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محتوى الـكتاب وقـال انه (يناقش عالقة
ــــاط الــــنـــــصــــوص بــــالــــتــــرجــــمــــة أ
واإلسـتــراتــيــجـيــة لــكـيــفــيــة الـتــرجــمـة
بــالــصــورة الـصــحــيــحـة وهــو يــتــنـاول
مــبـحـثــاً مـعـاصـراً فـي مـجـال الــتـرجـمـة
اط النصوص التي ال بد يسبر أغوار أ
لـلمـتـرجم أن يتـعـامل معـهـا وكيف له أن
يـــوظف قـــدراته الـــتـــرجـــمــيـــة من خالل
اختيـاره الصـحيح للـنمط الـذي يتيح له
ــهــمـتـه عـلـى أفـضل اإلبــداع والــقـيــام 
وجه) مـضـيـفـا أن (الـكـتـاب يـسـتـعـرض
كن أن اط الـنصـوص والدور الـذي  أ
تــؤديه فـي هـذه الــعــمــلــيــة اإلبــداعــيـة).
تـوخاة من رفد وأشار الى أن (الفـائدة ا
كـتبة الـعراقـية والعـربيـة بهذا الـكتاب ا
هم في مجال بحث ا كونه يتناول هذا ا
ــكـتــبـة ــثـله ا الـتــرجـمــة الـذي تــفـتــقـر 
الـعربـيـة عمـومـاً والعـراقـية خـصـوصا)ً.
وتـابع أَن (أهـميـة هـذا الـكـتـاب تأتي من
ـاط النـصوص بـالبحث كونه يـتناول أ
والتقصي من دونِ أَنْ تقـتصر الدراسات
التي احـتواهـا على الـترجـمة مـا يجـعله

مفيداً لكل من يهتم بهذا الشأن) ..  
أمون وقد جاء الكتـاب الصادر عن دار ا
بـ  152صــفـحــة وسـتــة فــصـول حــمـلت
عـناويـن : (مشـكـلـة التـرجـمـة منـذ الـقرن
الثامن عشر إلى يومنا هذا) و(الترجمة
ـــاط الــنـــصــوص .. نـــحــو تـــعــريف وأ
صحـيح لـلتـرجـمة) و(حتـلـيل النص في
الــتـرجــمـة -خــمـســة أقـســام) و(الـشــعـر
الـعـربي والـتـرجـمـة) ومـشـكالت تـرجـمـة
ة) ـصطـلحـات الـطبـية الـعـربيـة القـد ا

و(تطبيق إجرائي) . 
وقد تضمن التطبيق االجرائي ترجمت
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ــأمـون لـلـتـرجـمـة والـنـشـر احـتـفت دار ا
ـــتـــرجم عـــبـــد الـــلــطـــيف بــاالعـالمي وا
ــــنـــاســـبـــة صــــدور كـــتـــابه ـــوســـوي  ا
ــاط الـنــصـوص) فــيـمـا (الــتـرجــمـة وا
وسوي التي أدلى بها أثارت طروحات ا
ثارت خالل اجللسة جدالً ب احلضور .
والـــقـى احملـــتــــفـى به خالل اجلــــلــــســـة
محاضرة مكثفة تناول اشكالية الترجمة
لكيـة الفكرية والتحريـر وأبعاد قانـون ا
الذي يـحد من حركـة التـرجمة.  واوضح
ـــوســـوي فـي ســيـــاق مـــحـــاضـــرته أن ا
(الـتـرجـمـة أصـبـحت الـيـوم عـلـمـاً قـائـماً
بــذاته بـــعــد أَن أشــبـــعــهــا الـــبــاحــثــون
واخملتـصـون بالـبحث وإبـداء الـنظـريات
بل إن األمر لم يـتوقف عـند هـذا احلد إذ
انبـرى مـفكـرون ومثـقـفون إلبـداء آرائهم
في هــذا اجملــال مــا يــؤكــد أهــمــيــة هــذا

احلقل).
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وأضــاف (إذا كـانـت الـلــغـة هـي وسـيــلـة
الــتــواصل الـعــمــلي بــ الـشــعــوب فـإن
ــثـلى الســتـخـدام الــتـرجـمــة هي األداة ا
كن أَنْ تؤدي هذه الوسيلـة بل اللغة ال 
ـطـلـوبـة من دون وظـيـفـتـهـا بـالـصـورة ا
هـــذا الـــفـن اإلبـــداعِي ).  وأشـــار الى أن
(عـملـية الـتـرجمـة الـناجـحـة البد أن تـمر
رحـلت تـعنى األولى بـتحـليل النص
عنى الذي يبغيه راد ترجمته لبلوغ ا ا
الـكــاتب أمـا األخـرى فــتُـعـنى بــصـيـاغـة
ـنـقول ـترجم في الـلـغة ا مـعنى الـنص ا
إلـيهـا بـأسلـوب مقـبـول يقـارب أسـاليب
اثـلهـا). كما الكـتابـة باللـغة األم أو مـا 
ــوســـوي خالل اجلــلــســة اســـتــعــرض ا

ــانــيــة لــيث احملـــور الــوطــني الــبـــر
الــدلـيــمي عن أن ائــتالفه لــيس لـديه
أيــــة خالفـــات مـع أي طـــرف بـــشـــأن

مرشح وزارة الدفاع. 
وقـال الـدليـمي فـي تصـريح امس إن
(احلــــوارات بــــشـــان حــــسم مــــرشح
وزارة الـدفــاع هـو أمـر مـســتـمـر ولم
تنـقطع تـلك احلوارات خالل الـعطـلة

التشريعية).
الفــتــاً إلـى (عــدم وجــود خالفــات أو
تقـاطع مع أي طـرف سـيـاسي ونحن
نــــتـــــعـــــاون مـع األطـــــراف األخــــرى
للوصول إلى توافق بـشأن شخصية

ها كمرشح للوزارة). مقبولة لتقد
 الى ذلك  ,عــد الـــنــائـب عن حتــالف
الفتح محمد كر البلداوي التواجد

األمريكي يهدد األمن العراقي.
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وقال البلداوي في تصريح امس  إن
(تـــصــريـــحــات الـــرئــيس االمـــريــكي
دونـــالــد تــرامب جتـــاوزت الــلــيــاقــة
واألدب والـعـرف الـسـائـد بـ الـدول

في احترام سيادة بعضها).
الفـتـا الى ان (الــسـيـاسـة األمـريـكـيـة
اجلديدة الـتي يتبعـها ترامب تـعتمد
على االستفزاز ومحـاولة التقليل من
شـــأن اآلخــريـن وقــد حتـــدث حــروب
دامـــيـــة بـــالـــعــالـم نـــتـــيــجـــة لـــتـــلك
الـسـيـاسـة) ,وأضـاف أن (انـسـحـاب
ترامب من االتفـاق النووي مع إيران
ــــســـتــــمـــر واســـتــــفـــزاز روســــيـــا ا
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اعلن الـرئيس االميـركي دونالـد ترامب في خـتام مـؤتمـر التـحالف الدولي
ضد االرهـاب الـذي عـقـد في واشـنطن في الـسـادس من هـذا الـشـهر انه
سيـتم االعالن عن الـقضـاء نهـائيـا عـلى تواجـد عصـابـة داعش االرهابـية
ـقبل .. وبـغض النـظر االسـتحـسان الذي في سوريـا والعراق االسـبوع ا
لقـيه تـصريح تـرامب فان هـنـالك ايضـا اراء مـتعـددة عبـرت عن شـكوكـها
في القضاء على تنظيمـات عصابة داعش االرهابية بالـطريقة التي اعلنها
تـحـدة االمـيركـيـة التي تـعـتـمد عـلى اجلـانب العـسـكري رئيس الـواليـات ا
ـو االرهـاب الـداعـشي وسواه قـافزة عـلى الـظـروف الـتي سـاعـدت عـلى 
بهذه الطريقة التي صارت تهدد جميع دول العالم وتستهدف االبرياء في
ذهـبـية . كل مكـان بـغض النـظـر عن انـتمـائـاتهم الـقـوميـة او الـدينـيـة او ا
كن الـقـضاء عـلى ارهـاب داعش  حتـتم علـيـنا وعودة الى سـؤالـنا هـل 
ؤتمـرات التي عقدت هـنا وهناك وحتت العودة بالـذاكرة الى ابرز نتـائج ا
تحدة احيانا او برعايـة اميركية فقط  لنستيقن ان من اهم رعاية اال ا
واكثر ما سمح لالرهـاب بالتمـدد واالنتشار هو اسـتمرار االختالف على
تـعـريف مـحـدد لالرهـاب وتـعــمـد بـعض الـدول واالطـراف ومـنـهـا امـيـركـا
شروعة لالحتالل وافرازاته وما رافق ذلك من قاومة ا اخللط بينه وب ا
استـمـرار الظـلم والـتعـسف واالسـتغالل وانـتـهاك حـقـوق الشـعـوب ونهب
رض واجلـهل وهـو ما اسـتغـلته قـوى الشـر والظالم ثرواتـها  والـفقـر وا
لتجنيد عناصر وضمها الى تنظيماتها االرهابية بعد عمليات غسل دماغ
واسالـيب اجـراميـة اخـرى جتعل من هـؤالء ادوات مـطيـعـة عمـيـاء لزعـماء
داعش االرهابـيـة وغيـرهـا من الـعصـابـات االرهابـيـة .. ان شعـوب الـعالم
جميعا خاصة في الدول التي اكتـوت بصورة مباشرة من وحشية جرائم
تـتطلع الى داعش االرهابيـة  مثل العـراق وسوريا ومـصر والـيمن وليـبيا 
الـيـوم الــذي تـعـيش فــيه بـامـان واســتـقـرار  كـمــا ان كل فـرد في ارجـاء
عمـورة بات يـعي ان هذه الـتنظـيمـات االرهابـية  ما كـان لهـا ان تسـتمر ا
وما كـان لهـا ان تمـتـلك كل هذه االمـكانـيات والـتـقنـيات واحـدث االسلـحة
واكثـرهـا تـطـورا لـوال تضـارب مـصـالح الـدول وتـقاطـعـهـا   لـذا فان اول
خطـوة للـقـضاء عـلـيهـا  تتـطـلب توفـر ارادة  دوليـة حـقيـقـية تـؤمن بان من
اولويات سـياساتـها هو القـضاء علـى االرهاب وجتفيـف منابعـه ومواجهة
ـؤسسـات التي تـغـذيهـا وتمـدها بـاسـباب الـبقـاء وهي معـروفة ! الدول وا
لسـنا هنـا في معـرض التـحلـيل النـظري الـبحت لـكن من بديـهيـات احلياة
التي اليـختلف عـليـها احـد بان اول خـطوات القـضاء عـلى اية عـلة مـعرفة
اسبابها وموضوع القضاء على داعش االرهابية ليست استثناء !بل انها
ا خلطورتـها على العـالم حتتاج اكثـر من غيرها الى حـكمة اصحاب ور
تـقدمة ومـنها امـيركا بـشكل خاص .. الشك القرار خـاصة في البـلدان ا
ان العمليـات العسكـرية مهمة حملـاربة االرهاب غيـر ان هذا وحده اليكفي
بل يـنـبــغي تـعـزيــزه بـالـعــمل عـلى ازالـة الــظـلم وتـخــفـيف حـاالت الــنـقـمـة
ـأسي والــغـضـب عـلى الــســيــاســة االمـيــركــيــة الـتـي احلـقـت الـويـالت وا
والكوارث بالعالم ووطننا العربي بشكل خاص .. جميعنا ضد استهداف
واطن سواء في اميـركا او اوربا او اي مكان اخر بالعالم االبرياء من ا
 غير انـنا علـينا ان نـعترف بان هـنالك اشـخاص عشعـشت قيم الـكراهية
ــتـعــمـد لـثــقـافـة واالنـتــقـام في ارواحـهـم قـبل عــقـولـهم بــسـبب الــتـرويج ا
التطرف و الـقتل من قبل احزاب وتـنظيمـات سياسيـة  في العراق وسواه
وسـنـكـون واهـمـ اذا تـصـورنـا امـكـانـيـة الـقـضـاء عـلى  عـصـابـة داعش

االرهـابــيـة بــوجـود الــظـلم وانــتـهــاك احلـقــوق وعـدم
احــتـــرام االخـــر .. لـــتــكـن قــيـم احلب والـــتــســـامح
والـتـأخـي اسـلـحــة تـسـانــد الـعــمـلـيــات الـعـســكـريـة

للقضاء على االرهاب مهما كان نوعه او شكله .

رغم كل احلــمـالت الــتي تــعـــرضت لــهــا إيــران ,مــا بــعــد قـــيــام الــثــورة
اإلسالمـيـة عام  ,1979بقـيـادة الـراحل الـسـيـد اخلـمـيني ,لكـنـهـا بـقيت
كـن إعـتـباره " عـصـيـة عـلى الـتـركـيع.. بل وحـقـقت في مـرحـلـة مـا ,مـا 
وضوع بشكل أوضح ,يجب إنتصارا واضحـا" على خصومـها. لنفـهم ا
أن نطلع على  تاريـخها القد  ,لنتبـ كيف يفكـر حكامها ,وكيف ينظر
ـر به من أحــداث.. فـالـدولـة الـفـارسـيـة ,صـاحـبـة حـضـارة ـا  الـشـعب 
ـنـطـقـة عـمـيـقـة وأصـيـلة ,وكـانت لـهـا مـسـاهـمـة فـعـالـة في صـنع تـاريخ ا
والعالم ,وفيـها من األسـماء الالمـعة ,ما كـان له أثر في احلـركة الـفكـرية
والعلـمية والـسياسـية للـمنطقـة والعالم. يـعد وصول الـسيد اخلـميني الى
الـسـلـطـة ,نـقـطـة حتـول  جــذريـة  وإنـتـقـالـة ,في كـيـفـيـة تــعـاطي الـشـعب
اإليرانـي مع األحداث ,فبـعـد أن كانت الـسـيـطرة لـلـجيش وطـبـقة الـتـجار
واألثرياء ,حتولت السيطـرة تدريجيا ,بيد طبـقة جديدة ,من عامة الناس,
ن جنحـوا في تشـكيل هـيـاكل ومؤسـسات قـوية ونـافذة ,حتت إشراف
ورعـايـة " اإلمـام اخلـمـينـي"  كـمـا هـو حال احلـرس الـثـوري واإلطـالعات
تـقاطعة ,بأي ـستقلـة عن بعضهـا" غير ا ـؤسسات " شبه ا وغيرها من ا
باد وال  حال من األحوال. عامة الناس هؤالء ,كانوا من اخمللص ا
الثـورة وصـاحـبـهـا العـظـيم حـتى بـعـد رحـيله ,ومنـهم ظـهـر قـادة مـهـمون
ونافذون إنتقل تأثيـرهم خارج حدود إيران نفسهـا.. وهم العمود الفقري
ـعــلـنـة ,وقـدرته الــكـبـيــرة عـلى مــسك زمـام األمـور الـيـوم لــقـوة الـنــظـام ا
ـلفـات. بـالرغم من ظـهور جـيل جديـد من الـشبـاب لم يعـاصر ومخـتلف ا
الثـورة أو مـؤسسـها الـراحل لـكن هذا اجلـيل لم يـخـرج عن اإلطار الـعام

لكيفية تفكير جيل الثورة.. 
ـنعـهم من إيـذاء النـظام أو مـحـاولة ذلك حـتى.. وهذا فهـناك رابط قـوي 
ا يسمك الرابط يتعلق "بـشعور قومي" شـديد القوة يتـمسكون به أكـثر 
بهـم رابـطهـم الديـني ,رغم أن اجلـمـهـوريـة إسالمـيـة في طـبـيـعـة نـظـامـها
ودستورها! إيران اليوم تـختلف عنها أيام الـثورة.. فبعد أن كان شعار "
شـاكل ـا سبـب كـثيـرا مـن ا تـصـديـر الـثـورة" عـلـنـيـا وهـدفـا واضـحا ,
إليران مع جيـرانهـا ومع اإلقلـيم والعالم ,لكن صالبـة " اإلمام اخلـميني"
ـعـارضة ,صارت هـذه الـفـكرة الـيـوم تـبدوا لم تـعر أهـمـيـة كـثـيرة لـهـذه ا

وكأنها إضمحلت ولو ظاهريا..
فالثورة وأفكـارها الزالت تصدر بـطرق متعددة ومـختلفة ,بدعم حلفاء أو
"أصدقـاء" و تمـويل مـشروعـات وغيـرهـا كثـير من الـطـرق التي تـمارسـها

الدول مع بعضها البعض علنا أو خفية! 
كل الدول تبـحث عن مصـاحلها  وإيران ليـست خارجـة عن هذه الـقاعدة
ا ,ألهداف تتعـلق بالعـقيدة أو اجلوار نطقـية رغم أنها تـدعم وتمول ر ا
ـصـلـحـة أو مـحـاربـة اإلرهـاب لــكن كل هـذا الـدعم  ال يـخـرج عن إطـار ا
الــعـامــة لــلــجــمـيـع وهي مـنــهم. رغـم كل مــا يـشــاع عن قــمع لــلــحــريـات
ومؤشرات عن حـقوق اإلنـسان لـكن نظـام احلكم في أيران يـتمـتع بنـسبة
قراطـية وهـناك مـساحـة كبـيرة لـلمواطـن ليخـتار من يالئم عالـية من الـد
تـطــلــعـاته وشــهـدنــا خالل ســنـوات قــلـيــلـة ســابـقــة تــنـقال لــلـســلـطــة بـ

اإلصالحيـ واحملافـظ ورغم أنـها بقـيت حتت إشـراف " الولي الـفقيه"
ـراحل عدة مـا موجـود في أنظمـة  حكم إقـليـميـة أو دولية. لكنـها تـفوق 
بـعـد كل مــحـاوالت أمـريــكـا لـلــتـضـيــيق عـلى أيـران ومـحـاولــة تـركـيــعـهـا
إقتـصاديـا  لم تنـجح علـى األقل  حلد األن في ذلك.. رغم أنـها أوجـعتـها
في جـوانب عـدة ,لـكن إيـران الزالت تــقف عـلى قـدمــيـهـا ولـو بــصـعـوبـة,
ـا رقعة نـطقة والـعالم.. بل وزادت ر سكـة ومتـمسكـة بتـحالفـاتها بـا و
تأثيـرها من خالل "سـياساتـها الـناعمـة".. وصارت مـفاوضا مـؤثرا يجب

ا شاركت في ملفات دولية! نطقة.. ور أخذ رأيه في معظم ملفات ا
 إيران دولـة ليـست هـامشـية أو سـاذجة ولهـا ساسـة مـحتـرفـون تقـودها
أيدولوجيات دينيـة وسياسية وفيـها أكثر من مركز قوة ,لكنها كلها حتت

عباءة الولي الـفقيه وسـلطته.. وهي قـوة إقليمـية نافذة
لن ينجح أحد في إنتـزاع هذا الدور منـها قريبا في
األقل.. والزالت تسـتنـد لشـرعيـة ثورتـها التي كانت
ـنـطـقـة كـلـها ,فـلم تـعـد كـمـا كـانت مـرة زلـزاال هـز ا

أخرى أبدا.

في الدار سعد جواد عوض الذي اضطر
الـى انــــــــــــهــــاء اجلـــــدل الــــذي اثــــارته
اجلـلــسـة الـذي امــتـد لـيـشــمل احلـضـور
انـفــسـهم  بـإقـتــراح عـقـد جـلــسـة ثـانـيـة
ـداخـلة السـتكـمـال احلوار الـذي ابـتدأ 
تــــضـــــــــمـــــنت اإلعـــــتــــراض عـــــلى رأي
تـرجم مهـما للـمحـاضر مـفاده ان عـلى ا
تــقـدم مــسـتــواه ان يــعـمل وكــإنه اليـزال

لـقـصـة قـصـيـرة لكـاتـبـة إيـرانـيـة لـتـكون
ــا ورد في ـــثــابـــة تــطـــــبـــيق عــمـــلي 
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ــرحـوم وعــقــدت اجلــلــسـة عــلى قــاعــة ا
ـبـنى طــارق الـعـبــيـدي في مــقـر الــدار 
وزارة الـثـقـافــة والـسـيـاحـة واآلثـار وقـد
ادارها بنجاح مـدير الترجمـة التحريرية

ـــوســـوي هـــو صـــحـــفي مـــبـــتـــدئــاً . وا
وإعالمي ويعمل بصفـة رئيس مترجم
في وزارة الثقـافة ويـرأس حترير مـجلة
ــأمــون الــتي تــصــدرهــا الــدار إضــافـة ا
لـعـمله سـكـرتـيـر حتريـر جلـريـدة الـزمان
كمـا عـمل في عـدد من الصـحف الـيومـية
ومنها اجلمـهورية والقادسـية والصباح

والنهضة والدستور وغيرها.

اتـفـاق حتـى اللـحـظـة بـشـأن مـنصب
وزيـر الـداخـلـيـة. وقـال الـعـكـيـلي في
تـصريح امس إن (سـائـرون لم يـعـقد
اي اتفاق مع الـفتح او غيـرهم بشأن
مرشح الداخـليـة وهو امر يـعود لهم
ولــرئــيـس الــوزراء لــتــقــد اسم اي
ـان مـرشـح وطـرحه داخل قــبـة الــبـر
ـوافـقة وحـينـهـا يكـون الـقرار لـنـا با
عـــلـــيه او رفـــضه بـــحـــسب ســـيــرته
الذاتـية ومـدى تـوافقه مع الـضوابط

التي وضعت لالستيزار).
نـافـيـا (مـا تـنـاقـلـته احـدى الـصـحف
الـعـربـيــة بـشـأن لـقـاء لـزعـيم الـتـيـار
الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر مع  قـاسم
سلـيمـاني او غيـره من الشـخصـيات
للتوافق على مرشح الداخلية). فيما
ـتحـدث الـرسـمي بـاسم كـتـلة اعـلن ا
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كـشـف الـنــائب عن حتـالـف سـائـرون
عالء الـربــيـعي عـن بـوادر حلل ازمـة
ــتــبــقــيــة  في احلــقــائب الــوزاريــة ا
اجلـــلــســـتــ األولى والـــثــانـــيــة من

قبل. الفصل التشريعي ا
وقـال الـربيـعي فـي تصـريح امس إن
(كـابــيـنــة رئـيس الـوزراء عــادل عـبـد
ــهــدي يـنــبــغي أن تُــســتـكــمل وفق ا
الشروط والضوابط التي على اثرها
 تكليفه بتشكيلها) ,مشيرا الى ان
(هناك بوادر حللحلة األزمة والطرف
اآلخـر بـتـحـالف الـفـتح نـعـتـقـد أنـهم
يـــســعــون حلــلــهـــا من خالل تــقــد

مـــرشح آخـــر لـــوزارة الـــداخـــلـــيــة),
وأضــــــــاف أن (ســــــــائــــــــرون رافض
ـطـروح حـالـيا لـلـداخـلـية لـلـمرشح ا

وتـقــد أي اسم آخـر تــنـطـبـق عـلـيه
الــشــروط والــضــوابط ســيـكــون حال
لألزمــة). مــبــيـنــا ان (الــطــرف اآلخـر
رشحهم ونعـتقد هناك تفهم رفضنـا 
اســــتــــجــــابــــة وبــــوادر حلل األزمــــة
ــضي بــاسـتــكـمــال كــابـيــنـة عــبـد وا

هدي بغية إجناح احلكومة). ا
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مــرجــحـــا (حــسم بـــاقي الــكــابـــيــنــة
الوزارية باجللست األولى والثانية
قـبل خاصة من الفـصل التـشريـعي ا
بـعد الـرسـالـة األخـيرة الـتي أرسـلـها
ـان بأنه لن هـدي لـرئيس الـبر عبـد ا
يقـدم أي اسم مرشح اال بـعد االتـفاق

ب الكتل السياسية). ب
دوره  ,أكد الـنائب عن حتـالف نفسه
صـــبــاح الـــطـــلــوبي عـــدم وجــود اي

وانسحاب قواته من سوريا بعد دعم
اجلماعات اإلرهـابية وتدريـبها هناك
ــبــاشـر ــبــاشـر وغــيــر ا والــتــدخل ا
نطقة والعالم واليوم بشؤون دول ا
نـــراه يــــتــــحــــدث بـــكـل وقـــاحــــة عن
ـراقـبة اسـتغالل األراضي الـعـراقـية 
ـكن دولـة جــارة جـمـيـعــهـا أمـور ال 
الــسـكــوت عــلـيــهـا وســيــدفع تـرامب
وادارته ثمنهـا غاليا جدا) ,مبيناً أن
اني وحكومي (هناك شبه إجمـاع بر
عـــــلـى ضـــــرورة إخــــــراج الـــــقـــــوات
األمـريــكـيـة ورفض تـصـرفــاتـهـا غـيـر
ـسـؤولـة أو الـقـانـونـيـة والـتي تـعد ا

خرقاً واضحاً لسيادة العراق). 
ـكن وأكـد الـبـلـداوي أن (الـعـراق ال 
أن يكون مسرحاً لـلصراعات الدولية
واإلقـلـيـمـيـة أو قـاعـدة لـضـرب الدول
األخـرى ولن نــسـمح بــجـره إلى مـثل

صلحته).  هكذا محاور تضر 
من جهته  ,اكدت النـائب عن حتالف
االصالح واالعـمـار يـسرى رجـب عزم
مـجـلس النـواب تـشـريع قـانـون يـحد
مـن الــــــتـــــــواجــــــد االمـــــــريــــــكـي في
الـــعـــراق.وقـــالت رجب فـي تــصـــريح
ـان عـازم فـي الـفـصل امس إن (الـبــر
قبل على تـشريع قانون التشريـعي ا
يحـد من التواجـد االمريـكي والقوات

االجنبية في العراق).  
ووجه الـنـائب عـن مـحـافـظـة نـيـنـوى
احــمـــد مــدلــول اجلــربــا رســالــة الى
اعـــضــاء مـــجـــلـس الـــنـــواب بـــشــان

التواجد االمريكي في العراق.
وقــــال اجلــــربـــا فـي بـــيــــان امس ان
(الـوقت االن غـيـر مـنـاسب لـلـخـوض
في تـــفـــاصـــيـل مـــوضـــوع الـــقـــوات
االمـريـكيـة والـقـواعد الـعـسـكـرية في
الـعـراق الن ظروف الـبـلـد االمـنـية لم
تسـتـقر اسـتـقرار كـامل الى حـد هذه

اللحظة).
واضاف ( النرضـى ان تكون أراضي
الـعراق مـنـطـلق لـضـرب اي دولة من
دول اجلـــوار). وكــشـــفت صــحـــيــفــة
عـربـيـة عن وجـود ضـغـوط امـريـكـيـة
نع تمرير قانون على بعض النواب 
اخـراج قـواتـهـا من الـعـراق . ونقـلت
الصـحيـفـة عن مصـدر سيـاسي قوله
ان (هــنـــاك ضــغــوطـــا من واشــنــطن
وخاصـة بـعد زيـارة وزيـر اخلارجـية
االمـريـكي مـايك بـومـبـيـو الى بـغـداد
من اجل رفض تشريع قـانون يطالب
بــــإخــــراج قـــواتــــهــــا مـن الــــعـــراق.
وتصـاعدت الـدعـوات إلى التـصويت
ـان عـلى قــانـون في هـذا داخل الـبــر
االجتـاه قبل أن تـعـلن كـتلـة سـائرون
ـشــروع إلنـهـاء االتــفـاقـيـة الـتــقـدم 
وقّعة ب واشنطن وبغداد األمنية ا
وإلـغــاء الـقـسم الــثـالث من اتــفـاقـيـة
اإلطــار الــسـتــراتــيــجي وأعــقب هـذا
اإلعالن كشـفت مصـادر سيـاسية عن
اثل يدعو إلى وضع مقترح قانون 
جدول زمـني يـنظّم عـمـليـة انسـحاب

القوات األجنبية.  عالء الربيعي

واجلـــلـــطـــات اخملـــتـــلـــفـــة والـــرنــ
ـغـناطـيـسي لـقـيـاس نـشـاط اجلسم ا
ـفاصل والـفـقـرات واألورام ايـضاً وا
وكــامـرة الــغـامــا الـطـب لـلــكـشف عن
وظــــــــــــــــائف األعــــضــــاء والــــغــــدد
والــقـلب والــعـظـام وغــيـرهــا وجـهـاز
االشــــــعــة الـــرقــمي إلعـــطــاء صــورة
فــوريــة خالل الــفــحــوصــات وجــهـاز
ـــوجـــات الـــصـــوتـــيـــة والـــدوبـــلـــر ا
لتشخـيص نشاط األورام وإحتـمالية

السرطانات.
من جهـة اخرى سـيوفـر مشـروع آخر
خطـوطا إنـتاجـية مـتعـددة منـها خط
إنتـاج احلبـوب والـكبـسول  و إنـتاج
ـضادات احلـيوية الدهـون و إنتاج ا
وإنتـاج  أدوية األمراض الـسرطـانية
وذلك في مـــــعــــمل إنـــــتــــاج األدويــــة
ـسـتلـزمـات الـطـبيـة الـذي مـنـحته وا
هــيـــئـــة إســـتـــثــمـــار بـــغـــداد إجــازة
إســتـــثــمــاريـــة  دعــمـــا لــلــقـــطــاعــ
الصناعي والصـحي  والذي ستنفذه
ستـقبل للصنـاعات الدوائية شركة ا
ـــســؤولــيـــة وفق أحــدث مـــحــدودة ا
ـنــطــقـة ــيـة فـي ا ــواصــفــات الـعــا ا

الصناعية /كويريش. 
ونقـل بيـان تـلقـته (الـزمان) امس عن
ـشـروع الـزامـلي تــأكـيـده أن (هـدف ا
هــــو دعم االقـــتــــصـــاد الـــوطــــني في
مـــجـــاالت صـــنـــاعـــة األدويـــة وفـــقـــا
لــلــمـــعــايــيــر الـــدولــيــة مـع حتــقــيق
األهداف االقتصادية للبالد في تلبية
إحتياجات السوق وفـقا للمواصفات

ية).  العا
ــشـــروع مــكــمال واضــاف ان (هـــذا ا
شـاريع االستثـمارية التي لسلـسلة ا
تــرعـــاهـــا الـــهــيـــئـــة وفي مـــخـــتــلف
القطاعات السيـما  في مجال صناعة
ـستلـزمات الـطبـية والذي االدوية وا
سـيـسـهم فـي تـشـغـيل عـدد كـبـيـر من
وســيـعــطي الـعــاطــلـ عن الــعـمل  ,
ـنـتج فـرصــة كـبـيـرة لــلـتـنــافس مع ا

ستورد). ا
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ـيدانـية لإلطالع على ضمن جوالته ا
ــــــشــــــاريع ســــــيــــــر الــــــعـــــــمل فـي ا
منوحة إجازة من قبل اإلستثمارية ا
هـيــئـة إسـتـثــمـار بـغـداد ,زار رئـيس
الــهــيــئـــة شــاكــر الــزامـــلي مــشــروع
مــســتــشــفى األنــدلس الــتــخـصــصي
والكـائن في شارع السـعدون بـالقرب
من سـاحــة الـفـردوس ودائــرة بـلـديـة
ـــــراحل الـــــكـــــرادة لـإلطـالع عـــــلـى ا
ـؤمل إفـتـتـاحه األخـيـرة لـلـمـشـروع ا

قريباً جداً.

وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس
ــشـروع ـرحــلــة األولى من ا ــثل ا
الذي يعد أكبر مـستشفى تخصصي
بكر عن األمراض للعالج والكشف ا
الـســرطـانـيــة في الـعــراق مـكـون من
ـرحـلــة الـثـانـيـة ثالثـة طــوابق أمـا ا
فـتـتـضـمن إنـشـاء مـركـز مـتـخـصص
ـرحــلـة ــعـاجلــة أمـراض الــقــلب وا
ـشـروع تـمـثل إفـتـتـاح الـثـالـثـة من ا
شـروع كونه كلـية لـلطب . (أهـميـة ا
ـواطن لتوفير بتماس مباشر مع ا
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ليث الدليمي محمد كر البلداوي

ــرضى الـســرطـان ـنــاسب  الــعالج ا
بدالً من تكـبدهم عناء الـسفر لـلبلدان
اجملاورة وحتـمل التـكالـيف البـاهظة
بـغــــــــيـة ذلك إذ أنه يـتـمـيـز بـوجـود
أهم جــهــاز مـتــخــصص في الــكـشف
ـــــــبــــــــكــــــــــــــــــــــر عـن األمـــــــراض ا
الـــســـرطـــانـــيـــة (PETSCAN) وهــو
اجلــهــاز األول من نــوعه في الــعـراق
ـستـشفى بـتوفـيره والذي سـتنـفرد ا

للمرضى).
ـسـتـشفـى يهـدف الى  وأضـاف إن (ا
ـعــانــاة الـتي يــعـاني رفع جــزء من ا
مـنـهـا مـرضى الـسـرطـان في الـعـراق
وأشـــاد بــــاجلـــهـــود الــــتي بــــذلـــهـــا
ـشروع وفق الـقائـمـون على تـنـفيـذ ا
دة الزمنية احملددة لها) ,كما إطلع ا
الــزامــلـي عــلى عــمل األجــهــزة الــتي

سـتشفى إذ قـدمت الكوادر يوفرهـا ا
الـطبـيـة فـيه شرحـاً مـفـصالً عن عمل
كل جــــهــــاز. واضــــاف الــــبــــيــــان أن
ــســتــشــفى أحــد إجنــازات هــيــئـة (ا
إســتـثـمــار بـغــداد لإلرتـقــاء بـالـواقع
الصحي في العاصـمة بغداد كما أنه
وفـر الــعـديـد من فــرص الـعـمل خالل
فــتـرة إجنـازه وســيـوفــر الـكــثـيـر من
الـفـرص مـسـتـقـبالً لـلـكـوادر الـطـبـيـة
تخصصة في مجال الطب الوطنية ا

والتمريض بعد إفتتاحه). 
oÐ«uÞ WO½ULŁ

ستشفى متكامل اخلدمات يذكر أن ا
رض والعالج من ناحية تـشخيص ا
بلغ تـابعة وبـطاقة إسـتيـعابيـة  وا

ستشفى من 100 سرير ويتألف ا
طابق أرضي وثمانية طوابق أخرى

هم إذ سيقدم بـهذا الصـرح الطبي ا
ية في راكز العا ستوى ا خدمات 
معـاجلة مـرضى السـرطان والـكشف
ـبـكـر عـنه من خالل تـوفـيـر الـوعي ا
رض ـخاطـر اإلصـابة بـا الصـحي 
ـسـتـشــفى مـخـتـبـرات حـيث تــضم ا
بـــأحــدث طــراز وأجــهـــزة مــتــطــورة
ومــتــخـــصــصــة في عالج األمــراض
الــســرطــانـيــة ومــنــهـا : الــتــصــويـر
الـبــوزتـروني لـتــشـخـيص األمـراض
ـعـجل ومـعـرفــة فـعـالـيــة الـعالج  وا
(CYCLOTRON) الـــــــــــــــــــــــــــــــذري
لـــــتـــــشـــــخـــــيص الـــــقـــــلب واألورام
ــعــجل واإللــتــهــابــات الــصــعــبــة وا
اخلــطي الــذي يـعــتــبــر من أســالـيب
ــيــة لألورام والــطــبق الــعالج الــعــا
ــعـاجلــة شــرايــ الــقـلب احملــوري 


