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مـــعـــاجلـــة االثـــار الــتـي تــعـــرضت
لـلـضـررر واعـادة الـتـأهـيل من قـبل
اخلبـراء اخملتصـ في هذا اجملال
والســيــمــا ان الـــدمــار الــنــاجم من
احلروب ما بـعد الربـيع العربي قد
طــال اجملـتــمع و االنـســان والـبـنى
الـــتـــحـــتــــيـــة من طـــرق وجـــســـور
ومــحـطـات انـتـاج وتـوزيع الـطـاقـة
ـرافق احلـيوية يـاه فضال عن ا وا
ــمــتــلــكـات الــعــامــة واخلــاصـة وا
اضـافـة الـى الـقـطـاعـات االنـتـاجـية
وغـــيـــرهـــا) ,مـــبـــيـــنـــا ان (االرقــام
واالحـصـائـيات الـعـربـية والـدولـية
تـشـيــر الى ان كـلـفــة تـلك احلـروب
بــلـــغت حــوالي 900 مــلــيــار دوالر
وخلفت ايضا االالف من الشهداء ,
فـــقــد جتـــاوزت خـــســـائـــر الــبـــنى
التـحتـية لـتلك الـدول اكثر من 500

مليار دوالر).
واضـاف ان (اخلـسـائـر بـاالصوات
ـاليـة العـربـية بـلغت اكـثر من 30 ا
مــلـــيــار دوالر كــمــا تــســبــتت هــذه
احلـــروب بــتـــشــريــد اكـــثــر من 17
مـلـيـون الجـئ عـربي بـلـغـت تـكـلـفـة
رعـايـتهم 70 مـلـيـار دوالر وتـسبب
غــــيـــاب االمن وعــــدم االســـتـــقـــرار
وتـــصــاعـــد الــعـــنف واالرهــاب في
تـضـرر الــسـيـاحـة الــعـربـيـة  ,فـقـد
بـــلـــغت اخلـــســـائـــر في الـــنـــشــاط

االقــتـصــادي اكـثـر من  600مـلــيـار
ـئـة من الـنـاجت دوالر بـنـسـبـة  6بـا
ــنـــطـــقــة احملـــلي االجـــمـــالي فـي ا
الــعـربــيـة) ,مــشـيــرا الى انه (حـان
الـوقت العداد سـتـراتيـجـية العـمار
ا عـانته من دمار تـضررة  الدول ا
ويــــــجـب ان تـــــــتــــــمـــــــيـــــــز هــــــذه
الـســتـراتـيـجــيـة بـنـظــرة شـمـولـيـة
ـوجودة ـشاكل ا وعادلـة حلل كل ا
وان تكون من اولوياتها االستقرار
وبـناء الـدولـة وذلك من خالل رؤية
الـدولــة ومـشـاركـة مــحـلـيــة فـاعـلـة
ــصـاحلــة والـعــدالـة اضـافــة الى ا
والــــنــــصــــاف وصـــوال الـى اعـــادة
ـا تــتـطــلـبه االعــمـار والــتـنــمـيــة 
شـاركة الـواسعـة ب احلـكومات ا
والـقـطـاعـات اخلـاصـة الـسـيـاسـية
واالمــــنــــيـــــة والــــعــــمل عـــــلى سن
القوان والتشريعات التي تضمن
ـشاركة اعادة اعـمال تـلك الدول وا
في اعــادة الـــتــأهــيـل والــتــنـــمــيــة
ـسـتـدامـة) ,داعـيــا الى (الـتـركـيـز ا
عـلى دور اجلــامــعـة  الــعـربــيـة في
اطــــار بــــرنـــامـج اعــــادة االعــــمـــار
ــشـروع والســيـمــا انــهـا حتــضن ا
ــنــطــقــة وهـو الــعــربي االهم فـي ا
التـكامل االقـتصادي الـذي يسـتلزم
اتخاذ خـطوات جيـدة الدخاله حيز
التنـفيذ) ,وتابع سـالم انه (صدرت
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ـارسـات وعهـود وتـصـريحـات واكـاذيب وقصص ـر الـوقت ونـحن في غيـاهب 
تتقـاطع واحالم الناس وطموحاتهم اخفاقات وحـلقات من الفساد وملفات سوداء
اخـذت ابعـاد ومـديات ابـعد من كل الـتـصورات الـتي نعـاني منـهـا وامامـنا الـعالم
سـبـقـنا بـعـقـود من التـطـور والـتحـوالت الـكـبرى فـي العـلـوم والـتكـنـلـوجيـا وحـقوق
االنـسان والـتـطورات االقـتـصاديـة واالجـتمـاعـية يـسـابقـون الـزمن لكي ال يـفـوتهم
دنية واحلضارة قطار الـتقدم التي حتقق تراكماتـها مصالح شعوبها وتـبني لهم ا
بعد ان ادركـوا ان للزمن ضروراته وهـو كالسيف ان لم تقـطعه يقطعك فـعلينا أن

نحترم الزمن ونتعلم فنون السياسة والقيادة وأخالقيتها . 
مــتى نــصـبح في هــذه احلـلــقـة من الــتـقــدم والـتــفـكــيـر واحلـرص عــلى حــاضـرنـا
ومسـتقـبلـنا ونـحتـرم تاريـخنـا لنـسرع إلصالح حـالنـا وننـجز مـهامـنا ومـشاريـعنا
بـإرادة وطـنـيــة وقـيم إنـســانـيـة بال صـراعــات وحـروب عـلى الــسـلـطـة وبــهـرجـتـهـا
ـشــروعـة وفي مـقــدمـة كل االجنـازات بــنـاء اجملـتــمع والـدولـة ومـكـاســبـهـا غــيـر ا
قـراطية الوطنيـة لنتمكن بـعدها من محاصـرة الفساد واقصـاء الفاسدين بعد الد
ان يتم وضعـهم حتتَ طائلة القانون والعدالـة ليمثلوا امام الشـعب كمتهم ليطلع
الشعب الـعراقي على حقيقة كل تفاصيل ملفات الفساد واخلروقات التي ارتكبها
ن هم في خـانـة احلـكم والــعـمـلـيـة الـسـيـاســيـة وهـذا حق مـشـروع لـكل بــعض 
الـناس في مـعرفـة ما يدور في أروقـة سلـطات الدولـة وعمـليتـها السـياسـية وكيف
تـدور عـجلـة ذلك عـلى الـرغم من وضـوحـها لـكن الـنـاس تـريد ان تـعـرف وتـسـتمع
وتـشـاهد بـشـكل رسمي.  وهـنـا يبـرز دور االعالم في تـوضيح احلـقـائق وطرحـها
ـمارسـات الـسـلـبـية واإليـجـابـيـة جلـميع واطـنـ مـؤشـراً كل ا ووضـعـهـا بـ يـد ا
ـارسات ـعـنيـ في تـصـريف شـؤنـهـا وهذا يـشـمل اعـمـال و قـطاعـات الـدولـة وا
ارساته ونشـاطات القطاع اخلاص ايضا الن القـطاع اخلاص ال يقلُّ اهمية في 
وفـعـالـيـاته الـصنـاعـيـة والـتـجـاريـة الـنوعـيـة ومـا تـنـطـبق عـلـيه من مـواصـفـات على
واطن. وفـي هذا اجملـال نود الـتذكـير الـقطـاع الـعام وانـعكـاساتـهـا على الـوطن وا
ـتحقق من الفساد فقط بان الـقطاع العام يـختلف عن القطـاع اخلاص في نسبة ا
الي وألسبـاب كثيرة يعرفها اصحاب االختصاص وفنانو الفساد بكل االداري وا
ارسونه ومـا اكثرهم في عراقنـا اجلديد.  هؤالء السراق اشكـاله والوانه والذين 
ـبذولـة من قـبل ـفـسديـن هم الـذين يـشكـلـونَ احلـواجـز امـام اجلـهـود اخلـيـرة ا وا
الكثـير من اخليرين الشرفاء العـامل في مؤسسات الدولـة وعلى مختلف الصعد
واقع الـرسمـية الـذين يواجهـون الفـساد واالحـصاءات واالرقام وا
فـسدين بكل الكـاذبة والعـشوائيـة التي يقـدمها الـسراق وا
انـواعـهم لـتحـقيـق مصـاحلـهم اخلاصـة وهـؤالء اللـصوص
هم احـد افــرازات احملـاصـصــة الـبـغـيــضـة وكل هـذه هي
مـهــام ومـســؤولـيـات تــواجه رئــيس الـوزراء د.عــادل عـبـد

هدي وكابينته الوزارية. ا
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ال ابلغ لـو قلت ان اغرب حديث سمـعته وما زلت اسمـعه حتى االن هو حديث بدل
ان من غـير الـساكـن في مـحافـظة بـغداد.ومـا جعـلني افـكر االيـجار لـعضـو البـر
اذا تطرق السيد احللبوسي الى احلديث عن بهذه الـقصة الغريبة سببان اولهـما:
ان كان قـطوع لبدل ايـجار عضو الـبر ـبلغ ا بدل االيجـار في هذا الوقت مع ان ا
اذا اثار رئيس معـموال به منذ الدورة الـسابقة وهو  3ماليـ دينار.والسـؤال هو 
ـان هـذه النـقـطـة في هذا الـوقت مع انه كـان بـاستـطـاعتـه عدم الـتـطرق الـيـها الـبر
ليء بالكثير ان ا النها سـتاخذ مجراها كبقـية االمتيازات احملمولة في زورق الـبر
من الـغـرائب. في الـواقع كان هـذا هـو السـبب االول امـا الثـاني فـقد كـان اسـلوب
ـان عن هـذا الـرقم الـضـخم بـدعـوى ان حـديث بـعض الـنـواب ومـنـهم رئـيـس الـبـر
ان ليس شـخصا عاديا,وهـو شخصية اعتبارية,تـقوم بدور رقابي مهم عضـو البر
ز,ويلـتقي بالـعشرات فال بـد من تام سكن الئق ال يـختلف عن دور شـارلوك هو
به كي يقـوم بالـدور الـذي انتـخب من اجله. لـكـني لن احتدث عن عـشرات اعـضاء
ـان الـذين لم نـسـمع لهـم صوتـا طـوال اربـعة اعـوام مـاضـيـة النهم كـمـا يـبدو الـبر
يـفـضـلـون الـصـمت الن الـصـمت من ذهب والـكالم من فـضـة اال ان اكـثـر مـا اثار
ان استـغرابي في هذا االمـر اصرار البـعض بان بـدل االيجار الـذي يصرفه الـبر
ـعـقولـية فـي صرف مـبلغ  3مالي لـلـنائب مـعقـول جـدا ومنـطـقي.وال اعرف اين ا
دة ستة او ثمانية اشهر ـبلغ يعادل راتب موظف  دينار لنائب كبدل ايجار,وهذا ا
ـوظف دون االبــتـدائــيـة. ان كـل مـا قــيل من كالم وتــعـلــيـقـات اذا كــانت شـهــادة ا
عنـيون بالـتدقيق ستمـضي مع الريح وسـتظل هنـاك قضيـة اخرى ال يعـرفهـا اال ا
ـبـرمـة ب فـي عمـلـيـة االسـتئـجـار نـفـسـها.اعـني من سـيـدقق في صـحـة الـعقـود ا
نطقة ستاجـر في ا النائـب وصاحب الدار.?ومن سينـاقش النائب ان كان الـبيت ا
الفالنيـة لن يصل سعر االيجارات فيه الى اكثر من مليون دينار والعقد يبرم على
ان االيـجـار هـو  3مـلـيـون.?وفي حـال اكـتـشـاف تالعب من سـيـقـوم بـفـتح حتـقـيق
ـعـاقــبـة اخملـالف.? هـذا يـعـني ان هـنـاك تـفــاصـيل كـثـيـرة تـتـعـدى الـرقم
ــثـل الــفــقــراء من هــذا ــفــجع الــذي ســيـــصــرف لــنــائب  ا
ـــوضــوع غــامض كـــروايــة الجــاثــا الــشــعـب.ويــبــدو ان ا
كـريـستي,وعلـينـا ان نـتكـلم ونخـرج ما قـلـوبنـا في الوقت
الـذي تــدخل فـيه الـثالث مـاليـ ديـنـار الى ورقــة الـعـقـد

التي ال بد من تدقيقها جيدا.
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عندمـا نشرع بتربـية مجتمـعنا على الـقيم احلضارية الـعصرية ينـبغي أن نتبنى
مـنهـجـا قيـمـيـا يجـعل لإلنـسـان قيـمـة مثـلى ويـخدم فـي البـنـاء اجملتـمـعي وهذا
ـسـؤولــ في تـبـني بــطـبـيـعــة احلـال يـخـتــلف تـمـامـا عـن أسـالـيب الـبــعض من ا
سلوكـيات الـقسوة والـتأنيب والـتخوين والـتحـقير والـنيل من كرامـة اآلخر الذي
ـارسـة الـفـعل االنـسـاني األبوي ـسـؤولـيـة تـعني  يـكـون ضمن مـسـؤولـيـتـنـا فا
ـسؤوليـة أيضا وا قـبل ان يكون أداء خـدميـا عاما لـبناء اجملـتمع  وشحـذ الهمم 
ركـز اداري لـيـضع حبل سـلـطـاته الواسـعـة على هي لـيـست تـسلط من يـتـمـتع 
ونـشـرهـا عـبـر مـنـصـات اإلعالم أل  رقـاب الـرعـيـة والـتـفـاخـر بـإهـانـتــهم أمـام ا
سيء خـاصة عنـدما يكون مـوظفا واخلطـأ الذي أرتكـبه ال يتعلق االجتـماعي فا
ـهـنـة الـتي بل هي مـخـالـفـة مـبـاديء ا ـة قـتل وال خـيـانـة وطن  بـسـرقـة وال جـر
يزاولـها بجهل أو سوء فهم يحتـاج ان نفكر باخليار الـعلمي والتربوي الذي هو
نـاهج الدراسـية ضمن اسـاسـيات عـلم القـيـادة واإلدارة التي تـدخل في أغلـب ا
والدورات االرشـادية التوعـوية وأقول لقـد ارتكب محـافظ نينوى نـوفل العاكوب
في تعـامله مع مدير مدرسـة أساء هو اآلخر تـعامله مع طلبـته بالضرب لكن هل
نعـالج اخلطأ بـاخلطأ? فهـذا االسلوب الـذي ظهر به احملافـظ يجعل كل من تابع
الفـيديو يـخجل من اسلـوب التعـدي وااللفاظ التي هـبطت به الى أدنى مـستويات
كونهـا ذابت أمام موضـوع تربوي واداري بـحت فهو جتاوز االدارة االنفـعاليـة 
هـنـة الـتـربويـة والـعـامـل فـيـهـا عـامة. أيـهـا الـسـيد احملـافظ الـعـاكـوب ما عـلى ا
ـعـلم الـذي أخـطـا فـعـال ? واالنـفـعـال الـذي كـنت فـيه بـهـذه الـطـريـقـة عالقـتك بـا
ـفرطـة والفـاظك التي استـمعـنا الـيها جتـعلـنا ننـظر لـلحـالة باسـتهـجان ? أليس ا
ـوضـوع من اخـتصـاص مـديـر عـام التـربـيـة ? أم انك مـارست سلـطـتك لـتـقريع ا
ـعلم سيء بـطريـقة أسـوأ من إسـاءته.. أسفي عـلى حال يـجعل ا النـاس وردع ا
يتـجاوز بالضرب على أطفال كالبراعم وأسفي أكبر على فعل ينهار فيه محافظ
بـالـتـطاول عـلى مـعـلم وبـغض الـنـظـر عن سوء تـعـامـله وجـهـله بـأصول
مـهـنـة الـتـربـيـة والـتـعـامل مع الـعـقـول دفـعـني ألن أردد مع
ـعلم أن يكون نفـسي قائال" قم للـمعلم وفه التـبجيال كاد ا
ـعـلم ال يـسـتـحق رسـوال " واذا كـان الــتـبـريـر بـان هـذا ا
عـلم األجالء أسيء الـوصف هذا فهـناك االالف من ا

لهم بهذا التعدي الصارخ..
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مــظــفـر الــنــواب مــعـززة بــلــوحـات
الــفــنــان سـتــار لــقــمـان. فــضال عن
انشـغاله بـاجناز كـتاب فلـسفي عن
ــدارس الـفــلـســفـيـة الــهـيــغـلــيـة وا
اجملـالـيـة لـهـا. كـما اعـلـن عن كـتاب
اخـــر قـــيـــد االجنـــاز عـن الـــشـــاعــر
الـراحـل بـلـنــد احلـيــدري سـبق ان
كتب فصله االوسع في لـندن عشية
عـــيـــد مـــيالد احلـــيـــدري الـــذي لم
يـســعـفه احلظ بـاكــمـاله. وجـاء في
االهـــداء الـــذي كـــتـــبه الـــهـــنــداوي
وقــدمه الى االســتــاذ سـعــد الــبـزاز
(الى استاذنا الغـالي االستاذ سعد
الـــبـــزاز مـع اجـــمـل الـــتـــمــــنـــيـــات
واالعــتــزاز. هــذه مــجــرد مــحــاولـة
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فكر الدكتور حس زار الباحث وا
الــهــنــداوي امس مــبــنـى جــريـدة
(الزمـان) وقدم نسـختـ من كتابه
اجلـديـد (لـبـنان  – 1991رحلـة في

زق). كوكب 
 وجــــرى خـالل لــــقـــــائه بـــــرئــــيس
الــتـــحــريــر اســتــعــراض االوضــاع
الـســيـاسـيـة والـثـقــافـيـة الـعـراقـيـة
وموقف االوسـاط االجتـماعـية ازاء
قضـايا الـساعـة عشـية االعالن عن
اســمـاء بـقــيـة الـكــابـيـنــة الـوزاريـة
هدي. وكشف حلكومـة عادل عبـد ا
الــهــنـداوي عـن مـشــاريع مــؤلــفـات
يعتزم طبـاعتها عن الشـاعر الكبير

الـيـمن بـعـد انتـهـاء حـرب شـمـالـها
وجــنـــوبــهــا والـــثــانـــيــة تــتـــعــلق
بتـجـربته في قـيـادة الهـيئـة الـعلـيا
ـستـقـلـة لالنـتخـابـات في دورتـها ا
االولى عام  .2005ووعد الهنداوي
ـراجـعة وثـائـقه بـالـنسـبـة لـهـما
مشـيرا الى ان انـشـغاالته الـيومـية
مــسـتــشـاراً لــرئـيس اجلــمـهــوريـة
حتـــول احـــيــانـــا دون اســـتــكـــمــال
مشاريع عـدة جاهـزة للنـشر. وهذه
ــرة االولى الـتي يــزور فـيــهـا هي ا
الهـنداوي (الـزمان) منـذ عودته من
مـــنــفــاه فـي لــنــدن وانـــخــراطه في
العمل احلكـومي والنشـاط الثقافي

العام.  

بــســيـطــة حــول جـانـب من احلـرب
اللـبنـانـية). ويـقع الكـتاب في 337
ـــتـــوسط صـــفـــحـــة من الـــقــــطع ا
وتـضــمن تـسـجـيـال الحـوال لـبـنـان
الـسـيـاسـية واالمـنـيـة والـقـضـائـية
ــتـحـدة عـام 1991 قـدم الى اال ا
ـؤلف بـبـعض الـهوامش وعـززها ا
ـــســـتــوجـــبـــة الــتي الــطـــفـــيـــفــة ا
اسـتدعـاهـا الـتوضـيح او الـتـنـقيح

. الضروري
واقـــتـــرح رئــيس الـــتـــحــريـــر عــلى
الـهــنـداوي االفــادة من مـحــاولـتـ
ــــكن ان يـــشـــكال ســـابـــقـــتـــ له 
ـاثال لــلـنـشـرة االولى مـشــروعـا 
تـــخـص رؤيـــتـه ازاء االوضـــاع في

عـلى تـزي بـيـروت قـائال (ما فـيـنا
نـوقـــــف نـشـتـغـل يـا جـمـاعـة.. مـا
فـيــنـا نــوقف عـنــد االنـتـقــاد وعـنـد
وضع الـــعـــصي بــالـــدوالـــيب ومــا
نـعـطي لـبـيروت مـا تـسـتـحق ولكن
قـابل نحـنا حـريصـ وسنـبقى بـا
حـــــريـــــصـــــ عـــــلى الـــــتـــــدقـــــيق
والــشــفـافــيــة).  وكـانـت صـحــيــفـة
األخبـار اللبـنانيـة كشفت أن بـلدية
بـــيــــروت دفـــعـت مـــلــــيـــوني دوالر
إلحدى اجلمعـيات لقاء تـزييــــــنها
ـنــاسـبـات ـديــنـة خالل ا شـوارع ا
لـــثالث ســـنـــوات مـــقـــبــلـــة خـالفــا

لـلــقـانـون ومن دون طـرح أعـمــــــال
التزي في مناقصة. 
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وتــوافــد إلـى الــقــريــة الــعــديــد من
األطــفـال مع ذويــهم حلـضــور حـفل
االفـــتــتــاح الـــذي انــطـــلق بــعــرض
لـأللــعـــاب الــنــاريـــة. وتــزامـــنــا مع
يالديـة انطلقت احتفاالت القرية ا
األعــيــاد في أســـواق بــيــروت وفق
تـنوعة التي برنامج من األنـشطة ا
ستستمـر حتى السادس من كانون

الثاني 2019.
وتتـضمن أنشـطة هـذا العام ”غابة

يالد “وهي عـبارة عن 315 عـيـد ا
شــجـرة مــضــيـئــة وزعت في كــافـة
أنـحــاء أســواق بـيــروت. كــمـا زين
مدخل األسـواق بقـوس مـضاءين
ـــيالد بـــاإلضــــافـــة إلـى شـــجــــرة ا

الرئيسية. 
وكانت مديـنة جبيل الـتاريخية في
دن الـتي تبدأ شمـال بيـروت أول ا
يالد بـشجـرة عمالقة وضع زينـة ا
مكـونة من  300شـجرة مـسـتوردة
من اخلــــارج لـــتــــرتـــفع  30مـــتـــرا
مشكلة أطول شجرة ميالد طبيعية

في لبنان.

ـشـتـرك ـوذجـا لــلـعـيش ا تـشـكل 
بــــ األديـــان في لــــبـــنـــان. ووعـــد
خوري بـأن شهر األعـياد في لـبنان
”سيحمل انفراجا في السياسة). 
وبـعـد مـا يـقــرب من سـبـعـة أشـهـر
عــلى االنــتــخــابــات الــنــيــابـيــة لم
يـستـطع احلريـري تـشكـيل حكـومة
وحـــدة وطـــنـــيـــة في ظـل تـــصــارع
تنافسة على الفصائل السياسية ا
مـقــاعـد مــجــلس الـوزراء اجلــديـد.
وكــان ســـاســة حـــذروا من حــدوث
أزمـة اقــتـصــاديـة في الــبالد مـا لم
يــتم تــشـكــيل احلــكــومــة في أقـرب

وقت. 
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وقـال رئـيس بـلـديـة بـيـروت جـمـال
عـيــتــاني خالل حـفـل االفـتــتـاح إن
(اجملــلـس الــبــلــدي لــلــمــديــنــة أقـر
مـشـروعــا لـتـزيــ شـوارع بـيـروت
ــدة شــهــر وتــنـظــيم الـرئــيــســيــة 

دينة). احتفاالت ميالدية في ا
 وأضاف (لدينا إصرار أن اقتصاد
بيـروت سيـبقى حـيا وسـيعود إلى
انـتــعـاشه ومـهــمـا حــاول الـبـعض
إطـــفــاء نـــور بـــيـــروت.. فـــنـــورهــا
سيبقى مشعا. مشعا. مشعا) ودعا
ـواطن إلى (ترقب حفل عيتاني ا
عــشـيــة الـعــام اجلــديـد في ســاحـة
الــنــجـمــة وسط بــيــروت مـتــوقــعـا
حـضور أكـثر مـن مئـة ألف شخص

لهذا احلفل الصاخب). 
وقـال مـحـافظ بـيـروت زيـاد شـبيب
ـيالديـة إن خـالل افـتـتـاح الـقـريـة ا
ــســـلــمـــيــهــا بـــيــروت (ألهـــلــهـــا 
ومــسـيـحـيـيـهـا وهي حتـرص عـلى
االحــتــفــال بـكل أطــيــافــهــا واحـدة

موحدة). 
ورد شبيب على انتـقادات صحفية
أخــــذت عـــلـى اجملــــلس الــــبــــلـــدي
واحملــافظ صـــرف مــلـــيــوني دوالر
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تـــتـــوجـه (الـــزمـــان) بـــالـــشـــكـــر
والـتقـدير لـلـسيـد رئيس مـجلس
الــقـضــاء االعـلى الـقــاضي فـائق
زيـــدان الســتـــجــابـــته الـــفــوريــة
الستـغاثة عـائلة مـكونة من اربع
نــســـاء تــقـــطــعت بـــهن الـــســبل
وامـضــ ســنــوات في مالحــقـة
عقار ورثـنه من والدهن الراحل.

وقـــد اوعــــز زيـــدان الى مـــديـــرة
ركـز االعالمي لـلمـجلس احالم ا
احلـمــامي لالتـصــال بـاجلــريـدة
والـــوقـــوف عـــلى الـــتـــفــاصـــيل
وطـلب حضـور احـداهن لـدراسة
ــســؤول احلــالــة. فــألف حتــيــة 
يتابع الصحافة بوصفها ضمير

الناس ولسان حالهم.

قـــرارات عـــلى مـــســتـــوى مـــجــلس
اجلـامـعــة خالل االعـوام الـســابـقـة
بـشــأن اعــادة االعـمــار في الــعـراق
وســوريـا ومــنـهــا مــسـانــدة الـدول
الـعـربـيــة الـتي تـعــاني من ظـاهـرة
الــنـزوح والسـيـمــا الـعـراق ودعـوة
ـــســاهــمــة الــدول الــعــربـــيــة في ا
ـنـاطق الـفـاعـلـة في اعـادة اعـمـار ا
ــا احملــررة من ســـيــطـــرة داعش 
يـــــؤمـن عـــــودة الـــــنــــــازحـــــ الى
ديــارهم) ,مــشـــددا عـــلى (ضــرورة
انـشاء صـنـدوق لدعم اعـادة اعـمار
ـــدن والســيـــمـــا ان اغـــلب الــدول ا
الـعربـيـة ابـدت دعـمـهـا لـلـمـسـاندة
ـــؤتـــمــرات وذلك من خـالل عـــقــد ا
الـــدولـــيــــة لالعـــمــــار في بـــيـــروت

واالردن). 
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ـديـر الـعـامـة لـلـشـركة بـدوره قـال ا
الـدوليـة للـمـعارض  جـورج خوري
لـ (الزمـان) امس ان (مـؤتمـر اعادة
االعـمــار في الـعـراق وسـوريـا جـاء
ـــعــارض بـــتـــنــظـــيـم من شـــركـــة ا
الدوليـة والتي تمـتلك خبـرة كبيرة
في هــذا اجملــال في اخلــلـيج ودول
االقليمية وتهدف هذه اخلطوة الى
جـلب شـركـات دولـيـة مـخـتـصة في
مــجـال االعـمـار الثــبـات ان الـعـراق
بـيـئـة امنـة لـلـمارسـة اعـمـال اعادة

ـــعـــرض االمــار) ,الفـــتـــا الى ان (ا
تضـمن مشـاركة  10شركـات دولية
الى جـــانب الــشــركــات الــعــراقــيــة
الـــــرائـــــدة في مـــــجـــــال االعـــــمــــار
واالنــشـائــيـات) ,وتــابع ان (دورنـا
الئـمة يتـمـثل بـتـهـيـئـة الـظـروف ا
جلذب تلك الشركات بالبدء بعملية

االعمار). 
ـديـر الــتـنــفـيـذي من جــانـبه قــال ا
لشـركة زيـنرز الـشرق االوسط علي
خــلـف لـ (الــزمـــان) امس (نـــســعى
باني العراقية سات في ا الضافة 
ــتــثــمــلـة من خالل مــنــتــجــاتــنــا ا
بـــتــجـــهــيــز نـــوافــذ مـــحــكـــمــة من
نـيوم) ,واضاف ان (مـشـاركتـنا اال
ــــعــــرض ومــــا تــــعــــد االولى في ا
الحــظــنـاه وجــود اقــبـال واسع من
ـــدة ــــواطـــنـــ ونـــعــــمل خالل ا ا
عـامل داخل ـقـبـلـة الى جتـهـيـز ا ا
ـنتجـاتنا الـرائدة دوليا). العراق 
ــؤتـــمـــر كل من رئـــيس وحـــضـــر ا
مجـلس النـواب محـمد احلـلبوسي
ووزيــــــر االعــــــمــــــار واالســــــكــــــان
والبلديات واالشغـال العامة بنك
عــبــد الــله ريــكــانـي وامــ بــغـداد
ـهـنـدسـ ذكـرى عـلـوش ونـقــيب ا
الــعـراقــيــ ازهـار حــســ صـالح
ـــهـــنـــدســ وامـــ عـــام احتـــاد ا

العرب عادل احلديثي. 
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عـلى الــطـريق الـى سـاحــة احلـريـة
وسط بغـداد اضيئت شـجرة ميالد
ضـخـمـة اختـار مـول اخملـتـار الذي
تولى عملهـا وضعها على رصيف
شــارع الــكــرادة خــارج الــشــريــان
احليـوي الذي يـربط رصافـة بغداد

بكرخها. 
وجـــرت الـــعــادة ان تـــقـــوم مــوالت
بــــغــــداد بـــأنــــشــــطـــة ومــــبـــادرات
يالد ورأس استعدادا لبدء اعياد ا
ــسـلــمـون الــسـنــة حــيث يـشــارك ا
ــسـيــحـيــ االفـراح مــواطـنــيـهم ا

بتقد الهدايا وتبادل التهاني. 
ول بان اوقد مصابيح ولم يكتف ا
االنـارة في الـشـجـرة لـتـبـدو عـالمة
زاهــيــة فـي الــلــيل فـــقط بل وضع
ـصـنـوعة من تـمـاثـيل بـابـا نـؤيل ا
صنوعة القماش وعدد من اللعب ا
مـن الـــــبالســـــتك عـــــنـــــد مــــدخـــــله
الســتـقـطـاب الــعـوائل وزرع الـفـرح

على شفاه االطفال.
ـكان الى موقع  ومنـذ ايام حتول ا

اللـتقـاط الصـورـ حيث يـعمـد االباء
واالمهـات الى ايقـاف اطفـالهـم عند
قــاعــدة الــشــجــرة والــتــقــاط صـور
ـشـهد تـذكـاريـة لـهم فـيـمـا حتـول ا
ركبات التي الى قبلة لدى سـواق ا
ــزيــنــة تـــمــر من امــام الــشـــجــرة ا
بــانـواع من الــتـمــاثـيل الــصـغــيـرة
لونة. واكد مواطن (ان واالضاءة ا
هـذه الـشـجـرة تـرمـز لـوحـدة بـغداد
ومــكــونـاتــهــا) ونــاشـد احلــكــومـة
ـــيالد وابــراز االهــتـــمــام بـــعــيـــد ا
فعالياته عـلى نطاق واسع اليصال
رسـالـة الـى الـعـالم بـالـتـقـديـر الذي
سـيحيـون في العراق. يحـظى به ا
وفي بيروت وفي أجـواء من الغناء
والــفــرح أضــيـــئت شــجــرة مــيالد
ضـــخـــمــة وسـط (قــريـــة مـــيالديــة)
أقيمت في قلب الـعاصمة اللـبنانية
بيروت إيذانا ببدء موسم االحتفال
بـاألعــيـاد. وافــتـتح وزيــر الـثــقـافـة
غـــطـــاس خـــوري مـــســـاء االثـــنــ
ـيالديـة نيـابة عن ـاضي القـرية ا ا
ــــكـــلـف ســــعـــد رئــــيس الــــوزراء ا
احلـريــري وأعـلن أن (هـذه الـقـريـة

ـثل اجلـامـعة ولـيـد الـسـيد وقـال 
الـــعــــربي  خالل مــــؤتـــمــــر اعـــادة
ـــتــضــررة جــراء وتــرمـــيم االثــار ا
االرهـاب في الـعـراق وسـوريـا على
ارض مــــعــــرض بـــــغــــداد الــــدولي
وحـــضــرتـه (الــزمـــان) االثـــنــ ان
ـؤتــمــر يــعــقــد بــالــتـنــســيق مع (ا
ـهـنـدسـ الـعـرب ونـقـابـة احتـاد ا
ـهـنـدسـ الــعـراقـيـ و الـشـركـة ا
الـدولــيـة لـلـمـعـارض اي . اف . بي
نـطقة ـناقـشة اعادة االعـمار فـي ا
الـعربـية والـرغبـة في اطالع الدول
ـقـترحـة عن كـيـفـية عـلى احلـلـول ا
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كـشـفت جامـعـة الـدول العـربـية عن
خـسائـر البـنى الـتحـتيـة في الدول
الـعـربــيـة جـراء احلــروب الـنـاجتـة
بـعـد مــا يـسـمـى بـالـربــيع الـعـربي
بــلـغت اكــثـر من 500 مـلــيـار دوالر
فضال عـن تشـريد 17 ملـيون الجئ
والـذين بــلـغت تــكـالــيف رعـايــتـهم
نـحـو 70 مـلـيـار دوالر ,داعـيـة الى
ضرورة اعـداد ستـراتيـجيـة العمار
ـا ـتـضــررة من االرهـاب  الــدول ا
ــشـاركـة الــواسـعـة بـ تـتــطـلـبه ا
احلكومات والقطاعات اخلاصة.


