
لـتـعـزيـز وجـوده في تركـيـا وفـرنـسـا وشرق
اســيــا وشــمـال افــريــقــيــا عن طــريق إعـادة
جتـــنــــيـــد الـــفـــاريـن من مـــنــــاطق ســـوريـــة
والــعــراق)عـلى حــد قــوله  مـضــيــفـا  (كــمـا
يــهـدف من خـالل عـودة تـلـك الـعـنــاصـر الى
تـنفيذ عمليات ارهابية للعودة الى الواجهة
مجدداً)  ,واشـار الى ان (اإلرهابي الفارين
يـنـتـمون الى جـنـسـيـات مخـتـلـفة بـضـمـنهم
الـعـرب وان خـلـيـة الـصـقـور زودت االجـهزة
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يـــهــــدف الى تـــغـــطــــيـــة انـــخـــفـــاض
صـــادرات الـــنـــفط االيــــراني من اجل
احلــفــاظ عــلى اســتــقــرار االســعــار).
وهـــبــــطت اســـعــــار الـــنـــفط دون 80
دوالرا للبرميل في الـوقت الذي تشير
فيه زيادة مخـزونات اخلام األمـريكية
لـألســـــبـــــوع الــــــرابع إلـى وفـــــرة في
اإلمـدادات ويـتــلـقى اخلــام دعـمـا من
التـوتـرات ب الـسـعوديـة والـواليات
ـتـحـدة وانـخـفـاض صـادرات إيـران ا
حـيث قـالت إدارة مـعــلـومـات الـطـاقـة
األمـــريــكـــيــة إن (مـــخــزونـــات اخلــام
األمـريـكـيــة زادت بـنـحـو  6.5مـلـيـون
بـــرمـــيل في زيـــادة أســـبـــوعـــيـــة هي
وارتـفــعت الــرابــعـة عــلـى الـتــوالي) 
االسـعــار خالل هــذا االسـبــوع بــفـعل
مخاوف من انخفاض صادرات النفط

اإليرانية نـتيجة الـعقوبات األمـريكية
ــتـــحــدة والـــتــوتـــر بــ الـــواليـــات ا
والـسـعوديـة بـعـد اخـتـفـاء الـصـحفي
جـمـال خـاشـقـجي واحـتـمـالـيـة فرض
عقـوبات امـريـكيـة على الـرياض. الى
ذلك تـعـهــدت شـركـة إيـنـي اإليـطـالـيـة
واصلة تطوير حقل الزبير النفطي

في محافظة البصرة. 
وقال بـيـان لـوزارة الـنـفط إن (الـوزير
جبار اللعيبـي بحث مع مدير الشركة
فـرع العـراق مـاسـيـمـو انـسولـال عمل
الـشـركــة في حـقل الــزبـيـر الــنـفـطي)
وشدد الـلعـيـبي على (أهـمـية حتـقيق
رسـومة لتـطوير الـصناعة األهداف ا

النفطية في العراق).
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من جــهــته أكـد انــســولال (اســتــمـرار
الــشـــركــة  في خـــطــطـــهــا لــتـــطــويــر
الــصـنــاعــة الـنــفــطــيـة والــغــازيـة في
العراق وتوفير اخلـدمات االجتماعية
في مـــجـــاالت الــصـــحـــة واخلـــدمــات

والتدريب). 
الى ذلك قررت شـركة الـنفط الـوطنـية
الـــتــريث بـــقـــرارهــا الـــســـابق في فك
ارتـبـاط تـسع شـركـات نـفط حـكـومـية

بوزارة النفط ونقلها للشركة.  
وعـزا الــلـعــيـبي قــراره الى (احلـرص
عــلى اســتــكــمـال أسـس الــنـجــاح في
ــهـمــة ومــزاولـة تــأسـيـس الـشــركــة ا
اعــمـالــهــا في ظل بــيـئــة داعــمـة لــهـا
ـسـتـقـبـلـيـة وانـسـجـامـاً مع الـرؤيـة ا

لقطاع النفط).
وأضـاف انـه (تـقــرر الــتـريث بــكــتـاب
قبلة الشركة وترك اخليار للحكومة ا
ومـجـلس وزرائـهـا بــتـحـقـيق الـبـيـئـة
ا نـاسـبـة ومتـطـلـبات الـتـأسـيس  ا
ينسجم مع برنامجها الذي تتطلع ان
يـكــون داعـمــا ومــسـانــداً لـعــمل هـذه

همة). الشركة ا
 وكانت الشركة قد اصدرت قرارا بفك
ارتــبــاط تــسـع شــركــات نــفــطــيــة من
الـوزارة وضــمـهــا الى مالك الــشـركـة
وهي شركات االسـتكـشافات الـنفـطية

واحلـفـر الـعـراقــيـة و تـسـويق الـنـفط
ونـفط الـشـمال و نـفط الـوسط و نـفط
الـــبــــصـــرة  و نــــفط ذي قــــار و نـــفط
ميـسـان بـاالضافـة الى شـركـة ناقالت
الـنـفط الـعـراقــيـة.وحـذر الـنـائب عـبـد
ـالــكي مـن تـطــبــيق قــانـون الــسالم ا

شركة النفط بصيغته احلالية .
ــالــكي فـي تــصــريح امس إن وقــال ا
(تـطــبـيق قـانــون الـشــركـة بـصــيـغـته
احلالية مهزلة ستسمح بنهب ثروات
الـبـلـد ) عـلى حـد تـعـبـيـره. مـبـيـناً أن
(الـشـركـة تـمـتلـك مـلكـيـة الـنـفط وحق
الـتـصـرف الـكـامل بـشـكل يـسـيـر ضـد
الـبــلـد بـســرعـة غــيـر الـطــبـيــعـيـة في
ـنــهج عـلى الـثـروة) عـمـلـيــة سـطـو 

على حد قوله. 
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وأضـــــاف أن (الــــقـــــانـــــون تــــضـــــمن
مخـالفـات دسـتوريـة صريـحة أبـرزها
أن الـنـفط والـغـاز مــلك لـلـشـعب  لـكن
جـاء قــانــون الـشــركــة يـنـص عـلى أن
ــلــكــيــة إلـى الــشــركــة وهــو أمــر لم ا
يــحـدث بــكل دول الــعــالم بــأن تــعـود
ملكية الـثروات إلى كيان مسؤول عن
إدارة ثـروة وطــنــيـة أو مــشــغل وهـو
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الــتـي ســتـــؤدي الى عـــدم اســتـــقــرار
الـــســوق   واذا مـــا اتــهـــمـت الــدول
صـدرة لـلنـفط ومـنـها الـعـراق برفع ا
ســـقف االنـــتـــاج يـــؤدي الـى تـــذبــذب
االســعـــار بــ صـــعــود وهـــبــوط وال
يستـقر في موقع امن) واضاف (لوال
الـــتــــزام تـــلك الـــدول فـي مـــواصـــلـــة
احلـفــاظ عــلى طـاقــة االنــتـاج في ظل
الــــصـــــراع احلــــالي بـــــ امــــريــــكــــا
والسعودية من جـهة وامريكا وايران
من جــهـة اخــرى وبــحـسب تــوقــعـات
مـعهـد الـطـاقـة االمـريـكي  الـذي اشار
الى ان اســعـار الــنــفط ســتـرتــفع الى
مـئــة دوالر لــلـبــرمــيل الــواحـد  خالل
نـهـايـة الـعـام اجلـاري) داعـيـا الدول
صدرة للـنفط الى (عدم تلـبية دعوة ا
اوبك في رفـع ســـقف االنـــتـــاج الـــذي
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دعـا اخلــبـيــر الـنـفــطي بـيــوار خـنس
ـصـدرة لـلـنفط داخل مـنـظـمة الدول ا
اوبك الى عـــدم تـــلـــبــيـــة قـــرار زيــادة
االنـــتـــاج النه ســـيـــؤدي الى تـــذبــذب
االســعـــار بــ صـــعــود وهـــبــوط وال
يتسقر في موقع امن  مشيرا الى ان
ي مــرهـون اســتــقـرار الــســوق الــعــا
باالوضـاع السـياسـيـة التي تـشهـدها
ـنـتجـة لـلنـفط. وقـال خنس لـ الدول ا
(الـزمـان) امس ان (اسـتـقـرار الـسوق
ي للـنفط يـرتبط ارتـباط مـباشر العـا
مع االوضــــاع الــــســـيــــاســــيـــة الــــتي
ـنتـجـة لـكن بـسبب تـشهـدهـا الـدول ا
اعالن اوبك عن مـــحــاولــة رفع ســقف
االنـتـاج بـهـدف حتـقـيق الـتـوازن بـ
العرض والـطلب هي السـبب الرئيس
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ألــقت قــوة أمـنــيـة الــقــبض عـلـى ثالثـة من
ـحـافـظـة االرهـابـيـ في قـضـاء الـفـلـوجـة 
االنــبـارمــتـهـمــ بـتــنـفــيـذ اعــتـداءات  ضـد
ـــديــريــة الـــقــوات االمـــنــيـــة .وقــال  بـــيــان 
االسـتـخبـارات العـسكـرية امس  ان (مـفارز
مـديـريـة االستـخـبـارات الـعسـكـريـة في لواء
شاة  50الـفرقة  14وبـعمليـة خطط لها بدقه ا
بـاالعتماد على مـعلومات استخـبارية دقيقة
وبــكــمــ مــحـكـم ألـقـت الـقــبض عــلى ثالث
). وأضاف ان (احد االرهابي كان ارهابي
مـسـؤوالً عن ما يـسمى بــالـتوبـة  واالخرين
شـاركا بعدة اعـتداءات  ضد القـوات االمنية
في مـنـاطق الـسجـر ونـاظم الـتقـسـيم وقـاما
ـســاهـمــة بـحـرق مــركـزيـن لـلـشــرطـة في بــا
طـلوب الـصقالويـة والفلـوجة وهـما من ا
ادة وجب مـذكرات قـبض وفق ا لـلـقضـاء 
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ونـفـذت قـوات الـتـحـالف الـربـاعي الـعراق –
روســيــا- ايـران  –ســوريـا  ضــربـات جــويـة
دقـيــقـة عـلى جتـمـعـات الرهـابـيي داعش في
مــنـطـقـة هــجـ الـسـوريــة اسـفـرت عن قـتل
الـعــشـرات من االرهـابـيـ في حـ تـمـكـنت
خـلـية الـصـقور االسـتـخبـاراتيـة في الـعراق
مـن اخــتــراق أخــطــر جـــدار امــني بــداعش.
وقـال رئـيس خـلـيـة الـصـقـور االسـتـخـبـارية
ومـدير عـام استـخبـارات ومكـافحـة االرهاب
في وزارة الـداخلـية أبـو علي الـبصري في
تــصـريح امس  أن (اخلــلـيـة الــتي اخـتـرقت
الـتنظـيم اإلرهابي زودت التـحالف الرباعي
ــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عن جتــمــعــات
وحتــركــات عـنــاصـر داعـش) مـوضــحـا  أن
(اإلرهــابــيــ كـــانــوا يــخــطــطــون لــلــقــيــام

والـرقــة والـبـوكـمـال الـســوريـة الـتي يـتـخـذ
مـنها الـدواعش قاعدة النـطالقاتهم) ,وكشف
ابـو علي الـبصري عن(تـمكن خـلية الـصقور
من اخــتـراق اخـطـر جـدار امـنـي بـالـتـنـظـيم
االرهـابي) مـوضـحا ان (اخلـلـيـة تراقب عن
كـثب خـطط الـتنـظـيم وتـمكـنت من اجـهاض
الــعـشــرات من الـعـمــلـيــات االرهـابــيـة الـتي
كـادت ان تـوقع خـسـائـر بـشـريـة ومـادية في
ـنـاطق االمـنة).مـؤكـدا ان ( داعش  يـخطط ا

ــعـلــومـات عن االمــنـيــة في تــلك الـبــلـدان 
اسـماء االرهابيـ واماكن وجودهم  انقذت
االبــريـــاء في تــلك الـــبــلــدان من عـــمــلــيــات
ارهــابـيـة كـادت ان تـوقع ضــحـايـا كـبـيـرة),
مــشـددا عـلى (ضـرورة تـوخي احلـذر وأخـذ
شـتبه بهم احلـيطـة وتشـديد الرقـابة عـلى ا
ـنــاطق االمـنـة والـعـوائل ــنع اسـتـهـداف ا
ـنـاطق احملـررة وزوار االمام الـعـائـدة الى ا
وتــابع ان (هــنـاك احلــســ عــلــيه الــسالم)
ـواطن سـاعدت  اخلـلية تـعاونـا من قبل ا
ـطلـوب ومنع كـثير عـلى اعتـقال عدد من ا
من الـهجمات واالعتداءات االرهابية). ونفذ
احلـشد الشعـبي عمليـة امنية لـتمشيط عدد
ــنــاطق احملــاذيــة لـقــضــاء بـيــجي في من ا

محافظة صالح الدين.
jOALð WOKLŽ

وقـال بيان امس ان (قوة من  احلـشد اللواء
 31 شرعت بعملية تمشيط في منطقة

احلـاوي احملـاذيـة للـبـوجواري في الـقـضاء
نطقة بالتعاون العادة خطة انتشارها في ا
مـع قوات الـشـرطـة واالهـالي) الفـتا الى ان
ــنع تــسـلل (احلــشـد اعــاد تــثـبــيت نــقـاطه 
وحـــمــايــة عـــنــاصـــر داعش الى الــقـــضــاء 
ــدنــيــ  مـن خـــطـــرهم).  الـى ذلك انـــدلع ا
حـــريق داخل مـــنــزل قـــرب ســيــد احلـــلــيب
ــنـــصــور في بـــغــداد.وقــال مـــصــدر في بـــا
تـصريح امس ان (حـريقا انـدلع داخل منزل
ـنصـور قرب سـيـد احللـيب ما في مـنـطقـة ا
ادى الـى احلــاق اضــرار مــاديــة دون وقـوع

اية خسائر بشرية تذكر).
ــدني تــوجـهت واضــاف ان (فــرق الـدفــاع ا
الى مكان احلادث الخماده احلريق) ,مشيرا
الـى ان (اسـبـاب انـدالعه احلـريق لم تـعـرف

حتى االن).
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قد نـشـفى من الـيـأس ولكن يـراد لـنـا ان ال نشـفى فـيـسـتمـر شـحن االمل الـكاذب
دمر من خالل احبـائنا ومـدمرينا االمـريكان (القـوات االمريكـية تنزل بـكثافة في ا
الـتـاجي)..(الـسـفـيـر االمـريـكي يـجـمـد صالحـيـات الـعـبـادي)..(كـوشـنيـر سـيـصل
اجلمعـة وسيفعل وسـيعمل).. (ضابط عـراقي كبير مع االمـريكان سيـحرر العراق
ــريخ).. الـفـريق اول الــركن عـبـد الـواحــد شـنـان رئـيـس جـمـهـوريـة وكـوسـوفـو وا
ـقـبل ..وهـذه االخـبار تـنـتـقل بـسـرعـة سـحـريـة ألنـهـا عـبـارة عن شـعوذة الـعـراق ا
ن ـشـكلـة ان هـنـاك الكـثـير  سـخـيفـة جتـعلـني اصل حـد الـرغـبة في الـتـقيـؤ .. ا
ينقلـها لي يكتب حتتها طـالبا ان اب رأيي وحتليلي وكـنت وال ازل اجيب بكلمت
وهـمـا (حـلم الـعـفـريـة) لـنـتـوقف عن قـبـول ذلك او حـتى نـشـره ونـبـدأ بـأعـاده بـنـاء
شــعـبـنـا احملـطم وعـالجه من سـرطـان الـطـائــفـيـة وإيـدز الـفــسـاد وحتـصـيـنه ضـد
ـنـهـجي ونـصـنع له نـخب (وطـنـيـة) مـؤثـرة .. تـؤمن اوال بـأن ال تـغـيـيـر الـتـجـهـيل ا
سحـري سـريع وأن من يريـد الـتغـيـير عـلـيه ان يضع خـطـته لعـشـرين سـنة قـادمة
على االقل .. فاألمـر ليس بتلك البساطة الساذجة التي يصورها لنا البعض ...انه
بـأحد صـوره ان نتـمكن من جـمع الـناس حـول محـاضر في عـلم االلكـترونـيات او
في علـم االجتـمـاع  أو حـتى مـعمم يـقف في مـحـرم ويـتـحدث عـن افضـال سـيـدنا
احلـسـ ع وفـضـائـله ومـنــهـجه فـيـجـتـمع حـولـه نـصف اجلـمع الـذي يـلـتف حـول
(رادود ) يـعلـمهم الـلطم والـنحـيب والـتطـبيـر .. على مـاذا نلـطم ?? وهل ان سيـدنا
عركة احلس انـتصر ونال اجملد وصار سيد شباب اهل اجلنة ?? أم انه خسر ا
كـمـا يـرى بـعض السـذج ?? ولـنـسـأل انفـسـنـا هل نـحـقق ذلك بسـنـة ام سـنـت ??
جـرد االطالع على آراء اكـبر فـقهـاء الشـيعة كـننـا تلـمسهـا  االجابـة واضحـة و
وعـلمائـها وثوارهـا وكيف انهـم ينبـذون التطـبير ويـنهون عـنه (اخلميـني- الصدر-
اخلــامـنـئي - الـوائــلي - فـضل الـله  –نـصــرالـله-  ) وأكـثـر مـن مـائـة آخـرين من
الـذين اعــرفـهم فــقط .. والـســؤال اآلخـر هــو : هل ان ايـران الــشـيــعـيــة حـتى في
ـكتـوب تفـعل في محـرم ما نـفعله وهـل تقام فـيهـا غيـر مجـالس العزاء دستـورها ا
العامة دون تطبير او زجنيل .. ودون ناس وتسير على اربع وكأن سيدنا احلس
لم يـقل لنـا هيـهات مـنا الـذلة  ولم جنـد عنـدهم من يدهن احـذية الـناس ويـضعـها
على رأسه العـراقي الشامخ ليستـلمها صاحب احلذاء الـذي قد يكون غير عراقي
ـتطي ثل احلـس و ن  .. ولم جنـد لديـهم تمـثـيلـيات عن احلـس حـيث نـأتي 
صهـوة جواده ويسـقط عن احلصـان .. هل هكـذا كان سـيدنـا احلس  وهل في
ذلك تـقديس ام اهـانـة ?? والسـؤال االصـعب هـو لو أن سـيدنـا احلـس بـعث حـيا
وأعلن ان الـتطـبـير والـتمـثيل حـرام فهل سـيسـتجـيب النـاس ????كال بالـتأكـيد ألن
مـانقـوم به هـو (منـهج) مـخـطط له وفيه مـصـلـحة لـلـكثـيـرين . مسـتـلزمـات الـتغـيـير
(ولـيس االنـقالبــات الـوهـمـيــة والـسـحـريــة) هي خـلق وعي شـعــبي مـوحـد ان هـذا
غا النظام (الـشراكة الوهمية ) التي اسميها دائما شراكة االذعان  او شراكة ا
الـضـيـزى بــ طـائـفي سـني وطــائـفي شـيـعـي تـأتي بـهم طـوائـف كل مـنـهم وعـلى
اسـاس طــائـفي  والـطـائــفي ال بـد ان يـكــون فـنـانـاً قـديــراً في الـتـزويــر والـتـبـريـر
ذهب وليس كـن ان يكون نـزيها ألن مـبدأه في احليـاة هو نصـرة ا واخلداع وال 
نصرة احلق او الـشعب  ولي مقال قد عنوانه (ب القواد والطائفي ) اثبت فيه
ـقارنـة بسـيطـة ان الـقواد اشـرف من الطـائفي   وسـترون ان كل احلـديث الذي
كـن ان تقـنع مـن صرف سـمـعـنـاه عن حـكـومـة االغـلـبـيـة هو هـواء في شـبك فـال 
نصب كـي يوفي ديونه ـالي على الـفوز ان يـبقى في ايـة معـارضة كـونه يريـد ا ا
ثلـيكم اجلدد سوف في احلملـة االنتخـابية او يراكم امـواله  وسترون كـيف ان 
ثل خـرقا لـكل القـوان لن يـغيـروا بنـظامـهم الداخـلي او قـانونـهم اخملزي الـذي 
ـثلي الـشعب سـوف لن يجدوا ـان القـادم والذي يـليه ألن  الـساريـة  وهكـذا البر
من يراقبهم ويحذرون رقابته وحسابه فليس اسهل من ان تخمد شعبا غير موحد
ـبتكر انه تـب ان اسرائيل ندس الـبعثيـ داعش ) وآجلديد ا بالطرق الـفنيـة (ا
داخـلة في حـراك البـصرة  وغـدا قد يـكون يـزيد هـو الذي احـرق مقـرات االحزاب
ـئـة الـف حـالـة تـسـمم دون أي اجـراء حـقـيــقي  ودون أي تـبـديل فـالـسـيـد ولـيس ا
احملافظ ومجـلس  احملافظـة ال زالوا يتـحدثون بـثقة وكـأن الذي دمر البـصرة ليس
ـدني الـشـيخ عـلي . هـذا وأرجـو ان ال يـفهم الـفـسـاد بل أمي كـمـا يـقـول الـنـائب ا
كالمي بأني ال أؤمن بـقدرات ترامب عـلى التدخل وقـد يحصل مـا يتوقـعه البعض

ولكن هـذا التدخل سـوف يواجه نـفوذا والنـفوذ هـو اعلى درجات
الـتـدخل واخطـر وسيـكـون الصـراع على الـعـراق اكثـر ايذاء
ا نتـصور فـدعونا نـتحول الـيوم الى عـراقي  وعـراقي

فقط ال غير..

WOMOFÐ—_« W³ÝUM* Z d³*« lDI « s  ¡öÐd Ë n−M « wM¦² ð ¡UÐdNJ «

 …—U¹e « ‰öš 5O½«d¹û  ‰ušb « …dOýQð m U³  iOH ²Ð V UDð WLJ(«
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

دعـا عـضـو مـجـلس الـنـواب عن كـتـلـة
حـــسن خالطي احلــكـــمــة الــنـــيــابــيــة
الى تـخفـيض مـبلـغ تأشـيرة البـزوني
الـــدخــول لـــلــزوار االيـــرانـــيــ خالل
الـزيـارة االربـعـيـنـيـة هـذا الـعـام.وقال
ــكـتب الــبـزوني  امس انه (في بـيـان 
الــــوقت الــــذي نــــعـــيـش فـــيـه اجـــواء
الزيارة حيث تتجـلى صور التضحية
والــفــداء من اجل الــقــيم االنــســانــيــة
الـنـبــيـلـة وحــيث يـقف ابــنـاء الـعـراق
مــواكـب وافــرادا في طـــريق اخلـــدمــة

والــكـــرم والــســـخــاء الـى زوار ســيــد
الشهداء عليه السالم ).

واضاف (ان غالـبيـة الزوار من خارج
العراق هم من ابنـاء الشعب االيراني
الــــــذي وقف الـى جـــــانـب الـــــشــــــعب
الـــعــــراقي فـي حـــربه ضــــد االرهـــاب
والتطرف وزمرة داعـش وبالنظر الى
الـــظــرف االســـتــثـــنـــائي الـــنــاجت عن
انـخفـاض الـعـمـلـة االيرانـيـة احملـلـية
لـذا نــدعـو امــام الـعــمـلــة الــعـراقــيــة 
احلكومة العراقيـة الى تخفيض مبلغ
ـكن الزوار التـأشيـرة بالشـكل الذي 
من دفع تــكــالــيــفــهــا ولــهــذه الــفــتـرة

احملدودة).
Z d³  lD

واوضح البزوني (كما ندعو اصحاب
سـيـارات االجـرة واحلـافالت الـنـاقـلـة
ـا يعـكس الى مـراعـاة هـذا اجلانـب 
احملبـة للـزائرين والـكرم عـند الـشعب

العراقي). 
تنـفيـذ خطة وأعلـنت وزارة الكـهربـاء
طــوار اســتـعــداداً لــلــزيــارة تـشــمل
إستـثنـاء محـافظـتي كربالء والـنجف
ـتــحـدث ــبـرمج. وقــال ا من الـقــطع ا
مـــصـــعب الـــرســـمـي بـــاسم الــــوزارة
في بـيان امس ان (االسـتثـناء درس ا
للـمـحـافظـتـ بـدأ منـذ أول اخلـميس
ــــــاضـي  لـإلســــــهــــــام فـي اجنــــــاح ا

الزيارة). 
ان (غرفـة العـملـيات التي  وأضاف

تشـكـيـلهـا في مـقـر الـوزارة منـذ أكـثر
بـــرئـــاســـة وكــيـل الــوزارة من شـــهـــر
عبـد احلمزة لشـؤون النـقل والتـوزيع
ـتقدمة في الكات ا وعضـوية ا هادي
الــدوائـــر الــفــنـــيــة اإلنــتـــاج والــنــقل
لـتـكون والـتـوزيع  والـدائـرة اإلداريـة
رتـبـطة ـديـريـات ا على تـواصل مع ا
بهـا وحـسب االخـتصـاصـات في حال
االحـــــتــــيـــــاج إلى دعـم خالل فـــــتــــرة
وقـد نـفـذت إجـراءات عـاجـلـة الـزيـارة
وقـد انبـثقت عـنها استـعداداً للـزيارة
الكات جلان عـلى مـستـوى عـال من ا

تقدمة في الوزارة). ا
درس ان (غرفة العمليات قد واضح ا
وضعت آلية لصيانة شبكات التوزيع
ـر مـنـها نـاطق الـتي  واإلنارة فـي ا
الزائـرون إثـنـاء تـوجـههـم إلى كربالء
ومة خدمة الكهرباء خالل لضمان د
الـــزيــــارة).وأشـــار الـى (اســـتــــثـــنـــاء
ـبـرمج مـغـذيــات اإلنـارة من الـقــطع ا
لـلفـتـرة من 17 لـغـايـة ٢٥ من الـشـهر
إلى جـانـب الـتــشــديــد عـلى اجلــاري 
اخلفـارات في كـافـة قـطـاعـات الوزارة
لتـكـون بإعـداد مـضاعـفـة حتسـبا ألي
مع حتديد حركة العجالت على طار
الــطـرق الــرئــيـســيـة الــتي يــســلـكــهـا
إضـافـة إلى االعـتـمـاد عـلى الـزائـرون
ـرابــطــة في الــتــقــاطــعـات أســلــوب ا
ـفـارز الصـيـانة نـاطق الـرئيـسـية  وا
ـــــــوجـب بـــــــاجــــــات مـــــــعـــــــرفــــــة و

وتــــابع انـه ( تـــوجــــيه ( رســــمـــيــــاً
ديريات والـشركات العـامة للتوزيع ا
والنقل بـالتـنسيق مـع مديريـة شرطة
الــكـهــربـاء وقــيــادة عـمــلــيـات بــغـداد
والــــفــــرات األوسط فــــيــــمــــا يــــخص
الــتـعــلـيــمــات اإلداريـة والــعــسـكــريـة
اخلــاصـة بــالــزيـارة لــتــنـظــيم حــركـة
مفـارز الصـيانـة وطرق العـمل إلجناز
ــعــدات اإلعــمــال وتــســهــيل دخــول ا
مع وجوب وحسب الرقعة اجلغرافية
ـفارز من حيث اآلليات جاهزية هذه ا
درس (اضافة الى عدات).وتابـع ا وا
قيام مـديريـات التـوزيع حسب مواقع
ـسـؤولـيـة بـتـقـد خـدمـة الـكـهـرباء ا
ـواكب احلسيـنية في ستـمرة إلى ا ا
ؤدية من مراكز احملافظـات والطرق ا
جــمــيـع احملــافــظــات إلـى مــحــافــظــة
ومة إنارة كربالء مع التأكيد على د
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وبــدأت قــوات الــتــعـــبــئــة في هــيــئــة
احلــشـد الــشــعـبي مــكــتب مــحـافــظـة
الــنــجف بـــانــتــشــارهــا ضــمن خــطــة
ـســانــدة الــقــوات االمــنــيـة الــزيــارة 
وتــــــــــــنــــظــــيـم حــــركــــة الـــــزائــــرين
والعـجالت وتقـد اخلـدمات الـطبـية

واإلرشادية.
كتب قـاسم اخلاقاني وقال مسـؤول ا
في بـيــان امس ان  (قــوات الـتــعـبــئـة
الــتــابــعــة لــهــيــئــة احلــشــد بــاشــرت

بـــانـــتــشـــارهـــا ضـــمن خـــطـــة زيــارة
ـسـانـدة القـوات االمـنـية االربعـيـنـية 
وتـنـظـيم حـركـة الـزائـرين والـعـجالت
وتـــــقـــــد اخلـــــدمـــــات الـــــطـــــبـــــيــــة

واضـــــــــاف انه ( واإلرشـــــــــاديــــــــة)
ـنـاذرة االنـتـشــار ضـمن قــواطع من ا
وعلى طـول طريق يـا حسـ  وصوالً
موضحا ان آلخر قاطع في احليدرية)

ــفــارز الــطــبــيــة (انــتــشــار عــدد من ا
الـتـابـعــة لـلـهـيـئــة  لـتـقـد اخلـدمـات
الـطـبـيــة والـعالجـيـة وتــوفـيـر خـمس
عجالت اسعاف للحاالت الطارئة وان
التنسيق عالٍ وهنـاك لقاءات مستمرة
مع قـائـد الـشـرطـة واألجـهـزة االمـنـيـة
من أجل الــتــعــاون خلــدمــة وحــمــايـة

الزائرين).

بــعـــمــلــيــات إرهـــابــيــة في تـــركــيــا وايــران
ومــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة ). وأضـاف ان
(سـلـسـلـة الـهـجـمـات اجلـويـة الـتي نـفـذتـها
الـطــائـرات الـروسـيـة بـنــاء عـلى مـعـلـومـات
ومـتـابـعة ورصـد من قـبل عـناصـر ومـصادر
خــلـيــة الـصــقــور االسـتــخـبــاريـة أجــهـضت
خـطـطا أعـدتـها داعش لـلـتسـلل إلى الـعراق
وايران وتركيا باالضافة إلى بلدان أوروبية
وتـنفـيذ عـملـيات انـطالقا مـن منـطقـة هج

حسن خالطي البزوني

كما حـبات الرمان تشظت و تفـرقت وانزوت حكاية حب في بغـداد امتدت سنينا 
و استغرقت بيدرا من دواوين الشعر و غدت القصة االشهر في ازقة بغداد .

اخـتفت تـفاصـيلهـا وخلـفت شيـئا من الـدمع الصـامت واالهات التـي ال تفصح عن
مـكنونـها بـسهولـة .تعودت ان اكـتب وانا عـلى اهبة االسـتعـداد للفـرح والضحك و
ـلونـة  وعـودنـي الـشعـر ان ال يـاتـي اال مـعهـا مـحـمـوال في الـتـطـلع الى االحـالم ا
ثنيات ثـيابها و في قـطرات عطرهـا وب خصالت شعـرها وكأنهـا االنثى الوحيدة
الـتي من اجـلـهـا خـلق الـشـعـر والجلـهـا فـاضت الـقـصـائـد.هـكـذا كـان احلال وكل
نـوال  لـكن عـاصـفـة االحـداث اهـالت الـتـراب على تـصـوري انه يظـل علـى ذات ا
قـامة احلب البـاسقـة لتـصبح ضـريحا وجـثة هـامدة ال حراك فـيهـا و لتـحترق  كل
اوراق الـشعـر  بسـرعـة البـرق . ورحلـت عن بغـداد محـمال بـوجوه عـزيـزة معـطرة
ـة كانت تنـتظر بـنكهـة الصداقـة و في حقيـبتي الصـغيرة بـعض وريقات شـعر قد
ان تـكـتـمل في بـغـداد بـقـصائـد جـديـدة بـعـد غـيـاب دام اشـهـرا فـاذا بـهـا تـتوارى
وتخـتـفي و تـرفض ان تـنتـمي لـديـواني اجلديـد الن الـعـواطف التي الـتـهـبت طويال
انتهت الـى كتلـة ثلج باردة و كل اجلـمرات غدت حـفنة رمـاد . ال يق في احلب و
ال ثـبات فـيه وال دوام حـال  لـكنـنـا نـحن الـشعـراء نـظل نـؤمن عـكس ذلك و نـكتب
ا فيهـا قصة حب دائمة ال تـنتهي وال تنـتكس  لكن واقع احلال هو وكأن الدنـيا 
ريرة اكثر من ـمزقة التي خلفت انهـارا من االالم والذكريات ا ان قصص احلب ا
الـتي ايـنــعت ثـمـرا و اجـزلت في الـعـطـاء  فــفي الـتـراث االنـسـاني حتـتل قـصص
ـأسـاويــة مـوقع الـذروة و الــصـدارة في الــكـتـابـات ـة ذات الــنـهـايــات ا ـؤ احلب ا
الشعـرية وصدق الشـاعر الكـبير نزار قـباني ح قـال (على صوت تـكسر احلزن
يـلـد الــشـعـر ) . ان حـكــايـات الـعـشـق الالهـبـة مـثـل "  و زين " الـكـورديـة  و "
شــيـرين و فــرهــاد "  و قــيس ولــيـلـى   و  رومـيــو جــولـيـت  والـكــثــيــر جـدا من
الـقصص االخرى لم تـصل لنـهاياتـها الـسعيـدة لكـنها خـلفت ارثـا شعريـا و ادبيا
وفكريا يـشكل جزءا ال يتجزا من الـهوية الثقافيـة للشعوب التي انـطلقت منها هذه
الحم . فيمـا يخصني تـعودت ان يعيش داخـلي الطفل العـاشق الولهان الذي ال ا
تـوقد ينـفك يهـطل شـعرا وغـزال وحبـا وحيـثمـا كان وايـنـما كـان فان هـذا الطـفل ا
داخلي يزودني بزاد الشعر ويلون قصائدي و يعنون دواويني ولعل دواويني التي
صدرت مؤخـرا و هي (قصائد على حدود القلب) و (قـصائد على خطوط الكحل)
) وديــوان (الى انـثى الـقــصـائـد) الـذي و (هل قــلت احـبك ?) و (اوراق الــيـاسـمـ
سيرى النـور قريبا كلها حكاية واحدة متسلسلة لقصة حب اتقدت سنينا رغم كل
الـعواصـف وها هي االن تـخبـو وتخـفت و حتتـظر. ولـست ادري كيف سـاكتب في
االيـام الـقـادمـة عن حلـظـات احـتـضــار حـكـايـة حب تـصـورتـهـا دائـمـة االخـضـرار
والـعـنـفوان ولـكـننـي واثق ان حريق الـعـواطف سـيكـون مـناسـبـة لـقصـائـد اجمل 
ـوسيـقى اجلنـائزية . قصـائد مـفعـمة بنـكهـة حلظـات الوداع والـتشيـيع و بايـقاع ا
دوية من خالل كتابها ي صرختها ا بدعة الروائية احالم مستغـا وكما اطلـقت ا
" علـيك اللـهفـة " ساطـلق انا الـعنـان لكل بـوابات الـشعـر في ذاكرتي لـتقـول للحب
الــذي مـضى لك الــشـوق اذ كــنت حـاضــرا و لك الـشـوق وانـت االن ذكـرى  لـكن
ـاضي و الـذكريـات اخلوالي و لن ـتـوقد ابـدا لن يتـوقف ابـدا عنـد حدود ا قـلبي ا
ي .  حـ يـتـوقف الـى االبـد عـنـد قــلب شـاء ان يـنـقــلب و يـغـادر و يــهـرب من عـا
ـرة الى فـرانــكـفـورت حــدقت في حـقـيــبـتي وفي قــلـبي و في صـور وصـلت هــذه ا
ذاكـرتي فـاذا بـهـا كـلـهـا مـتـفـقـة الول مرة عـلى  الـتـخـلي عن ذلك الـوجه الـذي ظل
مــنـغــرســا فـيــهــا  وظل عـلـى مـدى االعــوام يــلـهــمــني الـشــعــر والـزاد الــعــاطـفي

ويحرضني على اعتناق الكتابة و التمرس فيها .
اجل شـعـرت الول مـرة ان الـتي اورقت داخـلي مـزارع شـوق ولـهـفـة وامل حتـولت
شيعون في في حلظة الى مـوقد رماد وبقايا خرائب و شظايا حب مات و شيعه ا
ـغـنـون عـلى مـدى قـرون وكـانـهـا مـديـنة ـا تـغـنى بـهـا الـشـعـراء وا بـغداد الـتي طـا
الـعـشق الـذي يــصـر ان ال يـكـتــمل و يـصـر ان يـدمـي ويـجـرح ويـســتـحـيل مـراثي
رة صممت ان اهيء الـقلب ان يتقبل قوة وبكائـيات . وقبل ان اغادر بغـداد هذه ا
العاصـفة الهوجاء ويـنتظر بكل ابـاء و حتدي بصيص االمل في نهـاية النفق . اما
انثى قـصائـدي الـقادمـة فسـتكـون حتـما بـطلـة وحـلة اخـرى جتعـلني ال الـتفت الى
ـسـتـقــبل وسـاطـلب مــنـهـا ان تــغـيـر كل شيء ثــيـابـهـا و ـاضـي بل اسـتـشــرف ا ا
عـطـورهـا و ديـكـور بـيـتـهـا و طالء شـعــرهـا و لـون احـمـر الـشـفـاه و كل تـفـاصـيل
حياتـها لكي ال تكون نـسخة من التي رحـلت وذاب رحيقها و مـات ذكرها واختفى
اثرها . انـني اقف على مشارف حب جديـد يجعلني انسى قـليال النطلق قويا الى
رحاب حيـاة اخرى  والغير  وجه واسم و عنـوان وقامة انثى قـصائدي القادمة 
ـزقـــا  وهزيال امـام وجه لم تعد تـقاسيـمه كما الـتقيـتها دون الـوقوف كـسيرا و 

قبل سنـ و لم يعد مـكتـنزا بالـبســـمـة لي كما كـان فله اطيب
الذكــــر واجـــــمل الشـعر لـكـــن حلظة الـوداع ازفـــت فيا
انـثى قـصائـدي دمـــت بـخيـر اذ نفــــتـرق بـــعـد ان مألنا
بــغـداد بـقـصـــــــائـد احلـــب وصـرنـا اشــــــهـر عـاشـقـ

فيها  .
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لـيس مــالـكـهـا). فــيـمـا اعــلـنت شـركـة
نتـجات النـفطية عن خـطتها توزيع ا
السـنـوية لـتجـهـيز مـزارعي مـحافـظة
نـينـوى بـحـصـصـهم من مـنـتوج زيت
وسم احلصاد للعام الغاز اخلاصة 
اجلـاري بـنـحو  2 مـلـيـون لـتـر. وقال
مدير عام الـشركة كاظم مـسير ياس
في بــيــان تــلـــقــته الــزمــان) امس  أن
زارع (الشركـة مسـتمـرة بتجـهيـز ا
ـنتـوج زيت الـغاز من في احملافـظـة 
خالل هـيـئـة الـتــجـهـيـز الـتـابـعـة لـهـا
ـدعـوم الــبـالغ وبـالــسـعــر الـرسـمـي ا

٤٠٠ دينار للتر الواحد).
مشيـرا الى ان (هذا االجـراء يأتي في
ـعـتـمـدة من اطـار اخلـطـة الـزراعـيـة ا
قبل وزارة الزراعة عـبر مديـريتها في
نيـنوى). مـن جهـته اشار مـديـر هيـئة
التـجهـيز في الـشركـة إحسـان موسى
ـزارعـ بـتــجـهـيـزهم الى (تـخـيــيـر ا
زروعـة أو إعتـماداً ـساحـة ا حسب ا
ـضخات والـساحبات على اآلليات وا
الــزراعــيــة).مــبـــــيــنــا ان (الـــــشــركــة
تـــســـعى جـــاهـــدة لـــدعـم الـــقـــــــطــاع
الـــزراعي ألجل الـــنـــهـــوض بـــواقـــعه

تاحة).  حسب اإلمكانــيات ا
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بيوار خنس الكي عبد السالم ا

UI¡∫ وزير النفط خالل لقائه مدير شركة اجنبية
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