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الـوقت وتبـيـان اذا ما كـان احلريق
متعمدا ام بسبب التقصير). وشدد
عـلـى ان (جلـنـة الـنـفط والـطـاقـة لن
ـساس باقتـصاد البلد او تسمح با
حــدوث اَي تـقــصــيــر او إهــمـال او
تـعـمد بـحق قـوت الشـعب وشـريان
االقـتصـاد العـراقي) مـنبـها الى انه
(فـي حـال ثـبـوت وجـود تـعـمـد فـان
الـلـجـنة سـيـكون لـهـا مـوقف صارم

قصرين). بحق ا
 وكـان حـريق نـشب فـجر اول امس
في مـينـاء البـصـرة النـفطي الـعائم
وأسـفر عن إصـابـة أربعـة من طاقم
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. وقـــالت شـــركــة نـــفط الـــعــامـــلـــ
الـــبـــصـــرة في بـــيـــان ان احلـــريق
ـــبــــنى أنــــدلـع في أحــــد طـــوابـق ا
الــســكــني وتــمت الــســيــطـرة عــلى
احلــادث فــيــمــا اخــلــيت الــبــنــايــة
احـتــرازيـا.مــشــيـراً الى ان اصــابـة
الـعــامـلــ االربـعـة كــانت طـفــيـفـة.
وتـابـع (انه وبـعـد الـسـيـطـرة عـلى
احلـــــادث إعــــــيـــــــــــــدت احلـــــالـــــة
الـتـــــــــــشـغـيـلــيـة لـلـمـيــنـاء بـشـكل
كـــامـل وال تـــوجــــد تـــوقــــفـــات في
ـنـصـات األرصـفـة الـتـصــديـريـة وا

العائمة).
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والطاقة النيابية هيبت احللبوسي
وزارة الـــنــفـط بــكـــشف مالبـــســات
احلريق الذي التهم احدى منصات
تصدير النفط في ميناء البصرة. 
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وطـلب احلــلـبـوسي في بـيـان امس
سؤولـ في الوزارة وفي شركة (ا
الــــتـــســـويق الـــوطــــنـــيـــة ســـومـــو
سؤول في شركة نفط البصرة وا
الكـشف عن أسـباب انـدالع احلريق
في مـنــصـة لــتـصــديـر الــنـفط ودار
ســكن لـــلــمــوظــفــ الــذي أدى الى
دة من توقف تصدير النفط اخلام 
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أكــد نـائب رئـيـس الـوزراء لـشـؤون
الـــطــــاقــــة وزيــــر الــــنـــفـط ثــــامـــر
الـــغــــضـــبـــان اهـــتـــمـــام الـــعـــراق
ـــصـــاحب بـــاســـتـــثـــمـــار الـــغــاز ا
لــلــعــمـلــيــات الــنــفــطــيــة من خالل
ـا يـعـزز من ـشــاريع الـواعـدة و ا
االنـــتــاج الــوطـــني لــهـــذه الــثــروة
ويــقـلـل حـرق الــغــاز حـفــاظــاً عـلى

البيئة. 
وقـــال الــغـــضــبـــان خالل مـــؤتــمــر
صحفي عقب مـراسم توقيع مذكرة
التفاهم الستثمار غاز ارطاوي ب
شـــركــــة غـــاز اجلـــنــــوب وشـــركـــة
هانيـول االمريكـية بهدف اسـتثمار
 مـلــيـون قــدم مــكـعب قــيـاسي300
ـــــرحــــلـــــة االولى بـــــالــــيـــــوم في ا

للمشروع. 
وبــــــــــ ان (الـــــــــوزارة ومـن خالل
خـطـطـهـا الرامـيـة إلسـتثـمـار الـغاز
من حــقــول عــديــدة فــانــهــا الــيــوم
حتقق خطـوة مهمـة في هذا االطار
لــتـعـزيـز االنـتـاج الـوطـني من هـذه
الـثـروة وتـوفـيـر كـمـيـات جـيدة من
الغـاز اجلاف لرفـد محطـات الطاقة
الـــكــهـــربـــائــيـــة والــغـــاز الـــســائل
ــكـثــفــات ألغـراض االســتــخـدام وا
الــداخــلـي والــتــصـــديــر) مـــشــيــداً
عنية في دوائر (بجهود اجلهـات ا
الـــوزارة ومـــكــــتب وكـــيل الـــوزارة
لشؤون الغاز وشـركة غاز اجلنوب
عــــلى جـــــهــــودهم في الــــتــــعــــاون
واالعـــــداد وصـــــوالً الـى تـــــوقـــــيع

ذكرة والعقود الحقاً). ا
 من جانبه أعرب السفير االمريكي
في بغـداد ماثيـو تولر عن (تـقديره

لـلـخــطـوات الـتي اتــخـذتـهـا وزارة
الـنـفـط بـتقـلـيـل الغـاز احملـتـرق في
حـقـول الـنـفط اجلـنـوبـيـة من خالل
اسـتـثـمـاره واالسـتـفـادة مـنه لـرفـد
مــحــطــات الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة

عدالت جيدة). 
واضــاف ان (الـشـركـات االمـريـكـيـة
ومـنـهـا شركـة هـانـيول تـعـمل بـجد
ـــــشــــاركــــة فـي تــــطــــويــــر عــــلى ا
ـدى اسـتـثـمـارات جـديـدة بـعـيـدة ا
ومــنــهــا مــشــروع اســتــثــمــار غــاز
ارطـاوي الــذي يـهــدف الى تـعــزيـز
االقتـصاد الـعراقي من خالل زيادة
القـدرات احملليـة النتاج الـطاقة في
الــعــراق بــاحــدث الـــتــكــنــلــوجــيــا
ـتـطـورة فـضالً عن تـوفـيره االف ا
فرص الـعمل والـتقـليل من الـتلوث

البيئي). 
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وقال مدير عام شـركة غاز اجلنوب
حــــيــــان عـــبــــد الــــزهــــرة ان (هـــذا
ـهـمة ـشـاريع ا ـشـروع يـعد من ا ا
الســتـثـمـار الـغـاز في عـمـوم الـبالد
وفـي مــحــافــظــة الــبــصــرة بــشــكل
خـاص حـيث يـهـدف الى اسـتـثـمار
الغاز بـطاقة تصل الى 300 مقمق
مـلـيون قـدم مكـعب قـياسـي بالـيوم
وصوالً الى 600 مقمق مليون قدم
رحـلة مـكعب قـيـاسي بالـيـوم في ا
ا يعزز االنتاج الثانية للمشروع 

الوطني من الغاز). 
ـــتـــحــــدث بـــاسم الـــوزارة وأكــــد ا
ــشــروع عــاصـم جــهــاد ان (هـــذا ا
يــأتي ضـــمن خــطـط وزارة الــنــفط
اليقاف حرق الغاز وحتويل الطاقة
ـــهـــدورة الى طـــاقــة احملـــروقــة وا

مــفــيــدة تــرفـــد مــحــطــات الــطــاقــة
الكهربائية بكميات كبيرة من الغاز
وتـقـدر الـفـتــرة الـزمـنـيـة لـلـمـرحـلـة

االولى قرابة 36 شهراً).  
ـشروع يسـتثمر واضاف ان (هذا ا
الغاز من خمسة حقول كبيرة وهي
{مـجنـون غرب الـقرنـة اللـحيس

الطوبة الصبة.
ــرحــلــة الــقــادمــة  الفــتــا الـى ان "ا
ستشهد الـتوقــــــــيع على عـــــــــدد
من عــقــــــــود اســـــــتــثــمــار الــغــاز
تــعـزيـزاً لالنـتــاج الـوطـني من هـذه
الثروة).وطـالب رئيس جلنـة النفط
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ــواطن اســعــار ال تــكــون عــبــئــا عــلى ا
وامكـانية حـصر سعـر كارتونـة البيض
الــواحــدة بــحــدود 50-45 الف ديــنــار.
نتج واوضح احلسني  اهمية حماية ا
ـنع االسـتـيـراد ويـعـتـبـر قرار احملـلـي 
ــان مـــهــمــا جـــداً ســاهم في دعم الـــبــر
ـــنــتـج احملــلي مـــؤكـــداً  (امــكـــانـــيــة ا
الـوصول الى االكـتـفاء الـذاتي بـتضـافر
ــكن ان نـــشـــهــده في اجلـــهــود وذلـك 
الـشـهـر الـعاشـر من هـذا الـعـام مـشدداً
على ضـرورة مضاعـفة اجلـهود من قبل
ـنتـجـ والتـجار الحـتواء ـزارع وا ا
األزمـة الـتي نـشـهـدهـا بـارتـفـاع اسـعار
ـائدة). واوضح احلـضور مادة بـيض ا
خـالل مـــداخـالتـــهـم في الــــنـــدوة عــــلى
ـنــتج احملـلـي خالل مـنع اهـمــيـة دعـم ا
االســتـيــراد مـؤكــدين ضــرورة حـمــايـة
ــنــتج احملــلي وهــذا يــقع عــلى عــاتق ا
احلـكـومة من خالل مـراقـبة تـنـفيـذ قرار
مــنع االسـتـيـراد. مــشـيـرين الى (وجـود
هـنـدس جـيش عـاطل عن الـعمل مـن ا
الــزراعــ وعــامــلــ في هــذا الــقــطــاع
بـــســـبـب غـــلق اكـــثـــر من حـــقل دواجن
ومـــفــاقس ومـــجــازر وحـــقــول اعالف)
امـلـ بـان (تـكـون هنـاك حـلـول نـاجـعة
سـيـقـررهـا مجـلـس الـنـواب واحلـكـومة
الـعـراقــيـة لالرتـقـاء بــالـقـطـاع الـزراعي
ــهــمـة في الــذي يــعـد من الــقــطــاعـات ا

البلدان كافة وليس فقط في العراق).
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واعلـن قسـم التـنـمـيـة الـزراعـيـة الـتابع

لـلعتـبة احلـسيـنيـة  االثنـ عن موعد
رفد االسـواق احمللـية في مـدينـة كربالء
واحملـــافــــظـــات اجملـــاورة بــــاألســـمـــاك
الطـازجة. وقال اخلـبير الـزراعي عدنان
ـقبل لـرفد عـوز ان (العـتـبة حـددت اب ا
الـسـوق بـاألسـمـاك الـطـازجـة بـعـد عمل
اسـتـمـر نـحـو ثالثـة اشـهـر) مـبـيـنـاً ان
تـوقع ان تصل الطـاقة االنتـاجية (من ا
ـــزارع االســمـــاك اكـــثــر من 500 طن).
واضـاف ان (الــعــمل مــسـتــمــر من قـبل
ـضــاعـفـة ـشـرفــة  الــكـوادر الـفــنـيــة وا
الـطــاقـة االنــتـاجــيـة ألجل دعـم الـسـوق
بـــأجـــود االنـــواع) مـــشـــيــراً الـى (رفــد
الـــبــحــيــرات بــأصــنــاف جــديــدة اال ان
الـصـنف الذي سـيـطرح في الـسـوق هو
نـوع الـكـارب والـذي يـعـد اكـثـر االنـواع

رغبة في االسواق احمللية). 
ـشــاريع الــهـدف واشــار الى ان (هــذه ا
مـنهـا دعم االقـتصـاد الـوطني واحلـفاظ
على القيمة الشرائية لألسماك العراقي
واحلـفـاظ عــلى االسـعـار ومـنـع عـمـلـيـة
االســـتـــيــراد الـــتـي تـــرهق االقـــتـــصــاد

العراقي). 
يــذكــر ان الــعــتــبــة قــامت بــزيــادة عـدد
االحـواض الى عـشـرة احـواض بـعد ان
اضي اربـعة احواض كانت في الـعام ا
بـعـد تـخـصيص 500 دو كـمـا ويـعد
قــسم الـتــنـمــيـة الــزراعـيـة مـن االقـسـام
هـمة التي تـبنت انشـائها الـعتبة دعم ا
نتوجات االقتصاد العـراقي من خالل ا

الزراعية واحليوانية.
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ـعنية بالقطاع عن اجلهات احلكومية ا
الزراعي ومـنتـجون ومـستـوردون واكد
ــنع اهـــمــيــة قــرار مــجـــلس الــنــواب 
نتج احمللي وهو االستيراد وتشجيع ا
قــرار كــان مـبــنـيــا عــلى دراســة كـامــلـة
ومـعــطــيــات رقـمــيــة  تــزويـد هــيــئـة
الرئاسة واعضاء اجملـلس بها للخروج
صـلـحة الـعـامة لـلبالد). بـقـرار يخـدم ا
واوضح رئيس اللجـنة  سالم النشمي

ـتـســبـبـة بـعـد ازالــة الـتـجــاوزات ا
بإغالقه.

وذكر بيـان ان (مالكات دائرة بـلدية
الـــكــرادة بـــالــتـــعــاون مع الـــقــوات
االمــــنــــيــــة أزالت ســــوق مـــنــــدرين
تجاوزة ضمن احمللة 90) وإعادة ا
غلق منذ عام فتح الشارع الفرعي ا
 بسبب جتاوزات السوق). 2003
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ذكورة أزالت واضاف ان (الدائرة ا
ــشـيـدة جــمـيـع األكـشــاك واحملـال ا
جتـــاوزاً بـــعـــد تـــوجـــيه االنـــذارات
الـرسـمـية ألصـحـابـها)  كـمـا أعـلنت
األمــانـة عـن إزالــة ســوق مــتــجـاوز
بالكـامل. وبينت (قيـام مالكاتها في
بـلديـة الكـرادة بحـمـلة كـبيـرة إلزالة
ـسمـى شعـبـيـاً { بـسوق الـسـوق ا
مــنـدرين} بـالـكــامل وفـتح الـشـارع
ــغــلـق بــفــعـل جتــاوزات الــســوق ا
والذي يربط شـارعي الكرادة خارج
ـغـلق مـنـذ سـنـة والـكـرادة داخل وا
 بـفـعل الـتـجـاوزات).واتـفـقت2003
محـافظة بـغداد مع شـركة رونيـنغو
احلـكـومـيـة الـصيـنـيـة عـلى تـشـكيل
فرق عـمل مشـتركـة لتنـفيـذ مشاريع
مـــهــمــة في مـــخــتــلف الـــقــطــاعــات
اخلــــدمــــيــــة. وقــــال احملــــافظ فالح
اجلــزائــري خالل اســـتــقــبــاله وفــد
الـشـركـة الـصـيـنــيـة بـحـسب بـيـان
كـتـبه اإلعالمي امس إن (مـحافـظة
بــغـــداد تـــولي اهــتـــمـــامــا كـــبـــيــرا
ــيـة الســتــقــطــاب الــشــركــات الــعــا
الــرصــيــنــة لــتــنـفــيــذ مــشــاريــعــهـا
واالسـتفـادة من اخلـبرات والـتـطور
ـتقدمة العلـمي والفني في الدول ا
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الـتـجـريـبي) الفـتـا الى ان (الـشـركـة
ـوافـقات االصـولـية بـصـدد اكمـال ا
لــغــرض الــتـــعــاقــد واالتــفــاق عــلى
ــواصــفـات جتــهــيــز الــكــمــيــات وا
ـطلـوبـة). وبـ أن (الشـركـة سبق ا
لهـا التـعاقد مـع جهات مـختـلفة من
بــيـنـهـا كـهـربـاء اجلـنـوب وكـهـربـاء
بـــغـــداد من خالل نـــصب تـــراكـــيب
االنـــارة في شـــارع الـــنـــقــابـــات في
ـنصـور ومن ساحـة كـهرمـانة الى ا
ــديـر ســاحــة الــفــردوس). واشــار ا
العام الى ان (الشركة تمتلك مصنع
تجددة ـنظومات االنـارة ا متكامل 

وفق عــقـــد الــشــراكــة مـع الــشــركــة
االردنية لـلصناعـات احلديثة وكالء
ـيـة والـتي تـعد شـركـة شـريـدر العـا
صـديقـة لـلبـيئـة ولـها دور فـعال في
تــقــلــيل اســتــهالك الــطــاقــة بــعــمـر
تـشـغــيـلي اكـثـر من 50 الف سـاعـة
ئة مع وتوفـير طاقـة بحدود  70با
قــــوة انــــارة اشـــد وعــــدم الـــتــــأثـــر
ــرتـــفــعــة الى بــدرجــات احلـــرارة ا
جــانب اجلــمـالــيــة كــونـهــا تــتــوفـر
بتـصامـيم واشكـال مخـتلـفة تواكب
متطـلبات العـصر مقـارنة باالضاءة
الــتــقـــلــيــديــة). وأبــدى (اســتــعــداد
وامكانية الشركة للتعاون والتعاقد
مـع اجلـــهـــات الــــراغـــبــــة لـــغـــرض
وفرة جتهـيزهـا بتـراكيب االنـارة ا
ــواعــيــد لــلــطــاقــة بــالــكــمــيــات وا
ؤهلة احملددة المتالكـها الكـوادر ا
وذات اخلـبـرة بـهذا اجملـال).ازالت
أمــــانـــة بــــغـــداد عــــددا من الـــدور
والـــهــــيـــاكل واألســــاســـات الـــتي
شيـدت جتاوزاً عـلى أرض زراعية
ضمن مـنطقـة بوب الـشام. وأشار
بـيــان امس الى (قـيــام قـسم بـوب
الــشـام الــبــلـدي بــازالـة اربع دور
وثالثـــــــة هـــــــيـــــــاكـل وعـــــــدد من
األسـاسـات الـتي شـيـدت جتـاوزاً
قرب منطقـة البزل وبعد إنذارهم
ألكثـر من مرة وعدم اسـتجـابتهم
لإلنـــذار بــاشـــرت صـــبــاح امس
مـالكـات االمــانـة بــحــمـلــة إلزالـة
وهـــــــــــدم الـــــــــــتـــــــــــجــــــــــاوزات
ـذكورة).وأعـلـنت أمانـة بـغداد ا
ـنـطـقـة ـهـمـة  أحـد الـشـوارع ا
ـغـلق مـنـذ عام 2003 الـكرادة ا

وهــــو مـــا نــــســـعـى الـــيـه من خالل
اطالقـنـا حـمـلة خـدمـة بـغـداد شرف

لـــنــا). وأضـــاف اجلــزائــري أنه (
ـشـترك واطالع بـحث آلـية الـعـمل ا
الـشركـة الصـينـيـة على احـتيـاجات
مــنـــاطق حـــزام بــغـــداد لـــتــنـــفـــيــذ
ــشــاريـع في قــطــاعـــات الــصــحــة ا
والـتربـيـة والسـكن والـطرق والـنقل
وتــــدويـــر الـــنـــفــــايـــات والـــصـــرف
ــعـاجلــات الـصــحـيـة). الــصـحي وا
سـنا جديـة وتعاطيـا كبيرا وتابع (
من قــبل وفــد الــشــركــة لــلــعــمل في
الــــعـــاصــــمــــة) مــــشــــددا عــــلى ان
(احملــــــافــــــظــــــة بــــــدورهــــــا ابـــــدت
اسـتـعــدادهـا لـتــقـد الـتــسـهـيالت
الالزمــة لـتــلك الــشــركـات لــلــمـضي
ـــشــــاريع بــــالــــعـــمـل وتـــنــــفــــيــــذ ا
ـوارد الــقــطــاعــيـة).وبــحـث وزيــر ا
ـائـية جـمـال الـعادلي مـع السـفـير ا
االمـريــكي في بـغــداد مـاثــيـو تــولـر
ــوصل. وذكـر مــلف صــيــانــة ســد ا
بـــيــان لــلــوزارة امس ان (الــعــادلي
الـتقى الـسـفيـر االمريـكي في بـغداد
مـــاثـــيــو تـــولــر لـــبـــحث الــتـــعــاون
شـترك ب الـبلدين االستراتـيجي ا
ــــــــــوارد فـيــمــا يـخـص تـطــويــر ا
ـائيـة في العـراق وضـمان حـقوقه ا
ـشـتـركـة مع ـيــاه ا ــشـروعـة في ا ا
ـتشـاطئـة). وأضاف الـبيان الدول ا
انه (تـمت مـنـاقـشـة استـالم مالكات
الــوزارة العـمـال صـيــانـة وحتـشـيـة
ـــوصل بــعـــد انــتــهــاء اسس ســد ا
ــبــرم مع شـــركــة تــريــفي الــعـــقــد ا
ــهـــنــدســ االيـــطــالـــيــة وفـــيــلـق ا

االمريكي). 
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ـرحـوم نــايف بـرنـوطي مــنـذ سـنـة 1941 رئـيـســا لـشـعـبـة عــمل أبي ا
نـتـجـات الـنـفـطيـة في الـعـراق (مـقـابـلة الـترجـمـة في مـصـلـحـة توزيـع ا
لـسـيـنـمـا اخلـيام فـي شارع اخلـيـام) ثم انـتـقل بـعـد مـؤتـمر أوبك األول
الـذي عـقـد في بــغـداد بـنـفس عـنــوان وظـيـفـته في شــركـة نـفط الـعـراق
’’ومقرهـا حينـذاك البنايـة اجملاورة لوزارة الـتخطيط ‘‘كان رحمه الله
نعـقد في بغداد لـلترجمة أول مترجـم اثن في مؤتـمرمنظـمة أوبك ا
من اإلنكليـزية إلى العربيـة  بينما تـولى االخرالترجمـة من العربية إلى
ـنـتـجات اإلنـكلـيـزيـة وهـو مـوظف أرمـنـي ويعـمـل في مـصـلـحـة تـوزيع ا
النـفطية أيـضاً. يتـميز والـدي بذاكرة قويـة جدا ودقة بـالغة في تـعابيره
وترجـمته كـما أنه كـان نبـيهـاً جداً في مالحـظاته عـما يرى ويـسمع من
ومنذ ما بعد ثورة 14 تموز 1958 أحداث .وكنا -أي -أفراد العائلة 
نشـــــــتري 5-3 صـحف يومـيـة لكـافة االجتـاهـات  ومنـها الـصـحيـفة
ز ? ). وفي مـساء اليـوم الذي نـشر فيه الـقانون اإلنكـليزيـة (بغـداد تا
رقم 80 في الـصحف احملـليـة  وبعـد قراءة أبي الـنص بالـلغـة العـربية
الـتـفت إلي قـائالً :رمـزي: لـقـد تـرجـمت أنـا هـذا الـقـانون قـبل 3 بـدقـة 

سنوات !!! .
ثم أضــاف : ســنـة 1958 حــضـر مــقــر عــمــلي في مــصــلــحـة تــوزيع
نـتـجـات الـنـفطـيـة (وكـنت في أكـثـر االيـام أعـمل بعـد الـظـهـر أيـضاً ) ا
حــضـر شــخص وأبــلـغــني أن نــوري الــسـعــيـد يــطــلـبــني وأن ســيـارة
بأنتظـاري ألخذي اليه !!. قلـقت جداً كوني ال أتعامـل نهائيا بـالسياسة
ولست موظفاً فنياً أوإدارياً أضافة الى أنني لم التــــــق نوري السعيد

(الباشا ) طوال حياتي اال أنني لم استطع الرفض. 
وصلت داره في جانب الكرخ وكان الباشا في استقبالي . 

وبـعــد الـتــرحـيب الــتـقــلـيـدي واجملــامالت  قــال أنه سـمع عن كــفـاءتي
كمتـرجم كمـا تـأ كد من إخالصي الـوظيفي وأمـانتي. وبعـد أن شكرته
قـال أن لـديه كـتـابـاً سـرياً لـلـغـايـة ويـرجوني تـرجـمـته وطـبـعه عـلى االلة
ـسودات الـطابـعة بـيـدي  أي أال أسلـمه الطـابعـة . ثم عـلي أن احرق ا

ستخدم لطبع النسخ االخرى.  وحتى الكربون ا
واضاف انه وبعد انتهـائي من ترجمة الكتـاب وطبعه بعدد (محدد) من
النسخ  أن أجلبه شـخصيا إلى داره وأكد علي بـان أسلم الترجمة له
شـخصيـا أو للـها فـقط ( يقـصد زوجـته) وكـرر تاكيـده بأن ال أسـلمه
ح لي بان إلى أي شـخص ثالث بـتاتـاً حـتى لو كـان أبنـه صبـاح .. ثم 

عدم االلتزام بالسرية سيضرني كثيراً  وهو تهديد مبطن واضح . 
طلوب ترجمته رحوم أبي قائالً : تب لي فيما بعد بأن الكتاب ا قال ا
هو قـانون يتـعلق باسـترجاع حـقول نفط غـير مستـثمرة من شـركة نفط

العراق ..
أكـمـلت الـترجـمـة خالل أيـام وكـنت أقـوم بالـتـرجـمة بـعـد أوقـات الدوام
حيث ال يـتـواجـد مـوظـفـو شـعـبة الـتـرجـمـة  وطـبـعت أوراقـهـا بـيدي ثم
ـسـودات وأوراق الـكاربـون ..بـعـدهـا ; ذهـبت عـصرا إلـى بيت مـزقت ا
الـبـاشـا الـذي اسـتـقـبـلـني مــرحـبـا وطـلب مـني الـبـقـاء لـشـرب الـشـاي.
ـاذا كل هـذه وخالل سـاعـات امــضـيــتـهـا مــعه سـألـتـه قـائال : بـاشــا 
ا وضـوع طا تكـرر علي بـالتكـتم على ا السرية ,وما مـوجب تأكيـدك ا

أنه سينشر يوما ما بالتأكيد . 
ـا لم أكن أتوقـعه فقـال : حال عـودة اجمللس الـنيـابي لألنـعقاد أجاب 
(وكـان اجملـلس في عـطـلـة أيـامـهـا) سافـاجيء الـنـواب بـتـقـد الـقـانون
للـحصول عـلى موافـقتهم  ’’وقبل أن يحـرك اإلنكلـيز عمالئـهم إليقاف

تشريع القانون !!!  
..تـرك والــدي مـنــزل نـوري الــســعـيــد مـســتـغــربـاً

تعليقات الباشـــــــا وتكتمه ;
ـعــروف بـعالقــاته وتـعــاونه مع االنـكــلـيـز وهــو ا
(قــبل أن يــحـــرك اإلنــكــلــيــز عـــمالءهم إليــقــاف

تشريع القانون !!).

-1-
ا تمـتد لتشمل جوانب الي وا األمانة ليست محـصورة في اجلانب ا

هنية  كن ان نسميه باألمانة ا عديدة أخرى من أهمها : ما 
ـعــمــار مـؤتــمن عــلى اجنـاز الــبــنـاء بــشـكـل سـلــيم خــالٍ من الـغش فــا

والشوائب..
طالب الـعلمـية لطالبه دون تـقصير .. درّس : مؤتـمن على ايصـال ا وا

وبتفان واخالص ...
والـطـبيـب : مؤتـمن عـلى مـرضاه يـفـحصـهم بـدقه ويـكتـب لهم الـوصـفة

ناسبة البعيدة عن االجحاف بهم  ا
هن االخرى مـطلوب من أصحـابها الـوفاء بكل متـطلبات وهكذا بـاقي ا

األمانة احلرفية .
-2-

لقد كثرت الشكوى من اتفاقات معيّنة ب بعض االطباء أو الطبيبات
وب صيـدليات معـيّنة على كـتابة وصفـات (مشفرة) تؤدي الـى مطالبة

كتوبة فيها . حامليها بأضعاف السعر احلقيقي لألدوية ا
-3-

لقد فرغتُ للتو من قراءة شكوى (زوج) اصطحب (زوجتَهُ) 
وقد كتبتْ وصفة طبية بعد معاينتها لزوجته وقالت :

راجع الصيدلية الفالنية وح راجع الصيدلية قالوا له :
وصوف هو 45000 دينار  ان ثمن الدواء ا

ولم يكن عنده االّ 15000 دينار فقط .
وح راجع صيدليات أخرى قالوا له :

انــهــا وصــفــة مــشـفــرة  وعــاد الى زوجــته يــشــكــو لــهــا مـعــانــاته من
ـلك مـا يـطلـبـونه من ثـمن لـلدواء الـصـيـدليـات الـتي راجـعهـا  وانه ال 

وصوف . ا
وفي اثناء حديثه مع زوجـته كانت هناك امرأة تصـغي حلديثه فما كان
طلـوب وطالبته منهـا االّ ان قامت ودلَتّه على صـيدلية قـدّمت له الدواء ا

بدفع 13000 دينار عراقي فقط 
شكلة ..!! انّ الصدفة وحدها هي التي حلّت ا

طلوب : وا
واطن ... أوالً :ايجاد تسعيرة رسمية لالدوية للحفاظ على مصالح ا

ثانيا :
ـا يـجـري مـن اتـفاقـات جتـاريـة بـعـيـداً عن ـراقـبـة الـدقـيقـة  الـرصـد وا

وازين . الضوابط وا
ـتالعـبـ ـسـلك الــذمـيم من ا وانـزال الـعـقـوبـات الـرادعــة بـأصـحـاب ا

باألسعار..
ا قيل : وقد

{ مَنْ أَمِنَ العقوبةَ أساءَ األدب } 
انّ مـا يــتـقـاضــاه الـطـبــيب من أجـرةٍ عــلى الـفــحص  ومـا يــعـود عـلى
الصيدالني من ربح ح يبيع الدواء بسعره احلقيقي هو األصل الذي
ـة واالّ وجب احـالـتـهم الـى الـقـضـاء بـجـر البُـدَّ ان يـلـتـزم به اجلـمــيع 

ؤتمن عليها . هنة ألنهم ليسوا  النصب  وحرمانهم من مزاولة ا
ويؤسفنا ان نقول :

ان الـنــهب والـسـلب الـيـوم ال يــقـفـان عـنـد تـخـوم
ـارســان وبـأشـكـال وألـوان ـا  ـال الــعـام وا ا

عديدة في شتى اجملاالت.
وهنا تكمن الكارثة .
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ـيـاه واالهوار عـقـدت جلـنـة الـزراعـة وا
اجـتمـاعاً برئـاسة الـنائب االول لـرئيس
مـجـلس الـنـواب حــسن الـكـعـبي بـشـأن
ـــائــدة ودعم ارتـــفــاع اســـعــار بـــيض ا
ــنـــتج احملـــلي. وذكــر بـــيــان امس ان ا
(الكـعبي افـتتح االجتـماع الـذي حضره
ثلون وزير الزراعة صالح احلسني و

نع منعا تـاما استيراد التوجه بقـرار 
ائدة ; الدجاج احلي واجملمـد وبيض ا
ـنتج احملـلي بشـرط االخذ بـنظر لدعم ا
ـــنـــتج احملـــلي مع االعــتـــبـــار جـــودة ا
امكـانـيـة الـتأكـيـد عـلى تـغطـيـة الـسوق
ـواد. من جــهـتـهم اكـد احملـلـيــة بـهـذه ا
اعـضـاء الـلـجـنـة نـيـتـهم اعـطـاء فـرصـة
لـلـمنـتـج بـشـرط أن يكـون هـناك وقت
وجــدول زمــني مــحــدد والــوصــول الى
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تـسعى الـشركـة الـعامـة للـصنـاعات
الـكـهـربـائـيــة وااللـكـتـرونـيـة احـدى
ـعـادن شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
لتجهيز شركـة توزيع كهرباء بغداد
ـوفـرة لـلـطـاقـة في ضـوء بـاالنـارة ا

خــطــة وزارة الــكــهــربــاء لــتــرشــيـد
االســتــهـالك. ونــقل بــيــان امس عن
مــديـر عــام الـشــركـة سـعــدي هـاشم
الكــات الــهـنــدســيـة في قــوله ان (ا
ـوفـرة مـصــنع مـنـظـومـات االنـارة ا

لـلــطـاقـة الــكـهـربــائـيـة في الــشـركـة
ـالكات الهـندسية وبالتـنسيق مع ا
ـركـزي والــفـنـيــة في قـسم االنــارة ا
لـــشــركـــة تــوزيع كـــهــربـــاء بــغــداد
ـاذج لــتــراكـيب بـاشــرت بــنـصـب 
ـوفرة لـلطـاقة ضـمن نطاق االنارة ا
شـــبـــكـــة تــوزيع
كـهـربـاء الـصـدر
شـــــــــارع ابــــــــو
طــالب). وأشــار
الـى ان (هــــــــذه

الــــتـــراكـــيب 
نــصــبــهـا عــلى

مــتــراً ارتــفــاع 15 
وقـوة االنـارة 188
واط وقــــــد نـــــــالت
اسـتحـسـان اجلـهة
ــســتــفــيــدة عــنـد ا
الــــــــتـــــــشــــــــغــــــــيل
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الكهرباء تستبدل انارة الشوارع


