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ورائحته ولونه الذي يصبر بطاعته
لــنــا ويـفــتح بــامـرنــا ويــغـلـق كـذلك
والنــــحــــتـــــاج الى كــــهـــــربــــاء ونت
يــتـحـكــمـان به وبــنـا وهــو احلـبـيب
الـقـريـب والـذي تـغـنـيــنـا به وبـحـبه

شعرا وغناءا) .
واخـيـر يـقــول الـنـاقـد جـبـار مـوسى
(افــضل قــراءة الــكــتــاب ورقـيــا النه
ــوجـودة يــنــطــبع عــلى احلــقــائـق ا

موضوعيا وميدانيا) .
 يــشــار الى ان عــدد من الــنــاشــرين
ــؤلـفــ  اكـدوا عــلى إن الـكــتـاب وا
ـــســـمـــوع حـــقق انـــتـــشـــارا خالل ا
ــاضـيــة في الــســنــوات الــقــلــيــلــة ا
ــنــطــقــة الــعــربــيــة لــكــنه رغم ذلك ا
يــواجـه بــعض الــصـــعــوبــات الــتي
حتـــول بـــيـــنه وبـــ الـــصـــدارة في
وســــائل اإلطـالع بــــحــــكـم ســــرعــــة

وسهولة تداوله.
كتوبة ورغم أن حتويل النصوص ا
إلى مــواد مـســمـوعــة مـعــروف مـنـذ
ثالثـينـيـات القـرن الـعشـرين تـقريـبا
عــنـــدمــا كــانت
تـســتــخـدم في
ــــــــــنــــــــــاهج ا
الــتــعــلــيــمــيـة
ـــــــدارس بـــــــا
واجلــامــعـات
فـــإن الــشـــكل
احلــــــــــــــديـث
لــــتـــحــــمـــيل
الـكـتب عـلى
مــــنــــصــــات
ومـــــــــــواقـع
إلـكـتـرونـية
وطــرحـــهــا
لـــلــبـــيع لم
يــظــهــر إال
بـــعـــد ذلك
بـــــنــــحــــو
نــــــــــصف
قــــــــــــــرن.
وفـــــــــــــــي
ـنــطــقـة ا
ـواقع قبل الـعـربيـة ظـهـرت هـذه ا

سنوات قليلة.
هني وكتب رئـيس جلنـة التـطويـر ا
والـــنـــشــــر اإللـــكـــتــــروني بـــاحتـــاد
صريـ شريف بكر في الناشـرين ا

مـواقع الـتـواصل االجـتـماعـي قائال
(ال تـوجــد احـصــاءات مـوثــوقـة عن
ـسـمـوعة عـدد مسـتـخـدمي الـكتب ا
نطقة العربـية وهو ما ينطبق في ا
ــقــروءة. لــكن كــذلك عـــلى الــكــتب ا
ــــؤكـــد أن اإلقـــبـــال عـــلى الـــكـــتب ا

سموعة في تزايد). ا
وأضاف (تزايدت تطـبيقات ومواقع
ـسمـوعـة خالل العـام أو الكـتب ا
اضيـة من عدد ال يـتجاوز الثالثـة ا
أصابع اليـد الواحدة إلى الـعشرات
عبـر نظـامي أنـدرويد ومـنهـا مواقع
جـادة تقـدم خـدمة حـقـيقـيـة وأخرى
عـبـارة عن مـشـاريع وهـمـيـة ظـهرت
واختـفت سريـعا لـعدم قـدرتهـا على
مــواكـــبـــة الــســـوق واحـــتــيـــاجــات
). وأشـار إلى دراسـة ـســتـخـدمــ ا
ـصري أجراهـا احتاد النـاشرين ا
ــزيـد من الـقـراء عن كـيــفـيـة جـذب ا
والتـوسع في سـوق الـنشـر وإدخال
فـئــات جـديـدة كـانت لــهـا مـؤشـرات
واضـحـة حـول مــسـتـخـدمي الـكـتب
ـدير الـتـنفـيذي ـسمـوعـة.ويقـول ا ا
في الشرق األوسط وشـمال أفريـقيا

لتطبيق (كتاب صوتي) الذي انطلق
في  2016 ويضم نحو  100كتاب
مسمـوع (لو رجعـنا بالـوقت لعام
مـاضـيـ لم يـكن أحـد يتـوقع حـجم
ـسـمـوع الـنـمـو في سـوق الـكـتـاب ا
الـعــربي هـذا اجملـال أحــدث دهـشـة
جال حتى بالنـسبة للـمستثـمرين 

النشر). 
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ـندالوي ويقـول النـاقـد علي شـاكر ا
ــشـكـلــة احلـقـيــقـيــة أن مـعـظم ان (ا
ستـخدم يـريدون الكـتب مجانا. ا
وعـي الــنـــاس أيــضـــا يــحـــتــاج إلى
ن تطوير وأضـاف (لألسف كثير 
قــامــوا بــتــحــمــيل الــتــطــبــيق عــلى
هــواتــفــهم الــذكـيــة اســتــمــعـوا إلى
األجزاء اجملانية الـتي تروج للكتاب
أو الكـتب اجملانـيـة تمـاما ثم عـزفوا

بعد ذلك عن الشراء).
الـطــالــبــة ابــتــهـال مــحــمــد طــالــبـة
مــاجــســتــيــر في جــامــعه الــنـهــرين
تقول (اسـتمتعت كـثيرا بـتجربة مع
ـسموعـة فتتركـز مشكـلتها الكتب ا
في عدم تـوفر كل مـا تريـده من كتب
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بغداد

االلــكــتـروني واحـب قـراءة الــكــتـاب
الـورقي واجملالت االدبــيـة والـفـنـيـة
خـاصــة روايـات الــكـاتب الــفـرنـسي
هـيـجـو ) ويـضـيف ( شـخـصـا امـيل
الـى الــــكــــتــــاب الـــورقـي النه نــــحن
والورق ثقـافة وسهـر وتعب وتبادل

الهموم واالحالم والرؤى) .
ويــقـــول الـــشــاعـــر احـــمــد حـــمـــيــد
اخلزعلي ( افضل قـراءة الكتب على
اخالف جنـسـهم االدبي ورقيـا حيث
كنني مراجعته في اي وقت اشاء
الحــظــات عــلـيه وتــثــبـيت بــعض ا
وهي دعـوة حـقـيــيـة القـتـنـاء الـكـتب
النـــهـــا اهــمـــلت فـي الــســـنـــــــــوات

االخيرة) .
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الـناقـد واالديب صـبـاح مـحـسن قال
(لـكلـيـهمـا فـوائـد ويعـتـمد االهـتـمام
تلقي اذا كان قارئا بحسب موقف ا
نقـديا فـيـحبـذ الكـتاب الـورقي كونه
يحتاج الى تعليم فقراته النقدية ثم
كن ان يكون رفيق الكتاب الورقي 

ســــفـــر والالنـــسى فـي هـــكـــذا امـــر
تلي). الوضع الصحي لسالمة ا

الشـاعـر مـروان عادل يـضـيف (نحن
ـيل الى الـكـتـاب الـورقي حلـمـيـته
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فضل كـتـاب وادباء عـراقيـون قراءة
الـكـتـاب الـورقي  عـلى مـتابـعـته في
ـــواقع االلـــلــتـــرونـــيــة وقـــالــو في ا
احــاديث لـ (الــزمـان) ان ( لــلــكــتـاب
ـيزه عـند قـراءته ومتـابعته نكـهة 
ـطـبـوع الـورقي الـذي تـمـيزه عـلى ا
عن مـــتــــابـــعــــته عــــلى االنــــتـــرنت)
ـتـعـة مـشـددين عــلى ان الـفـائـدة وا

تكمن في قراءة الكتاب ورقيا  
الـشاعـر يـوسف لـفته الـربـيـعي قال
(القراءة االلكترونية مسيطلر عليها
لـــســـرعــــة احلـــصـــول عــــلى كـــافـــة
ــعـلــومـات الــتي يــطـبــهـا الــقـار ا
ولـــكـــ الــــفـــائــــدة تـــكـــمـن بـــرايي
الــشـــخــصي عــنــد قــاراءة الــكــتــاب
ـــــطــــبـــــوع الـــــورقي الن االطالع وا
االلــكـتــروني يـبــدد حالوة الـتــلـقي)
ويــضـيف (ان الــتــنـوع في الــقـراءة
مهم جدا ويضيف معلومات ومتعة

وفائدة للمتلقي والقار ) 
الــشـاعـر حــسـ عـطــيـة الـســلـطـان
يـقــول (كالهـمــا مـطـلــوب ومـرغـوب

فــعــنــدمــا تــرهق الــعــ من
احلاس
بـــــــــــــــة
تــلـــجــأ
الــــــــــــى
الـكـتـاب
وعـنـدما
تـــمل من
الــكــتــاب
تــــــــــذهب
الــــــــــــــــــى
الــــقـــراءة
االلكـترون
يــة ولـــكال
نصيب في
احلــــيـــاة 
عــــمــــلــــمــــا
انـــــــــــــــــــنـي
مـــتــــعـــطش
لـــــــــقـــــــــراءة
الـــــــشــــــعــــــر
الـــعــــمـــودي
واتـلـهف الى

رنينه في االسماع) .
الـــروائي طـــارق الــســـلــطـــاني قــال
(افـضل قـراءة الـكـتاب الـورقي عـلى

  «dH « vKŽ ÁUOLK   UFL−  4 cOHMð
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اكـد عـدد من اصــحـاب مـحالت الـقـصـابـة
(الـقــصـابــون) ان االشـاعــات الـتي افـادت
بـوجـود مـرض احلــمى الـنـزفـيـة لم تـؤثـر
عـلـى عـمــلــنــا وواصــلــنــا الــعـمـل بـشــكل
مــســتــمـر طــوال االزمــة الـشــرائــيــة الـتي

صنعها التهويل االعالمي. 
وقـــال الـــقـــصـــاب عـــبـــاس اخلـــفـــاجي لـ
(الزمـان) امس شـارع ابن احلـمزة (ع) ان
(اغــلب احملـــال مــرخــصــة من قــبل دائــرة
صــحـة كــربالء ويــتم مـتــابــعـتــهـا بــشـكل
مستمر وال خوف من وجود االمراض الن
الـقـصـاب يـعـرفـون كـيف يـتـعـامـلون مع
ـواشي قـبل اجلزر). مـضـيفـا (ليس تلك ا
ـعـقول ان يـتم ذبح مـاشـيـة مـريـضة من ا
في تــلك احملـال الن اصــحـابــهـا يــخـافـون
على سـمعـتهـا والن لديـهم زبائن دائـمون

ولذلك لم تتوقف عن العمل). 
فيـما اضـاف القصـاب ابو حـس بـالقول
واطـنـ في احملافـظة (هنـاك وعي لـدى ا
والحــظــنــا هــذا االمــر طــوال مــدة االزمــة
ــصـطـنــعـة من خـالل جلـوء الـعــديـد من ا
ـــرخــصــة ـــواطــنـــ الى تــلـك احملــال ا ا
ـلـتزمـة بـالـضـوابط). في حـ شـاطره وا
الرأي رائد االعرجي صاحب محل قصابة
في شـارع اجلــمـهـوريــة ان (هـنـاك ايـادي
خـفـيـة في صـنع االزمـات وبث االشـاعـات
وعــلى اجلــمـيع احلــذر مـنــهــا والـتــعـامل
معها الن تلك الفترة كـان لها تأثير سلبي

جــامــعــة كــربالء كــمــا ان هــنـاك تــواصال
مـسـتـمـرا وتـفـاعال جـادا من قـبل اعـضـاء
ـعـوقـات التي ـشـاكل وا الـلـجـنة لـرصـد ا
يواجـههـا اهالي احملـافظـة ويتم اثـراؤها
ــعـلــومــات بـاســتــمـرار وتــقــو عـمل بــا
ــؤسـســات اخلــدمـيــة من اجل االرتــقـاء ا

االصـابـة).وقـال مـديـر اعالم مـديـريـة مـاء
الكـات الـفـنـية كـربالء عـلي النـواب ان (ا
تــمــكـــنت من تــنـــفــيــذ مـــشــروع يــضم 4
مجـمعـات على نـهر الـفرات ضـمن ناحـية
اخلــيــرات في قـضــاء الــهـنــديــة وبـســعـة
اجـمـاليـة تـصل الى  800م 3 لـكل سـاعة
واوضـح الـــنــــواب لـ (الـــزمــــان) امس ان
ـشــروع تـضــمن نـصب  4  مـجــمـعـات (ا
بـطـاقـة اجـمـالـية  8 االف م 3 لـكل سـاعة
ومـد خط نــاقل نـوع دكــتـايل  8االف مـلم
ـــا يــغــذي شــبــكــات وبــطــول  30 كم و
مــتـفــرقــة وبـاطــوال واقـطــار مـخــتـلــفـة).
شروع يخدم  12منطقة منوها الى ان (ا
وقريـة في الناحـية وفي احملـافظـة). الفتا
ـرحـلـة الـثـانـيـة ـثل ا ـشـروع  الى ان (ا
ضمن وحـدة مجـمعـة حيث سـبق تنـفيذه
تنـفـيذ مـشروع اخـر لنـصب مـجمـع في
ـوقع ذاته لـتـكـون طـاقـة الـوحدة 1200 ا
ــشــروع م 3لـــكل ســاعــة). مــبـــيــنــا ان (ا
ـليـونـية سـيقـدم خـدماته خـالل الزيـارة ا
ـشروع قـبلـة حـيث حددت مـدة اجناز ا ا
ــبــاشــرة بـ  3 اشــهـــر بــدءا من تــاريـخ ا
نصـرم). مؤكدا ان (اهمية خالل الشهر ا
ــــشــــاريع ــــشــــروع تــــأتي كــــونـه من ا ا
همة والـضرورية خالل هذه الضخمـة وا
واد الـداخلة في دة). مـشيـرا الى ان (ا ا
ـشـروع من مخـازن مـديـريـة مـاء كربالء ا
وان كــلــفــة الــعــمل تــأتي من الــعــتــبــتـ
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ماهو حـال الشعب بـعد اعالن نـتائج العـد اليـدوي الذي قامت به هـيئة
ـشكـله من الـقـضـاة? ... وكيف سـيـكـون حـاله بعـد تـشـكيل فـوظـ ا ا
قـيـتـة?.. فزعـمـاء االحزاب احلكـومـة وفق مـبدأ احملـاصـصـة احلزبـيـة ا
والـطـوائف الــذين احـتـكــروا (الـسـلـطه الــسـيـاســيه) مـنـذ عـام 2003
وليومنا هذا والذين الهم لهم سوى مصاحلهم وامتيازاتهم الشخصية
واطـنة احلقـيقـية وتـعطيل قـيام مـؤسسات التي حتول دون قـيام دولـة ا
واطن عـبدا ذلـيالً متـسكـعاً علـى ابواب االمراء دنـية لـيبقـى ا الدولـة ا
واالولـيــاء (زعــمــاء االحــزاب والــطـوائـف) من (اولي االمــر) في الــقـرن
الواحد والعـشرين الذين نـسوا انفـسهم وعاشـوا في بروج من الغرور
انـية التي جرت في واخليالء والكـبرياء واالستـعالء. فاالنتـخابات الـبر
 2018/5/12 ونتائجها في العد االلكتروني وملحقه العد اليدوي
ـأسـوف عـلى حـاله ـسـكـ ا سـتـكـون هـمـاً فـوق هـمـوم هـذا الـشـعب ا
ومستـقبله ولـسان حـاله كما االغـنية الـعراقـية (عد واني اعـد ونشوف
ياهـو اكـثر هـموم) فـهـذه الزمـرة من الـزعمـاء السـيـاسيـ اتـفقـوا على
رأي واحد بـخـصوص نـتـائج العـد الـيدوي واخـرجـته طوعـاً مـفوضـية
ـشكـلة من الـقضـاة بحـجة احلـرص على مـستقـبل البالد االنتـخابات ا
ولكي اليذهـب اجلميع الى الـفوضى الـتي ستـدفع الى اجملهـول.. وهنا
يتبـادر الى الذهن عـدة تسـاؤالت فأين وضـعت التـقاريـر التي صدرت
ـانيـة? والتي من اللـجنـة الـوزارية ?وتـقريـر جلـنة تـقـصي احلقـائق البـر
اكدت على الـتزويـر والتالعب الـذي جرى في الـعملـية االنـتخـابية واين
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة ا هي شـهـادة شـاهـد من اهـلـهـا الـعـضـو في هـيـئـة ا
لالنتـخابـات السـيـد سعـيد كـاكائي والـذي اكـد على الـتزويـر والتالعب
في االنتخابـات وصرح بذلك عـلناً امـام وسائل االعالم اخملتـلفة. انا ال
فـوضية ولكن ماتمخض من اريد ان اشكك بنزاهة القـضاة في هيئة ا
نتـائج الـعـد اليـدوي يـثيـر الـريبـة والـشك فـلمـاذا هـذا التـطـابق بنـسـبة
 %99وجلميع الصناديق التي فتحت اذن هذه النتيجة التي ضهرت
في العد الـيدوي تعـني ان القـضاة تأثـروا بالضـغوط الـسياسـية والتي
تأكد بـأن احللـول جاءت بالـتراضي.. وابـقاء احلـال كما هـوة علـيه كما
لـكيـة.. اما مـصيـر هذا الـشعب واصوات يقـال في محاكـم منازعـات ا
النـاخبـ فال احد يـعـير لـها اي اهـتمـام والتـسمع ويـقال في الـشارع
(تـيـتي.. تـيـتي مـثل مـارحـتـي اجـيـتي)  واالن وبـعـد اعالن نـتـائج الـعـد
الـيـدوي وطي اوراق واسـتـمـارات الــنـاخب ودفن عـشـرات االتـهـامـات
مـعـهـا في صــنـاديق االقـتـراع الــتي احـتـرقت ضـهــرت عـلى الـسـاحـة
تهافـتة على تشكيل احلكومه فالكل يسعى السياسية حوارات الكتل ا
للمشاركـة في تشكيل الكـتله االكبر هـذه البدع التي غيـبت دور الكتلة
الفائـزة في انتـخابات  2010 واصبحت تـقلـيداً يـعمل به وتـعد عـقبة
كبيرة في تشكيل احلكومة فخالل تشكيل الـكتلة االكبر وبعد تشكيلها
تتم احملاصـصة على مـناصب الرئـاسات الثالث وتـمتد بـعدها لـتشمل
مجـمل تشـكيالت احلـكومـة وفق احملاصـصة عـلى الوزارات والـهيـئات
سـتـقلـة والـدرجات اخلـاصـة. ان افضل احلـوارات هي الـقائـمـة على ا
البرنـامج الوطـني واعتـماد الـتغـيير واالصالح ومـحاربـة الفـساد وهذه
احلــوارات تـدعــوا الى الــشــراكـة الــوطــنــيـة لــكل االطــراف بــعــيـداً عن
احملاصـصـة وهي تـعد عـمـليـة انـقاذ وطـنـيـة وهي (طريق جنـاة) انـقاذ
البالد من الـفـوضى واالنهـيار الـسـياسي فـفيـهـا تكـون االطراف كـافة
على مسافة واحدة وهذا ابرز مثال للتعددية وقد القت هذه احلوارات
رفـضــاً مــتــشـدداً مـن الـلــذين يــرون انــفـســهم فـي ان ابـديــة االمــتـداد
السـلـطوي حق لـلحـزب الـسلـطـة االبديـة الـواحد والـداع الـى تشـكيل
حكـومـة محـاصـصة تـكـون حلمـايـة مصـاحلهـم وهي بالـنـتيـجـة حلمـاية
الفـاسدين. فـاذا لم يـعالج هـذا االنحـراف السـيـاسي في السـلطـة على
الشعب ان يـعاقب السـياسيـ الفاسـدين باالسلـوب الثوري بـعد فشل
االسلـوب السـلمـي الذي مـارسه الشـعب ان الـنجـاح في احلفـاظ على
قراطيه في العمـليه السياسيـة يستلزم من الكيـانات كافة االبتعاد الد
عن (داء الغـرور) الذي اصـاب العـملـية الـسـياسـية بـالشـلل وانعـكست
اثاره عـلى جـسم االمـة وانـتج عـلى مدى  14عامـاً حـكـومات مـشـلـولة
الحتمل بـرنـامج سيـاسي واقـتصـادي واجتـمـاعي. ان تشـكـيل حكـومة
حلـمـايــة الـوطن البـد ان يــتم حتت الـفــضـاء الـوطــني ويـسـتــلـزم ضـبط
النـفس ومـقـاومة الـنـزاعات الـعـدوانيـة والـنـزوات الذاتـيـة والتـمـرد على

ـصـالـح الـشـخــصـيـة الــفـاسـدة حــكـومـة قــويـة حتـمل ا
بـرنـامج وطـني بـعـيـداً عن احملـاصـصـة والـطـائـفـيـة
ذهبـية والعـرقيـة وتكون الـفرصة االخـيرة التي وا
تعـطى من الـشـــــعب للـسـياسـيـ والـعاقـبـة على

خير.
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سجـلت أسواق العـملـة األجنـبية في
بــغـداد  إنــخــفـاضــاً طـفــيـفــاً بـســعـر
صـــرف الــــدوالر االمـــريـــكي مـــقـــابل
الديـنار الـعراقي.وقـال بيان امس ان
( سـعـر الـسـوق في بـورصـة الـكـفـاح
ببـغداد بلغ  1212.5دينـاراً للدوالر
الواحد أي  121ألفاً و 250ديناراً
لـلـمـئـة دوالر) واضـاف (أمـا أسـعـار
بــــيع وشــــراء الـــدوالر في شــــركـــات
الصيـرفة فـكانت سعـر البـيع للدوالر
الـواحد  1217.5 ديـناراً أي 121
ألــفــاً و 750ديــنـــاراً لــلــمــئــة دوالر
وسـعـر الـشـراء بـ  1207.5ديـنـاراً
أي  120ألـفاً و 750 ديـنـاراً لـلـمـئة
دوالر) واوضح الـبــيـان ان (أســعـار
العـمالت األجنـبيـة والذهب والـنفط
ي 100 فـكـان الـيــورو الـسـعـر الـعـا
يــــــورو يــــــســــــاوي   116.13دوالر
ي  100باون والبـاوند الـسعـر العا
يــسـاوي   128.42 دوالرو الــلــيـرة
ي  100دوالر الـتركـيـة السـعـر الـعا
يــســاوي 604.37 لـــيــرة تـــركــيــة)
وتـابع ان (ســعـر أونــصـــــــة الـذهب
ــيــاً يــسـاوي   1207.10دوالراً عــا
وســعـر بــرمـيل نــفط خــــــــام بـرنــت
يساوي   75.80دوالر وسعر برميل
نــــفط اخلــــام االمـــريــــكــي يــــســـاوي

 68.60 دوالر).
ـــصــارف في فـــيـــمــا شـــكل قـــطــاع ا
تـــــداوالت ســــوق الـــــعــــراق لألوراق
ـئة و شـكل قطاع الـية نسـبة ٧٤با ا
ـالـي نـسـبــة تـداول لم االســتـثـمــار ا

ــديـر ــئـة . وقــال ا تــتــجـاوز الـ ١بــا
الــتـنـفــيـذي لـلــسـوق طه احـمــد عـبـد
الـــسالم في بـــيـــان امس ان (نـــشــرة
تـحـققـة للـنصف االول من التـداول ا
عام  2018بيـنت بـان بنـسبـة أسهم
ـئة ـصرفـي كان  74.5بـا الـقـطـاع ا
الي وتلـتهـا اسهم قـطاع الـتحـويل ا
ــئــة وبــعــدهـا حـيـث كـانت 14.8بــا
قــــطــــاع الــــصــــنــــاعي والــــذي كــــان

ئة وتدرجت القطاعات 8.8با
ــئــة األخــرى حــيث كــانت 0.13 بــا
ئة السهم قـطاع الـتأم و 0.12 با
ـئـة السـهم قــطـاع الـزراعـة و0.9 بـا
ـئة اسـهم قـطـاع اخلـدمات و0.5 بـا
ـئة أسهم قـطاع االتـصاالت و0.2 با
ـئة اسهم قـطاع الـفنادق و 0.01 با
ــالي) الســهـم قــطــاع االســتــثــمــار ا
واضاف ان (تقرير الـنصف السنوي
الذي أصدره الـسوق حـمل مؤشرات
مـهــمـة مــنـهـا ان الــسـوق نـظم 120
جــلـــســة تــداول في  120يــوم عــمل
رسمي وتداول   72 شركة مساهمة
من أصل   103شـــركــة مـــســاهـــمــة
مــدرجـة في الــسـوق فــيـمـا بــلغ عـدد
ـتداولة   306 ملـيار سهم االسهم ا
من مــجــمـوع  11703مــلــيـار ســهم
تداولة مدرج وبلغت قـيمة االسـهم ا

  241 مليار دينار فيما بلغت
ـدرجـة الـقـيــمـة الـسـوقـيــة لالسـهم ا
 12189مليار دينار) واوضح عبد
الــسالم ان (مــؤشــر أســعـار االســهم
ـــتـــداولــة  ISX60 اقـــفل في أول ا
عــلى جـــلـــســـة تـــداول عــام  2018 

  577.84نقطة واُقفل في جلسة
اضي  آخر جلسة 28من حزيران ا

خالل الــنـصـف االول عـلى 579.06
ـئـة نـقــطـة بــارتـفـاع نــسـبـتهُ 0.2بـا
ـتـداولـة وبـالــنـسـبـة لـعــدد االسـهم ا
ــشــتــراة من قــبل األجــانب فــانــهـا ا
بلـغت   20 مـليـار سـهم بـقـيـمة 40
مـلـيـار ديـنـار عـلى أسـهم  37شـركة
ـئة مسـاهمـة وهي تمـثل نسـبة 7با
ـتـداولـة من مـجــمـوع عـدد االســهم ا
ـئـة من مجـمـوع قيـمة ونسـبة 16با
ـــتـــداولــة خـالل الــنـــصف االســـهم ا
االول  (2018) وتـــــابع (امـــــا عــــدد
ــبــاعـة مـن قـبل ــتـداولــة ا االســهم ا
االجــانب فــكـانت  21 مــلــيـار ســهم
بقـيمة   20 مليـار دينـار على أسهم
  32 شركة مساهمة وهي تمثل

ــئــة من مــجــمــوع عـدد نــســبـة 7بــا
ئة من تداولة ونسبة 8 با االسهم ا
تداولة خالل مجموع قيمة االسهم ا
النصف االول (2018 واضاف عبد
ــؤشـــرات األخــرى الــسـالم ان (من ا
ـتـداولة ـهـمـة كـانت عـدد االسـهم ا ا
كـصـفـقـات كـبـيرة حـيـث بلـغت 145
مـلــيـار سـهـم وهي تـمـثل نــسـبـة 47
تداولة ئة  من مجـموع االسهم ا با
خالل نهـاية الـنصف األول من الـعام
احلالي أكملت   62 شركة مـساهمة
بـيـانـاتـهـا وحـسـابـاتـهـا اخلـــتـامـيـة
للعام  2017 فيما ال تزال 19شركة
مساهمـة متوقفـة عن التداول بسبب
عدم تقـد االفصاح الـسنوي وكذلك
لوجـود شركـات حتت وصـاية الـبنك

ركزي كمـا ال تزال القيمـة السوقية ا
لـ  51 شــــركـــــة مـــــســــاهـــــمــــة دون
قــــــــــيــمـتــهـا األســمــيـة مــعــبـرة عن
ضــعـف االداء الـــتـــشـــغــيـــلـي لـــهــذه
الشـــــــركـات كما لم تـتــــــــحقق أي
حالـة إيـــــــداع للـسنـدات احلكـومية
ولـم يــجـــرِ الـــتــداول عـــلـــيـــهــا خالل
الــــــنــــــصــــــــــف االول من الــــــعــــــام

.(2018)
واوضـح انه (ورغـم ارتـــــفـــــاع عـــــدد
ــئـة ـدرجــة بــنـســبـة 8 بـا االســهم ا
لــــــلـــــنـــــصـف االول من عـــــام 2018
قياسا مع النصف االول   2017 اال
ان نسبة االنـخفاض في عدد االسهم
ـئـة  ونسـبة تـداولة بـلغت  47 با ا
ـتـداولـة لـنـفس انـخـفـاض الــقـيـمـة ا

ئة. دة  بلغت 39 با ا
ــشـتــركـة كــمـا إن تــأثـيــر الــعـوامل ا
ــذكــــــــورة  كــان بـدرجــة أكــبـر من ا
حـــجم الـــســــــــــيـــولــة اخملـــصـــصــة
الي لـذلك لم يـكن مـعدل للـتـوظـيف ا
دوران الــســـهم يــتــنـــاسب مع حــجم
ــتــاحـة ـدرجــة وا ــالــيــة ا االوراق ا

للتداول).

ـواطـنـ من اجلانب عـلى العـمل وعـلى ا
النفسي. 

الـى ذلك قــال رئــيس الــلــجــنــة الــفــرعــيـة
لـنـواقـل االمـراض االنـتـقــالـيـة في كـربالء

فــارس شــجــاع لـ (الــزمــان) امس انه (
عقد اجـتماع في كلـية الطب الـبيطري في

لم يدر  في خـلد عـتبـة بن غزوان وهـو يضع حـجر االسـاس في مديـنة
البـصرة بـعد الـفتح االسالمـي بان مـدينـته ستـتعـرض لكـوارث صحـية
ان والرئاسات من يـاه وملوحتهـا وفشل احلكومة والـبر بسبب تلوث ا
ــا يــجــري واحلــقــيـقــة انــهم انــقــاذ االهــالي وعــذرهم انــهم اليــدرون 
ـقـاعد في يكـرسـون جل اوقـاتهـم  في ترتـيب الـكـتلـة االكـبـر وتقـاسم ا

ان . احلكومة والبر
ولعل سيدنا ادم (ع) هو االخر لم يكن يعلم وهويهبط كما تعتقد بعض
الدراسـات شمـال الـبصـرة وبالـضـبط في قرنـتهـا ومـازال النـاس حتى
الـيـوم يتـبـركـون بـشـجـرته  بـان حـكـومـات فـاسـدة تـتـسلـط علـى رقاب
الـعـبــاد مع مـطــلع االلـفـيــة الـثـالــثـة سـتــذيق اهل الـعــراق مـر الـعـذاب
وستـحول اجلـنة الـبديـلة الـتي اخـتارهـا و ما كـنا نـسمـيه بثـغر الـعراق
ركب تمثل في الباسم واغنى بـقعة نفـطية في العـالم الى واحة للظـلم ا
اء االستـحـواذ على ثـرواتـها وحـرمـانهـا من ابـسط مقـومـات احليـاة (ا
والغـذاء والهـواء  والشـجر االخـضـر) الذي اسـتبـدلوه بـنيـران وغازات
احلـقـول الـنــفـطـيـة وقــبل هـذا وذاك سـلب الــنـاس كـرامـتــهم وحـريـتـهم
واطالق الـرصاص عـلى ابـنـائـهم وذنـبـهم الـوحيـد خـروجـهم لـلـشوارع
ـطــالـبـة والـســاحـات الــعـامـة اســتـنــكـارا لــفـســاد احـزاب الـســلـطــة وا
ة الـتي وعد بـهـا الدسـتور باالصالح واحلـقوق. واحلـيـاة احلرة الـكـر
ولالسف وحـتى هـذه الـسـاعـة مـازالت الـسـلـطـات تطـلق ولم تـر الـنـور 
الوعود العسلية واشاعات االمل لتهدئة اخلواطر وكسب الوقت وتتخذ
عـاناة  ومثـلما حدث في زيد من ا االجراءات الغبـية والتي تـتسبب بـا
االزمــات الـســابــقـة فــقــد أدمن الــوزراء والــنـواب ومــافــوقــهم وحتــتـهم
ـشـروعـة والـتـهوين مـن حجم وابـواقهم عـلى تـسـفـيه مـطـالـيب النـاس ا
ـنـاصرة لـهـذا الـثـغـر الـذي نسى الكـارثـة وقـمع كل االصـوات احلـرة ا
االبتسامة واستبدلـها بالعبوس والبؤس اسـتنكارا لكل مايجري وكأن
التاريخ يعيد نـفسه ويبعث من جديد في ضـواحي البصرة ثورة الزجن
ـؤمن لتحز رقابهم اجلياع ولكن ولالسف تظهر مـعها سيوف امير ا
قراطية بتهمة اثارة الفتنة وفتح الباب للمندس السقاط احلكومة الد
وهم يــعـلــمــون ان االنــتـخــابــات االخــيـرة اخــرجــتـهـم لـلــشــوارع عـراة
والبـاس فسيصرخ الـسياب منتـصرا للجياع وفضحت كل عواراتهم  
وسيحـمل سيدنـا ادم شجـرته ويعود الى الـسمـاء يتوسل بـرب العرش
ان ينصـر البصـرة ويبطش بـعروش وكروش كل من خـان وطنه وسرق

ظـلـومـية  نـفـاقـا ودعا اهله وتـاجـر بـدينـه  وادعى ا
لالصالح كذبا. 

واخــر الــقـول  يــا اهـل الــعـراق انــصــروا اهل
الـبــصـرة لــيـنــصــركم الـله ويــنــقـذ رقــابـكم من

الطغاة.
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ـا ومــؤلــفــات في تــطــبــيق واحــد 
يــضــطــرني لــلــتــنــقل بــ أكـثــر من
تطبـيق ويحمـلني تكلـفة مالـية أكبر
ويجبرني على الـتعامل مع أكثر من
نـظـام سـداد ألن بـعض الـتـطـبـيـقات
تعـمل بنـظام االشـتراك الـشهري مع
ـفتوح بـينمـا تعمل إتاحة االطالع ا
أخـرى بـنـظــام شـراء كل كـتـاب عـلى
حدة ).واتفقت غالبية االراء على ان
ـــقــروء هـــو االقــرب الى الـــكــتـــاب ا
القـار ويـضيف لـهم مـتـعة الـقراءة
في اي مــكــان كــان في الــســيـارة او
ـتنزه وهـو بالتالي ومن قهى او ا ا
كن ان خالل رائحـة الـكتب الـتي ال
يــســتــغـــني عــنــهـــا الــقــار اجلــاد
ــواضب عـــلى الـــقــراءة ـــثــقـف ا وا
ـتــعه الـتي اليــجـدهـا وتـضــيف له ا
عـلى مــواقع االنـتـرنــيت بـالـرغم من
مايحتوي على معلومات وافية وان
ضـــغـــطــة وكـــبــســـة زر واحـــد عــلى
الـــكـــيـــبــورد يـــزودك اجلـــهـــاز بــاي
مــعـــلــومــة تــرغــــــــب ولـــكن يــبــقى
لـلـكـتـاب نـكـهه تـمـيـزه عن اي مـوقع

الكتروني .


