
عـارضة عـمره ان يـعـتلي صـهـوة ا
لـكنـها وان لم تـكن جديـدة بـطـريقـة
اخـاذة طـارقـة عـلى رؤوس الـفـساد
بكل عنوانيه).وحتت عنوان (ابداع
في الـسـبــعـ وعـلى طــريق اتـمـام
) اضاف الـذكر موسـوعة اخلـمسـ
(تـسـعـة واربـعـون كـتـابـا وعـنـوانـا
احدها احلى واكثر جذبا من االخر
س صـــالح اجملـــتـــمع ويـــحـــاكي
واطن ويـلهم الـقار امال ضمـيـر ا
فـي االنـتـظـار والـصـبـر عـلى الـبالء
حـتى حتـ سـاعـة الـفـرج ومـا ذلك
على الله بـبعيـد).وقدم نائب رئيس
الــنـادي شــامـل الـعــانـي درع نـادي
الـــعــلـــويـــة لـــلــمـــحـــتـــفى بـــكــتـــبه
فــيـمـا قـدم رئــيس الـلـجـنـة الـثالثـة
الـثـقـافـيـة  فالح كـمـونـة له شـهـادة
وسـط دعـوات احلــضـور تـقــديــريـة
لــلـصــدر بـالــصــحـة وطــول الـعــمـر
الكـمــال بـقــيـة حـلــقـات مــوسـوعـته
الـتي لم يقـتصـر محـتواها الفـريدة
عــلى الــدعــوة الى مــكــارم االخالق
حــسب بل الى والــوطــنـيــة احلــقــة
رسـم خـارطـة طــريق لالخــذ بـأيـدي
اصـحـاب الــقـرار نـحــو عـراق قـوي
نظيف يـحتذى بـتجربـته في البناء

واالداء.
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مثلما قتل سواه بالدهس مسموما
ـــــــــــروريــــــــــة او او احلــــــــــوادث ا

بالرصاص احلي).
وتـنــوعت مـداخالت احلـضـور بـ
ـؤكد لضرورة نزوعهـا السياسي ا
تــغـيــيـر الـدســتـور الــعـراقـي لـعـام
2005 ومحـتواهـا شبه الـثقافي او
لـكنـها انـصبت على دور الصـحفي
الـصــدر في الـعـمــلـيـة الـســيـاسـيـة
وتـــأثـــيـــر مـــقـــاالته في الـــصـــحف
احملـلـيـة واجلـريـدة الـتي اصـدرهـا
ــنــبــر) ابـان في لــنــدن بــعـنــوان (ا
ـــعــارضــة. ســـنــوات مــنـــفــاه في ا
وكـــشف الـــصــدر عن مـــلــكـــة غــيــر
شـائــعـة بـ مــتـابــعي ابـداعه هي
وقــال انـه ســبق ان نـــظم الـــشــعـــر
اصــدر خـمـســة دواوين نـشـرت في
لكنه عبر عواصم عربية واسالمية
عن االسـف لــــــفـــــــقــــــدانـــــــهــــــا في
مــشـيـرا الى (احــتـفـاظه ـكــتـبـات ا
بعـدد كثـير من قـصائد الـشعـر غير
مــطــبـوعــة تــوزعت عــلى مــخــتـلف

اغراض القصيدة العربية).
وحـث الــصــدر عــلى (ضــرورة دعم
الـصـحف الـوطنـيـة وايـجاد مـنـافذ
ــكـتظ جــديـدة النــعــاش واقــعـهــا ا
مثنيا على (دورها في بالتحديات)

بـــــلــــورة الـــــرأي الــــعـــــام وكــــشف
الـسلـبيـات وتنـوير الـعقـول). فيـما
حتـــــفظ عـــــلى االتـــــســــاع االفـــــقي
لـلصـحف ووجد فـيه مجـاال لتـسلل

 . ؤهل الطارئ وغير ا
وقــد حــظي تــعــلــيق الــصــدر عــلى
سـؤال بـشـأن مـستـقـبـل الـصـحـافة
ـــو وانـــتـــشــار الـــورقــيـــة وسـط 
وســـائط الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
بـاهتـمام بارز والتـقنـيات اجلـديدة
داخالت. اخـتتـمت بانـتـهاء ابـرز ا
قـاالت الصدر ـيون  واشاد اكاد
ــنـشـورة في الــصـحف وحتـدثـوا ا
عن خصوصية لغتها التي توصف
ـــمــتـــنع واالداة الــتي بـــالــســـهل ا
تخاطب جميع القراء على اختالف
مـسـتـويات اهـتـمـاماتـهم ومـيـولهم

وثقافاتهم.
WK¹uÞ WKš«b

وكــان الـكــاتب الــصــحــفي حــسـ
الــذكــر قـــد اســتــهل االحــتـــفــالــيــة
ـداخـلـة طويـلـة اثـنـى فيـهـا عـلى
ظــاهـرة الــكـتــابـة والــتـألــيف الـتي
يتحلى بها الصدر في (زمن شحت
فيه الـقراءة واالستـماع الى صوت
احلق والصالح الذي انبرى    فيه
سـماحـة الـسيـد حـس الـصدر في
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ـــتــــوقع ان يــــدخل الــــعالمـــة مـن ا
حـــســـ مـــحـــمـــد هـــادي الـــصـــدر
مـــــوســــوعــــة غــــيــــنــــيـس لالرقــــام
ـؤلـفـ بـوصـفه اكـثـر ا الـقـيـاسـيـة
قـدرة عـلى اصـدار كـتب من تـألـيـفه

في العالم. 
وقـدر متـابعـون لـنتـاجه الفـكري ان
الـصـدر يـصـدر كــتـابـا واحـدا عـلى
وان مـــوســــوعـــته االقـل كل شـــهــــر
عنـونة (العراق اجلديـد) احتفلت ا
ـــاضي بـــصـــدور ثـالثــة االثـــنـــ ا
اجـــزاء مـــنـــهـــا دفـــعــة واحـــدة هي
ما يـؤهله لـدخول احللـقات 49.47 

(غينيس) باقتدار وجدارة.
التي واحيط الصدر في االحـتفالية
نـظـمتـهـا الـلـجـنـة الثـقـافـيـة بـنادي
وهــو اقـدم الــعـلــويـة االجــتــمـاعي 
الــرئـات الــثـقــافـيــة واالجـتــمـاعــيـة

للعاصمة بغداد بحفاوة. 
وكان النـادي قد تأسس عام 1924.
وحـضــر االحـتـفـالــيـة الـتـي قـدمـهـا
الــصـحــفي عـمــاد آل جالل عـدد من
ي ـثقـف والـناشـط واالكـاد ا
حـيث بـرغم سـوء االحـوال اجلـويـة
هـبـت عـاصـفــة تـرابــيـة قــويـة عـلى
وهو بـغداد اعـقبـتهـا امطـار غزيـرة

عارض يتخفون وراءه. ا
وعــبـــر الــصــدر عن ســـخــطه عــلى
ـســتــشـري في مــظـاهــر الــفـســاد ا
ـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــســـــيـــــاســـــيــــة ا
وقــارن وضع الــبالد واحلــكـومــيــة
بـــســواهــا مـن الــدول الــتـي تــكــفل
لـلــمــواطن حق الــعالج والـتــعــلـيم
اجملانـي والـعيش الـكر وحـرية
وان رأى ان ســــقف الــــتــــعـــبــــيــــر 
احلــريـات يـبـدو عـالـيـا في الـعـراق
بعـد نيـسان  2003  قيـاسا بـالدول

االخرى. 
œU H « `C

ـواطنـ بـاطالق الـعـنان ونـاشـد ا
ـــواقـــفـــهم بـــهـــدف فـــضح رؤوس
مـؤكـدا حتـول هـذا الـنـمط الــفـسـاد
االخالقي الــســلـبي الـى مـنــظــومـة
مـــعـــقـــدة ومـــتـــشـــابـــكـــة تـــتـــعــذر
اال بـــارادة وطــنــيــة مــواجــهـــتــهــا
صـادقة وشـجاعـة . وكشف الـصدر
ـــنـــظـــومـــة عـــلى عن قـــدرة هـــذه ا
التخلص من فاضحـيها عبر افعال
اجـــرامــيــة كــاالغـــتــيــال وااليــحــاء
ـفـاجئ . وضـرب الـصـدر ــوت ا بـا
ـفاجئـة للشـخصية مثـاال بالوفاة ا
شهورة احمد اجللبي السياسية ا
الـــــذي اكـــــد الــــــصـــــدر انه (مـــــات
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بغداد

نبض القلم

الذ األمن  عقيلة رئيس اجلمهورية خالل زيارة الى مبنى ا

ـكن أن تـعـرف هـويـة الـنـظـام االقـتـصـادي ألي بلـد من خـالل مـدى موائـمـته مع
ظروفه االجتماعية  وهو قابل للتطور مع تطورها أيضا ..

فقـد تقتـضي تلك الـظروف أن تـسيـطر الدولـة على االنـتاج  وحـركة الـسوق  وما
ـواطن من خــدمـات الى أن تــتـغــيـر نــحـو االفـضـل  خـاصـة في يــرتـبط بــحـيــاة ا
الظـروف االنتقالية   ثم تغادرها لتتـوسع في القطاعات االخرى بعد أن تكون قد
واطنـ  وتوفـيرحاجـاتهم االسـاسية  حقـقت هدفهـا  الن االساس هـو خدمـة ا
وبالذات الشرائح االضعف اقتصاديا وحمايتها من ( االستغالل واجلشع ونزعة
الـربح الـسـريع واالحتـكـار ) إضـافة الى  حتـقـيق قـاعـدة اقتـصـاديـة قويـة تـنـطلق

منها الى حتقيق أهدافها االخرى ..
راقب الى جـهد كـبيـر ليـتعرف عـلى طبـيعـة السـوق العـراقية  وهي  وال يحتـاج ا
تعـطي تصوراعاما عن سيـاسة الدولة   وتوجـهها  االقتصـادي  بصورة دقيقة 
ـواطن أم على وفيـما اذا كـان  ينـاسب مسـتلـزمات الـتطـور واالهداف  وحـاجة ا

العكس .. ?..
راقب باستنتاج  أن هذا التوجه ساعد في شيوع النزعة االستهالكية  ويخرج ا
وإغراق الـسوق بالـسلع االجـنبـية عـلى حسـاب السـلع الوطـنيـة  التي لم تـستطع
نتج احمللي  ناهـيك عن ضعف مقاييس منافـستها لرخص ثـمنها قيـاسا بكلفـة ا

السيطرة النوعية الدقيقة عليها  ..
ا فـيهـا العامـة  بعـد االحتالل  وتـدمير عـامل   لقـد أصبح العـراق في غيـاب ا
البنـية التحـتية والفـوقية لهـا سوقا استهـالكية لصالـح الدول التي يتـعامل معها..
وأصـبح الـتــنـافس عـلى أشــده بـيـنـهـا  لــلـدخـول الـيــهـا   ودخـلت دول من خالل
صناعـاتها  لم نكن نـتعامل معهـا  ولذلك يكون من مـصلحتهـا أن يبقى  العراق

على هذه احلال بال صناعة  وإن لم تكن تعمل على ذلك مباشرة ..
كمـا تعـطي السـوق  الـعراقـية صـورة أخرى  وهي أنه لـم تكن الـصنـاعة وحـدها
واطن هو التي تـراجعت في الـعراق  بل الزراعـة أيضـا فاصبح جل  مـا يأكـله ا
مــســتـورد  بــعـد أن كــان  يــأكل من انــتـاجه ويــصــدر الـفــائض ..  لــذلك أصـبح
الي -  العام واخلاص  –مركبا   وسمة للنشاط االقتصادي  ..   االستزاف ا
 إن  النـزعة  االستـهالكيـة وإن كانت تـؤمن وظائف وحـاجات آنيـة  لكن نـسبـتها
كن أن تكـون النسبة  أكـبر لو توجهت االسـتثمارات اخلاصة الى قلـيلة جدا  و

واطن كذلك .. للصناعة  كما أنها ال تبني االقتصاد  السليم  أوتخدم ا
والت) مـثاال واضحا عـلى هذه النزعـة  فهي وإن وفرت عددا كن أن تـكون (ا و
من الفـرص للعمل  ومـجاال  واسعـا للتـرفيه  لكـنها ال تـشكل إضافـة نوعية الى
االقـتصـاد الوطـني  مثـلمـا يشـكلـها االسـتثـمار في الـصنـاعة الـتي حتقـق هدف

وارد .. معا (الوظائف والسلع)  وتوفير فرصة مهمة للتصدير وتنويع ا
والت)   فهي لـيست أكثـر من أسواق جتارية ومهـما بلغ حـجم االستثمـار في (ا
وارد  ومنـافذ بـيع  ولـيست إنـتاج  وتـسـعى الى الربح الـسـريع  وتسـتنـزف ا
ـاليـة للـبالد بـالعـملـة الصـعبـة  في االستـيـراد عنـدما ال تـتوفـر سلع مـحلـية  أو ا

ستوى االجنبية .  عندما ال تكون 
والت)   أو ـا في ذلك العبد الفـقير لله  بـعدم  فائدة (ا ليس هـناك من يقول  
يـدعـو الى عـدم  الـتــوسع في انـشـائـهــا   لـتـكـون من الـواجــهـات االقـتـصـاديـة 
وتعـكس مسـتوى الـتطور االقـتصـادي  والعـمراني   وأحـد مجـاالت االستـثمار 
ـواطن من السـلع  لكن  يـجب أن تكـون هنـاك موازنة مـعقـولة ب وتسـد حاجة ا
القـطاعـات  بحـيث ال تطـغى النـزعة االسـتهالكـية عـلى حسـاب حاجـة البالد الى
النهـوض في اجملاالت االنتـاجية  ومـنها الـصناعـة   لكي يكـون للمنـتج العراقي

تميز فيها  وفي الشارع عموما  .. مكانه ا
ـوالت ) التـجاريـة   لكـنـها بال شك تـأخذ من ومهـما يـكن  حجـم العـمالـة في ( ا
ناطق  وهي بال شك نتشـرة في االحياء وا حصـة أصحاب احملالت الصغـيرة ا

أعداد كثيرة   وقد تخلق بطالة أخرى  أو تؤثر على نشاطاتها وأرباحها  ...
 لذلك يـنبـغي أن يكـون التـوسع  في مثل هـذه النـشاطـات  االقتـصاديـة  مدروسا
بــدقـة بــحــيث ال يـؤثــر عــلى شــرائج أخـرى  أو يــكــون عـلـى حـســاب الــصـنــاعـة

وقطاعات انتاجية اخرى ..
ستثـمر تكون أكبر لوتوجهت هذه االموال الى فالـفائدة  التي تعود على البالد وا
الـصنـاعـة   لـكي تعـيـد دورهـا  ونشـاطـها   وتـسـمع الـعالم ضـجـيج مـعامـلـها 

ية من جديد  .. ناسبة  في السوق العراقية والعا وتأخذ مكانتها ا
ـكن أن تـتـعـرف عــلى مـسـتـوى االقـتــصـاد الـعـراقي  الـيــوم  ونـسـبـة االنـتـاج و
الصـناعي والـزراعي  احمللي من حـجم التـبادل الـتجـاري مع الدول الـتي يتـعامل
مـعـهــا ..  فـالـكـفـة  - بال شـك -  تـمـيل الى صـالـح الـدول االخـرى  مـقـابل رقم
ضـئـيل  جــــدا لـصــالح الـعـراق .. ولــذلك تـرى الــتـسـابـق احملـمـوم عــلى الـسـوق

العراقية ..
وجتارب الـدول التي وصلـت الى مراحل مهـمة في التـطور والـتقدم في االقـتصاد
قـراطية   تؤكد أن الصـناعة هي عماد اقـتصادها وسعادة وعمـوم التجارب الد

إنسانها ..
تفخر هذه الدول بصناعاتها  وليس بنفطها  وكثرة أحزابها ..

ومجاالت التصنيع ال حدود لها ..
وأمامـنا جتارب عـديدة منـها جتـربة الصـ مثال فقـد تمـكنت من خالل الصـناعة
يـة  إبتداء من الـصناعـات الثقـيلة  في  سنـوات معدودة أن تـغزو االسواق الـعا
ونزوال الى الـصناعـة الصغـيرة   والـهامشـية  حيث جتـد عالمتـها على مـختلف
السـلع   للصـغار والكـبار ولكل الـقطـاعات  وتراعي في الـثمن مسـتوى اجلودة

واالستهالك حسب الرغبة  واحلاجة ومستوى الدخل  والدول ..
وتعـمل الص عـلى إحياء فـكرة طريـق احلرير الـتجاري في الـقرن التـاسع عشر
من خالل مـبــادرة مـا يـســمى (احلـزام والـطــريق) الـتي عــقـدت إجــتـمـاعــهـا عـلى
ـثـلو 37 دولـة  وهي بال شك مـسـتـوى الـقـمـة في بـك مـؤخـرا  وشـارك فـيه  
تـعـزز دورها وتـربط الـص بـالـعالم  وتـربط  تـلك الدول مع بـعـضهـا بـشبـكة من
بادرة من مكانة  الص رافق اخملتلفة .. و ستعـزز  هذه ا وانيء وا الطـرق  وا

الصناعية والتجارية وعملتها الوطنية ...
رتـبة الـثانيـة في العالم   جتربة فـريدة أهـلتهـا لتكـون عمالقـا اقتصـاديا يـحتل ا
وحتث اخلطى نـحو درجة أكبـر  بعد أن كانت تـعد من الدول الضـعيفة  التي ال
يحـسب لهـا حسـاب كما هي الـيوم  وقس عـلى الصـ جتارب أخـرى في كوريا

وماليزيا وسنغافورة وغيرها ..
ليس هـناك مستقبل الي دولة إن لم تـكن لها صناعة متـطورة تضاهي الصناعات
االجنبية   في سد احلاجة من السلع والعمل  وولوج باب التصديرلتوفير مورد

مالي  ..
شاريع الـتجارية التي تـعتمد الربح والت) وغيـرها من ا وبخالف ذلك  تـتحول (ا
السـريع  فقط الى مجـرد (بنايات) عـمرانيـة  متطورة  وأمـاكن للتـرفيه والراحة 
ومـنـافـذ لـقـضـاء أوقـات داخل مـطـاعـمـهـا والـعـابـهـا ومـقـاهـيـهـا  ومـنـافـذ مـحـلـية

لتصريف بضاعة االجنبي  واستنزاف موارد الدولة واالفراد ..
ستقبل يبدأ من الصناعة ..  ال يختلف إثنان أن ا

 والصناعة تبدا من بناء االنسان ..
وبناء االنسان يبدأ من التعليم ..

..?  فاين نحن من ذلك
وماذا قدمنا لالنسان ..?..

- الواقع يجيب ..
 } } } }

عمال بال معامل مرة اخرى   
كن إضافته علـى ما سبق سبق أن قلته  هـنا في مقال في (عيد لم أجد جـديدا 

العمال ) ..و اكرر  القول مرة اخرى ..
 إن  احلـديث عـن أي عـمـلــيـة إصالح إقــتـصـادي  أو عــمل تـنــمـوي  أوحـمالت
ـة للـشـعـوب  وغـيـرها من الـشـعـارات الـتي تـعد إعـمار وبـنـاء لـتـوفـير حـيـاة كـر
بتـغيير احلال نحو االفضل يبقى (مجرد كالم)  إن لم يكن هناك (عمل  ومعمل)
واطن  ويوفران مستلزمات احلياة لهم  ومقومات الدولة القوية.. يستوعبان ا

تطورة هي التي   تأكل من انتاج إبنائها وخيرات أرضها ...  والبالد ا
غياب العمل يعني ليس هناك عامل ...

وعيد بال عامل  ال يعني شيئا  وال يكون  له صدى في الشارع ..
وبـدون (عــمل ومـعــمل ) لـيس هــنـاك إنــتـاج  أو تـطــور في أي بالد في الــدنـيـا 
ولذلك تـهتم  الدول بإنتاجها  لـيكون لها مكان متـميز ب الدول  في االقتصاد 

وعالمة دالة في العالم ودور مؤثر فيه ..
تقدم تقول بذلك .. وجتارب العالم ا

فأين نحن من ذلك ..?..
- الواقع يجيب أيضا ...

 } } } }
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رة  شـهادة مـستـشرق بـحق هذه نعـود الى جمـال اللـغة الـعربـية .. ونـنقل هـذه ا
ة .. اللغة اجلميلة الكر

سـتشـرق النـمـساوي غـوستـاف جـرونيـباوم  في شـهـادة رائعـة عن اللـغة يـقـول ا
العربية :

(ما من لـغة تسـتطيع أن تـطاول اللـغة العـربية في شـرفها 
فهي الـوسيلـة التي اخـتيرت لـتحمل رسـالة الـله النهـائية

..
ومن يـتبع جميع اللغـات ال يجد فيها  –عـلى ما سمعته

 لغة تضاهي اللغة العربية ..) –
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نــــاقـــــشت وزارة الــــعـــــمل والــــشــــؤون
االجــتــمــاعــيـــة مع الــشــركــة الــكــنــديــة
ـطـلـوبة ـهن ا لالسـتـشـارات الـدولـية  ا
في ســوق الــعــمل وذلك ضــمـن اخلــطـة
ـشـروع دعم اعـادة االعـمار الـتـنـفـيذيـة 
من خالل الـنمـو والتـطـوير والـتشـغيل.
وقال مـدير عـام دائرة الـعمل والـتدريب
هني عمار عبد الواحد في بيان تلقته ا
ـــثـــلي (الـــزمـــان) امـس خالل لـــقـــائه 
الـشـركـة الـكــنـديـة ان (االجـتـمـاع جـرى
خـالله الــتــركــيــز عـــلى ثالث قــطــاعــات
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لسوق العمل وهي البناء والتأسيسات
الـــكـــهــربـــائـــيـــة واالدارة الــصـــحـــيــة
ومـــعــــاجلـــة االطـــعــــمـــة). واضـــاف ان
(الــشــركــة الــكــنـــديــة تــســعى الضــافــة
تنصيب الكاميرات واجهزة االنذار الى
التأسيـسات الكهربـائية كما ترغب في
ـا يتيح تطـوير مـهن القطـاع اخلدمي 
ـرأة احلــصـول عــلى تـدريب لـلــرجل وا
يالئم احلاجات الـفعليـة لسوق العمل)
هن سـيتم الـتدريب الفتـا الى ان (تـلك ا
ــهــني عــلــيــهـــا في مــراكــز الــتـــدريب ا
ـحـافظـات بـغداد واالنـبـار والبـصرة.
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تــعــمـل هــيــئــة إســتـــثــمــار بــغــداد
بـإشـراف رئـيـسـهـا شـاكـر الـزامـلي
عـلى مــواكـبــة كل مـاهــو جـديـد في
مــجــال اإلســـتــثـــمــار في الـــقــطــاع
الـــتـــرفــــيـــهي والـــســــيـــاحي ودعم
ستـثمرين من اجل خـلق الشراكة ا
احلــقــيــقــيــة مع الــقــطــاع اخلــاص
خلــلـق مــشــاريع تــرفــيــهــيــة تــوفـر
مـتنـفسـاً للـعوائل الـبغـدادية. وقال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(مــشـــروع شــركـــة دار الــتـــعــمـــيــر
العصرية احملـدودة النشاء مشروع
دجـــلـــة الــتـــرفـــيــهـي في مــنـــطـــقــة
ـــشـــاريع الـــعـــرصـــات واحـــد من ا
تـميزة في الـعاصمة بـغداد حيث ا
ـعماري احملـاط باحلدائق اإلبداع ا
ناظـر اخلالبة لـدجلة اخلضـراء وا
شروع يضم اخلير). واضاف ان (ا
بـنايـة رئيـسيـة تتـألف من جزءين 
طاعم اجلزء الـترفيـهي اخلاص بـا
يـــشــمـل الــســـرداب الــذي ســـيــضم
ـركـزي  ,إضـافـة لـلـطـابق ـطـبخ ا ا
ــــدخل االول الـــــذي يــــتـــــألف مـن ا
طاعم حيث سيضم عدة مطابخ وا

شرقية وغـربية .وقاعة لـلمناسبات
ــرفـقــات اخلـاصــة بـهــا . فـيــمـا وا
سيضم اجلزءالريـاضي من البناية
على (مـسبح شـتوي  _صيفي) في
الطـابق األرضي وخصص الـطابق
األول لـيكـون قـاعة ألـعـاب رياضـية
للسيدات). واكد ان الطابق الثاني
مـخــصص قـاعــة الـعــاب ريـاضــيـة
لـــلــــرجــــال . إضـــافــــة الى مــــوقف
ســــــيـــــارات بــــــأربــــــعـــــة طــــــوابق
نتشرة في والديكورات الرائعه وا
الــقــريــة الــتــرفـــيــهــيــة الى جــانب
الـنـافــورة الـراقـصــة بـطـول  35م ,
الـتي تـتـوسط نـهـر دجـلـة اخلـالد .
وجلسات خارجية بإطاللة ساحرة
عـــلى الــنـــهــرســـتــكـــون جــلـــســات
لــلــعـائالت الــبــغـداديــة لــلـجــلـوس
والــتـــمــتع بـــأجــواء قـــريــة دجـــلــة

الساحرة). 
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يذكر أن اللجان الفـنية والهندسية
الــتـابــعـة لــلــهـيــئـة أشــرت وصـول
ـــشــروع الـى مــراحل الــعـــمل في ا
اإلنهاءات النهائـية ليكون إفتتاحه

قريباً في األشهر القليلة القادمة.

ونـفـذت مـديـريـة اتـصـاالت الـنـجف
التابـعة للـشركة العـامة لالتصاالت
عـلومـاتية بـالتـعاون مع العـتبة وا
العـلويـة اعمال مـد كابالت ضـوئية
جـديـدة جلمـيع مـؤسسـات الـعتـبة
ـــة من ـــســـارات الـــقــد واصالح ا
اجـل تــــامــــ خـــــدمــــة االتــــصــــال
واالنـــتـــرنـت  وكـــذلك كــــامـــيـــرات
ــراقـبــة تـمــاشـيــا مع الـتــطـورات ا
الكبيرة في مجـال تقنيات االتصال
ــرئــيــات . وقـــال بــيــان تـــلــقــته وا
(الــــــزمـــــان) امس ان (مــــــديـــــريـــــة
اتـصــاالت واسط شـعــبـة الــتـراسل
اصـــلـــحت الـــقــطـع احلــاصـل عــلى
الـكـابل الــضـوئي لـلــمـسـار كـوت -
الــشــومــلي بــعــد تــعــرضه لــلـقــطع
ـنطـقة الـنعـمانـية  بـسبب اعـمال
مــديــريــة اجملــاري فــيــهــا  واعــيـد
الــكــابل الى عــمــله وهــو يــعــد من
ــهـمـة والـرئــيـسـيـة في ـسـارات ا ا
زودة لـلخـدمة  تـغذيـة الشـركـات ا
اضـافــة الى ربط مــحــافــظـة واسط
حافـظة بابل. اما في كـركوك فقد
تـمــكـنت هـيـئــة الـكـابالت الــتـابـعـة
لــلــمـــديــريــة من اصالح وصــيــانــة

الــســبب الــذي بـدا ان احــتــفــالــيـة
لم رة  هـذه ا تـوقيع كـتـاب الصـدر
ـعـهودة مـن حيث تـكن بـالـكـثـافـة ا

حضورها النوعي. 
وقــــد الـــتــــفـت الـــصــــدر الـى هـــذه
في بـشــكل غــيـر مــبــاشـر الــنــقـطــة
مــعــرض رده عـــلى احــد االســئــلــة
فـالـقى بالالئـمـة عـبر سـؤال مـقابل
مــؤداه  (هل تـــرى شــابـــاً في هــذه
القاعة ? ان انشـغال من هم باعمار
بـــأجـــهـــزة الـــتـــقـــنـــيــة الـــشـــبـــاب
يصـرفهم عن الـتواصـليـة احلـديثـة

حضور فعاليات من هذا النوع).
ورأى الـــصـــدر في مـــقـــدمـــة له في
االحـتفـالـية ان اجلـمـهور الـعراقي
يــتــوزع ازاء احلــالـة الــســيــاســيـة
االول ــاط الــراهــنـــة بــ ثالثــة ا
مهادن يراعي ويتحسب او يحابي
امـا الثـالث فـهو والـثـاني ب بـ
زري الذي ناقد ثائر على الوضع ا
اعــقـب ســقــوط الــنــظــام الــســابق.
وشــدد الـــصـــدر عــلى انـه من هــذا
الـنـوع لم يـهـادن او يـسـاوم وانه
ـعـارضـة خـارج مـنــذ ان  كـان في ا
الــــعــــراق لم يــــسم االشـــــــيــــاء اال
ولم يتخذ لنفـــسه اسما بأسمائها
او عـنـوانـا حركـيـا كمـا كـان مـعظم
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واوضح عـبـد الـواحـد ان الـدائـرة تـأمل
فـتح آفاق عـديدة مـع احلكـومة الـكنـدية
ـسـتـفـيـدة من خـدمات لـدعم الـشـرائح ا
الـــوزارة) مــشـــيـــرا الى ان (مـــوضــوع
التعـليم والتـدريب مهم جـدا في تطوير
قـدرات الــشـبـاب الــبـاحـثــ عن الـعـمل

عيالت السرهن). وكذلك النساء ا
وبـــحث عـــبـــد الـــواحـــد مع الـــســـفـــيــر
الــبـــاكــســتــانـي لــدى الــعـــراق تــعــزيــز
الـــعالقـــات الــثـــنــائـــيــة بـــ الــبـــلــدين
والتعاون في مـجال االستثـمار وتنظيم
الـعــمـالـة االجـنــبـيـة في الــعـراق. ونـقل

الـــبــيــان عن عــبـــد الــواحــد الــقــول انه
(اسـتـنادا الى تـوجـيـهات الـوزيـر جرت
ـوقـعـة مع مـنــاقـشـة مـذكــرة الـتـفـاهـم ا
حـكـومة بـاكـسـتـان العـادة الـنـظـر فـيـها
واضافة فقـرات او اجراء تعديالت على
تـعلقـة منها بعض اجلوانـب وخاصة ا
بـتـنـظـيم الـعـمـالـة الـبـاكـسـتـانـيـة وذلك
العـداد صــيـغـة نـهــائـيـة لـلــمـذكـرة بـعـد
ـستقبليـة للوزارة فيها اضافة الرؤية ا

.( لتكون جاهزة للتوقيع من اجلانب
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واضاف ان (السـفير الباكـستاني ابدى
رغـبـتـه في مـعـرفـة احـتـيـاجـات الوزارة
مـن اخلــــــــبـــــــــرات في مـــــــــخــــــــتـــــــــلف
االختصاصات) مؤكدا (استعداد بالده
لـتـزويـد الـعـراق بـاخلـبرات الـالزمة من
ــــرضـــات (مــــهـــنــــدســـ واطــــبـــاء و
ومـــخــصــتـــ في االدارة والــســـيــاحــة
والــزراعــة لالســهــام في اعــادة تــأهــيل
صانع والـبنى التـحتيـة حسب حاجة ا
الــعــراق الى تــلك اخلــبـرات).  واوضح
عــبـد الــواحــد انه (جـرى االتــفــاق عـلى
قـيـام الـسـفــارة الـبـاكـسـتـانـيـة بـارسـال
قــائــمــة بــاالخــتــصــاصــات واخلــبــرات
الــرئــيـــســة الــتـي يــســتــطـــيع اجلــانب
البـاكسـتاني تـزويد الـعراق بـها فضال
عن اعــداد مــســـودة اتــفــاقـــيــة تــعــاون

.( جديدة ب الطرف
واجـتــمـعت مـديــر عـام دائـرة احلــمـايـة
االجـتـمـاعيـة لـلمـرأة في الـوزارة عـطور
ــثل ــوســوي وبــرفـــقــتــهــا  حــســ ا
الــوزيــرالـــنــائب االداري  لــهــيــئــة ذوي
االعـاقـة وكــالـة عـلي احلـلــو مع عـقـيـلـة

رئـــيس اجلـــمــهــوريـــة ســربـــاخ صــالح
ـتـحدة في ـثل االمـ الـعـام لال ا و
العـراق جيـن هيـنس ومديـرعام دائرة
ــرأة الــعــراقــيــة في االمــانــة تــمــكــ ا
الـعـامـة جملـلس الـوزراء ابـتـسـام عـزيـز
تـحدة ـقـيم لصـنـدوق اال ا ـمثل ا وا
ـي سـوجـنــرو وعـدد من لـلــسـكـان اور
ـتـحدة لـلسـكان ـثلي صـندوق اال ا
الذ االمـن. وقـال الـبـيان ان في مـبـنى ا
ـوسـوي خالل االجـتمـاع عن انـتـشار (ا
ظـاهـرة الـعنف فـي العـراق بـعـد احداث
داعش االرهـــابي فــضـال عن الــتـــعــاون
ــشـتــرك بـ الــوزارة وصـنـدوق اال ا
ـتــحـدة لــلـســكـان مــنـذ عـام 2015 من ا
خالل انـشـاء مـراكـز الـدعم الـنفـسي في
بـــغــــداد واالنـــبــــار وديـــالـى وبـــابل
وكـربـالء والـنـجف وتـاهـيـلهـا وتـأثـيث
الذ االمن بوفـصفه اول مالذ حـكومي ا
عنـفات في الـعراق واكدت ان للـنسـاء ا
مالذاً واحداً ال يكفي كونـه يتسع لنحو
80 نـاجيـة فقط لـذا يتـطلب الـواقع فتح
مالذات جـــديــــدة بـــعـــد الــــتـــعـــاون مع
عنيـة في محافظات عدة مثل اجلهات ا
ـوصل واالنبـار وديالى). البـصرة وا
ـوسـوي (عــدداً من الـفـتـيـات والـتـقت ا
الــنـــاجـــيــات مـن االحــداث االرهـــابـــيــة
ـواسـاتـهن وتـقـد الـدعم لـهن واعادة

تعزيز ثقتهن بأنفسهن.  
مـن جــانـــبــهـــا اثـــنت صــالـح عــلى دور
وزارة الظـظعمل والـشؤون االجتـماعية
فـي تــقــد الــرعــايـة والــدعـم لــلــنــسـاء
ـــعـــنــفـــات واعـــربت عن ســـعـــادتـــهــا ا

باالجنازات التي حققتها الوزارة).
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ـناطق حي الـعديـد من التـقـاسيم 
ــنـصــور وكـذلك رحــيم اوه وحي ا
ديـرية اصالح اخلـطوط الـهاتـفيـة 

دني في احملافظة. الدفاع ا
VOÐU½« ÃU²½«

ــــشـــاريـع اإلســـتــــثـــمــــاريـــة ومن ا
ــتـمــيــزة في الـقــطــاع الـصــنـاعي ا
يـــأتي مـــشـــروع  (شـــركـــة الـــعـــمل
ـتـمــيـز  لـلـصـنـاعــات الـلـدائـنـيـة) ا
إلنــتــاج األنــابــيب الــبالســتــيــكــيـة
ــنـفـذ بــرعـايـة هــيـئـة إســتـثـمـار وا
بــغـداد وبـإشـراف مــبـاشـر من قـبل
رئـيس الـهـيـئــة شـاكـر الـزامـلي في
ـنـطقـة الـصنـاعـية / الـزعـفرانـية. ا
ية  في قـاييس العـا يعـمل ضمن ا
اجلودة  بإستـخدامه مكائن ومواد
ـانيـا وبـلجـيكـا وبعض أولـية من ا
ـنـاشئ الـشـرقــيـة  و هـو  مـعـمل ا
مـتـكامل وعـلى مـسـاحة 2000 مـتر
مـربع  ,ويـتــضــمن اربــعـة خــطـوط
إنــتــاجــيــة  ألنــواع مـــخــتــلــفــة من
األنـابـيب الـبالسـتـيـكـيـة وبـإحـجام
ـنتجة  ألنابيب الصرف مختلفة وا
الـــصـــحـي  وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
عـمل مـسقف (الـزمان) امس عـن (ا

واد يستـخدم كمـخزن للـحبيـبات وا
ــضـافــة لـعـمــلـيــة إنـتــاج األنـابـيب ا
واد البالستيـكية  حـيث يتم خلط ا
الــكــيــمـــيــاويــة من خالل اخلالطــات
ويـتم مـعـاجلـتـهـا كـيـميـاويـاً ومن ثم
تـتم عـمـلــيـات اإلنـتـاج الـذي  يـغـطي
ـئـة من حاجـة الـسوق حوالي 40 با
ــؤمل زيــادة األنـتـاج احملـلــيـة ومن ا
ـســتـقـبل)  واضــاف الـبـيـان ان في ا

ـعــمل يــقـوم بــإنـتـاج 30 _ 25 طن (ا
ــنــتـوج احملــلي يــومــيــاً  ويــنــافس ا
ـسـتورد نـوعـاً وكـماً مـاموجـود من ا
ــنـتــوج الــوطـني بــجـودته ــتـاز ا و
ــا مــوجــود في وكــفــاءتـه مــقــارنــة 
ـسـتـوردة . ـنـتـجــات ا الـســوق من ا
ـشــروع  وفـر فــرص عـمل يـذكــر أن ا
مـــتــنــوعــة لـــلــطــاقــات الــشــبــابــيــة

ختلف  اإلختصاصات). و

جانب من احتفالية توقيع كتب حس محمد هادي الصدر في نادي العلوية ببغداد

معمل النتاج االنابيب البالستيكية


