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كـل من سـاهم فـي الـغــاء الــضـريــبـة او
ستوردة والتي تـخفيضها عن الـكتب ا
شهد الثقاقي الى امام سـتسهم بدفع ا
وتــوفـر الـفــرص الـكـبــيـرة لـلــعـديـد من
ـثـقـفـ واالبـداء والكـتـاب بـاسـتـيراد ا
الـكــتب الـتي يـرغـبـون كـمـا تـوفـر لـدور
الــنـــشــر الــعـــراقــيــة فــرصـــا اكــبــر في
ـطـبوعـات شـريـطة اسـتـيـراد الكـتب وا
ان اليــحــمــلــوا فــوائــدهــا عــلى الــقـراء
ــطــبـوعــات الــثــقـــــــــافــيـة ومــقــتــني ا
واالدبـــيــة والــفــنـــيــة وتــبـــقى مــبــادرة
تـخـفـيض الـرسـوم عـلى اسـعـار الـكتب
ـة وحتــسب ــســتــوردة مــبــادرة كــر ا

للقائم على اصدار القرار).
ـعـرض ــعـرض ا وشــهـدت فـعــالـيـات ا
اقـبـاال واسـعا لـلـجـمهـور ومن مـخـتلف
الـشــرائح وشـهـد يـومـيـا تـوقـيع كـتـاب
حـيث يـوقع كـتـاب ومـثقـفـون وفـنـانون
وادبـاء كـتبـهم ومـطبـوعاتـهم بـاحتـفال
ـعـرض والتـمـر يــقـام في اجـنــــــــحــة ا
سـاعة من الـزمن اال وتـشهد تـوقــــــــيع
كـــتــاب او مـــطــبــوع وسـط اســتـــقــبــال
جـــمـــاهــيـــري وثـــقـــافي وفـــني مـــفــرح

مــايــســـجل لــنــجــاح الــدورة احلــالــيــة
للمعرض  .

وفـي جــولـــتـــنــا فـي اروقــة واجـــنـــحــة
ـــــعـــــرض رصـــــدنــــــا الـــــعـــــديـــــد من ا
االنـشـــــــــطة الثقافية واالدبية والفنية
الـتــــــي تعـقد بـشكل يـومي وعلى مدار
الـــســـاعــة  إلـى جــانب األنــــــــــشـــطــة
األدبـية والفنية الـتي تعقد على هامش

عرض.   ا
ـثل مؤسسة أمـازون وهي دار النشر
ـشــــــــاركة الـكرديــــــــة الوحـيــــــــدة ا
ــعـــرض مـــنـــاف صـــابــر قـــال في فـي ا
تــصـريـحــات صـحــفـيـة ( لــديـنـا 2500
كـتـاب أغـلـبـهـا بـالـلـغـة اإلنـــــــكـلـيـزيـة
مــضـــــــــيـــفــاً ولــقــد تــرددنــا في جــلب
ـعـرض بـغـداد لـكـنـنـا الـكــتب الـكـرديـة 
فــوجـئــنـا بــاإلقـبــال الـواسع عــلى هـذا
ــشــاركـة الــنــوع من الــكـتـب) .وكـانت ا
عرض الفتةً حيث جلبت الـسعودية با
ـمـلكـة الـعربـية إحـدى عـشرة داراً من ا
آالف الــكـــتب لــعــرضــهـــا عــلى عــشــاق

 . القراءة العراقي
وقـــال رئـــيس جـــمـــعـــيـــة الـــنـــاشـــرين
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ثـنى نحـو خمسة  أطـنان سـوقت محافـظة ا
من نــبـات الـكـمـأ الى الــسـوق احملـلـيـة مـنـذ
افـتـتــاح مـركـز الـبـيع الى مـنـتـصف الـشـهـر
ــثــنى تــسـوّق ــاضي. وقــال مــصــدر ان (ا ا
أكــــثـــر من  5آالف طـن من نـــبــــات الـــكــــمـــأ
ــعــروفــة بـاسم فــاكــهــة الـصــحــراء مــنـذ وا
افــتـتــاح مــركـز الــبـيع الـى مـنــتـصف شــهـر
ـاضي). وشـهـدت األسواق كـانـون الـثـاني ا
الــعـراقـيــة انـتــعـاشـاً نــسـبــيـاً بـعــد الـركـود
االقـــتــصـــادي الــذي ســـجــلـــته في األشـــهــر
ـاضيـة بسـبب الوضع الـسيـاسي واألمني ا
وتـعد صـحـراء األنـبار ـتـذبـذب في الـبالد  ا
والـــســمــاوة والــنــجـف وواسط والــبــصــرة
نـاطق التي ـوصل وصالح الـدين أبـرز ا وا
يــكــثــر فـيــهــا الــكــمـأ بــعــد مــوسم األمــطـار
والـعواصف الرعدية. ويـبدأ موسم الكمأ أو

مــحــذرين مـن (تــعـرض ماليــ الــدنــانــيــر)
التمور اخملزونة للتلف بأي حلظة). 

طــالــبت عــضـو مــجــلس احملــافــظـة بــدوره 
حـكيمة الشبـلي في تصريح (وزارة التجارة
ــســؤولــيــاتــهــا وفــتح بــاب بــالــنــهـــوض 
الـتـسـويق الستـقـبـال الكـمـيات الـكـثـيرة من
الــتـمـور في احملــافـظـة والسـيــمـا  ان هـنـاك
طـلبا خارجيـا من شركات إقليـمية على هذه
الـتمور). فـيما نظـمت مديريـة زراعة النجف
وبـالتنسـيق مع كليات الـزراعة في جامعتي
ـشـروع بــغـداد والــكـوفــة جـولــة مـيــدانـيــة 
الـبستـنة والغـابات التابع لـلمديـرية لغرض
االطـالع عـلـى مـراحل جتــربــة زراعــة نــبـات

الفراولة و تطويره في احملافظة. 
وقـال بيان تـلقته (الـزمان) امس ان (اجلولة
تـضمـنت االطالع علـى مراحل جتـربة زراعة
نـبـات الفـراولـة صنـفي البـيـون وروبي جيم
ـدادات داخل ومـتـابـعـة عـمـلـيـات اكـثـاره با
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فـاكـهـة الـصـحـراء مع الـبـرق األول لـلـسـمـاء
ـطر الـغزيـر الذي يـتبعه حـيث يتـوفر بـعد ا
ويـتميـز بفوائده الـبرق بأسـبوع أو ثالثة
الـغذائـية فضالً عـما يوفـره من مردود مالي
إذ يـصل سـعـر بعـض أنواعه إلى ألصـحـابه

مئة دوالر. 
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نقبون كميات الكمأ التي نزلت إلى ويـقدر ا
الــسـوق حــتى اآلن بــعـدة أطــنـان وهــو أمـر
ـوسم جـيـد للـعـراقيـ وخـاصة أن يـبـشر 
إذ يباع ما أسـعاره ستكون مناسبة ألغلبهم
ب  20الى  30 ألف ديـنار للحجم الصغير
ـتـوسط . فـيمـا اتـهم مـزارعـو محـافـظة أو ا
الـــديـــوانـــيـــة احلــــكـــومـــة بـــرفض إســـتالم
مـحاصيلهم من الـتمور. وقال مزارعون  في
تـصـريح امس ان (احلكـومة تـرفض إستالم
االف االطــنـان من الــتـمــور واالعـتـمــاد عـلى
ــسـتــورد وخـســائـرنــا ال حتـصى وتــفـوق ا

الــســعـوديــ أحــمــد فـهــد ان ( جــمـيع
الــــكـــتب مـن طـــبــــاعـــة ونــــشـــر الـــدور
ثـلـية احلـركة الـثـقافـية الـسـعوديـة و
ــمـلـكـة لـقـد وجــــــــــدنـا تـرحـيـبـاً في ا
حـافـالً بـنـا من قـبل الـقـراء الـعـراقـيـ

وهـــــذا يـــــدل عـــــلى حـــــــب الـــــشـــــعب
الــعــراقي لــلــكــتب والــفــكــر والــثــقــافـة

السعودية ). 
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ـعرض قال  (يالحظ وقـال احد زائري ا
لـفت لفـئة الـشباب هـذا العـام اإلقبـال ا
مـا يعـكس حجم الوعي هـذا يدعو إلى
الــسـرور ونـأمل أن يــسـيـر األمــر نـحـو
قـبـلـة كـذلك األفـضل خـالل الـسـنـوات ا
النـــنـــسى االقـــبــال اجلـــيـــد لـــلــعـــوائل
الـبـغـداديـة مع اطـفالـهم الـذين فـضـلوا
زيــارة االجـنــحـة الـتـي تـعـرض الــكـتب
اخلـاصــــــة بـادب الـطـفـل وهـذا مـؤشر

جيد ). 
عرض يـشار الى ان  دورة الـعام مـن  ا
شـاركت فـيه   650 مـؤسـسـة للـطـبـاعة
والنشر من 23 دولة ويقدر عدد الكتب

ليوني كتاب. عروضة فيها  ا
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تـتــعـامل مـؤسـسـات الـدولـة مع الـكـتب
ـطـبــوعـات مـثل تـعــامـلـهـا مع وكــافـة ا
مـواد الـبـطـاقة الـتـمـويـنيـة الن الـكـتاب

غذاء للعقل واناره للطريق ) .
امـــ عـــام احتـــاد االدبـــاء والـــكـــتـــاب
الـعراقي ابراهيم اخلياط  قال (القرار
جــاء اســـتــجــابــة الى نــداءات كــثــيــرة
اطــلـقـتـهــا االوسـاط الـثـقــافـيـة واحتـاد
ــثــقــفـ اذ االدبــاء وقــد اثــلج قــلـوب ا
تـــزامن مع انـــعــقــاد الـــدورة اجلــديــدة
ـعـرض بغـداد الدولي لـلـكتـاب السيـما
وقـــد  رســمــيـــا اطالق اسم الــروائي
الــشــهــيــد عـــــالء مــشــذوب عــلـى هـذه
الــدورة ) واضـاف ( نــحن النـتــمـنى بل
اء نـطالب ونضغط ان يكون الكتاب كا
والــهــواء مـشــــــــــاعـا لــلــجـمــيع بـدون
رســـوم وبال مــنـــاســبــات وهـــذا يــلــيق
بـالعـراق كونه بلـد الثـقافة االعـرق عبر

التاريخ ) 
وقــال الــروائي طــارق الـســلــطـاني (ان
هـذا القرار جـاء بعد مـناشدات وتزامن
مع اقــامــة فــعــالــيــات مــعــرض بــغــداد
الـدولي لـلـكتـاب ويـقيـنـا بـدورنا نـشـكر
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تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان الــقــسم قـام
ايضا بتدقيق شهادتي فحص هندسي
راجل الـبخـارية وأوعـية لـلـرافعـات وا

صاعد الكهربائيــــــــــــة. الضغط وا
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واجنـزت هـيـئـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـية
اصـدار اكثر من 103االف بـطاقـة ذكية
ــشـــمــولــة بــراتب (كـي كــارد) لالســر ا
االعــانــة االجــتـمــاعــيــة ضــمن دفــعـتي
الـشمول اجلديدت (الـثالثة والرابعة)
الــلــتـ اعــلــنـتــهــمـا الــوزارة في وقت
ـية سـابق بـالـتـعـاون مع الـشركـة الـعـا
لـلبـطاقة الـذكيـة. وقال مديـر عام دائرة
ـعــلـومـات في الــهـيـئـة تــكـنـولـوجــيـا ا
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ركز ـهنيـة في ا سـجل قسم الـسالمة ا
ـهـنـيـة الــوطـني لـلـصـحـة والــسالمـة ا
الـــــتــــابع وزارة الـــــعــــمـل والــــشــــؤون
االجتماعية 43 إصابة عمل في القطاع
الـــعـــام خالل شـــهـــر كـــانـــون الــثـــاني
ـاضي ويـقـوم الـقـسم بـتـسـجـيل هذه ا
االصــابـات من خالل اسـتـمـارات تـوزع
مـسبقـاً ب العامـل في القـطاع العام
 إذ يـــعــد رصــد إصــابـــات الــعــمل في
ــركـز ــواقع اخملــتــلــفــة مـن أهــداف ا ا
لـتـوفــيـر بـيـئـة عـمل آمـنـة وخـالـيـة من
اخملـاطر حلماية العامل من األمراض
ـهـنـيـة وإصابـات الـعـمل. وقـال بـيان ا

جــمــال عــبــد الــرســول في الــبــيــان ان
(الـــشـــركــة اجنـــزت اصـــدار اكـــثــر من
(103) االف بــــطــــاقــــة ذكــــيــــة لـالســـر
ـشـمـولـة بـراتب االعانـة االجـتـمـاعـية ا
ضـمن الـوجـبتـ اجلـديـدت (الـثـالـثة
والـرابـعة) في بـغـداد واحملافـظـات عدا
اقـلـيم كردسـتان بـعد ان دقـقت الوزارة
مـــعـــامالتـــهـــا). وأضـــاف ان (مـالكــات
اقـسـام هيـئة احلـمايـة االجتـماعـية في
بــغـداد واحملـافــظـات  تـواصل عــمـلـهـا
يـوميـا حتى في ايام الـعطل الستـكمال

تـــدقــيق كل مــعـــامالت االســر الــتي 
شـمولها ضمن الدفعت االخيرت من
اجل اصـدار البـطاقـات الذكـية تـمهـيدا
سـتحقة وفق قانون ـنحهم الرواتب ا
احلـمـاية رقم 11 لـسـنة 2014 مـشـيدا
بـجـهـود مالكـات اقـسـام احلـمـايـة ومـا
يــبــذلــونه مـن عــمل خــدمــة لــشــريــحـة
الـــفـــقـــراء). ويـــجـــري عـــمـل االقـــســام
ـديرين الـعام بـإشراف مـيداني من ا
في الـهيئـة ومدير مـكتب رئيس الـهيئة
وضمن توجيه وزير العمل عبد الزمان
تابعـة عمل االقسام وتذليل الـقاضي 
ايـة عـقـبـات تـعـمل عـلـى تـأخـيـر اجناز
. وتــدعـو وزارة ــراجــعــ مــعــامـالت ا
ــواطـنــ الى االتـصــال بـرقم الــعـمل ا
اخلـط السـاخن  1018 فـي حـال وجود
اســتـفـسـار  او شــكـوى لـيـتــسـنى لـهـا

القيام بالالزم.

نـــســبــة بـــاعــداد الـــزائــرين الجـــنــحــة
عرض . ا
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(الــزمــان ) وعــلى ضــوء قــرار مـجــلس
الـوزراء والـقاضي بـتـخفـيض الـتعـرفة
ــســتـوردة الــكــمــركــيــة عــلى الــكــتب ا
ـثـقـف تـشـجـيـعـا للـحـركـة الـثـقافـيـة ا
الــعـــراقــيــ اســتــطـــلــعت بــعض آراء
ثـقف عن اهمـية القرار في الـكتاب وا

ستوردة . تخفيض الكتب ا
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رئــيـس احتــاد ادبــاء وكــتــاب الــعــراق
ــعــمـوري قــال ( هـذا الــبــاحث نـاجح ا
الــقـــرار جــاء بــعــد مــنــاشــدات والــتي
تـزامـنت مع انـطالق فـعالـيـات مـعرض
بـغداد الدولي للكتاب وسعادتي غامرة
ـــمـــثل الن الـــضـــغط اجلـــمـــاهـــيـــري ا
بــالــفــنــانــ واالدبــاء والــقــراء دائــمـا
يـعـطي تـاثيـرا ايـجابـيـا وهذا مـا ظـهر
في الـضـغوط الـواسعـة على الـضريـبة
ستوردة وهذا ـفروضة على الكـتب ا ا
ـثل جنـاحا مـهـما الن الـقـراء بحـاجة
ـــطـــبـــوعـــات  وبــودي ان الـى وفــرة ا
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عـلى خلفيـة انطالق النسـخة السادسة
من فــعــالـيــات مـعــرض بـغــداد الـدولي
لـلكـتاب الذي  افـتتح اخلمـيس السابع
مـن  شــبــاط اجلــاري  اصـــدر مــجــلس
الــــوزراء  قـــرارا  خـــفض فــــيه الـــرسم
ـــســتــوردة الـــكــمــركـي عــلى الـــكــتب ا
ـشـاركة في مـعـارض الـكتب ألغـراض ا
ئـة بعد الـدوليـة لتكـون بنـسبة 0.5 بـا
الـية اسـتـحصـال مــــــــوافقـة  وزيـر ا
اسـتنـادا الى قانون الـتعرفـة الكمـركية

عدل.  رقم 22 لسنة 2010 ا
وجـاء قرار اجملـلس دعماً من احلـكومة
ـثـقـف الـعـراقـيـة لـلـحـركة الـثـقـافـيـة ا
ـعـرض الــعـراقــيـ .  وشــهـدت ايــام ا
ي والعوائل اقـباال للمثقف واالكاد
الــعـراقــيـة واســعـا  واشــاد الـزائـرون
بـالتـنظيم الـناجح  وقالـوا ان (معرض
ـعارض الـعـام احلـالي هو من افـضل ا
الــتي اقــيـمت في بــغـداد من الــنـاحــيـة
شاركـة الفعـلية من قبل الـتنظـيميـة وا
الـدول العـربيـة ودور الطبـاعة والـنشر
تنوعة ليحقق شاركة في اجنحتها ا ا

شروع الـبيوت الـبالستيكـية والسيـما ان  ا
يـهـدف الى تـنمـيـة وتطـويـر زراعة الـفـراولة
في احملـافظة ومحاولة نشره والوصول الى
ــدادات اجلــدوى االقـــتــصــاديــة وتــوفــيــر ا
وجتـهـيـز الـراغـبـ بـالـزراعـة بـهـا وتـوفـيـر
اخلــبــرات والـدعـم الـفــني فــضالً عن اقــامـة
االنـــشــطــة االرشــاديــة والـــتي لــهــا دور في
ـزارع واالجتاه نحـو توفير زيـادة ثقافة ا
.( ــهـمــة غـذائــيـاً واقــتـصــاديـاً احملــاصـيل ا
وتـرأس الــوزيـر صـالح احلـسـني اجـتـمـاعـا
بــحـضـور مــكـمال القــرار اخلـطــة الـشـتــويـة
ـــثـــلي مـــكـــتب رئـــيس الـــوزراء وهـــيـــئــة
ـــســتـــشـــارين والــوزارات الـــســـانــدة  في ا
ائيـة والتخـطيط والتـجارة واقليم ـوارد ا ا
كــردسـتـان فـضال عن مـديــر عـام الـتـخـطـيط
ــتــابــعـة في الــوزارة. ونــقل الــبــيـان عن وا
الـوزيـر تـأكـيـده (حـرص الوزارة عـلى وضع
اخلــطط الــزراعـيــة الـهــادفــة إلى الـنــهـوض

بـــالـــقــطـــاع الــزراعـي في ضـــوء احلــصص
ـزروعــة  لــلــمـوسم ــســاحــات ا ــائــيـة وا ا
الــــــــــــزراعـي  2018-  2019مــع االخـــــــــــذ
وقد بـلغت عـتمـدة بـاحلـسبـان طرق الـري ا
ـوسم ـزروعـة لـهـذا ا ـســاحـات  الـكـلـيـة ا ا
ـــا وخملـــتـــلف احملـــاصــيل 12047395دو
ـزروعـة بــطـريـقـة ـسـاحــات ا وا الــشـتـويــة
ــــا فـي مـــا بــــلــــغت االرواء 5353509 دو
ــضـمــونـة االمــطـار ــزروعـة ا ــسـاحــات ا ا
ضـمونة والـغير مـضمونـة االمطار وشـبه ا
ــــيــــة والــــســــيــــحــــيـــة 6693886  والــــد
زروعة حملصول ساحات الكلية ا وا ـاً دو
ـزروعـة ــسـاحـات ا احلـنـطـة 7207982 وا
ـا امـا ـحـصـول الـشـعـيـر 4305741 دو
حـاصيل اخلضر فقد زروعة  ـساحات ا ا

ا). بلغت 533672 دو
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واضـاف ان (الوزارة اسـتكـملت  اجـراءاتها
وسم بنـهاية كـانون االول لعام كـافة لهـذا ا
2018 لـلمـناطق الـوسطى واجلـنوبـية وفي
نـهـاية كـانون الـثاني لـعام 2019 لـلمـناطق
الــغـــربــيــة و الــشـــمــالــيــة مـــا عــدى اقــلــيم
ـــزارعــ كـــردســـتــان حـــيث  جتـــهــيـــز ا
ـستـلـزمات بـالـبذور واالســـــــمـدة  وكافـة ا
الــزراعـــيــة وحــسب اخلــطــة الــزراعـــــــــيــة

قرة). ا
الفتا الى (عملية التسويق الزراعي والعمل
ـزارعـ كون عـلى اسـتـالم احملاصـيـل من ا
ـهـمـة الـتي الـتــسـويق هـو احـد احلـلـقـات ا
يــتـوجب االهـتــمـام بـهــا فـضال عن تــسـلـيم
وان تظافر الـــــــية الفالح للمستحقات ا
ـــــــــثـلي الـلـجـان الـزراعـية اجلـهـود بـ 
الـــفــــــــــرعـــيــة في احملـــافــظــة فـي حتــديــد
ـــــــــتوفرة ونســـــــــب االنتاج ـساحات ا ا
ـتوقـعة ورفع الطـلبـــــات لـلمحـافظ يسهم ا
في ايــجـاد ارضــيـة عـلــمـيـة واقــعـــــــيـة من
ـــعـــتـــمـــدة في خـالل اتـــبـــاع الـــضـــوابـط ا

احملافظات). 
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جانب من اجنحة معرض بغداد الدولي للكتاب
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بــســبب ســوء األحـوال اجلــويــة الـتي
تعرضت لها احملافظة وقد وجه مدير
ـواد احلـاكـمة الـفـرع ايـضـا بـتوفـيـر ا
لــلـشــبـكــة الــكـهــربـائــيـة من مــحـوالت
وأعــمـدة واسالك وقـابـلـوات من خالل
الـــطـــلب من مـــســـؤول قــسـم اخملــازن
الـــتـــابع إلى الـــفـــرع تــســـهـــيل كـــافــة
ـواد والــعـمل إجــراءات خـروج هــذه ا
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بـحضـور السـفيـر الهـندي في الـعراق
ــديــر الـتــنــفــيـذي بــرديب بــراديب وا
ـــــطــــار الـــــنــــجـف الــــدولـي شــــاكــــر
الــصــبــيـحــاوي وصــلت في الــســاعـة
الـرابعة والـنصف من عصـر اخلميس
ــــاضي لــــلـــمــــرة االولى اخلــــطـــوط ا
اجلــويـة الــهـنــديـة عــبـر مــدرج مـطـار
الــنـجف الـدولي قـادمــة من نـيـودلـهي
وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان) امس ان
اخلـط من (جنف- نـــيــودلـــهي-جنف)
سـيـكـون بواقـع رحلـتـ في االسـبوع

. اخلميس - االثن
يـذكر أن اخلطوط اجلوية الهندية هو
الـناقل الـوطني لـلطيـران الهـندي وقد
يـهبط عـبر مـدرج مطـار النجف والول

مرة منذ عام 1990.
وإشــارة إلى تــوجــيــهــات مــديــر فـرع
توزيع كهرباء النجف  براك الشمرتي
حـــــول أخــــذ كــــامـل االســــتــــعــــدادات
ــواجـهـة الـظــروف اجلـويـة الــسـيـئـة
وســوء األحــوال اجلـويــة من تــسـاقط
لالمـــطــار وهــبـــوب الــريــاح الـــقــويــة
اســــتـــنــــفــــر الـــفــــرع كــــامل مالكــــاته
الـهندسية والفنية وجلميع القطاعات
والـصـيـانـات الـتـابـعـة لـهـا فـضال عن
الـفرق الساندة لـها مع جميع األقسام
الـفـنـية إلصـالح جمـيع األعـطـال التي
تــعـرضت لـهــا الـشـبـكــة الـكـهــربـائـيـة

لــيـال ونــهــارا من أجل ســرعــة إجنــاز
األعـطـال وقـد كـان لـهـذه الـتـوجـيـهات
وتـظافر جمـيع اجلهود العـاملة الدور
الـكبير في إستمرار الـتيار الكهربائي
لــلـمـواطـنـ بــصـورة جـيـدة وسـرعـة
اإلجنـــاز في إصالح األعـــطــال والــتي
اجنـــــزتـــــهـــــا مـالكـــــاتـــــنـــــا من خالل

استمرارها بالعمل ليال ونهارا.

ثنى واحملافظات  الكما يغزو اسواق ا

وزير العمل يستقبل وفداً عمالياً
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الطيران الهندي في اجواء النجف
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وزير الزراعة مترأساً اجتماعاً

-1-
بـرزت في الـعــراق اجلـديـد الــعـديـد من بـؤر االحــتـقـان والــتـوتـر  وقـادت الى
تسـجيل الـفشل بـامتـياز في احملـصلـة النـهائـية  –لألسف الـشديد- دون أنْ
يادين يقـتصر هذا الفشل عـلى ميدان واحد  بل امتد الى مـعظم النواحي وا

!!..
-2-

عروف عند اجلميع : وا
ـا تنشأ شـاكل ال تنشأ غـالباً من النـصوص الدسـتورية والقـانونية  وا انّ ا
من االلتـفاف علـيها  ومن الـتفسـيرات اخلـاطئة لـها  ومن التالعب والـتحايل

في تطبيقاتها ...
-3-

فردات الشـائكة ابتداءً وقد أصـبحت " مجالس احملـافظات إحدى من أكثـر ا
بعمـليات الترشيح واالنتـخابات وانتهاءً بالـنتائج الرهيبة الـتي تمخّضت عنها

اضية ..  طيلة االعوام ا
-4-

وقــد ظــهـرت لــلـعــلن هــذه األيـام  –بـالــصـوت والــصـورة  –مـشــاهــدُ لــبـعض
اجللـسات الرسمية لبعض تلك اجملالس  وهي تعكس الصراعات واخلالفات

والتحديات الكبرى لكل اخلطوط احلمر فزادت الط بلة ...
-5-

واطن  االنطباع السائد عند عامة ا
انّ مـجـالس احملافـظات –لالسف الـشـديد  –لم تـخدم  –في غـالب االحوال-

تلك احملافظات .
ـطلوبـة  وما كان نـصيبُ سُكـانّها مـنها االّ شاريع احلـيوية ا ولم تُنـجْز لهـا ا
ـتكررة من سوء اخلدمـات  ناهيك عن النهب األوجاع واالحـزان والشكاوى ا

نظم للمال العام ...!! ا
-6-

انّ الرواتب الـضخمة  واخملـصصات  وااليفادات  واحلـمايات  والعجالت
...

تُــصـبـح تـبــذيــراً واضـحــا لـلــمــال الـعــام في ظلّ تــضــاؤل االجنـازات وتــزايـد
االخفاقات .

-كما هو واضح  –لكل ذوي األلباب ..

كما انها ارهاق كبير للموازنة العامة ..
-7-

ولـيت األمــر يـقـتــصـر عـلى قــبض الـرواتب واخملــصـصـات .. وال يــتـعـداه الى
ـال الــعــام بـشــتى الــوسـائل ــشـبــوه من الــصـفــقــات واالسـتــحــواذ عـلـى ا ا

ظلوم .. واطن العراقي ا الشيطانية  وكبش الفداء في كل ذلك هو ا
-8-

وبصراحة :
فـان مـجـالس احملـافـظـات أصــبـحت أحـد مـيـادين الـصـراع احلـادّ بـ الـكـتل
عـنية السـياسيـة واجلهات الـنافـذة في البالد  وخرجت عن كـونهـا الهيـئات ا

.. باالعمار والتنمية وتأم متطلبات العيش الكر للمواطن
-9-

ن عمـلوا في تلك اجملـالس حَقَّهم  ولـكننا ال وال نريـد ان نبخس اخملـلص 
نستطيع أن نعتبر كفتهم الراجحة  –مع مزيد األسف  –

-10-
ـطالـبـات بـتـجـميـد ( مـجـالس احملـافـظات)  –كـحـد لـقـد تعـالت الـصـيـحـات وا
ـطـاف انــطالقـاً من وجـوب رعـايـة أدنى- والـعـمل عــلى إلـغـائـهـا فـي نـهـايـة ا

صالح الشخصية والفئوية . صالح الوطنية ال احلفاظ على ا ا
-11-

وعــارض الــبــعـض ذلك مــحــتـــجــا (بــالــدســـتــور) الــذي نصّ عـــلى (مــجــالس
احملافظات) ..!!

ا كُتَب مِنْ أجل انّ الدسـتور لم يُكتبْ لـيكون سبـبا لشـقاء البالد والعـباد وا
ارساء دعـائم األمن واالستقرار واخليـر في البالد  والنهوض بـكل ما تتطلبه

الدولة احلديثة من أجهزة ومشاريع ..
وح ال يـتحقق ذلك ال يصحّ أنْ نحـمّل الدستور مسؤولـية الفشل وتتذرع به
لّحة التي واصـلة أشواط التخلف والنكوص عن اشبـاع احلاجات احلياتية ا

واطن باألعباء واألثقال .. أثقلت كاهل ا
طـلوبة على وجه ـواطن الـعراقيـ هي األساس  وهي ا انّ رعايـة مصالح ا

صالح ... التحديد .. دون غيرها من ا

بعـد إن كان الـعشاق يـخفـون غرامهم خـوفا ثم خـجال جاء الـيوم الذي ذهب
فيه اخلـوف واخلجل وهـاهم يجـتمـعون في عـيد احلب مـعلـن نـهايـة العشق
مـنوع ليجلس حكام العرب وإسرائيل يـتبادلون نظرات العشق وإبتسامات ا
الـود ويـضحـكـون حلـكـاياهم; حـ كـانـوا يتـبـادلـون الـغرام في اخلـفـاء فـأمة
الـضاد ما عـادت تهتف .. كال كال إسـرائيل. حتت عـنوان "السالم واألمن في
الشـرق األوسط " إجتمـعت ستون دولـة في مؤتمـر وارسو ورغم أن الـضيافة
ـشـهــد تـصـدرتـه إسـرائـيل ــؤتـمـر كــانت أمـريــكـيــة وا بــولـنـديــة لـكن إدارة ا
والكـومبارس كـانوا حـكام العـرب الذين إنـقادوا لإلرادة األمريـكيـة كما تـنقاد
اخلراف الى مـجـزرة الذبح مـتـخلـ عن قـضيـة العـرب األولى الـتي غـيبـوها
بجبـنهم وتخاذلهم معلن الـطاعة للصهيونيـة وأمريكا في مشروعهم اجلديد
ؤتـمر وأسـماء الـدول اجملتـمعة فـيه نرى وهو احلـرب على إيـران. نظـرة الى ا
أنه كان فـاشال بإمتـياز في حتقـيق الغايـة التي عقـد من أجلهـا وهي حتشيد
انيا الدول من أجل مـواجهة إيـران فقد غـابت عنه أهم الدول األوربـية مثـل أ
عـتـرضـة أصال عـلى إلـغاء اإلتـفـاق الـنـووي مع إيران وفـرنـسـا وبريـطـانـيـا ا
ؤتمر لم تحـدة لذلك فإن هـذا ا وفرض الـعقوبات عـليهـا من جانب الواليـات ا
ينـجح إال في إظهـار اجلانب الـقبـيح من التـطبـيع العـربي مع إسرائـيل وحلب
مزيـد من األموال العربية الى اخلزانة األمـريكية. في اجلانب اآلخر كان هناك
مؤتـمر سوتشي الثـالثي ب إيران وروسيا وتـركيا ورغم قلـة دوله لكنه أكثر
رصانـة وتأثـيرا عـلى االرض خاصـة في مسـرح الصـراع األهم وهـو سوريا
فـاجلـعجـعـة اإلعالمـية والـتـزاحم أمـام الكـامـيرات وتـبـادل الـقبالت في مـؤتـمر
وارســو قـابــله تـفــاهـمــات مـشــتـركــة قـادرة عـلـى قـلب مــوازين مـا تــخـطط له
تـحدة وحـلفـاؤها من الـنـاتو الـعربي الـذين سيـكونـون رأس الرمح الواليـات ا
ومسـرح الصراع اذا ما إعتدت أمريكا على إيران ولكن هل بإمكانهم حتمل
تـكـالـيـف هـذا احلـرب وإغالق اخلـلــيج والـبـحـر األحـمــر يـومـاً واحـداً ? حـتى
إسـرائــيل لن تــضــمن لـهـم ذلك إلنـهــا لن تــكـون فـي مـأمن مـن نـارهــا إذا مـا
إسـتـعــرت. بـ وارسـو وســوتـشي; تـســعى بـغـداد أن تــكـون بـعــيـدة عن هـذه
احملاور رغم مـحاوالت جر الـعراق الى هذا الـصراع سواء دولـيا أم إقلـيميا
ـصــالح حـزبـيـة ووجـود مـا يـدفـع بـإجتـاه هـذا احملــور أو ذاك داخـلـيـا تــبـعـا 
وإرتـبـاطـات سـيـاسيـة أو مـذهـبـيـة ولـكن مـامـر به الـعـراق وواقـعه الـسـياسي
يفـرض عليه النأي بنفسه عن هذا الـصراع الذي إذا ما إستمر فإنه سيرسم
مـرحـلـة جــديـدة في الـشـرق األوسط بـعـد أن انــتـهت مـرحـلـة داعش واحلـرب

تصارعة الى تفاهمات مشتركة..  بالوكالة وإذا لم تصل األطراف ا
ـا يـؤدي الـعـراق دورا مـحـوريـا فـيـهـا فـإنـنـا مـقـبلـون عـلـى مـرحـلـة احلرب ر
بـاألصالـة. بعـد صراع ومـتاجـرة في القـضيـة الفـلسـطيـنيـة إستـمرت مـا يزيد
على سـبع عامـا فقد أعـلن احلكام الـعرب في مؤتـمر وارسو تـخليـهم عنها

وأن إســرائـيل مــا عـادت عــدوا لـهم بـل صـاروا حــلـفـاء
معـها ضد عدو جـديد بعد أن تـغيرت البـوصلة جتاه
إيـران وفي الوقت الذي يقرع الـعالم طبول احلرب
لـضـرب الـشـعـوب اإلسالمـيـة والـعـربـيـة وقـضايـاهم
ناسبة عيد صـيرية يتبادل العرب الدبـبة احلمر  ا

احلب !.
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نـشــرت (الـزمـان) مـشـكـورةً في عـددهـا الـصـادر يـوم األحـد  2019/2/17
وفي صـفـحـتهـا الـثـانـيـة خبـراً عن تـوقـيع كـتـابـنا (بـ عـشّـاق الـذات وعـشّاق

الوطن)
ولكن اخلبر لم يكن دقيقا في جزء منه  حيث قلنا في كلمتنا اخلتامية :

{ انّ عشق الذات وعشق الوطن متضادان) 
بينما جاء في اخلبر :

( وعـشق الذات من عشق الـوطن  وعشق الوطن من عشق
الذات)

وهــذا مـالم نـقـله عـلى االطـالق لـذلك نـرجـو نـشـر هـذا
ـعـروفـة مع ـواضـعـات ا الـتــوضـيح وفـقـاً لالصـول وا

الشكر .


