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اصـدرت هـيـئة الـنـزاهـة أمـر قـبض جـديد
بـحق مـحـافـظ  بـابل عن تـهم ومـخـالـفـات
ـادة 340 من قــانــونــيــة وفــقــاً ألحــكــام ا
قــانـون الـعــقـوبـات.وأشــارت الـهــيـئـة في
بــيـان امس أن (مــحـكــمـة حتــقـيق احلــلـة
اخملـتـصة بـقـضـايـا النـزاهـة أصـدرت أمر
قـبض وحتــرٍّ عـلى احملـافظ وفــقـاً ألحـكـام
ادة 340 من قـانـون العـقـوبـات إضـافة ا
إلى أمـر قــبض وحتـرٍّ بـحق مــديـر بـلـديـة
احلـلــة الـسـابـق وفق الـقـرار 160 لـسـنـة
1984 لــقــيـامــهــمـا بــتــوزيع قـطع أراضٍ
خالفــاً لـلــقــانـون)¨واضـاف ان (احملــكــمـة
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ـــســـتـــشــار أصـــدرت قـــراراً بـــتــوقـــيـف ا
الـقـانـوني حملــافظ بـابل لـقـيـامه بـتـجـاوز
حدود وظيفته)¨الفتا الى ان (القرار صدر
ـادة 331 من قـانـون اسـتــنـاداً ألحــكـام ا
ـتـهم بإجـبـار مـوظفي الـعقـوبـات لـقيـام ا
مـديـريـة الـعـقـود احلـكـومـيـة عـلى تـوقـيع
مــحــاضـــر الــفـــتح والــتـــحــلــيـل وإحــالــة
ـــشــاريع فـــضالً عن تـــســيــيـــره الــكــتب ا
الصـادرة عن محـافظ بابل مـسحـوب اليد
رغم إصـدار مـحــكـمـة جـنـايـات احملـافـظـة

مذكرات قبض وحترٍّ بحقه). 
كـما اعـلـنت الـهـيئـة عن صـدور قـرار حكم
بـاحلبس الـشـديـد عـلى نقـيب احملـاسـب

الـسـابق لـقـيـامه بـصـرف اكـثـر من مـلـيـار
ــا و مــقـرر ديــنــار بــســوء قــصــد خـالفــاً 
ُـدان الذي قـانـونـاً. واوضح الـبـيـان ان (ا
كــان يــشــغل مــنـصب نــقــيب احملــاســبـ
ال الـعام السـابق اقـدم على الـتـصرف بـا
بـسوء قـصـد خالفـاً للـغـرض الـذي عـد به
إلــيـه أو ســلم لـه من أجــله حـــسب مــا ـــو

Æ(ًمقرر قانونا
دان قـام بـصرف مـبـلغ يصل مـبيـنـا ان (ا
إلـى أكــثــر مـن مــلـــيــار ديــنـــار من أمــوال
الــنــقــابــة في مــجــاالت لــيس لــهــا عـالقـة
بنشـاط النـقابة)¨وتابع ان (مـحكـمة جنح
ُـختصـة بقضـايا النـزاهة وصلت الكرخ ا

تـهم بعد ـقصـرية ا إلى القـناعة الـتامَة 
ــلــة في ـــتـــحــصـَّ اطالعــهـــا عـــلى األدلــة ا

الـقـضـيـة الـتي حـقـقت فـيـها
وأحـــــــالـــــــتـــــــهـــــــا إلى

وأصدرت القضاء
حـــــــكـــــــمـــــــاً
بـاحلـبس
الــشـــديــد
بــــــــــــحـق
ـــــــــــدان ا
اسـتـنـاداً
إلـــــــــــــــــى

ادة أحـكـام ا
453 مـن قـــــــانـــــــون

العقوبات). 
نـفى مـديـر عـام مـصـرف في غـضـون ذلك 
الـرشـيـد رشاد خـضـيـر وحـيـد االتـهـامات
مطـالبـا من اتهـمه بالـفساد وجـهة الـيه ا
عرض االدلـة امام الـقضـاء والرأي الـعام.
وذكـر بيـان لـلـمصـرف ان (االدارة الـعـامة
لــلــمــصــرف وبــشــخص مــديــرهــا الــعــام
تتعرض الى حملة منذ يوم استخدمت
فيها اساليب التسقيط واالستهداف ومن
دون وجه حق حيـث يقـود احلمـلـة بعض
ن ـــروجــ لـــهـــا ومن يــقـف وراءهــا  ا
تـضـررت مـصـاحلــهم الـشـخـصـيـة والـتي
يطـالبـون فيـها بـاستـحقـاقات وامـتيازات
مـؤكـدا مـخـالـفــة لـلـسـيـاقـات الـقـانـونـيـة)
ـواجــهـة اي ـصــرف  (اســتـعــداد مـديــر ا
اتــهــامــات ويــكــون الــقــضــاء والــنــزاهــة

وضوع).  الفيصل في هذا ا مخطط اثاري مضبوط في الكمارك

ـكـونـات ( بــحث واقع صـحـافــة ا
ــسـتــقـلــة في اقــلـيم والـصــحــافـة ا
كــــردســـتــــان ووضع الــــصـــحــــافـــة
كـــمـــا خــصـص جــلـــســة الـــكـــرديــة
ـشـاركـة ثالث صـحـفـيـات تـركـزت
عــــلى واقـع عـــمل الــــصـــحــــفـــيـــات

وحتديات بيئة العمل).
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ـلتقى ـشارك في ا الفتا الى ان (ا
ؤسسات الـصحفية ومن من قادة ا
الــصـحـفــيـ احملـتــرفـ فـضال عن
أســاتــذة اعالم بــخــمس جــامــعــات
الـى جـانب بـعض نــشـطـاء عــراقـيـة
قـدمـوا أوراق عـمل ـدني اجملـتـمع ا
وخـالصــــــــــات جتــــــــــارب عـن واقع
الصحافة واالضاءات الصحفية في
ظـل األزمـــــــــــــــات والــــــــــــــعــــــــــــــنـف
فـضال عـن مـنــاقــشـة والـتــهــديــدات
ـهــنـيــة والـقــانـونــيـة الـتــحـديــات ا
ــالـيـة الـتي تـواجـه الـصـحـفـيـ وا

ؤسسات الصحفية). وا
مـؤكـدا ان (اجلــلـسـات نـاقـشت دور
االعـالم في خـــــلـق الـــــتــــــغـــــيـــــيـــــر

ـساهـمـة في حفظ الـسـلم االهلي وا
ــجـتــمع مــتـعــدد قـومــيــا وديـنــيـا
وســبل الـــتــغـــلب عــلى ومـــذهــبــيـــا
التـحديـات التي تـواجه الـصحـفي
العراقي لتقـد صحافة احترافية
تـلــتـزم الـتــقـصي عـمــيـقــة ومـؤثــرة
ـــوضــوعـــيــة واحلـــيــاد والـــدقــة وا

والتوازن). 
وحـصل الصـحـفي مـيزر كـمـال على
اجلـائـزة األولـى لـلـمـلـتـقى في حـقل
عن تــقـريـره الـتــقـاريــر الـصــحـفــيـة
ـــوت في تــظـــــــــاهــرات (حــكــايــا ا
سيل العراق.. القتل بقـنابل الغاز ا

للدموع).
وفـــازالـــصـــحــــفي نـــوزت شـــمـــدين
بـــاجلــائــزة الــثـــانــيــة عـن تــقــريــره
ــــوت (اخلــــســــفـــــة .. حــــصــــالــــة ا
وذهبت اجلائـزة الثـالثة الداعـشيـة)
لــلــتــقــريــر الــصــحــفي الـى مــحــمـد
الزيدي عن تقـريره (اجتار بالـعمالة
األجــنـبـيـة في الــعـراق...تـهـريب من
كــــردســــتــــان إلـى بــــغــــداد يــــفــــاقم
كــــمــــا حــــصل ثـالثـــة الــــظــــاهــــرة)
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اعــلـنت مـجـمـوعــة من الـصـحـفـيـ
ـلتـقى الـثاني يـ خالل ا واالكـاد
لـلـصـحـافة االحـتـرافـيـة عن تـشـكيل
لــوبي صـــحــفي يـــضم قــادة الــرأي
ـــنــظــمـــات الــصــحـــفــيــة الـــعــام وا
ـــســـــــــــتـــقـــلــة ووســـائل االعـالم ا
يـهـدف الى حتـقيق وصـيـانـة حـرية
الـعمـل الصــــــــــحـفي وفق الـسقف

الوارد في الدستور . 
ـلتـقى الثاني واختـتمت فـعالـيات ا
لــلـصـحـافـة االحــتـرافـيـة الـذي نُـظم
ـشــاركــة أكــثـر من مــئــة صــحـفي
ي وطـالب كـــلــــيـــات اعالم وأكـــاد
سابقة ألفضل باالعالن عن نتائج ا
ـــواد الـــصــــحـــفــــيـــة في حــــقـــلي ا
(الـتقـارير الـسرديـة) و(الـتحـقيـقات

االستقصائية). 
ونقل بيان تلـقته (الزمان) عن مدير
الــشــبــكــة ســامــان نــوح الــقــول ان
ــلـــتــقى الــذي عــقـــدته الــشــبــكــة (ا
للصـحافة االسـتقصـائية وبدعم من
مــنــظــمـــة أ . ام . اس تــضــمن ست

وجـلـسـات جـلــسـات حـواريـة عـامـة
تـشـاوريـة شارك فـيـهـا أكـثر من 30
مـــــتــــحــــدثــــا مـن الــــصــــحــــفــــيــــ
ي وقادة منظمات معنية واالكاد
الى جـــانب بـــالـــشـــأن الـــصـــحــــفي
ورشت تدربيتـ تركزتا على فَنَي
كتـابة التـقاريـر السرديـة والفيـتشر

شارك فيهما 40 صحفيا وطالبا).
ـشــاركـ في مــشـيــرا الى (تـنــوع ا
الـورشـت الـتـدريبـيـتـ ب طالب
كـلـيــات اعالم في جـامـعـتي تـكـريت
وصـحــفــيــ مـحــتــرفـ ـوصـل وا
وقــادة مـــؤســســـات صــحــفـــيــة من
وتابع نوح مختلف مناطق العراق)
ـلتـقى تـضمـن ايضـا مـسابـقة ان (ا
ألفــضل الــتــحــقـيــقــات والــتــقــاريـر
ـنــجـزة في الـعـامـيـ الـصـحـفـيـة ا
االخـــيــرين من قـــبل الـــصــحـــفــيــ
و اعالن نتائـجهـا بعد العـراقيـ
جــــلـــســــات تــــشــــاوريــــة نـــاقــــشت
الـتــحــديـات األمــنـيــة والـقــانـونــيـة
ـــــــــالـــــــــيـــــــــة الـــــــــتـي تـــــــــواجه وا
واسـتطـرد بالـقول انه ( الـصحـفيـ

صحـفيـ على جـوائــــــــز تـقديـرية
عن تـقــاريـر سـرديـة قـــــــــدمـوهــــــا
لــلـمـسـابـقــة ونـافس بـــــــــقـوة عـلى
ـراكز االولـى ألفضــــــــل الـتـقـارير ا
نشـورة في العامـ األخيــــــــرين ا
عن تــــقــــريـــره بـــاسـم فـــرنــــســــيس
(داعــــــــش وغـيـاب الـدولـة وصراع
ــســلــحــة يـــكــتب نــهــايــة الـــقــوى ا
ــــــــســــــــيـــــــــحـي في الــــــــوجـــــــــود ا
عن تقريرها ومنار الزبيدي العراق)
(تراجيديا الضياع .. مشردات مدى
وعــلي غـزوان احلــيــاة في الـعــراق)
عن تــقــريـــره (اســتــهــداف مــحــامي
ـــنــهـــجــة الـــعــراق.. انـــتــهـــاكــات 
تـــــــــــعـــــــــــوقـــــــــــهـم عـن أداء دورهـم
وفي حـقل الــتـحـقـيـقـات الــقـانـوني)
حـــصـل فـــريق االســـتــــقـــصــــائـــيــــة
اسـتــقـصــاء نـيـنــوى عـلـى اجلـائـزة
األولى للملتقى عن حتقيقه (النساء
في عـوائل داعش يـدفـعن الـضـريـبة
اغــتــصــاب ودعــارة.. وجــيل يــهــدد

بتطرف جديد).
وحصل الصـحفي كمـال عياش على

اجلـائزة الـثـانيـة عن حتـقيـقه (بـعد
15 عــــــامـــــاً عــــــلـى قــــــصــــــفــــــهـــــا
بـــالـــفــــوســـــــــــفـــور: جـــيل والدات

مشوهة في الفلوجة). 
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وحـــصل كل من أحـــمـــد الـــربــيـــعي
وحــسن الــنــاصــري عـلـى اجلــائـزة
الـثـالـثـة عن حتـقـيقـهـمـا (عـصـابات
إدارة الــــــتــــــســــــول واالجتــــــــــــــار
بالـبشـر… ال أمن يردعـهم وال قانون
يـــوقـــفـــهـم). واعـــلن صــــحـــفـــيـــون
ــلـــتـــقى عن ــيـــون خـالل ا واكـــاد
(تـشكـيل لـوبي صحـفي) يـضم قادة
نـظمـات الصـحفـية الـرأي العـام وا
ـــــســـــتـــــقـــــلــــة ووســـــائل االعـالم ا
يــهــدف الـى حتــقــيق ــيـــ واكــاد
وصـيـانـة (حريـة الـعـمل الـصـحفي)
وفق الــسـقف الــوارد في الــدسـتـور
رافـــضـــ دعـــوات حــمل الــعـــراقي
السـالح حلمـاية انـفسـهم ومفـاحتة
نـظـمـات لوقف اجملـتـمع الدولـي وا
االنــــتـــــهــــاكــــات اجلـــــاريــــة جتــــاه

. الصحفي والناشط

vI²K∫ جانب من ملتقى عقد في السليمانية الختيار فائزين في مسابقة
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ــكــاتب ا وحــذرت شــركــة مــاســتــر كــارد 
ـــصــارف من اســتــقـــطــاع عــمــولــة من وا
الـــزبـــائن وخالف ذلـك يـــتــحـــمل
التبعات القانونية كافة.
 وقـــــــال مــــــــديـــــــر
الـــــشـــــركـــــة
(نــــــــحــــــــذر
مـــــــكــــــــاتب
الــصــيــرفــة
الــــــــــــــــــــتــي
تسـتقطـع مبلغ
الـــفـي ديـــنـــار الى 4
االف ديــنـار مـن الـرواتب
ـــــوطــــنـــــة لــــلـــــمــــوظـــــفــــ ا
ـتـقاعـدين الن هـذه الـعـمولـة مـقـطـوعة وا
ــصـرف مــقــدمــا وال يـحـق لـلــمــكــتب او ا
ـواطن داعـيا ا استـقطـاعها مـرة ثانـية)

الى (االتــصـال عــلى الــرقم اجملـاني 422
ـكتب الذي لتـقد شـكوى عـلى صاحب ا

  .( يقوم بأستقطاع اي مبلغ مع
ـنافـذ احلدودية ضبـطت هيـئة ا الى ذلك 
مـســافـرا عـراقـيــا بـحـوزته قــطـعـا أثـاريـة
فرعونية يروم تهريبها الى ايران. وقالت
الـــهـــيــئـــة في بـــيــان امس إنـه ( ضــبط
مسافـر عراقي بحوزته قـطعا ومـخططات
أثــاريـة يــروم تــهـريــبـهــا من الــعـراق الى
إيــران عـبــر مـنــفــذ الـشــيب احلـدودي في

محافظة ميسان).
ــسـافـر كــان بـحـوزته اربع وأضـاف أن (ا
قــطع أثـريــة فـرعـونــيـة ولــوحـة تــتـضـمن

رسوما فرعونية). 
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ـوت بكـرامة  عـادة تكـون هذه اجلـملة العـيش بكـرامة اكـرم وافضل بـكثـير من ا
ـقال يـود احـدنـا كتـابـته  لـكنك عـنـدما تـبـدأ مـقالك بـهـا  تـؤكد بـهـا حبك نـهايـة 
للحـياة والتـمتع بكـافة تفـاصيلـها مهـما كانت صـغيرة  شـعبنا الـعراقي صاحب
التـاريخ العظيم واحلضـارات التي تتجدد دائـماً بأرادة ال مثيل لـها  يستحق ان

يعيش هذه احلياة !
اضية واحلروب آسي التي رآها خالل اخلمـس سنة ا الشـعب الذي رغم كل ا
الـتي مـا تـنفك احـداهـا ان تنـتـهي حتى تـبـدأ آخرى من جـديـد   ووقودهـا دائـماً
دماء شعـبنا اطفاالً ونساءاً وشـيوخاً قبل رجالها  ناهـيك عن اضرارها النفسية
اديـة والبيئـية  لكن الى متى نـريد ان نصبح وقـوداً لكل هذه احلروب الـعبثية وا
السخـيفة  التي لم جتلب لنا إال الويالت والكثـير من القبح . اليوم يخرج شعبنا
لـيـونـية لـكي يـسـتعـيـد (وطـنا) فـقـدنـاه في خـضم توافـقـات وحـسابـات حـزبـية بـا
وطائـفية وعنـصرية لم ير الـتاريخ األنسـاني مثلهـا  الى أن وصل بهذه االطراف
(االحـزاب) التي جلبهـا االحتالل االمريكي عام 2003 عـلى دباباتهم بـعد سقوط
رجل غيـرنا اسمه من صـدام الى هدام ألنه هدم الـكثير من اجلـمال في العراق 
صطلح الـصحيح لهم  ألن االحزاب احلال وصل بـهذه (االطراف) واعتـقد انه ا
ـؤسسي  الى لهـا برامج وهـذه ليـست لهـا سوى سـرقة الـدولة وافـساد الـعمل ا
ان وصلوا حلال  أن صاروا كالعبيد وألعوبة بأيدي دول جوار الشر او للمحتل
ـدني والـشباب الـثائر حتت االمريـكي واخر ادوارهم هو قـتل وذبح النـاشط ا

مسمى (الطرف الثالث او اجلوكر) . 
الذي يهـمنـا هنا مـاذا نريد نـحن كشعب مـن مليـونية تـلو اخرى ومع كل تـظاهرة
مـنـهــا يـسـقط شـهـداء بــاجلـمـلـة ? الم يـحن الــوقت لـنـحـدد مـركــزيـة لـلـمـظـاهـرات
وتـنـسيـقـيـات ونـتـرك حالـة عـدم الـثـقـة التـي تتـسم بـهـا عالقـاتـنـا واخلوف من ان
ـظاهرات بيـد مجموعة تـصبح مستفـيدة على حساب الـشعب? اعتقد ان تسرق ا
حالـة التضامن الشعبي الذي نعيـشه  لم نر مثله في العراق خالل اخر عشرين
سنـة  لذا من االفـضل ان تتشـكل هذه الـتنـسيـقيـات ونسـتغل حـالة الـوقوف يداً
واحدة لـنيل كل مطالـبنا في الـعيش بكرامـة واسترداد الـوطن. وال ننسى ان هذه
لـيـونـيات تـطـالب بـتـغيـيـر بعـض فقـرات الـدسـتور وتـغـيـير احلـكـومـة ومفـوضـية ا
اذا ذهب و االنتخـابات  فلمـاذا نحتفظ اذاً بتـقسيم السـلطات حسب القـومية وا
ال يصبـح مسيحياً او صـابئياً اًو كردياً او سـنياً رئيساً لـلوزراء وشيعي او غيره
رئــيـسـاً لـلـجـمــهـوريـة وهـكـذا  بـهــذا الـشـكل نـقـدر ايـضــاً ان نـرفع الـضـغط عن
اجلمـهور الـشيـعي الذي يـحس بأن عـليه ان يـقدم مـرشحـاً ولكـنه ليس واثـقاً من
هـول الذي حـدث وفقـدانه للـثقـة تمـاماً لـلطـبقة ـوجودين بـسبـب حجم الـفسـاد ا ا
الـسـيـاسـيـة الـتي اسـتـغـلت طـيـبـة وثـقـة الـشـعب بـهم اسـوأ اسـتـغالل . إن اردنـا
ـناسـب  بكل االحـوال الـذين يـأتون اآلن ـاذا ال نـع األكـفـأ لـلمـكـان ا الـتـغيـيـر 
سيبـقون لفترة انـتقالية محـددة ومن ثم االنتخابات خالل سـتة اشهر او سنة في

ابعد تقدير !

-1-
ناسبات –وخاصة تزايد بالبهارج في ا ظاهر  واالهتمام ا انشـغال الناس با

ضامير الى السرف . مراسم الزواج  –قفزت بأرقام ما يُصرف في تلك ا
ـاليـة الضـخـمة الـتي سرعـان ما ولم يعـد هـناك مَنْ يُـفكّـر في أنَّ هـذه االرقام ا
ـوقوته يُـمـكنُ أنْ تـؤدي وظائف انـسـانيـة واجـتمـاعـية مـهـمة اذا تتـبـدد آثارهـا ا

ستضعف مثالً .... رضى او ا خُصصتْ لصالح ا
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وغالـبا ما تُـهملُ احلسابـات العقالنـية وتُغلّبُ احلـسابات الـعاطفيـة واحلسابات
ـرتـبـطـة بـأعـرافٍ مـتـرفــة ورغـبـات مـحـمـومـة تـتـحـكم بِـفَـرضْـهـا عـلى االخـرين ا

عناصر نسائية يستصعب الكثيرون مخالفتها ...
ـهـور  والشـروط التـعجـيـزية الـتي تُفـرض على ـبالـغة في ا وما زالت مـسـألة ا
شـكالت اجتـماعـيا ـواجع وا ـتقـدم خلـطبـة الفـتيـات تُثـيرُ ا معـظم الشـبان ا

واخالقيا وتعيقُ عملياً مساعي مريدي القضاء على العنوسة في البالد .
-3-

وقد قـرأتُ مؤخـراً خبـراً ارحتتُ له أشدَّ االرتـياح وهـو خبر يُـبشّـرُ بخـير كـثير
ذلك أنَّ رحلة األلف ميل كما يقولون تبدأ بخطوة :

ولقـد جـاءت هـذه اخلـطـوة من قبـل شابـة كـرديـة من الـسـليـمـانـيـة حـيث تـبرعتْ
ستشفى (هـيوا) اخلاص بعالج السرطان وتبرعُها بكـامل مصاريف زواجها 
ـستـشـفى هيـوا (األمل) بـالعـربـية تَبَـرُع سـخيّ حـيث قُدّر بـسـبعـ الف دوالر 
ــتــخــصص الــوحــيــد  بــأمــراض الـســرطــان في ــســـــتــشــفى ا والــذي يـعــد ا

السليمانية 
انّ (بـانه كـوره ابـراهـيم مـيران)  – ذات االثـنـ والـعشـرين ربـيـعا  – سـجّـلت
نـفسها  –مـشكورةً  –في قـائمة أصـحاب القـلوب الطـيبة  والـضمائـر احلية 
ا يـعانـيه اآلخرون فـقالت وهي والنـفوس الـكبـيرة الـتي ال تـغفل عن الـتفـكيـر 

صاريف زواجها : تتبرع 
(ابتـسـامـةُ طفلٍ مـصـابٍ بـالسـرطـان أثـمنُ عـندي مِنْ فـســــتـان العـرس وحـفـلة

الزواج) .
ـة الدالة على ولقـد استحقتْ مـنا جميـعا الشكـر والتقديـر على مبادرتـها الكر
وعيـها ومروءتهـا وانسانـيتها وهي بـذلك أصبحت الـقدوة للـفتاة العـراقية التي

تـصر على أْن يكـون لها دورهـا الفاعل في مـيدان اخلدمة
االجتماعية واالنسانية .

انها أعطت لزميالتها درساً ثمينا يقول :
ــا تـنـاله الـذات من ان الـسـعـادة لــيـست مـحـصـورة 
رغــبــات ويُــمـكُـن أنْ تُـنــال ايــضــا بـااليــثــار واخلــدمـة

االجتماعية . 

ان العراقي بشأن قضية انسحاب القوات االمريكية من في الرد على  قرار البر
ولـيس خـافـيا الـتي تـدعي امـريـكـا ان قـواتـهـا مـوجـودة حملـاربـة داعش  الـعـراق 
ـتحدة هي من اوجـد داعش  وساعد العالقـة الوثيـقة ب الـطرفـ الن الواليات ا
شاكل للدول ومول بـكل االمكانيـات الن االدارة االمريكيـة  دائما هي من تخـلق ا
ـتـطـرفـة مسـتـفـيـدة من عدم االسـتـقـرار لـتدعي االخـرى وهي تـرعى اجلـمـاعات ا
ساهمة في محاربة ارهاب هي اوجدته والدالئل كثيرة منها ما يقوله العراقيون ا
ان هنـاك تعـزيزات ـسانـدة  من اجليش والـقوات االمـنـية والـتشـكيالت االخـرى ا
وبـالتـأكيد لـيس هنـاك امكـانية تطـرفة  ودعـماً لـوجسـتياً جـوياً لـهذه اجلـماعـات ا
مـرة تــدعي دعم اجلـيش في ـا تــقـوم به من عــمل ازدواجي  حملـاجــجـة امـريــكـا 
سـتلـزمات محـاربة داعش واخـرى تقـدم في انـصاف الـليـالي الدعـم بالـسالح وا

االخرى الى داعش . 
والـذي يــجـعل الــرئـيس يــطـالب الــرئـيس االمــريـكي بــالـدفع مــقـابـل االنـسـحــاب 
ـتـحدة واحملـكمـة الـدوليـة وان كانت االمريـكي هو عـدم تـقد شـكوى الى اال ا
الن الشعب العراقي لـكن تثبيت موقف امر هـام ومهم  امريكـا غير منتـمية اليها 
عـني ببالده لم يطـلب من امريكـا احتالل العـراق وحتطيم  بـنيته االرتـكازية في ا
كل اجملاالت سـياسيـا وعسكـريا واقتـصاديا وامـنيا بـحيث تقـدر خسائـر العراق
اكـثـر من 2 تـرلـيـون دوالر اذا مـا اضـيف الـيــهـا تـعـطل الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة
واذا  كانت هـناك جـماعـات قد طـلبت او بسـبب العـدوان االمريـكي عـلى العـراق 
فان هـذه اجلـمـاعات ال تـمـثل شـعبـاً تـعداده اسـتـعانت بـأمـريـكا الحـتالل الـعـراق
لزمة ان تدفع نظير فاألولى بالدفع هو امـريكا هي ا يزيد على 36 ملـيون نسمة 
مـا احلـقته بـالـعـراق وشعـبه  من قـتل وتـرويع وهدم وتـدمـير لـهـيـاكله االرتـكـازية
لذلك فـان الرد السليم هـو عليكم ايهـا االمريكان يامن دمر بـالدنا انتم  عليكم
وان ما تقوموا به ان تعـوضوا الشعب عما احلقتم به من اضرار وخـسائر جمة 
قـابل مطلوب من احلـكومة اتخاذ وفي ا هو سـرقة  بل قرصنة فـي وضح النهار 
ـسـتنـدة الى الـقـانون مـوقف مـوحد وعـبـر الوسـائل الـدبـلومـاسـيـة والتـفـاوضـية ا
عـتدية بل هي ا امـريكا لم يـطلب مـنها الـشعب العـراقي احتالل الـعراق  الدولي 

سؤولة عما حصل للعراق من خراب ودمار وفقدان لألمن.  وهي ا
ومثـلـما تـفرض تـعويـضات وهي مـن يتـحمل اخلـسائـر الـتي تعـرض لهـا العـراق 
ــا الـبــعض لـم  يـكـن سـبــبــاً مــبــاشـراً ألحــداث تــعــرضت لــهـا عــلى االخــرين ر

سفـاراتها او مواطنوها كمـا حدث في حالة  حادثة لوكربي
عـلـيـهـا ان تعـي جيـدا مـا هـو الـصحـيح ومـاهـوا اخلـطأ
صـحيح وان ال تضع  الـقـوة  كـوسـيلـة لـتـهديـد االخـر 
هي تنـفرد باتخاذ القـرارات التي تخدمهـا ولكنها يجب
ان تـــــــعرف ان ذلك ال ينسجم مع القانون الدولي وال
وبالـتـالي استـهـتار تـحـدة  ينـسـجم مع  ميـثـاق اال ا

نطـــــق وكل القوان الدولية .  با
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استـحصـلت وزارة الـعمل والـشؤون
االجتـمـاعيـة اكـثر من مـلـياري ديـنار
الية من ضمان العـمال والغرامـات ا
لــســبـع شــركــات مــخــالــفــة لــقــانـون
العـمل. وقـال مديـر عـام دائرة الـعمل
هـني رائد جـبار باهض والتـدريب ا
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(محكـمة الـعمل في محـافظة مـيسان
اصـــدرت قـــرارات بـــحق الـــشـــركــات
اخملالـفة لـقانـون العـمل بعـد احلمـلة
التفـتيشـية التي اجـرتها الـلجان في
احملـافظـات اجلـنـوبـية وذلك تـنـفـيذا
لـــــتــــوجـــــيـــــهــــات الـــــوزيــــر بـــــاسم
االمـــر الـــذي ادى الى عـــبــــدالـــزمـــان
استفـادة ٥٥٥ عامال ب عـراقي غير
مـــشــمــول بــالــضـــمــان االجــتــمــاعي
الفـتـا الـنـظر واجـنـبي غـيـر مـسـجل)
الى ان (الــوزارة اسـتـحــصـلـت اكـثـر

من مليـاري دينـار من ضمان الـعمال
وغرامـات ماليـة للـشركات اخملـالفة).
ـتـابـعة لـت الـدائـرة فـريـقـا  كـمـا شـكـَّ
شــكـــاوى عـــمـــال شـــركـــة تـــنــظـــيف
مــتــعــاقــدة مع مــســتــشــفـى الــرشـاد

ببغداد. 
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واكـــد بــــاهض ان (الـــدائـــرة تـــلـــقت
شكـاوى عـمال نـظافـة ضـمن الشـركة
ــســتــشــفى بــشــأن ــتـــعــاقــدة مع ا ا
ساعات العمل والـضمان االجتماعي
تعـلقة بعدم ـواضيع ا وغيرها من ا
وتــابع ان (الــفــريق مــنح احلـــقــوق)
ـسـتشـفى واطـلع اجـرى زيـارة الى ا
عـــلى وضع عــمـــال الــشــركـــة فــيــهــا
واتــضح ان مــقــدار الـراتـب مـخــالف
لقانون الـعمل باإلضـافة الى ساعات
الــعـــمل وعــدم وجـــود ايــام عــطل او
اجازات لـلعمـال او التـزام رب العمل

بــتـــوفـــيــر مـــســتـــلــزمـــات الــصـــحــة
ـنصـوص علـيها هـنية ا والسالمـة ا
ــبــرم مـع الــشــركــة وعـدم بــالــعــقــد ا
شــمـــول جــمـــيع الـــعــمـــال بــقـــانــون
الفـتـا الى انه الـضـمـان االجــتـمـاعي)
(وبــعـــد الــكــشف ســيـــتم شــمــول كل
ـشـمـولـ بـالـضـمـان الـعـمـال غــيـر ا
واتـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـية بـحق
رب العمل بسبب مخالفته القانون). 
وأجــــرت الــلــجــان الــتـــابــعــة لــقــسم
اخلـــدمــات الــصــنــاعـــيــة في الــعــمل
زيـــارة ــــهــــني (868©   والــــتــــدريب ا
نحهم ميدانية الى مشاريع مختلفة 
ــهــنـة خالل ــمـارســة ا اجــازة عــمل 
شــهـــر تـــشـــرين الـــثــانـي من الـــعــام

اضي.  ا
واوضح الــبـيــان ان (الـدائــرة اجـرت
زيـارات مـيدانـيـة لـلـمـشاريع الـتي لم
تـثل اصحـابـها لـلحـضور الى مـقر

ـنـحـهـم وثـيـقـة الــتـسـجـيل الـدائــرة 
ـنح 25 وثـيـقـة فـضال عن قــيـامـهـا 
تـسجـيل الى اربـاب الـعمـل ونفـسـها
مشيرا ارسة مهنة لـلعمال) اجازة 
ـســتـحـقـ الى ان (عـدد كــشـوفـات ا
لـلـحـصول عـلى وثـيـقـة تـسـجيـل بلغ
72 كــــشـــفــــا). ومـــنـح قــــسم صـــرف
الرواتب التقاعدية في دائرة التقاعد
والـضمـان االجـتـماعي لـلـعـمال 120
قيـدا لـعمـال بـلغـوا السن الـقـانونـية
للتـقاعد واصدر 141 هوية تـقاعدية
لعمال مـضمونـ آخرين خالل شهر
ــنــصــرم. كـــانــون االول من الــعـــام ا
واردف الـــبـــيـــان ان (الـــقـــسـم اجنــز
حتــديث مـعــلــومـات 435 اسـتــمـارة
متغيرات شملت نقل راتب او ادخال
وكـالــة او وصـايــة او تـغـيــيـر درجـة
فــضال عن تــسـلــيم الـرواتب الــعـجـز
الـتقـاعـديـة لـبغـداد واحملـافـظات الى

ــصــرف الـــرافــدين االدارة الـــعــامـــة 
واســــــــتالم  210رواتـب مــــــــعــــــــادة
تـقاعدين لم يـستلـموا مـستحـقاتهم
كـــــمــــا  ســـــحب 2726 اضـــــبــــارة
تــتــضــمن احــتــســاب راتـب وتــأيــيـد
دراسـة وقــطع حـصـة ورد احــتـسـاب
ودفع رواتـب ووكــــــالـــــــة وصــــــايــــــة
وقــيـمــومــة اضـافــة الى االجــابـة عن
175 اســـتــفــســـاراً يــخص الـــعــمل).
والــتـــقى رئــيس هـــيــئه رعــايــة ذوي
اإلعـاقــة واالحـتـيــاجـات اخلـاصه في
الوزارة عصام عبد اللطيف التميمي
ـواطـنـ لـلـنـظـر في مـجـمـوعـة مـن ا
احتيـاجاتهم وتـلبيه طـلباتـهم . فيما
اجـتمع فـريق من هـيـئـة ذوي االعـاقة
ـفـوض ـديـر ا في صالح الـدين مـع ا
صرف آشور لوضع آلية وفتح اكثر
من فـــرع لـــلـــمـــصـــرف في اقـــضـــيـــة

ونواحي احملافظة وتزويدها 

ــشــمــولــ الــرســمــيــ بــأســمــاء ا
لـتـسـهـيل عـمـلـيـة الـدفع االلـكـتـروني
واطن بـانسـيـابـيـة عالـيـة ال تـكـلف ا
ــوازنـة وتـوفـر مـتــاعب حـ اقـرار ا

الي. التخصيص ا
ــركــز الــوطـــني لــلــصــحــة  ونـــظـم ا
ـهنـيـة محـاضـرة توعـية والسـالمة ا
الكـات الـوزارة عن اصـابـات العـمل
وكيفـية تـطبيق اشـتراطـات السالمة

في البيئة اخملتلفة.
ـديــر الــعـام لــلـمــركـز نــاضـر وقــال ا
الــشــمـري ان (احملــاضــرة تــضــمـنت
نـصــائح تـوعـيـة واســتـعـراض مـدى
هنية في اهمية الـصحة والسالمـة ا
ــــعـــــنــــيــــة الــــوزارات والـــــدوائــــر ا
والـتـحديـات الـتي حتـد من تـطـورها
فــــــضالً عـن طــــــرح الــــــعــــــديــــــد من
ـقــتـرحـات والــتـوصـيــات لالرتـقـاء ا

بواقعها في العراق). رائد جبار باهض

“U¹—…∫ فرق وزارة العمل يقوم بزيارات ميدانية
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