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افـتـتح مـديـر عـام الـشـركـة الـعـامـة
لنـقل الطاقـة الكهـربائيـة الشمـالية
خــالــد غــزاي مــبــنـى فــرع تــنــفــيـذ
ــشــاريـع اجلــديــد في مــحــافــظــة ا
ـديـر نـيـنـوى وبـحــضـور مـعـاون ا
شـاريع صالح عبد العام لـشؤون ا
الــله ومــديــر قــسم االعالم مــحــمـد

خالد.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(كـان في اسـتـقـبـالـهم حـسن مـدير
الـفــرع وعــدد من رؤســاء األقــسـام
ـــنــتـــســبـــ  حــيـث  عــــــقــد وا
ـديــر الـعـام و اجـتــمـاع بـرئــاسـة ا
بــحــضــور اجلــمـــيع لألطالع عــلى
مــشـاريع قــيـد االجنــاز ومــنـاقــشـة
تـنــفـيـذ مـشـاريع 2020 لـلـشـركـة 
نـتسـب بـعدهـا الـتقى بـعدد مـن ا
واســتـــمـع الى مـــشـــاكــلـــهـم وأمــر
بتـذليلـها وايجـاد احللول لـها على
ــديـر الـعـام في الــفـور ثم جتـول ا
ـشـيــدة حـديـثـاً  اروقـة الــبـنـايــة ا
بارك لـلكـادر موقـعهم اجلـديد وأكد
عـــــلـى تـــــقــــــد كل الـــــدعـم الالزم
وتـوفـيـر احـتـيـاجـاتـهم كـونـهم من

الــكــوادر الــكــفــوءة والــتي عــمــلت
بـــأصــعـب الــظـــروف وعــمـــلت الى
ـدمـرة وتــطـويـر ـشــاريع ا اعـادة ا
واضـافة مـشـاريع جـديدة في واقع

منظومة الطاقة). 
وزار مشـروع انشـاء محـطة بـرطلة
الـثــانـويـة 132 ك.ف ضـمن قـرض
(GE) في نــاحــيــة بــرطــلـة وأطــلع
ـتحقق ووجه على نسـبة االجناز ا
بــضـرورة االسـراع بـوتـيـرة الـعـمل
لــغـرض ادخـالـهـا الـعـمل في اقـرب
ــكن  حــيث تــكــمن اهــمــيـة وقت 
احملـــطـــة في زيـــادة اســـتـــقـــراريــة
ـنـظـومة الـكـهـربائـيـة اضـافة الى ا
فك االخــتــنــاقــات احلــاصــلــة عــلى
الـشـبـكـة في مـنـاطـق سهـل نـيـنوى
الزيتون وتغذية مـحطات بعشـيقة
ة بـرطـلـة الـشـرقـيـة بـرطـلـة الـقـد

جهد 33 ك.ف).
كــــمـــا  زار مـــحــــــــطـــة يــــارمـــجـــة
الـثـانــــويـة 132 ك.ف واطـلع عـلى
سـيـر العـمل فـيهـا والتـقى سـيادته
بــــكـــــادر احملــــطــــة واســــتـــــمع من
ــراقــبــ عـــلى ســيــر الــعــمل في ا
احملطـة واستـمع الى احتـياجـاتهم

وأمـر بـتـذلـيـلـهـا  كـمـا زار سـيادته
مـــشــروع انــشــاء مـــحــطــة جــنــوب
ـوصل اجلـديدة 132 ك.ف ضمن ا
الـقـرض االمريـكي والـتي سـتـخفف
االحمـال عن عدد كـبيـر من مشاريع
ن مـــــثل و احــــيـــــاء اجلـــــانـب اال
ـــــوصل مـــــنـــــاطـق ( ســـــايـــــلــــــو ا
ــنــتــجــات الــنــفــطــيــة ومــوصل وا
ـة اجلـــــــديـدة والــصـنــاعــة الـقــد
واطـلع عـلى سـيـر الـعـمل واسـتـمع
الى كـافـة االحتـيـاجات ومـتـطلـبات

العمل وامر بتذليلها).
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ـديـر الـعـام انه ( افـتـتـاح وذكـر ا
ــــشـــاريع احـــدى فـــرع تــــنـــفـــيـــذ ا
تـشـكـيـالت شـركتـنـا والـتـي انـشأت
حــديـثــاً والــتي تـعــتــبـر من ركــائـز
شاريـع اجلديدة شـركتـنا لـتنـفيـذ ا
ان الـزيـادة في الـكـثـافـة الـسـكـانـية
حـــتم عـــلـــيــنـــا اضـــافـــة مــشـــاريع
ومـحطـات جديـدة ونـعمل جـاهدين
لـتـذلـيـلـهـا في سـبـيل تـطـويـر عـمل
شـركتـنا واالرتـقـاء بواقع مـنظـومة
ـستويـات كما الطـاقة الى افضل ا
زرنـــا مــحــطــات بـــرطــلــة وجــنــوب

وصل قـيد اإلنـشاء والـتي تعـتبر ا
ــهــمــة واحلــيــويـة من احملــطــات ا
فـبــعـد اكـمـالــهـا وادخـالــهـا الـعـمل
ســتـخــفف االحـمــال عن مــنـظــومـة
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ـــا تـــكـــون قـــد ســمـــعـت أصـــدقــاءك ر
ي لـلمرأة أو يتـحدثـون عن اليوم الـعا
وسـائل اإلعالم تـتنـاقل أخـبـارا عن هذا
الــيــوم لـــكن أي يــوم يــصــادف الــيــوم

ي للمرأة?  العا
وهـل هـــو مــــنــــاســـبــــة لـالحـــتــــفـــال أم
ي لـالحــتـــجـــاج? وهل هــنـــاك يـــوم عــا

للرجل? 
ي ـــاذا هـــنـــاك يــوم عـــا وبـــاألســـاس 
لـلـمرأة?مـنـذ أكـثر من قـرن والـناس في
كل أنحاء العالم يحـتفلون بيوم الثامن
رأة. من آذار بـاعتـباره يـوما خـاصا بـا

نوضّح هنا قصة هذا اليوم.
ي للـمرأة عن حراك وانبـثق اليوم الـعا
عمالي لكنه مـا لبث أن ثم أصبح حدثا
تـحـدة. ففي سـنويـا اعـتـرفت به األ ا
عــام 1908 خــرجت 15 الف امــرأة في
مـســيـرة احـتـجــاجـيـة بـشــوارع مـديـنـة
نـيويـورك األمريـكيـة للـمطـالبـة بتقـليل
ســـاعــــات الـــعـــمـل وحتـــســـ األجـــور
واحلــصــول عـــلى حق الــتـــصــويت في

االنتخابات. 
وفي الــــعــــام الــــتــــالي أعــــلـن احلـــزب
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االشــتــراكي األمـريــكي أول يــوم وطـني
للمرأة. 

واقــتــرحـت امــرأة تــدعى كـالرا زيــتــكن
جعل هذا الـيوم ليس مـجرد يوم وطني
ي وعـرضت فـكرتـهـا عام 1910 بل عـا
في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في

اركية.  مدينة كوبنهاغن الد
ـؤتمر 100 امرأة قدمن وكان في ذاك ا
من 17 دولــــة وكــــلـــــهن وافــــقـن عــــلى

االقتراح باإلجماع. 
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ي ألول مـرة عـام احـتــفل بـالـيــوم الـعــا
ـارك 1911 في كل من الــنــمـســا والــد
ــانـــيــا وســويــســرا. وجــاءت ذكــراه وأ
ئـويـة عام 2011- لـذا فنـحن نـحـتفل ا
ي لـلـمـرأة رقم هـذا الـعـام بالـيـوم الـعـا

.109
وأصبح األمر رسـميا عام 1975 عندما
ــتـحـدة بــاالحـتـفــال بـهـذا بـدأت األ ا
اليوم واختيار موضوع مختلف له لكل
عــام; وكـان أول مــوضـوع (عـام (1976
ــــاضي يــــدور حــــول "االحــــتــــفـــاء بــــا

والتخطيط للمستقبل".
وتــركـــز احــتــفــالـــيــة هــذا الـــعــام عــلى

ــتـســاوي هـو عـالم مـوضــوع "الـعـالم ا
" وهو دعوة لـلناس للعمل معا التمك

خللق عالم متساوي جندريا.
ي لـلـمـرأة مـوعـدا وأصـبح الـيـوم الـعـا
رأة في اجملـتمع لالحـتفـال بإجنـازات ا
وفي مجـاالت السيـاسة واالقـتصاد في
حـ أن جـذوره الـسـيـاسـيـة تـقـوم على
فـــكـــرة اإلضـــرابـــات واالحـــتـــجـــاجــات
نـظمـة لنـشر الوعي حـول استـمرارية ا

ساواة ب الرجال والنساء. عدم ا
ويصادف يوم 8 آذار من كل عام ولكن
لـم يــكن بـــبــال كالرا تـــخــصـــيص يــوم
ي. ولم ـرأة الـعـا بـعـيـنه لـيـكـون يـوم ا
يتم حتديد ذلك إلى أن جاء إضراب في
ـيـة األولى وكـان ذلك زمن احلـرب الــعـا
عــام 1917 وحـــيــنــهــا طـــالــبت نــســاء

روسيات "باخلبز والسالم". 
ؤقتة وبعدهـا بفترة مـنحت احلكومـة ا
الـنـسـاء حق الـتـصـويت.هـل هـنـاك يوم

ي للرجل? عا
نعم هناك بالـفعل يوم للرجل ويصادف
يـوم 19 / تــشــرين الــثــاني ولــكــنه لم
يـعـتــمـد إال في الـتـسـعــيـنـيـات كـمـا أن
ـتـحـدة ال تـعـتـرف به.يـحـتـفل به األ ا

ـا في الـنــاس في أكـثـر من 60 دولـة 
ـتـحـدة. وتتـمـثـل أهداف ـمـلـكـة ا ذلك ا
الـيـوم في "تـركـيـز االنـتـبـاه عـلى صـحة
الـرجــال واألوالد وحتــســ الــعالقـات
بـــ اجلــنـــســـ إلى جـــانب تـــعـــزيــز
ـــســاواة بــ اجلــنــســـ وتــســلــيط ا
الــضــوء عــلى رجــال يــعــتــبــرون قــدوة

لغيرهم".
ي لـلـمـرأة هو عـيـد وطني والـيـوم الـعا
ـا في ذلك روسيا في كثـير من الدول 
الـتي تـتـضاعف فـيـها مـبـيعـات الـزهور
فـي األيـــام الـــثالثـــة أو األربـــعـــة الـــتي

تسبق 8 آذار/مارس.
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وفي الـصـ حتــصل نـسـاء كــثـر عـلى
إجـازة لـنـصف يـوم في  8 /آذار وفـقـا
لتـوجيه مـجلس الدولـة رغم أن الكـثير
ـوظـفات من أربـاب الـعـمـل ال يـعـطـون ا

هذه اإلجازة.
ي أما في إيطاليا فيحتفل باليوم العا
la festa della) ــعــروف بـ لــلــمــرأة ا
ـــيـــمــوزا. Donna) بـــتـــبـــادل أزهـــار ا
وأصل هذا الـتقـليد غـير مـعروف ولكن
يـعــتـقــد أنه بـدأ فـي رومـا بــعـد احلـرب
ـتحدة يـة الثـانية.وفي الـواليات ا العـا
األمـريــكـيــة يـعـتــبـر شـهــر /آذار شـهـر
ـرأة ويصـدر إعالن رئاسي كل تاريخ ا
ــــرأة عـــــام يـــــحـــــتــــفـي بـــــإجنـــــازات ا
ي األمريكية.واختارت حملة اليوم العا

بنى اجلديد مدير عام شركة نقل الطاقة الشمالية يفتتح ا

ــنـاطـق وتـمــنع الــطــاقــة في تــلك ا
حــاالت االطــفــاء وتــدعم اســتــقـرار

الطاقة).
واضـــاف (اليـــفــوتـــني اثـــني عـــلى

ا جـمـيع جهـود كـوادرنا اجلـبـارة 
بــذلـوه ويـبـذلــوه في تـقـد افـضل
اخلـدمـات ألهـالـيــنـا الـكـرام خـدمـة

للصالح العام).

EachForE- لـلمـرأة لهـذا الـعام شـعار
ــسـتـمـد من فــكـرة عـمل األفـراد qual  ا

من أجل صالح اجلماعة.
وجـاء في بـيـان احلـمـلة: "نـحن جـمـيـعا
كن أن يكون ألعمالنا أجزاء من الكل. 
الــفـرديــة ومـحــادثـاتـنــا وسـلــوكـيــاتـنـا
وعقلـياتنا تـأثير على مـجتمعـنا األكبر.
كنـنا إحداث التغيير. بشكل جماعي 
كـننـا أن نسـاعد على بشـكل جمـاعي 

." خلق عالم مساو ب اجلنس
ـاضــيـة شــهــدت الـســنـوات الــقـلــيـلــة ا
وصـول احلركـة النسـائيـة إلى مـستوى
غير مسبوق; ففي تشرين األول من عام
اليـ باستـخدام هـاشتاغ 2017 بدأ ا
MeToo عـــــلـى وســـــائل الــــــتـــــواصل
االجـتـمـاعي لـلـتـحـدث عـلـنـا عن حـاالت
اعـتـداء جــنـسي تـعــرضن لـهـا وإلدانـة
انــتــشــار هــذه الــــظــاهــرة عــلى نــطـاق
واسع.وفي عـام 2018 وصــلت مــاتـوو
ي; إذ انـضـمـت نـساء إلى مـسـتـوى عـا
من دول مـثل الـهـنــد وفـرنـسـا والـصـ
وكــوريـــا اجلــنـــوبــيـــة إلى مــجـــمــوعــة
ـطــالـبــات بـالـتــغـيـيــر. وفي الـواليـات ا
ــتـــحـــدة انــتـــخب عـــدد قــيـــاسي من ا
النـساء في الـكونـغرس.كمـا شهـد العام
ـاضـي جتـر اإلجـهـاض في أيـرلـنـدا ا
الـشـمـالـيـة وإلـغـاء قـانـون كـان يـفرض
قيـودا على سـلوك النـساء وثـيابهن في

األماكن العامة.
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ثل الشعبي شاردة وال واردة اال وتناولـها صياغة  وتناقل اخللف عن لم يتـرك ا
السـلف هذه األمـثال حتـى أضحت جزءا مـن ثقافـة الشـعوب وارثـها الـفلـوكلوري
الشـعبي  والالفت أن كثير اآلثـار يندرس ويذهب مـنسياً نادراً مـا يجد من يحيه
ــثل الـشـعـبي الـذائـع شـر الـبـلـيـة مـا ـثل الـشـعـبي فــهـو حي مـتـجـدد  في ا اال ا
ـنقول عن الدولة الرومانية  ثل ا يضـحك  وليس من الشعوب من ال يردد هذا ا
نتصر اذ كان فرسـان اإلمبراطورية يجـتمعون في يوم من السـنة لتتويج الـقائد ا
في نـزال الـشـجــعـان  وفي هـذا الــيـوم يـتـنـازل مـن يـرغب في الـتــصـدي لـقـيـادة
اجليش فـيتـوج الفـارس الذي يـنتصـر بنـزال السـيف ويعـلن قائـدا للـجيش  وفي
ـهـزوم رأسـه عن األرض بـعـد أن أثــخـنـته اجلـراح ـتــنـازل ا أحـد الــنـزاالت رفع ا
فوجـد اجلمهور يصفق ضاحكاً بصوت عـال وهو غير قادر على التقاط انفاسه 

فقال قولته التي راحت مثالً شر البلية ما يضحك . 
بـالـقطـع ليس أكـثـر من الـشعب الـعـراقي شـعب قادر عـلى امـتـصاص الـصـدمات
ـضي حـيـاً دون تـوقف  يـقـاتل وفي واسـتـيـعـاب األزمـات ومـواجـهـة الـنـكـبـات وا
الوقت ذاته يذود عن اجلار والشقيق إذا مسه الضر أو لوح له بالتهديد  يفرض
ـا الـعالم وهـو يـعتـاش عـلى ما عـلـيه اقسـى حصـار اقـتصـادي عـرفه العـراق ور
جادت به األرض وجـدبت  بآالف قـليلـة مطـبوعـة ال تغني وال تـسمن بل تـفقـر بها
يتـزوج ويبني أسرة ويفتح بيت ويعلم جيل ويكتب ويبحث ويتعلم ويتثقف بل يبني
وينـافس ويقارع ويسابق  تـسلط على رقاب شـعبه اقسى نظام ديـكتاتوري عرفه
التـاريخ زال بنضاالته الـطويلة وقـدم القراب  لـكن خواتيم نضـاله كانت على يد
احملتل  فـتصدى لالحتالل الـفتح محتل وان ادعـى التحريـر والنصرة  اإلرهاب
يضـرب اطنابه  والـطائـفيـة ترحّل آمـنيه  ونسـيجه االجـتمـاعي قوي مـتماسك لم
يتـصدع وإن أصيب بثلم سرعان ما التئم  وفي كل هذه احلالكات الشعب يعمل
ويـعـيش ويـتـنـاول الـسـيـاسـة بـالـتـحـلـيل  يـرشح ويـنـتـخب ويـقـيم مـجـالس نـيـابـية
ـناوئ احملاصرين  لم وحكـومات وينصب رؤسـاء ويطيح بأخرين وهـو محاط با
زحـة والدعـابة حـاضرة وخفـة الروح قـائمـة . لقد تفـارقه االبتسـامه ولم تغـادره ا
ارق شبح كورونـا البالد جميعاً دون استثـناء كبيرها وصغيرهـا  غنيها وفقيرها
ـتخـلف  األكثـر رعـاية صـحيـة واألقل  حـتى راح هذا الـشبح تـقدم مـنهـا وا  ا
شاريع ويـلحق اخلـسائر  تـقَدَمَ نشـرات األخبار كابـوس يشل التـفكيـر ويؤخـر ا
واجهـته  مجنـدين البحـوث ومكرسـ  الدراسات وراح العـلماء يـحثون اخلـطى 
ومــسـتــأخـرين الــقـائـم عـلى أمل اكــتـشــاف الـعالجــات  والـعــراق يـعــمل وأروقـة
رتـقب لتشـكيل احلكومـة  والشعب احملتج رشح ا السيـاسة تتـباحث للخـروج با
عتـقدين تتوالى تترا ألداء مراسم الزيارات  اجلوامع يتـظاهر وجموع الزائرين ا
مــشــرعـة األبــواب وأجـراس الــكــنـائـس لم تـتــوقف والــتـواصـل االجـتــمــاعي قـائم
متـواصل  والالفت في هذا الظرف االستثـنائي الذي ارعب القاصي والداني أن
زحـة قائـمـة لم تغب عن الـشـعب العـراقي الـذي راح يبـتدع الـنـادرة لتـبقى روح ا
االبتـسـامـة مـرسومـة عـلى مـحـيـاه تطـبـيـقـاً للـمـثل الـشـعـبي الـذائع شر الـبـلـيـة ما
يـضـحك  حـتى أن وسـائل الـتواصل االجـتـمـاعي راحت تـضج بـالنـكـات الـدائرة
حول الـكورونـا  ومحـدودية وسـائل الـرقابـة والوقـاية الـصحـية   في وقت ارعب
هذا الوباء العالم األكثر تطوراً  ووقاية ورعاية صحية  ويقيناً أن شعب حي مثل
الشـعب العراقي الذي قهر الشـمولية واالحتالل واإلرهاب والطـائفية ونفض غبار
التـقسيم وعاد ملتحماً قوياً متصدياً قادراً على أن يواجه الوافدات من األمراض
واألوبـئـة  ولكن بـصـحوة دولـة وجـدية راعي وتـهـيأت مـسـتلـزمـات  وإال فاخلـطر
جسـيم واخلسـارة فادحـة والتـركة ثـقيـلـة  فالـقادم الـوافد من األوبـئة اثـقل كاهل
ـتقـدم  وعلى مـتخـذ القرار العـمالق الصيـني الذي أرق مـضاجع الـكبار من ا
ـبـدأ الـراحل من في الـعـراق أن يـكــون أكـثـر جـديـة في مـواجـهـتـه وأن ال يـعـمل 
األنظـمة  " العراق أول من يقدم وآخـر من يستفيد "  فـليس العراق أقل شأناً من
غــيـره وال شـعــبه أبـخس قـيــمـة  وال الـقــاربـ الـتي قــدمت مـنـذ تــأسـيس الـدولـة
ـعاصـرة وحتى الـيوم قـليـلة  فـقد حـصدت حـروب التـحريـر ومواجـهة الـعراقـية ا
اإلرهاب اآلالف من األروح الطاهرة فضالً عن الدماء التي اريقت بفعل سياسات
ستبدين في وقت يـضج فيه العالم من أجل قطـرة دم أو قبال استهداف حكـامه ا

مواطن .  
لقد اسـتبشر ابنـاء العراق خيراً بـرحيل الشمولـية وقدوم عصر احلـرية  العصر
ــضـطــهـد مــذ هــيـمــنت الـنــظم االنــقالبـيــة في نـهــايـة الـذي تــطـلع الــيه الــشـعب ا
ـنصـرم حتى غـدا حلـم وشاءت اإلرادة اإللـهيـة ان يتـحقق  خمـسيـنيـات القـرن ا
لـكـن قـطف األرواح ظل قـائـم بل راحت وتـيــرته تـتـصــاعـد نـعم عــلى يـد من أرقه
زوال الـدكـتـاتور وورود زمـن احلريـة  وبـالـقطع أن اخلـطـأ مـتوقع واإلخـفـاق غـير
ـاضي ونقص مـسـتبـعـد والـقـصور مـغـفـور  بـفعل حـداثـة الـتـجربـة وتـراكـمـات ا
اخلبرة  لـكن القصور البد أن يقف عنـد حد ليبدأ عهد النـهضة والبناء وتعويض
مـا فـات وإال فال قـيـمـة لـزوال الـدكتـاتـور وورود الـقـادم اجلـديـد ما دامت األرواح
حتـصـد بـصـرف الـنــظـر عـلى يـد من  وحـيث نــقص اخلـدمـات وتـراجع الـرعـايـة

الصـحية وتفشي األمراض وارتفاع معـدالت البطالة وتزايد الفقر
ـسـبـبـات  وبـاخلـواتـيم ال  فـالـشـعب مـعـنـي بـالـنـتـائج ال بـا
ــنـطق أن تـنــبـري الـعــتـبـات ـقــدمـات  وإال فـمـن غـيـر ا بـا
ـصابـ بوبـاء الكـرونا قـدسة بـتوفـيـر أماكن احـتجـاز ا ا
ـرعب والــدولـة تـقف عــاجـزة ال عن تـوفــيـر مـســتـلـزمـات ا
ــواجـهــة حـسب بل عـن تـوفــيـر أمـاكـن الـعـزل الـوقــايـة وا

والرعاية  ويقيناً أن شر البلية ما يضحك . 

ان محـمد احللـبوسي لـيست محل جـدال ونقاش فـالرجل كان نزاهـة رئيس البـر
حـريـصا مـنـذ الـبـدايـة علـى تمـضـيـة شـؤون الـبالد وعد عـرقـلـة احلـلـول ما دامت
تصب في صـالح العـملـية السـياسـية والـشعب الـعراقي الـذي يعانـي من مشاكل
عديـدة  وتكـاد ال تنـتـهي برغم كل اجلـهـود التي يـبذلـهـا اخمللـصون واخلـيرون 
ولذلك فـإن هـناك من ال يـرغب بـأن يرى الـنـاجحـ والـصادقـ  والذيـن يحـبون
وطـنـهم  وال يريـدون لـلعـراق أن يـكون مـلكـا ألحـد  أو ضيـعـة يتـوزعـها األقـوياء
واألثــريـاء واإلنــتــهــازيـ  ومــنــهم الـذيـن يـرون في احلــلــبــوسي مـســؤوال يــهـدد
مصـاحلهم وإمتيازاتهم خاصـة من بعض النواب الفاشـل والوزراء الذين عملوا
رة ومـرت كوزراء  وفشلوا في أداء مهامهم  وكانوا عرضة للنقد وحاولوا أن
يـفرضـوا شروطـهم الـقذرة عـلى الفـاعلـ في العـملـية الـسيـاسيـة  ومنـهم رئيس
مــجـلس الــنـواب الــذي يـريــدون له أن يـكــون رهـنــا إلمالءاتـهـم الـضــيـقــة  وغـيـر
األخالقــيـة جملـرد انــهم يـريــدون الـتـجــارة بـالـســيـاسـة ويــوظـفـون قــدرات الـدولـة
ـصـاحلـهم اخلـاصـة والـدنـيـئـة والـتي لن تـمـر حـتى لـو حـاول هوالء لـصـاحلـهم و
ـرتـزقـة سواء كـانـوا كـتابـا  أو صـحـفـي لـيـكـونوا أدوات تـشـغيل الـبـعض من ا
رخيصـة لهم للتشـهير والتسقـيط واإلتهام وتسويق األفـكار غير احلقـيقية  وغير
الـواقــعــيـة جملــرد أن هـنــاك من قــال ال  ومن قـال لـن نـســاوم  ولن نــقـبل  ولن

نتفاوض على حق الشعب العراقي في حكومة حرة نزيهة صادقة .
ساهم الـرئيس احللـبوسي بشـكل فعال في إجنـاح العمـلية الـسياسـية  وشهدت
ـسـتوى ـان الـعـراقي والـعـمـلـية الـتـشـريـعـيـة في الـبـالد كانـت  الـوقـائع أن الـبـر
الطـموح والتـحدي وشـرعت القوانـ النـافعة والـناجعـة التي أفـادت الناس  وأن
ـان كانت تـسـتهـدف وقف كل األجـراءات والقـوان الظـروف احمليـطـة بعـمل الـبر
تصل ان من أداء دوره الوطـني وا التي تـصب في مصلـحة الشـعب  ومنع البـر
بـحاجـات الـناس وهـمومـهم وعـذاباتـهم في فتـرة تـاريخـية حـرجـة تتـطلب الـرجال
ـيـداني دون ان يكـونـوا بـحاجـة الى الـغرف اخملـلـصـ والقـادرين عـلى الـعطـاء ا
ظـلمة وإلى اإلبتزاز والعدوانيـة ووضع الشروط والدخول حتت عباءة هذا وذاك ا
ـشروع من خالل الـلعب عـلى حبـال التـشكيـل احلكومي ومحـاولة الـكسب غـير ا
ـصلحة الوطنية الـتي هم أبعد ما يكونوا عـنها ولذلك البد من وقفة وضروروات ا
ن يدفعهم جادة ووطـنية ومخلـصة في هذا اإلجتاه لردع الـسياسي والـبعض 

الطمع واجلشع لفعل ذلك.
ان في ظروف مـعقدة وشهدت له تولى الـسيد احللبـوسي مقاليـد االدارة في البر
الـتــجـربـة واأليـام أنه كــان يـريـد حتـقــيق الـتـوازن بـ مــتـطـلـبـات احلــيـاة الـعـامـة
ـزيـد مـن الـتـحـديـات وحـاجـات الـشــعب وبـ الـواقع الــسـيـاسي الـذي يــفـرض ا
ـسـؤولـيـة الـوطـنـيـة واإلشــكـالـيـات الـتي كـان قـادرا عـلى الـتـعـاطـي مـعـهـا بـروح ا
ان واإلنسـانية وهـو ما جنح فـيه إلى حد بـعيد خـاصة وأنه من أكـثر رؤساء الـبر
عبر تـاريخ السـياسيـة العراقـية إلتـصاقا بـالشـعب وهو الوحـيد الذي نـزل بشكل
مباشر إلى الشارع وكان جزءا من التظاهرات التي إستقبلته بصدق ألنها تدرك
ان حـقيقي وناجـح ويستحق دوره وأهمـيته وقدرته ونـزاهته ولهـذا فهو رئـيس بر
الدعم واإلسـناد والتوقف عن األساليب الرخيصة من قبل البعض الذين يصرون

على اإلسـتثمـار  في السيـاسة والتـخلي عن خدمـة الشعب
واألمـة في أكثر الـظروف حاجـة إلى اإلخالص والصدق
ــهـــنــيــة  كـــمــا أن هــوالء فــشـــلــوا في مـــحــاوالتــهم وا
وســيـــفــشــلــون فـي حــال كــرروا احملــاولـــة ألنــهم غــيــر
صـادقــيـ وهم مـجـرد جتـار شــنـطـة عـابـرين الأسـاس
مـهنـي والأخالقي لـوجـودهم وهم عـيـال عـلى الـسـيـاسة

وليسوا من رجاالتها.

Firashamdani57@yahoo.com
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ــالي وكــذلك ســتــدعم الـــشــمــول ا
صارف االهـلية من خالل قطـاع ا
وظف لتوط راتبه في تشجيع ا
عماري صارف االهلية) واكد ا ا
(سعي البنك لتـذليل العقبات امام
ـصارف ـوظف لـنـقل راتـبه من ا ا
احلــكـومــيـة الى االهــلــيـة لــغـرض
) ولــــفت الـى ان (هـــذه الـــتــوطــ
ـصـارف االهـلـية ـبـادرة تـشمل ا ا
ـبادرة االـترلـيون التي شـاركة  ا
يــبـلغ عـددهــا نـحـو 35 مـصـرفـا)
ومـــــضـى الى الــــــقـــــول ان (هـــــذه
ـصـارف لـيس جـمـيـعـهـا تـمـتـلك ا
نـظـام الـتـوطـ بـيـنـمـا الـقروض
العـقارية تـمنح للـموطنـة رواتبهم
ــــصـــارف االهــــلـــيــــة فـــقط) في ا
واضـــــاف ان (الـــــهــــدف مـن هــــذه
واطن ـبـادرات هو العـادة ثـقـة ا ا
صارف االهليـة وتقليل احتكار با
ـــصـــارف احلــكـــومـــيـــة لــرواتب ا

موظفي الدولة).
ــصــارف االهــلــيــة  مـــبــيــنــا ان (ا
ســتــقــدم امــتــيــازات وتــسـهــيالت
نافسة كبيرة بهذا اجملـال خللق ا
كمـا ان هنـاك ثالث فوائـد للـقرض
واحـدة منـها عـمـولة اداريـة للـبنك
رة تـقـدر بـنـحو 7 بـااللف تـؤخـذ 
واحـدة والـثـانـيـة فـائـدة ثـابـتـة ال
ــئـــة لــلــمــصــرف تــتــعــدى  4 بــا
والـــثـــالـــثـــة فـــائـــدة لـــلـــشـــركـــات
ــعــمـار الــضــامــنـة) واسـتــطــرد ا
بــــالــــقـــول (لــــقــــد  اطـالق هـــذه
الــقـروض مـنــذ ايـام وبـدا اسـتالم
الـــطــلـــبـــات وســـتـــصــرف حـــسب
ـصـرف الـكـشف الـذي يـرسل من ا
الى الـــبــنك حـــيث ســتـــكــون هــذه
ـــراقــبـــة ومـــتــابـــعــة ــشـــاريع  ا
ــــركــــزي مــــســــتـــــمــــرة من قــــبل ا

ـــشــــاريع الــــعـــراقي) وبــــشــــان ا
ــتــوســطــة اوضح الــصــغـــيــرة وا
ـعـمـار (اسـتـمـرار مـنح الـقروض ا
تـوسـطة لـلـمشـاريع الـصغـيـرة وا
والســــيـــمـــا ان الــــقـــرض كـــان في
الـسابق 50 مـلـيـون دينـار بـعـدها
ارتــفع الـى مــئــة مــلــيــون والــيـوم
اصــبح اكـــثــر مـن مــلـــيــار ديـــنــار
خـاصة لـلمـشاريع الـتنـمويـة التي
تــخــدم الــقــطـاعــات االقــتــصــاديـة
الــصـنــاعــيـة والــزراعـيــة وتــشـغل
ايــدي عـــامـــلــة  اذ تـــصل فـــائــدة
ـشـاريع بـنـحـو 5.1 قـروض تـلك ا
ـئة ومـنهـا عمولـة ادارية لـلبنك با
رة واحدة). واعلن مصرف تؤخذ 
ـــبــالغ الـــرافــديـن عن حــصـــيــلــة ا
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ـركـزي الـعـراقي عن اعـلن الـبـنك ا
تــســهــيالت جــديــدة لــلــمــوظــفــ
ــصـارف ــوطـنــة رواتــبــهم في ا ا
والراغـب بـشراء وحـدات سكـنية
ضـــــمن  مـــــبـــــادرة الــــــــــقــــروض

االسكانية . 
وقال مدير قسم االقراض الداخلي
ـعـمار في الـبـنك احـمـد ابـراهـيم ا
في تـــــصـــــريح امـس ان (هـــــنــــاك
مــبــادرتــ اطــلــقـهــا الــبــنك وهي
مبادرة الترليون دينارو مبادرة 5
تــــرلـــيــــون ديـــنـــار الــــتي تــــعـــني
توسطة) شـاريع الصغيـرة وا با
مبـينا ان (الـبنك راى هنـاك حاجة
ملحة النشاء وحدات سكنية  فقد
 تــــخــــصـــــيص جـــــزء من هــــذه

ـــبــــادرات لالقـــراض الـــســـكـــني ا
والـعــقـاري) واشــار الى (تــنـفــيـذ
نـحو 2 تـرليـون ديـنار من مـبادرة
 5ترليون دينـار وكذلك تخصيص
جـزء من مـبـادرة الـتـرلـيـون ديـنـار
لــــقــــطــــاع االســــكـــان) وتــــابع ان
ــبـادرات الـسـابـقـة كـانت تـمـنح (ا
الـقـروض لـلـعـشـوائـيـات ولـلـسـند
ــشـاع  بـيـنــمـا االن اجته الـبـنك ا
نحـو البنـاء العمـودي للمـجعات)
ـعـمار بـالـقـول ان (الـبنك واردف ا
اعـطى خــيــارات عـدة لــلـمــصـارف
االهليـة بانه اذا كان الـتوجه نحو
فـان اجملــمــعــات االســتــثــمــاريـة  
الـقــرض تـكـون  75مـلــيـون ديـنـار
كـاقــصى حـد لـلــمـوطـنــة رواتـبـهم
ـبـادرة فقط) مـوضـحـا ان (هـذه ا

الكلية التي  استردادها من قبل
ــتــلــكــئــ الــذين امــتــنــعــوا عن ا
تسديد ما بذمتهم من اموال خالل

اضي.  شهر كانون الثاني ا
ــكـتب االعالمي لـلـمـصـرف وقـال ا
في بــــيـــان امـس ان (حـــصــــيــــلـــة
االمــوال الــتي  اســتــردادهـا من
ـتلـكـئ الـذين امـتنـعوا عن قـبل ا
تــسـديــد مـا بــذمـتــهم خالل شــهـر
ـــاضي بـــلــغت كـــانـــون الــثـــاني ا
مـجـمـوعـهـا اكـثر من 453 مـلـيون

دينار).
صـرف مـستـمر في واضـاف ان (ا
اجـراءاته احلـثـيـثـة في اسـتـرجاع
تلكئ الذين صرف من ا اموال ا
تـــخــلـــفــوا عن ســـداد االمــوال من

سـلف وقروض واتـخـاذ االسـاليب
تنع القانونية كافة بحق كل من 
عن ذلك) وتــابع الــبـيــان ان (عـدد
ـفـتوحـة لـلمـواطـن احلـسـابات ا
ـصـرف وفـئــات اخـرى في فـروع ا
بـبغـداد واحملـافظـات خالل كـانون
الثاني بلغت  1822حساب توفير

وجاري).
ـصـرف مـسـتـمر مـشـيـرا الى ان (ا
في فـتح احلـســابـات لـلــمـواطـنـ
الـــراغـــبــــ في ايـــداع امــــوالـــهم
واحلـــصــول عـــلى الـــفـــوائــد وفق
شروط وضوابط وضعت وبامكان
ــصـرف زيــارة فـروعه في زبــائن ا
بــــغــــداد واحملــــافــــظــــات لالطالع

عليها). 
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