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اجليل اجلديد شاسوار عبد الواحد
بــكـفــالــة بـعــد يـوم من اعــتــقـاله في
الـسـلـيـمـانيـة بـتـهـمـة الـهـجـوم على
مـوظــفي الـدولــة.واعـتـقــلت الـقـوات
االمـــنـــيـــة فـي وقت ســـابق من يـــوم
امس أكثر من ج من مناصري حراك
اجلــيل اجلــديــد بــيــنــهم إثــنــان من
قياديي احلراك هما مدير العالقات
الـــعـــامــة فـي احلــراك آرام ســـعـــيــد
سؤول االعالمـي للحـراك ريبوار وا
عبـد الـرحمن. كـمـا اعتـقـلت طاقـم
مـن كـــوادر قـــنــــاة أن آر تي كـــانـــوا

بـــــــالــــــــقــــــــرب من مــــــــحـــــــكــــــــمـــــــة
السليمـانية.واعرب حتالف اإلصالح
واإلعــــــمـــــــار فـي بــــــيـــــــان امـس عن
اسـتـغرابـه الشـديـد من اعـتـقـال عـبد
الــواحــد وعــدد من أنــصــار حـركــته
وطـالب بإطـالقهم. عـلى صـعـيـد اخر
أعلنت حـكومة كـردستان عن تـعطيل
الـــدوام الـــرســـمي الـــيـــوم الــثـالثــاء
ناسبة ذكرى انتفاضة االقليم ضد
النـظام الـسابق عام 1991 وفق بيان
تحدث بـاسم حكومة االقـليم سف ا
دزيي . وفـي بـــــيــــــان آخـــــر حـــــددت
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اإلقـلــيم).وقــال مـســؤول في االحتـاد
الوطني إن (إبداء االحتاد مرونة في
مـا يتـعـلق بـكـركوك يـعـني مـوافـقته
على أن يـكون اخـتيـار محـافظ جديد
ــقـراطي بــاالتـفــاق مع احلــزب الـد
ـــوافــــقـــة ومــــا تـــبــــقى يــــتــــعـــلـق 
ـقـراطي عـلى تـنـصـيب مـحـافظ الـد

كركوك بأقرب وقت).
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ـكـتب الــسـيـاسي في ونـفى عــضـو ا
االحتـاد الـوطـني سـعـدي أحـمـد پـرہ
أنــبـــاء حتــدثت عن تــرشـــيح نــفــسه
نصب محافظ كركوك.وأكد في بيان
ان الوثـيقة الـتي نشـرت بهـذا الشأن
(مزورة وغـير حـقيـقيـة).وأكد أنه (لم
ــنــصب ألنه يــرشـح نــفــسه لــهـــذا ا
إستـحقـاق لالحتاد في كـركوك وهو
ـدينـة) من جـانبـها ليس مـن سكـنة ا
حذرت اجلبهة الـتركمانية امس من
أزمة جـديـدة في كـركوك بـعـد توصل
ـقــراطي والــوطــني الى اتــفـاق الــد
يـــتــضـــمن حـــسم مــنـــصب مـــحــافظ
كـركــوك.وقـال رئـيس اجلــبـهـة أرشـد
الـــصــــاحلي في بـــيـــان إن (كـــركـــوك
النفطـية وخصوصيـتها التـركمانية
وعــراقـيـة وجــودهـا ســتـفــجـر أزمـة
ـنـطـقة جـديدة وسـتـحـرق الـعراق وا
اذا ال يــتم الــتـعــامل مــعــهـا بــحـذر)
بـحـسب قـوله . وتـابع أن (مـحـاوالت
احلـــزبــ الــكــرديـــ جــعل كــركــوك
صفقة ب أربيل وبغداد خاطئة واال
( سيـتفـرقان الى ادارتـ مسـتقـلت
ــقـراطي مــضـيــفـا أن(مــحـاولــة الـد
الــكــردســتــاني اخــضــاع بـغــداد الى
ضــغـوطــات اقـلـيــمـيــة ومـحــاولـتـهم
الــســـيـــطـــرة عــلـى كــركـــوك أمـــنـــيــاً
وعـســكـريـاً بــعـد أحـداث 16 تـشـرين
األول مــســـار خــاطئ وعـــلى بــغــداد
االفـصـاح عن رأيـهـا بـشـأن مـطـالـيب
االقـلـيم بــانـهـاء الـوجـود الـعـسـكـري
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ـــــــــقـــــــــراطي وقـع احلـــــــــزب الــــــــد
الـــكـــردســتـــاني واإلحتـــاد الـــوطــني
الكـردستـاني إتفـاقاً سـياسـياً شامالً
بـخـصوص تـشـكـيل حـكـومـة االقـليم
وتــســـمـــيـــة مـــحـــافظ كـــركـــوك اثــر
تـوصــلـهـمــا الى اتـفـاق نــهـائي بـعـد
مـفـاوضات مـطـولـة. ووقع االتـفـاقـية
عـن الـــوطـــني نــــائب االمـــ الـــعـــام
لالحتــــــاد كــــــوســـــرت رســــــول وعن
ــقــراطـي نــائب رئــيس احلــزب الــد
نيجيرفـان البارزاني. وقالت مصادر
امـس ان (االحتــــاد الــــوطــــنـي أبــــلغ
ــــقـــراطي أن رزكـــار عـــلي هـــو الـــد
ــنــصب مــحــافظ ــرشـح الــوحــيــد  ا
كـركـوك بـشـرط ان يـبـدأ مـهـامه بـعد
ان يـــتـم انـــتــــخـــاب رئــــيس اقــــلـــيم
ـان االقلـيم وأن كـردسـتـان داخل بـر
يـصوت اعـضـاء كتـلـتي احلـزب في
مــجـــلس كـــركـــوك عــلـى تــنـــصـــيــبه
محافظاً).وتضمن االتفاق ايضا على
(تـشـكـيل حـكـومـة االقـلـيم وانـتـخـاب
رئـيـس االقـلـيـم قـبل عــيـد نـوروز في
ــان االقـلــيم آذار اجلــاري وعــقــد بــر
جــلــسـة خالل أســبــوع يــتم خاللــهـا
ـان عن انـتـخـاب رئـيس جـديـد لـلـبـر

االحتاد الوطني). 
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وكــــشـف مـــصــــدر امـس عن تــــقـــد
ــــــقــــــراطي رئــــــيس احلــــــزب الــــــد
الكردستاني مسعود البارزاني وعدا
لالحتـــاد الــوطــني خـالل اجــتــمــاعه
األحـــد مـع وفـــد رفـــيع من الـــوطـــني
برئـاسة رسـول بأن اخـتيـار محافظ
ــا يــريـده لــكــركــوك سـيــكــون وفــقـاً 
ــصــدر ان (وفـداً االحتــاد.وأضــاف ا
من حكـومة كـردستـان سيـزور بغداد
بقـصـد تطـبـيع األوضاع في كـركوك
مـا يعـني أن اخـتـيـار احملـافظ سـيتم
بــعــد تــشــكــيل حــكــومــة جـديــدة في
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افتـتحـت صبـاح االحد دورة "حتـليل
الـية العامة" الـتي ينظمها سياسة ا
مــعــهــد الــســيــاســات االقــتــصــاديــة
بصندوق النقد العربي بالتعاون مع
مركز االقتصاد والتمويل في الشرق
االوسـط الــتــابع لـــصــنــدوق الـــنــقــد
الدولي في مقر الصـندوق بأبوظبي
وتسـتـمر لـلـمدة  14 - 3اذار اجلاري.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
الـية (مـاليـة احلـكومـة والـسيـاسـة ا
تـــؤدي دورا مـــهــــمـــا في الــــنـــشـــاط
االقــــتـــــصـــــادي بــــشـــــكل عـــــام وفي
االقتصادات العربية بشكل خاص.  
يـــعـــود ذلك مـن جـــهـــة إلى أهـــمـــيــة
الــقــطــاع الـــعــام في اقــتـــصــاداتــنــا
العـربية والى طـبيـعة اإليـرادات غير
الـــضـــريـــبـــيـــة خـــاصـــة اإليـــرادات

الــنـفــطــيـة الــتي تـصـب في خـزيــنـة
الـــدولـــة وتــشـــكل جـــزءاً مــهـــمــا من
ميزانيـتها.  في هذا اإلطـار ولتجنب
اآلثار العـكسيـة للتـقلبـات في اسعار
الـنـفط فـإن هـنـاك حـاجـة مـلحـة إلى
تبني سيـاسات حصيفـة للتعامل مع
التـطـورات بالـتـالي تقـلـيل االعتـماد
عــلى االيــرادات الــنــفــطــيــة وإيــجـاد
مـــصـــادر لـإليــرادات مـــثـل تـــطـــويــر
وتـفـعـيل النـظم الـضـريـبـيـة وتـنويع
مـــصــادر الـــدخل من خـالل تــطـــويــر
القطـاعات االنتـاجية االخـرى خاصة
صدرة للنفط.   في الدول العربية ا
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واضـــاف الــبـــيــان ان (الـــعــمـل عــلى
ترشـيد اإلنفـاق العام والـتركـيز على
اإلنفاق االستثماري والرأسمالي من
شأنه أن يسهم في تطـوير االقتصاد

حـــكــومـــة االقــلـــيم عــطـل شــهــر آذار
اجلــاري وهي يـــوم االثــنــ 11 مــنه
ناسبة ذكرى توقيع اتفاقية احلادي
عــشـــر من آذار عــام  1970 وحتــريــر
ويــوم اربـــيل فـي انـــتـــفـــاضــة 1991. 
ـوافـق لـلـرابع عـشـر مـنه اخلـمـيس ا
ناسبة ذكرى ميالد الزعيم مصطفى
الــبــارزاني فــيـمــا تــبـدأ عــطــلـة عــيـد
نوروز يوم االربعاء 20 اذار وتستمر
حــــتى الــــســـبت 23 ويـــبــــدأ الـــدوام
الـرسـمي في مـؤسـسـات االقـليـم يوم

وافق 24 اذار. االحد ا
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احلـــكـــومي في كـــركـــوك بــصـــراحــة
جـامـلـة).ورأى الـصاحلي ولـيسـت 
أن (مــــحــــاولــــة االحتــــاد الــــوطــــني
الـكــردسـتـانـي بـالـعــودة الى كـركـوك
سـيـاسـيــا هي أيـضـا خـطـأ جـسـيم)
مــؤكـدا أنـه (لن يـتـم تـقــريــر مـصــيـر
كـــركــوك من خــارجـــهــا وأن قــضــيــة
كركوك حتل بـ مكوناتـها وبغداد)
مـــشــيـــرا الى ان (مـــنــصـب احملــافظ

استحقاق سياسي للتركمان).
مـن جــهــة اخــرى أفــرجـت مــحــكــمــة
السليـمانية االثـن عن رئيس حراك

لـنـعـتـرف ونـقـول عـلى الـرغم مـن اخلـراب والـفـسـاد وتـهـمـيش الـفن والـثـقـافـة
تـنـهض في هذا الـزمن مـثل الـعنـقـاء ابداعـات عـراقيـة تـدهش العـالم لـتمـيـزها

واطن لصدقها واهل االختصاص جلماليتها ومهنيتها وتعجب ا
 ونقـصد بهذا التوصيف مبادرات الحصرلـها في مجاالت متعددة في الثقافة
والـفـن والـعـمل الـتـطـوعي االنــسـاني تـمـول نـفـسـهـا  بــنـفـسـهـا وال تـسـتـجـدي
ان واصحاب الـنفوذ من مستحدثي الـثروة والنعمة.. وهؤالء احلكـومة او البر

ثل صوت العراق بل صوت االنسان في كل مكان. الشباب خير من 
ـؤسـسة  مـديـنة  انتـابـني شـعور بـالـفخـر وانـا اتـابع وقائع مـهـرجان  3في  3
الـفـن   في نـسـخـتـه  الـرابـعـة والــتي بـشـرف عــلـيـهـا الــفـنـان الـقــديـر حـكـمت
البـيضاني  مع مجمـوعة من الفنانـ واالعالمي الذي جنح باسـتقطاب اكثر
من 800 فـلم روائي وتـوثـيـقي  من كل بـلـدان العـالم يـخـتـصر كل واحـد مـنـها
قـضـيـة كـبـيـرة جـدا في ثالث دقـائق فـقط وهـذه هي مـعـجـزة الـفـنـان واالبداع
كبـلة حلريـة الفكر وحـرية االنسان... الذي اليـعرف الروت واليـذعن للقـيود ا
ـثل بـطولـة وال نـبـالغ في ذلك ح ـشـاعـر فاالمـر  تـعـجز الـكـلـمات لـوصف ا

يـنــتج الـشــبـاب اعــمـاال مــتـمــيـزة  هي اوســكـار الــعـراق
وشبـابه في ظـروف صـعبـة ومـوارد شحـيـحة بـعد ان
ذهــبت ثـروات الــبالد في مــتـاهــات الـفــسـاد..حتــيـة
البـطـال الـسـيـنـمـا الـذي يـسـتـحـقـون بـجـدارة مـحـبة
الـشـعـب واحـتـرام اهـل االخـتـصــاص وال يـصح اال
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احلقـيقي لـلدول وتـخفـيف الضـغوط
التـضخـميـة). وقال عـبد الـرحمن بن
ــديــر الــعـام عــبــدالــله احلــمــيــدي ا
رئـيس مـجــلس إدارة الـصـنـدوق في
كلمة االفتتاح (ال يخفى عليكم الدور
الـهـام الـذي تـلـعـبه مـالـيـة احلـكـومـة
ــالــيــة فـي الــنــشــاط والــســيــاســـة ا
االقــــتـــــصـــــادي بــــشـــــكل عـــــام وفي
االقتـصـادات العـربـية بـشـكل خاص.
يـــعـــود ذلك مـن جـــهـــة إلى أهـــمـــيــة
الــقــطــاع الـــعــام في اقــتـــصــاداتــنــا
العـربية والى طـبيـعة اإليـرادات غير
الـــضـــريـــبـــيـــة خـــاصـــة اإليـــرادات
الــنـفــطــيـة الــتي تـصـب في خـزيــنـة
الـــدولـــة وتــشـــكل جـــزءاً مــهـــمــا من
مـــيـــزانـــيـــتــــهـــا.  وفي هـــذا اإلطـــار
ولـتجـنب اآلثـار العـكسـيـة للـتـقلـبات
في اسـعـار النـفط فـإن هـنـاك حـاجة

ملـحـة إلى تبـني سـياسـات حـصيـفة
لــلـتــعــامل مع الـتــطــورات بـالــتـالي
تـــقـــلــيل االعـــتـــمــاد عـــلى االيــرادات
الــنـــفـــطـــــــــــيـــة وإيـــجــاد مـــصــادر
لإليـرادات مـثل تـطـويـر وتـفــــــــعـيل
الـــنــظم الـــضــريـــبــيــة وتـــنـــــــــــويع
مـــصــادر الـــدخل من خـالل تــطـــويــر
الــقـــــــــطــاعـات االنــتـاجــيـة االخـرى
ـصدرة خـاصـة في الدول الـعـربـيـة ا
للنـفط.  كذلـــــــك الـعمل على تـرشيد
اإلنفاق الـعام والتـركيز عـلى اإلنفاق
االسـتـثـمـاري والـرأسمـالي الـذي من
شأنه أن يسهم في تطـوير االقتصاد
احلقـيقي لـلدول وتـخفـيف الضـغوط

التضخمية).
وشــدد عــلى الــقــول (إن دور مــالــيــة
احلكومة في االقتصاد الكلي يتعدى
اليـة ليشمل أمور تتعلق السياسة ا

بــالــديـن الــعــام وإصالح الــضــرائب
واإلنفاق وشركات القطاع العام.  
فال يخـفى عليـكم أن معـدالت اإلنفاق
حدودية اإليرادات رتفعة مقارنة  ا
وتـذبـذبهـا قـد يـؤدي إلى مـسـتـويات

عالية من الدين العام.  
WLOKÝ WÝUOÝ

هذا ال يـدعـو فقط إلى ضـرورة تـبني
سيـاسة سـلـــيـمة إلدارة الـدين العام
بـهـدف تـخــــــــفـيف أعـبـائه وإبـقـائه
فـي حــدود مـــعـــقــولـــة بل يـــتـــطــلب
إصالح الــنــظــام الـضــريــبي لــزيـادة

إيراداته.  
كــمـــا يــنـــبــغي الـــعــمـل عــلى تـــبــني
ســـــــــــيــــاســـة إصـالح الــــنــــفــــقـــات
ـتـنـامــيـة مـثـــــل نـظـام الــــــتـقـاعـد ا

والرعاية الصـــحية احلكومية).
ولـلــوصــول إلى هـذه االهــداف ال بـد
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نهج  ومشرعن   ومن تبادل في هذا الـذي يحدث في العراق  من فسـاد 
ـواقع الـسـيـاسيـة والـديـنيـة  ومن حتـالـفـات ب األضـداد  وبـ االصـدقاء ا
واالعداء  ال يـفـسر سـوى حـقيـقـة واحدة .. وهـي ان اجلمـيع يـسعى حلـمـاية
وصـيـانـة ماكـنـة الـفسـاد  بـحـجة خـطـورة الـوضع االمني ووجـود اجلـمـاعات

اإلرهابية .
يـديـوقـراطس ) يشـرح الـفـيلـسـوف الكـنـدي ../ االن دونو ـهم ( ا في كـتـابه ا

نظرية حكم التفاهة قائال : 
(ان احلرب عـلى االرهاب ادت خـدمة لـنظام الـتافـه ..النـها جـعلت الـشعوب
لكـون عنايـة فوقية .. تسـتسلم الرادة مجـموعات او حـتى اشخاص وكـانهم 
وبدال من ان تكون احلرب فرصة لتستعيد  الشعوب قرارها الوطني تستحوذ

صاحلها اخلاصة ...)  جماعات تافهة على نتائج احلرب وتديرها 
ونـتـيجـة لهـذا الـوضع الشـاذ يـتم توظـيف (اخلـبيـر)  اي طلـيق  الـلسـان الذي
عرفة حرفة  يتعـزز ويتعظم بها /  ويدعو الناس الى الله يتـخذ  من الدين وا

 وهو ابعدهم عنه .. ويستقبح فعل غيره  ويفعل ما هو اقبح منه .
واصبحت وظيفة (اخلبير) 

ـا سبب  في تدنـي وضمور  دور الثـقافة الى ثقف   اهم واكبـر من وظيفـة ا
حدود بعيدة .

جيء مجموعة من ويسـتعرض  / االن دونو تاريخ وجذور حكم التفاهة.. / 
سـتشـارين والـوزراء التـكـنوقـراط الذيـن صاحـبوا  رئـيـسة الـوزراء / مدام  ا
تاتشـر و من الذين بـاعوا  عقـلهم لـلسلـطة ولـهم القـابليـة للـتعلـيب والتـلفيق ..

بدال من التفكير العميق .
وفي مكـان اخر / كان الفيلسوف الفـرنسي  / اوليفيه روا  .. قد أجنز كتابه
ـقـدس ) مـسـتـعـرضـا تـاريخ األديـان الـسـمـاويـة  ومـؤشرا ـهم  ( اجلـهل ا  ا
اخلـطـاب الـديـني ومـحـاكم الـتـفـتـيش و الـتوظـيف الـالهـوتي  من قـبل أسـاقـفة
سـيحـية  و وقد اثـار الكـاتب الفرنـسي  جدال واسـعاًفي االوساط الكـنائس ا
ـهم هـذا  وببـساطـة يوضح / الثـقافـية  في فـرنـسا  والـعالم .. الن كـتابه   ا
تـاريخ  حتــطم الـروابط  الـتـاريـخــيـة الـتـقـلـيــديـة الـقـائـمـة بــ  غـيـبـيـات الـدين
وجتـلـيات الـثـقافـة .. وامـكانـيـة تـسويق اخلـطـاب الديـني من دون احلـاجة الى
معرفـة الثقـافة التي انـتجته .. ويـكون   الفـيلسـوف  اوليفيـه روا  مؤشرا على
امر غـاية في االهميـة مختـصرا الطـريق بفهم الـتحوالت  الـسوسيـولوجية ../

ة واحلديثة . فتاح لفهم ما يحدث في االزمنة القد النها ا
ان غياب او تـغييب القيم الثقافية والتنازل عنها لصالح الشعوذة واجلهالة  /
ـستـقبل االنـسان الـكوني .. وحتول ان احلـقيـقي والراسخ  يعـني غيـاب اال
اتـبـاع  االحـزاب والـرمـوز الـديـنـيـة  الى جتـمـعـات خـطرة تـعـيق كـل مـحاوالت
افيات منظمة خطرة  وجاهلة  الوظيفة  لها التـقدم واالستقرار  وهم أشبه 
سوى تـقديس اجلهل   وتدمير الثـقافة  وطرد الكفـاءات  وتصفية اخلصوم

وسط بيئة سياسية فاسدة  ودولة ال هوية لها . 
ــدمـرة لالنــفـصـال بــ مـا هــو ديـني ومــا هـو ثـقــافي .. جـهل ان من االثـار ا
تـدين بكل شيء له صلة  بالثقافة  ..و تراهم يجادلون على غير هدى  وال ا
دراية  في الدين والسياسة   النهم  اليفقهون  شيئا سوى ما يتردد شفاهيا

هنا وهناك .
احملـزن  / .. ان الــعـراق يــعـيش الــيـوم وسط هـذا الــكم اخملـيف والــهـائل من
الرعـاع واجلهلـة الذيـن يتـحكـمون بـارواح العراقـي  ويـهددون مـستـقبـلهم ..
ثقـف الـتنـويرين / عـبد االمـير عـجام وكامل وقد فجـعنـا بغـياب كـوكبـة من ا
ـكن ان نــخـتـزل  نـهـايـة الـوضع شـيـاع  وعـالء مـشـذوب وسـواهم .. لـذلك ال
جيء رئـيس وزراء جديـد  او بتـعي وزراء اسـاوي الذي يـجتـاح العـراق  ا
تكـنـوقراط ..او حـتى باخلالص من نـفـوذ ايراني مـعلـن له اتبـاعه على االرض

وهم  مدججون بالسالح  في الداخل ..
ال  وال حـتى بهـيـمنـة امـريكـيـة  مسـتـترة تـسـيطـر عـلى مفـاصل الـسـياسـة وا
ـركـزي  وضيـاع هـيبـتـها / العـراقي في اخلـارج .. بل بتـشـتت دور الـدولة ا
واالخطـر  هذا  الـتشـظي اجملتـمعي  وهـذا االنفالت االخالقي اخلـطير وسط

غـيــاب سـلـطــة الـعـقل  واالفــتـقـار الى قــادة وطـنـيـ ال
ا يـفـكـرون بـاسـتـحـقـاقـات حـزبـيـة وال طـائـفـيـة .. وا
بـاستحقاقات وطن  ذبحه .. من الوريد الى الوريد
بسكاك اقليمية  ودولية .. وبسكاك ابنائه الذين
 فضـلوا  مصـلحـة األجانب  على حـساب مصـلحة

وطنهم ..& 
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لـقـد أزدادت في هــذه األيـام مـحـاوالت اإلنــتـحـار بـ الــشـبـاب بـشــكل مـخـيف ..
خـصوصـاً الـفـقراء مـنـهم الـذين صدمـتـهم حـاجات احلـيـاة ومتـطـلـباتـهـا الصـعـبة
ـشـاكـلـهم من قـبل احلـكـومـة ـتــقـلـبـة والـيـأس من كل مـعـاجلـة قـريـبــة  وظـروفـهـا ا
ووعودها الـتي ذهبت مع الريح ..! باألمس فجأة أرتفع صـراخ عائلة بيت جيراننا
فـلـمـا هرعـنـا لـهم وجدنـا األب قـد جـمع أطـفاله وبـنـاته وهـو يسـكب الـبـانـزين على
سكـينـة والتي كانت رأسـه ورؤوسهم  ويهم بـإشعـال النيـران فيـهم ولكن زوجـته ا
مريـضة نـائـمة في الـغرفـة األخرى شـعـرت بالـلحـظة األخـيـرة ومسـكت يد زوجـها
ناسب وأخرجنا األطفال وأمهم من ومنعـته من فعلته تلك وقد وصلنا في الـوقت ا
البيت وهدأنـاه وكان يبكي بكاء مراً بـعد أن أعيته احليلة بـالعثور على عمل يعيش
مــنه بـكـرامــة وهـو يـعــيش في بـيت مـؤجــر وزوجـته مـريــضـة وقـد مــنع أطـفـاله من
ـلك أن يـشـتـري لـهم أحـذيـة وحـقـائـب ومـسـتـلـزمات ـدرسـة إلنه ال الـذهـاب الى ا
الـدراسة .. وقـبله شاب وزوجـته وأطفـاله ضايـقتهم الـبلـدية وهدمت غـرفة سـكنهم
الوحـيدة بـحجـة أنـها مـبنـية في مـنطـقـة جتاوز أيـضاً حـاول ذلك الشـاب اإلنتـحار
وهو يسكن في خـرابة (بقايا موكب) مهلهلة تـتعاوى فيها الريح وقد مرض أطفاله
وت فـعـزم عـلى قتـل نفـسه وإحـراق أطـفاله لـوال عـنـاية ووصل حـال أحدهـم الى ا
الله وإنـتـباه اجلـيـران لـذلك األمر الـفـظيع.! ورغم إنـنـا ضـد اإلنتـحـار مهـمـا كانت
سؤولـ القائم على األسباب والنقـبله ال دينياً وال إنـسانياً....ولكن يـجب على ا
هـذا الـبلـد (الـغـني بثـرواته وخـيراتـه ) أن اليدعـوا أبـناء شـعـبهـم يقـتـلون أنـفـسهم

بـسـبب عدم تـوفـيـر فرص الـعـمل لهـم أو اليـأس من إيـجاد
الــوظــيــفــة أو تـركــهم وعــوائــلــهم بــاإليــجــار دون رحــمـة
أوشـفـقـة وإالّ فـإن كل عـراقي يـنـتـحـر تـتـحـمل مـأسـاته
احلكومـة ومؤسساتهـا. أيها القائمـون على هذا البلد :
إلى متى تتركون عيال العراق يكرهون احلياة ويتمنون

وت في أي حلظة .. ا
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من إيـجـاد االسـالـيب واالدوات الـتي
ـكن اسـتـخــدامـهـا من أجل ضـمـان
ـالية ومن عدم استدامة الـسياسة ا
زيادة في أعـباء الـدين العـام هذا من
نـــاحــيــة ومـن نــاحــيـــة أخــرى عــدم
ــا الــتــأثــيــر عــلى االنــفــاق الــذي ر
يـــؤدي إلى عــــدم حتـــقـــيـق الـــنـــمـــو

نشود.   االقتصادي ا
واكــد الـبــيـان ان الــدورة تـركــز عـلى
ــالــيـة من أجل أهــمـيــة الــسـيــاسـة ا
حتـــقـــيق االســتـــقـــرار االقــتـــصــادي
وتـوزيع أمــثل لـلـمــوارد والـسـيـاسـة
الـيـة في الدول الـغـنيـة نـسبـياً في ا
ظل التقلـبات بأسعـار النفط والسلع
وسـياسـة الـنـفـقـات وإصالحات دعم
الـــطــــاقـــة والــــنـــظم الــــضـــريــــبـــيـــة
واالصالحـــات الالزمـــة واســـتـــدامــة

الية. السياسة ا
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ــدعي (مــحــمــد صــالح قــدم ا
زبـون) طــلـبـا يـروم فــيه تـبـديل
??????????w?ÐU) الـى (لــــــــــقـب) مـن (
?w³FJ) فمن لـديه اعتراض «)
عــلى الــدعــوى مــراجــعــة هـذه
ــديـريـة خالل مــدة اقـصـاهـا ا
(خـمـسـة عشـر يـوم) وبـعـكسه
ســوف يــنــظــر بــالـدعــوى وفق
ـادة (٢٢) من قـانون احـكـام ا
البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة

.٢٠١٦
 ÍËUÐdG « q{U  r¦O¼ ¡«uK «
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جمهورة العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في ابي غريب

العدد/ ١٩٣٤
التاريخ / ٤ / ٣ / ٢٠١٩

تـضمن نـصبـها قـيمـة على زوجـها n) طـلبـهـا ا œ ÊU½b?Ž ¡UL?Oý) ـواطنة قدمت ا
لصقـة صورته اعاله تقرر نـشر فقدانه فقـود حاليـا وا œuLŠ tK) ا « b?³Ž bLŠ«)
ـفقود في صـحيـفت مـحليـت يومـيت وعـلى من لديه اعـتراض او معـلومات عن ا

مراجعة هذه احملكمة خالل مدة سبعة ايام من تاريخ النشر.
5 Š —U² « b³Ž bLŠ« Ø w{UI «

œuIH  ÊöŽ«
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تـهــنـئـة من الــقـلب لالخ (احـمــد حـسـ عـلـي) لـنـيـله
اجستير في علوم التربية الرياضية بدرجة شهادة ا
امـتيـاز من جامـعة االسـكنـدرية في جـمهـورية مـصر
الـعــربــيــة مــتـمــنــ له دوام الــتــقـدم عــقــبى شــهـادة

الدكتوراه 
bO:« b³Ž 5 Š bL×  ÂUA¼

ـشـاريع بـاســمي وبـأسم مــوظـفي (شـركــة ا
النـفطيـة) اهدي الكـادر النسـائي العامل في
مــعــقـودة هـذه الــشــركــة بــاقــة ورد عــطـرة  ,
بأحلى التهاني واالمنـيات الطيبة اليهم والى
 جمـيع نسـاء العالم ونـساء شـعبنـا العراقي
ناسبة يومهن األبي على وجه اخلصوص ,
ــصــادف يـوم اجلــمــعـة  ,الـ  8من ي ا الـعــا
اذار  ,مــــتـــمـــنـــيـــا ان
تــــكـــون كل ايــــامـــهن
افــــراحـــــا واعـــــيــــادا

ومحبة.

5ÝU¹ oO — bŽ—
ÂUF « d¹b*« 

 …—«œô« fK−  fOz— 


