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ــرور الــســريع الــقــطــوعــات عــلى طــريق ا
وبجهود ذاتية ومساهمة الشركات االهلية
الـتي تمتلك معامل اسفلت في جتهيز مادة
االسـفـلت بدون مـقـابل حيـث  فرش اكـثر
ـــديـــريــة من 600 طـن حلــد االن مـن قــبل ا
تــمـثـلت في اصـالح سـبـعـة عــشـر قـطع من
مــجـمـوع ثـمـانــيـة وعـشـرين قــطع سـتـقـوم
ــديــريـة بــاصالحــهـا لــلـجــزء من تــقـاطع ا
الـــبـــوفــراج الى اجلـــســـر الــيـــابـــاني وقــد
سـاهمت بلدية احلبانية في اصالح ثمانية
ـقـطع لـيـكـون عدد قـطـوعـات ضـمن نـفس ا
قطع  36فـيمـا ساهمت الـقطوعـات ضمن ا
مـديـريـة بـلـديـة الـصـقالويـة والـفـلوجـة في
اصالح عـشرة قـطوعات لـلجـزء من اجلسر

الياباني الى الفلوجة). 
يـذكـر ان هـذه الـقـطـوعـات اصـبـحت تـشكل
ـرور الـسـريع ـسـتـخـدمـي طـريق ا عــائـقـا 
و اصـالحــهــا مــؤقــتــا حلــ اصالحــهــا
بـصـورة دائمـيـة بعـد تنـفـيذ الـقـناطـر التي

حـجـم االضـرار فـيه اسـتـعـدادا لـلـمـبـاشـرة
بـاســتـئـنـاف اعـمـالـه من قـبل شـركـة الـفـاو
الــعــامــة احـدى تــشــكــيالت الــوزارة. واكـد
مــجـيــد ان (الـوزيــر يـتــابع وبـشــكل يـومي
ومــســتــمــر اجــراءات اعــادة الــعــمل بــهـذا
شـاريع اخلدمـية التي ـشروع كـونه من ا ا
تــسـاهم بــحل جـزء مـن ازمـة الـســكن الـتي
يــعــاني مــنــهــا بــلـدنــا مــنــذ عــدة ســنـوات
ولــيـكــون االنـطـالقـة احلــقـيــقـيــة لـلــشـروع
ـشـاريع اسـكـانـيـة اخـرى لـغـرض تـوفـير
مؤكـدآ انه سبق سـكن الئق البـناء شعـبنـا 
ـشـروع بــالـسـيـد وان الــتـقى قـبل زيــارة  ا
مـديـر عـام دائـرة االسـكـان والـسـيـدة مـديـر
عـام صـنـدوق االسـكـان وبـحث مـعـهم كـافة
الية التي ـتعلقـات الهندسيـة والفنيـة وا ا
ـــشــــاكل ــــشــــــــــــروع وكـــذلـك ا تــــخص ا
ــعـوقـات الــتي تـقف عـائــقـا امـام اعـادة وا
الــعــمل به وضــرورة حــلـهــا بــشــكل فـوري

وسريع .
ـشروع ـرحلـة االولى من هـذا ا  يـذكـر ان ا
تــضم 26 بــنــايــة تــتــكــون من 496 وحــدة
سـكـنـيـة وستـقـوم شـركـة الـفاو الـهـنـدسـية
الــعـامــة الــتـابــعــة لـلــوزارة بـتــنــفـيــذ هـذا
ــشـروع وكـمـا هـو مــعـروف فـأن الـشـركـة ا
سـبق لها ان اجنزت عـدة مجمعـات سكنية
كــبـيــرة في بــغـداد واحملــافـظــات واهـمــهـا
مــجـمـع حي الـسالم الــسـكــني في الــنـجف
االشـرف بواقع 558 وحـدة سكنـية ومجمع
الـصـيـادة الـسـكـني في كـركـوك بواقع 504
وحـدة سكنية ومجمع حي اجلهاد السكني
فـي بــــغـــداد وبــــواقع 167 دارا ومــــجــــمع
الـهـجـرة الـسـكـني في مـيـسـان بـواقع 300
وحــدة ســكــنـيــة وحــالــيــا تـنــفــذ الــشــركـة
مــجــمــعــات اخــرى مــثل مــجــمع الــشــطـرة
السكني في ذي قــــــــــار بواقع  792وحدة
سـكــــــــــنيـة ومجـــــــــــمع الـقبـلـة السـكني
فـي الـبــصــرة بـواقع 504 وحــدة ســكــنــيـة
وتـنفـيذ 480 وحـدة سـكنـية واطـئة الـكلـفة

في بابل).

d¹—UIðË —U³š√3

www.azzaman.com

s  —UM¹œ —UOK  ±∑ s  d¦ √ œd² ð qLF «

≤∞±∏ ‰öš s¹“ËU−²*«

W UŽù« ÍËc  WOHðU¼ W*UJ  ·ô√ WF³Ý ‰U³I²Ý≈

Ëe¹ü« WO Ëb « …œu'« …œUNý vKŽ bFÝË  rB²F*« ‰uBŠ

wMJ «  UOłU² « ŸËdA0 qLF « bOF¹ —ULŽù«

d¹
—U

I
ð

وصــول اول وجــبه هــذا الــيــوم إلى مــوقع
شروع الـعمل إذ كـانت أحد أسبـاب تلكـؤ ا
ـــواد بـــكـــتب و تـــســـريع إدخـــال هـــذه ا

رسمية عاجلة من رئاسه الوزراء).
وتـنفـيذا لتـوجيهـات الوزيـر بنكَـ ريكاني
زار مــســـتــشــار وزيــر االعــمــار واالســكــان
والبلديات العامة مشروع مجمع التاجيات
الـــســكـــني في بـــغــداد لالطـالع عــلى واقع
ــنــفـذة وتــقـيــيم حــجم االضـرار االعــمـال ا
اسـتـعـدادا لـلـمـباشـرة بـاسـتـئـنـاف اعـماله
وقــال بـيــان (ان الـوكــيل احـمــد اسـمــاعـيل
ـنــفـذة مــجـيــد اطــلع عـلى واقـع االعـمــال ا

وتقييم حجم االضرار فيه. 
وذكـر مستشار السيد الوزير خالل الزيارة
ـيدانـية بـانه حال اسـتالمه امر الـتكـليف ا
باشرعلى ملف من قـبل الوزير باالشراف ا
مـجمع الـتاجـيات لـغرض اكـمال اعـماله

االطـالع وبـشــكـل مـيــدانـي ومــبـاشــر عــلى
ـشـروع وتقـييم نـفذة في ا واقع االعـمـال ا

سـتتـولى اعمارهـا دائرة الطـرق واجلسور
ضـمن تخصيصات الـقرض الطارىء للبنك

الدولي.
وتـرأس الـوكـيل الـفـني للـوزارة جـابـر عـبد
خـاجي اجـتـمـاعـاً مـوسـعـاً لـتـحـديـد مـوعـد
نـــهــائـي إلجنــاز مـــحــطـــتي ضخ واعـــمــال
ـنـهوالت الـشـبـكـات واخلـطـوط الـنـاقـلـة وا
بحضور شروع مجاري قضاء احلسينية 
ــشــكـلــة من مــجـلس ــثل خــلـيـه االزمـة ا
رئــاســة الــوزراء وقــائــمـقــام احلــســيــنــيـة
ورئـيس واعضاء اجملـلس البلـدي واللجان
الـتــنـسـيـقـيـة وعـدد من الـوجـهـاء وشـيـوخ
ـنفـذة للـمشروع الـعشـائر ومـدير الـشركه ا
ومــسـؤولي الــدوائـر اخلـدمــيـة لـلــقـضـاء .
واوضـح الوكـيـل انه ( حتـديـد مـوعد 31
تبـقية ـقبل موعـداً الجناز االعمـال ا اذار ا
في مـشروع مجاري احلـسينيـة بعد جتاوز
ــشــروع وحــلـهــا الســيــمـا الــعــقــبـات في ا

ــواد االســـتــيـــراديــة حــيث  مـــوضــوع ا

ـــبـــالغ ديـــنـــارا مــــنـــوهـــة إلـى أن ا
تجاوزين على رواتب ستردة من ا ا
اإلعـانـة االجـتــمـاعـيـة شـمـلت بـغـداد
واحملـافــظـات عـدا اقـلــيم كـردسـتـان.
ـــديــــر الـــعــــام ان دائـــرة وبـــيــــنت ا
الــصـنــدوق مـســتــمـرة في اســتـرداد
ـتجـاوزين على االعـانة االموال من ا
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ـســتـردة من ــبــالغ ا بــلغ مـجــمـوع ا
ـــتـــجــاوزيـن عــلـى رواتب االعـــانــة ا
اكـثـر االجـتــمـاعــيـة خالل عـام 2018 

من17  مليار دينار. 
وذكــرت مــديــر عــام دائــرة صــنــدوق
احلــمـايــة االجـتــمــاعـيــة في الـوزارة

جــاكــلــ صــلــيــوا في بــيــان تــلـقــته
ـسـتـردة ـبـالـغ ا (الـزمــان) امس ان ا
الى الـصـنـدوق بـلـغت أكـثـر من (17)
مــــلــــيــــار ديـــــنــــار لــــلــــمــــدة من 1/1
ولــــــــــغاية 201/12/28  مضيفة ان
ستـردة لشهر كانون األول بالغ ا   ا
احلـــــالي بـــــلــــغت (364.952.774.1)

سـياسـية في بغـداد تقف دون حل هذه
ـشــكـلـة وأكـد عـلى ضـرورة الـتـأكـيـد ا
ـطـالـبة بـحـقـوق ابـناء االراضي عـلى ا
ـغـتصـبة حـقوقـهـا) مبـينـاً أن توران ا
(نـوه إلى مـشـكـلة غـيـاب أكـثر من 250
ألـف دو من اراضـي خـــــصـــــبـــــة عن

اخلطة الزراعية للموسم احلالي).
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ونـفـذ قـسم اإلرشاد والـتـدريب الزراعي
ـثنى ندوة إرشادية في مـديرية زراعة ا
بـعــنـوان أهـمـيـة اسـتـخـدام مـنـظـومـات
الـــري في الـــزراعــة احلـــديــثـــة وزيــادة
اإلنـــتـــاج من خالل اســـتــخـــدامـــهــا في
ـكـافحـة إضـافة عـمـلـيات الـتـسـميـد وا
إلـى جـدولـة الـري وحـاجــة الـنـبـات إلى
الـــكــمــيــات الـــواجب إضــافـــتــهــا واهم
ـــرحــلــة احـــتــيـــاجــات الــفـالحــ في ا
احلـاليـة من الزراعـة. النـدوة أقيمت في
شـــعـــبــة زراعـــة الـــســـمــاوة تـــنـــفـــيــذا
لــتـــوجــيــهــات وزارة الــزراعــة / دائــرة
اإلرشـاد والـتـدريب الـزراعـي بـالـتـعاون
ركـز اإلرشـادي الـتـدريـبي واحتاد مـع ا

اجلمعيات الفالحية في احملافظة
وأعـــلــنـت وزارة الــزراعـــة عن تـــخــويل
مـــــديـــــريـــــات الــــــزراعـــــة في بـــــغـــــداد
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ركزي لالحصاء التابع كشف اجلهاز ا
زروعة ساحة ا لوزارة التخطيط عن ا
ـــحــــصـــول احلـــنـــطــــة وقـــال انـــهـــا

اً لسنة 2018). (بلغت 3154 دو
ـــســاحــة وقـــال في احـــصــائـــيــة إن (ا
ــحــصـــــــــــــول احلــنــطــة ـــزروعــة  ا
ــــاً لـــســـنـــة 2018 بــــلـــغت  3154 دو
مـشيرة الى ان "متوسط الغلة إلجمالي
ــزروعـة لــلــمـحــصــول بـلغ ــســاحـة ا ا
690.5 .(  كــــيـــــلــــوغــــرامــــاً لــــكل دو
وأضـاف أن (اإلنتـاج حملصول احلـنطة
بـــلــغـت مــلـــيــــــــونــ و 178 الـف طن
لـــــــســــــنــــــة 2018). واشـــــــارت الى ان
حصـول الشـعير زروعـة  ـساحـة ا (ا
) مـبـيـنـة لـعـام  2018بـلـغت  601دو
ـسـاحة ان (مـتـوسط الـغـلـة إلجـمـالي ا
ــحــصــول الـــــــــــــشــعــيـر ــزروعــة  ا
بـــلــغت  317.1 كــيـــلــوغــرامــاً لــلــدو
الـــواحــد). وتـــقــدر كـــمــيـــات مــفــردات
الـبـطـاقـة التـمـويـنيـة الـواجب تـوفـرها
ســـنــويــاً تـــتــوزع بــواقـع أربع ماليــ
و 400ألـف طن من احلـــنـــطـــة ونـــحــو
مــــــلـــــيــــــون طن رز و800 الـف طـن من
الــــســــكـــر و500 ألـف طن مـن حـــلــــيب
األطـــــــــفـــــــــال و600 ألـف طـن مـن زيـت

الطعام.
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ودعت اجلـبـهـة الـتـركـمـانـيـة الـعـراقـية
إلـى إعـــادة مـــا وصــــفـــته بـ (األراضي
ــغـــتــصــبـــة) في مــحــافـــظــة كــركــوك ا
ألصــــحـــابــــهـــا وعــــدت وجـــود  إرادة
ســـيــاســيـــة في بــغـــداد تــقف دون حل
لكية في مـشكلة األراضي والنـزاعات ا
احملـــافــظـــة. وجــاء في بـــيــان امس أن
ــســتــقــبل لــلــمــهــنــدسـ (جــمــعــيــة ا
الـزراعيـ التـركمـان عقـدت في كركوك
نـدوة موسـعة حـول مسـتقبل االراضي
لكية في الـزراعية ومشكلة الـنزاعات ا
مــحــافــظــة كــركــوك بــحــضـور رئــيس

اجلـبـهـة التـركـمـانيـة الـعراقـيـة الـنائب
أرشـد الـصـاحلي ونـائـبه حـسـن توران
ونــواب عـن جــبــهــة تـــركــمــان كــركــوك
وأعـضاء الكتـلة التركمـانية في مجلس
كــركـوك والــشـيخ حـبــيب سـمــ مـديـر
الـوقف الـشـيـعي فـي كركـوك وعـددا من
مــدراء الــوحــدات اإلداريــة والــنــواحي
والـــقـــانـــونـــيـــ واصــحـــاب االراضي
ـغـتـصـبـة وشـخـصـيـات اجـتـمـاعـية). ا
وأشــار إلى أن (رئــيس اجلــبـهــة أرشـد
الــصــاحلي حتــدث فـي كـلــمــة لـه حـول
ـلـكـية مـوضـوع االراضي والـنـزاعـات ا
ـتـعـاقـبـة في تـهـمـيش ودور االنـظـمـة ا
ــكــون الـتــركـمــاني واالســتــيالء عـلى ا
اراضـــــيــــهـم). وأضــــاف أن (الـــــنــــائب
الـسـابق عن كـركوك حـسن تـوران ألقى
كـلـمة تـطرق فـيهـا إلى مراحل اسـتيالء
عـلى األراضي آبان حـكم النـظام الـبائد
وكـيفـية اغـتصاب حـقوق اصـحاب تلك
االراضـي وشــــدد عـــلـى أن مــــوضـــوع
األراضـي في كـركـوك يـشـكل هـويـتـها).
وتـــابع أن (تـــوران حتــدث أيـــضــاً عن
"مـــحــاوالت الـــنــواب الـــتــركـــمــان حلل
لكية بعد مشكلة االراضي والنزاعات ا
وشـــــدد عـــــلى أن هـــــنــــاك إرادة 2003
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اعـلنت وزارة االعمـار واالسكان والـبلديات
واالشـغـال العـامة عن حـصول شـركة سـعد
عتـصم العامة لـلمقاوالت الـعامة وشـركة ا
أالنـشائـية الـتابـعتـ للـوزارة على شـهادة
ـقـدمة من اجلـودة الـدوليـة االيـزو الثالث ا

شركة ال . ام . سي. 
ـركـز االعـالمي في بـيــان تـلــقـته واوضـح ا
(الــــزمــــان) امس ان (هــــذا االجنـــاز يــــأتي
انـطالقا من احملافظة علـى مكانة تشكيالت
ـتــمـيـزة حـيث بـذلت الــوزارة ومـكـانـتـهـا ا
ــواصــلــة حتــقــيق جــهــود أســتــثــنــائــيــة 
قبـلة.. مشيراً الى راحل ا أالجنـازات في ا
عتصم العامة كانت قد حصلت أن شـركة ا
عـــلى ثالث شــهـــادات لــلــجـــودة شــهــادات
ـتكـامل) باالضـافة الى حـصولـها الـنظـام ا
عــلى شـهـادة اجلـودة الــعـراقـيـة الــشـامـلـة
ـركزي لـلـتـقـييس والـصـادرة عن اجلـهـاز ا
والـسـيطـرة النـوعـية. فـيمـا حـصلت شـركة
سـعد الـعامـة التابـعة لـلوزارة عـلى شهادة
ـتـكـامــلـة في الـبـيــئـة والـسالمـة اجلــودة ا

واجلودة وجلميع مفاصل الشركة)
واجنـــزت الـــوزارة اعـــمـــال نـــصب جـــســر
يـونـيـفـرسـال عـلى نـهـر الـكـرمـة بـطـول 45
مــتــرا  وعـرض  7.5 امــتـار  فـي مـحــافـظـة
عن طـريق مـديــريـة طـرق وجـسـور االنــبـار
االنـبـار الـتـابـعة لـدائـرة الـطـرق واجلـسور
احـدى تـشكـيالت الـوزارة. وذكر الـبـيان ان
(هـــذا اجلـــســـر يـــعــد الـــبـــديل عـن جـــســر
ـدمـر الـذي يـقع عـلى الـطـريق الـبـوغـايب ا
ــعـهـد الــرابط بـ نــاحـيـة الــصـقالويـة وا
الـفـني ويـخـدم مـنـاطق واسـعـة مـن نـاحـية
مـبــيـنــاً انه (سـيــتم افــتـتـاح الــصـقالويــة)
حيث اجلـسر رسـميـا خالل االيام الـقادمـة 
 جتــهـيـز اجلـسـر مـن قـبل دائـرة الـطـرق
واجلـسور التابعة لـلوزارة وتكاليف نصب
اجلـسـر  تمـويلـها من مـحافـظة االنـبار).
ــركــز االعالمـي ان (مــديــريــة طـرق وبــ ا
وجـــســـور االنـــبـــار تـــســـتـــمـــر في اصالح

بغداد
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الي موجود في العراق منذ عهود سحيقة .. الفساد االداري وا

ومَنْ منّا مَنْ لم يقف على شواهد ذلك الفساد في العهد العثماني مثال ?
لكي ليست بقليلة أيضا .. وشواهد الفساد في العهد ا

الي الراهـنة  بدت وكأنها ولكنها اذا قـيست بظاهرة الـفساد االداري وا
مجرد فقاعات بسيطة ..!!

-2-
تقاعد هادي خمّاس مدير االستخبارات جاء في مذكرات العقيد الركن ا
طبوعة من قبل دار احلكمة  –لندن وفي ص  32 ما العسكرية األسبق ا
قـاله األمــيـر عــبـد االله  –الـوصيّ عــلى الـعـرش  –يـوم كـان خــمّـاس في

الكة : سؤول عن العائلة ا منصب مساعد آمر الفوج ا
" زارني يــومــاً وفــد من لــواء الــديـوانــيــة شــيــوخــا ووجــهــاء  شـكــوا لي

متصرف اللواء .
ونعتوه سارقا 

ومُفسداً  
ومهمالً 

وطلبوا نقله  فوعدتهُم خيراً .
اتصـلتُ بـرئيس الـوزراء شـارحاً له وجـهـة نظـر الوفـد الـذي زارني وطلب

نقل متصرف اللواء  
أجابني رئيس الوزراء :

سيدي أمهلني حتى أرى ما سيكون .
وبعد يوم أخبرني رئيس الوزراء .

بانّ موقف متصـرف اللواء سلـيم  وما نعتـوهُ من أوصافٍ افتراء وكذب
وبقى وضع اللواء مترديا كما كان :

عـاد الـوفـد نـفـسه بـعـد مـدة راجـيـا ومُــلـحّـاً بـنـقـله  فـقـلتُ ألتـصل بـوزيـر
الداخلية مُختَصِراً الطريق 

فكان جوابه ال يختلف عن جواب رئيس الوزراء 
وبقي اللواء كما اشتكاه الوفد في زيارته االولى :

ثم عاد الوفد نفسه بـعد مدة بطلب جديـد أقرب الى االستخفاف  وعدّوا
متصرف اللواء نزيهاً  وجاداً  

وانه أحدثَ في اللواء ثورةً في البناء والتعمير ثم أردفوا بِتَهكم :
أال يـوجـد في الـعـراق ... لـواء مـهـمل لـتـنــقـله الـيه لـيُـعـيـد بـنـاءه كـمـا بـنى

لواءنا?
وانصرفوا ..."

أرأيت كــيف حـظي الــفــاسـد بــتــغـطــيـة كــامــلـة من رئــيس الــوزراء ووزيـر
الداخلية ?

ويالحظ أنّ الـوفـد اسـتـفـاد من قـراءات لـبـعض أعـضـائه في كـتب األدب
ـأمون واليا عـليهم  وكان حيث أنّ أهل الكوفـة تظلمـوا من عاملٍ نصبه ا

دحه ويثني عليه ..!! فاسداً فاذا به 
فقالوا :

ثـابـة من الـصالح  فالبُـدَّ أنْ يتـنـقل في االمـصار لـيـنعم اذا كان بـهـذه ا
اجلميع بأيامه ..!!

لـكي (بـالـلواء) وانّ وال يفـوتـنك ان (احملـافظـة) كـانت تـسمى فـي العـهـد ا
تصرف) . (احملافظ) كان يسمّى (با

-3-
وكــمــا امــتـــنع الــوصيّ عـن ذكــر االســمــاء  –اي رئــيس الــوزراء ووزيــر
سـؤول - وبحـجة عدم الداخلـية ومتـصرف الديـوانية  –يحرص كـبار ا
ــفــسـدين  –عـلى عــدم ذكـر صـدور قــرارات قــضــائـيــة حــاســمـة بــحق ا

اسمائهم..!!
صيانة لهم عن ان تلوكهم األلسن .. 

-4-
وكم من مفسد مهدّوا له طريق الهرب الى خارج العراق ?

وكم من فاسد عُوقبَ مَنْ كَشَفَ فسادَه ?!
-5-

سؤولـ متوعـدا الفاسدين بـعقاب صارم ولقد لعـلع صوت بعض كـبار ا
ثم كـانت احملـصــلـة الـنـهــائـيـة : انـنـا لـم نـشـهـد وقـوف واحــد من حـيـتـان

الفساد في قفص االتهام ..!!
وأطرف الطرائف :

فسـدين أنفسـهم اخذوا يـكثرون احلـديث عن ضرورة انزال الـعقاب انّ ا
الصارم بالفاسدين ..!!

فهم على اطمئنان من أنَّ أحداً لن يصل اليهم على االطالق ..!!
-6-

ـفـسدين سـألـة بـاتت مـكـشوفـة ومـفـضـوحة .. ذلك أنَّ الـفـاسـدين ا ان ا
ن يستطـيع أنْ يُعطّل لهم الـقوان ويخرق تربطهم أواصر صـلة عميـقة 

وازين  وينخرط في صفوف الشياط ... ا
-7-

ـهـازل  ال سـيـمـا وأنَّ ـعـقــول عـلى االطالق اسـتـمــرار هـذه ا ومن غـيـر ا
أسعار الـنفط آخـذة بالـتنـاقص والنزول  وأنَّ 95 
ــــــــوازنـــة الـــعـــامـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلى ـــئــة من ا بـــا
مبيــــــــعات النفط ... ( فاقتصاد العراق ريـــــعي

كما يقولون )
وال بد أنْ ينقلب السحر على الساحر .

بغداد
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ندوة زراعية

وبـــوتــيـــرة مـــتـــصـــاعــدة تـــنـــفـــيــذا
لـتـوجـيــهـات الـوزيـر الـدكـتـور بـاسم
عــبــد الــزمــان الــقــاضــيــة بــضــرورة
االســراع في انـــهــاء مــلف اســتــرداد
الـديــون وحـسم االيـقـافــات لـلـحـفـاظ
ال العـام وايضا اعادة اطالق على ا
رواتب االعـانـة لـلـمـتـوقـفـة رواتبـهم.
وكان مـجلس الـوزراء قد عـدل القرار
رقم (110) لــــســــنــــة 2011 اخلـــاص
ــعــاجلـة الــتــجـاوزات عــلى رواتب
ـوجبه االعـانـة االجتـمـاعـيـة ومـدد 
مدة تقـسيط الدفع الى عـشر سنوات

بدال من خمس.
WOHðU¼ W*UJ

واستقـبلت هيـئة رعايـة ذوي االعاقة
واالحــتــيــاجــات اخلــاصــة في وزارة
العـمل والـشؤون االجـتمـاعيـة سبـعة
ـة هــاتــفــيـة مـن قـبل ذوي االف مــكــا
االعــاقــة خالل عــام 2018 تــضــمــنت
عـدداً من الـشـكـاوى واالسـتـفـسـارات
مـن خـالل اخلط الـــــــســــــاخـن الــــــذي
واطن خصصته الهيئة للرد على ا
خالل أوقـات الــدوام الـرســمي. وقـال
الـبيـان ان (هـذا النـشـاط يـأتي ضمن
سـتراتـيـجـية عـمل الـهـيئـة كـجزء من
ـرسومـة لعام 2018 حسب اخلطط ا
تـوجيـهـات رئيـسـها الـدكـتورة عـبـير
مــهــدي اجلـلــبي بــاتــبـاع الــيــة عـمل

ــــبـــاشــــر مع تـــضــــمن الــــتــــواصل ا
األشـخـاص من ذوي االعـاقـة من بـاب
حــرص الــوزارة عـلى تــقــد فــضـلى
مكنة وتبسيط االجراءات اخلدمات ا
ــقـدمــة من ــعـامـالت ا ــتــعــلــقــة بــا ا
قــــبـــلــــهم). واشـــارت الـى ان (هـــاتف
الـــشــكــاوى فـي الــهــيــئـــة مــخــصص
واطن واالجابة الستقبال شكاوى ا
عن اسـتفـساراتـهم فـيمـا يـخص عمل
الــهــيــئــة واقــسـامــهــا والــيــة الـعــمل
ــتــبــعـة فــيــهــا فــضال عن االجــابـة ا
االسـتـفـسـارات الـواردة سواءً اكـانت
ــوعــد اطالق الــدفــعــات مـــتــعــلــقــة 
ــتــفــرغ ــعــ ا اجلــديــدة مـن راتب ا
للمدني والعـسكري او االستفسار
عن اجراءات التفرغ الوظيفي او الية
ــراجـعـة إلصــدار الـبــطـاقـة الــذكـيـة ا
ـــصـــارف الـــتي اخـــتـــارهــا حـــسب ا
ستفيدون وقـاموا بتوط رواتبهم ا
فــيــهـا او االســتــفـســار عن مــوضـوع
االعــفـــاءات الــضـــريــبـــيــة اخلـــاصــة
بـإسـتـيـراد الـسـيـارات لـذوي االعـاقـة
ومن يـنوب عـنـهم للـذين ال يـتمـكـنون
من الـقيـادة بأنـفـسهم او مـوعـد فتح
الشمـول اجلديد وغـيرها من االسـئلة
الــتي تـصـب في جـوهــر قــانـون ذوي
االعـــــاقـــــة رقم 38 لـــــســـــنــــة 2013).
واوضحت ان (للهيئـة صفحة رسمية

عــلى مـــوقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
الــفــيس بــوك بــلغ عــدد مــتــابــعــيــهـا
(92427) مـتـابـعـاً مـخـصـصـة لـنـشـر
أخبار الـهيئـة واالجابة عـلى االسئلة
الـتي تـرد الـيـهـا عـلى مـدار الـسـاعـة
الفــتـة الى تــخـصــيص مــوقع خـاص
بـــالـــهـــيــئـــة بـــإشــراف قـــسم االعالم
ـكـتب واالتـصــال احلـكــومي الـتـابـع 
الـــوزيـــر حـــرصـــا من الـــوزارة عـــلى
تـــقـــد فــــضـــلى اخلــــدمـــات لـــذوي
االعاقة والـسعي الى تفـعيل برنامج
ـواطن االلـكـترونـيـة لـنفس حـكومـة ا
لغـرض بالـتعـاون مع االمانـة العـامة

جمللس الوزراء).

باسم عبد الزمان 
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مرت امس  عـلـينـا الـذكرى  98 لتـأسيـس اجليش الـعراقـي البـاسل هذا
. صاحب مثل الـوحيد لوحدة العراقي نيع وا الدرع احلص والسور ا
ـآثـر الــبـطـولـيــة  والـتـاريخ  اخلــالـد الـذي نـقــشه في  الـعـقـول الحم وا ا
والـقلـوب مـنـذ تـأسـيـسه في الـسـادس من كـانـون الـثاني 1921 إلى  ان
ـر سـيئ الـصـيت عام  2003هذه دني اجملـرم الـبـول بـر حلـه احلاكـم ا
ؤامـرة التي خـطط لهـا االحتالل األمـريكي الـصهيـوني وفتـحت احلدود ا
فسدين واخلونة والعمالء الذين طال على مصراعيها أمام اإلرهابيـ وا
خـرابـهم كـل مـؤسـســات الـدولـة وإدخــال الـبالد في دوامــة فـقـدان األمن
قدام تـعمـد والنـهـب والسـلب والقـتل . وكان لـهذا اجلـيش ا والتـخريب ا
مساهـمات فعالـة ومواقف بطـولية عـظيمـة في معارك الـعرب البـطولية في
فلـسـطـ في األعوام  48 و 67 و 73 حـيث كـانت مـآثـر فـخـر واعـتـزاز
وكذلـك مـعارك  1980 في احلـرب الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة ومـواجـهـة الـغزو
الـبـربـري الـهـمـجي  األمـريـكي عـام 2003 ومـقـارعـة قـوى اإلرهـاب وكل
الظالمـيـ من الـدواعش الذيـن دنسـوا ارض عـراقنـا الـطـاهرة وأشـعـلوا
احلرائق في مـدنـنا اآلمـنة وارتـكـبوا أبـشع اجلرائم بـحق الـناس األبـرياء

وسفكوا الدماء الطاهرة. 
نحن نحتـفل في هذه الذكـرى العطرة لـصاحب االقتدار ومـصنع اإلبطال
فالبـد لـنـا مـن وقـفـة تـأمل واسـتــذكـار وإجالل لـتـضــحـيـات هـذا اجلـيش
الـظـافـر فـهــو حق وواجب عـلى اجلـمــيع إن نـحـتـفي ونــحـتـفل به في يـوم
تأسيـسه في هذا الـعام  ونـأمل خيرا بـإبعـاده عن  تدخالت الـساسة في

صاحلهم ولرغباتهم . شؤونه ارضاءا 
والزالت محـنـة الـعـراقيـ عـلى أشـدهـا والزال العـراقـيـون اليـجدون حال
لـلــمـأســاة واخلـراب والـدمــار الـذي تــعـانــيه الـبالد والـــــــــعـبــاد نـتــيـجـة
كاسب والنهب نـــــــــاصب وا االحتالل الغاشم وتكـالب األحزاب على ا

والسلب . 
حتية جليش الـعراق. حتيـة لكل األبطـال الذين دافعـوا عن حياض الوطن

واألمة .
حتـيــة لـشــهــدائه األبـرار الــذين روت دمــاؤهم الـطــاهـرة ارض الــعـراق و
فرق في األردن نابلس وجن وكفر قاسم في فلسط ودمشق واربد وا

ـصـر. وليـعـيد أبـنـاء جيـشـنا وفي سمـاء سـينـاء 
ـقـدام لـلـجـيـش هـيـبـته ورفـعــته ولـلـوطن سـيـادته ا
وعزته وشموخه وللشعب  كرامـته وحريته. فهنيئا
ألبطال هذا اجلـيش الغيـارى اإلبطال عيـد النصر
عـلى دواعش الــكـفــر والـرذيــلـة وعــيـد الـتــأسـيس

اخلالد ..
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شاركت دائرة الفضاء واالتصاالت في
ـدمجة وزارة الـعلـوم والتكـنولـوجيا ا
مـع وزارة الـتــعـلــيم الـعــالي والــبـحث
الـــعــلــمـي في الــبـــرنــامج الـــتــدريــبي
لــلـفــضـاء الــذي أقـامه مــعـهــد بـحـوث

الفضاء الكوري اجلنوبي.
  وتـضـمن البـرنامج الـتدريـبي  الذي
شـاركت به الباحثة شذى كاظم جاسم
 إلــقـاء مــحـاضـرات نــظـريــة عن نـظم
هـنـدسـة األقـمـار الصـنـاعـيـة والـصور
شـاريع الفضـائية الـفضائـية وإدارة ا
ــيــاه واالتـــصــاالت وإدارة مــصـــادر ا
بـاستعمال األقمار الـصناعية والبحث
والـتـطـوير فـي النـظم والـتـكنـولـوجـيا
األسـاسية لتطبيقات الفضاء . وتخلل
الـــبـــرنـــامـج زيـــارات مـــيـــدانـــيـــة إلى
ــصــانع الــتي تــرتـبط ــؤســسـات وا ا
ـعـهـد مـنـهـا مـخـتـبـرات بـأعــمـال مع ا
فـحص وجتـميع تـكنـولـوجيـا الفـضاء
الـتي يتم فيـها إجراء االخـتبارات قبل
ـركـبـات الـفـضـائـيـة واألقـمـار إطالق ا

الصناعية  ,
واد تخصصة بتصنيع ا ومـؤسسة ا
ركبات الـفضائية اخلـاصة بصنـاعة ا

تخصصة بتجهيز , ومؤسسة ا
ـوارد الــصـور الـفـضـائــيـة ومـراقـبـة ا

ــائـيــة في كـوريـا اجلــنـوبــيـة والـتي ا
تـعمـل على جتـهيـز منـظومـات حديـثة
ياه لـعدد من دول الـعالم  فـي إدارة ا
ومـؤسـسـة  الـبـحـثـيـة الـتي تـعـمل في
مــجــال إطالق الــصــواريخ  ومــصـنع

الطائرات احلربية .
ونــظـمـت كـلــيـة الــقـانــون في جـامــعـة
مــيـسـان نــدوة عن دور جـهـاز االدعـاء
ــشـاركـة الــعـام في حــمـايــة االمـوال 

. تدريسي وباحث ومختص
وتــضـمـنت الـنـدوة مــحـاضـرة ألـقـاهـا
عـالء نـــافع لــــلــــتـــعــــريف بــــاجلـــرائم
س االقــتـصـاديـة عـلـى انـهـا  كل مـا 
االقــتـــصــاد بــصــفــة عــامــة واجلــرائم
تـمثلة ـوجهة ضد إدارة االقـتصاد ا ا
في الـقـانون االقـتصـادي أو الـسيـاسة
االقـتصاديـة أو كليـهما مـعاً. وتناولت
الـنـدوة تـزايـد تـأثـيـر أخـطـار اجلـرائم
االقــــتــــصـــاديــــة في أوقــــات األزمـــات
والـــــصــــراعــــات واحلـــــروب وهي من
ــنــدمـــجــة حــديـــثــاً ضــمن اجلـــرائم ا
الـتـشريـعـات العـقـابيـة وأهـميـة جـهاز
االدعــاء الــعــام في احملـــــــافــظـة عــلى
ـال العام ودوره في معاجلة األزمات ا
ـــر بـــهـــا الـــبــــــلـــد كـــونه من الـــتي 
اجلـــهــات  الــرقـــابـــــيــة عـــلى أعــمــال

القضاء.

واحملـافظـات كافـة عدا مـحافـظة كـركوك
بـصالحية منـح جتديد العـقود الزراعية
صادقة على والتنازل عنها وصالحية ا
ـزايدات الـعلـنيـة على االراضي اجـراء ا
الـزراعــيـة بـعـد مـصـادقـة الـسـيـد وزيـر
الـــزراعـــة الــدكـــتـــور صـــالح احلـــســني
وتــنــفـيــذا لــقـرارات االجــتــمـاع االخــيـر
لـــهــيــئـــة الــرأي في الـــوزارة. وشــمــلت
وافـقة عـلى تـخويل الـسادة الـقـرارات ا
مـدراء الـزراعة في احملـافظـات كافـة عدا
محافظة كركوك صالحية جتديد العقود
ـستأجر قد الـزراعية شريـطة ان يكون ا
اوفى بـالـتـزامـاته الـقـانونـيـة والـعـقـدية
وحتـــــويـل اجـــــور اخلـــــدمـــــة من قـــــبل
ــديـريـات الى ديــوان الـوزارة وحـسب ا
الــتـســعـيــرة احملـددة امــا الـتــنـازل عن
الـعــقـود لـصـالح الـدولـة طـوعـا من قـبل
ـستأجر فيكون لدى الشعبة القانونية ا
ــديـريـة حــصـرا ويـكــون بـواسـطـة في ا
ـسـتـأجـر او من يـخـوله لـلـقـيـام بـذلك. ا
كـمــا تـضـمـنت الـقـرارات تـخـويل مـدراء
صـادقة عـلى اجراء الـزراعـة صالحيـة ا
ـــزايـــدات الـــعـــلـــنـــيـــة عـــلى االراضي ا
الــــزراعـــــيــــة مع حتـــــمل الـــــتــــبــــعــــات

واالجراءات القانونية بشأنها.
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