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الــشـركــة كــاظم مــســيــر يــاسـ ان
ـشــاريع (الــشــركـة تــســعى لــدعـم ا
اخلـدميـة في احملـافظـات كـافة ومن
بيـنهـا نينـوى التي شـهدت إنـهياراً
لبناها التحتية أبان احتالل داعش

لها).
واشــار الى ان (احملــافــظــة تــشــهـد
ـؤسـسات حـمـلـة كـبـرى أطـلـقـتـهـا ا
ديـريـة البـلـديات الـبـلديـة الـتابـعـة 
في احملـــافــظـــة إلصالح اخلـــدمــات
األســـــــاســـــــيـــــــة الـــــــتي تـــــــخـــــــدم
مــبــيـنــاً ان (تـوجــهـات ( ـواطــنـ ا
وزارة الــنـــفط تــتـــطــلع دائـــمــاً الى
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تـــقـــد الـــدعم الـــتـــام الى جـــمـــيع
ـديريـات اخلدمـيـة في إطاراجلـهد ا
الوطني لـلنهـوض بالواقع اخلدمي
لنينوى وباقي احملافظات األخرى).
اكـد مدير هـيئة التـجهيز من جانبه
في الـشـركـة أن (هـنـاك إسـتـثـنـاءات
خــاصـة لــلــمــشــاريع اخلــدمــيـة في
ـطـلـوبـة وتـقد تـوفـيـر الـكـميـات ا
ولــــفت الى ان الــــدعم الالزم لــــهـم)
(جتــهـيـز مـنــتـوج االسـفـلت 40/50
ـديـريــات الـبــلـديــة كـافـة مـســتـمــر 
إلسنادها لوجستياً وكل ذلك يصب

واطن). في مصلحة ا

WDM(« ‰uB×  o¹u ð ¡UN²½≈ sKFð …—U−² «

  UE U×  l ð w

ضـخات والـساحـبات الـزراعية. وا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان امس ان
(عمليات التجـهيز تأتي تماشياً مع
عـتـمـدة من قبل اخلـطـة الزراعـيـة ا
مـديـريـات الـزراعـة في احملـافـظـتـ
ـطـلـوبة  ويـأتي لـتـحـديـد الـكـمـيـة ا
دعم الشركة لـلقطاع الـزراعي سعياً
لـلنـهوض بـواقـعه وتطـويره).  كـما
وجـهـزت الـشـركـة محـافـظـة نـيـنوى
بـــنـــحـــو الف و 500 طن من مـــادة
اإلســـفـــلت نــوع 40/50 عن طـــريق
اآلجل وذلك لـغرض تـبـليط وإكـساء
شــوارع احملـافـظـة.وقــال مـديـر عـام
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اعـلـنت وزارة الـتـجـارة عـن انـتـهاء
حـمـلـة تـسـويق مـحـصـول احلـنـطة
.وقـال الـوزير في تـسع مـحـافـظـات
مــحـمـد الـعــاني في بـيـان امس انه
(تــقـــرر إيــقــاف عــمــلــيــات اســتالم
مــحـــصــول احلــنــطــة احملــلــيــة من
زارعـ لـعام 2019). وأضاف أن ا
(االيــقــاف يــشــمل جــمــيـع الــفـروع
ــراكــز الـتــســويــقــيــة الــتــابــعـة وا
حملافظات البصرة وميسان ما عدا
مـوقع اسـتـالم مـطـار الـبـتـيـرة بذي
قـار ومـطـار الـدهـيـمي والـتـوقـفـفي
ـــثـــنى والـــديـــوانــيـــة وواسط  و ا
النجف و كربالء وبـابل عدا سايلو
احللة اجلديد واجملمع اخملزني في

رادية). ا
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واوضـح الـــــعــــــاني انـه (في حـــــال
وجـود كمـيات من احلـنطـة احمللـية
ــزارعـ لم يــتم تــسـويــقـهـا لـدى ا

حـــتى اآلن يـــتـم حــجـــرهـــا لــديـــهم
وسـيـتم تـدقـيـق هـذه الـكـمـيـات من
قـبل جلـان وزاريــة لـتـأيـيــد كـونـهـا
ــســاحــات الــزراعـيــة وفق ضــمن ا
اسـتـمــارات أعـدت لـهــذا الـغـرض)
الفــــتــــا إلى أنه (ســــيــــتم رفض أي
كــمـــيــة مــهـــربــة أو مـــدورة وغــيــر
أصولية وسيتـعرض للعقوبات من
يقوم بذلك) مثمنا موقف احلكومة
بـ (دعـم واجنـاح حـمـلــة الـتـسـويق
ـوذجـية لـهـذا الـعام والـتي تـعـتد 
ــســـتــلــمــة من حــيـث الــكــمـــيــات ا
ونوعياتها وسرعة اجناز معامالت
ـبـالغ والـتي لم االسـتالم وصـرف ا
تعد 72 ساعـة وفي بعض االحـيان
أقل من ذلك إضـافـة إلى اسـتـيـعاب
الــكـــمــيــات داخـل وخــارج اخلــطــة
الــــزراعـــيـــة). وكـــانت الـــوزارة قـــد
كــــشـــفـت عن تــــســـويـق اكـــثــــر من
مـلــيـونـ ونــصف مـلــيـون طن من
مــــحـــصــــول احلـــنــــطـــة فـي تـــسع

مـؤكدة تـصـاعد وتـيرة مـحـافظـات 
الــــــــــتـــــــــســـــــــويـق بـــــــــعــــــــــدد من
احملـــافــظـــات.ولـــفت بـــيــان الى ان
(حـــصــيـــلـــة تــســـويق مـــحـــصــول
احلـــنـــطـــة بـــلـــغت 892?2459200
مــبـيـنــا ان (تـلـك احلـصــيـلـة طــنـا)
كـانت بواقع 342.2.229.499. طـنا
من احلــنـــطــة الــنـــاعــمـــة الــدرجــة
واضــــاف ان (مـــــجــــمــــوع االولـى)
تـسـويق احلـنـطـة الـدرجـة الـثـانـية
بلغ 629.220778 طنـا من احلنـطة
الناعمة الدرجة الثانية اما الدرجة
سوقة الثالثة فقد بلغت الكميات ا
لـــــــــهـــــــــذا الـــــــــنــــــــوع 921.8922.
مــشــيــرا الى ان (مــحــافــظـة طــنــا)
واسط تـــصــدرت احملـــافـــظــات من

سوقة). حيث كميات احلنطة ا
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وتـابـع ان (احملـافـظـات الـتي بـدأت
احلــمـلــة الـتـســويـقــيـة هـي بـغـداد
الـــرصـــافـــة وذي قـــار والـــبـــصــرة
ومـــيـــســــان وواسط والــــســـمـــاوة
والـــنــجـف والــديـــوانــيـــة واحلــلــة
وكــربالء وبــابل وديــالى واالنــبــار
وصـالح الــــــديـن وكــــــركــــــوك). في
غضون ذلك  كشـفت شركـة توزيع
ــنـتـجــات الـنــفـطــيـة عن جتــهـيـز ا
ــضـــخــات الـــزراعــيـــة الــعـــائــدة ا
ـثـنى وقـضـاء ــزراعي مـحـافـظـة ا
الـــصــويـــرة في مـــحــافـــظــة واسط
بــاكـثــر من مــلــيـون لــتــر من وقـود
ــــدعـــوم. الــــديــــزل وبـــالــــســــعـــر ا
زارع مـخيـرلتـحديد مـوضحـة أن ا
ـزروعـة ـسـاحـة ا حــصـته حـسب ا
أو إعـــــتــــــمـــــاداً عــــــلى اآللــــــيـــــات
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فيما بـحثت دراسة علمـية في كلية
سـتنـصرية الـهندسـة باجلـامعـة ا
تـصــمـم مـثــالي حلـســاس جـسـري
مـتـعـدد الـطـبـقـات لـلـحـصـول عـلى
الـــطــاقــة مـن الــطــرق. وتـــضــمــنت
الــدراســة الــتي قــدمــهــا الــدكــتــور
فــــاضل عـــبـــاس جــــاسم اقـــتـــراح

مـحــول طـاقــة حـديـث مع تـصــمـيم
متعـدد الطبـقات والقطب يـستعمل
في اجلـــســـور وإجــراء مـــحـــاكــاة
مـبنـيـة على أسـاس تـعدد الـعوامل
مـن أجل فـحص الــتـصـمــيم األمـثل
لـلـمـحـول في تـطـبـيـقـات احلـصول
عــلى الــطــاقـة مـن الـطــرق الــعــامـة
واجلسور. وبينت الدراسة أن أداء

حصـاد الطـاقة حملوالت  بي زد تي
ـواد وتــصـمـيم يـتــأثـر بـاخـتــيـار ا
هــــنـــدســـة احملــــول والـــتـــحــــمـــيل
PZT اخلــارجي إذ يُـــفَـــضَل نــوع
5X من حـيث إنـتـاج الـطـاقـة وذلك
بـسـبب اجلـمع بـ ثـابت الـشـحـنة
الــكــهــرضــغــطــيــة وثــابت اجلــهــد
الكهرضغطية فضالً عن أن محول

ـكن أن يـنتج طـاقة طـاقة اجلـسر 
أعــلى من احملــول دائــري الــشــكل.
وأظــهـرت الــنـتــائج أن الــتـصــمـيم
اجلـديــد حملـول اجلــســر يـنــتج مـا
يــقـــارب أربــعـــة أضـــعــاف كـــفــاءة
قارنة مـع محول اجلسر الطاقـة با
الـتـقـلـيـدي. في غـضون ذلـك اقامت
ـسـتـمـر في كـلـية وحدة الـتـعـلـيم ا
الـهنـدسـة بجـامعـة الـنهـرين ورشة
عــمل عـن أنــواع أنــظــمــة تــكــيــيف
الــهـــواء ومــعـــايــيـــر اخــتـــيــارهــا
. ــشـــاركـــة عــدد مـن الــبـــاحـــثــ
وتــهـــدف الــورشــة إلى الـــتــعــريف
بـتــطـبــيــقـات وأنــظـمــة الــتـكــيـيف
وخــصــائص كل نــظــام والــتــعـرف
عــلى احـدث الـتـقــنـيـات فـضال عن
الـــتـــعـــرف عــــلى أنـــواع مـــجـــاري
الـــهــواء(Duct) وخـــصـــائـــصـــهــا
وأنواع منافذ الـهواء(واستعماالت
كل نـوع. وتضـمنت الـورشة أربـعة
محـاور تطرقت إلى مـفهوم تـكييف
الـهواء وتـطبـيـقاته وأنـواع أنظـمة
الـتــكـيــيف وخـصــائـصــهـا وأسس
اخـتــيـار نـظــام الـتـكــيـيف األنـسب

ومنافذ الهواء.
عـلى صـعـيد اخـر اكـد نـائب االم

الـعـام لــلـعـتـبـة احلـســيـنـيـة حـسن
رشـيـد عن قـرب اجنـاز اول مـصـنع
النــــتـــــاج االعالف احلـــــيــــوانــــيــــة
ـواصـفات بـاشـكـالهـا اخملـتـلفـة و
عــالـيـة في مـحـافـظـة كـربالء. وقـال
رشـــيــد فـي تــصـــريح صـــحــفي ان
ــصــنع يــعـد االول من نــوعه في (ا
احملــافـــظــة وســوف يــســـهم بــدعم
مــــشــــاريع االســــمــــاك والــــدواجن
واشي وتشغيـل االيدي العاملة وا
بـــاالضـــافـــة الى احملـــافـــظــة عـــلى

االسعار). 
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واضـــــاف ان (الـــــهــــــدف من هـــــذا
ــصــنع هــو لــتــحــقــيق جــانــبــ ا
مـهـمـ االول سـيتـراتـيـجي لـشراء
واد االولية من خالل توفرها في ا
مــواسم مــعــيــنــة واجلــانب االخــر

تشغيل االيدي العاملة). 
مـــشــيـــرا الـى ان (نـــســـبـــة اجنــاز
شـــــــروع دنية فـــــــي ا االعمال ا
ـئـة والــــــــتي تـشمل بـلغت 95 بـا
ــصـــنع ومـــخـــزن االنـــتــاج قـــلـب ا
ــــــواد االولــــــيـــــة و4 قــــــواعـــــد وا

للسايلوات). 
مـبــيـنـا ان (الـقــدرة االسـتـيــعـابـيـة

لهذه الـسايلوات تـبلغ اكثر من 10
ــصــنع االف طن). مــضــيـــفــا ان (ا
ـنشأ ـانية ا كائن حـديثة ا جهـز 
خـتـلف االشـكال النـتـاج االعالف 
واالصـناف (لـلمـجتـرات والدواجن
واالسماك) وبـطاقة تـتجاوز الـ 10

اطنان في الساعة). 
واعــــرب رشـــيــــد عن (امــــله في ان
تــــصل طــــاقـــتـه االنـــتــــاجــــيـــة في
ـسـتقـبل الى  40طن في الـسـاعة ا

بعد اضافة خطوط جديدة). 
يكانيكية مشيرا الى ان (االعمال ا
حتـــتــاج الـى مــدة تـــتـــجــاوز الـ 3
اشـهـر لــكي تـكـون جـاهــزة لـلـعـمل
وخالل مـــدة حــتى نـــهــايـــة الــعــام
ــصـنـع جــاهـزا اجلــاري لــيــكــون ا

للعمل واالنتاج). 
ـصنع يقع خـلف مدينة ويذكر ان ا
االمـــام احلــســـ الـــزراعــيـــة عــلى
طـــريق كـــربـــــــالء  – جنف حـــيث
صـنع مـنذ اكـثر ـباشـرة بـا تـمت ا
من 4 اعــوام ولـكن انـشــغـال الـبـلـد
في مـعـركـته ضـد عـصـابـات داعش
فقد توقف العـمل و استئنافه به
بــعــد حتـقــيق الــنــصــر وقــبل مـدة

عام .

ال مـعـروضة بـشـكل علـني في الـشارع  وضـعـها عـلى طـاولة رزم من ا
كـان صغار يتجولون على دراجاتهم الهوائية خشبية متهالكة  ويحرس ا
وكأنك تـشاهد فـلمـاً سيـنمـائيـاً  تأتي أنت وعـملتـك األجنبـية تـقوم بـعمـلية
شـهـد الذي رأيـته بـأم عـيني في الصـرف وتـذهب إلى طـريقك  هـذا هـو ا

أحدى العواصم العربية. 
صـرفي هو عـمل دقيـق وحسـاس ويهم االقـتصـاد الوطـني ويجب العـمل ا
ـركــزي مــبـاشــرة وأن يــحـصـل عـلى أن يـتـم االشـراف عــلــيه من الــبـنـك ا
تراخـيص مـخـتـلفـة فـهـذا الـعمل لـيس مـبـاحـاً لكل من هـب ودب  لكن في
وعليه ألف أماكن كثيرة لألسف الـشديد أصبح عمالً عـبثياً غير مـنضبط 
عالمـة اسـتــفـهـام وتـعــجب بل أن حتـقـيــقـات كـثـيــرة قـام بـهـا صــحـفـيـون
ومصرفيـون وجهات أمنـية أثبتوا وبـالدليل القـاطع الـــــــــغير قـابل للطعن
ـصارف ـصـرفي خـارج إطـار البـنـوك وا والشك أن مـن يقـومـوا بـالعـمل ا
عـروفـة هم واجهـات خـفيـة لـغسـيل ولـتبـيـيض أموال جــــــــهـات إرهابـية ا
ولـهذا جنـد مـبـالغ فـلـكـيـة ومن مـختـلف الـعـمالت األجـنـبـيـة كـالـــــــــدوالر
واليورو وجميـعها جندهـا عندم يتم اإليقـاع بإرهابيـ فمن أين أتوا بهذه
ــبـالغ الــضــخــمــة إال عن طــريـــــــق مـكــاتب صــرافــة وشــركــات حتـويل ا

أمــــــــوال نثروها في أماكن مختلفة.
ـوضــــــــوع قـد تطـور كثـيراً بـعد أن جنـحت اجلهات علـينا أن نـذكر أن ا
األمنية بـإصطيـاد عدد من ضعاف الـضميـر والذين كانوا  جـزاً ال يتجزأ
من التـنـظـيمـات اإلرهـابــــــــــية فـلـهــــــــذا جلأوا إلى الـدخـول إلى قـطاع
صرفي فإبتكروا شـركات إلستثمار األموال ارسوا العـمل ا جديد حتى 
والتطويـر العقـاري وبيع وشراء اجملـوهرات والهدف كـله هو عمـلية إدخال

وإخراج األموال وعلى األخص العمالت األجنبية .
إيقـاف الـتـمويل عن الـتـنـظيـمـات اإلرهابـيـة معـنـاه تـقلـيص عـمـليـاتـهم التي
تسـتـهدفـنـا وهذا ال يـتم إال بـتـجفـيف مـنابع الـتـمـويل والتي يـأتي الـسواد
ـصـرفي مسـتـغـل ـارسون الـعـمل ا األعظـم منـهـا عـبر مـكـاتب وأفـراد 
ـطاطـة لتـشـجيع االسـتـثمـار إلجناح خـطـتهم في إيـصال بعض الـقوانـ ا

األموال.

محمد العاني
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بغداد

كاتيوشا

مـشـاهــد حـرق حـقـول الــقـمح يـخـتــصـر لـلـعــالم قـصـةالــعـراق   كـلـهـا
ـتهم االول وخالصـتـها ان الـعـراق يـحـتـرق فـيه االخـضـر والـيـابس وا
واالخـيـر حــكـام  هـذه الــبالد مـنــذ فـجـر عــصـر الــسالالت الى عـصـر

احللبوسي.
وتاكـد للـقاصي والـداني ان سيـاسـة االستـحمـار واحتـقار واسـتغـفال
الـشـعب  الـذي تـمـارسه الـسـلــطـات مـتـضـامـنـة هي اكـثـر خـطـورة من
سيـاسـة االسـتـعمـار االجـنـبي والذي بـامـكـان الـشعـوب احلـيـة ازاحته
ـواجـهـة ولــكن تـسـلط ابـنــاء جـلـدتـنـا بـاسم ـقـاومـة وبــكل اشـكـال ا بـا
ركز واالقلـيم وفي بغداد واحملافظات وحتت قراطية الـزائفة في ا الد
عـنـاوين الـوطـنـيـة  وشـعــارات الـدين ومـحـاربـة االرهـاب والـفـسـاد هي
االكثر خطـورة على مسـتقبل الـبالد وكرامة العـباد والدلـيل نهب مئات
لـيارات من الـدوالرات  وظـهور  طـبـقة من كـبار الـلـصوص   تـسحق ا
من يعـارضـهـا وتتـوافق فـيـما بـيـنـها الخـفـاء مـلفـات الـفسـاد وتـتـقاسم
السـلـطـة  من الـوزيـر حتـى الغـفـيـر واصـبح الـعراق ولـالسف  خرائب
ـواطن في بؤس ال ماء ـان بعيش فـيها ا بائسـة ينعق فـيها غـربان البر
ـعنـوية وال كهـرباء وفـقدان الـنظـافـة  وتلـوث شامل لـلبـيئـة الـطبـيعـية وا
وغياب االمن والقانون واالمعان في اجلهل  وضياع للشباب واالطفال
 وكل االعمـار وصـرنا نـحـسـد حتى جـزر الـقمـر والـصومـال وزجنـبار
واصبـحـنا وامـسـينـا  نتـرحم عـلى هـوالكو وجـنـكيـز خان وكـل الطـغاة
الـذين مروا عـلى هـذه االرض وحـرقـوهـا لـكـنهـم تركـوا الـنـزر الـيـسـير
اضي او فشلوا في حمايتها الهاليها اما طغاة اليوم فقد نهبوا اثار ا
ونهـبـوا احلـاضر واصـبـحت مـافيـات تـهـريب النـفط لـهـا اعوان في كل
ئة ارسون اجرامـهم في وضح النهار وامتـد اخلراب والنهب  مكان 
عام   قادمـة عبـر عقـود منـحت الشركـات االجنـبيـة  نفط الـعراق لالبد
وتـبــرعت  بــالــعـقــارات الــوطـنــيـة لــكــبـار الــديــنـاصــورات  حتت كــذبـة
االسـتثـمـار ويـشـاع االن بـبـيع حـتى فـضـاء الـعـراق السـرائـيل وتـنازل

... لدول اجلوار عن اراضينا ومياهنا االقليمية وكرامتنا وسيادتنا.
مـاذا تـبـقـى ايـهـا الـغــيـارى الـذين تـلــوذون بـالـصـمـت خـوفـا من بـطش
اجلماعات الـوقحة بكل تـسمياتـها...  ال الوم نفسـي وانا الذي يصرخ
مـثل اجملـنـون وهـو يـتـامل احلـرائق ونـزف الـدم ومـوت الـشـرفـاء كـمدا
وحـزنـا ..لم الـومـكم فـنـحن  جـمـيـعـا مـوتى بال قـبـور بل واالصح انـنـا

ــاجــور ــشـي عــلى االرض والــقـــاتل ا شــهــداء 
اصـبح نـبـيــا  ومـلـيـارديـرا يـســوق تـصـريـحـاته
الـســخــيـفــة عــبـر مــنــصـات مــزيــفـة وواجــهـات
ومـنـاصب لم تـعــد لـهـا قـيـمــة فـفـاقـد الـشىء ال

يعطيه...!
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أربيل

كان والزمان :جنوب العراق 1963. ا
بطال احلادث ضابط و فالح.

التهمة: اطالق نار على السماء.
القرار: مصادرة ارض مطلق النار.

لـســبب مـا طـالـت االمـطـار دون مــوعـد مــحـصـول فـالح عـراقي كــبـيـر في
ــا تـلف الـسـن عـلــيه ديــون و تــوقع ان يــسـددهــا من بــيع احملــصــول و
محصـوله انفعل و سـحب بنـدقيته وصـرخ على السـماء: شعـندچ وياي?
اي" لم تـفـعـلـ هـذا بي"? وحـتى يـكـتـمل انـفـعـاله اطـلق رصـاصـات نـحو

السماء.
سمـع النـاس صـراخه و رصـاصه فـتـطـوعوا كـعـادتـهم في اعـطـائه لـقـبا
وكان الـلـقب شامال الهـله و هـو" بيت رمـايـة الله" اي " مـطـلقي الـنـار على

. الله" وهو لقب غريب و ال يخلو من جتريد و ذكاء شعبي
وصلت الـقصـة لـبغـداد و قد حـمـلت فوق تـفاصـيـلهـا اضافـات لـتضـخيم

احلدث فكان ان  ارسال ضابط برتبة مقدم ليصادر ارض الرجل.
ارسل الـضـابط الـذي شـغل مـوقـعـ مـنـهـمـا انه قـائـمقـام خـلف الـشـيخ
صـاحـب االرض والـذي دخل و جــلس عــلى االرض فــقــال الـضــابط له:
تفـضل اجـلس عـلى الـكـرسي فـرد عـلـيه: ال هـذه ارضي وهـذا كـرسيك
ــا تـرحل فــقـال الـضــابط: كـانـت ارضك وقـد صــادرتـهـا وتـأخــذه مـعك 
احلكومة الست من اطلق النار بأجتاه السماء? فرد الشيخ: وهل اشتكى

من في السماء لكم? 
ثم هل اهل الـسـمـاء اعـمـامك ام اخــوالك? فـقـال الـقـائـمـمـقـام: الـست من
رماية الله? عـندها اجابه الـفالح بفطـرته: " عمي ال تصدگ كل الـتسمعه

انه يوم اجيتك الناس تنشـدني لوين ماشي گلتلهم
للقيمقام گالولي خل ايولي امه موش شريفة".

نهض القائممقام فور سماعه رد الشيخ و قال له;
خـذ ارضك لن اصـادرهـا و انـعل ابـو الـيـشتـغل

كم!.
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في تــــاريخ مــــهـــنــــة احملـــامــــاة وتـــاريخ
الـقضـاء  في بـغـداد واذا كانت جـرائـدنا
فـي هـــذه االيـــام ال تـــتـــولى االشـــارة الى
اقامة دعوى عليهـا فأن صحيفة اجلريدة
هــذه نــشــرت نــبــأ اقــامــة الــدعــوى حتت
عـنـوان بارز ومـا كـاد نـبأ اقـامـة الـدعوى
يــنــشـر حــتى أنــبـرى احملــامــون لـلــدفـاع
وقـالت فـي عـدد جـديــد ان جـمع من كـرام
احملام ينـبرون للدفـاع عن حرية الرأي
ـسؤول ـديـر ا ويـتـطـوعـون لـلـدفـاع عن ا
وسكـرتـير حتـرير اجلـريـدة السـيد أحـمد
فوزي عبد اجلبار احملامي ومن احملام
الذيـن تطـوعوا لـلدفـاع وتـوكلـوا في هذه
ـشـهورين في الـدعوى جـمـيع احملـام ا
بـغـداد وعـدد مـن احملـافـظـات من أبـرزهـا
مـحافـظـة الـبصـره مـنهـم نقـيب احملـام
حـسـ جمـيل ومن  142 مـحـامـيـا الـذي
توكلـوا في الدعوى عـيسى طه وابراهيم
الـــدركـــزلي وجنــــيب الـــصــــائغ وكـــاسب
الـسعـد ونـائل سـمحـيـري وداود الـصائغ
وخالد عـيس طه ومحمـد منيـر آل ياس
ومــحــمــد صـديـق شـنــشل وعــبــد الـرزاق
شبيب وزكي جمـيل حافظ وقاسم حمدي
وفــائـق الــســـامــرائـي وعــبـــد الـــصــاحب
الئـكـة وعـبـد الـوهـاب احلـسك ومـحـمد ا
العبـطة وخلـيل الدروبي وخالـد الشواف
وقــاسم الـعــلـوي ومــنـيــر الـوتــري وعـبـد
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ولـكن الـعجـيب ان جـمـيع احملـامـ الذي
تهم من الذكور ولم تطوعوا للدفاع عن ا
تـتـطـوع أنـثى لـلـدفـاع أي لم تـتـطـوع أية
مــحــامــيه عــلى الــرغم مـن وجــود عـدد ال
ــســجالت في بــأس بـه من احملــامــيــات ا
جـدول احملـامـاة في الـسـنـة الـتي أقـيـمت
فيـها الـدعـوى. لقـد أحيـلت الدعـوى برقم
 182الى محكمة جزاء بغداد للنظر فيها
ــطــبــوعــات ـادة 26 من قــانــون ا وفق ا
وتـولى احـالـتهـا الى مـحـكـمـة اجلنح من
حـــاكم أي قــــاضي حتـــقـــيـق الـــرصـــافـــة
الــشــمـالـي الـقــاضي نــصــرت االورفـة لي
ومـثل االدعـاء الـعـام في احملـكـمـة الـسـيد
ــدعـي الــعــام خــيـــري الــعـــمــري نـــائب ا

ـــشــتــكي وزيــر لــشــؤون الـــصــحــافــة وا
االعــمــار بــاالضــافــة الى وظــيــفــته كــون
ـتـهم لألعـمار الـشـكـوى تـتعـلق بـأتـهـام ا
بتقاضي أحدهم رشوة عشرة االف دوالر
مــقـابل عــقـد مع شــركـة لـبــنـانــيـة يـخص
طــريق دوكــان ونـشــرت اجلــريـدة رســمـاً
كـاريكـتوريـاً رسمه الـفـنان الـقديـر وقتـها
غازي عبـد الله بشـأن احملكمـة واحملاكمة
ـشتكي وعند تهم وا تهـم وا وقفص ا
بـدء احملاكـمة ولـكـثرة عـدد احملـام فـقد
أخــذ سـبــعــة مـنــهم مـقــاعـد الــدفـاع وهم
احملامـون حسـ جمـيل وصديق شـنشل
وعــبـــد الــرزاق شـــبــيـب وعــبـــد احملــسن
الـــدوري وزكـي جــمـــيـل حــافـظ وعـــدنــان
فـرهــاد وفـائق الـسـامــرائي وبـعـدهـا أمـر
حـاكم مــحـكـمـة اجلـزاء بـعـد أخـذه هـويـة
ــتـــهم بـــقــراءة قـــرار االتــهـــام وفــيه ان ا
أحــدهم أسـتــوفى عــمـوله قــدرهـا عــشـرة
االف ديـنـار وسـافـر الى بـيـروت تـرويـحاً
لـــلــنـــفس وبـــعــدهـــا بــاشـــرت احملــكـــمــة
ـتـهم الـذي أكـد عـبـارة ان بـأسـتــجـواب ا
(أحـدهم أسـتـوفى عـمـوله). وهـنـا أنـبرى
احملــامي فـــائق الـــســامـــرائي بـــقــوله ان
ــــلـك حق حتـــــريك االدعــــاء الـــــعـــــام ال 
الدعوى العامـة في موضوع شخصي بل
عني له أن يحرك الشكوى ان السخص ا
اذا شـاء وأكـمل احملــامي صـديق شـنـشل
فـقـال ( ان اسـنـاد الـعـمـولـة الـتي أخـذهـا

أحــدهم جـــاءت مــطـــلــقـــة فــمـن أين جــاء
الـــتــخــصــيص)  ثـم قــدم االدعــاء الــعــام
مطـالعـته الذي رفض الـقول بـأن الدعوى
شخصية حيث طلب احملامي عبد الرزاق
ـدعي العـام اثبـات ما يـقوله شبـيب من ا
وأكــد احملــامي حـــســ جــمـــيل حتــديــد
مـــــاورد في االتـــــهـــــام وهـــــو(أحـــــدهم) 
ولـــصــدور قـــول من هــذا احملـــامي حــول
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وضـحك احلاضـرون قـال الـقاضي ان من
يـــخــالف الـــنـــظــام أي نـــظـــام اجلــلـــســة
ســيـعــاقب أشـد الــعـقــاب وبـعــد ذلك قـدم
الدفاع طلباً لسماع أقوال وزيري االعمار
حــول الــدعــوى ولـم تــسـتــجـب احملــكــمـة
لـلـطـلب وانـتـخـبت الـسـيـد مـحـمـد سرور
اســتــاذ الــلــغــة الـعــربــيــة فـي االعــداديـة
ـركزيـة خـبـيراً وهـو مـصـري اجلنـسـية ا
لــسـؤاله عـن الـضــمـيـر الــوارد في كــلـمـة
(أحـــدهم) ثم انــتــخــبـت احملــكــمــة ثالثــة
خبـراء بيـنوا ان ذلك ينـصرف لـلشـركت
ـشـتـكي وبـعـدهـا قـدم وجملـلس االعـمـار ا
احملـامون حـسـ جـميل ومـحـمـد صديق
سـنشل وفـائق الـسامـرائي الئـحة الـدفاع
نيابة عن احملامـ االخرين وسبق وقلنا
احلــكم ونــقــضه مـن احملــكــمــة الــكــبــرى
ـــتـــهم الــــذي صـــادقت عـــلـــيه وبـــراءة ا

محكمة التمييز.

أي مــحــكــمــة اجلــنــايــات وقــد أنــعــقـدت
احملكمة الكبرى برئاسة السيد فريد علي
غـالب وعـضـويـة الـسـيـدين خـالـد مـحـمـد
ـــتـــولي حـــيث صـــالح وعـــبـــد الــبـــاقي ا
ـدعي الـعـام الـذي اسـتـمـعت الى أقـوال ا
ــصـادقــة عــلى احلــكم الــسـابق طــلب بــا
واســتـــمــعت الى افــادة احملــكــوم ودفــاع
احملـامـ حـسـ جـمـيل نـقـيب احملـامـ
ومــحــمـــد صــديق شـــنــشل وأخـــتــلت ثم
أنعـقدت بـعـد نصف سـاعة وقـررت نقض
قرار احلـكم الـذي أصدرته مـحـكمـة جزاء
بغداد اعـتماداً عـلى مبدأ ان الـشك يفسر
ـتـهـم وحـيث قـد تــولى نـائب ــصـلـحــة ا
ـدعي الـعـام تـمـيـيـز قـرار الـبـراءة الـذي ا
أصــدرته مــحـــكــمــة االســتـــئــنــاف ولــدى
داولة وجدت محكمة التمييز التدقيق وا
ا أسـتـنـد اليه مـيـز بـالنـظـر  ان الـقـرار ا
مـن أسـبــاب كــان مـوافــقـاً لــلــقـانــون قـرر
تــصـديــقه وقـد صــدر الـقـرار الــتـمــيـيـزي
بتـصـديق الـبراءة في  1954/1/13وكان
الـتـصـديـق بـاالتـفـاق من قـضـاة مـحـكـمـة
التميـيز وهم حسن سامي الـتاتار رئيس
محكمة التمييز وعضوية القضاة حمدي
صـــدر الــديـن وعــبـــد الـــهــادي الـــظـــاهــر
وشـهــاب الـدين الـگـيالنـي وعـبـد الـعـزيـز
مـاجــد. وحـيث انــني لم أجـد عــلى الـرغم
من شغـفي بتـاريخ احملامـاة والقـضاء ما
يــشــيــر الـى ان دعــوى أخــرى شــهــدتــهـا
بغـداد كان عـدد احملامـ فيهـا يصل الى
نــصف عــدد احملـامــ في هــذه الــدعـوى
كن الـقول ان هذه  الدعوى هي بحيث 
الـدعــوى األكـثـر من حــيث عـدد احملـامـ

هـذا مــاحـصل في الــدعـوى الــتي أقـيـمت
ضد احملامي الـصحـفي أحمد فـوزي عبد
اجلـبار رئـيس حتـرير صـحـيفـة اجلـريدة
نشـور فيـها يوم  10تشرين عن اخلبـر ا
تـضـمن( هل صـحيح ان أول  1953م وا
أحدهم تقاضى عمولة قدرها عشرة االف
دينـار عن عقـد تبـليط طـريق دوكان الذي
بـلغ  �45ألف أبـرم مع شـركـة لـبـنـانـيـة 
ديــنــار?) وبـــعــد يـــومــ اقــيـــمت أقــامــة
الــدعــوى لـدى مــحــكـمــة جــزاء ( اجلـنح)
بغداد وعندها بادر 126 محامياً للدفاع
ـــســؤول أي رئــيس ــديــر ا ــتــهـم ا عـن ا
حتـريـر اجلريـدة أحـمـد فـوزي وكـان على
رأس قـائـمـة احملـامـ الـذين تـوكـلـوا عن
ــتــهم احملــامي حــســـ جــمــيل نــقــيب ا
احملام وبـعد اجراء عدة جـلسات صدر
قــرار مــحــكـمــة جــزاء بــغــداد فـي الــيـوم
االخيـر من شهر تـشرين الـثاني من نفس
الـســنــة بــاحلــكم عــلـيـه بـغــرامــة قــدرهـا
خـمــسـون ديـنـارا وكـان قــاضي احملـكـمـة
الـسيـد كـامل فـتاح شـاهـ (احلاكم ) من
الـــدرجـــة االولى نــحـــو مـــا ورد في قــرار
احلكم وعـند عـدم الدفع حـبسه بـسيـطاً 
ــدة خــمــســة واربــعــ يـومــاً عــلى وفق
ـطـبـوعـات ادة 26 من قـانـون ا أحـكـام ا
رقم  57لــســنــة 1933 الــذي كـــان يــقــرر
العقوبات على جرائم الـسباب والشتيمة
والــــقـــذف واألســــاءة وتـــولـى مـــحــــامـــو
احملـكوم إسـتئـنـاف حكم مـحـكمـة اجلزاء
أمـام احملـكمـة الـكبـرى بـصـفتـهـا محـكـمة
اسـتـئــنـاف اذ كـان حـكم مـحـكـمـة اجلـزاء
يـقـبل االسـتئـنـاف أمـام احملـكمـة الـكـبرى
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