
وزيـر الـبـاكـسـتـاني (حـرص بالده عـلى
تـعـزيـز وتـطـويــر الـعالقـات الـثـنـائـيـة)
مـشـيـرا الى (دعم حـكـومـته لـلعـراق في

مختلف اجملاالت). 
wzUC  ÊËUFð

وفي لـقـاء آخـر اكـد صـالح لـوفـد اردني
اهـميـة الـتـعـاون الـقـانـوني والـقـضائي

ب البلدين .
ونــقـل بــيــان رئـــاسي آخـــر  عن صــالح
تـأكيـده لـدى اسـتـقـبـاله رئيـس اجمللس
الــقـــضــائـي األردني الــقـــاضي مـــحــمــد
ــشــتــرك بـ الــغــزو (اهــمـيــة الــعــمل ا
البـلـدين الـشقـيـقـ في مـجال الـتـعاون
الــــقـــانــــوني والــــقـــضــــائي) مـــنــــوهـــاً
ـا بـ(ضـرورة فـرض سـيــادة الـقـانـون 

يحقق العدالة في مجتمعاتنا)
.وجــرى خـالل الــلـــقــاء الـــذي حــضــره
رئيس مجـلس القـضاء االعـلى القاضي
فائق زيدان(بحث التطورات السياسية
ـنـطقـة فـضالً واألوضـاع األمـنـيـة في ا
ــؤسـسـات عن مـنــاقـشــة شـؤون عــمل ا
الـقـضـائـيـة وآلـيات تـطـويـر عـمـله) .من
جـانـبه اكـد الـغـزو الـذي يـزور الـعـراق
( دعم بالده لـلـمـشـاركــة بـيـوم الـقـضـاء
لـلعـراق وحـرص حـكـومـته عـلى تـعـزيز
الــتــعـــاون الــثــنــائي بـــ الــبــلــدين في
اجملاالت األمـنـيـة والقـضـائـية). ووصل
وفــد اجملــلس الــوطــني الــفــلــســطــيــني
بـرئـاســة الـنـائب عـمــران اخلـطـيب الى

بغداد امس االربعاء.
وشــــددت عـــــضــــو جلــــنـــــة الــــعالقــــات
اخلارجـية الـنـيابـية عـلـية االمـارة  لدى
اســتـقــبـالــهــا الـوفــد في قــاعـة الــشـرف
ــطــار بــغــداد الـدولـي عـلى( الــكـبــرى 
عمق العالقات التي تربط ب الشعب
) مـؤكدة (ضـرورة الـتواصل الشـقـيقـ
ـستـمـر بـ مـجـلس الـنـواب الـعراقي ا
واجمللس الوطني الفـلسطيـني لتوحيد
واقف جتاه القـضايا التي تـهم امتنا ا
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ـرضى وبـيـع ادويـة لـهم عــلى انـهـا ا
ـيـة ولكـنهـا باحلـقيـقة من منـاشئ عا
مـقـلـده وفي بـعض االحـيـان مـنـتـهـية
الصالحية وغـير صاحلة لالسـتعمال
حــيث تــســبـبـت بـعــضــهــا بــأعـراض
ـريض)Æمـؤكـدين ان جـانــبـيــة عــلى ا
(هذا الـتصـرف ال يـتنـاسب تمـاما مع
هنة االنسانية ويسيء لالخرين الن ا
الــتالعب بــحــيـاة االنــســان من خالل
اعطاء ادوية وعالجات غير الصاحلة

Æ(ريض يعود بالضرر على ا
واضافـوا ان (هنـاك تفـاوتا بـاالسعار
بـ صـيـدلـيـة واخرى بـاالضـافـة الى
تـنـوع شــركـات االدويــة ومن مـنـاشئ
رضى مخـتلـفة يـؤدي الى تشـويش ا
وال يـسـتـطــيع حـيـنـهـا الــتـمـيـيـز بـ
قلدة)¨ مطالب النوعية اجلدية من ا
اجلـــهــات الـــرقـــابـــيــة فـي الــوزارة بـ
(متابعة مستمرة للصيدليات واتخاذ
اجراءات رداعة بـحق اخملالـف حتى
يكون عبرة لالخرين فضال عن اجراء
زيــارات تـفــتـيــشــيـة مــفــاجـئــة واخـذ
عينـات دوائية والـتأكد مـنها لـلحفاظ
ــــواطن مـن االدويـــة عــــلى صــــحــــة ا
منـتهيـة الصالحـية والـتي اصبح من
الـسهـولـة الـتالعب بـتـاريخ انـتـاجـها

ومدة انتهاء الصالحية). 
gO²Hð  öLŠ

وازدادت في االونـة االخـيـرة شـكاوى
ــــواطـــنــــ بــــشـــأن جــــشع بــــعض ا
الــصــيــدلــيـات  ¨حــيث نــفــذت دوائـر
الـصـحــة في بـغـداد حـمـالت تـفـتـيش
عـلى الــصـيــدلـيــات ومـذاخــر االدويـة
اســــــفــــــرت عـن اغالق نــــــحــــــو 500
كـما صـيـدلـيـة غــيـر مـجـازة رسـمـيـاً ¨
قــامت  جلــنــة مـــشــتــركــة من مــكــتب
ــفـــتش الـــعــام بـــوزارة الــداخـــلــيــة ا
ـنـظـمة ة ا ومديـريـة مـكافـحـة اجلـر
بحـملـة ضبط وتـوقيف ضـد أصحاب

الصيدليات في محافظة صالح الدين
وجاءت احلملة على خـلفية البالغات
كتب بشأن علومات الواردة الى ا وا
وجود صيـدليات غـير مجـازة يديرها
أشــخـــاص غــيـــر مــتــخـــصــصــ وال
ـمــارسـة ـتــلــكـون صــفـة رســمـيــة  
فضال عـن قيـام بـعضـهم بـبيع هـنـة ا
أدويــة ومـواد مــنـتــهــيـة الــصالحــيـة
وغير صاحلة لالستخدام  ,وعلى اثر
كـتب أمـراً قـضائـياً ذلك استـحـصل ا
من قــاضي حتــقـيق مــحــكـمــة قــضـاء

بــيـــجي بــالـــتــحـــري والــقـــبض عــلى
ـــتــورطـــ بـــالــتـــنــســـيق مـع قــسم ا
نظمة أسفرت عن ـة ا مكافحة اجلر
القبض على أصحاب ثالث صيدليات
ـشهود وضبطـهم متـلبسـ باجلرم ا
بفتح صيدليات دون ترخيص رسمي

وبيع أدوية منتهية الصالحية. 
ويعد القطـاع الصحي في العراق من
اهم الــقـطــاعــات الــتي تـوفــراخلــدمـة
الـطـبـية لـلـمـواطن وفي ظـل االوضاع
ـترديـة الـتي يـشـهدهـا الـعـراق بـعد ا
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بغداد

واحيـانـا حتال لـلـقـضاء وتـشـمل تلك
ــوجـودة االجــراءات الـصــيــدلــيــات ا
ـسـتــشـفـيـات االهــلـيـة وكـذلك داخل ا

مذاخر االدوية). 
WOL¼Ë  UO bO

من جـــهـــته ¨ قـــال  مــديـــر االدارة في
النقـابة مـعتز عـارف لـ (الزمان) امس
ان (فرق الـتفـتـيش في الوزارة تـتابع
بأستمرار الصيدلـيات الوهمية وغير
ـرخـصـة رسـمـيـا كـونـها اجملـازة او ا
تـسـبـبت بـعــمـلـيـات نـصب واحـتـيـال
)¨واضـاف ان ــواطـنـ واسـتــغـفـال ا
(التعامل مع هـذه احلاالت يكون وفق
اجــــراءات رداعــــة حــــيـث يــــتم غــــلق
الـصـيـدلـيــة او احـالـة صـاحـبـهـا الى
مؤكدا القـضاء لـينـال جزائه الـعادل)¨
ـرخـصة (ضبط بـعض الـصيـدلـيات ا
ـمـنوعـة واخرى تـقوم ببـيع االدوية ا
بيعهـا بأثمـان باهضة بـهدف حتقيق
رضى مكاسب واربـاح على حـساب ا
¨اذ يــتـم الــتــعـــامل مع تـــلك احلــاالت
بـــغــلق الـــصــيـــدلــيـــات ومــحـــاســبــة
اصـــــــحــــــــابـــــــهــــــــا اخملـــــــالــــــــفـــــــ
للتـعلـيمات)¨ولفت عارف الى (وجود
فـتش في الوزارة تنسـيق عال مع ا
الجـراء جــوالت مـتــفــرقـة في جــانـبي
الكرخ والرصافة ببغداد جلرد أسماء
وجـودة في احلـاسـبة الصـيـدلـيـات ا
ركـزية)¨وتابع ان (جلـان االنضـباط ا
في الـــنـــقـــابــة كـــان لـــهـــا دورا بــارزا
ـثل هــذه احلـاالت واحلـد لـلــتـصــدي 
منها). فـيما طالب مـواطنون اجلهات
ــعـــنــيــة بــتـــفــويت الــفـــرصــة عــلى ا
ــتــاجـــرين من اصــحـــاب الــنــفــوس ا
رضى الـضعـيـفـة الـذين يسـتـغـلـون ا
من خـالل ضـــــمـــــان جـــــودة االدويــــة
وحتـــديــــد اســـعــــارهـــا. وقــــالـــوا في
احـاديث لـ (الــزمـان) امس ان (هــنـاك
بــعـض الــصـــيــدلــيـــات تــقـــوم بــغش
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كـــشـــفت وزارة الـــصـــحــة عـن اجــراء
حمـالت تفـتـيـشيـة واسـعـة بالـتـعاون
مع نقابـة الصيادلـة على الصـيدليات
سـتـشـفيـات االهـليـة ومـذاخر داخل ا
فـيـما االدويـة اخملـالـفـة لـلـتـعـلـيـمات ¨
ــعـنــيـة طــالب مـواطــنــون اجلـهــات ا
ــســتـوردة بــضـمــان جــودة االدويـة ا
ومتـابعـة اسـعارهـا لتـفـويت الفـرصة
تـجارين من اصـحاب الـنفوس على ا
رضى . الضـعيـفة الـذي يـستـغلـون ا
وقال مدير اعالم الوزارة سيف مطلك
لـ (الــزمـان) امـس ان (هــنـاك حــمالت
مـشـتــركـة من خالل دائـرة الــتـفـتـيش
ـــؤســســات الــصـــحــيــة غــيــر قــسم ا
ــــذاخـــر ــــتـــابــــعـــة ا احلــــكـــومــــيـــة 
والــــصــــيــــدلـــيــــات وامــــاكن الــــبــــيع
العشوائي واحيانا تكون فرق خاصة
بــالـوزارة)¨واضــاف ان (الــعــقــوبـات
تـوجه حــسب نـوع اخملــالـفــة وتـكـون
ــادة ــؤقت او مــصــادرة ا بــالــغــلق ا
الــــدوائـــيــــة الى ســــحب الـــرخــــصـــة
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قـــال مـــديـــر عـــام غـــرفـــة الـــتـــجـــــــــارة
ـشـتـركـة حـمـيـد االيـرانـيـة  الـعـراقــيـة ا
حــــســــيــــنـي ان قــــيــــمــــة صــــادراتــــنـــا
غيـرالنـفـطيـة الى العـراق بـلغت نـحو 9
مليـارات دوالر خالل العام 2018  حيث
تـــــفــــوقت عـــــلى قــــيـــــمــــة الــــصــــادرات
غيـرالنفـطيـة التـركيـة الى العراق خالل
الـــعـــام نـــفــسـه. واشــار حـــســـيـــني في
ــــو تـــــصــــريـح صــــحـــــفي امـس الى (
الـصـادرات غـيـرالـنـفـطـيـة لـلـجـمـهـورية
االســـــالمــيـة االيــرانـيــة خالل االشــهـر
الــــــتــــــســــــعــــــة االولـى مــــــــن الــــــعـــــام
االيــــــــــــرانـي احلـــــــــــالـي بــــدأ في 21

ئة).  آذار  2018 بنـــــسبة 4.5 با
وب ان (حـجم هـذه الصـادرات بلغ 86
ـا يــعـادل 3.33 مـلــيــونـا و 940طـنــا و
مليار دوالر.) واضاف ان (معظم السلع
والبضائع غيرالـنفطية خالل عام 2018
 تــصـديــرهــا الي الــعــراق لــذلك فـان
ــئــة من الــعــراق كــان واجــهـة لـ 21 بــا
اجمـالي صـادراتنـا خالل هـذه الفـترة).
واضــــاف انـه (ووفــــقــــا لـالحــــصــــاءات
ــعـــلــنــة مـن قــبل تـــركــيــا فـــان قــيــمــة ا
صـادراتـهــا غـيـرالــنـفـطـيــة الى الـعـراق
خالل عام 2018 بلـغت سـبـعة مـلـيارات
و355 مـليـون دوالر بـيـنـما بـلـغت قـيـمة
ايـران غـيرالـنـفـطـيـة لـلـعـراق خالل هذا
الـعـام ثــمـانـيــة مـلـيـارات و 738مـلـيـون

دوالر).
 UŠö « ¡«dł«

الى ذلـك طــالـــبت الـــنــائـــبــة عـن كــتـــلــة
إئـتالف دولــة الـقـانــون عـالـيــة نـصـيف
وزيـــر الـــتــــجـــارة بـــإجـــراء اصالحـــات
جذرية في ملـف البطاقـة التمـوينية من
سؤولة خالل استبدال مدراء األقسام ا
عن مــفــرداتــهـا واســتــبــعــاد من كــانـوا
مـوجـودين مـنـذ عــهـد الـوزيـر الـسـابق.
وقــــالـت نــــصــــيـف في بـــــيــــان امس ان

أول وأهـم إصالح جــــــــذري فـي مــــــــلف
البطاقة التمويـنية مع ضرورة متابعة
القـضـية بـشكـل مبـاشر مـن قبل الـوزير

واجلهات الرقابية).
واكـد رئـيس اجلـمــهـوريـة بـرهم صـالح
ـــشــتــرك أهـــمــيــة تـــعــزيـــز الــتـــعــاون ا
والـنهـوض بـآلـيـات التـنـسـيق الـثـنائي
ــا يــحــقق بــ الــعــراق وبــاكــســتــان 
ــتـبــادلـة في اجملــاالت كـافـة. ـنــفـعـة ا ا
وبحـسب بـيـان رئـاسي تلـقـته (الـزمان)
فـقـد اسـتـقـبـل صـالح في قـصـر الـسالم
بـبـغـداد امس االربــعـاء مـسـاعـد رئـيس
الوزراء الـبـاكسـتانـي ووزير الـدولة ذو
رافق الفـقار عـبـاس بوخـاري والوفـد ا
له حـــيـث (جـــرى خالل الــــلـــقـــاء بـــحث
الـعالقــات الـثـنـائــيـة وسـبل تــعـزيـزهـا
خاصة في مجاالت التنمية اإلقتصادية
شتركة ـصالح ا والصناعيـة لتحقيق ا
ـسؤول بـ البـلـدين).من جـانـبه اكـد ا

الــــعــــربــــيــــة ال ســــيــــمــــا الــــقــــضــــيــــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة).وفي سـويـسـرا الـتـقى
وزيـر اخلـارجــيـة مـحـمــد عـلي احلـكـيم
نـظـيــره الـسـعـودي إبـراهــيم الـعـسـاف
على هامش منتدى دافوس االقتصادي
ي وبـحث معه الـعالقات العـراقية العا
الــسـعــوديـة وفـي مـقــدمـتــهــا الـتــجـارة
والـتــنــمـيــة بـ الــبـلــدين إضــافـة الى
ـنطـقـة.وأكد األوضاع الـسـياسـيـة في ا
اجلـانـبـان خالل الـلــقـاء (عـمق الـعالقـة
بــ الــبــلــدين الــشــقــيــقــ ومــركــزيـة
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وضـرورة
مواجهة التـحديات اإلقليـمية والدولية
ا يـحـقق طمـوحات بحـكمـة وتـوافق 
ــؤمل ان يــقــوم وفــد الــبــلــدين). ومن ا
سعـودي بـزيارة بـغداد فـي العـاشر من
ـلعب ـقـبل لـلتـبـاحث بـشـأن ا الـشهـر ا
ــــهــــدى الى الــــشــــعـب الــــعــــراقي من ا

احلكومة السعودية. 
ونقل بـيـان لوزارة الـشـباب والـريـاضة
عن وزيـــرهــــا أحـــمـــد ريـــاض قـــوله ان
(إتــصـــاالً هــاتــفـــيــاً جــرى بـــيــنه وبــ
السفير السعودي لدى بغداد  خالله
االتـفــاق عـلى زيــارة الـوفـد الــسـعـودي
للعـاصمة بـغداد من اجل االجـتماع مع
الـــوزيـــر واجلــهـــات احلـــكـــومـــيــة ذات
الــعالقـــة لــوضع الــلـــمــســات االخــيــرة

لعب). إيذانا لبدء العمل با
موضـحـاً ان(اللـقـاء سيـتضـمن االتـفاق
ـلـعب الى الـنـهــائي عـلى مــكـان بـنــاء ا
جــانب ســـعــته والــتــفــاصـــيل الــفــنــيــة
واللـوجـسـتـية االخـرى وذلك من خالل
وضع جلـنـة تـنـسـيـقـيـة مـشـتـركـة لـهذا
الـــغـــرض) مــوضـــحًـــا انه (ســـبق و
لعب االول ترشيح مـوقعـ لتشـييـد ا
جــنـوب شــرق الــعـاصــمــة بـغــداد قـرب
مجمع بسماية السكني واالخر جنوب
غــرب الـعــاصــمـة قــرب عــلـوة الــرشــيـد

النموذجية). عالية نصيف
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بغداد

ـهـدي بـقـبـعـته الـشـبـيـهـة بـقـبـعـة بـابـلـو نـيرودا حـ شـاهـدت عـبـد ا
ـعطـفه الــــــــطويل شـعـرت بانـني اشـــــــاهد مـثـقفـا يريـد تـغيـير و

شيء ما.
هدي الى البـصرة كشفت هم ذلك الن زيارة عبـد ا لكن ليس هـذا ا
ـســافـة الـكــبـيــرة بـ رئـيس الــوزراء وبـ احلــكـومـة احملــلـيـة عن ا

للمحافظة.
هدي تمت دون كتب رئيس الوزراء ان زيارة عبد ا وقد اشار بيان 
ابالغ احلـكومـة احملـليـة ولـذلك لم يلـتق رئـيس الـوزراء باي مـسؤول
في احملافظـة.وهذا يعني ان هـناك مشـاكل حقيقـية تعاني مـنها هذه

نكوبة.  دينة ا ا
شـاهـدت صـور رئـيس الـوزراء وهـو يـتـجـول في احملـافظـة.لم ار اي

جتمع او لقاءات مع االهالي كما يحدث في بغداد.
واظـن ان الصـور الـتي تـنـاقـلـتـهـا بـعض الـفـضـائـيـات لـشوارع تـلك
ديـنـة كـافـيـة العـطـائـنا انـطـبـاعـا بـحـجم اخلـراب الـذي تـعانـي منه ا
احدى اغنى محافظات العراق. هي زيارة اذن رسالتها ان هناك ما

يجب اصالحه.
لكن في اي مكان يبدأ االصالح,وفي اي جهة.

فالقطاع الصحي يعاني,وتشير التقارير الى اصابة  800 شخص
بـالـسـرطــان شـهـريـا حــسب مـكـتب مــفـوضـيـة حــقـوق االنـسـان في

احملافظة.
ـستـوى اخلـدمـي والـتعـلـيـمي اضف الى ذلـك مـعـانـاة اخرى عـلـى ا
ووجـود نـسـبة كـبـيـرة من البـطـالـة تسـجن في يـاس طـويل ال مـخرج
منه. لكن هل هـناك حل واقعـي في افق البصـري الذين يـتظاهرون

منذ اشهر طويلة.?
حتى هذه اللحظة ال حل.

فالسياسة تسـير في طريق امتيازاتهـا وجميع احملروم يعانون او
يــتـعــرضــون لـلــقــتل كـمــا حــدث في عـدة حــاالت وقــعت لــنـاشــطـ

وناشطات ايضا. 
هي دورة ياس ســياسي كـبير.ولـعل البـصريون
يــامــلــون خــيــرا من زيـــــــــارة رئــيـس الـوزراء
الـتي اظن انـهـا زيـارة عـابـرة في كـوكب الـقلق

البصري.  
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يكون مـؤهالً للـدوام في الصف االول
تـوسط بـالنـسبـة لـتالميـذ اخلامس ا
االبــــــتــــــدائي وفـي الــــــصف الــــــرابع
ـسرع االعدادي بـالنـسبـة للـطلـبة ا
ــتـوسط وفي الــكـلــيـات من الـثــاني ا
بالـنـسـبـة لطـلـبـة اخلـامس االعدادي)
.وأوضح البـيان أن (الضـوابط تنص
تقـدم يجب ان ال على أن معـدالت ا
ئـة للدرجـات النهـائية تقل عن 98 با
لــتالمــيــذ اخلـــامس االبــتــدائي وهــو
الــنـــاجت احلــاصل عن جـــمع درجــات
الـسـعي الــسـنـوي ودرجــة االمـتـحـان
الـنـهــائي مـقــسـومـاً عـلـى اثـنـ امـا
توسط يجب بالنسبة لطلبة الثاني ا
ان ال يقل معـدل نهايـة الكورس االول
ونهاية الكـورس الثاني وللدور االول
لـــنـــهــايـــة كل كـــورس فـــقط كالً عـــلى
انفـراد عن  %98كـمـعدل عـام ولـيس
ـتـحن لـكل درس في الـدروس الــتي 
فيهـا الطالب االمـتحانـات التحـريرية
عدا (التربية الرياضية والفنية)  اما
ـعدل طلبة الصف اخلامس بالنسبة 
االعـــــدادي الـــــعــــلـــــمـي (االحــــيـــــائي
والـتــطـبــيـقي) فــهي ان ال يـقـل مـعـدل
نهاية الكورس االول ونهاية الكورس
الــثـانـي ولـلــدور االول فــقط كالً عــلى
ــئـة) في كل درس انـفـراد عن (96 بـا
من الدروس التي يؤدي فـيها الطالب
االمتـحـان لـكال الـكـورس .مـبـيـناً ان
(تـزويـد الـتـلـمـيـذ أو الـطـالب الـراغب

الـشعـلـة لـلـبـنـ وهي احـدى مدارس
مديرية الـكرخ الثـالثة بـظاهرة الغش
اجلـماعي أثـنـاء ادائـهم لالمـتـحـانات
الـنــهـائـيــة لـلــعـام الـدراسي – 2014
2015 للدور الثالث للفرع األدبي .
واوضح بــــــيـــــان امـس ان (الـــــوزارة
شـكـلـت جلـنـة حتـقــيـقـيه في حــيـنـهـا
دة ذاتـها) مبـينة ـلف في ا وأغلقت ا
ان الـشــكــوى رصــدت مــرة اخـرى من
خالل احــدى الـبــرنـامج الــتـرفــيـهــيـة
الذي يعـرض على احـدى الفضـائيات

ديـريـة العـامة العـراقـية). وبـ ان (ا
لـلــتـقـو واالمــتـحــانـات في الـوزارة
اوعـــزت في وقـتً ســـابق الـى مـــركـــز
الـدراســة االعـداديــة بـتــشـكـيـل جلـنـة
لتقصي حقائق قضية لفيف من طلبة
ـمـارسـتهم اعـدادية الـشـعـلـة لـلبـنـ 
ظاهـرة الـغش اثـناء االمـتـحـان وعلى
ضـوئــهـا بــاشـرت الـلــجـنــة إعـمــالـهـا
واخـــرجت الـــنـــتـــائج لـــثـــبـــوت تـــلك
األسـماء الـ 5بـالـغش اجلـمـاعي وفق
تــــقـــــريـــــر زودوا به من خـالل جلــــان

الفحص أذ بينت اللجنة ثبوت الغش
لــديـــهم واعــتـــبــارهم راســـبــ لــذلك
الــعــام). واشـــار الــبــيـــان الى (قــيــام
ـقـابلـة الـطـلبـة واعـطـائهم ديـريـة  ا
فــرصـــة اخـــرى عن طــريـق الــتـــقــد
لالمـتحـان اخلـارجي لـلـعـام الدراسي
احلـــــــــالي  2019 – 2018وأبــــــــدى
الطرف الثاني مـوافقتهُ لالشتراك في
االمتـحان ولم يـتم الـتقـد من قبـلهم
الى اآلن وال تـمــتـلك الــوزارة اسـبـاب

عزفهم عن التقد آنذاك).

واطن العراقي كان يـعقد اآلمال على (ا
وزيـر الـتـجـارة اجلـديـد بـإعـادة احلـياة
الى الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة التـي شـهدت
ـاضـيـة فـسـاداً كــبـيـراً خـالل الـفـتــرة ا
لــيس فــقط من حــيث رداءة مــفــرداتــهـا
وتــعــفـنــهــا واســتــيــرادهـا مـن مـنــاشئ
ســـــيــــئــــة بـل الــــنـــــقص احلـــــاصل في
مــفــرداتــهــا حــتـى بــاتت القــيــمــة لــهــا
ستفـيد الوحـيد منهـا هم الفاسدون وا
الـذين يـعبـثـون بـقـوت الـشـعب) مـؤكدة
ان (عـــــدم اجـــــراء أي اصـالح في هـــــذا
ــــلـف ســــيــــخــــلق خــــيــــبــــة أمل لــــدى ا
). وأضـافت نصـيف (نأمل ان واطـن ا
يـتم عـلى األقل اسـتـبـدال مـدراء أقـسـام
الـطــحـ الــرز واحلـنــطـة في الــشـركـة
الــعـــامــة لـــتــجـــارة احلــبـــوب والــزيت
والـسـكـر وحـلــيب األطـفـال في الـشـركـة
ـواد الغذائية). وبينت العامة لتجارة ا
ان (إسـتـبــدال مـدراء األقـســام سـيـكـون

عام  2003يعاني الـقطـاع الكـثير من
ـعـوقــات الـتي ادت الى ـشـكـالت وا ا
ــا اثـر ســلـبــا عـلى حــيـاة تـراجــعه 
ــــواطن بـــــســــبب مــــزاولــــة بــــعض ا
ــــهــــنــــة من الــــذين ال االشــــخــــاص ا
ـتــلـكــون شـهــادات رسـمـــــــــيـة عن
طــــريق شــــراء االجـــــــــازات من ذوي
االخـتــصـاص بــهــدف حتـقــيق اربـاح
ـريـــــــض بـبيع خيـالـية واسـتغالل ا
لـه دواء يــــفـــــــــــوق ســـــعــــره ثـالثــــة

اضعاف .
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اصــدرت وزارة الــتــربــيــة الــضــوابط
اخلــاصــة بــالــطـــلــبــة والــتــــــالمــيــذ
الــراغـــبــ بـــالــتـــســريع لـــلــــــــــعــام
الدراسي 2019 -2018 مـبـيـنـةٍ أنـها
تـنـدرج ضـمـن تـوجـيـهـاتــهـا الـرامـيـة
لــلـحــفــاظ عـلى مــســتـقــبل الــعــمـلــيـة
الــتـــربــويـــة. وقــال بــيـــان لــلـــمــكــتب
اإلعالمي امـس ان (ضـــوابـط اعـــمـــار
شـمول بـنظام الـتسريع تقـدم ا ا
لــهــذا الـــعــام هم مـن مــوالــيــد 2008
بـــالــنـــســـبــة ولـــغـــايــة 1/31/ 2009 
لــــــــتالمــــــــيـــــــذ الــــــــصف اخلــــــــامس
االبـــــتــــــــــــدائـي ومــــوالـــــيــــد 2005
ولـغــــــــــاية 1/31/  2006بـالـنـسـبـة
ــتـوسـط ومـوالــيـد لــطـلــبــة الـثــاني ا
 2002ولغاية 1/31/ 2003 بالنسبة
لطلـبة الـصف اخلامس عـلمي ويجب
ان ال يكون التـلميذ او الـطالب راسباً
او مكمالً او تاركاً للدراسة مهما تكن
ــــراحل الــــدراســـيـــة االســـبــــاب في ا
السابقة على ان يـعزز ذلك بتأييد من
ــدارس الــتـي درس فــيــهــا . ادارات ا
مردفـاً ان اختـبـارات التـسريع تـشمل
رحـلة طلـبـة الصـفـوف التي تـسـبق ا
الـــــوزاريـــــة وهـم تالمــــــيـــــذ الـــــصف
اخلـامس االبــتــدائي وطـلــبـة الــثـاني
ــتــوسط واخلـــامس االعــدادي وفي ا
حالـة اجتـيازهـم االختـبارات الـكامـلة
ـنـتـهـية ـراحل ا ويـعبـرون صـفـوف ا

بالتسريع بكـتاب تأييد من قبل أدارة
درسـة يـتضـمن الـدرجات الـنـهائـية ا
في الــدروس الـتي امــتـحـن فـيــهـا في
الـصف اخلـامس بـالنـسـبـة لـلـمـرحـلة
االبتـدائيـة  ودرجات نـهايـة الكورس
األول والــثـــاني بــالـــنــســبـــة لــلــصف
الــثـانـي مـتــوسط والــصف اخلــامس
العـلمي مـشيـراً الى ان التـقد يـبدأ
بـعـد اعالن نـتــائج امـتـحـانـات الـدور
دة عشـرة ايام فقط االول النهـائيـة و
بـالـنـســبـة لـتالمــيـذ الـصف اخلـامس
االبتدائي اما موعد التقد بالنسبة
ـتــوسط واخلـامس لـطــلـبـة الــثـاني ا
االعــدادي فـيــبــدأ بــعــد اعالن نــتـائج
ــدة عــشــرة ايـام الــكـورس الــثــاني و
) وأضـاف البـيان ان (الـتـلمـيذ أيضـاً
والـطالب الـراغب بـالـتـسـريع يـخضع
الخـــتـــبـــارات الـــقـــدرات الـــعـــقـــلـــيـــة
واالخــتــبــارات الـتــحــصــيــلــيـة الــتي
ـديـرية جتريـهـا جلنـة الـتـسريع في ا
العامـة للتـقو واالمـتحانـات ويكون
االمتـحـان التـحصـيـلي من مـناهـجهم
حـصـراً وبـدرجــة قـطع ال تـقل عن 75
ــئـة واكـد الــبـيـان في خــتـامه أنهُ بـا
يـحق لـلـتالمـيـذ والـطـلـبـة االعـتـراض
على النتـائج خالل اسبوع من تاريخ
اعالنـــهـــا وعن طـــريق مـــديـــريــاتـــهم

العامة)  .
وأكدت وزارة التربية حسمها لقضية
اتـهـام مــجـمـوعــة من طـلــبـة اعـداديـة

 سيف البدر

جانب من صيدلية في بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6256-6257 السبت-االحد 20 من جمادى االولى  1440 هـ 26-27 من كانون الثاني (يناير) 2019م
Issue 6256-6257 Saturday-Sunday 26-27/1/2019

-1-
في كتب التاريخ حـديث طويل مُسْهب عن (حامـد بن العباس) وزير

قتدر العباسي الذي ولي الوزارة سنة  306 هـ ا
قالوا :

كان مع جبروته جواداً معطاءً .
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انّ مواقفه االنسانية أدخلته التاريخ من أوسع البّوابات 
قالوا :

" ركب حامد بواسط الى بسـتانِه فرأى شيخا يـولول  وحوله عائلة
 وقد احترق بيتُه  فرّق له  وقال لوكيله :

أريد منك ان ال أرجع العشية  االّ وداره جديدة بآالتها وقماشها 
فبادر وطلب الصُنّاع وصب الدراهم  

ففرغت العصر  فردّ العتمة فوجدها مفروغة  
وضجوا له بالدعاء  وزاد راس مال صاحبها خمسة آالف درهم "
هم في القصة أنّ الوزير حامـد بن العباس  استخدم كل ما لديه ا
من إمـكـانـات لـلـحــيـلـولـة دون بـقـاء (الـشـيـخ) وعـائـلـته حـيـارى بـعـد

احتراق بيتهم 
ولم يكن يرضى ان يتأخر اعداد البـيت لرجوعهم عن نهار يوم فقط

...
هـكـذا  وبـالـسـرعـة الـفـائـقـة  أعـيـد الـبـيت وزاد عـلى ذلك أنْ مـنح

صاحب البيت منحة سخيّة .
والسؤال اآلن :

سؤول الذي أعاد الى واحدٍ من ماليـ الفقراء والبائس من هو ا
والضعفاء ثقته بوطنه من خالل التصدي السعافه ?

ان الـسـلـطـويــ عـزلـوا أنـفـســهم عن الـشـعب كــله  ال عن الـفـقـراء
وحدهم  وعاشـوا في منطقـة ال يدخلهـا اال اصحاب االذن اخلاص

وهم أصحاب الباجات : أزرقها وأخضرها وأصفرها ...!!
وأين هذا من ذاك ?!

?
وقيل :

" ان تاجراً أخذ خبزاً بدرهم ليتصدق به بواسط 
فما رآى فقيراً يعطيه  فقال له اخلبّاز .

ال جتد أحداً 
ألنْ جميع الضعفاء في جراية حامد "

سير أعالم النبالء / 14/359
أقول :

هذه هي صيغة (منتهى اجلموع)  –كما تسمّى في النحو  –
وليس ثمة صورة أحلى من اختفاء آثار الفقر في بلدة من البلدان .
ـركـزة) التي لـقـد عاشت (واسط) أيـامـها الـرخـيّة نـتـيجـة (الـعنـاية ا

أوالها أيّاها الوزير ( حامد العباسي) .
لقد صلى الناس على قبره اياما 

صدر السابق / ص 359 ا
عـاصرون مدنـهم وأهلـيهم بـنفس تلك فلـماذا ال يُـولي السـلطويـون ا

العناية?
ـاذا تقـتصـر العنـاية عـلى الـذات والعـائلـة واألقربـاء واألنصار دون

غيرهم من الناس ?
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وكـمـا ال يـنـسـى الـتـاريخ مـحـاسن األعـمـال  ال يـنـسى احملـسن من
الرجال ..

وشـتـان بـ مـن يـعـيش مـكــروهـاً من مـواطــنـيه في حـيــاته وتـسـلـقُه
األلـسـنة احلـداد حـتى بـعد مـوته  وبـ الـرجل النـبـيل الـذي ينـتـهز
ـعروف – ـسؤولـيـة  لـيُـسـدي اجلـمـيل وا فـرصـة نـهـوضه بـأعـبـاء ا
ــشـاق وبــكل مــا لــديه مـن طــاقـة  –ألهــلـه وشـعــبـه صــابـراً عــلـى ا
شـاريع الـنافـعة مُـصّرا والـصعـاب وهو يـشق طـريقه الى تـنـفيـذ ا

ا ملل أو كلل? على وجوب تقد أحسن اخلدمات اليهم دو
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اننـا لم نشهـد اقتران األعـمال باألقـوال حتى اآلن وكل ما شـهدناه
ا قـاله نزار قـباني عن (الـعنـتريات هو الـتصـريحـات التي تـذكرنـا 

التي ما قتلت ذُبابة ) 
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انّ مصداقية الرجال على احملك 
ـدوحـون في الـدنيـا  فـائزون فـاحملسـنـون مـنهم 

في اآلخرة ..
قـصرّون فـي حق وطنـهم وأهلـهم مذمـومون وا
في الـــدنــيـــا  مــعـــاقـــبــون فـي اآلخــرة ... ولن

تنفعهم حينذاك الندامة .
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