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الـقـائـد الـعـثمـاني مـحـمـد فـاضل بـاشا
ـاني الــداغــسـتــاني ووصل الــقـائــد اال
(فـوندر غولج بـاشا) الى بـغداد بعد ان
عــ قـائــدا لـلــجـيش الــعـثــمـاني لــكـنه
لـســوء حظ اجلـيش الـعـثـمـاني اصـيب
ــرض عــضــال ادى الى وفـاتـه ودفـنه
في الـباب الشرقي ببغداد. لكن اجليش
الــعـثــمــاني انـتــصـر فـي الـكــوت حـيث
حـــوصـــرت الـــقـــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة
واضطرت في النهاية الى التسليم و
اســـــر  14الـف ضـــــابط وجـــــنـــــدي من
اجلـيـش الـبـريـطـاني. هـذا مـا يـحـدثـنـا
ــؤرخــون مـن احـداث فـي الــعـام عــنه ا

 1915قــــبل عــــام من افــــتـــتــــاح شـــارع
الرشيد.
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اما عام  1916فقد شهد في اواخره بدء
تــقــهــقـر الــقــوات الــعــثـمــانــيــة وبـدات
كن بـاالنسحاب وحرق وتمدير كل ما 
ان يـكـون مــفـيـدا لـلـقـوات الـبـريـطـانـيـة
وكـان اول الـضحـايا جـسربـغداد قـاموا
بـاحراقه قبل االنسحاب من بغداد. وما
ان جــاء عـام  1917حــتى كــانت نـهــايـة
احلـكم التركي العثماني للعراق بعد ان
حــــكـــمـــوه  217عـــامـــا عـــلـى فـــتـــرتــ
تـخـلـلـتـهـمـا فـتـرة من احلـكـم الـصـفوي

مـعلقة على جدار جـامع (السيد سلطان
عـلي) الى مابـعد السبـعينـات من القرن
ـاضي  وسـمي هذا الـشارغ عـند اهل ا
بـغــداد بـاسم ( اجلـادة الـعـمـومـيـة ) ثم
سـمي ( الـشـارع الـعام) واخـيـرا عـنـدما
اجــتــمـــعت جلــنــة تــســمــيــة الــشــوارع
لك غازي واحملالت في بغداد في عهد ا
عــام ( (1935اطــلق عــلــيه اسـم ( شـارع

الرشيد ).
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فـي الـــســــنـــة االولـى من عـــمــــر شـــارع
الــرشـيــد شــهـد احــتالل بـغــداد ومـرور
الـقـوات الـبـريـطـانـيـة في الـشـارع الذي

اراد االتــــراك الـــعــــثـــمــــانـــيـــون
بـافتتاحه مساعدتهم في حتريك
ـــواجـــهـــة اجلـــيش جـــيـــشــــهم 
الـبريطاني. قبل عام واحد كانت
ـــعـــارك بــــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــ ا

واالنـكليز تدور بعيدا عن بغداد.
انــتـصــر اجلـيش الــعـثــمـاني في
مــعـركـة سـلــمـان بـاك وتــقـهـقـرت
الـقـوات الـبـريـطـانـيـة الى الـكوت
يـوم  6تـشـرين الـثـانـي عام 1915
وفي  5كانون االول وصلت بغداد
اول وجـــــــــــبـــــــــــة مـن االســـــــــــرى
الــبـريــطــانـيــ لـكن هــذا الـنــصـر
رافـقـته احـداث مـهمـة فـقـد ظـهرت
اول طـائـرة حـربـيـة بـريـطـانـية في
ــا اثـــار الــرعب ســـمــاء يـــغـــداد 
واخلــوف لــدى اهــالي الــعــاصــمـة
لـرؤيــتـهـا. وقـبل ذلك  في مـحـلـة
راس الـقريـة ببـغداد االعـدام صلـبا
ن قــيل انــهم جــواسـيس. لــعــدد 
وفي مـعركـة البـصرة انتـحر الـقائد
الـعـثمـاني سلـيمـان الـعسـكري بـعد
ان انــهـارت مـعــنـويــات قـواته امـام
الـقوات البريطانية وفي الكوت قتل
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الـــفـــارسي. وهم يـــنـــســحـــبـــون نــسف
الـعـثـمانـيـون بـرج باب الـطـلسـم بيـنـما
حـلـقت الطـائـرات البـريطـانـية وقـصفت
الـــقـــشـــلـــة ودائـــرة الـــبـــلـــديـــة (امـــانه
الـعـاصـمـة) ومـحطـة الـقـطـار في الـكرخ
يدان. وما ان حل ـدفعيـة في ا وثـكنة ا
يــــوم  9اذار حـــــتى وصــــلـت الــــقــــوات
الـبــريـطـانـيـة الـتي قـدر عـددهـا  40الف
جـــنـــدي الى مـــنـــطــقـــة (تل اســـود) في
اجلـانب الشـرقي من بغـداد والى طريق
احملـمودية جنوب بغداد. وجرت معركة
ام الــــــطـــــبــــــول في  10اذار واحــــــتالل
الـصليخ في  11اذار والـداودية  12اذار
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أول امس  23تـمـوز مـرت ذكرى افـتـتاح
شــارع الـرشـيـد في مـثل يـوم امس قـبل

 103سنوات وبالتحديد عام .1916
شــارع الـرشـيـد بــالـنـســبـة لـلــعـراقـيـ
والهـل بــغـــداد خــاصـــة رمـــز من رمــوز
الـوطن كـان كذلك ومـازال رغم ما الم به

من اهمال.
tOKŽ XIKÞ« ¡ULÝ«

تـواضعـة كان اول حـسب مـعلـوماتـي ا
اسـم أطـلـق عـلـى شـارع الــرشــيــد عــنـد
افــتـتـاحه اسم (الــشـارع الـكــبـيـر). لـكن
والي بـغداد العثمـاني خليل باشا الذي
ـا الزمرة احملـيطة به افـتح الشارع ور
ـسـؤول مـثل اي زمـرة حتـيط بـكبـار ا
اطـلـقوا عـلى الشـارع اسم (خـليل بـاشا
جــادة سـي ) وهــو اول شــارع بــبــغـداد
فارقات انه االن يـنور بالـكهربـاء ومن ا
بـعـد  103سـنـوات يـشـكـو في كـثـيـر من
مــفـاصــله الــظالم الـدامـس. كـان خــلـيل
بـاشـا اخـر والة الـعثـمـانـيـ في بـغداد
قــبل ان يـدخــلـهــا اجلـيش الــبـريــطـاني
بــقـــيــادة اجلــنــرال مــود الــذي قــال في
بــيـانه الهل بـغـداد يـوم  19اذار (جـئـنـا
). لكـن اجلنرال مـحررين ولـيس فـاحت
مـــود لم يــهــنـــأ بــاحــتالل بـــغــداد فــقــد
ـرض انـتــقـمت بـغـداد مـنه بـاصـابـته 
الـكوليرا ومات بعد  8اشـهر وبالتحديد
يـوم  18تـشـرين الـثاني  1917ودفن في
ـعـظم وكـما مـقـبـرة االنـكـلـيـز في بـاب ا
هــو مـعـلـوم فــقـد صـنع له تــمـثـال أمـام
مـبنى السـفارة البريـطانية بـالكرخ قبل
ان يـقوم الشـعب باسقاطه في  14تـموز

1958.
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ـعـدنـيــة الـتي حتـمل وكــانت الـلـوحــة ا
اسـم الـشـارع (خـلــيل بـاشـا جـادة سي)
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ـدرسيـة والـوسائـل احلديـثـة في التـعـليم رعت مـحـافظـة بـغداد مـعـرض التـجـهيـزات ا
تطورة في الذي اقامه مركز العب وتعلم في مبنى احملافظة لالستفادة من التجارب ا
فــيـمـا دعــا احملـافظ فالح بــنـاء االجـيــال ضـمن مــبـادرة (خــدمـة بــغـداد شـرف لــنـا) 
عـنيـة لالهتمـام بجانب الـتعلـيم واالبتـعاد عن االسالـيب النمـطية اجلزائري اجلـهات ا

تطوير قدرات الطلبة. 

الــتـي تــعــد اســاس تـــطــور اجملــتــمع)
مــشـيـدا بـ (دور اجلــزائـري واهــتـمـامه
بـرعـايـة وتـطـويـر اجلـوانب االنـسـانـية
والـتـعـلــيـمـيـة وكـذلك اخلـدمـيـة الهـالي
اعــلن مـــحـــــــــــافظ بـــغــداد). الى ذلـك 

ـالـية اجلـزائـري عن اطــــــــالق وزارة ا
اجـــور احملــــاضـــرين بــــاجملـــان ضـــمن
مـديريـة تربـية الـرصافـة األولى .  واكد
اجلــزائـري فـي بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
ـــــوازنـــــة أبـــــلـــــغت امس ان (دائـــــرة ا

احملـافظـة بإطالق اكـثر من مـليـار دينار
حملـــاضـــري الـــرصــافـــة االولـى الــبـــالغ
عــددهم 1526مــشـــــــمـوال) مــبــيــنـا ان
(عــمـلـيـة الــصـرف جـاءت  بــعـد إرسـاله
كـتب رسـمـيـة تـضـمـنت قـوائـم بـاسـماء

احملـاضـرين وجلـمـيع مـديـريـات تـربـية
بـغـداد الـسـتـة). واضـوح اجلـزائري ان
قـبلـة ســتـشهـد توزيع األجور (األيـام ا
ديرية اما باقي لـلمحـاضرين في مقر ا

.( ديريات ستصرف تباعاً ا

ودخـلـت الكـاظـمـيـة يـومي  11و 12اذار
قـبل ان تدخل بغداد يوم  18اذار لـيعلن
اجلــنــرال مــود يــوم  19بـــيــانه الهــالي
.( بــغــداد (جــئــنــا مــحــررين ال فــاحتــ
وهــكــذا كـانـت الـســنــة االولى من عــمـر
شــارع الــرشــيـد ســنــة حــافـلــة شــهـدت
ـهـمـة في تـاريخ الـكــثـيـر من االحـداث ا
الـعـراق كـمـا شـهـد في بـقـيـة الـسـنـوات
ـائة ما هو اخطر من احتالل الى اخر ا
الـى ان وصل بـنــا احلـال الـى مـا عــلـيه
االن. بــعـد اكـثـر من قــرن من الـسـنـوات
هل نـقول لشارع الرشيـد سنة (سعيدة)
او االصح كل قرن وانت بـــ... (خير)!!

Ÿ—Uý∫ جنود هنود يدخلون شارع الرشيد إلحتالل بغداد

شارك في احلملة ضد داعش ان من ا
(هـذه هي الصـحراء والـكهـوف واألماكن
الـتي ال يـستـطـيع أحد الـسـيطـرة عـليـها
بـالكـامل.. كم من القـوات نحـتاج لـتأم

كل شـبر من هـذه األراضي? كثـيرا جدا..

ــــلك مـــــثل هــــذه الــــقــــدرات). ال أحــــد 
واوردت الـصـحيـفـة انه (بـحسب وزارة
الـدفاع العـراقيـة واحملللـ األجانب فإن
أنـشطة اخلاليا الداعشيـة تقتصر غالبا
ـنـاطق الـريـفـيـة ولـيس هـناك إال عـلى ا
مــؤشــرات قـــلــيــلــة عـــلى أن الــتـــنــظــيم
يـستـطـيع استـعـادة السـيـطرة عـلى هذه
ــنــاطـق الــواســعـــة لــكن ثـــمــة خــطــر ا
مـلـموس ألن تـغض اجملـتـمـعات احملـلـية
ـسـلــحـ كـأمـر أنـظــارهـا عن أنـشــطـة ا
واقع فـــيــمـــا يــعـــزز هــؤالء مـــواقـــعــهم
اسـتـعـدادا حلـرب طـويـلـة األمـد). جـديـر
بـالذكر ان تقارير استـخباراتية كانت قد
اكـدت مـرارا اسـتـحـالـة ايـقـاف عـمـلـيات
الـتسـلل عبر احلـدود السـورية العـراقية
حــتى لـــو قــام الـــبــلـــدان بــنـــشــر اكـــثــر

اجليوش في العالم).

الـذي يقدم خـدمات استشـارية للـحكومة
الـعـراقيـة ووكـاالت إغاثـة دولـية إلى أن
نـحــو ألف مـتــطـرف تـســلـلـوا إلى داخل
الـعراق خالل األشـهر الثـمانيـة األخيرة
ال ســـيــمـــا في أعـــقـــاب خــســـارة داعش
سـيـطـرته عـلى بـلدة الـبـاغـوز الـسـورية
آخــر مـعــقل له شـرق الــفـرات فـي شـهـر
ـــــاضـي). واضـــــافت ان (هـــــؤالء اذار ا
ـسلح ومعظمهم عراقيون انضموا ا
إلى خاليـا داعـشـيـة تـخـتبـئ في مـناطق
ريـفـيـة مـستـفـيـدين من مـعـرفـتـهم لـهذه
األراضي وخــــــاصــــــة األنــــــفــــــاق حتت
األرض ومـــخـــابـئ أخـــرى لـــيــــشـــنـــوا
هـجمـات تسـتهدف غـالبـا عنـاصر أمـنية
). واوضـحت انه ومـســؤولـ مـحـلــيـ
(وعــــــلى الــــــرغـم مـن إطالق الــــــقــــــوات
الـعراقية مؤخـرا عملية عـسكرية واسعة
ـنــاطق الـصـحـراويـة الـنـطــاق لـتـأمـ ا
عـــلى طــــول احلـــدود مع ســــوريـــا أقـــر
ــســتـوى فـي اجلـيش ان ضــابط رفــيع ا
ـهــمـة شـبه مـسـتــحـيـلـة). ونـقـلت هـذه ا
الـصحيفـة عن العقـيد سعد مـحمد وهو

تـــصـــلـــيح عــــجالت عـــصـــابـــات داعش
االرهـابية كـما شارك في االسـتيالء على
الــعـــجالت احلــكـــومــيـــة في الـــقــصــور
الـرئـاسيـة عام †2014فـضالً عن  قـيامه
بــحــفــر اخلــنــادق في مــنــطــقــة الــديـوم
ـنع تـقـدم الـقوات الـتـابـعـة لـلمـحـافـظـة 
األمــنـيـة الــعـراقــيـة). وتــابع أن (احلـكم
دان وت بحق ا بـاإلعدام شنقا حتى ا

ـادة الرابـعة/1 يـأتي استـنادا ألحـكام ا
من قــانـــون مــكــافــحــة اإلرهــاب رقم 13

لسنة .2005
wM √ dDš

الى ذلك كـــشــفت صـــحــيــفـــة واشــنــطن
بـوست االمريـكيـة عن تمـكن العـديد من
مـسـلحـي داعش من التـسـلل من سـوريا
الى الـعراق مؤكدة انهم يشكلون خطرا

امنيا ملموسا على بغداد.
وذكــرت الــصــحـــيــفــة في تـــقــريــر نــقال
مـسـؤولـ أمـنـيـ عـراقـيـ ان (هؤالء
الـدواعش يواصـلـون أنشـطتـهم بوتـيرة
مـنـخفـضـة وسط وشمـال الـعراق فـيـما
أشــار احملـلل األمــني هـشــام الـهــاشـمي

(الـهيـئة الثـانيـة حملكـمة جـنايات صالح
ـــدانــ اثــنــ الــدين نـــظــرت دعــاوى 

اعــتـرف االول بــاالشــتـراك فـي الـهــجـوم
ــتــواجــدة في عــلى الــقــوات االمــنــيــة ا
مــصـــفي بــيـــجي كــمـــا اعــتـــرف أيــضــا
تواجدة بـالهجوم على القـوات األمنية ا
دان في جـامـعـة تكـريت). وأضـاف أن (ا
الـــثــانـي اعـــتــرف بـــالـــعـــمل فـي ورشــة
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قــضت مـحــكـمــة جــنـايــات صالح الـدين
حـكـمـ ضـد شـخـصـ اثـنـ بـاإلعـدام
ـة االنـتـمـاء ـوت عن جـر شـنـقـا حـتى ا
لـتـنـظـيم داعش والـهـجـوم عـلى الـقـوات

االمنية في احملافظة.
ـركز االعالمي جمللس القضاء وأوضح ا
األعـلى في بيـان تلقـته (الزمان) امس أن
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-1-
العـقوق هو مِنْ أبشع حاالت االنحـدار االخالقي  فضالً عن أنّه خروج صريح على ما

أنزله الله من أحكام في مضمار التعامل مع الوالديْن .
-2-

الوالدان هما احق الناس بالبر والرعاية واالحترام ..
وانّ لهما في أعناق االبناء دّيْنا البُدَّ أنْ يُردّ اليهما ...

شاق وسهرا من وعانيا من أجله الصـعاب وا لقد بذال من أجل أبـنهما الكثـير الكثيـر 
أجله الليالي الطوال .

فليس بكثـير عليهـما أن يبادلهمـا االبناء احلب والبر ويـسهران على راحتهـما كما كانا
يفعالن وأنْ ال يدخروا وسعا من أجل إرضائهما وراحتهما .

-3-
وعقوق االبناء عاهة اجتماعية معروفة مشهورة عبر امتداد األيام .

-3-
قال أميّة بن أبي الصلت عاتباً على ابنٍ له :

غذوتك مولوداً وعلتُك يافعاً 
ا أجني عليك وتنهلُ                تعلُّ 

اذا ليلة نابَتْكَ بالشكو لم أبت 
              لشكواك االّ ساهراً أَتَململُ 

طروق دونك بالذي  كأنّي أنا ا
              طُرقتَ به دوني فعيني تهملُ 

تخاف الردى نفسي عليك وانني 
وتَ حتم مؤجلُ                ألعلمُ انّ ا

فلما بلغَت السنَّ والغايةَ التي 
             اليها مدى ماكنتُ فيه أوُمّلُ

جعلت جزائي غلظةً وفظاظةً 
تفضلُ  نعمُ ا              كأنّك أنتَ ا
زايا عديدة : لقد حفلت هذه األبيات 

اولها :
انها غضة طرية رغم مرور القرون عليها حتى لكأنها ابيات شاعر معاصر ..!!

ثانيها :
انها غنـية بالتعبـير عن مشاعر اآلباء ازاء أبـنائهم  تُصورُ ما يـعتملُ في نفوسهم أروع

تصوير ...
ثالثها :

رارة التـي يذوقهـا األب واخليـبة الكـبرى التـي يعانـيهـا ح يرى الـعقوق هـا تعـكس ا انّ
من ابنه .
رابعها :

انها عتاب مر مِنْ أبٍ بار الى ولدٍ عاق  ال يُبقي لولده العاق من باقية ..!!
خامسها :

ان الـشـكـوى من عـقوق الـولـد جـاءت عـبـر الـقوافي ولـم تكن كـسـائـر الـشـكـاوى التي ال
عتادة في الكالم . تتجاوز الطريقة ا

-5-
لـقـد وضع أمـية بن ابـي الصـلت ابـنه في مـوضع ال يُحـسـد عـليه وتـركه مـحـكومـاً عـليه

باالساءة الغليظة ...
وهكذا هو الولد العاق :

يسيء الى أبيه ...
ويـسيء الى نـفـسه أيـضـا حـيث يـبـوء بسـخط الـله ومـقـته  وبـاالزدراء من قـبل الـناس

وتلك هي الصفقة اخلاسرة .
-6-

لقد كان شكا الشاعر منْ غلظةِ ولدِه وفظاظتِه .
أقول :

وأيُّ غلـظة وفظاظة أكبر من ايداع االبوين  –إبّان شـده احتجاجهما للرعاية  –في دُور
ا الـعجزة في مـسلك محـموم  سداه وحلـمته التـخلي من واجبـات القيـام بشؤونـهما 

يتناسب مع مقامهما وحرمتهما ?
اً وانزعاجا .. أل نفسيهما أ وهذا ما يغيظهما و

ويسـتـجـيب بعض أبـنـاء هـذا اجليل  –لالسف الـشـديد  –لـرغبـات زوجـاتـهم في إبـعاد
ابائهم عن بيوتهم مسجل على أنفسهم األوزار ... والعار في الدنيا واألخرة .

-7-
ـا وجل وال حيـاء في منـحى ظالـم غشوم وهـناك من يـعتـدي على أبـويه بالـضرب دو

يصوّر البؤس االخالقي واالنساني .
-8-

ويندر أنْ يفلت العاق ألبويه من عقوبة أبنائه له جزاءً على سوء أعمالِه وتنكره اجلارح
كن قبوله بحالٍ من األحوال ... الذي ال 

-9-
نيـنا في (العراق اجلديـد) بعقوق السـلطوي لوطـنهم وشعبهم وقد مُ
وأمـتهم  حـيث انـصـرف معـظـمهم لـتـكريس ذاته وامـتـيازاته 
ـة مــا أنـزل الـلـه بـهـا من ســلـطـان  وعــبـر مــحـاصـصــات ظـا
ـواطـنـ يــعـانـون أوجـاعـهم ويـنـوؤن بـأثـقـالـهم دون وتـركـوا ا
عـنـايــة حـقـيــقـيـة أو تــوّجهٍ جـدّي كلّ مــشـكالتــهم وأزمـاتـهم 

فأغرقوا البالد بالفساد وكانوا أضرّ علينا من اجلراد ..!!

كـنت  ظـهر يـوم امس في عـيادة تـفـقديـة لـصديق  تـعـرض فجـاة لـوعكـة صـحيـة   وكان
اقرب مشـفى  امام ذويه مستشـفى الشيخ زايد  احلكـومي في ساحة االندلس  وخفف

شفى حتسن صحة زميلنا العزيز. من صدمتنا لكارثية خدمات هذا ا
ـستـشفى  واقـترن باسـم الشيخ عادت بـنا الـذكريـات لسـنوات بعـيدة حـ افتـتح هذا ا
ـرضى وزرعت في نـفـوسهـم وذويهم زايـد فـكـانت اخلـدمـات اوربـية راقـيـة اسـتـقـطـبت ا
ريـض يشعر انه في االمل بالشـفاء  والرجاء في  ايـجاد خدمـات طبيـة متقـدمة جتعل ا
دبي او ابو ظبي  وهو مـواطن يتمتع بكامل استحقاقـاته وضماناته الطبية اسوة بابسط
مــواطـن في مــشــارق االرض ومــغــاربــهـــا ودارت االيــام وتــواصــلت مــســيــرة احلــروب
واطن العراقي  وهو ابن  اغنى بلد نفطي واالزمات والصـراعات واحلصارات  ووجد ا
يجلس كـما يقولون على احلصـيرة ال عدة وال ذخيرة  مجـرد من حقوقه كافة  وعليه ان
ــتــعــاقــبـــة في حــكم الــبالد يــدفـع من دمه ثــمن االرهــاب والـــفــســاد وســو ء االدارات ا
قراطـية التي رسم خـارطتها  الـغزو االمريكي واكتشـفنا ان اسوءهـا هي االدارات الد
وقـادهــا لالفالس وغــيـاب اخلــدمـات بل غــيـاب الــســيـادة وحــتى الـكــرامـة...وتــراجـعت
مـسـتشـفيـاتـنا عن حـالـتهـا التي كـانت مـقبـولـة  ضمن احلـد االدنى حـتى اختـفى الدواء
والتجهـيزات احلديثة في التحليالت والتشخيص وان وجدت فهي نادرة وال تلبي حاجة
ـزمنـة لتلـوث البـيئـة وتالشي االنظمـة الصـحية اليـ الذين يعـانون اخـطر االمراض ا ا

وتدهور االوضاع النفسية.
سـتشـفى سمـعة ذهـبيـة مسـتمـدة من سمـعة وتـطور االمـارات العـربية لقـد كانت لـهذا ا
ـتـحـدة وكـان هـديـة لـهـا دالالت  رمـزيـة ومـعـنـويـة  في ضـمـيـر الـشـعب الـعـراقـي الذي ا
انشغلت حـكوماته الـسابقـة في احلروب والالحقة بـتقاسم ثـروات البالد وتركـوا العباد
نهبا لـلفاسدين واالرهابي  فاستحق فقـراءالناس من االشقاء العرب واالصدقاء مد يد
العـون حلـ صحـوة الـوالة لـزمانـهم وفـقـراء بلـدانـهم....واختـم واقول ان الـشـيخ  زايد
ـكان ـرعبـة لـهـذا ا رحـمه الـله وكـذلك ذويه في حـكم االمـارات لو عـلـمـوا  بـالتـفـاصـيل ا
الذي حتول حملـطة في تعجيل موت الناس على الـرغم من حرص شديد لقلة من االطباء
ـكن من عـون لـكن الـعـ بصـيـرة والـيـد واالمـكـانـيات ومـساعـديـهم لـتـقـد اقـصى مـا
قصـيـرة فـلو عـلم اهل زايـد اخلـير مـايـجـري لقـرروا فـورا رفع اسم الـشـيخ الراحل من
ـكان او اغـاثـته بحـاجـاته االساسـيـة وليس مـبـالغـة التـعـامل مع الشـعب الـعراقي هـذا ا
بوصـفه منـكوبـا من دمار االرهـاب الذي واجهـناه بـتضـحيات جـسيـمة نـيابـة عن العرب
كـلهم والعـالم باجـمعه وبسـبب الفـساد الذي اذل الـعبـاد..فهل يعـلم سفـير االمارات في
ا ال اليه مستسفى الشيخ زايد في بغداد فان كان بغداد وحـكومته 
صـيبة اعظم وسـيعاتبة يدري فتـلك مصيبة وان كـان اليدري فا
ـهانـة الـتي تمت الـشيخ زايـد يـوم القـيـامه لسـكـوته على هـذه ا
حتت الفتـة كبيرة  موسومة باسم الشيخ  زايد ال انهيان وان
كانوا اليـدرون اخبـروهم ولكم حسـنتـ خدمة الـفقـراء وانقاذ

سمعة الشيخ الراحل ودولته ونحن بانتظار القرار.

وقــال اجلـزائـري جملـمــوعـة من وسـائل
االعالم مـن بــيــنــهــا (الــزمــان) امس ان
عـرض يـعنى بـأالمور الـتربـوية (هـذا ا
ضـمن حـمـلـة احملـافـظـة اخلـدمـية الـتي
تـــتــــعــــاطى مع االمــــور االنــــســـانــــيـــة
والـتــربـويـة وعــلى مـدار يـومــ بـغـيـة
تـــطــويـــر اذهـــان الــطـــلـــبــة عـن طــريق
اسـتـخــدام طـرق ووسـائل حـديـثـة كـمـا
ـتطورة) الفـتا هـو موجـود في الدول ا
الى ان (الـسـبـب الرئـيـس وراء انـحدار
مـــســـتــوى الـــتـــعـــلـــيم في الـــبـالد هــو
االهـتـمام بـاجلـوانب الالصفـيـة التي ال
ـهارات الـطلـبة وتـنمـية تـضيف شـيـئا 
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مـؤكـدا ان (اجلـمـيع شـخص الـنـمـطـيـة
ـوجودة بـالعمـليـة التربـوية والسـيما ا
ان هـناك تـناسـيا واجـراءات هي قشور
من جتــارب ســـابــقــة لم تـــأخــذ بــنــظــر
االعـتـبــار الـظـروف االجـتـمـاعـيـة داخل
مــبــيـنــا ان (هــذه احملـاوالت لم الــبالد)
تـســهم بـشيء يـذكـر عـلى ارض الـواقع
ــدروس النـــهـــا كـــانت بـــشـــكل غـــيـــر ا
وبــالــتــالي نالحظ مــســتــوى الــنـتــائج
ــتــحــقــقـة فـي اجلــانب الــتـربــوي من ا
خالل نـــتـــائج االمـــتــحـــانـــات مــا زالت
ضـعيفة عـندما يكون هـناك تسلسال او
وشـــدد اجلـــزائـــري عــلى تـــصــنـــيـــفــا)
وضع الـتعليم (ضـرورة اعادة النـظر 

في الـعراق وان تأخـذ مديريات الـتربية
عــلى عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة الــنــهـوض
بــالـواقع واالطالع عــلى مـا هــو  جـديـد
يـــــخص الـــــتـــــعــــلـــــيـم من خـالل هــــذه
ـعارض) واشـار الى ان (االبتـعاد عن ا
اســتــخــدام االســالــيب الــتــقــلــيــديـة او
الـنـمطـيـة في موضـوعـة  التـعلـيم كـفيل
ـقـبـلة وفي بـتـطـوير مـهـارات االجـيال ا
ـراحل اخملـتــلـفـة وعــلى جـمـيع شــتى ا
ــسـؤولــ ســواء اكـانــوا في اجلـانب ا
الــتــنـفــيــذي او الــتـشــريــعي االهــتــمـام
بـالـتـربيـة واالرتـقـاء بـها عـلى مـسـتوى
الـتـجهـيـزات اخملـتلـفـة بـغيـة بـنـاء جيل
وتـابـع اجلـزائـري ان مــتـعــلم وقـيــادي)
ــعــرض هــو (الــهــدف من اقــامــة هــذا ا
لـعرض الوسـائل احلديثـة وسيكـون لنا
قــرارات مـهــمـة تـنــعـكـس ايـجـابــا عـلى
اجلـــانب الــتـــربـــوي والــتـــخــلص 2من
االهـمـال الـذي بـدأ واضـحـا في الـكـثـير
ـــــفـــــاصـل احلــــيـــــويـــــة فـي هــــذا من ا
ـركـز لـيث قـال مـديـر ا بـدوره  الـقـطـاع)
احلـيدري خالل االفتتاح امس ان (تغير
الـواقع الـتربـوي والتـعلـيـمي والثـقافي
اهم اســــاس لــــبـــنــــاء الـــبـالد من خالل
االهـتمام بـاالنسان ولـيس البنـيان كون
احلــضـارة تـبــدأ وتـنــتـهي بــاالنـسـان)
ــعــرض ســـيــســهم واضــاف ان (هـــذا ا
بـتطويـر مهارات الـطلبـة  كونه مشروع
تـغيير وبناء في واقع التـربية والتعليم
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واقع زراعـــة االعـــضـــاء الـــبـــشـــريـــة في
الـعـراق  –الـطـمـوح والـتــحـديـات عـنـوان
ــركــز اجلـــلــســة احلـــواريــة الــشــهـــريــة 
الرافـدين للـتنمـية الـصحيـة التي سـتقام
اليـوم االربعاء الـساعة الـثامنـة مساء في
نـصـور. وقالت قـاعة نـقـابة االطـبـاء في ا
بــطـاقـة دعـوة تــلـقـتــهـا (الـزمـان)امس ان
ـتحدث االول في اجلـلسة هـو الدكتور (ا
عــمــر ســالم خــطـاب اســتــشــاري زراعـة
االعـــضـــاء الـــبـــشـــريـــة مـــديـــنـــة الـــطب)
ــــتـــحـــدث الــــثـــاني هـــو واضـــافت (ان ا
الــدكـتــور امـيــر اسـد الــله اخـتــصـاصي
زراعة قـرنيـة العيـون مدير شـعبة الـعيون
ــســـتــشـــفى غــازي احلـــريــري). واكــد
ركز ان وسوي مدير ا الـدكتور صالح ا
اجلـلسـة تهـدف الى (االسراع في اجراء
الــتــعــديل االول لــقــانــون زرع االعــضــاء
ان الـبشـريـة الـذي تـمت قـراءته في الـبـر

اضي).  قراءة اولى في  22 حزيران ا
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