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تـعــددت وتـنـوعت اســبـاب اخلالفــات الـتي فــتـكت بـاجملــتـمــعـات الـســالـفـة
عـاصرة عـندمـا غابت الـرؤية الـصحـيحـة لرسم الـعالقات الـسلـميـة ب وا
االفراد والـتي تمـثل خارطـة الـطريق الـتي تؤمن حـيـاة امنـة مسـتقـرة قابـلة
للنمو والتطور ومن اهم محاور هذه اخلارطة اعتماد الوسطية في التعامل
بـ افــراد اجملــتـمـع من دون تـمــيــز او اقـصــاء او تــهـمــيش والــتي تــاخـذ
دورهااحلقـيقي الذي يـستوعب اجلمـيع ويتسـع لهم كي يزداد عـطاء الفرد
ويشـعر انـه وسط مجـتمـع يصـون احلريـات ويـكفل احلـقـوق بعـد ان عانت
اغلب اجملتـمعات صـراعات تشـتعل السبـاب معلـومة ومفـتعلـة يقف خلـفها
مـسبـبـون ومـنـتفـعـون يـعـمـلون عـلى ادامـتـهـا النـها تـلـبي رغـبـاتـهم وحتقق
مـصـاحلهـم التـي ال تنـقـضي بـسـهـولـة حـتى لـو غـيـروا الـتـكـتيـك وتالعـبوا
نع ايجاد احللول والـعالجات حتى تستفحل فردات ويعملون بـكل قوة  با
شاكل وتـتعقـد االمور وتسـوء االحوال وحتى ال نـبتعـد كثيرا عـن االمثلة ا
والتـجارب احملـزنـة ما مـر به بـلدنـا العـراق الـذي تكـالبت عـلـيه قوى الـشر
والغـدر والتي عـملت عـلى تفـتـيت نسـيجه االجـتمـاعي النهـا تعـتقـد ان سر
فراحت تـنشر الكراهية والضغينة قوته يكمن في وحدته وتعايشه السلمي
ودة واثارة االحـقـاد بـعد ان ابـتـعـدت كثـيـرا عن نـقـطة الـتالقي والـوئـام وا
واقـصت مسـبـبـاتـهـا والتـي تتـمـثل بـالـوسـطيـة واالعـتـدال الـلـذين يـشكالن
عــامــلــ لالســتــقــرار والــوئــام وبــدونــهــمــا يــســود الــتــقــاتل والــتــصــادم
فـالـوسـطـيـة دعـوة سـمـاوية لـنـا واالعـتـدال مـنـطق الـشـرع والـعقل احملـتدم
د اليد لكل االطياف ونرسم خارطة وطن ننتمي له عندما ننبذ الكراهية و
ونـسـعى لـلـدفـاع عــنه ان نـشـر اعـداء الـعـراق بـذور الــطـائـفـيـة والـتـطـرف
والــتــكــفـيــر فـي ارض الـوطـن بـعــد ان غــيــبــوا وهــمــشــوا دعــاة االعــتـدال
ـراد للوطن والوسطـية من اخـذ دورهم في التـصدي للـمخـطط التدمـيري ا
ــنع قــادة الـــوســطــيــة االصالء مـن فــرض وجــودهم رغم لــكن هــذا لـم  !
التـحديـات واالستهـداف الوحـشي لهـم وهم من تصـدى للـمخطـط منذ اول
ساعة وطئت اقدام احملتل وطنـنا العزيز في الوقت الـذي كان فيه زبانيتهم
ـكـاسب ومن يـلـعـق قـصـعـهم يــقف ويـنـتــظـر فـتـات مــوائـد احملـتل طــالب ا
نـاصب الـرخـيصـة !! فـحافـظ دعاة االعـتـدال على نـظـافـة اليـد وطـهارة وا
وقف وسـاروا يحـثون اخلـطى نحـو البحـث عن حلـول للخـروج من مازق ا
ـد جـسـور احملـبة واالخـوة بـ ابـنـاء الوطن الطـائـفـيـة والتـطـرف بـالـدعوة 
الواحـد لـتكـون جتـربتـهم اغـنى ورصيـدهم اثـرى وتاثـيـرهم ابلغ فـانـطلـقوا
نـهج الوسطـي للتـوعيـة الفكـرية) لـيكـون بوابة اخلالص بتاسـيس (مركـز ا
ـقـيـته والـتـطـرف االعـمى ـهـلـكـة الـتي اتت بـهـا الـطـائـفـيـة ا من كل االثـار ا
ركز رئة الفضاء الوطني النقي الذي يبث قيم االخوة ومعاني ليكون هذا ا
سمـيات ويكون الوطن همنا االول وهدفنا االصالة التي تذوب عندها كل ا
نهج الوسطي االسمى لهذا تناخى الوطـنيون الشرفاء من اعضـاء مركز ا
للتوعية الفكـرية ببرامج عمل مكثفـة ونزول ميداني لعقد احلوارات وتالقح
االفكـار لـلـوصول الـى رؤية مـشـتـركة حتـررنـا من سـطوة االفـكـار الـشاذة
نـحـرفة الـتي حتـاول تـسمـيم الـعـقول لـبث الـفرقـة والـبـغضـاء كي يـبقى وا

خفافيش الظالم يحكمون ويتحكمون بواقعنا احلياتي !
 لكن يابى االصالء في بلـدي من تمكـينهم واالستـسالم لهم فهـاهو مركز
ـنهـج الوسـطي يـطـرح احلـلـول والـعالجـات ويـجعـلـهـا بـرامج عـمل قـابـلة ا
التنـفيذ وهـو يستـعرض الـنتائج الـبشعـة التي وقـعت على ابنـاء شعبي من
ستـويات خطـيرة والسبب سفك الدماء والـتهجـير والتـشريد التي وصـلت 
ان دعاة التطرف والتـكفير والطائـفية يتحركون بـحرية من دون تضييق او
تشـهـير وحـتى نـستـطيـع فضـحهـم وكشـفهـم البد من تـضـافر اجلـهود مع
ـنـهج الوسـطي لـلـتـوعيـة الـفـكريـة وكل شـريف يـريد اخلـيـر لـلوطن مركـز ا
ـنـاورة لــهم وتـقــويـة جـبــهـة االعـتـدال حـتى نــسـتـطــيع تـقـلــيص مـسـاحــة ا
والوسطية التي ترسخ الثقة ب االطياف وتقدم لهم امل التعايش السلمي

ان . كننا للعبور لضفة االمان واإل الذي 
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{ الــقــدس (أ ف ب) - قــالت وكــالــة
غـــــــوث وتــــــشــــــغـــــــيل الـالجــــــئــــــ
الـفلـسـطيـنـي (أونـروا) إن أكـثر من
مــلـيـون شــخص يـشــكـلــون أكـثـر من
نــصف سـكــان قـطــاع غـزة احملــاصـر
عونة الغذائية الذي يعتمدون على ا
ــقـدمــة من اجملــتــمع الــدولي قـد ال ا
يـحــصـلـون عـلى طـعــام كـاف الـشـهـر
قـبل. وأعلـنت الوكـالة في بـيان عن ا
حاجتها إلى ما ال يقل عن 60 مليون
دوالر إضـــــــافــــــــيــــــــة بــــــــحــــــــلـــــــول
ــواصــلــة تــأمـ حــزيــران/يــونــيــو 
الـــطـــعــام الكـــثــر مـن مــلـــيــون الجئ
فــلــســطــيــني في غــزة من أصل 1,9
مـلــيـون شـخص هم ســكـان الـقـطـاع.
وبـــحـــسب األونـــروا فـــإن 620,000
شــخص فـي غــزة يــعــانــون من فــقــر
مـدقـع وهم حـسب تــعـريـفــهـا أولـئك
الـذين يـتـوجـب عـلـيـهم الـعـيش عـلى
أقل من 1,6 دوالر في اليـوم الـواحد
في حــ يــعـاني 390,000 شــخص
من فــــقـــــر مــــطـــــلق -أولــــئـك الــــذين
يـــعـــيـــشـــون بـــأقل من 3,5 دوالر في
الــيــوم الــواحــد.وقــالت الــوكـالــة في
ـعـطيـات تـعـرضـها بـيـانهـا إن هـذه ا

لــتـــحـــديـــات كــبـــيـــرة خـــاصــة وأن
تمويلـها بالكامل تـقريبا يـعتمد على
الــتــبــرعـات الــطــوعــيـة ولـم يـواكب
الي النمو في االحتياجات. الدعم ا
وكـانت اإلدارة األمـيـركـيـة قـد أعلـنت
اضي إنها في آب/أغسطس العـام ا
ــقــدم إلى ســـتــوقف كل الـــتــمــويـل ا
تـحدة لـغوث وتـشغيل وكالـة األ ا

الالجئ الفلسطيني (أونروا).
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وأشــارت الــوكــالــة الــدولــيــة إلى أن
احلــصـار الــذي أدى إلى إغـالق غـزة
ومــا تــبــعه من آثــار "كــارثــيــة" عــلى
اجملــــتـــمع احملــــلي بـــاإلضــــافـــة إلى
ـــتـــعــــاقـــبـــة واألزمـــة الـــنـــزاعــــات ا
السياسـية الداخـلية أدت إلى زيادة
عـدد الالجئـ الـذي يتـلـقون مـعـونة
اجـتـمـاعيـة من األونـروا في غـزة من
80,000 في الــعـام 2000 إلى أكــثـر
مـن مــلـــيـــون شـــخص الـــيـــوم.وقــال
مــاتــيــاس شــمــالـي مــديــر عــمــلــيـان
األونـروا في غــزة إن هـؤالء بــحـاجـة
إلى مـــعـــونـــة غـــذائـــيـــة طـــارئــة وال
ـكــنـهم بــدونـهـا أن يــعـيـشـوا وإن
ــســاعـدة "زادوا ــعــتــمــدين عــلـى ا ا

بـــحـــوالـي عـــشـــرة أضـــعـــاف".وأكــد
الــنــاطق الــرســمي لألونــروا ســامي
مــشـعــشع لـفــرانس بـرس أن الــعـمل
جــار لـتــوفـيــر األمـوال في ظل عــجـز
تراكـمي للـوكالـة تخـطى حاجز 200

مليون دوالر. 
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وبـــحـــسب مــشـــعــشـع فــإن مـــطــالب
ـالـيـة ال تقـتـصـر عـلى غزة الـوكـالة ا
ــيـزانــيـة ــا تــسـعى لــتـغــطــيـة ا وإ
الـعـامـة مـشـيـرا إلى أن اجـتـمـاعـات
ســـتـــعــــقـــد في حـــزيــــران/يـــونـــيـــو
قـبلـ مع الدول وأيلـول/سبـتـمبـر ا

تبرعة لبحث هذا العجز.  ا
ونـــوه بــيـــان الـــوكــالـــة إلى أن هــذه
الزيـادة في العـجز مـردها أيـضا إلى
ــــــأســـــــاويــــــة" لـ 195 الــــــوفـــــــاة "ا
فـلــسـطـيـنـيــا بـيـنـهم 14 طـالـبـا من
مدارس األونـروا في غـزة بـاإلضـافة
إلى اإلصـابات اجلـسـدية والـنـفسـية
طــويـــلــة األمـــد الــتي تـــعــرض لـــهــا
29,000 شـــخـص خالل مـــســـيـــرات
العـودة الـكبـرى. وقال الـبـيان أيـضا
إن  3790شــخـصــاً قـتــلــوا وأصـيب
أكـثـر من  17,000في ثالث نـزاعـات

والتـحويالت التـي تأتي من اخلارج
غزة من الـوصول إلى حـافة االنـهيار
الــتـــام.وتــفــرض إســرائــيل حــصــارا
مشددا عـلى القطـاع الفقـير منـذ أكثر

من عشر سنوات.

بطالـة يبلغ %53  وأكثر من مـليون
ـعــونـات شــخص يـعــتــمـدون عــلى ا
الغذائية الفصلية من األونروا.ومنع
الـعــمل اإلنـسـاني الــوقـائي لـوكـاالت
ـا في ذلك األونروا تـحدة  األ ا
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مـــدمـــرة فـي غـــزة مـــنـــذ عــام 2009.
ووفقا لبيان الوكـالة فإن تقرير صدر
ــتـحــدة عـام  2017تـوقع عن األ ا
بأن غزة سـتصبح غيـر قابلـة للعيش
فـيــهـا بـحــلـول عـام  2020مع مـعـدل

œ«u∫ عامل فلسطيني يعاين شاحنة تنقل مواد إغاثية لوكالة األونروا بعد وصولها عبر معبر كرم سالم في رفح جنوبي قطاع غزة
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على ذمة قلم 

الـفاعل وكما ا انكـفأت على نفـسها بـفعل فاعل  تبخـرت الكفـاءات ور
هـو معـروف تـلك الطـائـفيـة واحلزبـيـة التي انـتـجت اخطـر االمراض في
اجملـتمع الـعـراقي واسرعـهـا انتـشارا والـتي اصـبحت مـتـجذرة في كل
بـدأ الذي مـفاصل (الـدولـة ) او ما تـبقى من الـدولـة حتى انـتـهى ذلك ا

ناسب )  اال ماندر  كان ا ناسب في ا يقول (الرجل ا
من يدقق في اغـلب مفاصل الـدولة يجـد العكس حـيث جند ان االغلـبية
الـتي تـديــر مـؤسـسـات احلــكـومـة التــعـرف مـاتـريــد والـسـبب ان هـؤالء

نصب منهم  او حتى (الكرسي) .. (اصال ) اليعرفون مايريده ا
ـا االسـتـغـراب عنـدمـا نـرى صـاحـب الـكـفاءة لـذا نـشـعـر بالـعـجـب ور
مازال يعيش ويعمل وسط هذه الفوضى التي لها اول وليس لها اخر.
خـالــد عـبــد الــرحـمن مــوظف عـرفــته مــنـذ ســنـوات  في دائــرة االذاعـة
ا والتلـفزيون كان يـعمل بهـمة ونشاط وحـرص وقبلهـا اخلوف من الله 
هــذا الــرجل لم تـســجل ضــده مــخـالــفـة او ــتـلــكه من ضــمـيــر حي 
مالحظة تسيء لتاريـخه رغم حساسية العـمل واالجواء التي كان يعمل

بها 
 بـعد 2003 وجـدته وجـها لـوجه امـامي في وزراء الـثـقافـة وبـصـراحة
ا جرفه التـيار واثرت فيه االجواء اقول كنت اتصور ان هـذا الرجل ر
كـنت متابـعا له مـراقبا لـعمـله فلم اجد  اجواء الـفوضى وووووووووو 
ن احب بل ان هـذا الرجل ازداد هـمة وحرصـاً وكانه ولد اال مااتـمناه 
من جديـد  هذا الـرجل عاصـر اكثر من (4) وزارة للثـقافة ورغم ذلك
لم يتاثـر بأحد منهم  بـل العكس هو الصـحيح ان البعض مـنهم تأثر به
وكانـت له مواقف مـشـرفه بتـحـدي البـعض مـعتـمدا وبـأمانـته وحـرصه 

على سالح وكما يقول هو (سالحي الضمير والقانون ومخافة الله)
رغم خـالــد عــبـد الــرحــمن ورغم كل مــاتــقـدم ظل يــراوح في مــنــصـبه 
ـتلـكه من امكـانيـات وخبـرة ومهنـية وكـأن الوزارة ابت عـلى نفـسها ما
هـني واصرت اال على االعتماد احملافظة على خبـراتها ورجالها من ا
عـلى اخلـيـاط واخلـيـاطـات واصحـاب الـعـاهات الـفـكـرية وووووووووو
الـتي جـاءت بـهـم احملـاصـصـة واحــزابـهـا والـعالقــات (اخلـاصـة جـدا)
وخـاصة في الـسنـوات السـابقة  الـيوم ونـحن نـبدأ مرحـلة جـديدة مع
وزير مثـقف واعٍ معافى من كل مااصـاب من سبقه من امـراض حزبية
وطائفية وعنـصرية ومناطقية وغـيرها  ندعو السيـد الوزير الدكتور عبد
االمـير احلـمداني الـتـدقيق بـاالسمـاء والعـنـاوين  لغـرض فرز اصـحاب
هـنيـة وانصـافهم وتطـهيـر الوزارة من كل مـاحلق بهـا نتـيجة اخلبـرة وا

تسلط  وعبثية من سبقه.
عندما احتـدث عن االستاذ خالـد عبد الرحـمن فهذا اليعـني انه الوحيد
من يـسـتـحق ولـكن اسـتطـيع الـقـول جـازما انه فـي مقـدمـة من يـسـتحق
ومـعه السـيـدة ليـلى خـزعل  والدكـتـور علي رضـا وغيـرهم من االسـماء
وظف  وجناحهم في التي اثبتت حضورها في الوزارة وتفـاعلها مع ا

اداء مهامهم بكل تفوق .
انـهـا دعـوة لالنـصـاف نـوجـهـها لـرجل مـنـصف هـو الـدكـتـور عــــــــــبد
االمـيـر احلــمـداني وزيـر الـثـقـافـة  الـذي عـرفـنـاه عن قــــــرب من خالل
عــمـله وحــرصه وعالقــــــــاتـه وسـعــيه اجلـاد في دعم
الـكـفــــــاءات خـارج الـوزارة وداخلـهـا واالهم من
كل ذلك قـــربه لـــلـــمـــوظف واالســــــــــتـــمـــاع  له
وتـــفــاعـــله مـع كل حـــدث له عالقـــة بـــالــثـــقـــافــة

واالعالم ..
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وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية االولى

—UIŽ lOÐ ÊöŽ«

التسلسل او رقم القطعة: ٢٤ / ٦٤٧٥
قاطعة: ٢١ (السالم) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: دارين مفرزة بصورة غير رسمية

النوع: ملك صرف
ساحة: ١٥٠ متر مربع ا

شتمالت: العقار عبارة عن دارين مفرزة بصورة غير رسمية ا
كل دار يحـتوي على هـول وغرفة نـوم ومطبخ وحـمام ومرافق

وغرفة فوقاني وبيتونة مسلح 
الك الشاغل: ا

بيع: حصة (ابراهيم عبد محمد علي) ٧٥ م٢ مقدار ا
زايدة ستبيع دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية االولى با
ـوصوف أعـاله العـائد لـلراهن ابـراهيم عـبد الـعلـنيـة العـقار ا
رتـهن مصـرف الرافـدين البالغ مـحمـد علي لـقاء طلب الـدائن ا
(٥٧١٧٠٠٠) خـمـســة مـلـيـون وسـبــعـمـائـة وســبـعـة عـشـر الف
ديـنارا فـعلى الـراغب في االشتـراك فيهـا مراجـعة هـذه الدائرة
خالل (٣٠) يـومـا اعـتـبـارا من اليـوم الـتـالي لـتـاريخ نـشـر هذا
اإلعالن مسـتـصـحـبا مـعه تـأمـيـنـات قانـونـيـة نـقديـة او كـفـالة
قـدرة لـلـمـبيع الـبـالـغة مصـرفـيـة ال تقل عن ١٠% مـن القـيـمـة ا
ـزايـدة (٧٥٠٠٠٠٠٠) خـمـسـة وسـبـعـون مــلـيـون ديـنـارا وان ا

ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير.
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية ٢

—UIŽ lOÐ ÊöŽ«

التسلسل او رقم القطعة: ١ / ٢١٧٦
قاطعة: ٢٢ (صابيات) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: دارين مفرزة بصورة غير رسمية

النوع: ملك صرف
ساحة: ٣٠٠ م٢ ا

ـشـتمـالت: الـدار االولى والـثـانـيـة/ اسـتـقـبـال وهـول وغـرفة ا
ومـطـبـخ وحـمـام ومـرافق صــحـيـة حتـتــاني وثالث غـرف نـوم
فـوقـاني الـبـنـاء مسـلح اعـتـيـادي العـقـار يـقع ضـمن االفرازات

احلديثة اجلكوك على شارع فرعي سكني
الشاغل: مالك العقار

بيع: ٢٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (مئتان وتسعون مليون دينار) مقدار ا
ـزايدة ستـبـيع دائـرة التـسـجـيل الـعقـاري في الـكـاظـميـة ٢ بـا
ـوصـوف أعاله العـائـد لـلراهن مـنـذر صالح الـعـلـنيـة الـعقـار ا
ـرتــهن مــصـرف الــرافــدين الــبـالغ طـالـب لـقــاء طــلب الـدائـن ا
(٢٫١٠٠٫٠٠٠) ديــنـــارا فــعــلـى الــراغب فـي االشــتــراك فـــيــهــا
مــراجـعـة هــذه الـدائــرة خالل (٣٠)  يـومـا اعــتـبــارا من الـيـوم
الـتـالي لـتـاريخ نـشـر هـذا اإلعالن مـستـصـحـبـا مـعه تـأمـيـنات
قـانونـية نـقديـة او كفـالة مـصرفيـة ال تقل عن ١٠%  من القـيمة
زايدة ستجري في قدرة للمبيع البالغة (اعاله) دينارا وان ا ا

الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير.
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