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اصــدار جـواز الــســفـر الــعــراقي الـذي
ـبـلغ ٤٠ ألف قـيــمـته 25 ألف ديـنــار 
ـكـاتـب تـقوم مـبـينـا ان (هـذه ا ديـنـار)
بأخـذ مـبلغ 15 ألف دينـار فرق عن كل
جــــــــــواز خالفــــــــــاً لـــــــــلـــــــــضــــــــــوابط
كلفة مبيـنا ان (اللجنـة ا والتعلـيمات)
صـكـاً بـأجـراء الــتـحـقــيق ضـبـطت 62 
ـــكـــاتب وكـــشـــفت عن أن فـــارغـــاً في ا
بالغ التي استحصلتها مجموع فرق ا
كــرسـوم بـدل احلــصـول عـلى جـوازات
مـــلــيــون ــواطــنــ بــاكــثــر 398  من ا
مـؤكـدا (أعــداد تـقـريـرا مـفـصل ديـنـار)
بالقضية تضـمن توصية بفتح مجلس
حتـقيـقي بحق مـدير أحـوال وجوازات
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ــفــتـش الــعــام لـوزارة كــشف مــكــتب ا
الــداخــلــيــة عن اســتــحــصــال مــكــاتب
ـديريـة األحوال االستـنسـاخ اجملاورة 
ـــدنــــيـــة واجلــــوازات واإلقــــامـــة في ا
مــحــافــظــة االنــبـار عـن رســوم اصـدار
ـا أقره الـقانون. جوازات سـفر أكـثر 
فتـش ان (التحقيق ـكتب ا وقال بيان 
االداري االبـتـدائي الـذي أجـراه مـكـتب
تـفــتـيش االنـبــار قـد أظـهــر ان مـكـاتب
االستـنساخ وبـتواطؤ وتـغافل من قبل
ـــصـــارف األهـــلـــيـــة في ـــديـــريـــة وا ا
احملـــافــظـــة تــقـــوم بــبـــيع صك رســوم

ادة  4 إرهاب). وافـصح جهاز األمن ا
الــوطـني عن تــفـاصــيل عـمــلـيــة صـيـد
الــضـبــاع واعـتـقــال ثـمــانـيــة من قـادة

داعش.
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وذكر بيان امس ان (قوات جهاز االمن
الـــوطـــنـي جنـــحت فـي إجـــهـــاض مـــا
تسمى بـغزوة رمضان من خالل تـنفيذ
عملية صيد الضباع اإلستثنائية التي
تـــمــكن خـاللــهـــا من تـــفــكـــيك شــبـــكــة
مــتــشــعــبــة تـــمــتــد من شــمــال وغــرب
مــــشــــيــــرا الى ان وجــــنــــوب الــــبـالد)
(العملـية أثمرت في إلـقاء القبض على
قـيـادات مـؤثـرة في داعش واإلسـتـيالء
عــــلى مـــا بـــحـــوزة تــــلك الـــعـــنـــاصـــر
االجــــرامــــيــــة من أســــلــــحــــة وكـــوا
وصــواعـق ومــواد تــفــجــيــر واجــهــزة
إتـصــال تــســتــخــدم لــفــتح مــضــافـات
واعمال ارهـابية مـختلـفة). في غضون
أصدرت مـحكـمة جـنايـات ذي قار ذلك 
أحــكـامــا عـقـابــيـة بــاإلعـدام والــسـجن

دان بتهم إرهابية مختلفة.  ؤبد 
وقــال بــيــان جملــلس الــقــضــاء االعــلى
تــلــقـــته (الــزمــان) امس إن (احملــكــمــة
ـدان ـؤبـد  قـضت حـكـمـا بـالـسـجن ا
ــة حـــيــازات أســـلــحــة اثــنـــ بــجـــر
ومتفجرات بنيـة تنفيذ جرائم إرهابية
مـبـينـا ان (احملـكمـة قضت في األنـبار)
ة قتل أيضا حكـما بإعدام مـدان بجر
مواطن في أبي غريب لغـايات إرهابية
وحكم آخر قـد صدر من احملكـمة ذاتها

واقـامــة االنـبـار لــلـتـحــقق عن أسـبـاب
ـزاولة الـعمل ـكاتب  الـسمـاح لهـذه ا
فتش دون موافـقات ومفـاحتة مكـتب ا
ـالـيـة بـفـتح حتـقـيق بـحق فـي وزارة ا
صـارف األهلـيـة عن كيـفيه مـعتـمـدي ا
ـكـاتب بــالـصـكـوك الـفـارغـة). تـزويـد ا
اوضح الـبـيـان ان (بـنـاءً وبـشـأن ذاته 
فتش في كتب ا على ورود معلومـات 
مـحـافـظـة كـركـوك مـفـادهـا وجـود أحد
ـطـلـوبـ لــلـقـضـاء وفق اإلرهـابـيــ ا
ــــادة 4 إرهـــــاب في أحـــــد مــــنـــــاطق ا
احملافظة تشكيل فريق عمل مشترك
ـداهمـة الوكر الـذي يخـتبأ والنـجاح 
فيه اإلرهـابي حيث الـقى القـبض عليه
وقام بتدوين اقواله وافـادته وتسليمه
ـعـنـيـة بـغــيـة اسـتـكـمـال الى اجلـهــة ا
االجـراءات القـانـونيـة بـحقه). الى ذلك
اخــتـــرقت مــديـــريــة االســـتــخـــبــارات
الــعـسـكـريــة خـلـيــة نـائـمــة في األنـبـار
والــقـــبـض عــلـى عــنـــاصـــرهــا.وقـــالت
ـديـريـة في بـيـان امس إنه (بـعـمـلـيـة ا
نــوعـيــة اسـتــخـبــاريـة تــمـكـنـت مـفـارز
ـــديــــريــــة في الـــفــــرقــــة الـــعــــاشـــرة ا
وبـالـتـعـاون مع اسـتـخـبـارات لواء 39
من اخـتراق خـلـية نـائمـة في مـنطـقتي
ألـبـو فراج وألـبـو عسـاف في الـرمادي
الفـتا وتـلـقي الـقبض عـلى عـنـاصرهـا)
الى ان (عناصر اخللـية كانوا يرومون
الــــقـــيـــام بــــعـــمـــلــــيـــة إرهـــابــــيـــة في
واضـاف ان (أفـراد اخلـلـيـة احملـافـظـة)
ــطـلــوبـ لــلـقــضـاء وفق إحــكـام من ا
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تـنبي سـؤال سمـعته من شـخص كان قـريبـا مني  ونـحن نهم بـالدخـول الى  قاعـة ا
في نـادي الصـيد الـعراقي لـنسـتـمع الى محـاضرة الـدكـتور احـمد عـبد اجملـيد عن (
ــسـتــقـلـة )  لم أعــلق  وتـركــته يـتــلـقى اجلــواب من احملـاضــرنـفـسه  الـصــحـافـة ا
وإحـتـفـظت بجـوابي لـيـكـون موضـوع عـمودي فـي ( الزمـان) عـله يـطلع عـلـيه ويـحظى

بالقبول لديه ..
ـبــادرة في عــيـد في الـبــدء ال من أن نــشــكـر االســتــاذ حـامــد الــقـيــسي عــلى هــذه ا

تميز في ادارة الندوة.. الصحافة العراقية  والثناء على جهده ا
ـداخـالت شـامــلـة ومـفــيـدة  خــاصـة وأن احملــاضـر له جتــربـته كــانت احملــاضـرة وا
ي ورئـاسـة حتـريـر صحـيـفـة مـهـمـة في ظروف ـهـني واالكـاد الـطـويـلـة في الـعمل ا
اســتـثــنـائــيـة تــمـر بـهــا الـبالد عــمـومــا  والـصــحـافــة خـصـوصــا سـواء في االدارة
ـادية والتـحـريـر أو في قدرته عـلى مـواصـلة الـصـحـيفـة  الـصـدور  رغم الظـروف ا

الصعبة   واستقطاب االقالم من أجتاهات مختلفة للكتابة دون مقابل  ..
ـا يــتــمــتع به من عـالقـة جــيــدة مع الــكــتـاب وتــلك حــســنـة حتــسب له شــخــصــيــا  
ادية  لـكي تستـمر الصـحيفـة منبرا والـصحفيـ  جعلـتهم يتـنازلون عـن حقوقـهم ا
يضم هذا الـطيف االبداعي اجلمـيل   دون أن نغفل حقـيقة أن إنقـطاع الدعم  ومنه

االعالن ال يؤثر على الصحيفة فقط   بل على الصحفي أيضا ..
سـاهـمـة ودورهم في تـمكن ولم يفـت احملاضـر أن يـشـكر جـمـيع الـكتـاب عـلى هـذه ا
واقف الـصـحيـفـة من مـواصـلـة الـصـدور .. وبـالـتأكـيـد ال تـنـسى  الـصـحـيـفـة هـذه ا

الطيبة.
سـؤال كثيـرا ما تـسمـعه ... هل توجـد صحـافة حقـيقـية الـيوم في كل الـعالم  وليس
في الــعــراق فـقط  أم هي واجــهــات  لـلــدول  وأصــحـاب الــقـرار ومــراكــز الـنــفـوذ
ـهــمـة الــتي تـتــحـكم في شــؤون الـبالد  واالحــزاب واالشـــــخـاص  ـؤســسـات ا وا
ــاذا كل هـــــذا االنــفـاق  الـعــالي خـاصـة ـسـتــتـرين ..?.. و ــمـولـ الــظـاهـريـن وا وا

الشــخصي ان لم يكـــن هناك مقابل أو هدف يوازيـــه في االهمية ..?..
ــسـتــقل  أم حتــولت الى ــكن أن تــصــفه بــا واذا مــا وجــدت  هل من بــيــنـهــا من 
ؤسسات أو تتحكم مـول والدول  وا ؤسس وا مشاريع ذاتـية  توزعت على أهواء ا

ادي  فاالعتباري على أقل تقدير... بها نزعة الربح  إن لم يكن ا
وهنـاك من يـتسـاءل  إذا كـان لديـنا كـل هذا الـكم الهـائل من الـفضـائـيات والـصحف
ستقلة  يضاف لها منظمات ا فيها ا سميات  خـتلف ا ووسائل االعالم االخرى 
ـدني أال يفـترض  أن يـكون الـفسـاد في أقل درجاته  ولـيس بهـذه الدرجة اجملـتمع ا
ـروعـة الـتي جتـاوز فـيـهـا هـذا الـتـوصيـف في بـعض مـراحـله لـيـأخـذ صـفة الـنـهب ا
ـال الـعــام والـســرقـة في الــعـلن وشـيــوع احملـســوبـيـة والـســلب واالسـتــحـواذ عـلـى ا
ـشروعة لـتعـطيه الى أخر ال واطن  ا والـرشوة واحملـاصصـة التي تأخـذ من حصـة ا

يستحقها ..
ـستـقـلة وضـرورة وجـودها  اسـئـلة كـثـيرة إجـابـاتهـا تـوضح قـيمـة ودور الـصحـافـة ا

طلوب .. مارسة سلطة رقابية حقيقية حتقق الهدف الوطني ا
ـكن أن هـنـاك مـن يـرى وهـو عـلى حـق .. ان فـسـادا بـهــذه الـدرجـة اخلـطــيـرة كـان 
ـسـتـقـلـة  لـتـكـون لـهـا  مـدرسـة خـاصـة في يـؤهل الـصـحـافـة الــعـراقـيـة  وبـالـذات ا
صحـافـة االستـقصـاء  أو صـحافـة (الـعمق) و (الـنـفس الطـويل) و (الـتغـيـير)  كـما
تـسـمى  تـدرس في الـعـالم  وفـي الـوقت نـفـسه  تـعـمق من دور الـصـحـافـة الرقـابي
الية وارد ا وتساعد فـي ازدهار الصحافة الورقية  وتضمن لها سعة االنتشار  وا
ؤثر في عالم اليوم بعد من االعالن  وتضمن لـها استقالليتها  ويكون لها مكانها ا

تطورة .. فتوح والتكنلوجيا ا الفضاء ا
لكـننـا مع االسف كـنا نـعـتمـد على غـيـرنا في كـشف قـضايـا نحن أولى بـكـشفـها من
االخرين   كما حـصل في فضيحة  سجن (ابـو غريب) وقضايا فساد مـختلفة منها

قضية البسكويت منتهي الصالحية ..
ـكن أن  يساعد في  وهناك من يـرى أيضا  أن فـسادا بهذه الـدرجة اخلطـيرة كان 
تمـيز في هـذا اللـون الصـحفي في الـعراق  على ظـهور (أعالم  كـبار) لـهم تراثـهم  ا
غـرار  االمـريـكي (سـيـمـورهيـرش)  الـذي كـشف مـذبـحة (مـاي الي) في فـيـتـنـام عام
 لكن دورنـا يأتي بـعد أن تـنكـشف  الفـضيـحة وتتـبعـها  بـالتـحلـيل  والتـعليق1969
واالخــبـار واالسـتــضـافـات   وإحــصـاء الـضــحـايـا واخلــسـائـر واالمــوال والـدمـار 
وكـأننـا نحن من إكتـشفهـا  ثم تخفـت تدريجـيا الى أن تنـتهي وتأتي أخـرى وهكذا 
أو نـقع في فخ الـسـيـاسـيـ من خـالل تـسـريـبـات مقـصـودة عـن الـفـسـاد  أو  نـشر
ـسـؤولـ أو سـيـاسـيـ قد تـشم  مـن بعـضـهـا رائـحـة  الـتـسـقيط   أو تـصـريـحات 
ا مبـالغ فيها  وال تـنفرد بهـا هذه الصحـيفة  أو تلك  بل الهداف سيـاسية  أو ر

جتدها قد نشرت في أغلب  وسائل االعالم ..
درسة  االستقصـائية في العراق ومع ذلك ال تزال هنـاك فرصة ثميـنة  لظهور هـذه ا
ـا في اجملـتـمع  لـيس فـي (الـتـنـقـيب) عن  حـاالت الـفـسـاد في الـعـمل الـرسـمي وإ
أيضا كالـظواهر اخلطـيرة  التي نعـيشها اليـوم   مثل اخملدرات واالنتـحار والفساد
ـزارع  في مـناطق االجـتمـاعي وغـيـرهـا من احلـاالت  كاحلـرائق الـتي حـصـلت في ا
ا يكون بعضها متفرقـة من العراق  وليس أن تكتفي بنشر ما يعلن من أسباب  ر
غيـر حـقيـقي  وتـنتـهي دون معـرفـة الفـاعل وتـسجل ضـد مجـهـول .. وقس على ذلك

الكثير ..
كن أن نطـلق عليه صحافة اسـتقصائية في العـراق قد ال يشكل سوى نسبة إن ما 

قليلة مقارنة بالتحقيقات التقليدية واالخبار االعتيادية والكتابات العامة...
كـافحة الـفسـاد أن تعمل ـعنـية  ـكن للـدولة وسلـطاتـها اخملتـلفـة  وبالذات ا وكان 
عـلى خـلق صـحـافـة اسـتـقـصـائـيـة تـمـكن الـصـحـافـة من اداء دورهـا في هـذا اجملـال
ـعــلـومـة  الــرقـابـي  وتـوفــيـر احلــمـايـة لــلـصــحـفـي ومـســاعـدته في الــوصـول الـى ا
ـيــدان لـكــشف الـفــسـاد وتــتـبــعه والـوقــوف عـلى وتــشـجــيـعه عــلى الــعـمل في هــذا ا

مصادره ومن يقف وراءه ..
تـد الشهر وال بـد من االقرار أن هـذا العـمل  شاق  ويـتطـلب صبـرا ووقتـا طويـال  
كن ا سنوات  وجـهدا متميـزا ومتنوعا  ودعمـا غير محدود لـلصحفي  فهل  ور
لصـحيـفة تـعـاني من ضائـقة مـادية ومـهددة بـالتـوقف ب مـدة واخرى أن تـقوم بـهذا

غامرة غير مضمونة النتائج  ..?.. الدور أو يقوم الصحفي 
سـتـقلـة على  أداء ـكن حتـقيق هـذا الـهدف وتـساعـد  الـصحـافـة  وبالـذات ا كيف 
دورهـا الرقـابي  وخاصـة في االستـقصـاء  ومكـافحـة الفـساد والـظواهـر اخلطـيرة 
وهي تشكـو من تفاوت كبـير في الدعم واالعالن  فـبينـما حتظى الصـحافة الـرسمية
ا في ذلك الـنسـبة الـعالـية من االعالنـات جتد الـصحف طـلق   واحلـزبيـة بالـدعم ا
ستقلة حتصل على نسبة ضئيلة ... فقد اشار احملاضر الدكتور احمد عبد اجمليد ا
 الى أن جـوهـر حـيـاة الـصــحـيـفـة هـو االعالن  وهـنـاك صــراع  غـيـر مـتـكـافيء بـ
ائة الصحف عـلى االعالن حيث حتـصل الصـحافة الـرسمـية واحلزبـية على 90 بـا
ـالي من االعالنــات  والـنـســبـة الـبــاقـيــة لـلـصــحـافـة االخــرى   نـاهـيك عـن الـدعم ا
ا يـجعلها ال تـعاني من أزمة مالـية  كما هو حـال الصحافة والتمويل الـسياسي  
ستقلة .. مستعرضا  جتربة صحيفة الزمان في التعامل مع هذه احلالة  بتقليص ا

عدد الصفحات  لكي تواصل الصدور .. وقس عليها الكثير ..
إن من ضـمن واجـبـات الـدولـة  االسـاسـيـة رعايـة الـصـحـافـة  والـصـحـفي   وتـقد
الدعم لهمـا  لكي يؤديا  عمـلهما في الـرقابة والتوعـية واالرشاد .. فهذه الـرعاية تعد
جزءا من تطـبيق مبـدأ (حرية الـصحافـة) .. و (ستكـون هذه (احلريـة) ناقصة  أو ال
تـعـني شـيـئـا  إن لم تـكن هـنـاك صحـيـفـة تـصـدر  ورأي عـام يـراقب  وكـاتب يـنـقد
بـجـرأة ومـوضـوعـيـة ووطـنـيـة )  وفي الـوقت نـفـسه تـسـاعـد الـصـحـافـة  الـدولـة  في
يـدان  خاصة وأنـها تسـتطيع أن تصل كشف اخللل والـفساد  وتـكون عينـها في ا

ا ال تستطيع أن تصل اليها الدولة بكل مؤسساتها ...... الى أماكن   ر
االعالم اليوم يـعد من ب أهم  مقاييس تـطور الشعوب والدول  وبـنظرة بسيطة الى
ـقـراطيـة  فيـهـا  والعالقـة بـ احلاكم اعالم اي بالد  تـعرف مـسـتوى احلـريـة والد

والشعب .. 
-  ال تـعني الصـحافـة شيئـا إن لم يكن هنـاك مسؤول يـقرأ مـا يكتب  ويـستفـيد منه
عنويـة للصحافة خالية من في تغييـر احلال نحو االفضل وتصبح الرقابـة والسلطة ا
مـضـمـونهـا  أو مـجـرد  عالمـة ظاهـريـة او ديـكور كـمـا يـسمـيه الـبـعض عـلى  وجود

قراطية وحرية صحافة ...وتكون استقاللية الصحافة ليس أكثر من عنوان .. د
 } } } } 
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من جميل ما سمعت  من محاضرات  هذا الفرق ب الصحة والعافية ...
ـرض والسقم واأللم الصـحة خاصـة باالبدان  وهي خال ف ا

 .. أمــا الــعــافـيــة فــهي أعم تــشــمل الــصـحــة وغــيــــــرهـا ..
األســقـام والـبـاليـا والـعـلـل والـفـــــ واالمــوال وعـمـوم مـا
ـر على أهل يبـتلى بـه االنسـان.... كان الـرسول ( ص ) 
القـبور ويقول.. أسال الله لكم العافية .. أي يبــــعدهم من

النار ..
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االشكـاالت وتطويـرها او هـيكلـتها
داعــيــا الــدول االخـرى من جــديــد)
الى (مـنح الـعـراق قـروض مـيـسـرة
نشأت على غرار اليابان لـتطوير ا
الـصـناعـيـة التـي تسـاعـد على دعم
االقتـصاد). واقتـرض العـراق نحو
مـلـيار دوالر من الـوكـالة الـيـابانـية
لـلـتـعـاون الـدولي جـايـكـا لـتـطـويـر

حقل نفطي . 
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ـالـيـة وقـال بــيـان امس ان (وزيـر ا
فؤاد حسـ والسفيـر الياباني في
الـعراق نـاوفوي هـاشيـموتـو وقعا
ـتـبـادلـة بـشـأن الـقرض ـذكـرات ا ا
ـدة تـسـديد الـبـالغ مـلـيـار دوالر و

عاما والسماح عشرة سنوات 40
حـيث يـتـم اعـادة تـســديـد الـقـرض
بـاقـسـاط نصف سـنـويـة عـلى مدى
0.2 عاما وتبلغ نسبة الفائدة  30
واضاف ان (الـغرض ـئة ثـابتـة) با
من تــوقـيع الــقــرض هـو لــتـطــويـر
مـصـفى الـبـصــرة والـذي سـيـسـهم
ـــشـــتـــقـــات في حتـــســـ جـــودة ا
الـــنــفــطــيــة بـــاالضــافــة الى زيــادة
القـدرة االنتـاجيـة لسـد احتـياجات
واشاد شـتقـات) الـعراق من هـذه ا
حــســ بـ(دعم حــكــومــة الــيــابــان
لالقتصاد الـعراقي من خالل تقد
ـيـســرة ونـسـبـة فـائـدة الـقـروض ا
مـــنــخـــفـــضـــة). من جـــانــبـه أبــدى
الـسـفـيـر الـيـابـاني اسـتـعداد بالده
لـــدعـم االقـــتــــصــــاد الـــعــــراقي في
مؤكداً ان (حكومته اجملاالت كافة  
عــازمـــة عــلى االســتـــمــرار في دعم
الـعــراق من اجل بـنــاء دولـة قــويـة
افــصــحت ومــســتــقــرة). بــدورهــا 

ـصفى الـذي بدوره خالل تـطويـر ا
سيوفر امـوال للعراق التي يـنفقها
ـشـتقـات الـنفـطـية عـلى اسـتـيراد ا
كـمــا ويـسـهم فـي حتـسـ نــوعـيـة
ــســتــوى عــال وقـــود الــبــانــزيـن 
ـنـتـجـات االخـرى سـيـزيـد وكــذلك ا
مـن كـــمـــيــــاتـــهــــا ويـــحـــافـظ عـــلى
مــبـيــنــا ان (الــوكــالـة نـوعــيــتــهــا)
اليابـانية حتـدد مواضع اخللل في
االمــــاكن االنــــتـــاجــــيــــة وتـــعــــطي
عـاجلة القـروض على اسـاس ذلك 

الــــســــفــــارة عن قــــرض الــــوكــــالـــة
الـيـابـانيـة. واكـد بـيان لـلـسـفارة ان
ـبالغ (هـذا الـقـرض يُـعـد من أكـبـر ا
التـي تخـصـصـهـا حـكـومـة الـيـابان
ـشـروع واحـد في مـنــطـقـة الـشـرق
مبـينا ان األوسط وشمـال إفريـقيـا)
ــشـروع ســيــزيـد من إنــتـاج (هـذا ا
الـــنـــفط مـن خالل إنـــشـــاء مــصـــنع
تــكـريــر جـديــد ومـجــمع الـتــكـســيـر
احلـــفـــزي لـــلــســـوائل فـي مــصـــفى

البصرة).
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ــشــروع يــهــدف إلى وأضــاف ان (ا
ـنــتـجـات الــنـفــطـيـة زيـادة جــودة ا
وسد الـفجـوة ب الـعرض والـطلب
ـــصــنع بـــاإلضــافـــة إلى ذلك فـــإن ا
اجلـــديــــد ســـوف يــــخـــفـف الـــعبء
البـيئي من خالل إدخـال وحدة نزع
ــهــدرج من زيت الــغـاز الــكـبــريت ا

اخلـــــــــــــــــفـــــــــــــــــيـف مــع نـــــــــــــــــقـل
واشــار الى انه الـــتــكــنــولــوجـــيــا)
ـــشـــروع (وبـــعـــد تـــنـــفـــيـــذ هـــذا ا
سيـصبح مـصفى البـصرة الـوحيد
نتـجات النـفطية ذات الذي ينـتج ا
ـضافـة العـاليـة كالبـنزين الـقيـمة ا
والديـزل مالئمـة للـمعايـير الـدولية
لـلبـيـئة كـما ويـسـهم في االنتـعاش
االقتـصادي واالجتـماعي لـلعراق).
سـجــلت الـهــيـئـة الــعـامـة الى ذلك 
لــلـكــمـارك ايــراد يـومـي بـأكــثـر من
مــلـــيــار ديـــنــار في مـــركــز بـــوابــة
البصرةا.وقالت الهيئة في بيان إن
(مركـز بوابة الـبصـرة سجل ايراداً
لـيار لـيـار وربع ا يـوميـاً جتـاوز ا
ديــنـار في ســلـســلـة من االجنـازات
راكـز الكمـركية في التي حتـققهـا ا
مـــوانىء الـــبـــصـــرة كـــان آخـــرهــا
حتـقـيق كــمـرك ام قـصــر الـشـمـالي
اضـية جتـاوز فيه ايراد اجلـمعـة ا
ليـار دينار ويـأتي هذا في خضم ا
الــــتــــحــــديــــات وانــــعــــدام أبــــسط
مــتــطــلـبــات الــعــمل الــكـمــركي في
مـــبــيـــنــا ان ــنـــافـــذ احلــدوديـــة) ا
(الـسـلطـات الـكمـركـية قـامت ايـضا
الـــيـــوم األحـــد بـــاعـــادة اصـــدار 3
حــاويــات حــجم 40 قــدم حتــتــوي
على 4841 كارتـونـا من مادة زيت
احملــــركــــات لــــعــــدم وجـــود اوراق
رسـميـة بهـا). وتعـد الهـيئـة اجلهة
ـسـؤولـة عن عـمـلـيـات األسـتـيراد ا
ـنـافـذ احلـدوديـة والــتـصـديـر في ا
حــيث تـقـوم مــراكـزهـا ـطـارات  وا
الـــعــامــلـــة بــاســـتــيــفـــاء الــرســوم
الكـمركية لـترفد بـها خزيـنة الدولة

كثاني ايراد بعد ايرادات النفط .

ـة اشـتـراكه في ضـد إرهـابـي عن جـر
تـفــجـيــر سـيـارة مــفـخــخـة في ذي قـار
القت وبـدوافع ارهـابـيـة). وفي بـغـداد 
مـديـريــة مـكـافـحــة إالجــــــرام الـقـبض
عــلى مــفـتــعــلي حــادث الـتــســلـيب في

التاجي.
ديرية في بيان إنه (معلومات وقالت ا
توفرت إلى مـكتب إجرام التـاجي تفيد
بوجـود حادث تـسليب شـخصـ مبلغ

ــال قـدره 32 ألف دوالر حـيث  من ا
تــشــكــيل فــريق عــمـل مـخــتـص وبــعـد
ـصـادر اتـضـح بأن الـتـحـري من قـبل ا
ــشـتــكـ بــحـادث الــتـســلـيب هم من ا
قـــامــوا بــافــتــعـــال احلــادثــة من خالل
إطالق الـنـار عـلى عـجـلـتـهم وتـسـجيل
بالغ كاذب وذلك لوجود ديـون بذمتهم

الشخاص عدة).
‚«—Ë√ ÷dŽ

ولـفت الى (عرض األوراق الـتـحقـيقـية
عـــلـى الـــقـــاضي اخملـــتص الـــذي قـــرر
ـادة 243 ق.ع إيــقـافـهم وفـق أحـكـام ا
واتـخـذت اإلجـراءات الـقـانـونـيـة كـافـة

بحقهم بصدد هذه القضية). 
وسقطت ثالثة صواريخ نوع كاتيوشا
بــحـسب بـيـان عـلى مــعـسـكــر الـتـاجي
خلـلــيــة االعالم االمــني الــتي لم تــذكـر
مـزيـدا من الـتـفـاصـيـل بـشـأن احلادث.
وضــبـطت هـيــئـة الـكـمـارك 4 سـيـارات
ــوديل فـي أم قــصــر الـــشــمــالي دون ا
مـخـفـيـة داخل حــاويـات خـلف كـراتـ

مالبس في محاولة لتهريبها. 

قروض الـيـابان . وقـال مالذ االم
لـ (الـــــزمـــــان) امـس ان (الـــــقــــرض
الـوكالـة الـيـابـانـيـة للـعـراق بـقـيـمة
مـلـيـار دوالر لـتـطــويـر حـقل نـفـطي
بــالـبــصـرة يـعــد مـيــسـرا وبــفـائـدة
قــلــيـــلــة ويــســتــخـــدم في تــطــويــر
ـكن ـنــشـأت الــتي تـدر امــوال و ا
ـــبـــالغ من خاللـــهـــا اســـتـــرجـــاع ا
واشـار الى ـقـتـرضـة من خاللـهـا) ا
ان (هــذه اخلـطــوة مـهــمــة تـســاعـد
على انـتعـاش االقتـصاد احمللي من

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

عد خبير اقتصادي اقراض الوكالة
الـيــابـانـيـة جــايـكـا لـلــعـراق مـلـيـار
دوالر لــتـــطـــويــر مـــصـــفى نـــفــطي
بـالـبـصـرة خـطـوة جـيـدة تـعـزز من
ـشـتـقات امـكانـيـة تـطـويـر انـتـاج ا
ـصاف سـتـوى عال و الـنـفطـيـة 
الفـــتـــا الى ان ـــيــــة  الـــدول الــــعـــا
الــقـــرض مـــيـــســر ونـــدعـــو الــدول
االخرى منح الـعراق مبالغ لـتطوير
مــنــشــأته الــصــنــاعــيــة عـلـى غـرار

lO∫ اجلانبان العراقي والياباني يوقعان عقد القرض uð

 مالذ االم
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الــســابق)عــلـى حــد تــعــبــيــرهـا .
وأضــافت ان (ســكــوت احلـكــومـة
الــعــراقـيــة عن هــذه الــفـضــيــحـة
ســـيـــشـــجع بـــقـــيـــة الـــفـــاســـدين
واجملـرمـ وحـتى مـثـيـري الـفـ
وجودين الطائفـية والعنـصرية ا
في اخلــــارج عــــلى الــــعــــودة الى
العراق إلكـمال مسـيرتهم وحتدّي
الــســلــطـة والــقــانــون عــلى غـرار
على ( الـتـحدي الـذي قـام به كـر

حد قولها .
 داعـــيــة رئـــيــسـي اجلــمـــهــوريــة
والـــوزراء الى (ابـــداء مـــوقـــفـــهم
ـدان الـواضـح جتـاه عـودة هـذا ا
كمـا ننتظر واستقبـاله في اربيل 
االجــراءات الــقــانــونــيــة من قــبل

qO¼Qð vM³²ð dLŠ_« ‰öN « ‚d
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اكـــدت جـــمــعـــيـــة الـــهالل االحـــمـــر في
مــحـافــظـة ديــالى  ان  الــتـعــلـيم  يــعـد
واحدا من اهم القطاعات األكثر تضرراً
ـناطق الـتي شهـدت اعمـال عنف  في ا
ـدارس والقـطاع حيث وصـلت ظروف ا
ـناطق الى الـتعـلـيمي عـمـوماً في تـلك ا
وضع صـعب لـلـغـايـة ولم تعـد مـنـاسـبة
ـا خـلق بـيـئـة لألنـشـطـة الـتـعـلـيـمـيـة 
قاسية وغير صحية للـعملية التعليمية

للطلبة . 
وقال مـدير اعالم اجلمـعية حـيدر احمد
لــ (الــزمــان) امس انه (ضــمن بــرنــامج
تضررة التي ـدارس ا إعادة  وتأهيل ا
اعـدته جـمعـيـة الـهالل االحمـر الـعراقي
بــالـــتــعــاون مع الــشــركــاء في احلــركــة
الــدولــيــة لــلــصــلــيب االحــمــر والــهالل
االحــمـــر  قــامت فــرق الـــهالل االحــمــر
العراقي في مـحافظة ديـالى بترميم 11
مـدرسة في قـضائـي  بعـقوبـة وخانـق

وناحية جلوالء). 
واضـاف احــمـد  ان (عـمــلـيـة الــتـرمـيم
شــمــلت اســتــبـدال وانــشــاء صــحــيـات
جــديــدة ونــصب مـنــظــومــات تـصــفــيـة
ـيــاه وكـذلك نـصب خـزانـات وحتـلـيـة ا
مـاء سـعـة  1000 لـتـر في كل مـدرسـة 
فـــضـالً عن تـــركــــيب زجـــاج الــــنـــوافـــذ
وتـــــركـــــيب االبـــــواب وطـالء اجلــــدران
ــــقــــاعــــد الــــدراســــيــــة في عــــدد من وا

الـصـفـوف) .  واضـاف احـمـد  انه  (
ايــضـا جتــهـيــز كل مـدرســة بـصــنـدوق

اسعـافات اولـية يـحتـوي على مـطهرات
وضــــمـــــادات ومـــــواد اســــعـــــاف اولي
مـخــتـلـفــة)  الفـتـا الى انه ( اخــتـيـار
ــدارس كــونــهــا األكــثــر تــضـرراً هــذه ا
وذلك بعد اجراء استبـيان للتعرف على
اعدادها وتقييم حجم الضرر فيها ليتم

شمولها ببرنامج اعادة التأهيل) .
واعلـنت دائـرة صحـة ديالى عن اتالف
ــــائــــدة االيــــراني 17 طـن من بــــيـض ا

نشأ في بعقوبة.   ا
·öð« WOKLŽ

وقـــال مـــديـــر اعالم الـــصـــحـــة فـــارس
الــعــزاوي لـ  (الـزمــان)امس إن (الــفـرق
الرقـابـية تـمكـنت من ضبط 17 طناً من
ـمـنوع نـشـأ ا ـائـدة االيـراني ا بـيض ا
تداوله باألسـواق في اخملازن الـتجارية
لح شرقي بعقوبة)  في منطقة جرف ا
ـصـادرة ـادة ا مـبــيـنـا أنه  ( إتالف ا
فـي مـنـاطق الـطـمـر الـصـحي في طـريق

كنعان السياحي) .
وبـ  الــعــزاوي  أن (عـمــلــيـة االتالف
ـوجب تــمت وفـــــق مــحـضــر رســمي 
نـــظـــام األغـــذيـــة رقم 4 لـــســـنـــة 2011
وحسب قـانون الـصحـة العـامة رقم 89
لـــســــنـــة 1981 وبـــحــــضــــور صـــاحب

العالقة). 
واضاف الـعزاوي أن  (الفـرق الرقـابية
مسـتـمـرة في جـوالتهـا الـتـفتـيـشـية في
ـــنع تـــســــــــــويـق اي مــواد االســـواق 
غـــذائــيـــة غـــيــر صـــاحلـــة لالســـتــهالك

البشري) .

وزارتي الـعــدل والـداخــلـيــة بـعـد
ـــدان مـــوجــــود حـــالــــيـــاً داخل ا
الــعـراق) عـلى حـد زعـمـهـا. وكـان
الـبــارزاني قــد الـتــقى كـر بــعـد

عودته إلى أربيل. 
…UOŠ WÝ—U2

إلى اربــيل لــيــمـارس وعـاد كــر
ـدة حـيــاته الـطــبـيــعـيــة.وخالل ا
ـواقع أنباءً عن اضـية نـشرت ا ا
اعتقـاله في مطار بـيروت من قبل
االنــتـربــول الــلــبـنــاني الــذي قـام
بـإطـالق سـراحه بـكـفـالـة وسـحب
جوازات سفره ومنعه من السفر.
وكشف سكـرتير احملـافظ السابق
عن تـــــفـــــاصـــــيل مـــــا حـــــدث في
مـؤكــدا أن كـر عـاد إلى بــيـروت

أربيل بـشكل طـبيعي دون تـبعات
قانونيـة مستقبـلية. وقال نشوان
جالل في تصريح امس إن (هناك
تـضـلــيالً حـدث بــشـكل كــبـيـر في
حـــادثــة بـــيــروت ومـــا تــبـــعه من
حــديث عـن إلــقــاء الــقـــبض عــلى
كـر وانـتـظـار تسـلـيـمـه لـلـعراق
وغيـرها من الـقصص الـتي نُقلت
الفتا الى ان عبر مـواقع مختلـفة)
(مـــا حـــدث هـــو أن الـــســـلـــطــات
الــلــبــنــانــيـــة أوقــفت كــر بــعــد
االشـتـبـاه به بـشــأن قـضـيـة غـيـر
صـحـيـحة وتـخص دعـوى كـيـدية
رُفـعت في كــركـوك ضــدة بـتــهـمـة
اسـتــيالئه بـحـسب الـدعـوى عـلى

عجالت احملافظة). 
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قـــــررت وزارة الــــدفـــــاع احـــــالــــة
موضوع مـعادلة شـهادات ضباط
قـوات الــبـيـشــمـركـة الى جــامـعـة
الــدفــاع لـلــدراســات الــعـســكــريـة
النــصــاف هــذه اجملــمـوعــة الــتي
وقـــــفت فـي خـــــنـــــدق واحـــــد مع
ـواجهة داعش . القـوات االمنـية 
وقال بيان امس ان (رئيس أركان
اجليش الفريق أول الركن عثمان
ي ترأس اجـتـمـاع اللـجـنة الـغـا
عادلة ضباط شهادات اخلاصة 
إقـلـيم كـردسـتان وجـرى مـنـاقـشة
اإليجاز الذي قدمه رئـيس اللجنة
ـاضية دة ا بشـأن عملـها خالل ا
بـشأن مـوضوع مـعـادلة شـهادات

ضباط البيشمركة).
Ÿu{u*« W UŠ

ـي بـ(إحـــــالـــــة وأوعــــــز الـــــغـــــا
ــوضــوع إلـى جــامــعــة الــدفــاع ا
لــلـدراســات الـعــســكـريــة عـلى أن
يـكـون الـتـصـويت ضـمن ضـوابط
وســيــاقــات اجلــامــعــة إلنــصــاف
مـجمـوعة من ضـباط الـبيـشمـركة
الـذين وقـفـوا مع القـوات االمـنـية

في خندق واحد ضد داعش). 
k U×  ‰U³I²Ý«

وصفت الـنـائـبة من جـهـة اخـرى 
عن ائـتالف دولـة الـقـانـون عـالـية
نصـيف استـقبـال محـافظ كركوك
الــــســــابق جنم الــــدين كــــر في
اربيل بأنه حتد للقانون وللدولة.
وقــالت نـــصــيف فـي بــيــان امس
(نـنـتـظـر من احلـكـومـة االحتـادية
مـوقـفاً رسـمـيـاً جتاه قـيـام رئيس
االقــلــيم نــيــجــيــرفــان الـبــارزاني
بـــاســـتــقـــبـــال مـــحـــافظ كـــركــوك

بغداد
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السيد الرئيس كيم جونغ أون احملترم
حتية طيبة 

ا ندعـوكم للتدخل بـضرب الفاسـدين في بلدنا لـنعيش أصحـاء عقليا وجـسديا متـنعم 
لـديـنا من ثـروات .. بـعد أن قـتـلنـا الفـسـادُ وأفقـرنـا وبعـد تـأكد عـدم قـدرة حكـومـاتنـا على
مـكافـحته  نـدعوكـم باسم اإلنـسانـية أن تـتـفضـلوا حلـكم العـراق لـسنـة واحدة فـقط وهذه

الـدعوة تأتي طـبقا لـتعالـيم قدوتنـا ورجل التأريخ الـفيلـسوف علي
بن أبي طالب الذي حدد أخوّتنا معكم باخلَلق .  وسأضمن لك
أصـوات مالي الـفقـراء الـتي ستـؤيد أيـة خـطوة لـكم في هذا
اإلجتـــاه الــذي نـــســمــعـه عــنـــكم وعن حــزمـــكم لـــعــدم وجــود
ـهـمة نـاسب والـشـجاع في بـلـدنـا للـقـيـام بهـذه ا الـشخـص ا

العاجلة .. دمتم للنضال . 
أخوكم باإلنسانية
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