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اســتــحــصــالــهــا من وكــيل الــشــركــتـ
ُـــجـــهــــزتـــ ) واوضح الــــبـــيـــان ان ا
ـات األولــيَّـة  إلـى قــيـام إدارة (الــتــحــريـَّ
ـيـنـاء بـتـنــظـيم قـوائم عـوائـد وأجـورٍ ا
جــديــدة  بــتــاريخ 2018/2/11 لــتالفي
ــرصـودة من قـبل الــهـيـئـة اخملـالـفـات ا
وتـدخُّـلـها الـذي حـال من دون اسـتـمرار
واكـد ــال الــعـام)  ُــخـالــفــات وهــدر ا ا
ـضـبوطـات فضالً الـبيـان ان ( جـميع ا
ــة ضُــمـــنت عن األوراق الـــتـــحــقـــيـــقـــيـَّ
ـحضـر الضـبط األصـولي الذي نـظَّمه
َّ عــرضه عـلـى قـاضي الــفــريقُ حــيث 
ُــخـــتص إلصــدار الــقــرار الــتـــحــقــيق ا
ديـريَّـة نـفَّذت ُـنـاسب) وتابـع   أنَّ ( ا ا
عـدداً من عمـلـيَّات الـضـبط في ميـناء أم
قـصـر كـان مـنـهـا ضـبط   250مـعـامـلةً
ــعـامالتٍ گـمــرگـيـةٍ و 120أمـر تـســلـيمٍ 
وكـتب وتـقـاريـر مُزوَّرة كـانت تُـسـتـخدَم
في إدخـال سيـاراتٍ إلى مـينـاء أم قـصر
دون دفع رســـومٍ گــمـــرگـــيــةٍ). واعـــلــنت

بـاحلـنطـة االسـتـراليـة والـرز االرغواني
ـستورد حلسـاب البطاقة واالمريكي وا
ونقل الـبيان عن  مـدير عام التـموينـية)
الـدائــرة ابـتـهـال هـاشم صـابط  الـقـول
ــركـزي بـانه ( تــوجـيـه قـسم الــنـقل ا
احـد تـشـكــيالت هـذه الـدائــرة بـااليـعـاز
الى اقــسـام الـنـقـل في شـركـات الـوزارة
بضـرورة توجـيه شاحنـاتهم الى مـيناء
ام قـــصـــر  من اجل تـــفـــريغ الـــبـــواخــر
الــراســيــة فـــيه واحملــمــلـــة بــاحلــنــطــة
االستـرالية والـبالغـة حمولـتها 52500
طن كـذلك باخـرة الـرز االرغواني وتـبلغ
حـمولـتـها 30000 طن والـرز االمـريكي
وحمـولتـها 31000 طن وتوزيـعهـا ب
احملـافظـات بحـسب اخلطـة التـسويـقية
ـعـدة من قبـل الشـركه الـعـامة لـتـجارة ا
احلــبــوب) واصــافـت انه (  تــوجــيه
ـــذكــور جلــان مـــتـــابــعـــة من الـــقـــسم ا
لـلــحــضـور  في اقــســام الـنــقل من اجل
اســتـــنــفــار كــامل جـــهــد الــوزارة لــذلك
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ة حتقيق هـيئة  الـنزاهة وكشـفت مديريـَّ
نــهـا في مــحــافـظــة الــبـصــرة عن تــمــكـُّ
ُــفـتش الــعـام بــالـتــنـســيق مع مــكـتب ا
لـــوزارة الــنــقل مـن ضــبط مـــخــالــفــاتٍ
ـــال الــعــام في وحــاالت جتـــاوزٍ عــلى ا
ميـناء أم قصر وتـنفيـذها عمـليَّة ضبطٍ
قـادت إلى إيـقـاف تـلك اخملـالـفـات ومنع
استمرار حاالت التجاوز احلاصلة على

ال العام. ا
َّ ـة  وقـــال بـــيـــان امس ان ( الـــعــمـــلـــيـَّ
وجب مُـذكّرةٍ قضـائيَّـةٍ وان تنـفيذهـا 
ــديـريَّـة قــامت بـالــتـحـري عن مالكـات ا
أسـبـاب عدم قـيـام إدارة مـينـاء أم قـصر
الشمـالي باحتـساب مبالغ تـفريغ أربعة
ادَّة الـرز الـفل  لشـهر بـواخر مُـحـمَّلـةٍ 
شـبـاط من عـام  (2015واشار الى   أنَّ
000 227 ــبـالغ مـقـدارهـا 653 ( تـلك ا
َّ احـتسـابهـا على وزارة ملـيون ديـنارٍ 
الــتـجــارة فـي حـ كــان يــجب أن يــتمَّ
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حددت الشـركة العـامة لتـجارة احلبوب
الــتـــابــعــة لــوزارة الـــتــجــارة  ضــوابط
ــسـوقـة من جـديــدة لـتـســلم احلـنــطـة ا
ـــوسم ـــزارعــــ خالل ا الـــفـالحـــ وا
قبل فيما  كـشفت مديريَّة التسـويقي ا
حتـقـيـق هـيـئـة  الــنـزاهـة في مــحـافـظـة
ـنـهـا بـالـتـنـسـيق مع الـبـصـرة عن تـمـكـُّ
ُـفتش الـعـام لـوزارة الـنقل من مـكـتب ا
ضــبط مـخــالـفـاتٍ وحــاالت جتـاوزٍ عـلى
ــــال الــــعـــام فـي مــــيـــنــــاء أم قــــصـــر ا
وتنفيذها عمليَّة ضبطٍ قادت إلى إيقاف
تـلك اخملـالـفـات ومـنـع اسـتـمـرار حاالت
ال العام.وقال التجاوز احلاصلة على ا
  مدير عـام شركة جتارة احلـبوب نعيم
كصوصي  في بيان امس ان (الشركة ا
ــعـتــمـدة ــوجب الـضــوابط ا  حـددت 
ـسـوق شـخـصـيـا تـسـلم احلـنـطـة مـن ا
والـوارد اســمه في الـكـشـوفـات الـواردة
من قـــبل وزارة الـــزراعـــة كـــمــا وجـــهت
الـشـركة كـذلك فـروعـها ومـواقـعهـا كـافة
بضرورة الـتعامل مع احلـاالت اخلاصة
ن هم  كـبـار ــزارعـ  لــلـمـسـوقـ وا
الــسن  بــاعــتــمــاد الــوكـالــة الــرســمــيـة
الــصــادرة مـن كــاتب الــعــدل بــتــســلــيم
احلـاصل فـقط لدرجـة الـقرايـة الـثالـثة)
واضـــــاف ( امــــا فـي حـــــاالت الـــــوفــــاة
فـــيـــتـــطـــلب ابـــرازالـــقـــســام الـــشـــرعي
ــتـوفي ) والــقـيــمــومــة من قــبل ذوي ا
مشيرا الى ان (هـذه الضوابط تاتي من
اجل دعـم وتـــــامـــــ سـالمـــــة وصـــــول
احملـــصــول خملـــازن ومــواقـع الــشـــركــة
بــســهــولـة وبــدون مــعــوقــات ومـشــاكل
ـوسـم الـتــسـويــقي الـذي من واجنــاح ا
ــؤمل ان يــنــطـلـق مـنــتــصف نــيــسـان ا
قبل  كما ان الشركة  ما زالت تواصل ا
ـواقع حـمالت االدامــة والـصـيـانـة في ا
والـفـروع من اجل اكـمـال االسـتـعـدادات
لـلـمــوسم). ومن جـانـب اخـراسـتــنـفـرت
ـتـابــعـة بـالـوزارة دائـرة الـتــخـطـيـط وا
اسطـول نقـلهـا الفراغ البـواخر احملـملة

في غمرة العز واجملد التليد 
      يذكرك التاريخ من جديد 

فال تسأل مهما طال عمري 
      فنحن بعدك ال عيش رغيد 
درستنا احلب والوفاء كل يوم 

       لتاريخ بغداد الرشيد 
قضيت عمرك في عز وفخر 

      فكانت حياتك في عيش حميد 
تمر خمس سنوات على رحيل استاذي أ.د حس ام الذي وافاه االجل

بتاريخ 2013/3/24 .
ـنـاسـبـة سـأقـتـصـر  بـذكـرى وبـهـذه ا
شــذرات مـن شــخــصـــيــتـه اخلــاصــة
عروفة مـتجاوزاً ذكـر سيرته الـعميـة ا
ـسـته من لــدى اجلـمـيع  سـأذكــر مـا
االخالق والـــســيــرة احلـــمــيــدة خالل
اخلمس سنة التي رافقته بها . كان
مــحــبــوبــاً لــدى تالمــيــذه واصــدقــائه
وزمالئـه والـناس فـي بـغداد  يـسـتـند
ذلك احلب الـى تواضـعه وحبه لـلخـير
اضــــافـــــة الى حـــــضــــوره اجملـــــالس
الــثــقـافــيــة بــبــغـداد  مــنــهــا مـجــلس
الـســيـدة الـفــاضـلـة صــفـيـة الــسـهـيل
ومــجـــلس الــفـــقـــيه الــســـيــد حـــســ
اســمــاعــيل الــصــدر ومــجــلس نــادي
الـــصـــيــــد وغـــيـــرهـــا  كــــنت ارافـــقه

حلـضور تلك اجلالس الـثقافـية وفي الطريق الـيها ( وفـيها ) يحـييه الناس
ـا زاد معـرفـة الـنـاس بشـخـصـيته فـيرد عـلـيـهم الـتحـيـة بـأحسـن منـهـا و
ـاضي احملـبـوبـة  ظـهـوره في تـلـفـاز الـعـراق في الـسـتـيـنـيات مـن الـقرن ا
ـرحوم د. مصطـفى جواد واالستـاذ فؤاد عباس  واالسـتاذ سالم بـرفقة ا
اآللـوسي هذا بـاالضـافة الى انـه كان يـخدم مـن يطـلب مـنه طلـبـاً مشـروعاً
ـعـنى آخـر يـفــتح صـدره الصـدقـائه وزمالئه بـكـل مـا يـطـلـبـونه مـنه فال و

يعرف كلمة (ال) . 
 ومن حتـركـه الـذاتي رحـمه الــله جتـاه زمالئه مـن االسـاتـذة في الــكـلـبـات
اتــذكـر انه  في عـام  2007 كـان راقـداً فـي مـسـتـشـفـى في االسـكـنـدريـة
ـصـر طرق سـمـعه ان قـانـون اخلدمـة اجلـامـعـية سـيـصـدر في الـعراق 
فـأهتم إهتمـاماً كبـيراً جتاه إحـالة اساتذة اجلـامعة الى الـتقاعد  فـكلفني
سـؤول لعدم شـمول اساتذة اجلـامعات بالـتقاعد النه ان اتـصل ببعض ا
ـتراكـمة ـمـكن االستـفـادة من خبـراته ا يـعتـقـد ان االستـاذ اجلـامعي من ا
عطـاء التي يـقدمـها لزمالئه ـبادرة كـانت من صفـاته ا طـوال حياتـه فهذه ا

طوعاً وبدون ان يكلفه بها احد . 
واخـيراً ال بد لي ان اذكر اسـتاذي الراحل كان اليعـرف كلمة (ال) لـيقولها
ثل ألي إنـسان يـساله حـاجة  اضـافـة الى انه ال يقـابل من يـسيء اليه بـا
بل يـتـركه ليـقـول له ( سـامحك الـله ) فـلم اسـمعـه يوم طـوال حـياته  رحم
الـله استـاذي أ.د حس امـ واقول إذا اصـابتـكم مصيـبة فـقولـوا إنا لله

وإنـا اليه راجـعون

d»⁄∫ شاحنات تفرغ حمولة باخرة في ميناء ام قصر بالبصرة «

الهيئـة ان عن مجمل نشاطـاتها  الشهر
ــاضـي  من انـــهــا تـــضـــمــنـت تــســـلُّم ا
وتـدقيق  1599اسـتـمارةً لـكـشف الـذمَّة
اليَّة وتوثيق   2001استمارة أخرى ا
و قيامها بتقصي معلومات  130مُكلَّفاً

. للبحث عن وجود حاالت تضخُّمٍ
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واشــار الـــبــيـــان الى ( تــشـــخــيـــصــهــا
صالح مخالفاتٍ في موضوع تضارب ا
لدى   31 مُكـلَّفاً من أصل   375مُكـلَّفاً
وإصــدار الئــحــة ســلــوك الــعــســكــريـ

ومـنـتــسـبي قـوى األمن الـداخـلي رقم 1
لـسـنة   2018وإعـمـامهـا عـلى اجلـهات
ـشـمـولــة وتـقـصــيـهـا عن أمـوال 500 ا
ُـؤسَّسات الـيَّة  مُكـلَّفٍ بكـشف الذمَّـة ا

ُخـتلـفة  ( ”  موضـحا انه ( الدولـة ا
تـنـفـيذ  190زيـارة لـلـتـقصـي عن أموال
ة ـفـ شــمـلت مــصـارف حــكـومــيـَّ ُــكـلـَّ ا
الـيَّة وأهـليَّـة وسوق الـعـراق لألوراق ا
ــة ومُــســـجل ـــرور الــعـــامـَّ ــة ا ومــديـــريـَّ
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بغداد 

ـعـتـبـرة وفي جـزء من اآليـة  118من سـورة الـبـقـرة ورد في الـتـفـاسـيـر ا
(تـشـابـهت قـلـوبـهم) أي اشـتـبـهت قـلـوب مـشـركي قـلـوب من تـقـدمـهم في
الـكـفـر والــعـنـاد والـعـتــو وإحـدى سـمـات الـعـراق اجلــديـد تـعـدد وسـائل
اإلعالم بـكل اشكالها ومنها الفـضائيات حيث أصبح لكل حزب او حركة
فـضائية وأصبحت منبراً للتنابز والتسقيط والفضائح بكل أنواعها بعيداً
ـا يـقـول الـقـار هـذه ظـاهـرة عـامـة في الـوطن عن اخالق الـفـرســان ور
الـعـربي ولـيـست مـقـصــورة عـلى الـعـراق. وأصـبـحت مـنـبـراً لـلـمـهـاتـرات
ــتـنــازعـة ومن بــيـنـهــا مـا جــرى بـ فـضــائـيـة اإلعالمـيــة بـ األطـراف ا
الـشـرقيـة نـيوز ومـحـافظ االنبـارعـلى خـلفـيـة قرار احملـافظ بـأغالق مـكتب
ا أثار سخطاً وردود أفعال من قبل القائم عليها الـقناة في احملافظة 
وبـدأ كل طرف يكيل االتـهامات للـطرف االخر وتكـليف شخوصـاً بالدفاع
الي عن نـفسـه فبـينـمـا تتـهم قـناة الـشرقـيـة احملافظ بـالـفسـاد االداري وا
ـستـقلـة مع حتـفظـي على عـبارة وتـدخله بـشـؤون مفـوضـية االنـتـخابـات ا
ـسـتـقـلـة) ردت اجلـهـات احملـسـوبـة عـلى احملـافظ ومـنـهـا احلـزب الذي (ا
يـنـتـمي الـيه بــأن سـبب االغالق هـو ان الـقـنـاة تـمـارس سـيـاسـة االبـتـزاز
ـا تـريـده ومـنـذ شـهـر تـقـريـباً ومـا زالت والـتـسـقـيط وانـهم لن يـخـضـعوا 
تـنـازعـ بل ووصـل حد االتـهـام عن االتـهـامـات مـتـبـادلـة بـ الـطـرفـ ا
ـشيدة حديـثاً وسط العـاصمة قـبل بضعة حـرق ستوديوهـات الفضـائية ا
أسـابـيع وهو اتـهـام غـاية بـاخلـطـورة . وما كـنـا نـتوقع ان يـصل مـسـتوى
بتـذل وهو ينم عن سـلوك مش سـتوى ا الـتنابز بـ الطرفـ الى هذا ا
لـكال الــطـرفـ  ال شك ان اغالق مــكـتب الـقــنـاة هـو قــرار خـاطئ وغـيـر
ـهـاتـرات بـ الـطرفـ لـيـست ولـيـدة الـيوم وهي حـكـيم وغـيـر مدروس وا
مـستمرة ولم تتـوقف ولم تقتصـر على طرف معـ فكلنا يـتذكر ما حصل
انية بـ رئيس مجلس محافـظة كربالء والسيدة رئـيس جلنة الثقافـة البر
احلـالـيـة عـلى خـلـفـيـة قــيـام األخـيـرة بـزيـارة مـحـافـظـة كـربالء بـدعـوة من
ـديـنة اال ان الـسـيـد رئيس مـحـافظـهـا حلـضور مـهـرجـان ثقـافي خـارج ا
ـديــنـة اجملـلـس انـتــفض واتـهـم الـســيـدة أعـاله بـعــدم احـتــرام قــدسـيــة ا
ومـكـانـتـهــا الـديـنـيـة بـعـدم وضـع غـطـاء الـرأس وجتـاهل قـرار صـادر عن
مـجـلس احملـافـظة يـلـزم الـزائـرات عـلى عدم الـسـفـور والـتـبرج وردت هي
ــديـنـة وقـرار مـجـلس عـلـيه عــبـر وسـائل االعالم بـأنـهــا حتـتـرم قـدسـيـة ا
ديـنة وكـان األجـدر برئـيس اجمللس احملـافظـة وان الـزيارة كـانت خـارج ا
ـظـهـر الالئق امام ـديـنة ورفع الـنـفـايات كي تـظـهـر با االهـتـمام بـنـظافـة ا
الـزائـرين من الـعـرب واألجـانب ورد عـليـهـا بـأنه مـلـتـزم بـواجبـه وحريص
ـالـيـة حـالت دون ذلك . ـديـنـة ولـكـن قـلـة الـتـخـصـيـصـات ا عـلى نـظـافـة ا
ـهاترات اإلعالمية مستمرة ب اقطاب العملية السياسية دون حياء او وا
ـكن لـهـؤالء من خـجل وهي بـال شك ال تـخـلـو عن دوافع مـاديـة حـيث ال 
ن يـعمل في ـال الذي يجـرف كل ما هـو امامه  الـوقوف امـام سلـطان ا
يـ بل وصل االمـر الى من حـقل الـسـيـاسـة او االعالم او حـتى االكـاد
يـتخذ الدين اإلسالمي احلـنيف منهـجاً في حياته فـها هو داعية إسالمي
عـراقي مقيم في دولـة خليجـية منـذ اكثر من عـقدين من الزمن زار البالد
مـؤخراً بدعوة رسـمية من احلـكومة العـراقية حسب مـا صرح به لوسائل
االعالم  ومــا زلـنـا جنــهل أسـبــاب الـزيــارة ودوافـعــهـا وقــد اصـدر هـذا
شاركة الـداعية قبل بضعة أسابـيع فتوى شرعية دعا فـيها على وجوب ا
ـانيـة القـادمة وقال انـها فـرض ع على كل الـفاعلـة في االنتـخابـات البر
ـشــاركـة مع ان هـذا عـراقـي بـالغ وان الـلـه يـسـاءله غــداً اذا امـتــنع عن ا
ـانيـة الـسـابـقة الـداعـية الـورع جـداً اصـدر فـتوى قـبـيل االنـتـخابـات الـبـر
ـشاركـة مع اخرين غيـره فماذا كـانت النتـيجة ? هي وايـضاً دعاهم الى ا
مـا نراه الـيـوم من حالـة الضـيـاع التـام والبـؤس واالنحـطـاط بكل اشـكاله
والـتـشـرذم وتـمـزيق الـبالد ومـاذا سيـقـول هـو يـوم احلـسـاب األكـبـر عـند
اضي الى رئيس الـباري عز وجل مع انه سبق وان وجه نـداء في العام ا
احلـكومـة احلـالي يدعـوه فـيه الى الوقـوف عـلى مسـافـة واحدة من جـميع
ـذهب او الــلـون او الـعـرق والـتـزام الـعـراقــيـ دون تـمـيـيــزعـلى أسـاس ا
ـكتب اإلعالمي لرئيس احلكومة الصمت وذلك عـلى خلفية قيام احملكمة ا
ن تـمت ادانـتهم اجلـنـائيـة بـإصـدار أحـكام اإلعـدام عـلى وجـبة جـديـدة 
ة قاعـدة سبايـكر في شهـر حزيران عام  2014رغم شاركـة في جر بـا
ـنظـمات احلـقـوقيـة واإلنسـانـية الـدوليـة التي االدانـات الواسـعة مـن قبل ا
ادانت تـلك االحكام وعدتـها تفتقـر الى ابسط مقومـات العدالة في مراحل
ا بدا حتى تـتغير البـوصلة نحو الـعاصمة وانا على الـتحقيق فمـا حدا 
ـقـال سـوف لن يـنـشـر ألسـبـاب بـاتت واضـحـة ومـعروفـة وذلك يـقـ ان ا
ـراعاة خصـوصية االخـرون أصحاب احلـظوة ومن يدري لـعلنـا نكتشف
في قــادم األيــام ان الـداعــيــة قــد انــضم الى جــوقــة االخـرون فــكل شيء
ـالي احلـكـومي لـلـصـحف احملـلـيـة ـا اسـتـمـر غـيــاب الـدعم ا مـتـوقع وطـا
ـستـدام وللـحديث بـقية ان ـوازنة ا الـية اخلـانقة وعـجز ا بـسبب االزمـة ا

كان في العمر بقية .  

الـشركـات والتـسجـيل العـقاري والـهيأة
ة الـعـامَّـة لـلـضـرائب والـهـيـئـة  الـوطـنـيـَّ
لالستثمـار ومديريَّة الـتنمية الـصناعيَّة
وغرفة جتارة بغداد ودائرتي االستثمار
ــــــة واتـــــــحـــــــاد واألراضي الـــــــزراعـــــــيـَّ

الصناعات).
وتــابع ان ( شــعـبــة مــكــافـحــة الــرشـوة
ة نــفـذت  16زيــارةً إلى األمــانــة الــعــامـَّ
ـــبــادرة الـــزراعــيَّــة جملــلـس الــوزراء  ا
اليَّة والـداخليَّة والـتخطيط ووزارات ا
ُـفـتـش الـعـام لوزارة فـضالً عن مـكـتب ا
الـــزراعــة). واعـــلــنت مـــفــتـــشــيــة وزارة
الــداخـلــيــة ان مـفــرزة الـضــبط بــاجلـرم
ديريـة تفتـيش بغداد شـهود التـابعـة  ا
ـــوظـــفــ الــقـت الـــقـــبض عـــلى احـــد ا
ــنـــســبــ الى مــكـــتب وزيــر الــزراعــة ا
بلغ ـستوردين  متلبـسا بابتزاز احد ا
 120الـف دوالر مـــقــــال اســـتــــحـــصـــال
مـــوافـــقــــة الـــوزيـــر عـــلـى مـــنح اجـــازة

استيراد فواكه وخضر .
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الــسـعـوديــة  سـواء اعـتـداء ـدارس ا
الـطالب عـلـى مـعـلـمـيـهم أو الـعـكس
بلـغت نحو  16حالة خالل الـشهرين
ــعــدل حـــالــتــ ــاضــيـــ وذلك  ا
أســـبــوعـــيــا.  وقــال بـــيــان امس  أن
(اغــلـب احلــاالت كــان اعــتــداءات من
الـطـالب عـلى مـعــلـمـيــهم وتـصـدرت
ناطق بـثالث حاالت نورة ا دينة ا ا
وكانت وزارة الـتعلـيم في السـعودية
قد اعتمـدت عددا من اإلجراءات التي
علم في من شأنها ضمان حقوق ا
حال االعـتداء عـلـيهم ومـنهـا تكـليف
فــريق قــانــوني مـــخــتص بــقــضــايــا
االعـــتـــداء عـــلى مـــهـــنـــة الـــتـــعـــلـــيم
ومــنــسـوبــيــهـا واتــخــاذ اإلجـراءات
حلـمـايـة مـهـنـة الـتـعـلـيم والـهـيـئـتـ
الــتـــعـــلــيـــمــيـــة واإلداريـــة والــطالب
ـــــــبــــــــنى ووضـع الـــــــضــــــــوابط وا
واإلجــــراءات الـــــتي تـــــنــــســـــجم مع
رعـية وتـوعية األنظـمة والـقوانـ ا
ــمـارســات غـيـر الــطالب بـخــطـورة ا
ـعـلـم الـتربـويـة في الـتـعامل مع ا

ووضـع دلـــــــــيـل شـــــــــامـل يـــــــــوضح
اإلجــراءات الـنـظــامـيــة لـلـتــعـامل مع
قــضــايــا االعـــتــداء عــلى مـــنــســوبي
الــتـعـلـيـم وأخـيـرا عـدم الــتـنـازل عن
احلق العام في أي قضـية من قضايا

االعتداء).

جــراء قـيــامــهم بــأعــمــال الــوظــيــفـة
الرسمية أو بسببها اضافة الى رفع
ـــعـــيـــشي ـــســـتـــوى الـــعـــلـــمي وا ا
درس  وان والصحي لـلمعلـم وا
لـلـمــؤسـسـات الـتـربـويـة احلـكـومـيـة
حـرمـة في حدود الـقـانـون و اليـجوز
للجهات األمنية دخولها إال في حالة
ــشـهـود أو بـنــاءً عـلى طـلب اجلـرم ا
ؤسـسـة أو أستـنـاداً إلى أمر إدارة ا
قـضـائي) ونـصت مــادته اخلـامـسـة
عـلى معـاقـبـة (باحلـبس مـدة ال تـزيد
عـلى ثالث سـنوات أو بـغـرامـة التقل
عـن مــلــيــوني ديـــنــار والتــزيــد عــلى
عـشـرة ماليـ ديـنـار كل من يـعـتـدي
عـلـى مـعـلـم أو مـدرس أثـنــاء تـأديـته
لــواجــبــات وظــيــفــته أو بــســبــبــهــا
ـــطــالـــبــة ويــعـــاقب كل من يـــدعي 
عشائريـة مخالفـة للقانـون ضد معلم
أو مـدرس تتـعـلق بقـيـامة بـواجـبات
وظـيفـته أو بـسبـبـها بـذات الـعقـوبة
نـصوص عـلـيهـا في البـند اوال من ا
ـادة اخلامـسـة من هذا الـقـانون أو ا
بـسـبـبـها  وان عـلى وزارة الـتـربـية
متـابعـة الشكـوى القـضائـية ضد من
يــعـتـدي عــلى مـعـلم أومــدرس أثـنـاء
أدائـه لـــــواجــــبـــــات وظـــــيـــــفـــــته أو
بسبـبها).وذكرت تـقارير صـحفية ان
وثقـة للعنف في عدد عدد احلـاالت ا
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ــرحــلـة جتــاوز احــد الــطــلــبــة  فـي ا
تـوسطـة في قـضاء اخلـضر الـتابع ا
ــثــنى بــاالعــتــداء  عــلى حملــافــظــة ا
استاذه واحدثت الضربة  كدمات في
ـدرس وظـهـره . وقـال مـصـدر رأس ا
في احملــافـظــة امس ان (احـد  طــلـبـة
ـــــتـــــوسـط  جتــــاوز الـــــصف األول ا
باالعتداء بالضرب على مدرس اللغة
اإلنـــكــــلـــيــــزيـــة أثـــنــــاء الـــدرس في
متـوسـطة احلـر الـرياحي)  واضاف
ــذكـور من الــراسـبـ ان ( الــطـالب ا

بأكثر من مرحلة ويبلغ من العمر 15
عـــامــــا  و أن االعــــتــــداء أســـفــــر عن
حــدوث كــدمــات في مــنــطــقــتي راس
ستشفى درس الـذي راجع ا وظهر ا
لـعالجـه وقـدم  شـكـوى رســمـيـة لـدى

األجهزة األمنية).
 ولم تــكـن هــذه احلــادثــة هي االولى
في مجـال قيـام الطـلبـة او ذويهم في
االعـتـداء عـلى الـهـيـئـات الـتـدريـسـية
فـــقـــد حـــدثت فـي بـــغـــداد وعـــدد من
احملـافظـات مـنـها ذي قـار ومـيـسان .
وكان مجلس النـواب قد شرع قانونا
ـــدرســـ ـــعـــلــــمـــ وا حلـــمــــايـــة ا
ــشـــرفــ الـــتــربـــويــ (حـــمــايــة وا
درسـ من االعـتداءات ـعلـمـ و ا ا
ــطـالـبــات الـعــشـائـريــة واالبـتـزاز وا

كــمـــا قــرر مــنح الــقــروض الــقــروض
ـشـاريع الــصـغـيـرة وحـدد لـتـمــويل ا
اســمـــاء الــفــروع  لــلــمــراجــعــة وهي
ــســتــنــصــر  واألمــ  الــقــدس  وا
و الـــشــــيخ عــــمـــر  وســـبـع ابـــكــــار 
واألنــــدلـس  واخلــــنـــســــاء  وســــبع
و حي قـــصــور  والـــبـــاب الــشـــرقي 
الــشــعب  واخلــلــفــاء  وحــذيـفــة بن
و حــيــفــا  والــكــاظــمــيــة  الــيــمــان 
ــصـافي  و ا واحلـريــة  والـرســالـة 
واجلــــســـر  واجلــــانب والــــرافــــعي 
و ـــثــــنى  والــــشــــهـــداء  ـن  وا األ
و الــكــوت  و حي األمــيــر  الــنــجـف 
واخلـــــضـــــر  واالســـــتـــــقـالل  وأبي
ـصـرف عن اخلـصـيب ). كــمـا أعـلن ا
ضــوابط قــانــونـيــة جــديــدة إلقـراض
ــواطــنــ الــراغــبــ بــشـراء شــقق ا
سـكنـية فـي مجـمع بـسمـاية الـسـكني
في الــعـاصــمــة بـغــداد. وحـدد  مــبـلغ
ـئة الـقرض الـذي حـدد بـنـسـبة 80با
من قـيمـة الوحـدة الـسكـنـية وال يـزيد
على  75مـلـيـون ديــنـار بـعـد تـسـديـد
ئة من الدفعة األولى التي تبلغ 10با
دة 15سـنـة بـفـائدة قـيمـة الـشـقـة و

ئة سنويا).  قدرها 6با

صـرف اعلن البـيـانات ). ويـذكـر ان ا
ـبادرات في اضـي عددا من ا العـام ا
ـــتـــقـــاعـــدين من خالل مـــجـــال دعـم ا
اطالق ســـلــفـــة ثالثــة ماليـــ ديــنــار
ـضـمـون ـتـقاعـدين وا لـلـموظـفـ ا
تـقاعـدين بـالتـعاون مع من العـمـال ا
وزارة العمل والـشؤون االجتـماعية .
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حــدد مــصــرف الـرافــدين الــثــامن من
ـقــبل مـوعـدا لـسـحب قـرعـة الـشـهـر ا
ــثــالي) لــلــزبــائن (جــائــزة الــزبــون ا
الـذين حـدثوا بـيـانـاتهـم واستـكـمـلوا
طلوبة والتي اعلن عنها االجراءات ا
صرف.وقال بيان لـلمصرف تلقته ( ا
ــصــرف يــدعــو الــزمــان ) أمـس أن (ا
ــــواطــــنــــ لالســــراع في حتــــديث ا
ــصـرف كــافـة بــيــانـاتــهم في فــروع ا
ـصرفي استـعـدادا لتـطـبيق الـنـظام ا
صرف االلكتروني الـتي اعلن عنـها ا
فـيــمــا يــتــعــلق بــأتــمــتــة  اعـمــاله ),
واضـــاف ان (الــنـــظـــام االلــكـــتــروني
يـفـسـح اجملـال لـلـمــواطن لالسـتـفـادة
ـالــيــة الــتي مــنه فـي الــتـســهــيـالت ا
ـصرف لـه من خالل أتـمـتة يـوفـرهـا ا
الــعـــمــلـــيــات وتـــبــســـيط اإلجــراءات
وتمشية معامالته بـكل سهولة بعيدا
عن االجـراءات الـروتـيـنـيـة) ,واوضح
الــبـيـان ان(هــذه فـرصــة لـلـمــواطـنـ
الـذين لم يـحـدثـوا بـيـانتـهم لـالسراع
في اقـتـناص الـفـرصـة للـفـوز بـاحدى
ـــســابــقـــة وزيــارة فــروع ســـيــارات ا
صـرف لغـرض اجناز وحتـديث تلك ا

وبــشـــأن اخــر اكـــد رئـــيس الــوزراء
حيـدر الـعبـادي وجود نـظرة جـديدة
تـمثلـة بالنفط للتـعامل مع الطـاقة ا
والــغـاز لالسـتـفــادة مـنـهـا .واضـاف
الـــعــبـــادي خالل مــنـــتــدى الـــعــراق
لــلــطــاقـــة ان (الــعــراق تــعــرّض الى
هـجـمــة ارهـابــيـة وتـهــديـد وجـودي
وخرج مـنتـصرا وهـذا االرهاب لديه
فــكـر ايــديــلـوجي مــنــحـرف خــطــيـر
والزال موجـودا وجهـودنا مـستـمرة

للقضاء على هذا اخلطر).
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وقــال ان (الـــعــراق لـــديه خـــزين من
النـفط والـغاز وبـالـرغم من احلرب 
فــان االنـــتـــاج لم يــتـــراجع ونـــعــمل
جــــاهــــدين من اجـل ان نـــؤسس الن
يــكـون الـنــفط مـسـاعــدا ولـيس امـرا
اسـاسـيـا). وكـان الـعـبـادي قـد بـحث
مع الـرئـيس التـنـفـيذي لـشـركة بي .
بي تطـوير احلـقول النـفطـية . وذكر
بــيـان امـس ان (الـلــقـاء نــاقش عـمل
الـشـركــة في كل من حـقـول الـرمـيـلـة
الــــشـــمـــالـي واجلـــنـــوبـي وحـــقـــول
كـركـوك) مـشــيـرا الى ان (الـطـرفـ
بـحـثـا ايـضـا خـطـة الـشـركـة لـلـعـمل
ــســتــقــبــلي في تــطــويــر احلــقـول ا
الـنـفطـيـة الذي يـسهـم بتـنـفيـذ رؤية
احلـــكــومــة لــلـــقــطــاع الــنـــفــطي في
الــعـراق). الـى ذلك دعت بـريــطـانــيـا
الــعـــراق الى تــفــعــيـل االتــفــاقــيــات

برمة ب البلدين.  ا
واشــــــار بـــــــيــــــان امـس ان (وزيــــــر
اخلارجـية ابراهـيم اجلعفـري التقى
سفير بريطانيا لدى بغداد جوناثان
بــوول ويـلـكس وجــرى خالل الـلـقـاء
بحث العالقات الثنائية ب البلدين
ـا يخـدم مصـلحة وسبل تـعزيـزها 
) مــبــيــنـا ان الــشـعـبـ الــصـديـقـ
(الطـرف ناقـشا الـقضايـا اإلقليـمية
ُـشـتـرَك) والـدولـيـة ذات االهـتـمـام ا

واشــاد اجلـعـفـري بـ (مــواقف لـنـدن
الداعمة لبغداد وال سـيما مشاركتها
في مــؤتـمــر الـكـويـت الـدولي إلعـادة
ـدن احملـررة) مـشـددا عـلى إعـمـار ا
ُشترَكة (ضرورة استئناف اللـجنة ا
العـراقـيـة -البـريطـانيـة أعمـالها في

إطار تعميق العالقات). 
من جـهـته أبـدى ويـلـكس (اسـتـعداد
بالده لـدعم الـعـراق اقـتـصـاديـاً عـبر
تشـجيـع الشـركات البـريطـانيـة على
االســتـثــمـار)  داعــيــاً إلى (تــفــعـيل

برَمة ب البلدين). من االتفاقـيات ا
جـــهـــة اخــرى اتـــهم عـــضـــو جلـــنــة
االقـتــصـاد واالســتـثــمـار الــنـيــابـيـة
حــارث احلـارثي هــيـئــة االسـتــثـمـار
الـوطـنـيـة بعـرقـلـة تطـبـيق الـقـوان

الـتي تمس االسـتـثمـار في الـعراق .
وقال احلـارثي في تـصريح امس ان
همة (هناك العديد من الـتشريعات ا
ان وتخدم عـملية التي شرعـها البـر
تطوير الـعمل االستثـماري في البلد
لـكـنـهـا مـازالت حـبـرا عـلى ورق ولم

يـتم تـطـبيـقـهـا بـالشـكل الـصـحيح)
واضـــاف  انه (من بـــ الـــقـــوانـــ
الـــتي  اهـــمـــالــهـــا هـــو الــنـــافــذة
الــواحـدة الــذي كـان يــفـتــرض مـنح
اجـــــازة االســـــتـــــثـــــمـــــار مـن خالله
لــلــمــســتــثـمــر خالل  15يــومــا لـكن
ماحـدث ان االجازات التـستـكمل في
شهـرين او ثالثـة ثم بعـدها تـسحب
االجــــــازة وتــــــبـــــــاع الى شـــــــخص
اخــر)عـلـى حــد تــعـبــيــره.  واوضح
احلـــارثي ان (هــــنـــاك الـــعـــديـــد من

ـالحـظــات الــتي  تـأشــيــرهـا من ا
ــهــا الـى اجلــهــات قـــبــلـــنــا وتــقـــد
ـشـكـلة اخملـتـصـة في الـلـجـنـة لـكن ا
هي بـالـهــيـئـة الــتي تـعـوق تــطـبـيق
نح القـوان النهـا صاحـبة احلق 

االجازة).
وتــابع انه (مـن الـصــعب مــحـاســبـة
ـوجـودة في الـهـيـئة الـشـخـصـيات ا
لوجـود من يـراوغ منـهم اضـافة الى
وجـود من يـدعم تـلك الـشـخـصـيات)

على حد قوله. 
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رأى اخلـــبــــيـــر الــــنـــفــــطي حــــمـــزة
اجلــواهــري ان اســتـكــشــاف الـراقع
الـنـفـطـية مع اجلـوار يـسـهم بـأنـهاء
اخلـالفـــــــات احلـــــــدوديـــــــة. وقـــــــال
اجلــــواهـــري لـ (الــــزمــــان) امس ان
(اســتـــكـــشـــاف الــراقـع الــنـــفـــطـــيــة
احلـــــدوديــــــة هي ضــــــمن جــــــولـــــة
الـتــراخـيص عــلى طـول احلـدود مع
ايــران وكــذلك الــكـويـت وواحـدة في
ــيـاه االقـلــيـمـيـة ) مـشـيـرا الى ان ا
ـوضوع اهـميـة كـبيـرة فيـما (لـهذا ا
يــخص انـهــاء اخلالفــات احلـدوديـة
واللـغط الذي يـثار بـشأن سـرقة تلك
ـائل او الـدول لــلـنـفط عـبـر احلـفـر ا
غـــيــر ذلك) مـــؤكـــدا ان (احلــكـــومــة
اتــــــفــــــقت مـع ايــــــران والــــــكــــــويت
ناطق والسيما ان الستكشاف تلك ا
اي حـــقل عــابـــر لــلـــحــدود بـــأجتــاه
الدولـت سيـكون له اتـفاقيـة جديدة
وهـي تـوحــيــد احلــقل بــحـيـث تـأتي
شــركـة كــطـرف ثــالث النـتــاج الـنـفط
ـساحة واعطـاء احلصص بـحسب ا

وجود فيها احلقل).  ا
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وكـشــفـت وزارة الـنــفط عـن تــنـظــيم
مؤتـمـر إلعالن جولـة تطـوير جـديدة
لــتــأهــيل  11رقــعــة اســتــكــشــافــيـة
ـتــحــدث الــرسـمي حـدوديــة.وقــال ا
بــــاسم الــــوزارة عــــاصم جــــهـــاد إن
(جــولـة جــديـدة سـتــشـمل  11رقـعـة
اسـتـكـشـافـيـة تـقع عـلى احلـدود ب
الـعـراق وايــران والـعـراق والـكـويت
فيها رقـعة بحريـة تطل على اخلليج
ـــؤتـــمـــر الـــعـــربي) وأضــــاف ان (ا
ـية ـشاركة 15شركـة عا سيـحظى 
ـعلـومـات واخذت اشـترت حـقـائب ا
تتـنافس عـلى تطـوير وتـأهيل الرقع
االســتـكــشـافــيـة من أصل 26شـركـة
مـؤهـلــة لـلـمــشـاركـة في الــتـنـافس).
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