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بــاالجل اضـافــة الى اخملــطــبــات الـتي
ـعــنـيـة في وزراتي تـمت مع اجلـهـات ا
ـنـافـذ احلـدودية ـالـيـة والـصـنـاعـة وا ا
لغرض دعم القطاع حيث شهد انتعاشا
ــاضــيــة ووصـلـت نــســبـة ــدة ا خالل ا
االنتـاج بـنـحو  96الف طن من الـدجاج
احملــلي و انـتـاج الــبـيض بــلغ اكـثـر من
مـلــيـون بـيــضـة سـنــويـا لــلـمـحــافـظـات
شمولـة باالنتاج) واوضحت الوثيقة ا
ـنـافـذ احلدوديـة وهـيـئة ـوجـهة الى ا ا
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ـعـنـيـة دعـت وزارة الـزراعـة اجلـهـات ا
الـى حــمـــايـــة صـــنــاعـــة الـــدواجن في
ـسـتـورد عـبـر مـنع الـعـراق من ضـرر ا
دخـول شــحــنـات الــدجــاج  الى الـبالد
الـتي تدخل دون مـوافـقات رسـمـية من
اجلهات اخملتصة. وقالت وثيقة حتمل
تـوقيع الـوكـيل االداري لـلوزارة مـهدي
سهر اجلبوري اطلـعت عليها (الزمان)
امس ان (الــقــطــاعــات االنــتــاجـيــة في
العـراق تقتـصر على قـطاعي الصـناعة
والـزراعـة ويـأتي في مــقـدمـتـهـا قـطـاع
الدواجن الذي يعـد منذ عام  2003من
اهـم تـلك الـقـطـاعـات نـظـرا السـتـمراره
بالعمل من قبل القطاع اخلاص وبدعم

من الوزارة).
…dO³   U¹b%

ـــعـــوقـــات واضـــافـت انه (بـــرغـم من ا
والـتـحــديـات الـكـبـيــرة الـتي واجـهـهـا
الـقـطـاع اال ان عـمـلـيـة انـشـاء مـشاريع
الـدواجـن مـسـتـمـرة في ظل عـدم تـوفـر
دخالت كـاالعالف واالفـراخ واالدوية ا
اضــافــة الى الــلــقــاحــات والــكــهــربــاء
سـتلـزمات االخـرى وكذلك والوقـود وا
االمـــراض الــــوبـــائـــيــــة الـــوافـــدة الى
مـؤكـدة ان (الــقـطـاع يــتـعـرض الـبالد)
الى تدهور كبير نـتيجة اغراق السوق
نتجات مـستوردة من خارج احملليـة 
ـنـافـذ احلـدوديـة وعـدم الـعـراق عـبـر ا
سيطـرة اجلهات الـكمركـية على دخول
ـنــتـجــات ســواء كـانت حــيـة او تــلك ا
واشارت الى (توفير االعالف مصنعة)
وبـأســعـار مــدعـومـة وبــطـريــقـة الـدفع

ــشـاريع يــلـجــأون الى جـزر اصــحـاب ا
دواجنهم بسبب اخلسائر الكبيرة التي
يـتـعـرضون لـهـا نـتـيجـة اغـراق الـسوق
سـتوردة الـتي تدخل عـبر ـنـتجـات ا با
ـــنـــافــذ مـــنـــفـــذ ابـــراهـــيم اخلـــلـــيـل وا
احلـدوديـة االخــرى دون اجـازة رسـمـيـة
من وزارة الــتـجـارة او مـوافــقـة الـزرعـة
ـا ادى الى صـعـوبـة تـسـويق عـلـيــهـا 
ـنافسة السعرية نتج احمللي بسبب ا ا
ـتـكـافـئــة بـ الـبـيض والـلـحـوم غــيـر ا

الـكمـارك ان (هـذه االحصـائيـة ال تـشمل
مشـاريع اقـليم كـردستـان باالضـافة الى
مــحـافــظــتي نــيــنـوى واالنــبــار بــسـبب
مـشيرة الى ان الوضع االمنـي السابق)
(اكـــثــر مـــشــاريـع الــدواجـن والســيـــمــا
بادرة الكبـرى منهـا مرتبـطة بقـروض ا
ـــركــزي الـــزراعـــيــة وقـــروض الـــبـــنك ا
ـســتـحـقـة الـدفـع الـتي بـدأت اثـارهـا وا
ــقــتـــرضــ القــتـــراب مــواعــيــد عــلـى ا
ولفتت الوثـيقة الى ان بعض التسديـد)

‚«dF « w  d×B² « W× UJ* 5JLð ŸËdA0 …dýU³*«

نبض القلم

بغداد

iOÐ√ dOL{Ë œuÝ√ ¡«œ—

ÊËbFÝ V UÞ

أمـنيـة تـراود خيـال االنسـان مـنذ الـطفـولـة بان يـكون في وظـيـفة أومـهنـة مـعيـنة 
وتكـبرمعه ويزداد قـناعة بـها ويتـمسك بذلك احلـلم  مع تقدم الـزمن بحكم ظروف
ا معيـنة تؤكد دورها في حتقيق تطلعاته الشـخصية أوالوطنية أواالنسانية  ور
يـضـعه الـقـدر في غـيـرهـا  لـكـنــهـا تـظل عـالـقـة في ذاكـرته ولم تـخـرج من دائـرة

إهتمامه  ..
ثال كان الرئيس جمال عبد الناصر يتمنى أن يكون إعالميا  ..  وعلى سبيل ا
فرغم بريق الـسلطة ومسؤولـياتها اجلسيمـة ومخاطرها الكبـيرة ظلت تلك األمنية
ا لالعالم من دوركبير في الـنهوض باالمة وحتقـيق طموحاتها  تداعب خـياله  

واطن بكل حاالته وتطلعاته ومعاناته .. كما يحقق له التواصل مع ا
هكذا كان  عبد الناصر  يرى االعالم .. وهكذا تعامل معه ..

وفي إحدى زيـاراته الى جريدة االهرام قال عـبد الناصر وهـو جالس على مكتب
رئـيس الـتـحـرير  –الـكـاتب الـصـحفي مـحـمـد حسـنـ هـيكل.. ( هـذا هـو الـعمل
الـذي كـنت أتـمـنـى أن ازاوله طـوال حـيـاتي )  لـكن  يـبـدو أن الـظـروف الـوطـنـيـة
والقـومية  قد فرضت عليه غـير ما كان يتمـنى واجته الى طريق أخر يحقق حلمه

وتطلعاته لوطنه وأمته ..
كانة االدبية والفلسفية  العالية والدور الكبير في الثورة ومع كل تلك الـشهرة وا
فـكر الفرنسي فـولتير يتـمنى أن يكون محـاميا .. ( ألن احملاماة الفرنـسية كان ا
أجمل مـهنة في العالم .. فاحملامي يلجأ إلـيه األغنياء والفقراء على السواء ومن
عمالئه األمـراء والعـظمـاء يضـحى بوقـته وصحـته وحتى بـحياته فـي الدفاع عن

متهم بريء أوضعيف مهضوم احلق..) ..
فـكر الـفرنـسي الكـبير الـذي وصف (بعـقل الثـورة الفـرنسـية) مـهنة هكذا يـرى ا

احملاماة وهي كذلك ( وهي موضوع هذه االسطر القليلة ) ..
 للـمحامي دور في العـدالة  وهو ركنـها الثـاني بعد القـاضي  وتوصف العالقة
بـينـهـمـا بـانـها عالقـة تـكـامـلـية أحـدهـمـا يـكـمل االخر لـلـوصـول الى الـهـدف وهو

العدالة وإحقاق احلق ..
ـكن تــصـور قـضـاء بــدون قـاض  ودفـاع في كـل الـقـضـايــا  لـكي يـكـون  فال 

ظلوم .. القرار في النهاية مع احلق وإنصاف ا
 ولكن هل هناك داع للمحامي إذا كان هناك هناك قاض يحكم بالقانون ..?..

ـصرية هناك كالم مـأثور لـلمسـتشـارعبد الـعزيـز فهمي رئـيس محـكمة الـنقض ا
عـام1931(إذا وازنت عـمل الـقـاضي وعـمـل احملـامي لـوجـدت أن عـمل احملـامي
أدق وأخطـر  ألن مهمة الـقاضي هي الوزن والتـرجيح  أما مهـمة احملامي فهي

اخللق واالبداع والتكوين ..) ..
 فـالـقـانون ال يـعـترف إال بـالـدالئل والـقرائن الـتي قـد ال تـكون في صـالح الـبريء
..وهـناك واقعة معروفـة في باريس  حصلت عام 1791 تـؤكد ذلك  حيث تشير
روايـة  من بـ روايـات  أخـرى الى سـبب إرتـداء احملـامـ (الـرداء االسـود) في
احملـاكـمـة الى إن أحـد الـقـضاة الـفـرنـسـيـ كـان في يـوم مـا جـالـسـا في شـرفة
ارة مـنـزله وشاهـد مـشاجـرة بـ اثنـ انـتهت بـقـتل احـدهمـا  وقـد هرع أحـد ا
ـسـتـشـفى لـكـنه لـفظ ـسـاعـدة الـضـحـيـة - بـعـد أن هـرب الـقـاتل - بـنـقــله الى ا
انفـاسه االخيره في الطريق  فـاتهمته الشـرطة بقتله  ولكـن هذا القاضي نفسه
ة بـنفسه  ألن حكم عـلى هذا الـبريء بـاالعدام عـلى الرغم من أنه شـاهد اجلـر
القـانون الفرنسي ال يعـترف اال بالدالئل والقرائن  ولم يـكن أمامه غير أن يحكم
بـالـقانـون  وظل الـقاضي يـعـيش حالـة من األلم وتـأنيب الـضـميـر فـاعتـرف امام

الراي العام بفعلته فثار ضده وإتهمه بأنه (ليس عنده ضمير وال امانة) ..
وذات يوم أخـر كان هـذا القاضي يـحكم في قـضية أخـرى ووقف أمامه احملامي
نفـسه مرتديا (روب) أسود فسأله القـاضي عن السبب فقال له لكي أذكرك بتلك

القضية التي حكمت فيها باالعدام على شخص بريء ..
ومنـذ ذلك الوقت أصبح (الرداء االسود) الـزي الرسمي في احملاكمـة  للمحام
في فـرنـسـا ومنـهـا انـتـقل الى دول اخـرى والى اليـوم  لـلـتـذكيـر بـوجـوب احلكم

بالعدل مهما كانت الظروف ..
فكـر الكبـير كان يـتمنى أقول ..إذا كان فـولتيـر  وهو عقل الـثورة الفـرنسيـة  وا
كانة  والدور في  التنوير ومقاومة الظلم والدفاع عن حقوق االنسان وهو بـتلك ا
أن يكـون محاميا  ألنه (يدافـع  عن بريء أو مهضوم احلق) ..فيـا لها من مكانة
كبـيرة في االرض وعند السمـاء  وجتعل منه مدافعا عن كل مـظلوم ويعيد احلق

غتصب الى أهله  والقصاص من الظالم .. ا
ومثـلمـا يتـبنى احملـامي قضـية احلق الـشخـصي ويعـيد ه الى أهـله فمن واجـباته
أيـضـا أن يـستـرد حق الـوطن اذا مـا تعـرض لـظـلم وعدوان كـمـا هـو حال وطـنـنا

عندما تعرض لالحتالل ..
فاحلق بال قـوة  ضعف مـثلـما هي  الـقوة بال حـق ظلم .. أمـا إذا اجتمـع االثنان

- احلق والقوة -  يكون العدل قد حتقق .. 
ـا  بل يجب أن الـتـصـريـحات واالدانـات وحـدهـا ال تـسرد حـقـا   وال تـردع ظـا

يكون هناك موقف يرتقي الى مستوى اجلرائم التي ارتكبت بحق العراقي ..
ـتـعـاقـبــة أن يـنـبه الى ذلك  ويـثـبت احلق ـان في دوراته ا وكـان من واجـب الـبـر
الـعـراقـي  من أجل أن يـحـصل الــعـراق عـلى تــعـويض مـنـاسـب   عـمـا خـسـره
وحلق به من دمـار وخراب مادي وكـذلك ضحـايا االحـتالل وضحـايا  االرهاب 

وهو الصفحة الثانية من صفحات االحتالل ..
ـعـتدي  ـكن أن  نـطـالب بـحقـنـا ونـحـصل علـى تعـويض مـنـاسب  من ا  كـيف 
ـسـتـوى الـعام ونـحن  الى االن لم نـوثق بـاحـصـاءات دقيـقـة حـجم الـدمـار على ا
طـبـوعـات على مـسـتوى ـنـاهج وا واخلـاص  تـكـون في متـنـاول اجلمـيع   في ا
ـخـتـلف أنـواعـهـا الـداخل واخلـارج  نـاهــيك عن حـالـة الـتـراجع في اخلــدمـات 

وضياع فرص ثمينة من التطور والنهوض ... 
ــال لــرده تــلك الــهــوة الــعــالم في تــقــدم ..فـــكم نــحــتــاج من الــوقـت واجلــهــد وا

والتواصل مع  العالم وما وصل اليه من تطور كبير  اليوم ..?..
هـمة  ـفروض ان  تـكـون هنـاك جهـة  مـعيـنـة في الدولـة  تـتبـنى تـلك ا كـان من ا
ـثل الـشعب الـذي يعـاني من أثار ـان هـو االنسب لـها   النه  ا يـكون الـبر ور

االحتالل ..
ان وسبق أن اقـتـرحت في وقت مـبـكر في مـقـال سـابق في (الـزمان) عـلى  الـبـر
انـيـة  او جلنـة خـاصـة  ضمن جلـانه االخـرى لـلتـنـسيق مع أن يـشـكل شعـبـة بـر
اجلهات الـرسمية والـشعبية  أو يـكلف جهة اخـرى يراها مناسـبة جلمع وتوثيق
الـشـهـادات  والـصـور والـوثـائق الـتي تـتـضـمن  حـجم الـدمـار وخـسـائـر الـعراق
ـؤسـسـات  والـضـحـايـا الـبـشريـة  مـن الـشهـداء واجلـرحى ـبـاني وا ـاديـة بـا ا
ـهـجـرين في الـدول االخـرى وداخل الـبالد  وتـعـويض ــشـردين وا ـعـوقـ وا وا
العـراق عما فـاته من فرص ثـميـنة في التـطويـر والنهـوض العـلمي والـثقافي وفي
نـظمـة الـدوليـة لتـكون من كافـة اجملاالت  وايـداع  نسـخـة من تلك الـوثائـق في ا
وثـائـقهـا وأرشـيفـهـا  والعـمل عـلى اسـتحـصـال حـقوق الـعـراق  والعـراقـي من
ـعتـدي يشـكل سابـقة خـطيـرة في العالقـات الدولـية عـتدي   الن مـا قام به   ا ا

وخرق للقانون الدولي ولوائح حقوق االنسان يجب ان يدفع ثمنها   ..
وجـهـة نـظـر لم جتــد لـهـا صـدى  في حـيـنـهــا ..آمل ان جتـد صـداهـا في  نـقـابـة
احملـامـ بدراسـتـهـا واغـنـائـهـا بـحكـم اختـصـاصـهـا وواجـبـهـا الـوطنـي   النهم
مدافـعون  عن احلق والعدالة .. و قبل أن تكـون  النقابة واجهة مـهنية العضائها
تدافع عن حـقهم  فهي واجهة وطـنية أيضا يـلجأ اليهـا كل من يتعرض الى ظلم

في البالد  فما بالك عندما يتعرض الوطن بكامله  الى عدوان وظلم ..
ـآس وكوارث ـتـحدة ثـمن مـغامـرتـها الـتي تـسبـبت  ال بـد أن تـتحـمل الـواليات ا
ـة ونتائـجهـا اخلطـيرة الـتي ستـمتد كبيـرة  وتعـويض ضحـايا هـذه احلرب الـظا

ألجيال قادمة  ..
أليس ذلك مـا أقره  الـقـانون الـدولي   أم يحق ألمـريـكا مـاال يحق لـغيـرها  ألن
(من تعود الظلم ال يستطيع أن يفهم العدل)   ويرى نفسه فوق القانون .. .. ..
صائر الشعوب بصرة يـتحكم  فالى متى يـستمر قانون القوة الـغاشمة  غير ا

 والعالم  ويعرض االوطان للخراب والدمار ..?!
قـتـرح باهـتـمـام نقـابـة احملامـيـ في ظل نـقيـبـها الـقـدير أتـمنى أن يـحـظى هـذا ا
وقف الـوطني الـنبيل وسـيكـتب باحرف من ضيـاء السعـدي  ويسـجل لها هـذا ا
نور في تـاريخ العراق والعـالم والنقابـة نفسهـا  وستكون قـدوة لغيرها من اال

والشعوب االخرى التي تتعرض لعدوان ..
ولـيس ذلك بـعـسـيـر عـلى احملامـي العـراقي صـاحب الـتـاريخ الـعـريق في حتـقيق

العدالة  وسيادة القانون  ويتناسب مع رسالة احملاماة السامية ..
 إن ذلك سهل يسير  على صاحب الرداء االسود والضمير االبيض ..

 } } } } 
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وردتني رسـالة  من صديق عبـر الوتس اب تضـمنت نصيـحة لكبـار السن قرأها
فـراقت له  وارســلـهـا  وقــد  تـروق أو ال تـروق لـغــيـره   لـكـنــهـا في كل االحـوال

نصيحة استقاها كاتبها من جتربة طويلة  .. ومضمونها:
ال الذي جمعته من عرق جبينك في حياتك والتمتع به (الوقت قد حان لصرف ا
 فال تـفـكـر في الـتــوفـيـر ألن عـمـرك قـريب من الـنــهـايـة .. وال تـشـتـر الـرخـيص
لنـفسك  بل إشتر دائمـا االفضل لتتـمتع به في أيامك الباقـية  ولكن دون إتباع
البس الـشـباب مـوضـة الشـبـاب   فـالـكبـيـر بـالـسن بتـسـريـحـات الشـبـاب  و

وهيئات الشباب   يبدو إضحوكة ب الناس ..)
∫ bOH  Âö

ـفـيد ) نـخـرج عن جـمـال الـلـغـة العـربـيـة في هـذا ( الـكالم ا
ونبقى ضمن دائرة العدل والقانون واحملامي ..

 يـــقــول جنـــيـــــب مـــحــفـــوظ .. (حـــروفــنـــا أصـــبــــــحت
حتـــــــتـاج الى مـحامي  فـنـحن ننـطـقهـا بـبراءة وغـيـرنا

يفهمها بخبث ..) ..
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وجودة بها).   ا
واكــد انه ( خالل الـزيــارة ايـضـا
القاء تـوجيهـات توعويه للـطالبات
ولـــلـــكـــادر الـــتـــدريـــسي واالداري
واشـعارهم بـانه لـيس هنـاك سبـباً
واحـــداً لإلصـــابــــة بـــالـــســـرطـــان
فالـسرطـان قد يـحدث بـفعل عوامل
مـخــتــلــفــة ومــنــهــا االشــعــاعـات 
والتــــزال أســـــبـــــاب اإلصــــابـــــة به
مــجـهــولـة إلـى حـد كــبـيــر مـقــدمـا
ـدرسـتـ شــكـرا وتـقـديــره إلدارة ا
على تعـاونهم مع كادر بـيئة ديالى
من اجل خلق واقـع بيـئي متـحضر
بــعـــيـــدا عن الـــتــلـــوث واإلصـــابــة
بــــاألمــــراض ومــــنــــهــــا االمـــراض
الـسرطـانيـة).واعـلن محـافظ ديالى
مـثنى الـتمـيـمي عن  اطالق حمـلة
واسعه إلنارة مدينة بعقوبة  مركز
احملــافــظــة اضــافــة الى مــعــاجلـة
التخسفات في الـشوارع الرئيسية
والـــفــرعــيــة . وقــال الـــتــمــيــمي لــ
(الــزمــان)  انه  (عــقـد  اجــتــمــاعـا
بـحـضـور الـنائـب الفـني لـلـمـحافظ
ومــــدراء الـــدوائـــر اخلــــدمـــيـــة في
احملـافـظـة بـاإلضافـة الى قـائـمـقام
ــاء قــضـــاء بــعــقـــوبــة ومـــديــري ا

االمـريــكـيــة بـعــد عـام 2003.وقـال
مــديـــر الــبــيـــئــة عــبـــد الــله هــادي
الـــشــمـــري في بـــيــان ان (فـــريــقــا
مـــتـــكـــامال مـن شـــعـــبه االشـــعـــاع
والـكـيـمـيـاويـات واخملـتـبـرات  قام
يـوم االحــد الـثـاني والـعـشـرين من
نيسان 2019 بزياره الى ثانويتي
أم عمارة واول حزيـران للبنات في
منـطقة احلـديد التـابعة الى نـاحية
هــبــهب ضـــمن قــضــاء اخلــالص).
واضـاف الـشـمري ان (الـثـانـويـت
تـــعــرضـــتـــا لــلـــقـــصف االمـــريــكي
بالـطائرات خالل فـترة تـواجد زمر
الـقــاعــدة االرهـابــيــة  مـا ادى الى
تــدمـيــر الـطـابق االعــلى وقـسم من
الصـفوف في الـطابق االرضي وأن
الـبنايـة بحـاله يرثـا لهـا في الوقت
احلــاضــر).  واوضح انه (بــعــد مـا
تــبـ بـوجـود اصـابـات سـرطـانـيه
بـ الطـالـبات الـبـالغ عددهن 800
طــــالـــــبــــة اضـــــافــــة الـى الــــكــــادر
الـــتــــدريـــسي واالداري  اجـــراء
زيـاره مع فريق مـتكـامل من شـعبه
االشــــعـــــاع والــــكــــيـــــمــــيــــاويــــات
واخملــتــبـــرات و اجــراء فــحص
لـــلـــبـــنــايـــة وجلـــمـــيع اخملـــلـــفــات

والكهرباء ومهندسي بلدية بعقوبة
وعـــدد من الــنـــاشــطــ فـي قــضــاء
بـعـقـوبة) . واضـاف الـتـمـيمي  انه
(نـــاقـش اجـــراءات حــــمـــلــــة انـــارة
مــديـنـة بـعــقـوبـة الــشـامـلــة ومـنـهـا
احلـــدائق واجلــزرات الـــوســطـــيــة
بـاإلضافـة الى معـاجلـة التـخسـفات
في الـشـوارع الـرئـيـسيـة والـفـرعـية

دينة ) .  في ا
واكد التمـيمي انه (اطلع مع مدراء
الـدوائـر كال في مـسؤولـيـته إلكـمال
االعـــمــال الــتـي ســوف تــنـــاط الــيه
إلكمال احلملة مشددا على ضرورة
الـــعـــمل وفـق اآللــيـــات الـــتي تـــمت

مناقشتها). 
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ومن جانب آخر اعلن مـكتب حقوق
االنسـان في محـافـــــــظـة ديالى عن
 تـسـجــــــــــيل 10 حـاالت انـتـحـار
داخل احملـــافــظــة مــــــــــــنــذ بــدايــة
الــعــام اجلـاري2019. وقــال مــديـر
كتب صالح مهدي لـ (الزمان) إن ا
 (مكـتبه سـجل خالل الـعام اجلاري

10حـــاالت انـــتـــحــار 3 مـــنـــهــا 
انــقـــاذهم بــالــلــحــظــات االخــيــرة).
واضاف مـهدي أن ( الـدوافع خلف

هـذه احلـاالت مـتـعـددة لـكن الـفـقـر
ــشـاكـل االجـتــمــاعــيـة تــقف في وا
مــقــدمــتــهــا)  مــبــيــنــا أن ( اغــلب
ـنتـحـرين من شريـحـة الشـباب ). ا
الى ذلك كــشـفـت خـلــيــة االزمـة في
عن مـوعـد إعادة مـحـافـظـة ديـالى  
فتح جسر ستراتيجي  في بعقوبة
اغـلَق بسـبب ارتفـاع منـاسيب نـهر
.  وقـــال ديـــالى مـــنــــذ أســـبـــوعـــ
الــنـاطق االعـالمي بـاســـم خــلـيــــة
االزمـة في ديالــــى علي احلـجـيــــة
لــ ( الـــزمــــان ) امس ان   (جــــســـر
الـــشـــريـف عـــلى نـــهـــر ديـــالى في
بـعقـوبة سـيـبقى مـغلـقا امـام مرور
ــركـبــات الى اشــعــار آخــر حلـ ا
انــخــفـاض مــنــاســيب نــهــر ديـالى
واجراء كـــــــــشف فني شـامل على
دعـامـاته لالطـمـئـنـان على سـالمته
ركبات) . واضاف ومتانته لسير ا
احلجيـة أن  ( غلق اجلسـر تسبب
في خـلـق ازدحـامــات في بــعـقــوبـة
ـــاضــيــ )  خالل االســـبــوعــ ا
الفتا الى ان  ( اغالقه جاء لدواعي
الـــسالمـــة واحلــرص عـــلى حـــيــاة
ناسيب دني بـعد ارتفاع كبـير  ا

نهر ديالى ) .

مـطـالـبة ـنـتج احملـلي) ـسـتـوردة مع ا ا
ــعــنــيــة بـ (احلـد مـن دخـول اجلــهــات ا
الــشــحــنـــات بــدون اجــازات اســتــيــراد
ـوافـقة رسـميـة صـادرة من الـتـجارة و
من الــزراعــة والســيـــمــا ان دخــول تــلك
ـنـتـجـات غـيـر الـرسـمـيـة يـعـد تـهـريب ا

وتخريب لالقتصاد الوطني). 
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ـــشــروع تــمــكــ وبــاشــرت الــوزارة  
كافحة التصحر بتمويل من اخملصص 
ـركـزي الـعراقي . وثـمن الـوزير الـبنك ا
صــالح احلـسـنـي (اجلـهـود احلــكـومـيـة
الـهـادفة الى مـكـافـحة الـتـصـحر وزحف
الرمـال ونشر الـنبـاتات دائمـة اخلضرة
ـا يـؤدي الى ايـجاد وحتـس الـبـيـئة 
مناخ مالئم لالعمال الزراعية فضال عن
مــؤكـدا ـنــاطق الــســكــنــيــة ) حــمــايــة ا
(مضي الوزارة بعملها الهادف الى رفع
مـســتــويـات االنــتــاج الـزراعي بــشــقـيه

النباتي واحليواني). 
من جـــانــبه اكـــد مــحــافـظ الــبـــنك عــلي
مـحـسن الـعالق حـرص البـنك عـلى دعم
ـــشــاريـع الــهـــادفــة لـــزيـــادة الــرقـــعــة ا
اخلضـراء وحتـس مـداخل احملافـظات
فضال عن دعم جهـود الوزارة في مجال
مــكــافــحـة الــتــصــحــر والــتـخــفــيف من
ـا يـخـدم الـعمل الـعـواصف الـغـباريـة 

الزراعي . 
ـــــبـــــــــــــادرة أنـــــتـــــاج وتـــــشـــــــــــمـل ا
وتـــــــــــشـــجــــر  200 الـف شـــتــــلـــة في
العراقوبتمويل من صندوق تمكـن الذي
ـــصــارف الـــعـــراقـــة يـــرعــاه الـــبـــنك وا

وشركات الصرافة .

فريق وطني يبحث عن مقابر جماعية في سنجار

والــدســتـــور). وبــ ان (مــاحــصل
بكـليـة القـانون من هـتافـات لبعض
ـغرر بـهم باناشـيد بعـثية الطـلبة ا
خالل حـفـلـة الـتـخـرج هـو أمـر غـير
مـقـبـول ووجـهـنا بـتـشـكـيل مـجلس
حتــــــقـــــيـق من قــــــبل الــــــوزارة مع
عـنيـة في اجلامـعة التي اجلهـات ا
حـصـلـت فـيـهـا االحـتـفــالـيـة لـبـيـان

أسباب هذا االهمال). 
 U dBð WFÐU²

وأكد ان عـلى (االمن في اجلامـعات
بــان يــكـون اكــثـر مــتــابـعــة لـهــكـذا
تـصـرفات وان تـكون هـنـالك عـملـية
اشـراف وتــنـظـيم من قـبل اجلـهـات
الرسـمية لـهكذا احـتفاالت جـامعية
كي اليــتم اســتــغاللــهـا مـن اطـراف
مـعـاديـة لـلـعـراق وشـعـبه وتـسـعى
). وتــنــاقــلت وســائل خلــلق الــفـــ
التـواصل االجتمـاعي مقطع فـيديو
لـطـلبـة من جـامعـة ديالـى في حفـلة
تــخـرج يــهـتــفــون بـاغــاني تـمــجـد
الـنـظـام الـسـابـق.وأعـلـنت مـديـريـة
الــبــيــئــة في مــحــافــظــة ديــالى عن
اجـراء مـسح اشـعـاعـي وكـيـمـياوي
عــــلى احـــدى مــــدارس احملـــافـــظـــة
تـعــرضت لــلــقـصف مـن الـطــائـرات

vHDB  ‰UL  ≠ œ«bGÐ
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أعلن محـافظ ديالى مثنى الـتميمي
زيـــادة مـــخـــصـــصـــات اخلـــطـــورة
هنـدس العـامل في للـموظفـ ا
احملـافظـة. وقـال في بـيان امس انه
(تـــمت زيـــادة مـــخــصـــصـــات هــذه
ـئـة  بـدال من الـشـريـحـة الى 30 بـا
ـــا يــبـــذلــوه من ــئـــة وذلك  20 بـــا
جــهــود في اعــمــالــهم وحتــفـيــزهم
الجل عــطــاء اكــبــر في مــســيـرتــهم

العملية).
على صعيد اخر وجه وزير التعليم
الــعــالي والــبــحث الــعـلــمي قــصي
الـسـهـيـل بـفـتح حتــقـيق فـوري مع
ـعـنيـة في جـامعـة ديالى اجلـهات ا
الــتي هـتـف فـيــهـا بــعض الــطـلــبـة
خالل حفلـة تخرج بـتمجـيد البعث.
وأكــد الـســهــيل فـي بـيــان امس ان
(تـكـرار حـوادث تـمــجـيـد الـطـاغـيـة
والـبـعث خالل احلـفالت الـتي تـقام
في اجلامـعات هو أمـر خطـير جداً
وال نستثني وجـود جهات خارجية
وداخــلــيـــة مــدفـــوعــة تــعـــمل عــلى
ـغـرر بهم لـلقـيام حتـريك الشـباب ا
بــهـكــذا افـعــال مـخــالـفــة لـلــقـانـون

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6333 Thursday 25/4/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6333  اخلميس 20 من شعبان 1440 هـ 25 من نيسان (ابريل) 2019م

مثنى التميمي
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تحدة االمريكية سجلت الواليات ا
71 حالـة إصابة جـديدة باحلـصبة
اضي بـزيادة 13 خالل األسبـوع ا
فـيمـا تواجه الـبالد ثاني ـئة  في ا
أكبر تفش للـمرض منذ حوالي 20

عاما.
ـكـافـحة ـراكـز األمـريـكيـة  وقـالت ا
األمــراض والــوقــايــة مــنــهــا إنــهـا
رض (سجلت 626 حالة إصابة با
ـمـيت أحـيـانا الـشـديـد الـعـدوى وا
في 22 واليـــة حــتى  19 نـــيــســان

اجلـاري وهــو أعـلى مـعـدل إصـابـة
واضافت ان خالل خمـس سنـوات)
راكز سـجلت ا في السابق 555 (ا
حــالــة في 20 واليــة خالل كــانــون
الثاني حتى  11 نيسان اجلاري).
مــؤكـــدة ان (إن الــتــفـــشي احلــالي

سـيـتــجـاوز عـلى األرجح الــتـفـشي
الـــــذي حـــــدث في  2014 بـــــعـــــدد

احلاالت). 
وانضمت واليتا أيوا وتنيسي إلى
ــراكــز حلــاالت اإلصــابــة قــائــمــة ا

اجلديدة.
وكـــان أكـــثــــر من نـــصف احلـــاالت
ـــــســــــجـــــلـــــة هـــــذا الــــــعـــــام في ا
نيويـورك.ويأتي التـفشي األمريكي
ـرض ــيـة في ا في إطــار زيـادة عـا
الـــــــذي  الـــــــقــــــضـــــــاء عــــــلـــــــيه
تـقــريـبـا.وذكـرت مــنـظـمــة الـصـحـة
ـــاضي أن ـــيـــة األســـبــوع ا الـــعـــا
ية زادت بنحو أربعة احلاالت العا
اضعاف في الربع األول من 2019
إلى 112163 حـــالــة مـــقـــارنــة مع
ـاضي. ــدة نـفــســهـا من الــعــام ا ا
واعـلـنت واشـنـطن حـالـة الـطوار
رض في وقت سابق جراء تفشي ا
وإصابـة أكثـر من عشـرين شـخصا

فيها معظمهم من األطفال. 
‰UHÞ« `OIKð

وكـانت وزارة الـصحـة والـبيـئـة قد
اكــدت اســتــمــرار حــمالت تــلــقــيح
االطـفــال ضـمن بــرامج الـلــقـاحـات
الـروتـيـنـيـة في الـعـراق  لـلـحـد من
امــراض احلـصـبــة وشـلل االطـفـال

مــشـيـرة الى ان حـمـالت الـتـوعـيـة
تـسهم بـالـتعـريف عن مـخاطـر هذه
االمـــراض وتـــدفع االهـــالـي نـــحــو

تلقيح اطفالهم.  
تحـدث بأسم الوزارة سيف وقال ا
مــــطـــلك لـ (الــــزمـــان) ان (الـــوزارة
تـسـجل ســنـويـا بــعض االصـابـات
ـرض احلـصبـة ونـادرا مـا تؤدي
الـى مـضـاعـفـات نـتـيـجـة احلـمالت
الكـات الــصـحـيـة الـتي جتـريــهـا ا
لــتـلــقـيح االطــفـال ضــمن الــبـرامج
واشار الى الـروتيـنيـة في العـراق)
ان (احلـصـبـة مـسـيـطـر عـلـيـها وال
تـــــوجـــــد مـــــخـــــاوف من تـــــفـــــشي
مـبـيـنــا ان (هـنـاك جـهـودا ـرض) ا
ــــــكـالت الـــــوزارة بــــــشــــــأن هـــــذا
ـــــــــوضــــــــوع مـن خـالل اجــــــــراء ا
احلـمالت الــتـوعـويــة لـلـمــواطـنـ
وحـــثـــهم عـــلى االلـــتـــزام بـــجــدول
الــلـــقــاحـــات الــوطـــني لــلـــحــد من
ـرض).  وبــدأ تــفـشي االصـابــة بــا
ـرض قرب بـورتالند مـطلع الـعام ا
وانـتــشـر بــسـرعــة إلى مـقــاطـعـتي
كالرك وكنغ القريبت وكالهما في
واشــــنــــطـن.وحض مـــــســــؤولــــون
ــصــابـ صــحــيـون األشــخــاص ا
ـدارس ـرض عـلى عــدم زيـارة ا بــا

والـــكــنـــائـس وعـــيـــادات األطـــبــاء
طارات. تاجر وا وا

÷d  ÷«dŽ«

ـصــابـ وأوضـحــوا أن (مــعـظـم ا
رض من األطـفال والعـديد منهم با

رض).  لم يتلقحوا ضد ا
رض طفح جلدي وتظهر أعراض ا
ـصـابـ ويتـسـبب بـإسـهال عـلى ا
حاد والتهاب رئوي وفقدان الرؤية
وت. وقـد يـؤدي في النـهـايـة إلى ا
اســتــأنـفـت فـرق من جــهــة اخــرى 
مؤسـسة الـشهـداء الفـنيـة اخلاصة
قـابر اجلماعيـة اعمال رفع رفاة با
ــقـابــر اجلــمـاعــيـة الــشـهــداء في ا

بقضاء كوجو في سنجار.
وقــال بـيـان امس انه (بـعـد تـوفـيـر
احلـمـايـة الالزمـة من قـبل االجـهزة
االمـنـيــة وتـوجـيه االمـانــة الـعـامـة
جملـلس عــلى إكــمـال عــمل الــفـريق
الــوطــني لــلـبــحث والــتــنـقــيب عن
قابـر اجلماعيـة لفتح مقـابر قرية ا
كـوجـو في سـنـجـار.وتـعرض أمس
االول الــــــــفــريق الـــفــني لــلــبــحث
ـقابر اجلماعية والتنقـــــــيب عن ا
الى إطـالقـات نـاريـة في الـقـريـة مـا
ــوقع أدى الى انـــســـحــابـــهم مـن ا

للحفاظ على سالمتهم. 
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