
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

œuIŽ oO bð ‰öš —UM¹œ —UOK  ≤± ŸUłd²Ý≈

WŽ«—e « w   UB UM Ë

العـراقيـة واحد كـبار فـقهـاء القـانون
الـــدولـي والـــدســـتـــوري في الـــعـــالم
الـــعـــربي وشــيـخ الــقـــانــونـــيــ في
ــنـيــة يـوم 6 الــعـراق الــذي وافـته ا
شباط اجلاري). واضاف بـيان تلقته
(الـزمـان) ان (الـراحل اجلـلـبي امـتاز
بتفانٍ واخالص في مسيرته العلمية
طوال أكثر من نصف قرن من الزمن
شــهـــدت له اجلـــامــعـــات الـــعــربـــيــة
واحملــافل الـدولــيـة نــشـاطــاً حـيــويـاً
أنـــعــكـس في نـــتــاجه الـــعــلـــمي من
مؤلفات وأبحاث قيمة وأصبح رائداً
مـن رواد الـــــــــقــــــــانـــــــــون الـــــــــدولي
والـــدســـتــوري لـــيس عـــلى صــعـــيــد
ـا عـلى صـعـيد الـعـراق فحـسب وا
الـعـالـم الـعـربي وأمـتــازت نـتـاجـاته
الــعـلــمـيــة وابـحــاثه الـقــانـونــيـة في
نهـاية السـتينـات والسـبيعـنات على
تحدة صعيد تقـو مسارات اال ا
وقــانــونــيــة قــراراتــهــا وخــاصــة مـا
يتـعلق بـالقضـية الـفلـسطيـنيـة تؤكد
ـنــحى الـذي أراد تــثـبــيـته من أجل ا
نـصرة الـشـعوب وعـدالـة قـضيـتـها).
واشــــار الـــــبــــيـــــان الى ان الـــــراحل

(صــاحب جتـربــة رائــدة في تـطــويـر
ـنـا مـسـيـرة الـتـعـلـيم الـعـالي في عـا
الـعربي أقـتـرن اسـمه منـذ مـنـتصف
اضي باسم التسـعيـنات من القـرن ا
اجلـامـعة االسالمـيـة في لـبـنـان وقد
انـيطت به مـسـؤولـية رئـاسـتهـا مـنذ
انـطالقـتـهـا في 1995 وحتى 2016
وحــرص عـــلى تـــطـــويــر الـــتـــعـــلــيم
اجلامـعي في العـراق فقـد نهض مع
رحوم الدكتور مـحمد مكية ورفاقه ا
في مـنـتـصـف الـسـتـيـنـات من الـقـرن
ـاضي بـخـطـوة رائـدة في تـأسـيس ا
جـامعـة الـكـوفـة االهلـيـة الـتي وأدها
ـــهــد. ـــقــبـــور وهي في ا الـــنـــظــام ا
وســــاهم الـــراحـل اجلـــلـــبـي في دعم
اجلـهـود الـعــلـمـيـة لـتـأسـيس مـعـهـد
العلم للدراسات العليا في النجف
االشــرف بـــاعــتــبــاره اول مــؤســســة
ـية في الـتعـليم العـالي األهلي اكاد
في العـلوم الـقانـونيـة والسـياسـية).
واوضح البيان ان (النجف وسماحة
رحوم الدكـتور السيد بـحر العلوم ا
كــرمــاه إثــنــاء زيــارته لــلــعــراق عــام
2010 ومنـحه مـعهـد العـلمـ وسام

وانــــا لــــله وانــــا الــــيه راجــــعــــون).
ــؤســســات الـقــضــائــيـة وواصــلت ا
ــرجـعـيـات الــعـلـمــيـة والـبــحـثـيـة وا
الــعـراقــيــة اصـدار بــيــانـات الــنـعي
بـشـأن اجلـلـبي الـذي رحل االسـبوع

اضي في بيروت.  ا
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وقـــال رئــيـس احملــكـــمــة االحتـــاديــة
الــعـلــيــا مـدحـت احملـمــود (أن ذكـرى
األســتــاذ الـــدكــتــور حــسن اجلــلــبي
سـتــبـقى خـالــدة). واضـاف احملـمـود
في بـــيــان أن (احملــكـــمــة االحتــاديــة
الــعـــلــيــا تــنــعى عــمــوداً من أعــمــدة
الـقـانـون الـدولي الـعـام الـذي تـخـرج
بــفــضل عــلــمه الــعــمــيق أجــيــال من
الـقانـونـي في الـعـراق وفي الـعالم
الـعـربي). واكـد (لـقـد مـات اجلـلـبي 
ولـكن ذكراه سـتـبقـى خالـدة عـلى مر
الـزمـن رحم الـله اسـتــأذنـا الـكــبـيــر

 .( واسكنه في علي
كــمــا نــعت مـؤســســة بــحـر الــعــلـوم
اخليـرية ومـعهد الـعلـم لـلدراسات
الـعــلـيـا فـي الـنـجف رحــيل (رمـز من
رمـوز احلــركـة الـعـلـمـيــة والـثـقـافـيـة
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االستحقـاق العلمي عام 2013 وذلك
تـقـديـراً جلـهـوده الـعـلـمـيـة الـكـبـيـرة
الـتي بـذلـهـا طـوال عـقـود سـبـعـة في
مجاالت القانون الدولي والدستوريـ
ومن مـؤلـفات وبـحـوث واسـتـشارات
ومشاركـات علميـة متمـيزة وما قدمه
من خدمات جليـلة في تخريج أجيال
من الـقانـونـي في الـعـراق وخارجه
وتثـميـنا جلـهوده في إدارة وتـطوير

ية رصينة). مشاريع أكاد
nÝR  ÀœUŠ

الى ذلـك نــــــــعـى رئـــــــيـس حتــــــــالف
اإلصـالح واإلعــــمــــار زعـــــيم تــــيــــار
احلكمة الـوطني عمار احلـكيم عضو
الهـيـئة الـعـامة لـلتـيـار سالم الـبدري
الــذي تــوفي أثــر حــادث مــؤسف في
كـتبه محـافـظة ذي قـار. ونقل بـيـان 
عن احلــكــيـم قــوله (بــبــالغ احلــزن و
ـهـنـدس سـالم االسى نـنـعى رحــيل ا
سعـيد الـبدري عـضو الـهيـئة الـعامة
في تيار احلكمـة الوطني الذي وافاه
االجل اثـر حــادث مـؤسف). وأضـاف
(انــنــا اذ نــســتــذكــر مــآثــر الــفــقــيــد
ومــواقــفه الـوطــنــيــة في الــدفـاع عن
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لـكل مهنة مصطلـحاتها  بل ولغتهـا التي يتميز العـاملون فيها عن غيرهم
صطـلحـات التي تـتداولـها فـئة من اجملـتمع  و( الـچابك ) واحـد من تلـك ا
ـفـردة شـيئـا سـوى ان احـدى عـشائـر مـحـافـظـة بابل وال أعـرف عن هـذه ا
بـهذا االسم ( آل چابك ) وتعود بـالنسب لقبـيلة تميم  وال أدري على وجه
فردة الشعـبية  بالـرغم من ان الكثير من الـتحديد كـيف استحدثت هـذه ا
مـفردات لهـجتـنا هي مفـردات فصيـحة جرت عـليـها بعض الـتغيـيرات لكي
يـسـهل لـفـظـها عـلى الـلـسـان  ومـنهـا مـا جـاء من لـغـات ولـهجـات أجـنـبـية
ـفردات الـتـركيـة والـفارسـيـة واالنكـلـيـزية  وهي حـصـيلـة تـفاعل كـبـعض ا
الـعراقـيـ مع األقوام االخـرى عبـر العـمل او السـفر او االحـتالل وغيـرها
من أشـكال التـفاعل . وبذلك حتـولت بفعل االستـخدامات احلـياتية الـيومية

الى مصطلحات لها معان محددة . 
ـفردة  او وفي أحـيـان معـينـة ينـحت النـاس مفـردات يضـيع معـها أصل ا
يـكيـفون مـفردة أجـنبـية  مع قـواعد لـغتـهم لتـنسـجم مع لهـجتـهم  كـما هو
ـسـتخـدمون لألنـترنـيت . وهذا فـردة ( اليـوزرية )  أي ا احلـال بـالنـسبـة 
مــوضـوع طـويل قـد يــكـون أهل الـلــغـة أعـرف به مـنـي  لـكـني مع ذلك  ال
أعـرف من أين جـاءت كـلمـة ( الـچـابك ) التي يـسـتـخدمـهـا سواق مـركـبات
الـنقل اخلـاص  وحالي فـيهـا كحـال السـواق أنفـسهم نـعرف مـاذا تعني 

ولكن ال نعرف من أين جاءت ?. 
ـرائب و(الــچــابك ) يــا سـادتي تــعــني بــلـهــجــة الــسـواق  الــعــمل خــارج ا
(الــكـراجـات )  أي ان الـسـائق يــنـقل الـركـاب من مــنـطـقـة الى اخـرى من
رآب  أي من الشوارع العامة او من فروعـها الرئيسة  هربا من خـارج ا
والتنـصل من دفع اجور وصل ( االنطالقـية ) وهي ايضا االلـتزام بالـدور 
رآب الذي هنة   فـبدل انتظار السائق لدوره في ا من مـصطلحات هذه ا
أل سـيارتـه بالـركاب من الـشارع  وبـذلك قد يـسـتغـرق ساعـات طويـلة  
يـذهب الى وجهته أكثر من مرة واحدة في اليوم  بينما ال يوفر له االلتزام
ــرآب سـوى مـرة واحــدة ذهـابــا وايـابـا  وقــد تـكـون احــداهـمـا  بــنـظـام ا
ـلتزم بالـنظام  طبـعا هيئة فـيتضاعف مـا يكسبه من مـال على حساب ا
الـنقل اخلاص تـطاردهم  وتنـصب لهم الكـمائن قرب الـسيطـرات األمنية 
ـطاردة جـمع األموال بـالغـرامات ولـيس احملافـظة على ولـكن الدافع لـتلك ا
الـنــظـام  وهـنـاك طــــــــــــرق عــديـدة لـلـتـهـرب من هــذه الـغـرامـة  وأولـهـا
الـرشوة وثانيها الوساطة  وهذا ولّـد ظواهر جديدة منها حتويل أي مكان
يـراه السواق مـناسـبا الى مرآب كـما هو احلـال عند مـجسر مـنطقـة الباب
ـرور والـشـرطـة يـقـفـون قـربـهم ـعـظـم وجلـمـيع اخلـطـوط  مع ان رجـال ا ا
دون ان يــحـركـوا ســــاكــنـا  وأدى ذلك الى ازدحـــــــام خـانق وضـوضـاء

مقرفة .
 لـقـد أصبـحت الشـوارع الـعامـة متـاحـة ألي كان  فـأينـمـا توقف سـيارتك
اخلـاصة جتد من حوّل الشارع الى موقف للسيارات ويتقاضى عنه أجرا
ـكن لـهؤالء ان يـسـتولـوا على ـطاعم ومـا جـاورها وال   والسـيـما أمـام ا
الـشوارع ان لم تـكن وراءهم حيطـان متـماسكـة بعـضها أقـوى من الدولة 
واطنـ على السير في وامـتدت الظاهرة الى األرصـفة أيضا  ما يـجبر ا
ـركبات بـاحملصلة اسـتبيحت ا فـيه من مخاطر واربـاك لسير ا الـشارع 
األرصـفة والشوارع  تماما وألغراض شتى  وكل بحسب هواه  ولم يعد
مــجـديـا مـنــاشـدة أمـانــة بـغـداد واجلـهــات ذات الـعالقـة بــإعـادة األرصـفـة
لـلمواطن واجبار السواق بـالعمل حصرا داخل ( الكراجات ) التي غدت
أمـاكن شبـه مهجـورة  بل وأصـبحت مـكبـا للـنفـايات  ال تـزورها مـركبات
ـسـؤولـ زارهـا مـنـذ الـتـغـيـير  الـبـلـديـة اال مـا نـدر  وال أظن أحـدا مـن ا
ـرائب ومـواقف الـسيـارات في الـعـالم يـعجـبك ان تـلـتقط يـاأيـهـا االخوة : ا
مـعهـا صورا تـذكارية  بـينـما حتـولت لدينـا الى استـخدامـات غير
حضارية ال يليق بالعراقي ذكرها  وأدعوكم لزيارتها
لـتـرون بـأعـيـنكـم ما حـدث  واخـتم مـقـالي بـخـبر ذلك
واجهة الـبلد العربي الذي نظّم مؤخرا ورشة ثقافية 

ظاهرة التبّرز في اخلالء  وهي أيضا ( چابك ) .

i³∫  قوات امنية تلقي القبض على عصابة في بغداد
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أعـلــنت مـفــتـشــيـة وزارة الــزراعـة عن
ـال الـعـام واسـتـرجاع إيقـاف هـدر بـا
أكـثــر من  21 مــلــيـار ديــنــار فـي عـام

 .2018
ــيـاء ــفـتش الــعـام لــلـوزارة  وقـالت ا
داود كـاظم في بـيـان امس إن (نـتـائج
أعمـال الـرقابـة والـتدقـيق أسـفرت عن
ال الـعام واسـترجاع إيقاف الـهدر بـا
اكثـر من 21 ملـيـار ديـنـار من الـعـقود
ـنـاقـصـات الـتي ابـرمـتـهـا الـوزارة وا
لسنة) ,واضافت ان (عمليات التدقيق
ـال هـذه اثـمـرت عن إيــقـاف الـهـدر بـا
العام بأكثر من  6مليار دينار وايقاف
تــلك الــعــقــود بــنــاءً عــلى تــوصــيــات

كتب بذلك). ا
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واوضــحت كــاظم أن (الـــتــحــقــيــقــات
اإلداريــــة الــــتـي أجــــرتـــــهــــا الــــفــــرق
ـكــتب أسـفـرت عن الـتـحــقـيـقــيـة في ا
التـوصـيـة باسـتـرجـاع مبـلغ مـلـيارين
واعادته الى اخلزينة العامة) ,مشيرة
الى ان (مـتــابـعـة اســتـحــصـال بـدالت
اإليــــجــــار لـألراضي الــــزراعـــــيــــة في
الــعــراق لــســنـة  2018وكـذلـك قـرارت
جلان الـتـضمـ أدت إلى اسـتحـصال

اكثر من 12مليار دينار). 
ــنــافــذ احلــدوديـة وكــشـفـت هـيــئــة ا
إحـــصـــائـــيــــة اجـــمـــلت مـن خاللـــهـــا
اخملــالــفـــات لــشـــهــر كــانـــون الــثــاني

اضي.  ا
وقــالت انــهــا بــلــغت  129مــخــالــفــة.
واكـدت في بـيـان امس أن (اخملـالـفات
ذكـورة تـنـدرج حتت مـسـمـيـات عدة ا
بيـنهـا تـزوير إجـازة االسـتيـراد وعدم
وجــــود عالمــــات جتــــاريــــة وجتـــاوز
الـكـمـيـة والــوزن وتـزويـر الـوصـوالت
بــاإلضــافـــة إلى بــضـــاعــة مــنـــتــهــيــة
الصالحـيـة وقد  اتـخـاذ اإلجراءات

القانونية األصولية بحقها). 
وبـــيــــنت أن (12 مـــخــــالــــفـــة ضــــمن
ـذكورة تـتـعـلق بـتـهـريب اخملـالـفـات ا
مــخـــدرات مع 48 مــخـــالـــفـــة اجــازة
استيراد و36 من أوامر القاء القبض

والـــبــــيـــطــــريـــة وال يــــحـــتــــوي عـــلى
ـــواد احلــــافــــظـــة الــــهـــرمــــونــــات وا

والضارة). 
وكـانت اجلـمــعـيـة الــعـراقـيــة لـرعـايـة
مـنـتــجي الـدواجـن قـد اشـارت الى ان
(هـنـاك وفـرة في انــتـاج دجـاج الـلـحم
ـــا ادى الى هــــبـــوط اســــعـــاره الى
مـســتــويــات دنــيـا وحــدوث خــســائـر
ــــربي الـــدواجـن). الى ذلك كـــبــــيـــرة 
اعلنت قـيادة عمـليات بغـداد عن القاء
واد تـاجرة ا القبض عـلى متـهمـ 

اخملدرة. 
وقالت القيـادة في بيان امس إن (قوة
من الــعـمــلــيـات تــمــكـنت مـن اعـتــقـال
مـتـهـمـ اثـنـ لـقــيـامـهم لـلـمـتـاجـرة
نـطقـة حي الـعدل), ـواد اخملـدرة  با
ــــتـــهــــمــــ  ضـــبط واضـــاف ان (ا
ـواد اخملـدرة بـحـوزتـهـمـا كـمـيـة من ا
و تــسـلــيــمــهــمــا الى اجلــهـات ذات

العالقة).
 وافــاد مــصــدر في مــكــافــحــة اجــرام
محافظـة كركوك بالقـبض على سج
هـــارب عـــنــــد احلـــدود الـــعــــراقـــيـــة ـ
ــصــدر ان (الــقـوات الـتــركــيــة.وقـال ا
االمـنـيــة تـمـكــنت من اعـتــقـال سـجـ
هارب عند احلـدود العراقيـة ـ التركية
بعد تمكنه  من الهرب في وقت سابق
من ســــجن رحـــيـم أوه وبـــســــبب ذلك
اعـــتــــقل مــــديـــر الــــســـجـن وعـــدد من

 .( نتسب ا
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ودمـــــــرت قــــــوات اجلـــــــيـش اوكــــــاراً
ومــضــافــات لــداعش جــنــوب مــديــنـة

وصل.  ا
وقال بيان لوزارة الـدفاع انه (قطعات
ـدفـعـيـة امـنـيـة مـشــتـركـة وبـإسـنــاد ا
وطيران اجليش والقوة اجلوية نفذت
تـلـك الـقــوات عــمــلـيــة نــوعــيـة  من
خاللها تطهير اجلزرة الوسطية لنهر
دجـلـة في مـنـطـقــة الـگـنـعـوص والـتي
تــقـع جــنـــوب نــيـــنــوى) ,مــبـــيــنــا ان
(الـضـربــات اجلـويـة أدت الى تــدمـيـر
ــوجـودة وقـتل ـضــافـات ا االوكـار وا
وتابع ـوجـودين فـيـها) , اإلرهابـيـ ا

ان (تــلك الــعــمــلــيــة ضــمن عــمــلــيـات
مالحـــقـــة خاليـــا داعـش الـــنـــائـــمــة).
وتمكنت قوة أمـنية اخرى من القبض
ـــــول لـــــداعـش في اجلـــــانب عـــــلى 
ركز وصل.واكد بيان  دينة ا األيسر 
اإلعالم االمـــــــنـي امـس ان (مـــــــفــــــارز
اسـتــخــبــارات شــرطـة الــطــاقــة ألـقت
القبض عـلى متـهم ينـتمي لداعش في
ول داعش من الساحـل االيسر كـان 
خالل عــــمــــلـــيــــات تــــهـــريـب الـــنــــفط
ومشـتـقـاته و صادر بـحـقه امـر قبض
بقـضـايا إرهـابـية مـخـتلـفـة). واصيب
مـقــاتل في احلــشــد الــشـعــبي شــمـال
محافـظة صالح الـدين بانـفجـار عبوة
نـاسـفــة اسـهـدفـت دوريـة في مـنــطـقـة
الـفــتــحـة شــمــال احملـافــظــة دون ذكـر

مـزيـدا من الــتـفـاصـيـل. وكـانت قـيـادة
قـوات احلــشـد قـد اعــلـنـت عن تـنــفـيـذ
الحـقـة خاليـا عـمـلـيـة دهم وتـفـتـيش 
ـــوصل بـــاجتــاه داعش في جـــزيــرة ا
احلـدود. وقـالت الـقــيـادة في بـيـان ان
(قوة مـن الـلواء  44في احلـشـد نـفذت
عمـلية دهـم وتفتـيش في عـمق جزيرة
ــوصل بــاجتـــاه احلــدود الــســوريــة ا
الحـقـة خاليـا داعش وتـأمـ قـواطع
سـؤولية) ,الفتا الى انه ( تـفتيش ا
مــنــاطق ام خــر والـــصــلــعــة وحــمــرة
ـنـاويـة). فيـمـا اكـد  مـصدر النـفـيل وا
انه ال صــحـــة لالنـــبــاء بـــشــأن اطالق
رئـيس فــصـيل أبــو الـفــضل الــعـبـاس

أوس اخلفاجي. 
ــصـــدر في تـــصــريح امس ان وقــال ا

في الـبـدء  عـلىّ االفـصـاح  بـأن مـا اكتـبه االن  هـو انـطـبـاع شـخصي 
ـثل ذائقتي فقط  وان رأيي  ال يعني  ان سلة الـرواية والقصة العراقية
احلـالـية  تـخـلو من ابـداع  ومالمح رقي وبـهاء  لـكـنهـا قلـيـلة  وألسـماء
مـعدودة  ال تتنـاسب مع الكم الهائل التـي نطالع عناويـنها .. وهي عناوين
تـفوق  فيهـا مساحة الـغث كثيرا .. كـثيرا على الـسم ! لستُ مـتشائما 
حـ اقول   انني وجدتُ مئات القصص والروايات العراقية لكتاب اجهل
معظم اسماء كتابها  تمثل نكوصا  واندثارا أللق عراقي  من خالل آراء
عـروفة   رغم ان " البعض " سـمعتـها من قراء لهم انـطباعاتـهم الثقـافية ا
ال يـريـد االعتـراف بـهذا الـواقع  مـنطـلقـاً من ذاتـية مـفـرطة بـاحلـساسـية 
مـرتـدياً بـدلة مـحام  لـلدفـاع من وراء صـحراء اخملـيلـة  عن أفول مـدرسة
عـراقـيـة فـي الـقـصـة والـروايـة  نـاكـراً هـذا األفـول  وكـأنه بـهـذا الـنـكـران
عـاشة التي يـلمسـها اجلميع  يـؤسس لضبـابية  مـهمتهـا عزل احلقـيقة ا
ن  " ثقف ألمـر في نفس يعقوب  انني اشبه هذا "البعض " بأنصاف "ا
يـريــد الـشـهـد دون إبـر الـنــحل مـحـاولـ الـوصــول إلى شـهـرة "وهـمـيـة "
وسـيقى  رديئـة اللغـة . ..لقد نسى عـاني ضعيـفة ا بـكتابـات مضطـربة ا
هـؤالء ان الفـعل القـصصي اسـتنـطاق صـامت واستـجواب مـتهم  وادانة
مـرتكب  وتوضيح غـوامض وكشف مجـاهل وتصحيح أخـطاء  وتصوير
مــجــاهل الـنــفس في اطــار احلــقـيــقـة و.. و..! وبــأسف ومــرارة  اقـول ان
االبـداع القصصي الـعراقي  حاليـا ب مد وجزر   حـ زاد عدد الكتاب
رقـما  وقل ابداعا  وتـسبب  هذا الواقع في انـحسار بيّن  تمـثل بأبتعاد
ــبـدعــ احلـقــيـقــيـ  وتـضــاربت في اعــمـاق الــكـاتب األصــيل امـواجه ا
احلـبـيسـة  لـتشـكل فـيضـانـا من االحتـجـاج على طـغـيان "الـكـتبـة اجلدد "
السـيـما من ( الـشابـات والـشبـاب ) من هواة اصـدار كـتب ذات طبـعات ال
تتجاوز الـ  100نسخة ! ومع قناعتي  بأنه ال توجد قوان جامدة لكتابة
اي قـصة  او رواية  لكـني وجدتُ فوضى في معـظم ما نشر وينـشر منها
عـيب ان أحلظ مجـموعـة او رواية تصـدر  ثم بعـد اصدارها  واجـد من ا
تـنبي  تـباع بـشـهر او شـهرين  اشـاهدهـا اكـواما عـلى ارصفـة شـارع ا
مـع ما يـباع بـ (كـتاب 250 ديـنـاراً ) ! ان القـصص التي يـكتـبهـا ( بعض
من اشـرت الـيـهم )   مـعظـمـهـا نـاقصـة  مـشـلـولة  بل اقـول بـصـراحة :
جـامدة  وهي حتمل الطابع االرجتالي  وكأنها كُتبت
حتـت مـــخـــدر احلــــيـــاة  تـــلـف وتـــدور في وصف ال
مـعـقـول وتـكلـف  وتعـتـمـد عـلى حـكايـا مـفـبـركة  ال
يـستسيغها عقل وال يربطها رابط  كتابها متذرعون

باحلداثة ..!
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نـــعى احتـــاد احلــقـــوقـــيــ الـــعــرب
ي واخلبيـر القانوني الـكبير االكاد
حسن اجللبي ووصفه فـقيه القانون

الدولي. 
وقال فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ــكـتــبــة الـعــربــيـة ان الــراحل (رفــد ا
ـــئــــات من الــــكـــتب والـــدولــــيـــة بــــا
والــبــحـوث الــتي تــنــاولت الــشـؤون
ـتعـلـقـة بالـقـانـون الدولي كـمـا كان ا
ــتـــحــدة في كل مــا مــرجـــعــا لال ا
يــتــعــلق بــشــؤون الــقــانــون الــدولي
ــــئـــــات من وتــــخـــــرج عـــــلى يـــــده ا
ــتـخـصــصـ بــالـقــانـون الـدولي). ا
ـــالــكي واشـــاد (االســـتــاذ شـــبـــيب ا
االمـــ الــعــام الحتــاد احلـــقــوقــيــ
ـواقـف الـدكــتــور اجلــلـبي الــعــرب 
ودعــمه الحتـاد احلــقـوقــيـ الــعـرب
وبـالـتـشـجـيع عـلى تـأسيـس االحتاد
عام  .(1975واكد ان (العراق واالمة
العـربيـة بل الـعالم فـقدوا شـخصـية
حقوقية فذة. رحمه الله واسكنه الله
فسيح جنـاته والهم ذويه واصدقائه
وعـارفـي فـضـله الــصـبـر والــسـلـوان
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حسن اجللبي

عــلى مـــطــلـــوبــ بــاالضـــافــة الى 32
دعـوى كــمـركــيــة مع مـخــالـفــة واحـدة
تــتــعـلـق بــأمــوال مـهــربــة وجــاء ذلك
بــالـتــنــســيق مع اجلــهــات الــرقــابــيـة

 .( حملاسبة اخملالف
وأضـــــافت أنـــــهــــا (تـــــعـــــامـــــلت وفق
ـلـقـاة عـلـى عـاتـقـهـا في ـسـؤولـيــة ا ا
الـرقـابــة واإلشـراف والـسـيــطـرة عـلى
ـنافـذ احلدودية الدوائر الـعامـلة في ا
ــال الــعـام وحــمــايـة لـلــحــفـاظ عــلى ا
ـسـتـهـلك والـقـضـاء ـنـتج احملـلي وا ا
عـلى اآلثـار الــسـلـبـيــة واخلـطـيـرة من
تــــهـــريـب اخملـــدرات عــــلـى اجملـــتــــمع
الي والقضاء علـى الفساد اإلداري وا

في منافذنا احلدودية). 
ووجـــهت االمـــانــــة الـــعـــامـــة جملـــلس
الـوزراء وزارات الــدفــاع والـداخــلــيـة
والـصـحــة والـبـيــئـة والـعــدل والـعـمل
والـشــؤون االجـتـمــاعـيــة بـدعم مــنـتج
الــدجــاج احملـــلي. مــشـــيــرة الى قــرار
لـــعــام ـــرقم  224 مـــجـــلـس الـــوزراء ا

 .2018الذي ينص بفرض رسوم
ئة من كمركـية اضـافيـة بنـسبة  50با
وحدة قـيـاس مـنـتج دجاج ومـقـطـعات
نـتجات كافـة لدجاج فروج الدجاج وا
ـســتـورد ومن الـدول الـلـحم اجملــمـد ا
ــدة اربـع ســنــوات ــنـــاشئ كــافـــة  وا
وبـدون تــخــفــيض ومــراقـبــة الــسـوق
احملـلــيـة خالل مــدة تـطــبـيق الــرسـوم
الـــكـــمـــركـــيـــة االضــافـــيـــة مـع الـــغــاء
االعفاءات اجلمـركية كـافة سواء كانت
للقطـاعات اخلاص والـعام او اخملتلط

او الي سبب كان). 
وكـــانت وزارة الـــزراعــــة قـــد طـــالـــبت
مـجـلس الـوزراء بـدعم انـتـاج الـدجاج
رقم 42287 في 6 احمللي في كتـابها ا
كـانون االول 2018 وطلـبت فـيه بـدعم
ـــنـــتج احملـــلـي من حلـــوم الـــدجـــاج ا
والسـيــمــا بــعــد صـدور قــرار حــمــايـة
ـــنــــتـج احملـــلـي من دجــــاج الـــلــــحم ا
ومبـاشـرة العـديـد من اجملازر الـلـحوم
الـبـيـضـاء مـعـاودة الـعـمل مـبـيـنـة ان
(الــدجــاج احملــلي يــتم انــتــاجه داخل
الــعــراق وحتـت الــرقــابــة الـــصــحــيــة

(اخلـــفـــاجي مـــازال قـــيـــد االعـــتـــقــال
والتحقـيق وفق القانـون ولم يتعرض
ألي تـعـذيب أو اعـتـداءات مـثلـمـا نـقل
واقع) عـلى حـد تـعـبـيره. في بعـض ا
اعــتـــقــلت وفي مــحـــافــظـــة ذي قــار  ,
ـــديـــنــة دوريـــات الـــنـــجـــدة ســـارق 
الـــنـــاصــريـــة.وذكـــر بـــيـــان لـــشـــرطــة
احملــافــظـــة امس ان (احــدى دوريــات
النجـدة استطـاعت القاء الـقبض على
سـارق داخل مــجـمع فـي سـوق أريـدو
دينة يرمز السمه س.خ.هـ  25عاما با
ضـــبط بـــحـــوزته ثالثـــة ســـكـــاكــ و
مـنـشــار حـديـد) ,مـشـيــرا الى (احـالـة
ضبوطات الى قسم مكافحة تهم وا ا
االجرام إلكمـال اإلجراءات التـحقيـقية

الالزمة أصوليا).
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كالم أبيض

تـــراب الـــوطن حـــيث كـــان من أوائل
ـرجــعـيـة الـديـنـيـة ـلــبـ لـفـتـوى ا ا
العليا وله دور فاعل في تقد الدعم
اللـوجسـتي للـمقـاتلـ نتـقدم بـأحر
الـتـعـازي لــذوي الـفـقـيـد والصـدقـائه
ومــتــعـلــقـيه والبــنــاء تـيــار احلـكــمـة
الـوطـني ونبـتـهل الى الـعـلي الـقـدير
ان يـتـغـمـد الـفـقـيد بـواسـع رحمـته).
ـنيـة امس وكـان الـبـدري قـد وافـته ا

أثر حادث مؤسف).
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خـــطـــواتـــهــا إلنـــهـــاء الـــتـــلـــوث في
الـبصـرة وبـخـاصـة التـلـوث الـناجم
عن عمليات استخراج النفط) مبيناً
أن (أي خطوات حـكوميـة جادة بهذا

االجتاه لم تتخذ لغاية اآلن). 
÷«d « —UA²½«

ولفت التـميمي الى أن (من تـداعيات
الـتــلـوث الـبــيـئي انــتـشـار األمـراض
الــســرطــانـيــة في احملــافــظــة وعـلى
احلــــكــــومــــة تـــوفــــيــــر الــــعـالجـــات
لـلمـصـاب بـالـسـرطان بـشـكل فوري
للتـخفيف من معـاناتهم) مـضيفاً أن
فوضية تـدعو مجلس النواب الى (ا
مـطـالـبــة احلـكـومـة بـتـشـريع قـانـون
ـصـابـ بـالـسـرطان من لـتـعويض ا
جراء التلوث).  وأشـار التميمي الى
أن (احلـكــومـة احملـلـيــة في الـبـصـرة
عــلــيـــهــا اتــخــاذ مــوقف حــاسم ازاء
ازديـاد حــاالت اإلصـابـة بــالـسـرطـان
بـالـتـوازي مع ازديـاد كـمـيـات الـنـفط

ستخرجة من أراضي احملافظة). ا
عــلى صــعــيــد آخــر أعــلـن مــديــرعـام

ـنــتـجـات الــنـفــطـيـة شــركـة تــوزيع ا
كاظم مسيـر ياس عن خطـة جتهيز
الــشــركـة لــلـمــولـدات الــســكـنــيـة من
مــنـتــوج زيت الـغــاز في احملـافــظـات
بـحـصـة شـهـر شـبـاط اجلـاري. وقال
مــســـيـــر فـي بـــيــان امـس (جـــهـــزنــا
محـافظـات بغداد  –النجف –كربالء
- الـــبـــصـــرة- مــــيـــســـان- ذي قـــار
ـثـنى-الـديـوانـية- بـابل - ديـالى - ا
واسط  –كـركوك وبـكـمـية  10لـترات
لكل كي في مقابل ثمن وذلك بتوجيه
وزيـر النـفط ومـتـابعـة وكـيل الوزارة
لشؤون التوزيع سعياً لتوفير أنواع
الـوقـود لـلـمـواطـنـ في احملـافـظـات
كافـة).  وكشـف عن (جتهـيز مـولدات
الـــقــطــاع اخلــاص واخملــتـــلط لــتــلك
احملـافــظـات من الـراغـبــ بـكـمـيـة 5
لـــتــرات لــكـل كي في من زيـت الــغــاز
بالـسعر الـتجـاري البالغ  700دينار
لكل لـتر). من جانـبه ذكر مـدير هـيئة
الـتـجـهـيـز الـتـابـعـة لـشـركـة التـوزيع
"بــــأن األقــــضــــيــــة والــــنـــــواحي في

احملافظة كما طالبت مجلس النواب
صـاب بتـشـريع قانـون لتـعـويض ا
بـالـسـرطـان من جـراء الـتـلـوث. وقال
ــكـتب مــهـدي الــتـمــيـمي في مــديـر ا
ــفـــوضــيـــة تــكــرر بـــيــان امـس إن (ا
ـركزية بإعالن مطالـبتهـا للحـكومة ا

نـطقة الـغربيـة نينوى  محافـظات ا
صالح الدين واألنبار تقرر جتهيزها
بكـمية  15لترا لـكل كي في من مادة
زيت الـغـاز لـلـمـولـدات الـسـكـنيـة في
ــنـاطـق الـتي الجتــهــز بـالــكـهــربـاء ا
الوطنية  وعـشرة لترات لكل كي في
ناطق التي  للمولدات السكنية في ا
ــعــدل  5الى  10ســاعــات جتــهـــز 
كهربـاء وطنيـة  وخمسـة لترات لكل
كـي في لــلــمـــولــدات الــســكـــنــيــة في
ـعـدل من 15 ـنـاطق الـتي جتـهـز  ا

الى 20 ساعة كهرباء وطنية). 
 U−²M  l¹“uð

وفي ذات الـــســيـــاق كــشــفـت شــركــة
ـــنــتـــجــات الــنـــفــطـــيــة عن تــوزيع ا
(جتــهــيــزهـا لــلــمـولــدات الــسـكــنــيـة
اخلاضعة الى نظام اخلصخصة في
محافظـة بغداد بكـمية خمـسة لترات
لــكل كي في من مــنـتــوج زيت الــغـاز
للـشهـر اجلاري مـقابل ثـمن ألغراض
جتـهـيـز الــطـاقـة الـكـهـربـائـيـة). وفي
سـيـاق متـصل بـ مـديـر عـام شـركة
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ـفـوضـية الـعـلـيا دعت إدارة مـكتب ا
حلـــقـــوق اإلنـــســـان فـي الـــبـــصـــرة
احلكـومة الى اتـخاذ خـطوات فـعلـية
لـــلــحـــد مـن الــتـــلـــوث الـــبـــيـــئي في

الـتـوزيـع بـأن أكـثـر من 243 مـلـيـون
ـشتـقات الـنفـطية  لتـر من انواع ا
جتـهـيـزهـا لـلـنـازحـ إلدارة أزمتـهم
ودعم عودتـهم وإستـقرارهم بـإضافة
الى كــمـيـات اخــرى لـدعم الــنـازحـ
ــتــوجــدين فـي مــحـافــظــات اقــلــيم ا
كــردسـتـان بــيـنــهـا كــمـيـات يــتم يـتم
جتـــهــيــزهـــا بــاآلجل من حـــســابــات
الــلـجــنــة الـعــلـيــا إلغـاثــة الـنــازحـ
مفصالً تـلك الكـميات بـ 102 مليون
لتـر من البـنزين و64 ملـيون لـتر من
الـنفـط األبيض و77 مـلـيـون لتـر من

زيت الغاز). 
وكشف عن (إفتـتاح وتشغـيل العديد
ـنافـذ الـتـوزيـعيـة خالل الـفـترة من ا
ـاضـيـة اربـع مـحـطـات مـشـيـدة في ا
مـــحــافـــظــة صالح الـــدين ومـــحــطــة
مـشـيـدة في محـافـظـة األنـبـار مـؤكداً
بأن العمل جاري على قدم وساق من
قـبل مالكــات فـروع الـشــركـة في تـلك
احملـافـظـات إلعــادة تـأهـيل وافـتـتـاح

نافذ). زيد من تلك ا ا

نـحـن لـفـيف من سـكـنـة مـنـطـقـة ابـو دشـيـر شـارع الـزيـتـون مـحـلـة .854
تــعـطــلت احملــولـة الــتي تـغــذي الـزقــاقـ  71و 73مــنـذ شــهــرين وعــنـد
نـطقـة ارسلوا مالكـات لفـحص احملولة مراجـعتنـا داشرة الـكهـرباء في ا
واخـبرونـا بـانهـا مـعطـوبـة حيث  رفـعهـا ونـقلـهـا من قبـلـهم على امل
اصالحها او تبـديلها بأخـرى وحتى االن لم تتم اعادة احملـولة والسيما
. راجـ من ـاضـيـ ـنـطـقـة مـازالت دون كـهـربـاء طـيـلـة الـشـهـرين ا ان ا

وفق. جنابكم النظر بع العطف والله ا
rNMŽ                                        
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