
ــواطــنــة ومن بــيــنــهــا تــقــالــيـد وا
ـــرأة ومــســاعــدتــهــا في احــتــرام ا
الظروف الصعبة سواء في الشارع
ـــنـــزل ايـــضــا. او احملـــلـــة او في ا
وقـــالت خـــبـــيـــرة اجـــتـــمـــاعـــيــة لـ
(الـــزمــان) (ان هــذا االمــر يــجب ان
ـنـزل مـع تنـشـئـة الـطـفل يـبـدأ في ا
ـدرسـة كـما االولى ويـتـواصل في ا
ـلـتـقـيـات يــجـري احلث عـلـيه فـي ا
ســــواء فـي خــــطـب اجلــــمـــــعــــة او
مــجــالس الــعــزاء احلــســيــنــيــة او
قاهي اللقاءات االجتماعية داخل ا
الشعـبية وكذلك يـجب ان تعقد في
سـبيـله احملاضـرات عـلى ان يقـترن
احلـــديث عن الـــفــضـــائل بــأمـــثــلــة
واقـــــــوال مـــــــأثــــــــورة او ان يـــــــتم
اسـتــعــراض جتـارب بــلــدان اوربـا
ــرأة مــنــزلــة الــتـي حتــتل فــيـــهــا ا

اجتماعية خاصة. 
qłd « lO−Að

رأة تتحمل دورا ومن جهتها فان ا
في تشجيع الرجل على مساعدتها
ــنـــزلـــيــة او ســـواء في االعـــمـــال ا
تـنـشـئـة االطفـال او الـقـيـام بـبعض
االعمال االسـرية االخرى. والـتأكيد
عـلى ان ذلك ال يـنـتـقص من رجـولة
الـــــــــــــزوج او االخ أو االبـن او ابـن
اخلال او ابن العم بل يـرفع منزلته

في نظرها). 
واضــافت اخلـــبــيـــرة (ال يــكــفي ان
ـــشـــكــلـــة او نــدرك نـــتـــحــدث عن ا
حـجــمـهـا بل يـجب ان نـعـمل الزالـة
وروثة مسبـباتهـا االجتماعـية او ا

او الطارئة ان وجدت).    
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وقــــد تـــزوج 4 ويــــحـب اجلـــمــــال 
رض السل نساء! كان قـد اصيب 
فـنـصحه االطـبـاء بالـسـفر واالقـامة
بـلـبـنـان ألسـتنـشـاق الـهـواء الـنقي
وعـمل بــنـصـيــحـتـهـم وتـخـلص من
ـرض اخلطـير(جـدي قالوا له هذا ا
االطـباء امـكث في لـبـنان  3 اشهر
لـكنه اصـر عـلى البـقاء  12 شهرا)
يــقــول لـــهم لــلــــــــــتــأكـــد من خــلــو
واتــمــام فــتـرة ـرض جــسـمي مـن ا

النقاهة!!
WOM¹b « WŠUO «

ـثل نـصب حــريــصـة في جــونــيه 
وهو الـسـيـاحـة الـدينـيـة في لـبـنـان
ويعد من أبرز يقع فوق تلة جبلية 
ـارونية أماكن احلـجيج لـلطائـفة ا
سيحـي في لبـنان وباقي وكافـة ا
كــمــا ان كـل ســائح ال بــد ان الــدول
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أهمـية اي مديـنة في لبـنان تسـتمد
ـا تـمـتـلـكه من ظـواهـر سـيـاحـيـة
وعــــنــــاصـــر اجلــــذب لــــلـــســــيـــاح
ــــنــــجـــز والـــكــــفــــاءة في تــــقــــد ا
الــســيـاحـي واخلـدمــة الــسـيــاحــيـة
تطورة االيـدي العاملة الـلبنانية ا
فـي مــــــجـــــــال الــــــســــــيـــــــاحــــــة هي
وجتــيـد الـتـحـدث بـالـلـغـات مـثـقـفـة
ــهــارات في االجــنــبــيــة وتــمــتــلك ا
اســــــلـــــوب الـــــتـــــعـــــامـل مع كـل كل
اجلــــــنـــــــســــــيـــــــات الــــــعـــــــربــــــيــــــة
وهذا مهم باالضافة الى واالجنبية
ا تمتله توفر السياحة الطبيعية 
لبنان من مناطق جـغرافية متنوعة
(الـبـحـر- اجلـبـال- الـغـابـات) كـذلك
مناخ لـبنان معتـدل وهواؤه النقي
كـان جدي(رحـمه الـله) روحه طـرية

ــوظــفــات في الــغـالب هــؤالء ان ا
يـتــركن اطـفــالــهن امـا لــدى ريـاض
االطفـال واحلاضنـات او لدى أفراد
االسرة وهم في االعم لـربة االسرة
كــبـــيــرة الــسـن. وتــذكــرت ام سالم
كيف كانت اوضاع البالد قبل فورة
ـوبـايالت حيث قـراطـية) وا (الـد
ـرأة باالحترام ويـترك لها حتتفظ ا
خــيـار الـصـعــود الى احلـافالت في
ـقـدمـة لــلـحـصـول عــلى مـقـعـد او ا
وقـوف الــرجـال لـهـا لـلـجـلـوس من
مـــنــطـــلـق تـــوارث قــيـم الـــرجـــولــة

ومباد االنسانية والشهامة. 
WO UÝ ΔœU³

كـمـا تــذكـرت قـول الــرسـول الـكـر
(رفــقـا بـالـقــواريـر) وتـسـاءلت (اين
ــاذا هـذا ذهـبت غــيــرة الـرجــال? و
الــتــجـــاهل لــلـــمــبــاد الـــســامــيــة
واالنسانية الـتي تدعو الى احترام
رأة وادراك ظـروفها والسـيما في ا
ظل طـــــقس مـــــاطـــــر وعــــصـــــيب).
وشـاركـتــهـا الـتــسـاؤل زمـيــلـة لـهـا
اسـتــهـجـنت تـصـرف الـرجـال الـذي
صعدوا الى احلـافلة راكـض وقد
ارتـسـمت عـلى وجوهـهم ابـتـسـامة
التشـفي وهم ينظـرون الى النساء
ــنـكـسـرات مـن وراء زجـاج نـافـذة ا
احلـافـلــة. وقـالـت امـرأة ثــالـثـة (ان
بــلــدان الــكـفــر كــمــا نـســمــيــهـا في
رأة والـطفل ثـقافـتـنا االن حتـتـرم ا
ـنزلـة فريـدة واذا ركبت وحتظى 
ـتـرو او احلـافالت لن جتـد امـرأة ا
واقــفـة بـيـنـمــا يـجـلس الى اجلـوار
رجل او شــاب). قــالت ايـضــا انـني
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لـيسـوا بـأفضل مـن خلـفاء مـعـاوية! كـان أكـثر حِـلـماً وأشـدُّ دهاءً. ابن
سـيد قـريش وقـائد قـوافـلهـا التـجـارية وحـامل لـواء احلرب في عـكاظ
والـفجـار وأُحد واخلـنـدق واحلديـبيـة. لم يأت مـن الشـارع ليُـقرب في
طـار والـعيـارين. أكـرمَ الذيـن قاتـلـوه جتاهلَ حـاشـيته األشـقـيـاء والشـُّ

ة.  شتائمهم ومنحهم معاشاتٍ سخيَّة وحياةً كر
اســتـــهلَّ مــاركــوس أوريــلــيــــوس 180 -121 اإلمــبـــراطــور الــرومــاني
الـسـادس عـشـر تـأمالته (مِنْ جِـدي فـيـروس تـعـلـمت الـدمـاثة وضـبط
الـنـفس. ومـن أبي تـعـلــمت الـتــواضع والـنـخــوة. ومن والـدتي تــعـلـمت
التـقوى واإلحـسان والتـعفف عن السـيئـات وعن مجرد الـتفـكير فـيها)
وأنـتم يـا خــلـفـاء صــدام! مـاذا تـعــلـمـتـم مِنْ جَـدكم رســول الـله الـذين
تتـدعون االنـتساب إلـيه? ماذا تـعلمـتم من حفـيده احلسـ الثـائر ضد
فـسـاد يـزيـد? ويكـمل أورلـيـوس (ومن ديـوجـنتـوس تـعـلـمت أال أنـشغلَ
بالـتفاهـات. ومن رستيـكوس تلـقيت حـاجتي إلى حتسـ نفسي. ومن
كـاتولـوس تعـلـمت أال أرفضَ أي نقـد. ومن مـكسـيمـوس تـعلـمت ضبط
ــرض) وفي الـكــتـاب ــرح في جـمــيع الــظـروف حــتى في ا الـنــفس وا
الثـاني (في كل حلـظة أولٍ كل اهـتمـامك كرومـاني وكإنـسان إلى أنْ
همة التي ب يديك بتحليل دقيق ورزانة غير متكلفة وتعاطف تؤدي ا
إنـسـاني وعـدالـة ونـزاهـة وأنْ تـفـرغَ عـقـلك من كـلِ أفـكـارك األخرى/

التأمالت- ص46). 
وَمَنْ علَّم من علم ابن الشارعِ مَكْرَمَةً أ قومه البيض أم آباؤه الصيد?
صــدَّام غــدرَ بـــأصــدقــائه الـــذين ســاعـــدوه بــدايــة حـــيــاته كـــالــبــكــر
واحلـمـداني وغـيـرهــمـا جملـرد شـكـوك وأوهـام اســتـنـدت إلى نـظـرات

عيونهم أو وشايات كاذبة! 
صـدام يـلـقي الــقـبض عـلى أعـدائه ويــقـتـلـهم جـهــاراً نـهـاراً وأحـيـانـاً
يُـصـور عمـليـة قـتلـهم في فديـو لـيشـاهـده أعضـاء حزبه! بـطشَ بـعائـلة
صـهـريه أبـنـاء كـامل اجمليـد رغم الـعـفـو الـعـلني عـنـهم بـقـرار مـجلس
قـيـادة الـثورة. اعـتـذرَ بـأنَّ الدولـة عَـفَتْ والـعـشيـرة انـتـقمت! الـعـشـيرة
أقوى من الدولـة! صدَّام بدَّد ماليـ الدوالرات على قـصورٍ وسيارات
وصـكــوك لـعــمالء وشـعــراء ومـثـقــفـ وســيـنـاتــورات! خـلــفـاؤه بـددوا
ـلـيارات ولم يـقـدمـوا احلـدَّ األدنى من اخلـدمات. ال يـحـبـهم الرب ال ا
حتبهم السمـاء ال حتبهم األرض ويكرهـهم كل شيء احلجر والبشر

والنبات واحليوان. 
ـنـافق يـحبـهم يـرجـو منـفـعتـهم يـحـسبـهم آلـهة كل شيء إال ابن آدم ا
يضرون وينـفعون فسدت حيـاتنا بسبب عـدة منافق نـفايات بشرية
بـاذخـة. كلـفـة القـمـة العـربـية الـثـالثـة والـعشـرون بـغداد  29 -27 آذار
2012 جتاوزت النصف مليار دوالر القمة األكثر تكلفةً في تاريخ

القِمَمْ أينَ أنتَ يا مظفَّر? قِمَمْ قِمَمْ! 
مـعـزة علـى غَنم! جاللـة الـكـبش على سـمـو نـعجـةٍ عـلى حِـمارٍ بـالـقِدَم!
ـصـرية مع شـركـة سـيـمنـز لـتـولـيد 14400 تـعـاقـدت وزارة الـكهـربـاء ا
َّ افـتـتاح احملـطـة األولى يوم مـيـكا واط بـكـلفـة ست مـلـيارات فـقط و
اخلـميس  2 آذار  2017 بـحـضـور مــيـركل والـسـيـسي بـقـدرة أربـعـة
آالف ميـكـا واط. هـذا الـعـقـد الـذي عـجـزَ عـنـه خـلـفـاء صـدام خلـمـسة
عـشـرَ عامـاً! خـلفـاء صَدَّام بـنـقلـة مـفاجـئـة من شوارع لـنـدن وباريس
إلى قصـور رئاسـية. حـاشيتـه تُسبح بـحمـده وعظـمته وذكـائه ونزاهته
ـديح دوماً فـإذا لم يجد مَنْ ونِضـاله وثقـافته. واألحمـق فقط يحـتاج ا

دحُ نفسه بكل صفاقة!  دحه ذهبَ 
ا ماركـوس أوريـليـوس فـقد اسـتـأجرَ رجالً كـان عـملـه الوحـيد أنْ أمـَّ
يهمسَ في أذنهِ عندما يثني الناس عليه: أنتَ مجرد بشر أنتَ مجرَّد
بشر!  سـألت امرأة: مَنْ أفـقهكم? أشـاروا إلى أحدهم فسـألته: كيف
ـا تـأكـل وكـيف تـنـام? فـقـال: أسـمي بـاسم الـله وآكل بـيـمـيـني وأبـدأ 
ـضـغـة. وأتـوضـأ وأنـام عـلى جـنـبي يـلـيـني وأصَــغر الـلـقـمـة وأجــيـد ا

ن وأقرأ وردي من األذكار.  األ
فردت: أخبرتـني بأدب الشيء وسأخـبرك بجوهـرهِ يدخل بطنك حرام
وَكُلْ كيف شئت ونق قلبك من الغِل والدنـيا وَنَمْ كيف شئت. لم ينبهر
البس الـنـبي وال قـصـوره وال حـاشـيـته بل بـصـدقه وأمـانته الـعـرب 
وعـظـيم أخالقه وطـيب سـيـرته وحـسـن أدبه ولـ مـعـاملـتـه. وصدقَ
ـتـنـبي وهــو يـهـجـو أمــراء وأنـاس عـصـرهِ (أ غـايــة الـدّين أن حتـفـوا ا

?) يقول: شواربـكم! يا أمّـةً ضحـكت من جهـلهـا األ
ظـهر وعطلتم اقتصر من الـدين على الشكل وا
سائر األحكام. ورضيـتم بوالية فاسدٍ كذَّاب ظالم
غــــشــــوم غــــدَّار حــــتى ضــــحــــكت األ مــــنــــكم

واستهزءوا بكم وبقلة عقولكم.

الـشـبـاب والــرجـال حـرمــة الـنـسـاء
ـــنــتــظـــرات فــانــهـم شــمــروا عن ا
سـواعدهم واسـتـخدمـوا عـضالتهم
نـاكب واحلصـول على لدفـعهن بـا
مــقــعـد في احلــافــلـة. والن ام سالم
تــنــأى بــنــفـســهــا عن الــتــزاحم مع
الرجـال فانـها اخـتارت الـركون الى
اجلــــانب عــــلـى امل ان يـــــتــــفــــهم
ـوقف الــرجـال والــشــبــاب مــنـهـم ا
ويتـيحون لـهن الصعـود. ولم يفهم

بـالـنـسـبة خلط يـشـكـو تـضـخم عدد
احلــافالت الــعــامــلــة فـيه. وازدادت
ــنـتــظـريـن مع نـهــايـة دوام اعـداد ا
لغاة وزارة العلوم والتكنولوجيا ا
وظفات وشباب واكتظ الرصيف با
الــطــلـــبــة الــذيـن تــزامــنت نـــهــايــة
مــحـاضــراتــهم مع هــذا الــتــوقـيت.
توقفت حافلة وسط ازدحام الشارع
وهـــرع الــواقـــفــون الـــيــهـــا بــهــدف
الـــصــعـــود وبــدال مـن ان يــحـــتــرم

عشت مرحـلة ازدحام ثقـافة احترام
رأة في بالدنا وانا مندهشة كيف ا
حـصـلت هـذه الـتحـوالت في اخالق

الرجال). 
وحتــدثت ايـضــا عن تـراجع اخالق
ـــسن) احـــتـــرام الــــرجل االكـــبـــر (ا
رأة ـعلم واالسـتـاذ اجلامـعي وا وا
وذكــرت مـــوقــفــاً قـــالت ان والــدهــا
حـدثـهــا عـنه. فــفي الـصــبـاح حـيث
يـذهب الـى اجلـامـعـة النه تـدريـسي
ألى بـالكتب فيـها حـامال حقيـبته ا
لك سيارة فـيضطر واالوراق وال 
الى اســــتـــخــــدام حــــافـــلــــة احلـــرم
اجلــامـــعي وفــيـــمــا يـــقف وفي كل
حلـظــة يــتـعــرض خلـطــر الـســقـوط
داخل احلــافــلــة نــتـيــجــة الــســرعـة
فـاجئ فان جل الـركاب والتـوقف ا
هم من الــطــلـبــة الــشــبــاب الـذين ال
يـــكـــتــــرثـــون لـــسـن اســـتـــاذهم وال
يـقـيـمـون وزنـا لــزمـيـلـتـهم الـواقـفـة
ـنتـظرات ايـضا. واتـفـقت الـنسـاء ا
عـلـى ان هـذه احلــالــة بــحــاجـة الى
عــمل ومـجـهـود مــجـتـمـعي ووطـني
لـــتــدارك آثـــارهـــا وانـــهـــاء تـــفـــاقم
ـباد نـتـائـجـهـا غـيـر الـشـاذة عن ا
االجـتـماعـيـة. فالـرجل الـذي يـسجل
موقفا من هذا الـنوع داخل احلافلة
يـكـون مـستـعـدا نـفـسيـا الى الـقـيام
ــواقف في االمـكـنـة بـأخس واحط ا
الــعــامــة االخــرى. وافــتــرض قــيــام
احلـكـومـة بـالـتـعـاون مع مـنـظـمـات
ــدني احلـقــيـقــيـة (غــيـر اجملـتــمع ا
الوهـميـة) بحمـلة تـوعوية لـلحديث
عن اهــمـيــة اشــاعــة قـيم الــرجــولـة

وفي هــذه ومــصــر جتــارة الــبــردي
ـديـنة  اكـتـشاف طـريـقة جـديدة ا
لـلـتـدوين يـطـلق عـلـيـهـا (االبـجـديـة
وانت تـسيـر في السوق الصـوتية)
العـتيق وهو الـذي يتحول كـل ليلة
الى مــهــرجــان وكـــرنــفــال لــلــغــنــاء
والـرقص والـسـيـاحــة الـتـرفـيـهـيـة
ـدينـة جـامع اثري كـمـا يوجـد في ا
يرجع بنـاؤه الى سنة 1648م بناه
الـسلـطـان الـعـثـمـاني عـبـد احلـمـيد
و تطويره من قبل االمير يوسف
كـمـا تـوجـد كـنـيـسـة اثـرية شـهـاب 
ومتـحف للـشمع  جبـيل جتد فـيها
الـــتـــاريخ واالثـــار والـــتــراث وروح
احــدهم ــعـــــــــاصــرة الــســيــاحــة ا
كــتب عـــلى لــوحـــة من خــشب االرز
(كـــهف يـــضـــحك خـــيـــر مـن قـــصــر

حزين).

يـتم اخــذه الى هــذا الــنــصب الـذي
يـطلق عـليه (حـريصـة) وهو تـمثال
نطقة كما توجد في ا ر العذراء
الــســـفــارة الــبـــابــويــة في لـــبــنــان
للـوصول الى حريـصة عـليك ركوب
تــلـفــريك وهــذا يــوفـر لك مــشــاهـدة
ـديـنـة جـونـيه الـسـاحـلـيـة ـتـعـة 
وفي حـالـة الـصحـو قـد تـرى ايـضا
جــزء من بـيــروت في بـوابــة مـركـز
الـسـيـدة حـريـصـة وضـعت لـوحـات
تــوضح شــروط الــزيــارة واالعــيــاد
التي حتتم على من يـؤمن بالسيدة
ــكــان الــعــذراء ان يــأتي الى هــذا ا
لــزيـارتــهــا وعـدد هــذه االعــيـاد 28
عـيـد في الـسـنـة بـعـد االنـتـهـاء من
زيـارة الــسـيـدة حــريـصــة واشـعـال
هــنــاك صـبــايـا الــشـمــوع والــنـذور
جمـيالت ال بد ان يـقنـوعـــــــنك بإن

تـلـتـقـــــــط صـور بـالـزي الـلـبـناني
نـحن الـتـقـطـنـا صـــــــورة تـذكـاريـة
انـــا وابـــنـــتي بـــالـــزي الـــلـــبـــنـــاني

الشعبي.
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جبـيل هي االخـرى لديهـا ما تـقدمه
لـــــــلـــــــزوار االجــــــــانب والـــــــعـــــــرب
حـتى انـهـا اخـتـيرت والـلـبـنـانـيـون
لـتـكون عـاصـمة الـسـياحـة الـعربـية
لــســنــة  2016 تــبــعــد عن بــيــروت
تـــــأســــست هــــذه شــــمــــاال  37 كم 
ـــديــنـــة عـــلى ايـــدي الـــصــيـــادين ا
الــفـيــنــيــقــيــ ومـر عــلــيــهــا اقـوام
االغـــريق والـــرومـــان وكل اثـــارهم
واطلقوا دينـة  شاخصـة في هذه ا
االجــانب عـلــيـهــا اسم (بــيـبــلـوس)
وتـعـني في لـغـتـهم (الـبـردي) حـيث
ـدينة كانت هـناك بـ سكـان هذه ا
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تـــســـلم وزيـــر الــتـــعـــلـــيم الـــعــالي
والــبــحث الــعــلــمي وكــالــة جــمــال
العادلي حقـيبة الوزارة خلـفا لعبد
الرزاق الـعـيسى. وقـال بيـان تلـقته
(الزمان) أمس ان (اجلانب ناقشا
لــدى لــقــائـــهــمــا في مــقــر الــوزارة
مـسـارات التـعـلـيم العـالي واهـمـية
ـنـظـومـة في رفـد مـؤسـسات هـذه ا
الــدولــة بــاالمــكــانــيــات الــبــشــريـة
اخملـتـصة وتـقـد الـرؤى العـلـمـية
في شتى احلقول العلمية). وضمن
ي احـتـفـاالت العـراق بـالـيـوم الـعا
للـفـيـزيـاء الـطـبـيـة تـقـيم اجلـمـعـية
العراقية للفيزياء الطبية بالتعاون
ستمر في كلية مع شعبة التعليم ا
ــسـتــنـصــريـة الـطـب بـاجلــامـعــة ا
ي االحـتـفـال الـسنـوي لـلـيـوم الـعا
وذلك في الــســاعـــة الــتــاســعــة من
صــبـاح يــوم غــد الــثالثــاء بــقــاعـة
الـشــهــيـد مــحـمــد حــسن الـعــلـوان
.وقــالت رســالــة نــصــيــة تــلــقــتــهـا
(الــــزمــــان) امـس ان (ان الــــدعــــوة
عـامـة).الى ذلك  افـتتـاح الـتـقد
عـلـى مـنـحـة ايـراسـمـوس مـنـدوس
ـتقـدمـ من جـمـيع انـحاء لـكـافـة ا
العالم .وهي منحة يقدمها االحتاد

االوربي للراغب بـاكمال دراستهم
. ومن جـــهـــة اخــــرى يـــقـــيم قـــسم
الــدراســات االقــتــصــاديـة فـي بـيت
احلكمة ملتـقى احلكمة االقتصادي
الـثــاني حتت عـنــوان (مـتــطـلــبـات
تـنفـيـذ اولويـات بـرنامج احلـكـومة
االقـتـصـادي 2.22 -2018) وذلك في
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واقـــامـت اجلــمـــعـــيـــة الـــعـــراقـــيــة
لــلـســيــاسـات الــعــامـة والــتــنـمــيـة
ـنــاقـشـة الـبــشـريــة نـدوة عـلــمـيــة 
بـرنـامج احلـكـومـة اجلـديـدة .وقـال
رئــيس اجلــمـــعــيــة لــبــنــان هــاتف
الـــــشـــــامـي لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
(الـهـدف من الـنـدوة لـيس مـعـاجلـة
اخطاء الـتأسيس لـنظام احلكم في
العـراق بـعد  2003 بل الـعمـل على
ـاذج لـلسـيـاسـات الـعـامة ايـجـاد 
ضمن الـبرنـامج احلكـومي كـحلول
لــتـلك االخــطـاء من خالل الــتـعـاون
ــيــة ــثــمــر بـــ الــنــخب االكــاد ا
والـــــدولــــــة في حــــــوكـــــمــــــة تـــــلك
السياسات قوال وفعال لبناء الدولة
احلـضـاريـة احلـديـثة) ,واضاف ان
(عــددا من اصــحـاب االخــتــصـاص
حــاضـروا في الـنـدوة بــيـنـهم عـبـد

اجلـبـار محـمـود العـبـيدي ومـحـمد
تــوفــيـق عالوي وعــبـــاس شــمــاره
ومــــظـــهـــر مـــحــــمـــد صـــالح وقـــام
مؤكدا بالـتعقـيب كمال الـناصري) ,
ان (الـنـدوة اقــيـمت بـضـيـافـة رجل
االعــــمـــــال عــــبـــــاس شــــمـــــاره في
منزله).وأعلنت وزارة الـتربية منح
خــمــســة درجـات لــطــلــبــة مــعــاهـد
الــــفـــنـــون اجلـــمــــيـــلـــة لــــلـــبـــنـــ
والبـنات.وقـال  بيـان للوزارة امس
ان (الــــقـــــرار يــــشـــــمل الـــــدراســــة
ــســائــيــة لــلــعـام الــصــبــاحــيــة وا
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حـاولـة مخـالـفة ثـامر احلـمـداني 
ضــــوابط الـــوزارة وقـــوانــــيـــنـــهـــا
والـســعي لــتـثــبـيـت بـعض عــمـداء
الـــكـــلـــيـــات في اجلـــامـــعــة خـالفــاً
لــلــضــوابط .وقــال عــواد في بــيـان
امس إن احلمداني (يحـاول تثبيت
عــمـداء الـكــلـيـات في اجلــامـعـة من
دون الـــــــعـــــــودة الـى الـــــــشـــــــروط
والــضــوابط الــتي حــددتــهـا وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلمي
التي تنص على الراغب بالترشيح
ان يقدم سـيرته الذاتيـة والترشيح

ـوقـع االلـكـتـروني لـيـتم من خالل ا
اختـيار وتـرشيح منـصب العـميد)
مضيفا أن (رئيس اجلامعة يحاول
ارتـــكــاب مـــخــالـــفـــات لــلـــضــوابط
بــتــعـيــ بـعـض الـعــمـداء من دون
الــــــــــــــعــــــــــــــودة الـى ضــــــــــــــوابـط
الــــوزارة).وأضـــاف انـه ســـيــــقـــوم
ــخـاطــبـة الـوزارة ويــقـدم (االدلـة
والوثـائق لغـرض كشف اخملـالفات

الــتي يـحـاول ان يــرتـكـبــهـا رئـيس
اجلـامعـة البـصـرة).وكشف الـنائب
عن تيار احلكمة فرات التميمي عن
(عــزم اجملــلس عـــلى الــغــاء نــظــام
االحيائي والتطـبيقي والعودة الى
الــنـــظــام الـــقــد بــفـــرعــيه االدبي
ان والعلـمي) مشيـرا الى ان (البر
ـسـؤولـ يـعــتـزم احـالـة عـدد من ا
بـــوزارة الـــتـــربـــيــــة لـــلـــتـــحـــقـــيق

الصرارهم على هذا النظام الفاشل
ـــشـــاكل كـــبـــيــرة الـــذي تـــســـبب 
للـطلـبة).  وكـان خمـسون نـائبـا قد
ـاضي طــلـبـا الى قــدمـوا االثـنــ ا
احلــلـبـوسي اللـغـاء الــعـمل بـنـظـام
ـــتـــنـــوع (االحــيـــائي الـــتـــعـــلـــيم ا
والتطبيـقي) في الدراسة االعدادية
والعودة الى نظام االدبي والعلمي

فقط.
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ذلـة ونـحن نـتابع هـانـة وا جتـدد شـعوري ومـعي ماليـ الـعراقـيـ بـا
ـرور الــذي تـعـرض لــضـرب مــبـرح من حـمــايـة احـد اخـبـار شــرطي ا
ـسؤلـون وذنـبه انه طبـق القـانون و صـدق الـدستـور الـذي حتدث عن ا
ــســاواة الــتي الوجــود لــهـا اال عــلى الـــــــورق وخــطــابــات الــدعــايـة ا

االنتخابية ..!
ان ماحـدث ليس مـجرد اعـتداء عـابر عـلى رجل حـاول تطبـيق الـقانون
في بلد حتول الى غابـة ياكل فيها الكبـير الصغير بل انـتهاك للقانون
في وضح الـنهـار ورسالـة لكل الـعراقـي تـقول ان قـادة الصـدفة فوق
اجلـميع وان الـقـانون خـرافـة تدرس في اجلـامـعات وحتـلم في تـطبـيقه
ـدني وفــقـراء الـنـاس واالجـراء ــثـقـفـة ومــنـظـمـات اجملــتـمع ا الـنـخب ا
ــسـؤول قـبل حـمــايـته وعـزله من ـوقف ايـقـاف ا الـوحـيـد لــتـصـحـيـح ا
مـنـصـبه ورفض الـتــبـريـرات كـافـة ومـعـاقـبـة اجلــمـيع بـتـهـمـة االعـتـداء
ـنـصبه ـسـؤول  الـسـافـر على مـواطن اثـنـاء اداء الـواجب واسـتغالل ا
الهانـة الـنـاس والـقـانـون وغـيـر ذلك تـسـويف لـلـعـدالـة وحتـقـيـر للـوطن

واطن.. وا
 وشـعـرت بـاخلطـر وانـا اتـابع مشـهـد مـقتـل مالي االسـمـاك في نـهر
ـتمدنـة واالكثـر تخـلفا الـفرات بطـريقـة وحشـية المثـيل لهـا في الدول ا
اديـة بل لـعـدم اكتـراث اجلـهات في الـعـالم ليـس جلسـامـة اخلسـائـر ا
انـية وبطء احلركـة وترك الناس حتت وطـاة الشائعات احلكومـية والبر
والـتـفـسـير مـابـ الـفايـروسـات  والـفطـريـات او الـتـخريب بـاسـتـخدام
السـمـوم هـذا الـصمت تـعـبـيـر عن الـعجـز واالسـتـهـانة بـحـيـاة الـناس
اليـ البـشر كن ان يـحدث ذلك بـذات الطـريـقة  ـتلـكاتـهم وكـان  و
ـوقـف  بـذات الــدم الـبـارد الن ولــيس الطــنـان من االســمـاك ويــواجه ا
ـهـدي اهـم من الـقـانــون الـذي أهـ الـصــراعـات عـلى كــابـيــنـة عـبــد ا
ــــــرور واكثر اهمية من حياة الناس الذين سرقت بشخص شرطي ا
ثـرواتهم  و حـرمانـهم من اخر مـاتـبقى من طـعام بـســـــــعـر معـقول
.... واه لـوكـنت وزيرا لـلـداخـليـة لـرفضت الـوزارة واعـلـنت االستـقـالة
ولـو كنت وزيـرا لـلصـحة والـتجـارة وايـة وزارة لهـا عالقة لـفـعلت اكـثر
ان العـتصـمت واضربت عن الـطعام من ذلك ولوكـنت عضـوا في البـر
سؤول اوال ثم حمايته حاسبـة ا وطالبت بالثـأئر للشرطي(الـقانون)  
حاسبة كل االجهزة االمنـية والرسمية  التي فشلت في منع وطالبت 

كارثة االسمـاك واالتي سيكون اعـظم في ظل حكومة
الحتـتــرم حــيــاة االنــسـان او احلــيــوان والــنــبـات
وفــشـــلت فـي حتــقـــيق االمن فـي الــبـــر والــبـــحــر
نجي من الـكوارث االتية في ظل والسماء والـله ا

!.. قيادات اذنها من ط واخرى من عج
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كــانـت االمــطــار غـــزيــرة والــشــارع
فـتوح مـن تقاطـع اجلامـعة يـخلو ا
من مـــظــلـــة فــاضـــطــر مـــنــتـــظــرو
احلـافـالت (الـكـوسـتـر) الـتي تـعـمل
عــلى خط الــبـاب الــشـرقي  –كـرادة
داخل الى حتــــمل ســــقـــوط زخـــات
طر. واستغرق وصول واحدة من ا
تــلك احلـافالت نـحــو نـصف سـاعـة
من االنـــتــــظـــار وهـــو وقت طـــويل
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صناعة يدوية لبنانية للتذكارات

rK∫ وزير التعليم العالي وكالة يتسلم مهماته من الوزير السابق ð


