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احملطـات الكهـربائـية الغـازية حيث 
االخالل بــهــذا الـــعــقــد من قــبل ايــران
بـسـبب اعمـال الـصيـانـة كمـا يـدعي ما
ادى الى تـوقف 5 مـحــطـات عن الـعـمل

بالكامل). 
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مـبـيـنـا ان (هـذه احملـطـات واقـعـة عـلى
الـــشــريـط احلــدودي مـع ايــران حـــيث
تـشـمل مـحـافـظـات عـدة ومـنـهـا ديـالى
وبــــغـــداد وواسـط ومــــيـــســــان حــــيث
تـتــراوح سـعـاتـهـا بـ الف الى 1600
مــيـكـاواط ومــحـطـة الــزبـيـديــة بـسـعـة
2500 مـــيـــكــاواط). مـــضـــيـــفــا ان (من
االسباب االخرى لتراجع توليد الطاقة
الــكــهــربـائــيــة يــعـود الـى غـلـق بـعض
احملطات الكهربائية في البالد من قبل
ـــتــظــاهــرين). مـن جــهــة اخــرى اكــد ا
محـافظ كربالء نـصيف اخلـطابي
ان القـطاع الزراعي في احملـافظة
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كــشف مــديــر قــسم مــتــابــعــة الــدوائـر
هـندس احملـلـية في مـحـافظـة كربـالء ا
احــمـد يــاس اسـبــاب انـقــطـاع الــتـيـار
الـــكـــهــــربـــائي وتـــراجــــعه في اآلونـــة
االخــــيـــرة. وقـــال يـــاس فـي تـــصـــريح
صحفي (فرع توزيـع كهرباء كربالء قد
مر مـنذ شـهر تشـرين الثـاني من العام
اضي 2019 بأزمة كهـربائية كون ان ا
ــديــريــة هي حــلــقــة وصـل بـ هــذه ا
االنـتـاج الـذي يـعطى لـلـمـحافـظـة لـيتم
توزيعه بالتساوي ب احياء ومناطق
كـربالء). مــضــيـفــا ان (اسـبــاب االزمـة
تـعـود الى تـراجع التـولـيـد الكـهـربائي
الـعام في الـبالد نـتيـجـة نقص الـوقود
الـــذي كــان يـــوفــره اجلـــانب االيــراني
ـوجـب الـتــعــاقــد مع وزارتي الــنـفط

والـــكــهــربـــاء لــتـــشــغــيل

كان الذي صري فهـو ا للسـوق ا
ـصــريـون مع كـان يــتـبـادل فــيه ا
االتـــراك بــضـــاعـــتــهم عـن طــريق
ـقـايـضـة والـبـيع والـشـراء لذلك ا
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الــتـــركي بــطـــبــيـــعــته تـــاجــر من
اخــمـس قــدمـــيه الى قـــمــة رأسه
ـصري وانت تـسيـر في الـسوق ا
جتــد احـد الـعــامـلـ في احملالت
يـحــمل امـا حـلــويـات او حــلـقـوم
ويـــقــــدمـــهــــا الـــيك لــــتـــذوقــــهـــا
وبـــاتــســـامــة وكـــلــمـــات عــربـــيــة
حـمـيــمـيـة يـقـنـعـك بـإن تـتـذوقـهـا
حــتى لـو لم تـكن لــديك الـنـيـة في
الـــشــراء وانـت تــأكـل احلــلـــقــوم
وهـو يـسـتـمـر بـالـكالم ويـؤكـد لك
ان بـضـاعـته ال يـوجـد مـثـلـهـا في
الـــســوق وحــيـــنــمــا تـــســأله عن
الــــســــعــــر? تــــبـــدأ
االبتـسامـة تصبح
اوسع وال يـــجــبك
لــكـنه يــسـألك (كم
كـــيــــلـــو تـــريـــد)!?
وحـــتـى لــو كـــنت
مـثـلي تعـاني من
مـــرض الـــســـكــر
ســـوف تـــقـــتـــنع
بــشــراء كـمــيـات
مــن هــــــــــــــــــؤالء
الــــــبـــــاعــــــة في
الـــــــــــــســــــــــــوق
ـــصــــري مـــا ا
لفت نظري هو
كــثــرة مــحالت
بــيع احلـلــقـوم
حــتـى انـنــا فـي كل ســفـرة
يـــأخـــذنـــا الـــكــــروب الى مـــعـــمل

ـيـاه اجلـوفـيـة واالبـار تـعـتـمـد عـلـى ا
االرتـوازيـة وكذلك زيـادة عـدد احلـقول
نـتجة للـبيض وفروج الـلحم ما ادى ا
الى حتقيق االكتفاء الذاتي). موضحا
انه ( تـوجـيه مـديـريـة زراعـة كـربالء
برفع اخلطة السنوية ومتابعة العقود
ـسـتغـلـة كمـا ان اخلـطة والـغـاء غيـر ا
الزراعيـة في احملافظـة تتضمن اطالق
شاريع الزراعية كن مـن ا اكثر عدد 
من اجل الــوصـــول لالكــتــفــاء الــذاتي
لــلـمـحـافــظـة). وتـمــكـنت مــديـريـة مـاء
نـاحــيـة اخلــيـرات من اجنــاز مـشـروع
قـدوني الثـاني على نـهر مـجمع مـاء ا
الـفرات في مـنطـقة الـعنـتاكـية وبـسعة
ملـيون 100 م3 لـكل ساعـة وبـكلـفة 83 
دينار. وقال مديـر ماء ناحية اخليرات
ــهــنــدس مــســلم كــاظم في تــصــريح ا
ــشـروع صـحــفي ان (تـخــصـيــصـات ا
جاءت بـصورة مـشتركـة ب احملـافظة
ومديريـة ماء كربالء على
شـروع قد الرغم مـن ان ا
اجنــز خالل مــدة امــتـدت
الكــثـــر من ســنـــة كــامــلــة
بـســبب مـشــاكل مـالــيـة).
ـشروع مـشـيـرا الى ان (ا
بــــدأ بـــتـــقـــد خـــدمـــاته
ـنـطـقـة لــلـمـواطـنـ في ا
ـقـدمة وحتـسن اخلـدمة ا
الى  7 قــرى). مــبـيــنـا ان
(اهــمـيـته تــكـمن في كـون
ـــــــشــــــروع يــــــعـــــــد من ا
ــــــهــــــمـــــة ــــــشــــــاريع ا ا
والـــــضــــروريـــــة الهــــالي

الناحية).
وجــهــزت شـــركــة تــوزيع
ــنـــتــجـــات الــنـــفــطـــيــة ا
مــخـيــمـات الــنـازحـ في
مـحـافظـة  دهـوك ومـخيم

قــد شــهـد نــهـضــة كـبــيــرة بـعــد الـدعم
احلــكــومي لــهـذا الــرافــد االقــتــصـادي
الـــذي يـــعـــد واحـــدا من اهـم الـــروافــد
االقتـصاديـة التي تـوفر االمن الـغذائي
للبالد. مشيدا (بجهود مديرية الزراعة
في كـربالء وجــهـودهــا الـطــمـوحـة في
مـــجـــال االنـــتـــاج الـــزراعي والـــثـــروة
ـسـتـمـر). احلـيـوانـيـة نـتـيـجـة الـدعم ا
مضـيفا ان (كـربالء شهدت تـوسعا في
ساحات الزراعـية وخاصة في مجال ا
زراعـة احلـنـطـة والـشـعـيـر حيـث كانت
زروعة باحلنطة ال تتعدى ساحات ا ا
ولــكن الـ 3 االف دو قــبل عــام 2003 
عـــام  2020وصـــلت الى 90 الف دو
بسبب استخدام التقنيات احلديثة في
الـزراعة والـري باالضـافة الى الـتوسع
في زراعــــة مـــخــــتـــلف اخلــــضـــراوات
والفـواكه). فـضال عن الدعم احلـكومي
ناطق الصحراوية التي وخاصة في ا

الـنـمـرود في جـبل سـنـجـار ومـخـيـمي
اجلدعة وحمـام العليل بـ 200 لتر من
الـنـفط األبـيض مـجـانـاً لـكل عـائـلة من
خالل فرع الشركة في مـحافظة نينوى
وبــــالــــتــــعــــاون مـع وزارة الــــهــــجـــرة

هجرين . وا
وأعلن وكـيل مديـر عام شركـة التوزيع
األسـتاذ حـسـ طالب في بـيـان تلـقته
ـذكـورة (الـزمــان) امس ان (الـكــمـيــة ا
سيـتم توزيـعها لـلمـخيمـات على شكل
دفـعات وفق آلـية مـنـظمـة وأن الشـركة
ومن خالل تــوجــيــهــات مــعـالـي وزيـر
الـنــفط حــريــصــة عــلى تــوفــيــر كــافـة
إحـــتــيــاجــات الــعـــوائل الــنــازحــة من
شـتـقـات الـنـفطـيـة حـيث إنـهـا تولي ا
لف النازح إهتـماماً كبيراً  ويأتي
ـــيــدانـــيــة ـــتـــابــعـــة ا ذلك من خالل ا
ــسـتــمـرة الــتي يـجــريـهــا مـســؤولـو ا
ـواقع الــتي يــتم فـيــهـا الـشــركــة في ا

 .( جتهيز النازح
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وأكـد طـالب (إنــنـا لن نـألــو جـهـداً في
ــنـاطق الـتي إسـتــمـرارنـا بــتـجــهـيـز ا
تـضــررت من اإلرهـاب بـالـوقـود الالزم
سـواء كـان للـنـازح أو من الـعـائدين
الى مــــنـــاطــــقـــهـم أو من خالل قــــيـــام
نافذ الـتوزيعية في شركتـنا بتأهـيل ا
تــلك احملــافــظــات وإعــادة جتــهــيــزهـا
نتجات النفطية حتى عودة احلياة با
الى طبيعـتها).يذكـر ان شركة التوزيع
مسـتمرة بـتجهـيز احلصص الـشهرية
ـنــتــجـات الــنـفــطــيـة لــلـنــازحـ من ا
ـنـاطق احملـررة مـنـذ بـدايـة الـنزوح وا
عـبـروضع خــطط جتـهـيـزيــة لـتـغـطـيـة
إحتياجاتـهم في ظل الظرف اإلنساني
الـذي يـواجهـونه من أجل مـسـاعـدتهم
على العـودة الى احلياة الطـبيعية في

مدنهم احملررة .

االسـيـوي اهم وأجـمل شـارع هـو
بــــــإسـم (شــــــارع بــــــغــــــداد) وفي
اجلــــــــــانـب االوربـي أهـم واوسـع
واجـــــمل ســــوق
هــــــــــو بــــــــــإسم
(الــــــــــــســـــــــــوق
صـري) ولكال ا
االســمــ بــعــد
تــــــــــاريــــــــــخـي
وعــــــســـــكـــــري
بــــالــــنــــســــبـــة
لـشـارع بـغداد
حـيــنـمـا مـرت
الــــقـــطــــعـــات
الــعــســكــريــة
مـن هـــــــــنــــــــا
لـــــــتــــــحــــــتل
بــغــداد امــا
بــالـــنــســـبــة
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تــركـــيــا من الــدول الـــتي حتــافظ
ـة لـألثار عـلـى الـتـسـميـات الـقـد
واالمـاكـن الـتـراثـيـة فـهي لـيـست

مثل ايـران الـتي اعادة
تـــســـمـــيـــة االشـــيـــاء
واالماكن بعد الثورة
االسـالمـيــة بــإســمـاء
ورمــــوز مـــعــــاصـــرة
وكــــــــذلـك لــــــــيــــــــست
بالـتأكـيد مـثل العراق
الـذي قـام بـتـغـيـيـر كل
ـدن واالماكن اسمـاء ا
الـتـراثـيـة كــلـمـا تـغـيـر
الـــنــظـــام الــســـيــاسي
فمثال مدينة الثورة في
زمن عـبد الـكـر قاسم
اصبحت في زمن صدام
(مــديــنــة صــدام) وبــعــد
2003 اصـــــــــــــــــبــح اسـم

ـــديــنـــة (مــديـــنــة الـــصــدر) في ا
اسطنبول مثال على االسماء غير
الــتــركـيــة لم يــتم اجــراء تـغــيــيـر

عـلــيــهــا فـفـي اجلـانب

احلـلـقـوم عنـد عـودتنـا من مـديـنة
بـــــورصـــــة ســــــألت احـــــدهـم عن
السـبب? قـال لي: االتراك كـانوا ال
يـحــبـون تــنـاول احلــلـوى لـكــنـهم
كانوا يعانون من مرض (اجلرب)
احــدهم نــصح اجلــمــيع بــتــنـاول
احلـلـويـات واحلـلـقـوم لـلـتـخـلص
ـرض الــلــعـ وعــنــدمـا من هــذا 
تنـاول االتراك احللـقوم تخـلصوا
! ومـنذ ذلك ـرض اللـعـ من هـذ ا
الوقت انـتشـرت صنـاعة احلـلقوم
واصبـحت مـحالت احللـويات في

كل مكان!
w d² « À«d² «

ليس اهتـمام االتراك يقـتصر عما
مـــــــــوجـــــــــود فـي داخـل االراضي
الـتــركـيـة فــقط بل هم حــريـصـون
عـلـى مالحـقــة االمــاكن الــتـراثــيـة
حـتى لـو كـانت خـارج تـركـيـا ولو
فـي اراضي من كــانـــوا اعــدائــهم
ففي مديـنة (سالـونيك) اليـونانية
الـــتـي كـــانت تـــضم ابـــو االتـــراك
(اتــــاتـــورك) حــــيث كــــانت والدته
دينة وطفولته عندما كانت هذه ا
تابعة للدولة العثمانية وقد خدم
مـصطـفى كمـا اتاتـورك عسكـريته
ــديـــنــة وكـــان له بــيت في هـــذه ا
هـنـاك حـيـنـمـا رجـعت سـالـونـيك
الـى الـيـونـان اصـرت تـركـيـا عـلى
شراء هذا البيت لتجعله قنصلية

دينة. الدولة التركية في تلك ا
—uBI «Ë ‚«uÝô«

االســواق الــشــعــبــيـة مــثـل سـوق
الــفــاحت والــســوق الــكــبــيــر قـرب
جــامع بـايــزيـد (كــران بـازار) تـدل
عــــلى االهــــتــــمــــام بــــالــــتــــجـــارة
واحملــافــظــة عــلى تــلك االســواق
فـبـاالضـافـة الى االهـتمـام الـكـبـير
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ـفاصل ـهمـة في اجنـاح العـمل في اي قـطاع من ا واحـدة من االسـاليب الـعمـلـية ا
احلـكـوميـة هي ضخ طاقـات متـجـددة ومتـحفـزة علـى االبداع في الـعمل وان اتـباع
هـذا االسلـوب يعـد خطـوة للتـغيـير نـحو االفـضل وهو مـا تتـبعه اغـلب البـلدان التي
تـتـعامـل مع االبداع في الـعـمل لـكن اليـوم نـحن نواجـه مشـاكل انـهت روح االبداع
والنجاح في الـبلد بسـبب سياسيـات خاطئة اتـبعتهـا حكومات سـابقة وحالـية منها
معانـاة محاضـري التربيـة التي لالسف لم حتل جذريـا بعد محـاوالت حتويلهم من
مـحاضـرين الى عـقـود وزارية بـل ان الطـمـوح هو تـعـيـ وانصـاف هـذه الشـريـحة
الـتي قدمت الـكـثـير لـلـمؤسـسـات الـتربـويـة لسـنـوات وهم يـحاضـرون بـاجملان رغم
رون بـهـا فـمـنـهم من يـحـاضر صـبـاحـا ويـعـمل مـساءا الـظـروف الـصـعـبـة التـي  

لتوفير لقمة العيش لعوائلهم وان حتويلهم الى عقود ليس حل جذريا للمشكلة.
فــمـا زال الـتــقـد لــلـعـمل وبــأعـداد كــبـيـرة مـن اخلـريـجــ اجلـدد لـلــعـمل بــصـفـة
محاضـرين قائم الى هذه اللـحظة حتى بـدأت بعض مديريـات التربيـة التوقف بعدم
شـكلـة وعدم ايـجاد ـوافقـة على عـملـهم كمـحـاضرين جـدد وهذا مـؤشر لـتفـاقم ا ا
حلول تـسهم بتعي مباشر للمالك لكل من يـتقدم للعمل في مؤسسات التربية وان
شكلة اعـداد كبيرة من هـذه الشريحة اتباع هذه الـطريقة بـالتعي يـعني صناعـة ا
عنية واحدة من دى من قبل اجلهات ا تطالب بـالتعي  وان غياب التخطيط بعيد ا
شكلة اذ يـجب ان تكون لدى وزارة التربـية خطة فاعـلة لتشغيل اهم اسباب هـذه ا
هذه الطـاقات الشـبابـية واستـيعابـها وان كانـت االعداد كبـيرة فالـعديد من ادارات
دارس ما زالـت تعاني من شواغـر ونقص الكـوادر التربويـة الختصاصـات مهمة ا
ـستوى الـعلمي ونـسب النـجاح.نحـتاج الى تـخطيط عـند تـوظيفـها تـسهم في رفع ا
ديريات من اجل حل درسية من قبل ا استراتيجي وجرد سنوي العداد الكوادر ا
مـشكـلـة احملاضـرين باجملـان نـهائـيا من خـالل العـمل على تـعـي من هم اصـحاب
شكلة تتطلب اهتمام كبير من االسبقية باخلدمة على شكل دفعات دورية سنويا  ا
حاضـري باجملان وانـصوفهم والـتعي عنـية اليالء اهتـمام واسع  قبل اجلهـات ا
اسوة بأقـرانهم من الـكوادر الـتربـويةمع ضـرورة استحـصال مـوافقـات خاصة من
ـالية التي تضمن التعيـ وانهاء العمل اجملانيهذا وافقات ا وزارة التربـية لتوفير ا
سينـعكس ايجابـا على البلـد من حيث تشـغيل واعطاء حـقوق هذه الشـريحة والتي
سـتصـبح اكثـر عزم في خـدمة بـلدهم بـالعـملـية الـتعـليـميـة من جهه وسـد الشـواغر
والـقضـاء عـلى نـقص الـكوادر ورفع الـطـاقـات العـلـمـية فـي مدارس الـبـلـد من جهه
ـعاجلات اخرى. وعـلى وزارة التربـية وضع خـطط استراتـيجـية تعـمل على وضع ا
تـفـاقـمة الـتي يـعـاني مـنهـا الـواقع الـتـربوي النه قـطـاع حـيوي الالزمة لـلـمـشـاكل ا

ستقبل ومصير بلد بأكمله.

ــقـــدس (اجلــوامع) بــالــدرجــة بــا
االولى تــــأتي بـــعـــدهـــا االســـواق
الـتــاريـخـيـة وبــالـدرجـة الــثـالـثـة
الـــقـــصــور والـــقالع ومـن يــتـــهم
الــدولــة الــعــثــمــانــيــة بــاالسـراف
والـــبـــذخ في بـــنـــاء قــصـــورهم ال
يـكـون منـصـفـا فـقـصـر الـسـلـطـنة
العثمانية االول والتارخي والذي
يــقع في مـربع مـسـجـد الـسـلـطـان
احـمـد آغـا وكـنـيسـة  ايـا صـوفـيا
(تـوبــكـابي) هــو قـصـر مــتـواضع
ـعـاري عــلى الـرغم مـن الـتـنــاغم ا
ـســجـد والـكــنـيـسـة بـيــنه وبـ ا
لــكـنه في الـقـرن الــتـاسع عـشـر لم
يــعــد مالئــمـا لــعــقــد االتـفــاقــيـات
ـعـاهـدات واسـتقـبـال الـسـفراء وا
فــــيـه بــــاالخص بـــــعــــد تــــعــــريف
القـواعد الدبـلومـاسية في مـؤتمر
فـــــيــــنــــا عــــام 1815 وفـي عــــهــــد
الــسـلــطـان مــحـمــود الـثــاني قـرر
الــــعـــيـش خـــارج هــــذا الـــقــــصـــر
واصــبح قــصــر تــوبــكــابي مــركـز
لـلـشــعـائـر  ومـا جــذب انـتـبـاهي
وانا اقف امـام بوابـة (تو بـكابي)
ـــدفع) والـــتي تــــعـــني (بــــوابـــة ا
لوجـود مدفع بالـبوابة اسـتذكرت
االعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الـــســـوريــة
ـصريـة وهي تـقول والـعـراقيـة وا
دائـمـا (فـرمـان من الـبـاب الـعالي)
في اســـطـــنـــبـــول وهـــذا الـــبـــاب
العـالي يـعني مـصدر احلـكم وهو
الــــــبــــــاب الـــــذي ال يــــــدخل مــــــنه
االالـسـلـطـان  امـا رئـيس الوزراء
(الــــــصــــــدر االعــــــظـم) والـــــوزراء
والـقـادة العـسـكريـ فـيــــدخـلون
من بــاب اخــر يــطــلق عــلــيـه بـاب

السالم.
©l³²¹®
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تُـدرج هــذه احلـقــائق ضـمن مــهـام
وزارة االتصاالت التي يجهل اغلب
ـهـمـات بـهـا الـرأي الـعـام مـاهـيـة ا
همات ناطة وحقـيقة أداء هذه ا ا
بــشــكل فـــعــلي وأين تــقع حــقــوق
ـــواطن الـــعــراقـي في احلـــصــول ا
ـمـيـزة على عـلى خـدمـة االتـصـال ا

شبكات الهاتف النقال.
ـعـرفـة هـذه احلـقـوق عـلـيـنـا أوال و
مــعــرفــة من هي وزارة االتــصـاالت
هي مــؤســســة مــســؤولــة عن رسم
ســـــيــــاســــة قـــــطــــاع االتــــصــــاالت
علومات وانشـأ البنى التحتية وا
وإدارة مــزودي خــدمـة االنــتــرنـيت
وتــنــظــيم مــحــتــواه أســسـت عـام
2003 بـــعـــد فـك ارتـــبــــاط نـــشـــاط
علومات عن االتصاالت والبريد وا
ــــــــــواصالت وزارة الــــــــــنـــــــــقـل وا
وأصـــــبـــــحت وزارة االتـــــصـــــاالت

تضـــم :
1- الــشــركــة الــعــامـة لـالتــصـاالت
ـــجـــال ـــعـــلـــومـــات وتـــعـــنى  وا
االتـصاالت الـسلكـية والـالسلـكية 
ايـكرووي والضوئي  والتراسل ا

واالتـــــصــــاالت عـــــبــــر احملـــــطــــات
الــفــضـــائــيــة األرضــيــة  وتــراسل
الـبـيـانـات والــشـبـكـات الـضـوئـيـة

وتقد خدمة االنترنيت.
2- الشركة العامة للبريد والتوفير
وتعنى بـتوفيـر اخلدمات الـبريدية
ــصــرفــيــة لــلــجــهـات ــالــيــة وا وا
ـــواطـــنـــ داخل احلـــكــومـــيـــة وا

العراق وخارجه
3- شــركـة الـسالم الـعـامـة وتـعـنى
ــنــظــومـات بــتــنـفــيــذ وتــشــغــيل ا
ــتــكـامــلـة لــلـمــراقـبــة واحلـمــايـة ا
االلكترونية والسيطرة االلكترونية
والـــكـــهـــربـــائــــيـــة ومـــنـــظـــومـــات

االتصاالت السلكية والالسلكية .
ـــا ورد جنـــد إن الـــعــمـل الــذي و
ســــــعـت وزارة االتـــــــصـــــــاالت إلى
حتقيقه خالل مدة تـأسيسها كانت

تكمن في : 
- زيـادة مـقـدار االسـتـثـمـار بـقـطاع

االنترنيت 
- وتـــوفـــيـــر الـــبـــنـى الـــتـــحـــتـــيــة

علومات  لالتصاالت وا
- وحتـــديث الــــبـــنى الـــتـــحـــتـــيـــة

وجودة سابقاً لنشاط البريد  ا

- وتطوير خدمات البريد للوصول
ية  إلى مصافي الدول العا

- ودعم وتطوير االبتكار في مجال
الدراسات والبحوث 

ـتقدمة ية ا - ونقل اخلـبرات العـا
من خالل الدخول في الشراكات. 
- والـتـهـيـئــة جلـعل الـعـراق مـركـز
اقــــــــلـــــــيـــــــمـي فـي االتـــــــصـــــــاالت

علومات  وتكنولوجيا ا
- الــــعـــــمل عـــــلى جـــــعل بـــــيــــئــــة
االتــصــاالت بــيــئــة أمــنــة صــحــيــاً
ومعـلومـاتيـاً وذلك من خالل احلد
من تـــــــأثـــــــيـــــــر االشـــــــعـــــــاعــــــات
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة ألجــهـزة
االتــصــاالت الالســلـكــيــة وتـنــفــيـذ
مــــنـــــظــــومــــات إنـــــذار مــــبــــكــــرة
واالسـتـخـدام األمن لـتــكـنـولـوجـيـا

علومات. االتصاالت وا
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وان كل ما ورد من مهـمات وإعمال
حتــــقــــقت عــــلى ارض الــــواقع في
مجـال عمل وزارة االتـصاالت يـب
الـــــــفـــــــرق الــــــواضـح بــــــ وزارة
االتصاالت كؤسسة حكومية واحد
الـــتــشــكــيالت الـــوزاريــة لــرئــاســة

الــــــوزراء وبــــــ هـــــــيــــــأة اإلعالم
واالتصاالت. 

فـوزارة االتــصــاالت هي مــؤســسـة
مــسـؤولـة عن رسم ســيـاسـة قـطـاع
ــعــلـومــات وانــشـأ االتــصـاالت وا
الــــبـــنـى الـــتــــحــــتـــيــــة اخلــــاصـــة
باالتـصـاالت وإدارة مزودي خـدمة
االنترنيت وتنظيم محتواه فضالً

عن تقد خدمات الـبريد والتوفير
راقبة الفيديوية. ومنظومات ا

فـي حــــــــــ إن هــــــــــيــــــــــأة اإلعالم
واالتصاالت تعد هيأة مستقلة غير
مــرتــبـــطــة بــأي جــهـــة حــكــومــيــة
ــوجب أمـر تــأســست عـام 2004 
ـرقم 65 وهي ســلـطـة االئــتالف وا
ـسـؤولـة عن تـراخـيـص الـقـنوات ا

اإلذاعـــــيــــة والــــتــــلـــــفــــزيــــونــــيــــة
والـــفــضـــائــيـــات ووســائل اإلعالم
األخـــرى والـــعـــمل عـــلى تـــنـــظـــيم
السياسة اإلعالمية وكـــــــذلك منح
ـوبـايل ـزودي خـدمـة ا تـراخـيص 
والـهـواتف الـنــــــــقــالـة وتـسـجـيل
اسـم الـــــنــــطـــــاق (رمـــــز الـــــعــــراق
يiq) واســــتالم شــــكــــاوى الــــعــــا

ستهلك . ا
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ان وزارة االتـــصــــاالت لـــيس لـــهـــا
عالقــة بــخـدمــات الــهـاتف الــنــقـال
وشبكات االتصال لـلموبايل (أسيا
وزين وكــــــــــورك) من جــانـب أخـر
فـأن عـمـلـيـات الـقـطع الـتي تـعرض
لها الـعراق خلدمـات االنترنــــت لم
تــــــــــكـن بـــــــــقـــــــــــــــــــرار من وزارة
ـــا جـــــــــاءت من االتــــصــــاالت وإ
جهـات عـــــليـا في ح إن الوزارة
سـاهمت بـشكل فـاعل بأسـتحـصال
ـوافــقـات لـرفع احلـجب احلـاصل ا
عـن مـواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي
بـــشـــكل نـــهـــائي بـــعـــد صـــــــــدور
األوامـر بـإيـقـاف خـدمـة االنـتـرنيت

في العراق.

صور اتاتورك

كـنت اجـهـز نـفـسي لـلـتـبـضع وتـصـفح بـعض الـصـحف واحـتـسـاء الـشـاي قـرب
الـسـوق الشـعـبي بـرواده الفـقـراء الذين ظـلـوا بذات احلـال كـادح في الـعـهدين
القـد واجلديـد .. لم يتـغيـر عنـدهم شيء من مـلفـات الهم الـتي يصـطبغ بـلونـها

واطن العراقي العام ..  يوم ا
بالـشتاء وبسـبب برودة اجلو وكي ال ابـتعد عن مـشهد الـناس الطـيب وهم مادة
قـلـمي وفحـوى فـكـري وهمي واهـلي ونـفسي.. اتـخـذ من فـسحـة تـقع قبـالـة محل
صـــــديـقي (خالـد أبو الـثلج) .. كـمـا اصطـلح على تـسمـيته .. وهـو العب كروي
دينـــــتنا .. وقد امتاز ورياضي مـحترم وعضو نادي سابق للهـــــــيـئة اإلدارية 
ـارســاته احلـيــاتـيـة بــالـكـد واالجــتـــــهــاد مـنـذ ســنـوات طــويـلـة فــــــــضال عن 
اليـومـــــية ال يـنسى اهل الـبيــــــت الريـاضي الذي عـشقه من صبـاه .. فــــــــما
ان يـراني حـتى يـامر بـكـرسي يـحتـويـني حتت دفء الـشمس وجـمـال طبـيــــــــعة
مدنـنا - برغم البؤس احمليط بها - .. مـا ان ابدا قراءة عنــــاوين الصحف حتى
يكـون قدح الشاي قد حضر بطلب الكابــــ خالد العتابي .. كجزء من احترامه

وحبه البناء مدينته وال ســــيما الرياضي منهم .
بــأحـد األيــام تـوقف صــديـقي الــكـابـ مــحـمــد رزاق يـسـالــني عن بــعض هـمـوم
ـنـهوبـة.. وعـلى طريـقـة كرم ريـاضتـنـا العـامـة وما خص مـنـهـا رياضـة مـدينـتـنا ا
ـفاجـأة كـانت مدويـة .. اذ سلم الكـاب خـالـد وصل لنـا الشـاي احلـار فورا .. ا
فردة صديـقي على بائع الشاي وناداه بكلمة أسـتاذ .. فسالته حتت استغراب ا
.. ما هـو عمـلك اذا .. فـقال : (انـا مـعلـم ووقت الفـراغ ابـيع الشـاي .. لـصعـوبة

عيشة .. كما ان اخي قد مات وترك اربع من عياله بعهدتي) ..  ا
مع مـا خلـفته اإلجـــــــابـة من حزن وخـز وجداني وجـلد ذاتــــــــي اال اني اردت
ان أقبـــــــل يـده وتمنــــــيت تقد الــــــــــشاي له احتراما للـمعلم .. على طريقة
عـلم ان يـكون رائـعـة احـمد شـوقـــــــــي : (قف لـلمـعـلم واوفه الـتبـجـيال .. كـاد ا
رسـوال) .. كــــــــمـا تـذكــرت أســــــــــتـاذ مـحـمــد مـعـاون مـدرسـة ابــنـائـنـا الـذي
اضـطـر الى فتح بـسـطيـة بـعد الـدوام يـبـيع بهـا الـسكـــــــائـر والعـلك في حـصار

التسعينات ..
عـدت لــلـــــبــيت وراسي يــــــــدور بـضـــــــــيم الـعــراق.. واذا بـالــبـاب قــد طـرق 
فـفـتـحـته  – ويـا مـا اكـثـــــــر الـطـارق مـن متـســـــــولـ ومـحــــــــتـال ....  -
فـرايت رجالً تـعـبـاً دخل بـاجــــــــواء االسـتـجـداء فـورا وبـدا يـعـــــــــد مـعـانـاته..
فـأعـطـــــــــيـته شيــــــــئـاً بـسـيـطاً  شــــــــكـرني ودعـا لي .. واخـذ يـطـرق أبواب
تــــسـول.. لكنه يشـكل حالة مسـتشرية في اني  بقـصة ا ـعزل عن ا أخرى . 

عراق اليوم .. 
بهـذه االثناء مر شـاب متلثم يـصيح : (شعـر بنات شعـر بنات ..) فاوقـفته لشراء
بـعض اكـياس احلـلوى الـتي يـبيــــــــعـها عـلى شكل شـعـر البـنات كـمـا اشتـهرت
بهــــــــــذه التسمـية منذ عـقـــــــــود .. وسألته عن حـاله  فقال : (نحن مـجموعة
قهور  جـــــــــئنا الى بغداد بحـثاً عن لقمة العيش شــــــبـاب من مدن اجلنوب ا
جـــــراء مـا تعـانــــــــيه مـناطـقنـا من خراب وبـطالـة خانـــــــــقة.. اضـطــــــــرتـنا
الدوران بال كـلل في شوارع العاصمة نبيع هـذه احللوى مشياً على االقــــــــدام
نـقطـع عشــــــــرات الـكيـلـومتـرات يـوميـا بـعيـد عن أهـلنـا واطـفالـنـا من اجل اجر

ـاء زهـــــــــيــد ال يـكـفي لــسـد أجـور الــكـهـربـاء او قــنـاني ا
فضال عن مـتطـلبـات احلــــــــياة مـن مشفـيات وحـاجيات
وملـزمات .. ذلـــــــــك يحدث فـيما يعـــــيش اهـلينا على
ظهـر بحيرات الـنفط التي حـبانا الله بـها .. فيمـا احالها
االســـتــــــــــعــمـــار والــلـــصــوص والــفـــاســـــــدون وبــاال

علـــــينا ..)

بغداد
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ـفارقات الـغريبـة ان يكون سبـعة زمالء في مـديرية الـتحرير من جيـد الصدف وا
في اجلـريـدة التـي كنت اعـمل بـهـا يحـمـلـون اسمـاً مـشـتـركاً لـلـجـميع في ظل ود
واحتـرام وذكريـات طريـفة عـالـقة في ذاكـرتنـا ونحـن نتـداولهـا ب احلـ واالخر

اضي . منذ بداية السبعينات في القرن ا
فـلقـد شـاء العـمل الـصـحفي الـيـومي ان يجـمع مـدير الـتـحريـر هـؤالء النـخـبة في
قاعـة عمل واحـدة دون النـظر الـى ما سـيحـدث من مفـاجـئات مـباغـتة ومـشكالت
عمار وقـاسم التميمي وقاسم حسن ثنـائية وهم الزمالء قاسم العبـيدي وقاسم ا

وقاسم سلمان وقاسم سنيد وقاسم العاني .
وعـنـدمـا يتـصل مـسـؤول االسـتـعالمـات بـان هـنالـك مراجع يـريـد مـقـابـلـة اسـتاذ
ـعني القاة الـزائـر الذي يـجـهل الشـخص ا قـاسم في الـتـحريـر يـتأهب اجلـمـيع 

قابلة استاذ قاسم .... فقط هو مرسل من شخص خارجي 
وحينـما يدعو مـدير التـحرير (قاسم) يـأتي تباعـا اجملموعة الـسبعة وهـنا يصرخ
اريـد (قاسم ) فقط مشكلتي يا اخوان انتم 7 صـحفي حتملون نفس االسم ...
ـسألة سهـلة نادي قاسم محـليات قاسم ريـاضة قاسم دولية استاذ الـله يخليك ا
شكلة قاسم تصـميم وهكذا يكون االشكال قد حل لبيقية االسماء السبعة .. ال ا
كـتـاب امـر تـعـيـ صـدر الـيـوم يحـمـل اسم (قـاسم) .. فـجـأة يدخـل احلاج فـالح
بـرقات ـرسل ليـبلغ بـان اجلديـد قـد ع في قـسم ا الزيـدي والد الـدكتـور عبـد ا

شكلة .. لديه وهو محمد ابو قاسم سهواً .. فضحك اجلميع وقالوا أنحلت ا
ن رحل الـى جنان اطال الـله عمـر من تبـقى اليـوم في احليـاة ورحمـته الواسـعة 

ربه تعـالى ولـنا الـسلـوان لرحـلـة اخلمـسة والـعـشرين عـاماً
من متـعة العمل االعالمي التي تخللتـها قفشات اساتذتنا
وزمالئـنـا االعزاء ضـيـاء حـسن ومـؤيـد الـبـدري وفاضل
ـان وهاني الفـراجي وزيـد احلـلي ومحـمـد حـامد ابـو ا
الــعالق مع مـدراء الــتـحـريــر حـول تـوارد هــذه االسـمـاء

للنداء الواحد في هذه القاعة .


