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اقــامـــة مــتـــنــزهـــات او رعــايــة
مـسـابـقـات الـتـزلج عـلى الـثـلج
عـلى غـرار مـا يـقـام في  لـبـنـان
الـــذي يــــولي هــــذا  الـــقــــطـــاع
االهـتـمــام االكـبــر) ..من جـانـبه
قــــال مـــــروان حــــمـــــدون احــــد
اصـحاب شـركـات السـيـاحة ان
ـــواقع في (زيـــارة مـــثل هـــذه ا
ـبـلغ الـوقت احلــالي اليـكـلف  ا
ـنـطـقة الـكـبـيـر نظـرا الفـتـقـار ا
رافق سـياحـية عـلى قدر كـبير
من االهـمية  وفـي حالة الـتفات
احلــكــومــة نــحـــوهــا فــحــتــمــا
سـيكون هـنالك  قطـاع كبير من
رافق السياحية التي ستعزز ا
مــبـدا الــتــنــافس واسـتــقــطـاب
لـيس االفـواج احملـلـيـة فـحسب
بل  الـــســـيـــاح االجــانـب الــذي
رافق السـياحية تـفتقر الـيهم ا
فـي حــــكــــومــــة كــــردســــتـــان ..
وتــقــصـد عــشــرات الــســيـارات
الــكــبــيــرة مــئــات من الــســيـاح
ــدن الــقــادمــ مـن مــخــتــلف ا
الــعـراقـيـة  الـذين يــسـتـثـمـرون
فــرصــة الــعـــطــلــة الــربــيــعــيــة
للتـمتع باالجواء الثـلجية التي
عـــادة مــا  تــشــهـــدهــا عــدد من
مــنــاطق مــديــنــة دهــوك نــظــرا
لـتــمــتــعـهــا بــعــدد من اجلــبـال
احملــيـــطـــة). رغم ان شـــيــروان
كـاوة يــقـول ان (الـعـام اجلـاري
عنى لم يـشهـد سقوط ثـلوج بـا
الــذي كـانـت عـلــيه فـي االعـوام
السـابقة ويعـود كاوة بذكرياته
ـنـاطق الـقـريـبة الى ان اغـلب ا

لـيس هـنـالك اخـتالف بـ الـنـاس في اجملـتـمـعـات كـافـة بـاعـتـمـاد
القـانون وسيـلة فـعالة ومـحتـرمة لتـنظـيم حقوق الـناس وواجـباتهم
بالعدل واالنصاف وبتجـرد وموضوعية التذعن للضغوط واالهواء
وسندها الدسـتور والقانون نفـسه والضمير احلي ووعي اجملتمع
وقيـاداته اوال وقبولهم بـتسيد الـقانون واحتـرام قراراته . واليبالغ
قـدسة من يـعتـقـد ان تسـيـيس القـانـون ومنـعه عن اداء واجـباتـه ا
ـمـارســة الـضــغـوط او الـتــهـديــد واالبـتـزاز لــرمـوزه وعــنـاصـره
ــتــعـــددة واحملــاكم الــقــانـــونــيــة واولـــهم الـــقــضــاة بـــدرجــاتــهـم ا
ة كـبرى يـنـتج عنـها بتـخصـصـاتهـا ومسـتـوياتـها كـافـة يعـد جـر
نـحرفـ بسـطوة علـى الناس الفـوضى وضيـاع احلقـوق وتمـتع ا
البتزازهم وقتلهم مـعنويا بتعطيل االجـراءات القانونية والتشويش
عــلـيـهــا وتـضـلــيل اجملـتــمع بـاالكـاذيـب عـبـر وســائل اعالم صـفـر
وتواصل اجتماعي يروج لقصص وهمـية تدبجها ثلل ومجموعات
فـاقــدة لـلـضـمـيــر يـتم اسـتــئـجـارهـا من رمــوز الـفـسـاد لــتـصـفـيـة
طالبـة باالصالح ومكافحة احلسابات او اليـقاف اصوات احلق ا
ـرجعية الفـساد. ان تفـعيل دور القـضاء بوصفه احلـكم العادل وا
فـي حل الـنـزاعـات يـحـتـاج بـحــسب رؤى الـقـاضي احملـتـرم فـائق
زيـدان رئيس مـجـلس القـضـاء االعلـى (الستـقالل تـام نعـمل عـليه
ونـرسـخه ونـحتـاج ايـضـا وعـيـا جـماهـيـريـا وثـقـافة عـامـة بـاهـمـية
ـسـاعدة عـلى ـرجـعـية الـقـانـونـيـة في تـنـظـيم احـوال اجملـتـمع وا ا
تـوفيـر بـيئـة صاحلـة لتـنـفيـذ االجراءات والـقرارات بـشـفافـية تـامة
وتعاون السلطات التنفـيذية لتحويل القرارات من بنود على الورق
الى حـيـاة قانـونيـة يـلمـسهـا الـناس في تـفـاصيل حـياتـهم الـيومـية
والبـديل غـيـر الـقانـون لـضـمـان العـدالـة وسالمـة اجملـتـمع وامنه.)
نـتفق مع قول الـسيد زيـدان في دعوته الصـادقة في هذا الـتوقيت
بعد تصاعد الشكاوى من ضعف تنفيذ قرارات احملاكم والبد من
تــفـعــيـل دور وزارة الـداخــلــيــة واجلــهــات ذات الــعالقــة الحــتـرام
الــقـرارات الـقـانـونـيـة وتــنـفـيـذهـا بـدقــة وسـرعـة وجتـرد وتـتـحـمل
ـتـعــددة واجـهـزة الـثـقــافـة والـتـربـيـة وســائل االعالم بـاشـكــالـهـا ا
والـتـعـلـيم الـعـالي مـسـؤوليـة نـشـر الـثـقـافـة القـانـونـيـة واحـتـرامـها
ـهـنة ـستـنـد الخالقـيات وشـرف ا ـهـني ا وجتـسـيدهـا في االداء ا
ؤسسات وبغـير ذلك نسهم جـميعا بـغياب القـانون وتهمـيش دورا
الــقـضـائـيـة من اداء دورهـا الـتـاريــخي واالنـسـاني ودفع اجملـتـمع
بـنزين... ولعل اليـجاد وسائل عـنفيـة لتـحصيل احلـقوق او ردع ا
تـاحة كافة االنصـاف يستوجب مـساندة القـضاء بقوة وبـالسبل ا
ـستويات الـعليا واالشادة بـشجاعـة رموزه من قضاة الـتحقيق وا
ـهم الـشـهـداء انـتـصارا واحملـامـ الشـرفـاء لـتـضـحـايـتهـم وتقـد
لـلـعـدالـة وصـمودهـم بـوجه حـمالت الـتـضـلـيل والـتـهـديـد واالغراء

واصــرارهم لـــتــحــقـــيق الــعـــدالــة عــلـى الــرغم من
جبروت االشرار واساليبهم واالعيبهم اخلبيثة
انـــــطالقـــــا مـن مــــبـــــدأ ان الـــــلـه مع احلق....
والتــــنــــصــــر اال احلـــقــــيــــقـــة واليــــصــــــح اال

الصحيح.

من تـخـوم مـديـنـة دهـوك تـشـهد
تــســاقـــطــا الفــتــا لـــلــثــلــوج في
مــنــاطـقــهــا الســيـمــا مــانــكـيش
والــعــمــاديـة  اضــافــة لــزاويــتـة
ـناطق وسـوالف نظـرا الن تلك ا
اما تـقع على سـفح جبال او في
ــــا يــــزيـــد مـن فـــرص وديـــان 
تـاثـرهـا  بـالـعـواصف الـثـلـجـية
الـتي عـادة مـا تـقـتـرن بـاالجـواء
نـاطق االوربية الـتي تشهـدها ا
فـــتـــدفع بـــاغـــلـب الـــســـائـــحــ
لـيــقـصـدوهـا  مـن اجل مـحـاكـاة
االوربـــيـــ وهم يــــحـــتـــفـــلـــون
بــســقــوط الــثــلــوج) ..امــا رامـز
محمود فيقول  ان (تلك االجواء
رغم انها تمـتع النظر وتزيد من
ـقــبـلـ لــلـتـمــتع بـهـا ســعـادة ا
لـــكـــنـــهــا ايـــضـــا التـــخـــلـــو من
ـؤسفة نـظرا النزالق احلوادث ا
السـيارات وسـقوط بـعضـها في
الـوديــان نــظـرا لــعــدم سـيــطـرة
الــســـواق عــلى مـــركــبـــاتــهم او
ا استـهالك بـعض السـيـارات 
يـؤدي حلـوادث اغـلـبـهـا خـطـرة
ــنـطــقــة في هـذا فــيـقــبل عــلى ا
ن ــهــرة  ـــوسم  الــســـواق ا ا
يحـسـنون الـقـيادة في مـثل هذه
الــــظـــــروف ســــواء ان مـن تــــلك
ــنــاطق مــا تـشــهــد ضــبــابــيـة ا
ـا يـصعب من وانعـدام رؤيـة  
امـــر الــــقـــيـــادة  فـي مـــثل هـــذه
االجـــواء ويـــردف  مــحـــمــود ان
ـرور يــسـهم تـكــثـيف دوريــات ا
بـــــشـــــكـل  واسع فـي احلـــــد من
حـدوث مـثل تـلك احلـوادث التي

تـقلب  اجلـوالت السـياحـية الى
احـــزان).  ويــــضـــيـف (امـــا في
اجلـــــانب االخــــــر فـــــان اغـــــلب
ـصـطـافـ  يـاتـون من مـديـنة ا
ـــوصل كــونـــهم يـــتــمـــتــعــون ا
ــا بـــالــطـــبــيـــعــة اخلالبـــة ور
يـحـاولـون نــسـيـان مـا مـروا به
من اهـوال ومـحن عـبـر االعـوام
الــتي شـهـدت ســيـطـرة تــنـظـيم
داعش عـلى مــدنـهم لـكــنـهم في
ــــقــــابل يــــشــــكــــون انــــعــــدام ا
اخلـدمات الرئـيسيـة في مناطق
مخصصة لالصطياف الصيفي
 دون وجــود بــوادر لالهــتــمــام
بــــــاجلــــــانـب االخــــــر مـن خالل
ـطـلـوبـة في تـوظـيف اخلـبـرة ا
ـنـاطق عـبـر  انـشـاء عـدد تـلك ا
ـطـلـوبـة في فـصل ـرافق ا من ا
الـــشـــتــاء الســـيـــمــا االنـــتـــقــال
بــالـتــلــفـريــكــات الـتي عــادة مـا
تـتمـحـور في جانب االطالع من
فــــوق عــــلى شـــــكل  احلــــقــــول
واالشجار التي تـكتسي باللون
االبـــيض اضــــافـــة لالهـــتـــمـــام
بـاقـامـة مـسـابـقـات  من شـانـها
ليس تـشجيع السـياح احمللي
ــثــال اقــامـة بـل  عـلـى سـبــيل ا
ـيـة واسـتـقـطاب مـسـابـقـات عـا
مـــحــتـــرفـــ  اجـــانب بـــلـــغــوا
درجـات مـتـقـدمـة  في ريـاضـات
التـزلج على اجلـليـد  او غيـرها
سابقـات التي تشرك اكثر من ا
ــتــســابـقــ  وعــلى عــدد من  ا
اخـــــــــــتــــــالف اعـــــــــــمــــــــــارهـم
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مـن أجل تـــــنــــويـع مــــصــــادر
اإلقتـصاد الـوطـني وتشـجيع
ــــشــــاريع الــــصــــنــــاعــــيــــة ا
اإلســتــثــمــاريــة في الــقــطــاع
اخلـــاص  ,تـــســـعـى هـــيـــئـــة
إســتــثــمــار بــغــداد الى إيالء
هـذا القطـاع إهتمـاماً خاصاً
وتـتابع مالكـاتـها الـهـندسـية
ــشــاريع ســيــر الـــعــمل فـي ا
ــنـجــزة وغـيـر الـصــنـاعــيـة ا
نجـزة حتت إشراف مباشر ا
ـهــنـدس من قــبل رئـيــسـهــا ا
شـاكــر الـزامــلي. وقـال بــيـان
تــــلـــــقــــته الـــــزمــــان امس ان
مــشــروع مــيــاه الــلـؤلــؤة من
ـنجزة شـاريع الصـناعـية ا ا
وفق أحـدث مـعـايـيـر اجلـودة
ية ـقاييـس الصحـية العـا وا
ـتـبـعـة وبـكـافـة مـواصـفـات ا
ـسـتـهلك . سالمـة وحـمـايـة ا
وقـــد أضـــافت شـــركـــة بــريق
ياه اللـؤلؤ لتـنقـية وتعـبئـة ا
ــــســـــتــــثـــــمــــرة احملـــــدودة ا
للمشروع خطاً إنتاجاً جديداً
مــــتــــكـــــامالً لــــلـــــعــــصــــائــــر
شـروبات الغازيـة ليصبح وا
ياه مـشروع تنـقية وتـعبئـة ا
وإنــــــتــــــاج الــــــعــــــصــــــائــــــر

جتـاريـة وقــاعـة لـلــمـؤتـمـرات
ومــــركــــز ريــــاضي وســــاونـــا
وصــالـة ألــعــاب ألــكـتــرونــيـة
وأخـرى ريــاضـيــة ومـنــصـات
ومـسـاحـات خـضـر فـضالً عن
ـيزة األسـاسيـة للـمشـــــروع ا
ـتمـثـلة بـالنـافـورة الراقـصة ا
وسط نـهـر دجـلـة ذات إرتـفاع
ــؤمل إفـتــتـاحه  35 م ومن ا
ـــا ســيـــعــمـل عــلى قــريـــبــاً 
تــنـــشـــيـط وتـــفــعـــيـل حـــركــة
اإلسـتـثــمـار الـتي حتــتــاجـهـا

العاصمة.

ـشـروبـات الـغـازيـة وهـو خط وا
مــكـــمل ومـــلــحق بـــهــا وســـيــتم
إعـتــمــاد نــفس آلــيــة الـعــمل في
ياه اخلاص في الشركة. معمل ا
ــقـام في ـشــروع ا واضــاف أن ا
منـطـقة الـعامـرية وعـلى مسـاحة
ا يتكون من خط  41دو

األول مـنه تبلغ طـاقته االنتـاجية
 750الف لتر يومياً بعبوات
مختـلفـة أما اخلط الـثاني فـتبلغ
طـاقـته اإلنتـاجـية  40الف عـبوة
في الـــســاعـــة . هــذا وســيـــعــمل
الــتـوسع والـتـطـور الـذي شـهـده
ـشـروع في زيادة فـرص الـعمل ا
فـيـه وهـو مـاتــسـعى الـيه هــيـئـة
إسـتثمـار بغداد في تـأم فرص

عمل مختلفة.
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الكـات الــهـنــدسـيـة وتـســتـمــر ا
والــفــنــيـة في هــيــئــة إسـتــثــمـار
بــغــداد بــزيــارتــهــا لــلــمــشــاريع
اإلستثمارية بإشراف مباشر من
الـــــزامــــلي حــــيـث أشــــرت خالل
ـشــروع قـريـة زيـارتــهـا مــؤخـراً 
دجــلـة الــســيـاحـي الـذي تــنــفـذه
شــركــة الــتـــعــمــيــر الـــعــصــريــة
لــلــمــقــاوالت الــعــامــة احملــدودة
تـصـاعـد نـسب اإلجنـاز لألعـمـال
فـيـه والـتـي قـســمت الـى جـزأين

األول مـنـهــا اإلنـتـهــاء من جـمـيع
األعــمـــال اإلنــشــائــيــة لـــلــمــبــنى
الـــرئــــيــــسي و مـــعــــظم أعــــمـــال
الـــواجـــهـــات الـــرئـــيـــســـيـــة و
اإلنــتــهــاء من تــثــبــيت الــهـيــاكل
عـدنـية لـلزجـاج وجـميع أعـمال ا
الــــتـــأســــيــــســــات الــــصــــحــــيـــة
يكانيكية والكهربائية ونصب وا
الــسـاللم الــكـــهــربـــائــيـــة  واكــد
الـبيـان ان الـشركـة بـدأت بأعـمال
الــســقــوف الــثــانــويــة لــلــمــدخل
ــطــاعم والــقــاعــات اخلــاصـة بــا
وأكــــــمـــــلـت جــــــمـــــيـع أعــــــمـــــال
ـسبح الـتـأسـيـسـات اخلـاصـة بـا
ـرتـبـطـة به ـرافق الـصـحـيـة ا وا
والـعـمل جـاري في أعـمـال صـالـة
ـطـلـة عـلى األلـعـاب الـريـاضـيـة ا
ـــســــبـح أمــــا اجلـــزء الــــثــــاني ا
فــيـــتــضــمـن أعــمــال الـــســاحــات
اخلــارجــيـــة إذ  اإلنــتـــهــاء من
ولـدات اخلارجـية وبـناء نـصب ا
غــرفــة احملـــوالت الــكــهـــربــائــيــة
وأعمال الـتأسيـسات الـكهربـائية
والصـحـية لـلجـلسـات اخلارجـية
والعـمل حـالًيـاً جـاري في تثـبيت
األرضــــيـــات فــــضالً عن أعــــمـــال
نـــصب الـــنـــافـــورات الـــراقـــصــة
وتـأهيل مـنطـقة الـضفة من خالل
تدعـيمهـا بأعمدة وهـيكل حديدي

وإكـمـال أعـمــال غـرفـة الـسـيـطـرة
اخلــارجـيــة لـلـنــافـورة الــراقـصـة
ئة. واشار البيان بنسبة  100با
الى ان هذا وما زال العمل جاري
في إنشـاء موقف سيـارات متعدد
ـشـروع حيث الطـوابق خـاص با
 الـوصـول الى الـطابـق الثـالث
من أعمـال الهـيكل الـكونكـريتي .
شاريع وتعتبر هذه القرية أحد ا
الـرائدة والعـصرية في الـعاصمة
والتي تـتكـون من ثالث فـعالـيات
طاعم غـلق  ا سـبح ا رئـيسـة  ا
راكـز التـرفيـهيـة ذات اجلودة وا

الـعـالـيـة  اجلـلـسـات اخلـارجـيـة
عـلى نـهـر دجـلـة  حـيث اعـتـمـدت
ــنـــفــذة لـــلــمـــشــروع الــشـــركـــة ا
بتصـاميـها على شـركات رصـينة
لتـقد أسـاليب حـديثـة تتـناسب
ــمــيــز الــذي يــوفــر مع مــوقــعه ا
تـنفس الـترفـيهي لرواد الـقريـة ا
شـروع يقع تـكامل . يـذكـر أن ا ا
في مـنـطـقـة الـعـرصـات / تـقـاطع
ـسبح عـلى مسـاحة تـزيد عن 6 ا
االف مـــتـــر مـــربـع بـــواقع ثالثـــة
طـــوابق ويــــضم ايـــضـــاً مـــرسى
لـلزوارق وقاعـة للحـفالت ومحال

ـدن العـراقـية ..ويـقـول سائح ا
ـوصـل انه (يـزور من مـديــنــة ا
ــديـنـة دهـوك الول جـبل زاوا 
مرة مـعربـا عن سـعادته بـرؤية
الـــثـــلـــوج وهي تـــكـــســـو قـــمم
ـذكـورة ـنـطــقـة ا اجلـبــال في ا
ويـضـيف مـحــمـود ذنـون نـامل
من الــشــركــات االســتــثــمــاريــة
ناطق باالهتمام  االكبر بهذه ا
عــبــر  انــشــاء تــلــفــريــكـات  او
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تشـهـد مـحـافـظـة دهـوك  اقـباال
منقطع الـنظير من قبل االفواج
الـــســــيـــاحــــيـــة الـــقــــادمـــة من
احملافظات اجلنوبية فضال عن
ــوصل من مــديـنــتي بــغـداد وا
اجـل  االصـــــطـــــيـــــاف وزيــــارة
ـنـاطق الـتي تـشـهـد  سـقـوطا ا
ا يـنـعش الـسيـاحة لـلـثلـوج 
الـشـتـويـة الـتي  غـالـبـا مـا كان

الــبـلــد يـفــتـقــر الـيــهـا في وقت
سـابق ..وتــكـتـسـي جـبـال زاوا
وكـارا في مدينـة دهوك بـالزائر
ـــــا يــــوسع مــــدى االبــــيض  
االقـــبــال من قــبل الـــســائــحــ
لغـرض تنظيم سفـرات جماعية
بـرعاية عـدد من شركات الـسفر
الــــتي تــــزيــــد مــــداخــــيــــلــــهــــا
ـنـظــر الـثـلـوج بـاالســتـمـتــاع 
الـذي عادة ما تـفتقـر اليه اغلب
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أعلنت وزارة النفط عن تفاصيل
عـقد حـفر  اربـع بئـراً في حقل
مـجـنــون الـعـمالق في مــحـافـظـة
الـبصـرة. وقـال مـدير عـام شـركة
احلـفـر الــعـراقـيـة بــاسم مـحـمـد
خضير في مؤتمر صحفي امس
ان (الـسـقف الزمـني لإلنـتاج 24
شــهـــراً وتــصل الـى طــاقــة 450
الف بـــرمــيل من حـــقل مــجــنــون
فــــقط). وأشـــار الـى ان (الـــعـــمل
يـبدأ نـهـايـة العـام اجلـاري الفـتا
الـــنــــظـــر الى ان (وزارة الــــنـــفط
أوعــزت لــلــشــركــة بـبــدء الــعــمل
ــــشــــتــــركــــة مع دول بــــاالبـــــار ا
اجلـوار). وكـانت الـوزارة أعـلنت

إن شــركـة نــفط الـبــصـرة أبـرمت
اتفـاقا مع شركـة احلفر الـعراقية
الـتي تـديــرهـا الـدولــة حلـفـر 40
بـئــراً نــفـطــيــة جــديـدة فـي حـقل
مجـنـون النـفطـي العـمالق. وقال
الــوزيــر ثــامـر الــغــضــبـان خالل
حــضــوره مــراسم تـــوقــيع عــقــد
ــثل احلـــفـــر ان (هــذا الـــعـــقـــد 
خـطـوة مـهـمـة لـتـطـويـر احلـقول
الــنـفــطــيــة بـقــدرات وطــنــيـة من
خالل الــشـركــات الـتــخـصــصـيـة
ومـــنــهــا شــركــة نـــفط الــبــصــرة
وشـركـة احلفـر الـعـراقـيـة). وب
ان (الـــعــــقـــد  تـــوقــــيـــعه بـــ

شـركــتــ وطــنـيــتــ حلــفـر 40
بــئــراً نـفــطي في حــقل مــجــنـون

النفطي وبذلك ستتمكن الوزارة
من تـــــطــــويـــــر احلـــــقل وزيــــادة
عــمــلـيــات االنــتـاج فــيه بــاوقـات
قياسية وكـلف مخفضة وبجهود
الكات الـوطنـية اخملـلصـ من ا
في شركتي نفط البصرة واحلفر

 UŽuD  d¹Ëbð .(العراقية
ـنـتـجـات كـشـفت شـركـة تـوزيع ا
النـفطـيـة عن اآلليـات اخملصـصة
في تـدويـر الــقـطـوعــات وتـمـديـد
ـوافقـات اخلـاصـة  في جتـهـيز ا
أنـــــواع الــــوقـــــود الــــتـي كــــانت
معـتـمدة في األوامـر التـجـهيـزية
اضي . وقـال مدير خالل العـام ا
ــهـــنــدس كــاظم عــام الـــشــركــة ا
مــسـيـر يــاسـ في بــيـان تــلـقـته

(الــــزمـــان) امس انـه (ومن خالل
هيـئـة الـتجـهـيـز الـتابـعـة لـها ان
الـــشـــركــة عـــمـــلت عـــلى إصــدار
تــــعــــمــــيم يــــفــــوض فــــروعــــهـــا
ـــنـــتـــشـــرة في الـــتـــوزيـــعــــيـــة ا
احملـافظـات كافة بـتمـديد األوامر
التجهيزية للحصص اخملصصة
ـــســتــفــيــدة جلـــمــيع اجلــهــات ا
بـاإلعتـماد عـلى محـاضر الـكشف
ـــــــوقــــــعـي خـالل عــــــام 2018 ا
خملــتــلف أنــواع الــوقــود ووفــقـاً
ـوضوع خلـطـطهـا الـتجـهـيزيـة ا
في بـداية كل عـام حتى األول من
نيسان القادم حرصاً من الشركة
عــلى تـوفــيـر كـافــة الـتــسـهـيالت
وإزالــــة أي عــــائـق قــــد يــــؤخــــر

إســتالمــهم حلــصــصــهـم). وأكـد
(اســـتـــمــرار جتـــهـــيـــز شـــركــات
ومعامل الـقطاع اخلاص اجملازة
من قـبـل الـتــنـمــيـة الــصـنــاعـيـة
اســـتــــثـــمـــاري بـــكـــافـــة انـــواعه
والـــشـــركــــات األخـــرى ) والـــتي
لـديــهـا أوامـر جتــهـيـزيــة بـنـفس
احلــصص اخملــصــصــة لــهــا من
ـاضي  عالوةً الــوقــود لـلــعــام ا
ـطاحن على اسـتـمرار جتـهـيز (ا
احلــكـومــيــة واالهـلــيــة  االفـران
ــــزارعــــ زوارق واخملــــابــــز ا
كاوي .. الخ ولدات ا الصيـد ا
 بنفس احلصص اخملصصة لها
اضي ايـضاً)  من جانبه للـعام ا
أوضح مديـر هيـئـة التـجهـيز في

الشـركة بأن الـتمـديد نـافذ لـغاية
األول من شــهــر نـيــســان الــقـادم
وحلـــــ إســـــتــــكـــــمـــــال كـــــافــــة
طلوبـة إلستيفاء سـتمسكـات ا ا
شــروط اإلسـتــمــرار في جتــهــيـز
ـستـفيـدة بـحصـصهم اجلهـات ا
ــقـررة لــهم وحـسب الــضـوابط ا
والــتـعــلـيـمــات. واوفت الــشـركـة
بـكـافـة إلـتــزامـاتـهـا جتـاه دوائـر
الـــدولـــة والــقـــطـــاعـــ اخلــاص
واخملـتلط وتـواظب عـلى منـحهم
الــدعم الـــكــامـل لــلـــتــغـــلب عــلى
الـصـعــوبـات وسـعــيـهـا الـدؤوب
لـــتـــقـــد كــافـــة الـــتـــســـهـــيالت
الـلوجسـتيـة وذلك من خالل آلية

خاصة ومعتمدة لهذا الغرض.

لم نَرْبَحْ سوَى الـتّعَب حتى اصْفَـرَّت شمس األصيل ومضى كل
ـة أمـريـكـان مـنـقذون واآلن مـاذا نـفـعـل بدون إلـى غـايتِـهِ لـيسَ ثَـمَّ
أمريـكان? لقـد كان انـتظـارهم حلنـا الوحـيد! أمـريكا سـتنـقذنا من
صدام والبعث! أمريكـا ستنقذنا من اللصـوص والطائفية! أمريكا
ـسلـحة! سـتنـقذنـا من داعش! أمـريكـا ستـنـقذنـا من العـصـابات ا
ونــحن مـاذا سـنــفـعل?  رئـيس حــكـومـتــنـا عـادل سـيــقـضي عـلى
ـسـاعدة الـفـساد والـفـاسـدين بعـصـا هـاري بوتـر ويـعـيد األمنَ 
ترامب! ونـحن ماذا سنفـعل? رئيس جمهـوريتنا صـالح سيقضي
عـلى الطـائـفـيـة والـقـومـجيـة ونـحن مـاذا سـنـفـعل? رئـيس مـجلس
الـنواب سيُـقنِعُ الـنواب بالـوالء للـدولة والبـراء من األحزاب ونحن
مــاذا سـنـفـعـل? الـشـعب الــعـراقي أمـام الــفـضـائـيــات وصـفـحـات
الـتـواصل االجتـمـاعي في انـتظـار الـكـاوبوي لـيـقلـبَ الطـاولـة على
ُـسلَّحة ويُقَـوي البطاقة الـتموينية رؤوس الفاسـدين والعصابات ا
فـردات جديـدة: همـبرغـر بيـتزا فـنكـر جبس!  أعـضاء مـجلس
النواب في جوار سفارة الكاوبوي خلف أسوار اخلضراء العالية
يـتابـعون أخبـار إعادة انتـشار اجليـش األمريكي. رئـيسنـا الشاب
ـحاط بـآخر نـخالت بغداد يـترك خـريف البـطريارك ُ في قـصره ا
يـتثـاءب يـتـمـطَّى أمـام الـنـافـذة يقـرأ األسـطـر األخـيـرة الحـتـضار
ثـقفـون: كيف ينـشئـون ثقـافة سيـاسيـة جديدة دجلـة. الشعـراء وا
لـنـظـام سيـاسيٍّ عـلـمي? ما الـذي يـنـبغي أنْ يـقـولـوه لهـذا الـشعب
الذي هَدَّه الشـوق إلى ماءٍ وكهرباء? مـا الذي يقولوه إلخراجهِ من
امة االنتـظار?  الشعب السوري في حـالة انتظار نـصفه ينتظر دوَّ
فتـوح لنظام احلل من روسيـا وإيران والص والـعراق بدعـمهم ا
ــار األسـد ونــصــفه اآلخــر يـنــتــظـر احلـل في جنـاح الــبــعث وبــشَّ
محـاوالت تركيـا واخللـيج وأمريـكا بـإسقـاط بشَّـار األسد أمـريكا
تسـتنزف إيـران في بـيروت ودمشـق وبغـداد كما فـعلـت باالحتاد
السوفيتي في أفغانستان 1979- 1989 والعرب في بيروت 1975-
 1990وفي دمشق 2011- الخ والشـعب الـسـوري مـا زال يـنـتـظر

بـثـيـابٍ تـغـطـيهـا الـدمـاء! الـله يـأمـرنـا بـالـعـلم والـعـمل ال بـالكـسل
واالنتـظار: سـيرزقـنا الـله العـدل والعـلم والرفـاهيـة ويقـضي على
الفـساد ويُحَـسنُ أحوالـنا.  ونـحن ماذا سـنفـعل? بتـواكلٍ ننـتظر
بـكـسلٍ وحـماقـاتٍ ال حـدَّ لـها نـنـتـظر. فـالـتـوكل يـشتـرط األسـباب
لـقـوله تـعالى (وَشَـاوِرْهُمْ فِي الْـأَمْـرِ فَـإِذَا عَـزَمْتَ فَـتَـوَكَّلْ عَلَـى اللَّه)
ة واحلـديث (اعـقـلهـا وتـوكَّل) نـحن ال عـقل وال مـشـاورة وال عـز
ـلـك سالحـاً مــتـطـوراً وال جــيـشـاً يــقـاتل خــمـسـ دولــة وهـو ال 

كجيوشهِم وينتظر النصر ألنَّ العجوز رأت إبراهيم اخلليل! 
ـسلـمـون ثالثة آالف خـرجوا لِـمعـاقبـة شرحـبيل في غزوة مـؤتة ا
ــاني فـفـوجـئـوا بـهــرقل وتـذارق في مـئـة ألف من بن عـمـرو الـغـسَّ
ـرتـزقة وحـ انـسـحبً بهم الروم وشـرحـبـيل في مئـة ألفٍ من ا
خالد سـميَ انـسحابـهُ فتحـاً (أخذ الـراية سـيف من سيـوف الله
ـعركة كإحدى حتى فتح الـله عليهم) ومـا زالَ العالمُ يدرس هذه ا
ــســلمُ جــهـدَهُ عــجــائب احلــروب.  اإلسالم يــوجبُ أنْ يــحــتــاط ا
األنبـياء علـيهم الـسالم: نوح صـنع السـفيـنة والـله قادر أنْ يـنجيه
بـغـيـر سـفــيـنـة. يـعـقـوب يـنـصـح يـوسف (الَ تَـقْـصُصْ رُؤْيَـاكَ عَـلَى
) لــوجـوب إخــفــاء الــنــعــمـة عـن أعـ إِخْــوَتِكَ فَــيَــكِــيــدُواْ لَكَ كَــيْــداً

احلاسدين و(الَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ
). مــوسى لم يــســافـر بال مِنْ َأبْـوَابٍ مُّــتَــفَــرقَـةٍ
. الـنـبي صلى الـله عـليه زاد حَـمَلَ مـعه حـوتاً
وسـلَّم خرجَ بـنـفـسه يـستـطـلع يـوم بـدر ويوم

. أحد لبس درع
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