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كــشـف مـــديــر الـــتـــخـــطـــيط في وزارة
الـتـربـيـة نـايف ثـامـر حـسـ عن تردي
الـواقع الـتــربـوي في الـعــراق نـتـيـجـة
ليات التي خـصصت لبناء اكثر هدر ا
مـن الف مـدرســة لم تــنـجــز وال واحـدة
مؤكدا حاجة البالد الى اكثر من منها 
 12 الـف مـــدرســــة خالل الــــســــنـــوات
ــــقـــــبـــــلـــــة لـــــفـك االزدواج الـــــثالثي ا

والثنائي. 
ــديـر حــســ خالل مـحــاضـرة وقـال ا
ـعــهـد الـعـراقي لالصالح الــقـاهـا في ا
ــــاضي ان االقــــتــــصــــادي الــــســــبت ا
(الـعـراق بـحـاجة إلى  12 ألف مـدرسة
حاليا دون حساب لـلنمو السكاني في
ــقـبـلــة حـيث نــحـتـاج في الـســنـوات ا
بغـداد نحو 300 مدرسـة لفك االزدواج
واضـاف ان (هـناك الـثالثي والـثنـائي)
اكـثر من 645 مـدرسـة متـجـاوز علـيـها
مـن الــدولـــة واالهـــالي بـــســـبب شـــغل
احلـــراس واســــرهم نــــحـــو 512 صف
ــفــوضــيـة و468 مــشــغـولــة من قــبل ا
واوضح سـتقلة لالنـتخابات) العلـيا ا
حــسـ ان (اكــثــر من تــريـلــون ديــنـار
صـرفت في عام 2011 لوزارة اإلسـكان
واالعمار  لـبناء 1220مدرسة  لم تـنفذ
مـنــهـا وال مـدرسـة وكـذلك صـرف 390 
مـــلـــيــــار ديـــنـــار لـــبـــنـــاء مـــدارس في
احملـافـظـات ايضـا  لم تـنـجز مـنـها وال
دارس مـدرسـة والـكارثـة الـكـبـرى أن ا
ـشـمـولـة بـالـتـركـيـز وإعـادة الـقـائـمـة ا
ـهــا والـتــجـاوز عـلى الـبــنـاء  تــهـد
ارضـــــايــــــهـــــا من قــــــبل مــــــجــــــــالس

احملافظات).

ـــــــــــواد ـــتــــاجـــرة بـــا ـــة ا جـــر
اخملدرة) مشيـرا الى (اصدار حكم
اخــر بــاحلـبس  3 اعــوام وغــرامـة
مالية قدرها   5 مالي دينار وفق
ـــادة  32  مـن قــــانـــون احــــكــــام ا
ـؤثرات العـقلـية بحق اخملدرات وا
دان  ع  ك  ج  البـالغ من العـمر ا
دان 26 عـام يـسـكن الـنـاصـريـة وا
م  ق  ن  البالغ من العمر 24 عام
يـــــســــكن نـــــفس الــــقـــــضــــاء وذلك
ـواد الرتـكـابــهـمـا جـرائـم حـيـازة ا
اخملدرة). وقـضت محكـمة جـنايات
ــــــــدة الـقادسـية حكـما بـالسـجن 
خـمس عـشـرة سـنـة بـحق ثـالثــــــة
مـدانـ أقدمـوا عـلى سرقـة سـيارة
ـواطنـ حتت تهـديد تعـود ألحد ا
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وقــال مـجـلس الــقـضـاء االعـلى في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الهيئـة الثانية في احملـكمة نظرت
قــضــيـة لــثالثــة مــدانـ اعــتــرفـوا
ـواطـنـ بـأنـهم طـلـبــوا من احـد ا
يـعــمل سـائق تــاكـسـي والـذي كـان
متوقفا قرب مجسر ثورة العشرين
في مـديـنـة الـنـجف بـايـصالـهم الى
نـاحيـة الـسـنـيـة التـابـعـة حملـافـظة
الـديـوانـيـة مــقـابل اجـرة مـقـدارهـا
ثالثون الف دينار) مشيرا الى انه
(واثـــنـــاء الـــوصـــول بـــالــقـــرب من
دانـ بوضع النـاحيـة اقدم احـد ا
السك على رقبته وامره بالتوقف
ـدان الــثـاني بــاطـفـاء في مـا قــام ا
الــــســــيـــارة وانــــزاله وتــــقـــيــــيـــده
ــالــيـة ــبــالغ ا واالســتــيالء عــلى ا
الـتـي كـانـت بـحــوزته مـع الـهــاتف
ـسـتـمـسـكـات الـثـبـوتـية الـنـقال وا
الفراد عـائلته) وتابع ان (احملـكمة
دة خـمـسـة عـشر قـضت بـالـسـجن 
دان الثالثة استنادا عاما بحق ا
ـــادة 441 مـن قـــانـــون ألحـــكــــام ا
الــعــقــوبــات الــعــراقي). واصــدرت
جنايات النجـف حكما على مدان
أثــنــ لــقــيــامــهم بــســرقــة مــنــزالً

باحملافظة .  

إرادة سـياسـية وال فلـسفـة تربـوية في
داعـيـا الى قـطـاع الـتـربـيـة والـتـعـلـيم)
(ضـرورة الـعــمل عـلى فك االرتـبـاط مع
احملـــافــظــات ومـــجــالس احملـــافــظــات
وإعادة الصالحيـات للوزارة النه خطأ
وشدد اخلـليلي عـلى (العمل من كبـير)
اجل تـفـعـيل اجملـلس األعـلى لـلـتـربـيـة
والـتـعـلـيم في الـعـراق من اجـل تـعـزيز
الـستـراتـيـحـيـة الـوطنـيـة وفق فـلـسـفة
تـــربــويــة خــاصــة بــالــعــراق وأهــداف
تـربـوية واضـحـة وسـيـاسـة تـعـلـيـمـية
مــــــتــــــدرجــــــة ومــــــنـــــســــــجــــــمــــــة مع
واضــاف ان (هــذا الــتـوجه بــعــضـهــا)
ينبثق منه ثـالث مجالس أساسية هي

احلديث عـن مستـقبـل العراق وشـبابه
الـذين هم الـعمـود األسـاسى للـغـد وما
نـخــطط له الــيـوم يــنــعـكس ابــدا عـلى
واشار الى مسـتـقبل هـؤالء الواعـدين)
ان (الـــطــاقـــات الـــبــشـــريــة الـــهــائـــلــة
الــــعـــراقــــيـــة ال تــــتـــوقـف عن االبـــداع
بدع من واالجناز واستطاع احتاد ا
اختيار وتدريب مـجموعة من التالميذ
بـــعـــمـــر يــتـــراوح من 7 - 9 ســـنــوات
واالشــــتـــراك فـي مـــســــابـــقــــة دولـــيـــة
بـالرياضـيات فـي ماليـزيا حـيث حصل
ــرتـبـة األولى الـفـريق الــعـراقي عـلى ا
وتـابع ان (اخللل ( لـسنـتـ متـتالـيـت
يكمن في اإلدارة والقيادة وعدم وجود

تـشـكيل مـجـلس أعلى جلـودة الـتربـية
والـتـعلـيم يـعـطي اعتـمـادية لـلـمدارس
طبقة لـلمعايـير الدولية واجلامعـات ا
ومــــــجـــــلـس أعـــــلـى لـــــلــــــشـــــهـــــادات
واالمتحانات يكون مسؤول عن إعطاء
الشهادة من اإلبتدائية  إلى الدراسات
الـعلـيـا ومـجلس ثـالث إلعـداد وتدريب
درسـ يـعـطي صالحـية ـعـلـمـ وا ا
ـــؤهـــلـــ مع مـــتـــابـــعــة الـــتـــدريس ا
مــــســــتــــمــــرة). ولـــــفت الى (ضــــرورة
ـهـني وتـوسـيع االهـتـمـام بـالتـعـلـيم ا
الكات دائـرة االنـضمـام إلـيه وجـذب ا
اجلــيــدة واألبــنــيــة واخملــتــبــرات النه

عماد وأساس االقتصاد للبلد). 

حــيث حتـتـوي عــلى سـجن داخـلي
يــوضع فــيه اخملــتـطــفــون لــغـرض
ــسـاومــة عـلى فـديــة من ذويـهم) ا
وتـابع انه (بـعـد التـحـري والـبحث
ضبطت ستـة جوازات سفر وجرى
حترير أربعة مختطف و تدوين

 .( أقوالهم كمشتك
واعلنت محكمة جنايات ذي قارعن
اصدار احكام بـالسجن بحق ثالثة
ـواد ـتـاجـرة وحـيـازة ا مـدانـ بـا
اخملــــدرة في احملــــافـــظــــة. واشـــار
الــبـيـان الى ان (احملــكـمـة اصـدرت
حـكـمـا بـالـسـجن 7 اعـوام وغـرامة
مــالــيـــة قــدرهــا 10 ماليــ ديـنـار
دان  ع  ح  ج  الـبالغ من بـحق ا
العـمر  20عـامـا يسـكن الـنـاصـرية
ــادة 28 من اســـتـــنـــادا إلحـــكـــام ا
قــــانــــون مـــــكــــافـــــحــــة اخملــــدرات
ـؤثـرات الـعقـلـيـة وذلك الرتـكابه وا
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صـدقت مـحـكـمـة حتـقـيق الـرصـافة
أقـوال شـبـكـة متـكـونـة مـن خـمـسة
أشـخـاص مـتـخـصـصـة بـاسـتدراج
الــفــتـيــات عــبــر مــواقع الــتـواصل
االجـتـمــاعي بـهـدف بــيـعـهن داخل
وخــارج الــعـراق .   وقــال مــجـلس
الــقـضــاء األعــلى في بــيـان تــلــقـته
(الـزمـان) امس إن (قـاضي حتـقـيق
الــرصـافــة دون اعـتــرافــات شـبــكـة
تـديرهـا امرأة مـتخـصصـة بأعـمال
السمـسرة واالجتار بالـبشر ويقوم
األفـرادهـا بإيـهـام الـفتـيـات باحلب
والــــــــزواج عـن طـــــــــريق مـــــــــواقع
الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي إلى إن
يـــهــربن مـن ذويــهن ويـــنــضـــمــمن
إلـيـهم) ,مـبــيـنـا أن (ســعـر الــفـتـاة
يــصل فـي بـعـض األحـيــان إلى 20

ألف دوالر ,(مـــشـــيــــرا إلى انه (

تـــوقــيـــفـــهم وفق أحـــكـــام قـــانــون
االجتــار بــالــبــشـر رقم  28 لــســنـة
2012 ومــازال الـبــحث جــاريـا عن

باقي اإلفراد). 
وصــدقت مـحـكـمـة حتـقـيق كـركـوك
اعـتـرافـات مـتـهـمـ اثـنـ بـخطف
عـــمــال آســـيــويـــ في احملـــافــظــة

وحترير أربعة ضحايا.
واكـد الـبـيان ان (قـاضي الـتـحـقيق
شرف على أعمـال شعبة اخلطف ا
في كركـوك دون اعترافـات متـهم
اثن بـخطف مجمـوعة من العمال
من حملة اجلنسية البنغالديشية)
ــتـهـمــ يـحـمل مـبــيـنـا ان (أحـد ا
اجلـنسـية نـفسـها واآلخـر منـتسب
في شــعـــبـــة مــكـــافــحـــة اإلجــرام)
ـتـهـمـ يـسـتـغـلـون وأضـاف أن (ا
دورا سكـنيـة في منـطقـة رحيم اوه
ومــنـطـقـة شــوراو ألعـمـال اخلـطف

واوضح البيان ان (احملـكمة نظرت
في قـضــيـة مـدانــ اثـنــ سـرقـوا
مـنزالً في حي الـنـصر حتـت تهـديد
الــسالح واالكـــراه بــاالشـــتــراك مع
مــتـــهـــمـــ آخـــرين  حـــيث قـــضت
دة خـمسة عشر احملكمة بـالسجن 

عاماً لكل واحد منهما).
وفي بابل قضت محكمة اجلنايات
في احملـافظـة حكـما بـالسـجن سبع
سـنـوات بـحق مـديــر بـلـديـة احلـلـة
ة الرشا. األسبق بعد إدانتـه بجر
 واردف البـيان أن (الـهيئـة الثـانية
في احملــــكــــمــــة أصـــدرت حــــكــــمـــا
ـدة سـبع سـنـوات بـحق بـالــسـجن 
مــديــر بـــلــديــة احلــلــة األســبق عن
ـة تـعاطـيه الـرشـا مـقابل أداء جـر
عمـله الوظيـفي). وأصدرت محـكمة
اجلـنايـات في الكـرخ حكـما بـإعدام
تسـعة إرهـابي أديـنوا بـاالشتراك
في تنـفيـذ التـفجيـر الذي اسـتهدف
وزارة الــعــدل 2013 وخــلف عــددا

من الشهداء واجلرحى. 
واردف الـبـيـان ان (احملكـمـة نـظرت
بـدعـوى تـخص التـفـجـيـر اإلرهابي
الذي طال الوزارة وخلف نحو مئة
من الشـهـداء واجلرحى) مبـينا ان
(اإلرهــابـــيــ اعــتـــرفــوا في دوري
ة الـتحـقـيق واحملاكـمـة بأن اجلـر
كـانت مـنـظـمــة ومـعـدة السـتـهـداف
أكـبـر عـدد من الـضـحـايـا وتـخـريب
مــؤســســات الــدولــة وفق مــشــروع
يــهـدف لـزعـزعــة األمن واالسـتـقـرار
في الـــبالد) وتــابـع أن (احملــكـــمــة
ـــدانــ أصـــدرت حــكـــمــهـــا ضــد ا
وت استنادا باإلعدام شنقـا حتى ا
ادة الرابعة /1 من قانون ألحكام ا

مكافحة اإلرهاب). 
ـــفــتش مـن جــهـــة اخــرى  أعـــلن ا
الـعـام لـلـوزارة بـشار أحـمـد مـحـمد
عن إصـدار محـكمـة جنـايات الـكرخ
حــكــمـاً بــالــسـجن  87 ســنــة بـحق
إحـدى حــيـتــان الـفـســاد في دوائـر

التسجيل العقاري. 
oO bð  UOKLŽ

وقـــال مـــحــمـــد في بـــيـــان تـــلــقـــته
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(الــــزمــــان) امـس ان (عــــمــــلــــيــــات
الـتــدقـيق الــتي قــام بـهــا فـريق من
ـفـتش أفـضت الى الـكشف مـكـتب ا
عن عــمــلـيــات تـزويــر وإســتـعــمـال
سـنـدات مـزورة ألعـدادٍ ضـخـمـة من
الـعـقــارات لـغـرض احلــصـول عـلى
ـصــارف احلــكـومــيـة قـروض مـن ا
بطرق غير قانونية) واشار الى ان
ــــــكــــــتـب أجــــــرى الـالزم بــــــحق (ا
وظـف اخملالفـ ومنهـم معاونة ا
شـعـبـة الـتـسـجـيل الـعـقاري األولى
مبينا دائن)  في مديرية تـسجيل ا
ـدانة ان (احملـكـمـة أصـدرت بـحق ا
28 قــرار حــكـم بــعــقــوبــة الــســجن
يتـراوح كل مـنهـا ب 7-6 سنوات
لـيصل مـجـموعـها 87 سـنة وتـنـفذ
بالتعاقب) ولفت الى انه (سبق أن
 اصـدار أحــكـام قــضــائـيــة بـحق
ـدانـة ووصل مـجـمـوعـهـا الى 51 ا
ـــســـاهــــــــــمـــتـــهـــا ســـنـــة ســــجن 
ــال الـعــام وهـدر 67 بـاإلضــرار بـا

مليار دينار). 
ـفتش عـلى صـعـيـد مـتصل  دعـا ا
ان الى مـناظرة عـلنية أعضاء الـبر
إلطالعـهم عـلى حـقـائق بـشـان عمل
. واكد فتـش الـعمومـي مكـاتب ا
مـــحـــمــــد انه (بــــرغم من الــــعالقـــة
اجلـيــدة بـ الـســلـطـات الــرقـابـيـة
والـتـشـريعـيـة إال أن أغـلب أعـضاء
عـلـومات ان ال تـصل الـيـهم ا الـبـر
ـكـاتب والسيـما الـكافـيـة عن عمل ا
دورهــا في الــرقــابــة اإلســتــبــاقــيـة
ومــــنع الـــفـــســـاد قـــبـل وقـــوعه مع
ـالــيــة والـبــشــريـة إمـكــانــيـاتــهــا ا

احملدودة). 
في غــضــون ذلك  ضـــبــطت دائــرة
الــتــحـقــيــقـات فـي هـيــئــة الـنــزاهـة
ـــشـــاريع األولـــيــات اخلـــاصـــة بـــا
ـتـلكـئة فـي محـافظـة كـربالء التي ا
أُحـيـلَت إلــيـهـا وسـجل قــسم مـنـهـا
كــإخــبــاراتٍ بـــنــاءً عــلـى تــوصــيــة
ؤلف ركـزي ا الـفريق الـتـحقـيـقي ا
ــشـاريـع الـتـي بـلغ ــتــابـعــة تــلك ا
عــددهــا 245 مــشــروعــاً مــتــلــكــئــا

ومتوقفاً . 
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حقل نفطي في
جنوب العراق
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ـنــتــجـات قــطـعـت شـركــة تــوزيع ا
الـنـفطـية شـوطـاً بتـجهـيـز مركـبات
ــواطـنـ ودوائـر الــدولـة بـوقـود ا
الغـاز السـائل من خالل منـظوماته
ـنـافـذ الــتـوزيـعـيـة ـنـتــشـرة في ا ا
الـعــائـدة لــلـشــركـة. وبــيــــــــنت ان
اإلقــبـال عـلى مـزود الــغـاز الـسـائل
يشهد تـصاعداً ملحـوظاً للتزود به
ـــركــــبـــــــات من قــــبل أصـــحــــاب ا
احملـــورة ويـــأتي ذلـك وفق خـــطط
مـدروسـة أقرتـهـا وزارة الـنفط و
أعداد مخططاتها وتصاميمها  من
قـبل شركـة تعـبـئة الـغاز بـالتـعاون
ـــنـــتـــــــجــات مـع شـــركــة تـــوزيع ا

النفطية .
5MÞ«u  lO−Að

وقــال مــديــر عــام شــركـة الــتــوزيع
كاظم مـسير يـاس في بيـان تلقته
(الــزمـــان) امس ان (وزارة الـــنــفط
ومـن خـالل شــــــــركــــــــتـي تــــــــوزيع
ـنـتجـات الـنفـطـية وتـعـبئـة الـغاز ا
ـواطن الى تسـعى الى تشـجيع ا
إستخدام وقود الغاز السائل كونه
صـديقـاً لـلـبيـئـة عالوةً على رخص

ثـمـنه إذ يـبـلغ سـعـر الـلـتـر الـواحد
منه 200 دينار).

وعن تفـاصيل منـافذ الغـاز السائل
بــ مــســـيــر ان (أعــداد احملــطــات
زمع تنفيذها احلكومية واألهلية ا
لـغـايـة نـهـايــة الـعـام احلـالي يـبـلغ
(95) مـنفـذ تقريـباً مـا ب حـكومي
وأهلي  تـنفـيذ 41 منـفـذا لغـاية
اآلن مـــنـــهـــا 22 مــــنـــفـــذا أهـــلـــيـــا
وحكومـيا توجـد فيه منافـذ لتزويد
الـــغــاز الـــســـائل LPG عـــائـــد الى
ـنـتـجـات الـنـفـطـية شركـة تـوزيع ا
عـمــوم احملـافــظـات بـاإلضــافـة الى
وجـود مـحـطـات حـكـومـيـة وأهـلـية
قـيد اإلجنـاز إلضافـة منـافذ جـديدة
وستدخل الى اخلدمة خالل الفترة
الــقـادمــة). أمـا بــالـنــسـبــة لـشــركـة
تـعـبـئـة الــغـاز فـيـوجـد 18 مـحـطـة
أومــــعــــمـل غــــاز حــــكــــومي يــــزود
ــواطــنــ بــالــغـازالــســائل تــابع ا
عامل لشـركة تـعبـئة الـغاز ضـمن ا

احلكومية في كل محافظة .
وعن تــفــاصــيل مــحــطــات الــوقـود
وأســمـائــهــا والــتي حتــتــوي عـلى
مـزودات الـغــاز الـسـائل فـفــصّـلـهـا

مديـر هيـئة الـتجهـيز إحـسان غا
وحـــسـب كل مـــحــــافـــظــــة بـــغـــداد
ــنـصـور احلـكـومـيـة + الـكـيالني (ا
ـثـنـى احلـكـومـية + احلـكـومـيـة + ا
الــوزارة احلــكــومــيــة + اإلبــتــسـام
شتل احلـكومية ) / احلكومية  –ا
وفـي بــابـل ( مـــحـــطــة حـــمـــورابي
احلكومية ) أما الـديوانية ( محطة
الـوافــدين الـنــمـوذجــيـة ) وفي ذي
قـــار ( مـــحـــطـــة خـــيـــرات ذي قـــار
الـنـمـوذجـيـة + مـحـطـة الـتـضـحـية
الــنــمـوذجــيـة / وفـي صالح الـدين
(محطة الـعسكري الـنموذجية ) 
أمــــا كــــربـالء (مــــحــــطــــة الــــوزني
الـــنــــمــــوذجـــيــــة + الــــغـــاضــــريـــة
النـموذجـية ) وفي ميـسان (مـحطة
ـشــيـدة ) وفي ريــحـانــة مـيــســان ا
ـركـزي الـبــصـرة ( مــحـطـة احلـي ا
ــعـارض الــنــمـوذجــيــة  مــحـطــة ا
الــــنـــــمــــوذجــــيـــــة  أرض الــــذهب
النموذجية ) / فيما تزود محافظة
األنـبـار وقــود الـغـاز الـســائل عـبـر
مـحـطــتي (اإلحتـاد الـنــمـوذجـيـة +
ـــثــنى األوائـل الــنـــمــوذجـــيــة ) وا
ــــثــــنى اجلــــديـــدة من(مــــحــــطـــة ا

احلكومية ) / والنجف من (محطة
بــوابـة الــقــدس الـنــمــوذجـيــة) أمـا
ديـالى فـتـزود من( مـحطـة بـعـقـوبة
اجلــديـدة احلــكــومــيـة) فـي الـوقت

الـذي تــسـعى بـه شـركــتـنــا لـزيـادة
نـافذ وحتـقيق كـميات أعداد تـلك ا
ومـبيـعات أكـثـر وصوالً الى تـنفـيذ
عـدّة لهـذا الغـرض  الفتاً اخلطـة ا

الى بـلـوغ مـعـدالت اإلسـتـهالك الى
777 ألـــــــف لتـر من الغـاز السائل
لـــلــســيـــارات في شـــــــــهـــر تــمــوز

اضي . ا

تالميذ على األرض بال رحالت وهياكل مدارس بال اجناز منذ سنوات

ـــدرســـ الفــــتـــا الى (ســـوء تــــوزيع ا
ــراكــز الـتي ــعـلــمــ في مــدارس ا وا
تـشـهـد اكـتــضـاضـا والـقـرى واألريـاف
فـارغـة حـيث ان هـنـاك مـدرسـة مـهـنـية
ـدرسـ فـيـهـا الى 99 في يـصل عـدد ا
واكــد فـــقط) حــ ان عــدد الـطالب 30 
حسـ ان (التـعليم الـهلي بـحاجة الى
اعادة الـنظر من خالل ضـوابط جديدة
الن هناك اكثر من  3 االف درسة اهلية
وفـيـهـا نـحو  500 الف طـالب). بدوره
اكـد رئيس الـلجـنة العـلمـية والـثقـافية
ــيــ مـاهــر جــبـار في نــقــابــة األكـاد
اخلــلـيــلي خالل الــنـدوة الــعــلـمــيـة ان
(احلـديث عن التـربيـة والـتعـليم يـعني
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لـيس مـن الـواضح حــتى االن مـدى دقــة خــبـر تــعـرض الــوفـد احلــكـومي
. فـقد وت عـلى اثـنـاء مروره عـلى جـسـر في الصـ العـراقي الى خـطـر ا
تـنـاقـلــته وسـائل االعالم الــعـراقـيـة  ثم اهــتم به الـعـراقــيـون عـلى وسـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي. لـتـعـود وسـائل اعالم اخـرى لـتـنـشـر تـصـريـحات
العضاء في الوفد قللوا فيها من اهمية ما حصل قائل انه لم يكن هناك

خطر لكن من غير نفي تام وقاطع. 
يعـد جـسر خـلـيج جـيازهـاو او كـينـغـادو هايـوان واحـدا من اكبـر جـسور
تـد عـلى مسـافة تـفوق الـسـتة وعـشرين كـيـلو مـتر ويـربط ب العـالم اذ 
. افتتح مدينـتي كينـكادو وهوانـغادو في مقـاطعة شانـدونغ شرقي الـص
اجلـسـر عـام الــفـ واحـد عـشـر بــعـد ثالث سـنـوات من الــعـمل. كل تـلك
التفاصيل ال تهم غالبية العراقي ,فقد كانوا يومذاك يستعدون لالحتفال
بيوم الـسيادة وهـو يوم انسـجاب الـقوات االميـركية من بالدهم  ,اال انهم
هـدي الى الص اليوم يـتابـعون طبـعا زيـارة رئيس وزرائـهم عادل عبـد ا
وينـتـظرون نـتـائجـهـا. اما اصل قـضـية خـبـر او اشاعـة او احـتمـال وقوع
حادث للوفد العراقي فقد بدأت قبـل الزيارة. فقبل ايام من بدء رحلة عبد
ـهـدي الى الــصـ تـســرب الـكـتــاب الـرسـمي لـاليـفـاد وتــبـ ان الـوفـد ا
الذاهب يضم مجموعـة كبيرة من الوزراء و كل احملـافظ حتى ان العدد
وصل الى سـتة وخـمـسـ شخـصـا ولـهـذا الرقم داللـة تـاريـخـية يـعـرفـها
ـعـاصـرون طـبـعـا. ادى حــجم الـوفـد الـكـبـيـر الى تـعـلـيـقـات الـعـراقـيـون ا
حتدثت عن احتمالية ان يقع حادث للطـائرة التي تقل الوفد وتأثير ضربة
عادي والناقم على كبيرة مثل تلك. و في ذلك جتلى طبعا الشعور العام ا
الطبقة السياسية في العراق. وصلت الطائرة بسالم الى الص واحلمد
لله لتفتح الباب امام اشاعة او خبر حادث اجلسر الصيني الذي قيل ان
نتـشرة عـلى جانـبي اجلسـر كجزء صـدات ا احلكومـة ندت مـنه بسـبب ا

من اجراءات السالمة فيه. 
قـال فـبغض الـنـظر عن اصل اخلـبـر ودقته فـقد مثـلـما ذكـرنا في بـدايـة ا
اطـمـأن الـعـراقـيـون عـلى سالمـة رئــيس وزرائـهم ووزرائـهم ومـحـافـظـيـهم

االعزاء على قلوبهم وسوف يركزون االن على معرفة نتائج الزيارة. 
فـاالقـتـصـاد الـصـيــني هـو االقـتـصـاد الـثـاني فـي الـعـالم بـعـد االقـتـصـاد
االمـيــركي. ولـلــصــ مـصــالح وخـطـط في الـعــراق وفي كل الــعـالم وهي
معروفـة بقـدرتهـا على مد اسـتثـماراتـها بصـورة ذكيـة الى مخـتلف الدول
والثقافات. ويـعرف العراقيون ان الـشركات الصيـنية كانت من ب اوائل
عروفة الشركات االجنبية التي عبرت عن مشاركتها بالطقوس الشيعية ا

 . في عاشوراء تقربا من السكان احمللي
تشـتـبك امـيركـا بـقـيادة تـرامب هـذه االيـام مع الصـ في حـرب جتـارية.
لـيس من الــواضح طـبــعـا وجـود اي خــيـار اسـتــراجتي لـلــعـراق في هـذه
احلرب وهل ان زيادة تعاونه مع الـص ستؤثـر على عالقته مع الواليات
تـحدة. نـذكر هـنا بـان السـفيـر االميـركي في بغـداد ماثـيو تـيولـر حتدث ا
قبل ايام في بـغداد بـحديث صريح انـتقـد فيه بيـئة االسـتثمـار في العراق
ودعا كـاي سـفـيـر يـبـحث عن مـصلـحـة بالده الى الـتـعـاون مع الـشـركات
االميـركـيـة. خـصوم احلـكـومـة العـراقـيـة ونـاقدوهـا حتـدثـوا بـخبث عن ان
ـوقف االيـراني الـذي زيـارة الـوفـد الـعـراقي لـلـصـ جــاءت تـنـاغـمـا مع ا
يعـول بـصـورة كبـيـرة عـلى الصـ في اطـار مـواجهـة ايـران مع الـواليات
تحدة.لـفت نظري غيـاب اسم وزير اخلارجيـة العراقي عن الوفـد الكبير ا
ــهـدي الـذي جنــا من حـادث اجلـســر الـصـيــني. تـذكـرت بـرئـاســة عـبـد ا
بـسـرعـة انه في نـيـويـورك حـيـث يـحـضـر اجلـلـسـة الـسـنـويـة الجـتـمـاعـات
ـتـحدة الـتي وصل اليـها الـرئيس االخـر برهم اجلمـعيـة العـمومـية لال ا

احمد صالح حيث سيلقي كلمة العراق وقيل انه سيلتقي بترامب. 
اما الرئـيس الثـالث محـمد احللـبوسي فـهو ايضـا خارج بـغداد في زيارة
القـلــيم كــردسـتــان اخــذته الى اربــيل ودهــوك. غـيــاب الـرؤوســاء الــثالثـة
ومجمـوعة كـبيرة من الـوزراء عن بغـداد اثار امنـيات من بـعض احلاقدين

بوقوع انقالب ال قدر الله يغير نظام احلكم. 
ـقـراطيـتـهم الن ذلك لم يحـدث ولن يـحدث هنـا نـطمـئن الـعراقـيـ على د
ـقـومات غـيـر متـوفـرة اذا ان السـلـطة مـتـشظـيـة كمـا وان مـراكز الـقوة فا
قابل تندر احلقيقيـة الداخليـة واخلارجية تدعم الـنظام احلالي. لـكن في ا
ـسـؤول عن الـعراق من كثـيرون عـلى حـقيـقة غـيـاب كل هذه الـعدد من ا

غير التأثير على شئ من واقع العمل احلكومي. 
ـسـؤولون الـعـراقـيـون حـ عـودتهم ذلك طـبعـا سـؤال مـهم يـجـيب عـلـيه ا
بالـسالمة من زيـاراتهـم عبـر شرحـهم لنـتائـجهـا وتـأثيـر تلك الـنتـائج على
مصـلـحة بـلدهم. جـسـر خلـيج جـيازهـاو الـصيـني قوي ومـؤمن ولن تـهزه
الريح او يـخذل من يـسـافر عـليه لـكنه سـيـكون واحـدا من القـصص التي
ـا يتكرمـون بشرح احلاجة هدي ووفـده شرحها ور ستوجب على عـبد ا

الن يكون الـوفد كبيـرا الى هذه الدرجـة وهل ان نتائج
الزيارة ستكون بهذا احلجم ايضا ? 

ال اقصـد طبـعا الـستـة وخمـس وهـو حجم الـوفد
بل اقـصد حـجم االثـار االيـجـابـيـة عـلى االقـتـصاد

العراقي. 

هـنـية والـسـياسـيـة التي نفـتـقد في حـيـاتـنا الـعـامة واخلـاصـة  للـتـقالـيـد ا
ـوضـوعـيـة في جتـنـبـنـا سـوء الـظن والـتـكـهـنـات  وحـتى االتـهـامـات غـير ا

. القضايا واجملاالت  كافة واخرها رحلة رئيس الوزراء الى الص
واقع  لقد تـزامن مع هذه الرحـلة الكـثير من الـتقوالت في الـفضائـيات وا
ـعـلـومـات الحـظ ضـعف تـداول ا االلـكـتـرونـيـة والــتـواصل االجـتـمـاعي وا
ـتـخـصـصـة فـاغـلب الـذين حتـدثـوا وانـتـقـدوا اشـياء الـدقـيـقة والـعـمـيـقـة ا
هامـشـيـة لـيس في جـوهر الـقـضـية مـثل ضـخـامـة حجـم  الوفـد وتـكـاليف
الـرحـلـة واصـدار احـكـام مع او ضــد بـدون وثـائق  وبـراهـ تـقـنع الـراي
ـعــلــومـات من الـعــام وتــنـوره وال تــشــوشه واسـبــاب ذلك تــعـود لــنــقص ا
مصـادرهـا االصـليـة وضـعف اجلانـب  االستـقـصائـي في وسائل االعالم
العراقية  التي تكتفي بتغطيات اخبارية دعائية غير معمقة تعوزها االرقام

تخصص. علومات اخلاصة ويغيب عنها التحليل ا وا
ـشـاريع بـحـسب الـتـخـصـصات ـفـتـرض ان تـعـلن تـفـاصـيل ا وكـان من ا

نفذة قبل الرحلة. ومقدار التخصيصات واحلهات الصينية ا
ـــؤمل ان يـــضم الـــوفـــد اعالمـــيــ وخـــبـــراء مـــشـــهــود لـــهم وكـــان من ا
ـجـريـات مـا جرى من ـتابـعـة يـنـورون الـراي العـام  وضـوعـيـة ودقـة ا بـا
علـومات الـسطـحية مفاوضـات واتفـاقات وخـفايـا وال يكتـفون بـالصـور وا
االعتيادية..وهذا التقلـيد معتمد في الشرق والغـرب في االنظمة الشمولية
قراطية حيث تـصدر ملفات عن جوانب الزيارة الدكتاتورية واالنظمـة الد
 يستمر نـشرها وتتابع بـعد شهور من الرحـلة فيها في كل مـرة معلومات
وتـسريـبـات جـديـدة وال تنـتـهي الـتـغـطـيات االعالمـيـة بـنـهـاية الـرحـلـة كـما
حصل. ويحصل فـهذا اجلانب لالسف اليلـقى االهتمام وحـاول مستشار
رئـيس الــوزراء مـشــكـورا ان يـســد هـذه الــثـغـرة فــتـحــول مـراسال لــقـنـاة
العراقـية. وغـير ذلك سيـلفـيات عـند سور الـص الـعظيم وتـبادل الـتهاني
لـلــنـجــاة من حــادث  لم يـقع عــنــد احـد اجلــسـور وغــاب الـنــقـد واخــتـفت
ـؤثــرة والـلـقـطـات ـقـاالت ا ــنـوع االنـسـاني مـنــهـا وا الـتـحـقــيـقـات حـتى ا
عـبـرة...فمـتى يـدرك صـناع الـقـرار اهمـيـة احلـمالت االعالميـة واخلـبرة ا
الـصــحـفــيــة الـتي تــمـنح الــرحالت الــرسـمــيـة ابــعـادا خــافــيـة عن الــعـقل
ا جرى النها السياسي الذي يتذمر ح يعرف ان النـاس غير متحمسة 
فعال لم تطـلع على احلـدث بصـورة جذابة ومـؤثرة تـقنع الـكبيـر والصـغير

وتـغـبط احملب وتـخـرس ألـســنـة الـسـوء.  يـحـدث ذلك حـ
تكون لـنا مـعرفة حـقيـقيـة باالعالميـ وتكـون هنالك
تقاليد في اصـطحابهم في الـقضايا الـدولية ونترك
عـلـيـهم مــسـؤولـيـة نــقل احلـقـائق لـلــجـمـهـور الـذي
يـصــدقــهم وال يـصــدق غــيـرهم. ولم يــعــد يـكــتـرث
لــــلـــــخــــطـــــاب االعالمـي الــــســـــاذج. واليــــصح اال

الصحيح.


