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اذا يـختـلفون عـلى نيل احلـقائب الوزاريـة في العراق
 وتــسـعى كـل كـتــلـة أن تــنــال وزارة دون غـيــرهـا من
الكتل? هذا سؤال منطقي يـتقدم جميع األسئلة  ح
ما الـضـيـر من نـيل اجلـهة أو نـكمل الـسـؤال بـالـقـول 
احلـــزب أو الــشــخص الـــفالني هـــذه الــوزارة أو تــلك
مــادامـوا ســيـعــمــلـون جلــمــيع الـعــراقــيـ . غــيـر انّ
اجلواب عبر التجارب الـسابقة مع بعض االستثناءات
الـنـسـبيـة  يـؤكـد انّ الـعـمل يـكون دائـمـاً لـلـجـهـة التي
تقف خـلف الوزارة  وهـذا ينـاقض قسم الـوزير الذي

جاء من اجل البلد.
هـنــاك مَن يــبـرر ذلك بــاسـتــمــرار نـظــام احملـاصــصـة
أصالً وهـو الـذي يــقـر ويـشـرعن هـذا الــتـنـافس غـيـر
الـشــريف أحـيـانـاً خلــطف احلـقـائب  كـمــا يـتـحـدثـون

همة . اليوم عن صفقات بيع وشراء احلقائب ا
ــاذا تــعــقــد الـصــفــقــات إذا لم يــكن هــنــاك تــخـطــيط
ـال حـرام يـجــري سـحـبه من احلـقـيـبـة لـتــعـويـضـهـا 
وانّما شـتراة . ما يـجري ليس بـيعاً حلـقيبـة وزارية  ا
هو بيع للبلد للمجـهول وليس جلهة محددة كما يتوهم

بعض السياسي .
واخلالفـات االخـرى عـلى احلـقائب سـيـاسـية وأحـيـاناً
شخـصيـة  كـما مع حـقـيبـة الداخـلـية  حـيث نرى أنّ
نصب الهـيمنة على السياسـي  يفترضـون في هذا ا
جـمـيع الــقـوى في الـبـلـد والــتـحـكم بـهـا  في حـ انّ
هـمـة االساسـيـة لـلداخـلـية هي حتـقـيق االمن جلـميع ا
العراقي من دون تمييز طائفي أو حزبي أو عرقي .
كل تـلك االمـراض الـسـيـاسـيـة هي نـتـاج احملـاصـصة
ؤمنة بالعراق أوالً وآخراً في وغياب احلكومة القوية ا

صالح الداخلية واخلارجية. ا
ـضـطرب واخملـتل  هو ـتـمم لهـذا الوضع ا الـسؤال ا
ـاذا ال تــوجـد مــشـكــلــة في تـشــكـيـل احلـكــومـات في
أوانـــهــا احملـــدد من دون تـــأخـــيـــر يــوم واحـــد إالّ في
الــعـراق ولـبــنـان? . عــنـد الـعــثـور عـلى اجلــواب تـكـون
الــصـورة واضـحـة حــول اخلـلل الـعــظـيم في الــبـنـيـان

العام للقوى السياسية في هذين البلدين .
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سأحدثكم الـليلة عن خـصلتـ قويت بـائنت ثـابتت  من
خـصال الـشـاعـر عـبـد الـوهـاب الـبـياتـي  الذي أدركـتُهُ في
ـديـنـة صوب عمّـان سـنـوات عـيشه فـيـهـا  حـتى مغـادرته ا
دمـشق  في تــسـعــيـنــيـات الـقــرن الـبــائـد وأعــوام الـرمـادة
ه وثلـة صحبٍ يـقوم والقـحط . كنت سـهـيرهُ وجـليـسه ونـد
هـو بـاصـطــفـائـهم  مع بـدء الــرحـلـة الـيـومــيـة من جـالـيـري
ـشتـولة بـخاصـرة شارع الفـينـيق حتى حـانة الـياسـم  ا
وصفي الـتل  الـذي ما زالت الـنـاس هنـا حتـتفظ بـتـسمـيته
ة اجلاردنـز . أما الصفة األولى فـكانت أناقته  التي القد

تشبه كثيراً أناقة صديقه الروائي فؤاد التكرلي . 
كان يـختـار مالبسه بـدقة عـاليـة  فكل قـطعـة فيـها سـتكون
ـا في ذلك اجلــورب والـشـال مـنـســجـمــة مع األخـريــات  
الذي يستـعمله بلـيالي برد عمّـان . عطره الرائع كـان فخماً
من دكان (أبـو شقـرة) اجملاور  وكان يـحرص عـلى حالقة
وجـهه بـصـورة يـومـيـة  وفي هـذا الـبـاب كـان يـحـثـني عـلى
جتريب وجهٍ بال حلـيـة كثـة  فـأضـحك وأقول له إن ذلك لن
يحـدث أبـداً  ولم أكن أدري ان الـشاعـر كـان يخـطط لـنزع
ــعــاونـــة من الــنــادل صالح حلــيــتي  وقــد جنـح في ذلك 
صري  وفي ليلة بـاردة كنا كرعنا فـيها بحر عرقٍ وجبل ا
ذكريات معـتقات ليـست مشتركـات  تعزف كلـها على سلّم
بغداد العزيزة  التي كانت تئن حتت جبل احلصار اجملرم
األسود الـذي فـرضه الـوحـوش األمـريـكـان واإلنـكـلـيز . من
أشكال مـلبـسه الثـابتـة النـابتـة  هي أنني لم أره يـوماً وهو
يلبس قميـصاً ليس فوقه جاكـيت  حتى في أيام الصيف 
وكان يـنـوع في ذلك بـ البـدلـة الكـامـلـة  ولبس الـسـبورت
اجلـمــيل . حـذاؤه المــعـة عـلـى الـدوام  وأظـافــره مـقــلـمـة 
وشـعـره مـقـصـوص ومـشـذب  حـتى يـخـال لـلـنـاظـر أن أبا

عليّ  يقوم بغزوةٍ لدكان احلالق كل ثالثة أيام .
أما خصـلته الـعزيزة الـثانـية  فهي أن ال أحـد من الغـائب
قــد ســلم مـن لــســانه الــســـلــيط  حــتى لـــو كــان من حــجم
الشـاعر مـحمـد مهدي اجلـواهري  حـيث كان يـتلـذذ بوجهٍ
مضيء مـائل الى حمـرة العـوافي  وهو يـقص على جـلّاس

ليلته  واقعة تقبيل اجلواهريّ لعلي خامنئي بطهران .
واذا كــان مــنــزعــجـاً مـن أحــد اجلــالــسـ الــذيـن فــرضـوا
أنفسـهم على طـاولته الـسكـرانة  فسـوف يلـجأ الى ابـتكار
طرق ذكـية يـسـتلـهـا من مصـطبـة اإلحـتيـاط الـناعم  ويـقوم
بـرشّهـا عـلى الـضـيف الـثـقـيل  ومـنـهـا إشـارة تـكـاد تـكون
نـــاطــــقــــة من رأسـه صـــوب اآلخــــرين 
مـزفـوفـة بــابـتـسـامــة سـاخـرة  حـال
ـرحب به  انـشـغـال الـضــيف غـيـر ا

بإعمار كأس أو سلتة سيجارة .
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

نيويورك -الزمان 
اســتـــطـــاع تـــطـــبــيـق الــتـــراسل
الــفــوري »واتــســاب «أن يـوجه
ضربة قوية إلى منصة التواصل
االجـتــمـاعي (سـنــاب شـات) هـذا
الـعام وذلك بـإضـافـة مـزايا أدت
إلى ارتـــفــاع عـــدد مــســتـــخــدمي

واتــســاب عــلى حــســاب ســنــاب
شات.  ويستعد تطبيق واتساب
الـــيــوم لــتــوجـــيه ضــربــة أقــوى
ــيـزة جـديــدة تـسـمح ـنــافـسه 
ــــسح الـــرســـائل بـــعـــد فـــتـــرة
تــتــراوح من 10 ثــوانٍ إلى يــوم

كامل.
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عمل: يسر الشـركة العامة للسمنت العراقية إن تعلن عن الفرصة االستثمارية  
عامل صـنعـة  تـخصـصة في مـجال صـناعة الـسمـنت أو ا سـتثـمرين والـشركـات العراقـية والـعربـية ا سـمنت الـنجف األشـرف ودعوة ا
السمنت وكذلك إعتماد الشركات التى لها اخلبرة الـكافية لتأهيل وحتديث وتشغيل معامل السمنت داخل العراق أو خارجه على أساس
ـعمل وأهـميتهِ اسـة إلنتـاج هذا ا سـاهمة في هـذه الفـرصة الـقيـمة لـلحاجـة ا ـشاركـة باالدارة واإلنـتاج وزيادة الـطاقـات اإلنتـاجيـة وا ا
واد االسـاسية الداخـلة في اإلنتاج تحـققة للـمستثـمر منهـا  توفر ا ـزايا ا لـتلبيـة إحتياجـات السوق العـراقية واجلدوى اإلقـتصادية وا

وبأسعار منافسة .
ـلف اإلسـتثـماري من مـقـر الشـركـة العـامة لـلـسمـنت الـعراقـية  /الـصـندوق لـقـاء مبـلغ قدره (150000) مـائة وبـاإلمـكان احلـصـول على ا
ـصادف 2018/11/15 والـشركـة عـلى إستـعـداد لـتقـد كـافة وخـمسـون ألف ديـنـار فقط غـيـر قـابلـة لـلـرد وإعتـبـاراً من يـوم اخلمـيس ا
لف هـتم لتقد عروضهم وفق الشروط الواردة  في ا عمل  وندعو ذوي اإلختصاص وا ـعلومات التفصيلية والتـسهيالت لزيارة  ا ا
وجودة في االستثماري (وتقد العـروض بشكل عرض منفصل األول عرض فني والثاني عرض جتاري ) مراع أن تكون الوثائق ا
تقدمة للحصول على الفرصة اإلستثمارية ومصدقة من السفارة هذين العرض مصدقة أصولياً من اجلهات الرسمية في دول الشركة ا
العـراقية في عاصـمة تلك الدول ذات الـصلة للـشركات الغيـر عراقية وسـيكون آخر مـوعد لتقـد العروض (يوم الـغلق) الساعـة الثانيـــة

www.icsc.gov.iq  : صادف 2018/12/16 وباإلمكان زيارة موقع الشركة التالي عشر ظهراً من يوم االحد ا
ولالستفسار عن أي معلومات أخرى يرجى زيارة مقر الشركة العامة للسمنت العراقية على العنوان التالي :-

العراق - بغداد - الزعفرانية - قرية سعيدة  .
نقال /07705385348

Iraqicement@icsc.gov.iq    :البريد االلكتروني
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ـصـريـة ليـلى حـرصت الـفـنـانـة ا
عـلـوي عـلـى إحـيـاء ذكـرى مـيالد
الــــفـــنـــان الـــراحـل أحـــمـــد زكي
والـذي وافـق يـوم 18 نـوفــمــبـر.
حــيث نـشــرت صـورة جــمـعــتـهـا
بزكي من فـيـلم (اضحك الـصورة
تطلع حلوة) وذلك عـلى حسابها
اخلاص على مـوقع (انسـتجرام)

ووجهت له رسالة مؤثرة.
صرية: أعمالك وكتبت  الفنانة ا
هــتــفــضل مـحــفــوظــة وتــاريـخك
هـيـفـضل يــتـكـلم عـنك أسـطـورة
ــصـــريــة (أحـــمــد الــســـيــنـــمـــا ا
زكي).وفـــيــلـم اضــحك الـــصــورة
تـطـلع حـلوة ”عـرض عام 1998
وهـــو من بـــطـــولـــة أحــمـــد زكي
ولــيــلى عــلـوي وســنــاء جــمـيل

ومـنى زكي وكــر عـبـدالـعـزيـز
وعــزت أبـو عــوف  ومن تــألـيف
وحــيــد حــامــد وإخـراج شــريف
عـرفــة.  يــذكـر أن أحــمـد زكي من
مـوالـيد 18 نـوفـمـبـر عـام 1949
وتوفي في 27 مارس 2005 بعد
صـراع طـويل مع مـرض سـرطان
الــــرئـــة وكــــان لم يــــنـــتــــهي من
اســتـكــمـال بــاقي تـصــويـر فــيـلم
ّ حليم الّـذي كان آخر أفالمه و
عــرض الــفـيــلم بــعــد وفــاته عـام
2006. ويعد أحمد زكي من أبرز
صـرية إذ انه جنوم الـسـينـمـا ا
أثـرى الـفن بالـكـثـيـر من األعـمال
الهامة ومنها: البريء والهروب
وأضــــــحك وأيـــــــام الــــــســــــادات 
ـدمن الــصــورة تـطــلع حــلــوة وا
والنـمر األسـود وامرأة واحدة ال

تكفي وزوجة رجل مـهم وغيرها.
من جـهـة اخــرى تـعـرض الـفـنـان
ـــصـــري أحـــمــد مـــاهـــر ألزمــة ا
صـحـيـة نـقل عـلى أثـرهـا إلحـدى
ـنـطـقة ـسـتشـفـيـات اخلـاصة  ا
. وخـــضـع  مـــاهــر ـــهـــنـــدســـ ا
عدة وطمأن جنله جلراحة في ا
الــفــنــان الــشــاب مــحــمــد أحــمـد
ماهـر متـابعـيه على حـالة والده
الـصـحـية مـؤكـدًا أنه في حتـسن
بعد اجلراحـة ولم يحدد األطباء
ستشفى إلى موعد خروجه من ا

اآلن.
ولم يكشف جنل أحـمد ماهر أي
تـفــاصـيل عن احلــالـة الـصــحـيـة
لـوالـده وعن تــفـاصـيل اجلـراحـة
التي خـضع لهـا مكتـفيًـا بطـمأنة

جمهوره حول حالته الصحية.
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ـــوقع (تـــيك كـــرانــتش) ووفـــقــاً 
اخملـتص في أخـبـار الـتـقـنيـة لم
يــثـبت ســنــاب شـات جنــاحـا في
مــــجـــال تـــبـــادل الـــرســـائل بـــ
ـزايـا الـتي ـسـتـخــدمـ رغم ا ا
كن يوفرهـا مثل األقنـعة التي 
وضعها على الوجوه واحملتوى

الــذي يُـحـذف تــلـقــائـيــا بـعـد 24
تحركة. ساعة وصور الـ GIF ا
ووفقـاً للمـدير الـتنفـيذي لـسناب
شات إيـفان شـبيـغال فـإن ميزة
الـدردشـة الفـوريـة قـصـيـرة األمد
هي احملـور األسـاسي لـتـطـبيـقه.
ولـكن خــبـراء الـتـقــنـيـة يـرون أن

ـــيـــزة تـــســـبب إزعـــاجـــا هــــذه ا
وانـقـطـاعـاً في الـدردشـة. ويـبـدو
أن واتـســاب الـذي يـتــيح خـيـار
إرسال الـصور ومـقاطع الـفيـديو
والـنـصوص مع إمـكـانـيـة إلـغاء
اإلرسـال سيـطـلق مـيزة شـبـيـهة
لـواتـسـاب ولـكـنـهـا مـحـسـنـة إذ
ـرسل تـسـمح بـإلـغـاء احملـتوى ا
بـعد 10 ثـوان أو بـعـد دقـيـقة أو
سـاعــة أو بــعـد يــوم كـامل وهي
مــيــزة تــعـتــبــر أفــضل من مــيـزة
الــزوال االفـــتــراضي فـي ســنــاب
شــات حـيـث تـخــتــفي الــرسـائل
ـجـرد غـلق الـتي تـمت رؤيـتـهـا 

نافذة الدردشة.
ووفقاً خلـبراء التـكنولـوجيا فإن
سنـاب شات يـعـمل على مـشروع
جـديـد إلعادة تـصـمـيم الـتـطـبيق
يــــحـــــاول من خـالله تـــــقــــلـــــيــــد
واتساب. وتـظهـر األرقام أن عدد
ـــســتـــخــدمـــ الــنــشـــطــ في ا
واتـــســـاب بـــلغ   450 مـــلـــيـــون
شـخص يــومـيـا مـقــارنـة بـنـحـو

188 مليونا لسناب شات.
ولم حتـدد شــركـة واتـســاب بـعـد
تاريخ إطالق خدمتها اجلديدة.


