في عـمـوم مـنـاطق الـيـنـا من ا
مـحافـظـة ديالى وبـاخلـصوص جـنوب
قــضــاء  بــلــدروز حــول مـا يــحــدث من
عـمـلـيـات استالم احلـنـطـة وتسـويـقـها
وشكاوى الفالح على دوائر الزراعة
والــتــجــارة  في احملــافــظــة واعــتــمــاد
ـنــسـوبـيـة في عـمـلـيـة احملـسـوبـيـة وا
االستالم واحتساب اخلـطة الزراعية).
 ودعـت الـــــدايـــــني  الـى (اعـــــتـــــمــــاد
الـشـفــافـيـة وعـدم اسـتــيـراد مـحـصـول
احلـــنــطــة عن طــريـق مــنــفــذ مــنــدلي-
سـومار اثـنـاء موسم تـسـويق احلنـطة
الـعـراقـيـة الى سـايـلـو بـعـقـوبـة وخـان
بـــني ســـعـــد  اضـــافــة الـى تــعـــويض
تضررين الذين  حرق مزارعهم )  ا
مـؤكدة ان (عـملـيـة احلرق نـفذت بـفعل

فاعل ). 
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وطـالبـت الدايـني  بــ (بـتشـكـيل جلان
ـوضوع ـعـرفة مالبـسـات ا حتـقـيـقيـة 
في حـــالـــة ثـــبــوت وجـــود عـــمـــلـــيــات
محسوبية عـلى حساب البعض  فيما
يخص حتديد مساحة اخلطة الزراعية
قـدمة او وانـواعهـا او نـوع احلنـطـة ا
استقـبال البعض ضـد البعض االخر).
واشــارت عـضــو مــجــلس الــنـواب عن
مـــحـــافــظـــة ديـــالى   الى انـه (ســوف
قصرين الى يكون لـنا راي او إحالـة ا
الـــلــجــان الـــتــحــقـــيــقــيـــة  ايــا كــانت
مـنـاصـبـهـا  وذلك من اجل عـدم تـكرار
مـثل هـكـذا حـاالت مـسـتـقـبال  اضـافـة
الى تــشــجــيع االنــتــاج الـوطــني عــلى

ســــــتـــــــصـل فـي  عــــــام 2020 إلى
اضــــــــــــــــعــــــــــــــــاف مــن الـــــــــــــــدول
ــنــطــقــة مــضــيــفـــا ان (ا األخـــرى)
الـعـربـيـة تشـهـد طـلبـاً شـديـداً على
ـعـبـأة يــغـطي تـقـريـبـاً 50 ـيـاه ا ا
ئة من السكان وكذلك يوجد 18 با
ـئة مـنهـم ليـست لـديهم مـصادر بـا
ـئـة غـيـر مـخـدومـ مـيـاه و24 بــا
بـــالــــصــــرف الـــصــــحي بــــرغم من
ـياه اإلنـفـاق الـكـبيـر عـلـى قـطـاع ا
الـذي يــقـدر بــنـحـو 30-20 مـلـيـار
دوالر ســـنــويـــاً). وشـــهــد الـــعــراق
أمطـاراً غزيـرة وسيـوالً في الشـتاء
سـتويـات غـير مـسبـوقة ـاضي  ا
بـيــنــمــا تـؤكــد خــلــيـة مـنــذ عــقــود
مواجهة السيول احلكومية ارتفاع
ــــــــائـي فـي الـــــــــبالد. اخلـــــــــزيـن ا
واشــارت اخلــلــيــة في بــيــان امس
ـــائي أزداد الى الـى ان (اخلـــزين ا
مليارمتر مكعب بينما كان 53.67
ــاضي  16.90مــلــيـار في الــعــام ا
واضـاف ان (الــفـراغ مـتــر مـكــعب)
اخلـزني في الـثـرثار  18.53مـلـيار

متر مكعب).
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ولـم يـتــسن لـ (الــزمـان) احلــصـول
ـيـاه عـلى مـعـلـومــات بـشـأن شح ا
الــعـذبــة في الــدول الــعــربــيـة ومن
بــيـنـهـا الـعـراق بـرغم من االتـصـال
ــديــر عــام دائــرة الـتــشــغــيل في
ـائيـة علي راضي . وارد ا وزارة ا
وعـقـدت بـغـداد وطـهـران اجـتـمـاعا
تـنــســيــقـيــا مــشــتـركــا في مــديــنـة

تضررة تنقلة للمناطق ا الكهربائية ا
وتوفـير آلـيات الى دائـرة الكـهرباء في
احملـــافــظـــة ). واكـــدت عــمـــران  عــلى
(اهمية قضـاء خانق في هذا اجلانب
 من تـوفـيـر مبـالغ مـالـية لـغـرض إنارة
الــطـرق الــرئـيــسـيــة وتـوفــيـر االلــيـات
واحملـــوالت الـــكــهـــربـــائــيـــة). الى ذلك
اعلنت شركـة ديالى العامة لـلصناعات
الـــكــهــربــائــيــة احــدى شــركــات وزارة
ـــعـــادن  عن حتـــقــيق الــصـــنـــاعــة وا
مـــبــيـــعــات بــلـــغت أربـــعــة مـــلــيــارات
وثالثـمـائة واثـنان مـلـيون وتـسـعمـائة
وثـالثـــــة وثـالثـــــ الـف ومــــــائـــــتـــــان
وخـمـسـون ديـنـار خالل شـهـر نـيـسـان
ـاضي . وقال مـدير عـام الشـركة عـبد ا
الــرسـول مــحــمـد عــارف  في تــصـريح
تـلقـته الــ (الزمـان)  أن (الـشركـة قامت
خالل شهر نيـسان بتجهـيز العديد من

من قـبل وزارة الـكـهربـاء لـغـرض إنارة
الـطـرق الـرئيـسـيـة  فـي عمـوم مـنـاطق
ـــا يـــتالءم والـــوضع احملـــافـــظـــة  و
االمــني الــذي تــعــيــشه احملــافــظــة في
الوقت احلاضر من اسـتقرار ملحوظ 
الســيــمــا ونـــحن نــعــيـش في الــشــهــر
الـكـر الـذي يـتــطـلب تـوفـيـر االجـواء
الئمـة ألهالي احملـافظة الرمـضانـية  ا

اسوة ببقية احملافظات االخرى) . 
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من جـانـبـهـا رئــيس جلـنـة الـطـاقـة في
مـجــلس مـحــافـظــة ديـالى امـل عـمـران
ــطــالـبــة بــإعـفــاء الــعـوائل دعت الى ا
الـنـازحـة والـعـائـدة إلى مـنـاطـقـهـا من
ـتراكمـة عليـها من قبل دائرة الديون ا
الـــكـــهــــربـــاء  اضـــافـــة الى  تـــوفـــيـــر
احملوالت الـكهـربائـية لـفك االختـناقات
ــــنــــاطق وتــــوفــــيــــر احملــــطــــات فـي ا

شـركـات تـوزيع الـكـهـربـاء إضـافـة الى
ـزيد مـجمـوعة من اجلـهات األخـرى با
ـتـنــوعـة وبـاألخص من مـنــتـجـاتــهـا ا
ــقــايــيـس الــكــهــربــائــيـة احملــوالت وا
شملت 426 محولة كـهربائية مـختلفة
األنــواع والــســعــات و 1809مــقــيــاس
ـخـتـلف األنـواع واالطوار كـهـربـائي 
إضــافــة الى 1725مــتــر من الــقــابــلــو
الـــضـــوئي)  . واشـــار عـــارف  الى ان
ـبـيعـات جـاء بدعم من (حتـقيـق هذه ا
ـــعــادن صـــالح وزيـــر الــصـــنـــاعـــة وا
ــســؤولـ في عــبـدالــله اجلــبـوري وا

الوزارة وتعاون وزارة الكهرباء) .
واعــلن  مــديــر الـبــيــئــة في مـحــافــظـة
ديـالى  عـضـو خـلــيـة االزمه عـبـد الـله
هـــادي الــشــمــري انـه  شــارك خــلــيــة
االزمه فـي اســــتـالم احلــــافـالت الــــتي
ســتـــســـتـــخـــدم فــــــي خـــطـــة اإلخالء
واإلســـــــكـــــــــــــــان عـــــــنــــــــد حـــــــالـــــــة
الـفـيــــــــضـانات والـسـيـول والـكوارث

في احملافظة .  
وقـــال الــــشـــمــــري  لــ (الــــزمـــان) انه
(حسب توجيه ومتابعة محافظ ديالى
 رئـيس خلـيـة األزمة في خـطة اإلخالء
واإلســكــان عــنـد حــالــة الــفـيــضــانـات
والـسـيول والـكـوارث   اكـمال وزارة
الـنــقل بـإرسـال  10 حــافالت لـلــنـقل).
واضـــاف الــــشـــمـــري  ان (احلـــافالت
اصبـحت  جاهـزة ألي حالـة طارئة في
ـكن ان حـاله حــدوث االزمـات  كـذلك 
تـسـتـخـدم لـنـقل الـركـاب داخل وخارج
ـــكن الـــقــــضــــاء اضـــافــــة الى انـه  
تــــأجــــيــــرهــــا فـي حــــال الــــســــفــــرات

ناسبات األخرى).   وا
واوضح الــــشـــمـــري  انـه (شـــارك في
اسـتقـبال واسـتالم احلافالت مـسؤول
جلـنه الـنـقل الـعمـيـد احلقـوقي مـحـمد
الـــتــمـــيـــمي مــديـــر مـــرور احملــافـــظــة
ومــسـؤول خــلـيه االزمه ومــديـر دائـرة

النقل).

مــعـــظـــمـــهم في مـــنـــاطق الـــشــرق
ـتوسط وأجزاء األوسط وحوض ا
من غـــربي آســـيــا والـــتي ال تـــزيــد
ـئة من ـائية عن 0.9 با مواردها ا
ياه بالعالم في ظل تراجع موارد ا
ــطــري في هـذه كــبـيــر لــلـهــطـول ا
ــنــاطق والــتي قــد تــصل إلى 40 ا
مـشـيــر ا الى ان (أكـثـر من ـئــة) بـا
ـــائـــيـــة66 ـــوارد ا ـــئـــة مـن ا  بـــا
الــعـربــيـة تـأتـي من خـارج احلـدود
ـنابـع كما مـارسات دول ا نـتيـجة 
هو احلال في الفـرات والنيل ونهر
ياه وتابع ان (كلفة شراء ا األردن)
نـطقة العربية واطن في ا على ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

حذر خبير دولى من تراجع كميات
ـيـاه الـعـذبــة في الـدول الـعـربـيـة ا
ومن بـينـهـا العـراق في عام 2020
مــشـــيــرا الى ان تـــقــديــرات لأل
ــتــحــدة تــؤكـد  زيــادة أعــداد من ا
ـيـاه لتـصل في يـعـانـون نـقـصـاً بـا
عــام 2025 إلى نــحــو 904 مالي
نسـمة. وقـال اخلبـير الـدولي حازم
الـنـاصـر الـذي شـغل مـنـصب وزير
ـــرات  في ــيـــاه والـــري االردني  ا
ـائي تــصــريح  امس إن (الــفـاقــد ا
فـي الــوطن الــعـربـي اكـثــر من  50
يـاه أصبحت ـئة  والسيـما ان ا با

ـيــة الـتي من أهم الــقـضــايــا الـعــا
تـشغل الـسيـاسـي واالقـتصـادي
ـيـاه العـذبة في ظل تـراجع حجم ا

في مناطق متعددة).
WO½UJÝ …œU¹“

وأضـــاف ان (مــــنـــطــــقـــة الــــشـــرق
األوسط وشمال أفريقيا تعد األكثر
جــفــافـاً تــزامــنــاً مع ازديــاد أعـداد
حيث الـسـكـان فيـهـا إلى حـد كبـيـر
تـحدة إلى تـشيـر تقـديـرات لأل ا
ازديـاد أعــداد من يـعــانـون نــقـصـاً
ـيـاه لـتـصل بـحـلـول عـام 2025 بـا
إلى نـــحــو   904ماليــ نــســمـة).
مبيـنا ان (هؤالء األشخـاص يتركز

خـرمشـهـر لبـحث تفـاصـيل تنـظيف
شط الــعــرب. وقــال بــيــان امس ان
(مستشار وزيـر اخلارجية العراقي
و مـديـر عـام لـلـحـقـوق الـدولـيـة في
اخلـــارجــــيـــة االيـــرانــــيـــة تـــرأســـا
ـشتـرك ب االجـتمـاع الـتنـسيـقي ا
الــبــلــدين بــهـدف بــحث الــقــضــايـا
ـتــعـلــقـة والـتــفـاصــيل الــتـقــنـيــة ا
ـثـل بـحـضـور  بـتـنـظيـف الـشط

عـنية). ؤسـسات واالجهـزة ا عن ا
ويــعــقــد هــذا االجــتــمــاع في إطــار
تـفاهـمات مـسـؤولي البـلدين بـشأن
ـتــعـلـقـة بـشط تـسـويــة الـقـضـايـا ا
ـوجب مـعـاهـدة احلدود الـعـرب و
وحسن اجلوار بـ العراق وإيران
عام 1975 والـتي عـرفت بـإتـفـاقـية
ـضـافة والـبروتـوكـوالت ا اجلـزائـر
ـكـمــلـة لــهـا وكـذلك واالتـفــاقـيــات ا
تــنـفــيـذاً لــبـيـان 12 آذار 2019 في

كركوك
 ` U  `łU½

 ¡UÐdNJ « Êu¹œ s  s¹bzUF « ¡UHŽ≈ v ≈ uŽb¹ v U¹œ fK−  fOz—

ÂUF « g²H*« l  ÊuMÞ«u

بغداد

WOŠö  ·UM¾²Ýù« WLJ×  pKLð q¼

ø …eÒOL*« ÈuŽb « w  qBH «

wðUO³ « bLŠ« .d  ÊULF½

ـدنيـة رقم 3 لـسـنـة  1977 عـبـارة ـرافـعـات ا عـدل الـتـعـديل اخلـامس لـقـانـون ا
"مـحـكمـة التـمـييـز" بـعبـارة "احملكـمـة اخملتـصـة بنـظر الـطـعن" التـــــــي وردت في
ـــواد /205 و1 /207 و 1 /208 و 209 و 210و 211 و 215/1 و218 ا
ــواد وردت فـي الــفــصـل اخلــامس من ـــرافــعـــات.. وهــذه ا و223 مـن قــانــون ا
قصـود بعـبارة "احملكـمة اخملـتصة بـنظر ذكـور اخلاصة بـالتمـييـز.. وا القانـون ا

الطعن" هو محكمة التمييز ومحكمة االستئناف بصفتها التمييزية.
ـذكور بـالرغم من رافـعـات فلم يـشمـلـها الـتعـديل ا ادة  214 من قانـون ا أمـا ا
ورودهـا ضمـن أحكـام التـميـيز وبـالـرغم من ورود عبـارة "محـكمـة الـتمـييـز" فيـها
ـمـيـز خملـالفـته والـتي نـصت عـلى انه "إذا رأت مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز نـقض احلـكم ا
ـوضوع صاحلا للفصل فيه وجب عليها ان للقـانون او للخطأ في تطبيقه وكان ا
تـفـصل فـيه ولـهـا في هــذه احلـالـة دعـوة الـطـرفـ وسـمـاع اقـوالـهـمـا ان وجـدت
ضرورة لـذلك ويكون قـرارها قـابال للطـعن فيه بـطريق تصـحيح الـقرار في مدته

القانونية لدى الهيئة العامة".
ادة اعاله ـوجب ا ـميـز قرارها  إذاً فصالحـية الـفصل في مـوضوع الـدعوى ا
مـقتـصـرة على مـحـكمـة التـمـييـز وحدهـا كـما كـان االمر قـبل الـتعـديل وان قرار
مـحكـمـة التـمـيـيز في ذلك قـابل لـلـطعن فـيه بـطريق تـصـحـيح القـرار امـام الهـيـئة
رافـعات حـيث نصت على انه ادة  219 من قـانون ا ـوسعـة وهذا مـا اكدته ا ا
"ال يـجــوز الـطـعن في قـرارات مـحـكــمـة الـتـمـيـيـز وقـرارات مــحـكـمـة االسـتـئـنـاف
بـصــفـتـهـا الـتـمــيـيـزيـة اال عن طـريق طــلب تـصـحـيح الـقــرار امـام احملـكـمـة الـتي
ـطلـوب تصـحيـحه وال يـقبل هـذا الطـعن اال بـالنـسبـة للـقرارات اصـدرت الـقرار ا
ـصـدقـة لـلـحـكم والـقـرارات الـصـادرة عن مـحـكـمـة الـتـمـيـيز ) لم تـقل احملـكـمـة ا
ا اخملتـصة بنظـر الطعن) بنـقضه اذا فصـلت في الدعوى مـوضوع الطعن طـبقاً 
ـادة هي االخـرى ـادة  214 من هــذا الـقــانـون عـلــمـا ان هــذه ا هـو مـبـ في ا

وجب التعديل اخلامس. معدلة كذلك 
امـا مـحاكم االسـتـئـنـاف حـيث أن اخـتصـاصـاتـهـا الـتمـيـيـزيـة وردت عـلى سـبيل
وضـوع الدعوى احلصـر في القوانـ التي شـرعتهـا وليس من بـينهـا التـصدي 
ـادة بالتعـديل فانها ادة  214 مرافـعات لعدم شـمول هذه ا ـميزة على وفق ا ا

ادة..  وجب هذه ا لذلك ال تملك صالحية الفصل 
ومع هذا فـقد صدرت قـرارات عديدة من مـحاكم االستـئنـاف بصفـتها الـتميـيزية
ـمــيـزة كــون أن الـدعـوى مــهـيــأة لـلــفـصل وهي تــفـصـل في مـوضــوع الـدعــوى ا
ـادة خولت محكمة ادة  214 مـرافعات في ح ان هذه ا اسـتناداً الى احكام ا
ـمـيـزة ولم تشـرك فـيه مـحاكم الـتـميـيـز فـقط حق الـفصل في مـوضـوع الـدعوى ا

االستئناف بصفتها التمييزية.

فتش واطـن الـذين تقـرر استـقبـالهم من قـبل ا لم اقصـد االنضـمام الى حشـد ا
واطن العام فـي وزارة الداخلية الكتابـة عن هذا االستقبال وكيفـية التعامل مع ا
ـا انضممت لـهذا احلشد وما يـريدون طرحه من مـشكالت وشكاوى وقـضايا وا
فتش العام من اجـل معاجلتها بصفـتي مواطنا لديه مـشكلة معـينة ويريد تـدخل ا
وعدم تأجيلها النها تعرضت للتأجيل اكثر من مرة واكثر من سنة ولم يحدث ذلك
ــفــتش ــا دائــرة اخــرى لــيــست بـــعــيــدة عن ا ــفــتش الـــعــام وا بـــســبب دائــرة ا
وصالحيـاته. ومع انني لم احـقق الهـدف الذي جـئت من اجله لالنـضمـام للـحشد
اال انـني وجـدت ان مـن الـضـروري ان اكـتب عـمــا رأيـته واطـلـعت عــلـيه فـقـد كـان
بامـكان اي صـاحب شكوى في بـغداد او في اي مـكان من العـراق ان ينضم الى
ــفـتش الـعــام والـعـامــلـ في دائـرته احلـشـد دون مــوعـد مـسـبـق وان يـجـد من ا
فتش ناسب. وا كن بواسـطتها طرح العالج ا االصغـاء والتعاون واحللول التي 
ـطـروحـة امامه فـقـد يـحصل الـعـام ال يـضع العـالج فور اطالعه عـلى الـشـكوى ا
ـشـتكي الى اجلـهات واطن ا ذلك مع بعض احلـاالت ولـكنه عـلى الـعمـوم يـوجه ا
طلوبة وغـالبا ما تكون هذه ـعاجلة ا التي ينـبغي عليه مراجعتـها للحصول على ا
ــسـؤولـة عـن فـقـدان احــد االشـخـاص ـســلـحــة اجلـهـات ا اجلــهـات من الــقـوات ا
ومتـابعة شؤون النازح والذين تعرضوا الى االضـرار الطبيعية او العسكرية او
ـفتـش العـام يـتـرك موقع دوامه الـعـملـيـات االرهـابـية. ولـقـد وجـدت اللـواء الـركن ا
ـواطن وليـحدد لكل مواطن واطن لـيسجل هـوامشه على اوراق ا ويجـلس مع ا
ـفتش ـفـتش الـعـام. ومع ان دائـرة ا مـا يـنـبغي عـمـله بـعـد االنـتـهـاء من مـراجعـة ا
ا تضع من اجـراءات ومعاجلات اال انها واطن  العـام شملت عددا كثيـرا من ا
ـراجـعـ عـدد من ـواطـنـ اهـتـمـامـا خـاصـا فـقـد كـان من ضـمن ا اولت بـعض ا
النـسوة القادمات من نينوى ويبدو نهن يبحثن عن مفقودين من اقاربهن وكان من
ثنى وغيرهما فضال عن مواطني بغداد راجع مواطنون من البصرة وا ضمن ا
واطـني احملـافـظات والـتـعاون مع االمـر الـذي يـستـدعي اجـراء مـقابالت مـكـرسـة 
كن اجلـهـات الـتي تـمـثل احملـافظـات. وهـنـاك مـعـامالت تـخص جـهـات مـتـقـاربـة 
ـراجعـتـها. واقـترح دعـوة صـحفـي ـواطنـ  الـتنـسـيق بيـنـها بـدال من اشـغال ا

واعالميـ لـلـكـتـابة عـن هذه الـتـجـربـة ودورهـا في احلد من
الــظــواهــر الــســلـبــيــة وازالــة مــــــــظــاهــر الــظـلـم واجلـور
دن واحلرمـان كـما اقـتـرح اعطـاء اولـوية لـلـنازحـ وا
التي تـعرضت لـلهـدم نتـيجـة العـملـيـــــــات احلربـية من
غـيــر ان يــؤثــر ذلك عـلـى االهــــــــتــمــامـات االســاســيـة

فتش العام.   لديوان ا

بــــغـــداد الــــذي وضع خـالل زيـــارة
الـرئــيس االيـراني لــلـعــراق وكـذلك
بـاحثـات وزيري خـارجية متـابعـة 
البلدين.وأعلن رئيس الوزراء عادل
ــهــدي والــرئــيس االيــراني عــبــد ا
حسن روحـاني خالل زيارة األخـير
ـــــاضي عن الى بـــــغــــداد في اذار ا
عــزمــهــمــا اجلــــــــاد عــلى تــنــفــيـذ
اتـفــاقــيـة احلــدود وحــسن اجلـوار
ؤرخة في ب العــــــــراق وايران ا
والبروتوكوالت 1975 حزيران 13
ــلـــحـــقــة بـــهــا واالتــفــــــــــــاقـــات ا
ولـــذا قــرر بـــحــسـن نــيـــة وبـــدقـــة
الـطـرفان الـبـدء بعـمـليـات مـشتـركة
لـتـنظـيف وكـري شط العـرب بـهدف
الحـــة الـــرئـــيـــســة اعـــادة قـــنـــاة ا
الـــتـــالـــوك وفـق اتـــفـــاقـــيـــة 1975
ــعـــني بــذلك في والــبـــروتــوكــول ا

أسرع وقت.
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ـرء اذا شـبع لم يـجد ومع ذلك فـان ا ال أحـد مـنـا يـستـغـني عن اخلـبـز طعـامـا له 

للخبز طعما .
احلق أنك حيـنمـا تكون جـائعا جتـد ألي طعـام لذة غيـر أنك اذا شبـعت وأصابتك

التخمة فلن جتد في اخلبز أي طعم .
ـعـادلـة أن الفـقـراء يـتـلذذون ألي طـعـام يـقع في أيـاديـهم ألنهم ولـعل أهم مـا في ا
أما األغنـياء فقد فقدوا شهية الطعام حرموا مـنه طويال وأن بطونهم كانت خاوية 
بعـد أن أسـرفوا عـلى أنـفسـهم طـويال وأنه حتـى اخلبـز الـذي هو أول ضـروريات

ائدة دون أن يلتفتوا اليه . الطعام يظل مركونا على ا
رء روح ان الـشـبع الزائـد مـفسـدة للـبـطون والـعقـول وهـو أيضـا تـرف يقـتل في ا
كـمـا أنه آفـة تـدمر الـبـقـيـة البـاقـيـة من روح االنـسان االعـتـدال والرؤيـة الـسـلـيمـة 

وجوهره النبيل الذي ينبغي أن يكون عليه .
ان الـلـقمـة الـتي دخـلت جـوفك ولم تكـن بحـاجـة اليـهـا حـرمت آخريـن كانـوا أكـثر
ـا وبـؤسـا وهم يـجاهـدون في كـبح جـمـاح اجلوع حـاجـة مـنك اليـهـا لـيـتضـوروا أ

الذي يؤرقهم .
أرأيت كيف يكون الشبع وكيف يكون اجلوع !

ان زاد الترف عـن حده يجـعلنـا نتنـاسى أهم مقـومات احليـاة لنكـون بالتـالي غير
عابئ بآالم الغير وتكون غلظة القلوب هي التي تتحكم في سلوكنا .

وذروة الترف أن نـفقد االحـساس بقـيمة األشـياء اجلمـيلة الـتي حتيطـنا وحتتـوينا
وحينئذ نفقد القدرة أيضا للحفاظ على النعم التي بأيدينا .

ـسألة أنـنا كثـيرا ما جنـازف اجملازفة الـعميـاء التي يشـوبها ولعل أخـطر ما في ا
عضالت التي تواجهنا . الضعف في حل أبسط ا

ا ـبـادرة في اعـطـاء صـورة واضـحـة  وفي هـذا الـسـيـاق نـكـون قـد فقـدنـا زمـام ا
يعترينا من تناقضات فيما نفكر وفيما نفعل .

ـلـكه هـو قـلـيل ال يـسد ونحـن كثـيـرا مـا تـركـبـنـا األخـطـاء كـلمـا شـعـرنـا بـأن مـا 
رغباتنا وال يشبع نهمنا .

وهـكـذا تـزداد اخملـاوف كـلـمـا كـانت األثـرة الـتي في أعـمـاقـنـا تـسـتـنـزف مـا لـدى
ن انه سـوء تقـدير وغـشاوة في أعـينـنا بـاال نفتـح قلوبـنا  اآلخرين من خـير قـليل 

غبنتهم احلياة .
ـرء اذا شـــــــبع لم يـجـد لـلـخـــــــبـز طعـمـا ) تـرى مـاذا وراء هـذه احلـكـمة ( ان ا

أيضا ?
كــــــــن أن نلغي انه ليس الـشبع من الطـعام فحسب لـكنه الشـبع من أي شيء 
ا فيـها من قـــــــيم لتقودنا خطواتنا الى عـــــــاني اجلـــــــميلة  فيه الـكثير من ا
ـا يــخـــــــــالج نـفــوسـنــا من تـوقــــــــعـات غــيـر ـا نــراه أو  مــا هـو أســــــــــوأ 

محسوبة .
ثـمـة مـقـولـة تـؤكـد عـلى أن يــــــــكـون الـطــــــــعـام لـكل فم
فهل وهو أبـسط مـا تعــــــــنيه الـعدالـة االجـتـــــــمـاعيـة 
نــحن قــادرون أن نــلـوي ذراع الـــــــــشح من أعــمــاقــنـا
ن يــرى فـي رغــيف اخلــبــز حـــقــنــا لــبــطن فـــنــواسي 

خــــــاوية ?
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حسن روحاني 
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اسـتـنـكـرت أمــانـة بـغـداد االعـتـداء
الـذي تــعـرض له مــنـزل مــديـر عـام
بلـدية الـغديـر. وذكر بـيان امس ان
(مــنـزل مــديـر عــام بــلـديــة الـغــديـر
تـعـرض الى اعتـداء بـقنـبـلة يـدوية
أسـفـر عن أضـرار مـاديـة وخـسـائر
ـــمــتــلـــكــات فــقط). واعـــتــبــرت بــا
(احلـادثـة تــنـدرج حتت مـســمـيـات
الحقة ارهابـية متوعـدة اجلناة بـا
القـانونيـة).وتابعت الـلجان الـفنية
والـهـنــدسـيـة في هـيـئــة إسـتـثـمـار
ـنـفذة ـشـاريع ا بـغـداد جـمـلة من ا
في العاصمة بتوجيه ودعم مباشر
من قـــبل رئــيـس الــهـــيـــئــة شـــاكــر
شـاريع مجمع الزامـلي ومن هذه ا
جـوهـرة احملـيط  الـسـكـنـي لـشـركة
ـقـاوالت وادي احملـبـة لـلـتـجـارة وا
ــقــام عـلى مــســاحـة (8) الــعـامــة ا
دو في مـنـطــقـة الـتــاجـيـات قـرب
بوابة بغداد الشمالية حيث أشرت
الـلـجان إرتـفـاعـاً في نـسب اإلجناز
وتـصـاعـداً في وتـيـرة الـعـمـل الذي
وصل الى مــراحل مـتـقـدمـة . وقـال
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
نـفذة لـلمـشروع انـتهت (الـشركـة ا
1A من األعمال في البنايات نوع)
واألعمـال ضمن السـقوف الثـانوية
وتنـصيب األبواب كـما  اإلنـتهاء

من الــهــيــكل اإلنــشــائـي واألعــمـال
الـكـهـربـائـيـة في نـوع A2 والـعمل
جــاري في األرضـــيــات وإنــهــاءات

اجلدران . 
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كـــمـــا  اإلنـــتـــهـــاء من الـــهـــيـــكل
B1 اإلنشائي والـتقطـيع في النوع
والـعمل جـاري ضمـن التـأسيـسات
الـصـحـيـة وإنـهـاءات األرضـيـات و
تـسـليح الـسـقوف لـلطـابق الـسابع

.B2 في البناية نوع
أما البنايات نوع  C فقد  إنهاء
األعــــمـــال فـي ســــقـــوف الــــطــــابق
األرضي والـعــمل جـاري ايـضـاً في
ـقـام في ـركـز الـتــجـاري ا بـنـايــة ا
ـــشــروع اجملـــمع  . هـــذا ويـــضـم ا
الذي يشكل واجهة فنية ومعمارية
في العاصمة خمس بنايات سكنية
بـــواقع (ســــرداب وأرضي وســـتـــة
طــوابق أخـرى ) اثـنـ مـنـهـا نـوع
A  ونــــوع  B  وواحــــدة نــــوع C
باإلضـافة الى مـول جتاري بـأربعة
طـوابق مع سـرداب ومـركـز جتاري
ومــسـبح ونـادي صــحي و مـواقف
سيارات ومساحات خضراء فضالً
عن  أنــظــمـة حــمــايـة مــتــكـامــلـة و
حــديـثــة جـداً. اجلــديــر بـالــذكـر أن
ــــــشــــــروع تــــــعــــــاونـت مع إدارة ا
ــــصــــرف الـــعــــقــــاري الـــعــــراقي ا

دة إلسـتـحصـال أقـسـاط مريـحـة و
ن يـــرغب خـــمس عــــشـــرة ســـنــــة 

بشراء وحدة سكنية في اجملمع).
وأعــــلـــنت وزارة الـــتــــخـــطـــيط عن
خــطــتـهــا إلكــمـال مــشــروعي قــنـاة
اجلـيش ومـجـاري اخلـنـسـاء وعدد
ـــــشــــــاريع احلــــــيـــــويــــــة في مـن ا
الـــعــاصــمــة بــغـــداد مــشــددةعــلى
أهمـية اخـتصار الـروت وتـبسيط
اإلجراءات اإلداريـة الالزمة لـتنـفيذ
ــــشــــاريع مـن خالل الــــلــــقــــاءات ا
باشرة ب اجلهات ذات العالقة. ا
وذكـر بـيـان امس ان الـوزيـر نـوري

صـباح الـدليـمي (وخالل االجتـماع
وسع الذي ترأسه بـحضور أم ا
الكــات بـــغــداد ذكـــرى عـــلـــوش وا
ـــتــقــدمـــة في وزارة الــتـــخــطــيط ا
وأمــــانـــة بــــغــــداد بـــحـث مـــعــــهم
سـتمـرة واجلديدة ذات شـاريع ا ا
ـبـاشــرة لـلـمــواطـنـ اخلـدمــات ا

والـسـبل الالزمة لـضـمان تـنـفيـذها
ــكــنـة في أقــصــر فــتـرة زمــنــيـة 
عـنـية من أجل وتـوحـيد اجلـهـود ا
تـــــــقــــــــد افـــــــضـل اخلـــــــدمـــــــات
). فــيـمـا دعـا الـدلـيـمي لـلـمـواطـنـ
أمـــانــة بـــغـــداد إلـى إعـــداد خـــطــة

ـــشــاريع اســتــثـــمــاريـــة إلتــاحــة ا
ـــتــلــكـــئــة كــفــرص الــكـــبــيــرة أو ا
اسـتثـمـارية أمـام الـقطـاع اخلاص.
من جـــانــبــهــا أعـــربت عــلــوش عن
تــــقـــــديــــرهـــــا جلــــهـــــود الــــوزيــــر
واإلجــراءات الــتي وجه بــهـا خالل
االجــتــمـاع مــؤكــدة (اســهــام هـذه
اإلجـراءات في تــذلــيل الــتـحــديـات
الــتــنــفــيــذيـــة ومــعــاجلــة مــشــاكل
شاريع) مشيرة استمالك أراضي ا
إلى (جــاهــزيــة فــرق األمــانـة عــلى
ــســحــوبــة من ــشــاريع ا إكــمــال ا
نفـذة وفقاً للمواصفات الشركات ا

طلوبة).  ا
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وشــهــد االجـــتــمــاع االتــفــاق عــلى
تـشـكـيل فـريق مـشـتـرك من الوزارة
ـشاريع ـتـابـعة تـنـفـيـذ ا واألمـانـة 
احلـــيـــويـــة فـي الـــعـــاصـــمـــة وفق

ــعـــاجلــات الــتي  اإلجــراءات وا
االتــفــاق عــلــيــهــا وتــوفــيــر ســبل
ــعـاجلــة حملـطـتي الــضخ والـرفع ا
الـتي يـحـتـاجــهـا مـشـروع مـجـاري
اخلــنـســاء وإكـمــال أمــانـة بــغـداد
ـــشــروع تـــطــويـــر قــنـــاة اجلــيش

توقف منذ عدة سنوات. ا

l∫ آليات تعمل في موقع مجمع سكني تابع الستثمار بغداد u


