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اشاد خـبيـر اقتـصادي بـلجـوء البنك
ركـزي العـراقي الى اعتـماد وكاالت ا
ــيــة لـــتــصــنــيف الــتــصــنــيـف الــعــا

صارف العاملة في العراق.  ا
نذري لـ(الزمان) وقال عبد احلس ا
امس ان (مثل هذه اخلطوة تعد امرا
كن ان يحسن من مستوى ايجابيا 
االداء من خالل مـــراقــبــة االداء عــبــر
وكـــاالت دولــــيـــة ) مـــشـــيـــرا الى ان
ـــصـــارف (اشــــتـــراط الـــبـــنك عـــلى ا
العـاملـة في الـعراق تـوفر الـتصـنيف
االئـــــتـــــمــــــاني مـن احـــــدى وكـــــاالت
الـتـصـنـيـف يـضـفي مـصـداقـيـة اكـبـر
ــصـــارف ويــؤشــر عـــلى عــمل تـــلك ا
ــركـزي ايــجــابـيــة مــتـابــعــة الـبــنك ا
لـــلـــمـــصــارف الـــوطـــنـــيــة). واوضح
ــركـزي اعــتــمـد ــنــذري ان(الـبــنك ا ا
اربع وكـــاالت دولــــيـــة مـن بـــيــــنـــهـــا
ـــعــــروفـــة ســـتــــانــــدرد انـــد بــــورز ا
بـرصـانـتـهـا) مـضـيـفـا ان (سـتـاندرد
انـد بـورز هي شــركـة خـدمـات مـالـيـة
أمــريــكـيــة ولـديــهـا وكــالــة تـصــنـيف
ائـتـمــاني بـاالسم نـفــسه وهي تـعـمل

في دول عــديــدة وتــهــتم بــتــصــنــيف
اقــتــصـادات الــدول والــبـنــوك وتــعـد
تقـاريرهـا دقـيقـة ومهـمة لـغرض رفع
او خفـض التـصنـيـفات. ولـهـذا تلـجأ
إليـها الدول والـبنوك لـلحـصول على
تصنيفاتها بهدف معرفة نقاط القوة
والــــضـــــعف فـي ادائــــهـــــا كــــمــــا ان
تقـاريـرها الـفـصلـية والـسـنويـة جتد
ـؤســسـات من يــتـرقــبـهــا وخـاصــة ا

الدولية والدائنون).
ـركـزي في بـيـان امس وقـال الـبـنـك ا
مـجـلس ادارته (قـرر اعـتـمـاد وكـاالت
الــتـصــنـيـف احلـائــزة عـلى مــعـايــيـر
ـنبـثـقـة عن مـقــررات بازل ECAI ا
ـالــيـة في ـؤســســـات ا لــتـصــنــيف ا
standard & العراق وهي وكاالت
Fitch  Poorو  Moody’sو
Capital Intelli- وRatings 
ـركزي gence) مضـيـفـا أن (البـنك ا
سـيـنـظـر بــالـطـلـبـات الـتي تـتـقـدم به
وكـــاالت الــتـــصــنـــيف األخــرى وأنه
سيشـترط توفر الـتصنـيف االئتماني
مـن احــــدى الـــــوكـــــاالت االربع أعاله
للـمـصارف الـعامـلـة في العـراق التي

صـرفـية تـرغب بإجـراء الـعـملـيـات ا
اآلتـيــة: تـثـبـيت اعـتــمـادات تـصـديـر
الــنـفط اخلــام الـعــراقي عـبــر شـركـة
تـــســــويق الــــنــــفط ســــومـــو وفــــتح
ـسـتـنـديـة احلـكـومـيـة االعـتـمـادات ا
لــغــايـة 50 مــلــيــون دوالر وإصـدار
وقـبـول خـطــابـات الـضـمـان لـصـالح

الدوائر احلكومية).
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وتـابع الـبـيـان أن (هـذا الـقـرار  يـعد
نافـذاً في عام 2020 عنـد استـكمال
صارف جاهزيتها وحصولها على ا
التـصـنيف االئـتـماني الـذي يـؤهلـها
شار ـصرفيـة ا مارسـة العمـليات ا
الـيهـا اعاله فـي أي وقت).في سـياق
ـركــزي سـحب مــتـصل قــرر الـبــنك ا
إجــازة شـركــة تـوسـط لـبــيع وشـراء
العمالت األجـنبية بـسبب مخالـفتها
الــتـعــلـيـمــات.وقـال الــبـنك فـي بـيـان
امس إنه (بــالــنـظــر خملـالــفـة شــركـة
األرض اجلـــديــدة لـــلــتـــوسط لـــبــيع
وشـراء الـعـمـالت األجـنـبـيـة ألحـكـام
تــعــلــيــمــات تــنــظــيم عــمـل شــركـات
الــتـوسـط ومـكــافـحــة غــسل األمـوال
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السابق 2018 والبـالـغة مـلـيون و 800

الف طن فقط). 
وأضــاف اخلـفــاجي أن (الــشـركــة حــقـقت
أعلى إنتـاج وألول مرة في تأريخ الـشركة
ــاضي بـحـدود 575 خالل شـهــر تـمـوز ا
الف طـن بـــايــرادات بـــلـــغت 15 مـــلـــيــار

دينار).
ـؤشــــرات مشـيـرا الى ان (حتـقيق هـذه ا
بيعات يعد في كميات االنتاج وقيـــــمة ا
مـكــســبــاً وبـصــمــة وتـــــطـوراً إيــجــابــيـاً
يـحـسب للـكـوادر الـفـنــــيـة الـعـامـــــلة في

الشركة). 
وتـابع أن (معـامل االسـمـنت في محـافـظة
نـينـوى اسـهـمت بـعد اعـادة اعـمـارها في
ضـخ كــمــيــات كــبــيــرة من الــســمــنت الى
السوق احمللية في احملـافظة واحملافظات
اجملـاورة وبــاسـعــار مـدعـومــة بـلـغت 60
واطـن الف دينـار فقط لـدعم بنـاء دور ا
وتـأهـيل البـنى الـتـحتـيـة لـلمـحـافـظة الى

جانب استمرار اعمال التأهيل والصيانة
ـــنــتــجــة الــدوريــة لـــلــمــعـــامل االخــرى ا

للسمنت في احملافظات اجلنوبية). 
ولـفت إلى أن (للـشـركة خـطط مـستـقـبلـية
وزعة لزيادة االنـتاج في باقي مـعاملـها ا
في أغـلب محـافـظات الـبالد لـتوفـيـر مادة
االسمنت بانواعها بجودة عالية واسعار
مدعومة) مؤكدا (حتـقيق االكتفاء الذاتي
ـنتج االسـمـنت وعـدم احلاجـة ألي كـمـية

او نوعية تستورد من اخلارج). 
يـــذكـــر أن الــشـــركــة مـــســـؤولــة عن إدارة
وتــــشـــــغــــيل 18 مــــعـــمـالً مـــوزعــــاً بـــ
احملافـظات تـشمل 6 معـامل في محـافظة
نـيـنــوى ومـعـمـلـ في مــحـافـظـة الـنـجف
ومــعــمل في بــابل ومــعــمــلـ فـي كـربالء
ــثـنى وثالثــة مـعـامل في ومـعــمـلـ في ا
االنبار اضافـة الى معمل اسـمنت كركوك

ومحطة طحن ام قصر في البصرة.

الــدولي ألن الــســوق الــســوريــة واســعـة
وواعــدة وتــتـطــلع الــشـركــات الــعـراقــيـة
ـشاركـة واسـعـة من الـشركـات الـسـورية
ــخــتـلـف اجملـاالت في مــعــرض بــغـداد
ــقـبل وال الــدولي في تــشــرين الــثــاني ا
سيما أن البضاعة السورية مطلوبة جداً
ـواد الـزراعـية من في الـعـراق وخاصـة ا

خضراوات وفواكه). 
من جانـبه أكد عضـو مجـلس إدارة غرفة
جتــارة بـغـداد رئــيس مـركــز االسـتــثـمـار
ـــعــارض الـــدولـــيــة عالء الـــنــوري أن وا
(الــغـــرفـــة تـــشـــارك بـــعـــدد من شـــركــات
ومؤسسـات أعضـائها مـا يعزز الـتعريف
ــنــتــجـات الــعــراقــيــة بـشــكل أوسع) بــا
كــاشــفــاً عن (وصــول 180 رجل أعــمــال
عـراقيـا الـيوم إلى سـوريـة للـقـاء عدد من
رجـال األعـمـال الـسـوريـ ووضع خـطط
جـديــدة لـتـفـعــيل الـتـجـارة بــ الـبـلـدين
بــالـــتـــزامن مع إعـــادة افــتـــتـــاح مــعـــبــر

الـبـوكـمـال احلـدودي بـ الـبـلـدين نـهـاية
ـقبل مـا يزيد الـتبــــــادل شــــــهـر أيلول ا
التجاري ب البلدين ويسهله كما يشمل
اللـقاء تـوقيع عـدد من اتفـاقيـات التـعاون

والتبادل التجاري).
وأعـــلـــنت وزارة الـــصــنـــاعـــة عن انـــتــاج
مـلــيــونـ و500 ألف طن من االســمــنت
خالل الــنــصف األول من الــعــام اجلـاري
ــنـتج مــؤكـدة حتــقــيق االكـتــفـاء الــذاتي 
االســمــنت وعــدم احلــاجــة ألي كــمــيــة أو

نوعية تستورد من اخلارج. 
وقال مديـر عام الـشركة الـعامـة لالسمنت
الـعـراقــيـة حـسـ مــحـسن اخلـفـاجي في
ــنــتـجــة من بــيــان امس إن (الــكــمــيــات ا
مـعـامل االسـمنـت التـابـعـة لـلـشـركة خالل
لـيون اضيـة جتاوزت ا الستـة اشهـر ا

و500 ألـف طن بــــايــــرادات بــــلــــغت 75
مـلـيـار ديـنـار) مـبـيـنـاً أن (هـذه الـكـمـيات
ارتـفعـت مقـارنـة بـنفـس الفـتـرة من الـعام

وتمويل اإلرهـاب تقـرر سحب إجازة
تــأسـيس الــشـركــة)  مـطــالـبـا وزارة
الـتـجارة بـ(إلـغـاء شـهـادة الـتـأسيس
منوحـة من الوزارة للشـركة إضافة ا
إلى شطب اسم الشركة من سجالتها
ـــركـــزي بــكـــتــاب وتــزويـــد الــبـــنك ا
).في غضون ذلك صدقـ التصـفيـة ا
 أعــلن مـصــرف الــنـهــرين اإلسالمي
احلــــكـــومي امـس عن مــــنح قـــروض
للضـباط تصل إلى 50 مليـون دينار
دني مع قبول كفالة العـسكري وا
العامل في الدوائـر العسكرية.وقال
في بيان إنه أصـدر (تعلـيمات بـقبول
كفـالة الضـباط العـسكـري للـراغب
بــــاحلـــصـــول عــــلى تـــمــــويالت وفق
ضوابط الـشريـعة اإلسالميـة من قبل
صـرف على أن يـكون احلـد األعلى ا
ــبــلغ الــتـمــويل 50 مــلــيــون ديــنـار
ولـــكــافــة اخلــدمــات الـــتي يــقــدمــهــا
صـرف) موضـحا أن (رتـبة الـكفيل ا
يـــــــــجـب أن ال تــــــــقـل عـن مالزم أول
ـوظـف بـاإلضافـة إلى قـبول كـفـالة ا
ــدنـــيــ الـــعـــامــلـــ في الـــدوائــر ا
العـسكـرية شرط تـقد كـتب التـأييد
اخلــاصـــة بـــاســتـــمـــراريــة اخلـــدمــة
واســتــمــارات الـتــعــهــد لــلـكــفالء من
ـوجب ــقـرات الــرئـيــســة حـصــراً  ا

عتمدة). استمارة االستقطاع ا
من جــهـة اخــرى كـشف تــقـريــر نـشـر
عـــلى مـــوقع نـــومـــبـــيـــالــذي يـــعـــنى
ـعيـشي لدول الـعالم أن ـستـوى ا با
عيشة في سويسرا اعلى من تكلفة ا

ئة. العراق بأكثر من 200با
وقـال الـتـقـريـر بـحـسب آخـر حتـديث
ـعيـشة في في شهـر آب إن (تكـلـفة ا
ســويــسـرا أعــلى بــنــســبـة 210.42
دن) ئة عنها في العراق جلميع ا با
مبينًـا ان (هذه النسـبة لم تأخذ كلف
االيــجــار فـي االعــتــبــار).واضــاف ان
(االيـــجــار في ســـويــســرا هـــو اعــلى
ــئـــة مــنه في بــنــســبــة 352.35 بــا
عيشة في جنيف العراق فيما كلـفة ا
ــئـة عن اعــلى بـنــســبـة 188.04 بـا

ة االنـتمـاء الى داعش تتـحرك بجـر
من اجل عـدم تـنــفـيـذ عـقـوبـة االعـدام
بـهم ولـكـنــهـا التـعـمل عـلى تـبـرئـتـهم
واعفائـهم من العـقوبة ) مـشيرا الى
ان(العـراق يبـدو حـازما في مـثل هذا
االمـــر وقــد اصـــدر عــددا من احـــكــام
االعــدام طــاولت عــنــاصــر داعش من

اجلنسية الفرنسية).  
وحتـدثت تقـاريـر اعالمـيـة عن تـقد
انية 20 مليار يورو أي احلكومة األ
ما يقارب الـ22 مليـار دوالر أمريكي
كمساعـدات اقتصادية لـلعراق مقابل
تــخــلّي الــعـراق عـن تـنــفــيـذ عــقــوبـة
اإلعـدام ضد  60عـنصـرا من أجـانب
ان.وبحـسب التقـارير فإنه داعش األ
( االتفـاق عـلى ورقـة استـراتـيجـية
ــــاثـــلــــة بــــ وزارة اخلــــارجــــيـــة

االحتادية ووزارة الداخلية). 
ونقـل التـقريـر عن مـسؤولـة الـصفـقة
ــتــحـــدثــة بــاسم مــاريــا أديــبـــاهــر ا
انية قولها أن (حكومة اخلارجية األ
ميركل قدّمت عرضًـا للعراق في ورقة
ـذكـورة بأنـها تـقبل اإلستـراتـيجـية ا
وجب إدانـة اإلرهابـيـ ووضـعـهم 
الـقــانـون الـعـراقي  شــريـطـة أال يـتم
تــنـــفـــيـــذ أحـــكـــام اإلعــدام بـــهم وأن

كنة). ساعدة القنصلية  ا
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تـشــارك أكـثـر من 20 شـركــة عـراقــيـة في
مـــــعــــرض دمــــشق الـــــدولي بــــدورته 61
بعرض منتجاتها اخملتلفة أبرزها التمور
والصـنـاعات اجلـلـدية والـسـجاد الـيدوي
واد الغذائية.  فروشات إضافة إلى ا وا
وذكـرت وكـالـة األنـبـاء الـسـوريـة نـقالً عن
مــديــر اجلــنــاح حــمــد فــضـل الــعــويـد أن
ــشــاركــة تـمــثل (الـشــركــات الــعــراقــيــة ا
ــشـتـرك الـقــطـاع احلــكـومي واخلـاص وا
ـشاركـات إلى تطـوير وتسـعى عبـر هذه ا
وتـعـزيـز الـتـبـادل الـتـجـاري بـ الـبلـدين
وتـوسـيع سـوق مـبـيـعـاتـهـا في سـوريـا)
مـنـوها بـ(أهـمـيـة مـعـرض دمشـق الدولي
جلــهــة وجــود عــدد كـبــيــر من الــشــركـات
الـعــربـيـة واألجـنـبـيــة مـا يـزيـد من فـرص

التعاون التجاري بينها). 
وأشــار اجلــنــاح إلى (حــرص الــشــركــات
ـعـرض دمشق ـشاركـة  الـعراقـيـة عـلى ا

امينة صندوق في مصرف عراقي
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"كابـوس ليـلـة صيف" الـصـادر عن دار احلكـمة في لـنـدن للـدكـتور طه جـزاع هو
ـؤلف جـعل عـنـوانه وصيـغـته تـبـدو وكأنه كـتـاب "فـلـسفـة" الشك في ذلك مع أن ا

قصة أو رواية قصيرة.
وضوعه شـخصيـة موظف درس الفـلسفـة يشعر يختـار صديقـنا ــ الفـيلسـوف 
ـسخ" ذات يـوم بـأنه مـسخ الى "حـمـار"  في تـنـاص جـمـيل ومـقـبـول مع قـصـة "ا
لكـافكا وروايـة "احلمـار الذهبي" لـلوكيـوس ابولـيوس . ولكي يـجري  احلوار في
الـنص عـلى طـريــقـة الـفالســفـة فـقـد وضع الى جــوار احلـمـار الـكــبـيـر حـمـاراً

ثابة تلميذ يحاور أستاذه. صغيراً 
ـثـقـف والـتـلـمـيـذ الـصـغـيـر في تــلك الـلـيـالي الـتي هي في ـضي مع احلـمـار ا
الواقع خـمس حـاالت أو خمس قـصص عن هـذا احليـوان الـصابـر الـذي يتـلبس

رهق من عناء احلياة.  وظف ا حالته ا
مـايـلـبث القـاريء أن يـستـغـرق في مـتابـعـة  تلـك احلوارات الـتي حتـاول أن ترسم
ـثقف الذي يرى " أن ة ساخـرة عن واقع اإلنسان في نظـر "احلمار" ا صورة مـؤ
جمـهورية احلمير هي أرقى بكـثير من جمهوريات الـبشر وثوراتهم التي لم جتلب
آسـي والنـكـبات ـها وخـيـراتـها غـيـر ا لألرض الـتي نـشـاركهم الـعـيش عـلى أد

واللعنة واخلراب".   
قد يـقال: لقد تكرر موضوع اسـتخدام "احلمار" هنا من بـعد أن قرأنا عنه كثيراً
منـذ لوكـيوس ابـوليـوس الذي تـعد روايـته أول رواية في تـاريخ اإلنسـانيـة وحتكي
قصـة إنسان يهتم بالـسحر ويحب أن يتـحول الى طير ولكـنه يتحول الى حمار
ثم حمـار تـوفيق احلـكـيم الشـهـيـر مرورا بـكـتب اجلاحظ وروايـات األدب الـعربي
ــعـاصــر. وجــوابـنــا: ان المـانع من ذلـك ألم يـذهب شــوبـنــهـاور وكــوركـيــجـارد ا
وآخـرون الى الـقول بـأن الفـلسـفات هي جـهود فـرديـة مقـفلـة على نـفسـها وتـكرر
نفسـها? لكن العـبرة  تكمن في ما تـثيره من تسـاؤالت عميقة تـقود الى فهم أكثر

ان بالعقل وبالعلم أشمل. وأجوبة أدق وا
لـنـقرأ إذاً فـنرافق في رحـلة شـائـقة حـكايـات احلمـير الـتي هي ـــ يـا للـخيـبة ـــ
ـكروه في هـمـوم االنـسـان الـذي يضـطـر أحـيـانـاً الى أن يـشـقى بـالـصـبـر عـلى ا
مجتـمع يـهضم حـقوقه مـذكراً بـ "الئـحة حـقوق احلـميـر" الشـهيرة الـتي صـاغها

ونشرها االديب العراقي الفيلسوف مدني صالح قبل سنوات.
إنه كتـاب يقول لك عـلى لسان احلـيوان: "إن هذا هـو واقع حال اإلنـسان". يجري
ذلك في صـيـاغة لـغـوية بـلـيغـة بـارعة جتـعل الـكتـاب طـريفـاً في مـادته عمـيـقاً في
مرامـيه يرغـمك على أن تـبتـسم ابتـسامـة العـارف احلكيـم منذ ذلـك التنـويه الذي
ــؤلف في صـدر الــكـتـاب والــذي يـقـول فــيه: " اعـلن هــنـا بــكل صـراحـة وضـعه ا
قـصـود في هـذا الـكـتـاب ومـحـتـويـاته هـو ذلك احلـيوان وشـفـافـيـة ووضـوح أن ا
اخلــدوم الــصـابــر األلـيـف كـبــيـر الــرأس قــصـيــر الـذيـل طـويل األذنــ شـارد
. وإن أي تـشابه بـينه وبـ أي فرد من أبـناء الـبشر العـينـ الذي يـسمى حـماراً

أمر غير مقصود وهو محض مصادفة إال إذا كان الشبيه مؤهالً لذلك".
ننتـهي من الكتاب باحلكمة من كتابتـه وهي جتري على لسان احلمار الفيلسوف
ـعاصر فيـجد أنه لو حتققت " لـهذا اإلنسان أبسط الذي يـشفق حلال االنسان ا
وسائل العـيش الكر والرعـاية االجتماعـية والصحيـة والتعليـمية وأجواء األمان

ـقراطيـة والتداول الـسلـمي للسـلطة واالستـقرار واحلريـة والد
ـا تـورط بــتـلـويث يـديه وغـيـرهــا من احلـقـوق اإلنـســانـيـة 
ـــذابح واحلـــرائق بــــالـــدم والـــرصـــاص والـــفـــوضـى وا
واخلــراب واالقـتـتــال مع ابــنـاء جـلــدته وتـدمــيـر بالده".
ـتعة زاخـرة باحلكـمة  جاءت بـصيغة رحلـة فلسـفية 
ـتـزمت ـعــنى بـعـيــدة عن الـتـنــظـيـر اجلــاد ا بـسـيــطـة ا
ا قـاله "حمـار" توفـيق احلـكيم: " الـكالم الذي تذكـرنـا 

المعنى له يكون أحياناً له معنى". 
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دير العام ن عمـلت معه عن قرب.روى هـذا ا ديرين الـعام  اتذكـر االن احد ا
ـوظفـ الى غرفـهم قـبل دقائق من ـاذا.? النه ارجع ا انه شعـر بـالنـدم قبل نـومه 
انتـهاء الدوام الرسمي.لم يكن هناك اي هدر بالوقت فهناك غرف بعيدة عن مكان
هم هذا االجراء الذي قد ال يعد ذنبا جعل البصـمة وتتطلب وقتا للوصول اليـها.ا
ــديــر يــشــعــر بــالـنــدم.وقــال اســفت عــلـى ذلك الن هــذا لــيس بــالــتــصـرف ذلك ا
ديـر العـام راسه على وسـادته لينـام.فمـا انبل هذا اجليـد.حدث هـذا ح وضع ا

الرجل,وما اروعه وكم نحن بحاجة الى اشخاص مثله. 
 يــبــدو ان نــظــريــة وســادة الــنــدم قـد صــارت عــتــيــقــة وال مــكــان لــهــا في حــيـاة
سؤول او ذاك واحلياة كلها ب اصابعه .اي ندم يطرق باب قلب هذا ا سـؤول ا

يلعب بها كما يشاء?
ـوت او ان شـرارة الـنـدم حتــتـاج الى قـلب حـقـيـقي مــكـتظ بـهـاجس اخلـوف من ا
هاجس الـرعب من تقـلبـات االيام.مـا اراه واسمـعه يومـيا هـو اليـق الـفوالذي ان
ـسؤول سـيبقـى خالدا فـي مكانه,وسيـبقى خـالدا بـعد ترك مـكانه.بـهذا الـتفـكير ا
السـياسي لن نصل الى بـناء غرفة صـغيرة حلـارس مدرسة.الن عيـون اللصوص
اخلالديـن ستظل تسرق ما تسرق فال نـبني شيئا. في بلد بال رقـابة حقيقية كيف
نـعـثـر عـلى ضـميـر حي.الـقـانـون هـو مـا يـصـنع لـلـنـاس ضـمائـرهم او عـلى االقل

ـنـعـهم. سـالت يـخـيـفـهم بـقـوة فـيـقـولــون ان الـضـمـيـر هـو مـا 
صـديـقا لـي عن وضع ابـيه الـصحـي وقلـت له ان الـبعض
يقولون بان ابيك كان مديرا عاما نزيها.ابتسم واجابني
ا كـان يخاف من عـقاب صدام له.استـغربت االجابة ر
ــا كـان يـعــرف اكـثــر مـني.فـالــقـانـون لـكن صــديـقي ر
ـسؤول الـصـارم يـؤدي دور الـضـمـيـر احيـانـا.فـتـعـسـا 

ينام وحتت راسه وسادة الراحة.  
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مثيلتها في بغداد وفي زيورخ اعلى
ئـة عن مـثـيلـتـها في بنـسـبة 200بـا

بغداد).
ونـفى خـبـير اسـتـراتـيـجي صـحـة ما
ــانـيـة تـردد عـن تـقـد احلــكـومـة األ
مبلغـا قيمته 20 مليار يـورو للعراق
مــقــابل تــخـلّــيه عـن تـنــفــيـذ عــقــوبـة
اإلعدام بحق 60 عنصرا من عناصر
تنـظـيم داعش  من حامـلي اجلـنسـية

انية.  اال
WOIDM  WGO

وقال واثق الهاشمي لـ(الزمان) امس
ان(هــذا االمــر غــيـر صــحــيح تــمــامـا
والـصـحـيـح ان اتـفـاقـات ابـرمت بـ
عـنية لـلتوصل الى العراق والـدول ا
صيـغ منـطقـيـة)  مضـيـفا ان(الـعراق
قـدم عـرضـا حملـاكـمـة عـناصـر داعش
االجـانب في العـراق ووفـقـا للـقـانون
الـعـراقي).  ومـضـى الـهـاشـمي قـائال
ان(اطالق عـــنــاصـــر داعش االجــانب
مــقـابل امــوال امــر يـخــالف االعـراف
والـقـوانـ الـدولـيـة والـعـراق اليـقدم
عـــلى مـــثل هــذه اخلـــطــوة) مـــؤكــدا
انيـا بدورها التـغامر بـسمعـتها ان(ا
وهـي التـــتــــحـــرك بــــهـــذا االجتـــاه ).
وبحـسب الهـاشمي فـإن (الدول التي
لديها مواطنون مـعتقلون في العراق

واثق الهاشمي
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ـقـراطيـة وبنـاء دولـة القـانون والد
وتـطــويـر الـثـقــافـة الـقـانــونـيـة كـمـا
ــنـتــمــ الـيه من يــعـنـى بـحــقـوق ا
ه احلـقـوقـيــ بـاالضـافـة الى تـقـد
الــبـــرامج الــثــقـــافــيـــة والــعــلـــمــيــة
واالجـتـمـاعـية فـي فروعـه كافـة وفي
جــمـيـع احملـافــظـات). وعـن تـطــويـر
ستوى العـلمي للمنـتم اليه قال ا
الـــفـــتـالوي ان (االحتـــاد في مـــقـــره
الـعام يـقـوم بـفتح دورات تـطـويـرية
في مـجال الـقـانون والـنـظم االدارية
ومن خـالل هــذه الـــدورات يـــحــصل
ـتـقـدم عـلى شـهـادة مـشـاركـة ليـتم ا
ـوظف احلـقوقي رفعـهـا الى دائرة ا
لتكون من اسـباب التـرفيع والزيادة
فـي اخملـــــصـــــصـــــات والـــــعالوات).
وبـــــشـــــأن الـــــعالقـــــة بـــــ احتـــــاد
احلـقــوقـيـ ونــقـابـة احملــامـ اكـد
ؤسست اغلب الفتالوي ان (كلتا ا
اعضائـها هم خريجـو كليـة القانون
وهم مــعـنــيــون بـتــطـبــيق الـقــانـون

واحلفاظ عليه). 
مــــضـــــيــــفــــا ان (اعـــــضــــاء احتــــاد
احلـــقــوقـــيــ هم حـــاصــلـــون عــلى
شــهـــادة الـــقـــانـــون من الـــكـــلـــيــات
عـترف بـهـا وال تخـتص بفـئة دون ا
اخـرى وتـشـمل احملـامـ والـقـضـاة
ــوظـفــ احلــقـوقــيــ في دوائـر وا
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شرع اهـالي محـافظـة كربالء بـتقد
اخلـــدمـــات لـــلـــزوار الـــقـــادمـــ الى
استعدادا لـشهر مـحرم احلرام حيث
واكب اخلدمية والتكيات  نصب ا
ــنــاســبــة. وقـال والــســرادق لــهــذه ا
صاحب موكب الزهراء حميد حس
لـ (الـــزمــان) امس (نـــقــوم قـــبل مــدة
واكب اخلدمية سبعة ايام بنصب ا
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ـــديـــنـــة والـــشــوارع داخـل مـــركـــز ا
ـنـاسـبـة شـهـر الـفـرعـيـة اسـتـعـدادا 
مــحــرم). مــضــيــفــا ان (هــذا الــنــهج
الزلــنــا مـســتـمــرين عــلـيـه مـنــذ عـدة
ســنـوات لــتــقـد اخلــدمـات لــلـزوار
والحياء هـذه الشعـائر الديـنية التي

ما زلنا مستمرين عليها). 
فـيــمـا ذكــر صـاحب الــسـرادق كـاظم
ـــوكب الـــذي تـــمت عـــلـي ان (هـــذا ا

الـدولـة). مــؤكـدا ان (االحتـاد له دور
بارز في خدمة الصـالح العام كما له
مواقف مع ابناء الـبلد في كل محفل

طالب وفقا للقانون). تكون فيها ا
واعـــلــــنت مــــحـــافــــظـــة كــــربالء عن
تـخصـيص ارض مـسـاحـتهـا سـبـعة
لعب ات النشـاء ملعب مـجاور  دو
نشآت كربالء الدولي لتـضاف الى ا
الـــريــاضــيــة في احملـــافــظــة وبــدعم
االحتـــــاد الـــــدولي لـــــكـــــرة الـــــقــــدم
ــراقـبــة االحتـاد االســيـوي لــكـرة و
الـقـدم. ونــقل بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس عـن مــحــافـظ كــربالء نـــصــيف
ـلـعب اجلـديـد اخلـطـابي قــوله ان (ا
ســـيــكــون مــتــعـــدد االســتــخــدامــات
كــالـــتـــدريب واســـتـــقـــبـــال الـــوفــود
الرياضية وغيرها من االستخدامات
ـا تـقـتـضي احلـاجـة له من خالل و
البطوالت الدولـية التي ستجرى في
ـــســتـــقــبـل). واضــاف الـــبــيــان ان ا
(جنـاح حــفل افـتـتـاح بــطـولـة غـربي
اسيا في كربالء جاء بالوعي الكامل
ــسـؤول لــلـجـمــاهـيـر واالنــضـبـاط ا
الــعــراقــيــة عــمــومـــا والــكــربالئــيــة
خـــصـــوصـــا من خالل الـــتـــشــجـــيع
النظيف وعدم االخالل باالمن وكذلك
الـتـنـظيم الـعـالي لـلـبـطـولة كـتـهـيـئة

لعب). الطرق وا

تـواضعـة لكـنني اديـة ا امكـانيـتي ا
ه ــكن تـقـد الزلت اقـدم ابــسط مـا 
ــنــاسـبــة مــحــرم والعـتــزازي بــهـذه
ـنـاسبـة سـنـويا اتـوجه بـاكـمـال ما ا
يجعل من عـملي تكيـة تكون مهـمتها
خـدمـة الـزوار خالل مـنـاسـبـة مـحـرم
حـيث اقدم مـا اقـدر عـلـيه من الـشاي
ـيـاه). والـكـعك والـصـمـون واقـداح ا
مــضــيــفــا انه (اســتـطــعت ان اجــمع
مبـلغا بـسيـطا وما اقـدر علـيه لشراء
احلــاجــات الــتي تــلــبـي مــتــطــلــبـات
الــزوار وخــصــوصــا فــيــمــا يــتـعــلق
بـــالـــطــعـــام والــشـــراب وعـــلى مــدى
مناسبة االيام االولى من العاشر من

محرم).
rO¼UH  dOOGð

واكـد رئـيس فـرع احتـاد احلـقـوقـي
العراقي فرع كربالء انور الفتالوي
ان احتـــاد احلـــقــوقـــيـــ مــؤســـســة
قـانـونـيـة يـعـمل وفق قـانـون االحتاد
ـرقم 137 لـسـنـة 1981 ويـنــتـمي ا
اليه من حـصل على شـهادة الـقانون
او العـلوم الـسيـاسيـة من جامـعة او
كـلـيــة مـعـتـرف بـهــا رسـمـيـا من قـبل
وزارة الـــتــعــلـــيم الــعــالـي والــبــحث
الــــعــــلـــــمي. واوضح الـــــفــــتالوي لـ
(الــزمــان) امس ان (االحتــاد يـســعى
لـــــتـــــعــــزيـــــز مـــــفــــاهـــــيم احلـــــريــــة

تـهـيـئـته يـقـوم بـخـدمـة الـزوار خالل
شهر محرم واستعدادا لليلة العاشر
مــنه حـيث نــقـوم بــتـقــد اخلـدمـات
بــدءا مـن يــوم الــســـادس من مــحــرم
والـــتي تــتــمـــثل بــتــوزيـع االطــعــمــة
بيت شروبـات واقداح الشـاي وا وا

وعلى مدار 24 ساعة).
في حــ قـال صــاحب الـتــكـيــة نـائل
عــــبـــــد الــــواحــــد (عـــــلى الـــــرغم من

عرض بعد اكتمال االستعدادات dF÷∫ اجلناح العراقي في معرض دمشق الدولي وواجهة ا

ولدات األهـليـة الكـثيـر وربّمـا يبـلغ اجمللـدات ابتـداءً من سلـبيـاتها كُتب عـن ا
هـا ظـاهـرة مـا ولـيس انـتـهـاءً بـاسـتـغالل أصـحـابـهـا لـكن الـراسخ في األمـر أنـَّ
انفـكت تـذكـرنـا بـأزمة الـكـهـربـاء التي طـال أمـدهـا بل غـدا احلديـث عنـهـا غـير
ـلف بال متصدٍ حـقيقي لوضع نـهاية له! وعلى الرغم من مـجدٍ; إذ تغوّل هذا ا
ـولدات األهلية بـاتت أمراً واقعاً في اجملتـمع العراقي وال مفر مـنها لسدّ أنَّ ا
النـقص في الـكهـرباء الـوطـنيـة إال أنَّهـا ظلت بـعـيدة عن دائـرة اهتـمام اجلـهات
وجود عـنيـة وغابت عـنهـا التـعلـيمـات والضـوابط التي تـنظـم آليـة عمـلهـا; وا ا
حـالـياً مـن تلـك التـعـلـيـمـات هي من ذلك الـنـمط الـذي ال يـغـادر الـورق إلسـقاط
ـنظـمة لـلمولـدات األهلـية. فـليس هـناك ما فـرضٍ عند احلـديث عن اإلجراءات ا
ـولدات الـتي تـعجّ بـهـا الدروب واألزقـة والـشـوارع باالهـتـمام يـلزم أصـحـاب ا
ـكان احلاضن للـمولدة; لـذا غالباً مـا تكون مـكان نصبـها ملـوثاً ببقع بنـظافة ا
ـولدة سـاعـة عمل ة لـفـظتـهـا ا ـاء وقـطع حديـديـة عـاطلـة أو قـد الزيـت وبرك ا
وقعٍ قـد ال تكـون منـاسبـاً لضـيق الزقـاق أو لقربه مـضنٍ فضالً عن اشـغالهـا 
من مـدرسة أو مسـتشفى أو أي مـؤسسة أخـرى. وليست هـناك ضابـطة تردع
ولـدة من تـلـويث البـيـئة بـاالنـبـعاثـات الـصادرة مـن آلته السـيـما أن صـاحب ا
الكـثيريـن منهم ال يـبدون امتـعاضاً وقـلقاً مـن تأثيـر تلك السـموم على الـصحة
ـرضى خــصـوصـاً نـاهـيك عن صـوتــهـا الـذي يـعـدّ أيـضـاً من عـمـومـاً وعـلى ا
شـكالت البيئيـة التي تؤثر عـلى صحة اإلنسان لـوثات; فالضـوضاء احدى ا ا
وراحتـه نتيـجة لـضررها عـلى اجلهـاز السـمعي والعـصبي وتـؤثر عـلى اجلهاز
الــهـضـمي وانــتـظـام الـدورة الــدمـويـة والــغـدد الـصم وتــزيـد من حـالــة الـتـوتـر
ـغـذية لـلـبـيوت بـالـطـاقـة فهي تـنـتـشر ـمـتـدة منـهـا وا ا األسالك ا واإلرهاق. أمـَّ
ـولـدة لـيالً كـســاحـرة شـريـرة تـمـدّ أذرعـهـا بــشـكل عـشـوائي فـيـبــدو سـمـاء ا
الكـثيرة إلى الـغابـة اجلرداء لتـقتص منـها فيـما ترسم صـباحاً لـوحة مخـططة
سافـات ضاربة األفق بـقبحٍ يضاف بخـطوط قاتـمة غيـر متنـاسقة االرتفـاع وا
لـلخـراب الذي أصـاب أسفـلـها فـضالً عن خطـر انـقطـاع هذا الـسلك أو ذلك
وهـو مـتزود بـالـطـاقـة األمـر الـذي قـد يـهـلك الـكـثـيـرين واالقـتـراح إلزام مـالك
نطقة ووضع صناديق توزيع د كابالت على نحو نظامـي إلى أزقة ا ـولدة  ا
نـازل إلى هـذه الصـناديق مع وضع فـاصل (جوزة) ويـكون مـدّ األسالك من ا
ولدة االلتزام قـرب كل دار وهذا معمول به في أربـيل. وينبغي على صـاحب ا

ــعـنـيــة بـهــذا األمـر وعـلى بـاألسـعــار احملـددة من اجلــهـات ا
اخملـالف لالئحة الـتعلـيمات والـضوابط تفـرض غرامات أو
ـقــابل تـتــعـهــد مـجـالس أي عـقـوبــة أخـرى تــقـرر. وفي ا
احملـافظات بتأم حصة شهرية من مادة الوقود (زيت
ولدات بكـميات تتناسب مع حجم الـغاز ) ألصحاب ا

ولدة وقدرتها. ا


