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لـتـحصـ االطـفـال ورعايـة االم والـطفل
بـاإلضافـة الى مختـبر وصـيدليـة وغرفة
ــدرسـيــة وتـعــزيـز الــصـحـة لــلـصــحـة ا
الـنــفـسـيـة واإلمــراض غـيـر االنـتــقـالـيـة
وغـيـرهــا من اخلـدمـات الـتي تـسـهم في
االرتقاء باخلدمات الطبية والصحية).
ونـاقش اجلزائري مع مدراء التربية في
جــانـــبي الــكـــرخ والــرصـــافــة بـــبــغــداد
االسـتعدادات الالزمة للمشروع الوطني
ـدارس وكـذلك اسـتـقـبـال الـعـام لـبـنـاء ا

الدراسي اجلديد. 
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وقــال بــيـان تــلــقــته (الــزمـان) امس  ان
(اجلــــزائــــري اســـــتــــمع خـالل تــــرؤسه
اجـتـمـاعـا موسـعـا لـلـهـيئـة الـتـربـوية و
الـذي حـضـره عـددا من اعـضـاء مـجـلس
احملــــافــــظـــــة  الى شــــرح مــــفـــــصل عن
ـشروع اسـتـعـدادات كل مـديـريـة لـهـذا ا
ـهـم والـذي سـيــسـهم في فك احلــيـوي ا
ازدواج الــدوام وسـد الــنــقص احلـاصل
ـدرسية) وشـدد اجلزائري في االبـنية ا
عــلى (ضــرورة حــسم مــلف تــعــيــيــنـات
الـتـربـيـة) مؤكـدا ان (احملـافـظـة اجنزت
تقدم للتعي مـاعليها بشأن اسماء ا
واجنـازهـا من قبـل اللـجـان الفـرعـية في
مـديريات التربيةو وبانتظار احلسم مع
رئــاســة الـوزراء). وكــان اجلــزائــري قـد
ــالـــيـــة اجــور أعـــلن عن اطـالق وزارة ا
احملــاضـــرين بــاجملــان ضـــمن مــديــريــة
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ـهــنـدس فـالح افــتـتح مــحـافظ بــغـداد ا
اجلـــزائـــري مـــركــزاً صـــحـــيـــــاً في حي
تـونس بـعد اعـادة تأهـيـله والذي يـخدم

قرابة  4000االف عائلة. 
ونــقل بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس عن
ــركـز مــحـافـظ بـغــداد خالل افــتـتــاحه ا
الـصحي برفـقة رئيس مجـلس احملافظة
ريـاض الـعـضـاض ومـديـر دائـرة صـحة
بـغـداد الـرصـافة عـبـد الـغـني الـسـاعدي
ـــركـــز الـــصـــحي  اعـــادة قـــولـه ان (ا
تـأهـيله وبـناءه بـعد تـوقف الـعمل لـعدة
سـنـوات  بسـبب االضـرار التي طـالتـه 
ــبــنى الـقــد واعـادة مــؤكـدا  تــهـد ا
بـناءه بتكـاليف بسيـطة وبتظـافر جهود
ــتـقــدم في احملـافــظـة وصــحـة الــكـادر ا

الرصافة). 
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ـــركــــز هـــو ولـــفـت الى ان (افــــتـــتــــاح ا
اســتـكـمــال خلـطــوات مـحــافـظــة بـغـداد
ــراكـز الـصـحـيـة الفـتــتـاح الـعـديـد من ا
ضــمن حـمــلـة خــدمـة بــغـداد شــرف لـنـا
ولـتـقد اخلـدمـات  الـطبـيـة والصـحـية
االفـضل للـمواطن الـبغـدادي). من جهته
ركز يخدم قرابة اوضح الـساعدي أن (ا
ـركـز من 4000 االف عــائـلـة ويــتـكــون ا
ـــــرضى غـــــرف لألطـــــبــــاء لـــــفـــــحص ا
واخلــدمـــات الــطـــبــيـــة االخــرى وغــرف
لـــفـــحص وجـــراحــة االســـنـــان وغـــرفــة
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حاصرت شـرطة احملافظة شخصا محكوماً باإلعدام يحتجز عائلة كرهائن في ناحية
الـدغـارة. وقـال مـصـدر امس ان (شـرطـة الـديـوانـيـة حتـاصـر مـنـذ سـاعـات شـخـصا
ـادة أربعة إرهـاب-الدكـة العشـائرية في نـاحية الـدغارة). وأضاف ان مطـلوبا وفق ا

نزل). تهم احملاصر مسلح ويحتجز عائلة داخل منزل كرهائن ويهدد بتفجير ا (ا
وعـثرت قوة أمنيـة في محافظة ذي قار
عـلى جثة شاب قضـى رميا بالرصاص
في مــديــنـة الــنــصـر. وذكــر مــصـدر ان
(اجلـثـة الـتي عثـر عـلـيهـا كـانت لـشاب
يـبـلغ من العـمر  23عـامـا وكان عـليـها
آثار إطالقات نارية نافذة في الظهر). 
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وبـــ ان (ذوي الـــضـــحــيـــة تـــقـــدمــوا
بـالـشكـوى ضد أربـعة أشـخاص كـانوا
عـلى خالف مـعه بـسبب أرض زراعـية
األمـر الذي أصـدرت على إثـره اجلهات
الــتـحــقــيـقــيـة أمــراً بـالــقـبـض عـلــيـهم

للتحقيق معهم).
وأصـدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً
غـيـابيـاً جديـداً بالـسـجن سبع سـنوات
بــحق مــديــر شــركــة إطــعــام مــوقــوفي
مـديرية شرطة نينوى لقيامه بالتالعب
بــــأعــــدادهم لــــغــــرض زيــــادة مــــبــــالغ
ــفـتش مــســتـحــقــات اإلطــعـام. وقــال ا
الـعام لوزارة العـدل بشار أحمـد محمد
في بـيـان إن (محـكمـة جنـايات الـكرخ/
الــهــيـــأة االولى نــظــرت في الــقــضــيــة
طروحة أمامها والتي تتعلق بصرف ا
مــسـتـحـقـات إطـعــام مـوقـوفي مـديـريـة
شـرطـة مـحـافـظـة نـيـنـوى حـيث نـسب
لـــلــمـــتــهـم (غ.ن.ع) قــيـــامه بــالـــتالعب
ـوقـوف وصُـرف عـلى إثـرها بـأعـداد ا
من وزارة الــعــدل مـســتـحــقـات إطــعـام
.( ـوقوف احلقـيقي ألعـداد أكبر من ا
وأضـــاف أن (احملــكــمــة وجــدت األدلــة
ـتــمـثــلـة ـتــهم وا ــتـحــصـلــة بـحـق ا ا
ـمـثل الـقـانــوني والـتـحـقـيق بــأقـوال ا
دان االداري كـافـية ومـقـنعـة لـتجـر ا
ادة /444حـادي عشر من قانون وفق ا
الـــعـــقــوبـــات الـــعــراقـي) مــبـــيـــنــا أن
(احملــكـمــة أصــدرت قـرارهــا بـالــسـجن
فتش العام الى سبع سنوات). ولفت ا
(أن احملــكـمــة ذاتـهــا سـبق أن اصـدرت
حـكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات بحق
(د.ا.م) وهــو مـديـر أيـضــاً في الـشـركـة
ــــتــــورطــــة مـع إصــــدار أمــــر قــــبض ا
وتـفـتـيش بـحـقه كـونه هـارباً من وجه

نشأ من سـبب طلبها تصديق شهادة ا
ـلـحقـيات الـتجـاريـة. وقالت في بـيان ا
ـطـالـبـة بتـصـديق شـهادات امس إن (ا
ـلـحـقـيـات الـتـجـاريـة جاء ـنـشـأ من ا ا
بــنـاءً عـلى تــوصـيـة وزارة الــتـجـارة /
دائـرة العالقات األقـتصاديـة اخلارجية
الـى مـجــلس الـوزراء و الــذي اقـره في
جــلـسـتـه االعـتـيــاديـة الــتـاسـعــة عـشـر
ــــاضي). ـــــنــــعــــقــــدة في  14ايــــار ا ا
وأضـافت ان (قرار مـجلس الوزراء رقم
ــتـخــذ بـنــاء عـلى2019 لــســنـة 190  ا
مـقتـرح من وزارة التـجارة في اجلـلسة
الــتــاســعــة عـشــر الــغى الــفــقـرة 5 من
احملـور االول مـن قرار مـجـلـس الوزراء
رقم 336 لــــســــنـــة 2018 والــــذي اقــــر

ــصــادقــة غــرف الــتــجـارة األكــتــفــاء 
ــنـشــأ والــبــلـد والــصــنــاعـة في بــلــد ا
الــوســيط). واكــدت عــلـى انــهــا (جــهـة
تـنفيذية تخضع للقرارات الصادرة من
مـجلس الوزراء وهـي ملزمـة بتنـفيذها
واضـافت انهـا شرعـت بالعـمل بـالقرار
ــراكـز الــكــمـركــيـة ــذكــور في كـافــة ا ا
ـطـالـبـة بـتـصـديق شـهـادات وبـدأت بـا
ــلــحــقــيــات الــتــجــاريــة ــنــشــأ مـن ا ا
ـنـشـأ بـأعـتـبـارهـا الـعـراقــيـة في بـلـد ا
ـسـؤولـة عـلى تــنـفـيـذ الـقـرار اجلــهـة ا

.( انفاً
وأعـرب وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث
الـعـلـمي قصي الـسـهـيل عن استـنـكاره
حلـمــلـة الـتـهـديـدات واالسـتـفـزاز الـتي

وجـــــهـت الى كـلٍ من رئــــــيس جـــــهـــــاز
االشـراف والتقـو العلـمي مدير دائرة
الـتـعـليم االهـلي اجلـامـعي في الوزارة
ـتـخذة وذلك عـلـى خـلـفـيـة االجـراءات ا
من قـبل الوزارة حـيال نتـائج التـحقيق
الــتي تــوصــلت الــيــهــا الــوزارة فــيــمـا
يـتـعلق بـحاالت الـغش اجلـماعـية لـعددٍ
من الــكـلـيـات االهـلـيـة في االمـتـحـانـات
الـتـنـافسـيـة. وأعـرب السـهـيل في بـيان
ـسـلح عن (بــالغ اسـتـنـكـاره لإلعـتـداء ا
الـــذي طـــال مــنـــزل رئـــيس اجلـــامـــعــة
ــسـتـنــصـريـة والــذي نـفـذته عــصـابـة ا
). واكد ـسلـح اجملـهولـ مـارقة من ا
انـه (عـلـى اتــصــال مــسـتــمــر مـع وزيـر
الــداخـــلــيــة بــشــأن هـــذه الــتــهــديــدات

العدالة).
ركزية كـما أصدرت احملكمة اجلنائية ا
في رئــاسـة مـحـكـمـة اســتـئـنـاف بـغـداد
الــرصـافـة االحتـاديــة حـكـمــا بـالـسـجن
ـؤبد بحق مـدان اشترك بـنصب عبوة ا
صـــوتـــيـــة بــالـــقـــرب من دار نـــائب في
ـــان. وأوضح بـــيـــان صـــادر عن الـــبـــر
ـركز االعالمي جمللس الـقضاء االعلى ا
تـلقتع (الـزمان) امس ان (مـدانا اشترك
مع مــتـهم آخـر بـنـصب عـبـوة صـوتـيـة
مـحلية الصنع أمـام منزل النائب جواد
ـدان يـعـمل ـوسـوي) الفـتـا إلى أن (ا ا
ضـمـن أفـراد حـمـايـة الـنـائب حـيث قـام
بــإطالق الـنــار بـعــد الـتــفـجــيـر إلبــعـاد
دان الـشبـهة عنه). وأكـمل البـيان ان (ا
ـة كـون اعــتـرف بــاشـتــراكه في اجلــر
الـــنــائب امـــتــنـع عن تــمـــشــيـــة بــعض
ـتـهم اآلخـر مـا ــعـامالت اخلـاصـة بــا ا
ة).  وب أن دفـعهم للقيام بهذه اجلر
ـتهم ووجدت (احملـكمـة نظـرت قضـية ا
األدلـة كـافيـة لالدانة واصـدرت حـكمـها
ـؤبــد بـحــقه وفـقــاً الحـكـام بــالـســجن ا
ـادة الـرابـعـة / 1مـن قـانـون مـكـافـحة ا

اإلرهاب).
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وبـحث رئـيس مـجـلس الـقـضـاء االعلى
الـقاضي فـائق زيـدان مع وزير الـصحة
عـالء الــدين الـــعــلـــوان الــتـــعــاون بــ
الــقـضــاء والـوزارة فـي مـلف مــكـافــحـة
اخملـدرات. وذكـر بـيـان جملـلس الـقـضاء
كتبه االعلى امس ان (زيدان استقبل 
صـباح االربـعاء وزيـر الصحـة والبـيئة
عـالء الـديـن الــعــلـوان ووكــيـل الـوزارة
ومــديـــر عــام مــعــهــد الـــطب الــعــدلي).
وأضــاف الـبـيــان ان (اجلـانـبــ بـحـثـا
ســبل الــتــعــاون بــ الــقــضـاء ووزارة
الــصــحــة وبــقــيــة مــؤســســات الــدولـة
ـعنيـة في موضوع مكـافحة اخملدرات ا
وتـقـد الـدعم لـلـمـؤسـسـات الـصـحـيـة
لـتمـكـينـها من تـقد اخلـدمات الـطبـية

.( للمواطن
وكـشـفت الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـمـارك عن

الكـات واالعــتــداء الـذي طــال بــعض ا
ـــــيـــــة في الـــــوزارة وبـــــعض االكـــــاد
مـؤسـساتـهـا بغـيـة إجراء الـتـحقـيـقات
طلوبة). وشدد على االمـنية العاجلـة ا
(حــتـمـيــة تـوفــيـر احلـمــايـة الــقـصـوى
ـالكـات ومـؤسـسـات الـوزارة) مـؤكـداً
أن (مـثل تـلك الـتـهـديـدات واالعـتداءات
ـضي قـدمـاً في لـن تـثـني الـوزارة عن ا
حتـقـيق جـمـيع االجـراءات واخلـطوات
ـطلـوبة لـترص الـعمـليـة التعـليـمية ا
بـرمتهـا في البالد ولن تثني الـعامل
عن االسـتمرار في منهجـية التصحيح
ولن تـــعـــيـــقـــهم عن تـــطـــبــيـق جــمـــيع
الــقـرارات الــصـادرة عن الــوزارة لـرفع

مواطن اخللل السابقة).

وطـــالـب رئـــيس جلـــنـــة اخلـــدمـــات في
مـجلس الـنواب ولـيد الـسهالني وزير
االســكـان واالعــمـار والــبـلــدات الـعــامـة
بـاسـتـبدال مـدراء الـدوائر اخلـدمـية في
سؤول عن مـحافظـة ذي قار وخاصـة ا
مـلف مـيـاه الشـرب في مـركز احملـافـظة.
وقـال الـسـهالني فـي بـيان امـس (هـناك
سـوء للخدمات في كافة مفاصل احلياة
فـي احملـــافـــظـــة وخـــاصــــة في مـــركـــز
ــديـنـة) مــشـيـرا الى ان (اهــالي مـركـز ا
احملـافظة يـعانون من عـدم وصول مياه
الـشـرب لهم وهـذا يـستـدعي الى اتـخاذ
إجــراءات سـريــعـة نــضـمن من خـاللـهـا
ـاء لــهم). واضـاف ان (مــيـاه إيــصــال ا
ـفـترض الـشـرب هي حـق مـشروع مـن ا
ــواطن وعــدم وصـوله ان يــتــمــتع به ا
لـلمواطـن يعني ان هـناك اما تـقصير
ـقـدمـة او شـيء مـقـصود فـي اخلدمـة ا
من جـــهـــات مـــعـــيـــنـــة إلغـــراض غـــيـــر
مـعـروفة). وتـابع الـسهالني ان (الـناس
في احملـافظـة ومركـزها بـدأوا يتـذمرون
مـن هـذا األمــر واذا لم يــتــخــذ الــوزيـر
اجـراء سريع فيعـني ان األمور ستصل

الى حد ال حتمد عقباه).

وتــظـــاهــر الــعــشــرات من احملــاضــرين
اجملــانــيــ الــذين عــمــلــوا فـي مـدارس
احملـــافـــظـــة دون مـــقـــابل. مـــطـــالـــبـــ
ركـزيـة بـضـرورة تعـيـيـنهم احلـكـومـة ا
دارس بدون اجور لـكونهم عـملوا فـي ا
ن ولــسـنـوات عـدة). وقـال احملـاضـر ا
مـحـمـود لـ (لـزمـان) امس (نـحـن عـمـلـنا
انا منا بجهد متواصل وبدون راتب ا
بـرسـالـة الـتـعلـيم واديـنـا مـا عـلـيـنا من
ا يـخدم الطـلبة وان واجب تـعلـيمي و
الك االوان لـلمطالبـة في التعي على ا
الـدائم). فـيمـا ذكـر زميـله محـمـد سعـيد
ان (من حــقـنـا ان نــطـالب في الــتـعـيـ
لــكـونـنـا عــمـلـنـا في مــدارس احملـافـظـة
وبــــدون اجـــور والبـــد من ان تــــلـــتـــفت
احلـكـومـة الـينـا من اجل حل مـعـانـاتـنا
لـكـونـنـا اصـحـاب عـوائل). ومن جـانـبه
اوضح عـضو جلنـة التربـية في مجلس
يـالي لـ (الزمان) امس احملـافظـة نافع ا
ـــتـــظــاهـــرين من ان (نـــحن نـــطــمـــئن ا
اجملــلس سـيـأخــذ بـنـظـر االعــتـبـار تـلك
ـطـالب لـكـونـهم قـدمـوا خـدمـات بدون ا
مــقـابـل وسـيــتم رفـعــهــا الى احلـكــومـة

ركزية. ا

في مــراقـبـة الـتـظـاهــرات الـسـلـمـيـة في
احملــافـظـة وتــوثـيق كــافـة االنـتــهـاكـات
احلــاصـلــة جـراءهـا ومــتـابــعـة اوضـاع
ـوقوف داخل مواقف االحتجاز  كما ا
بـ الــوفـد الـلـقـاء بـالــقـيـادات االمـنـيـة
وحــثـهم عــلى اهـمــيـة تــامـ احلــمـايـة
الـكـافيـة للـمـتظـاهرين وضـمـان تطـبيق
عايير االنسانية في تعامل رجل كـافة ا
وقـوفـ على تـظـاهريـن وا االمـن مع ا

حد سواء). 
 U b)« nK

ــفــوضــيــة مــاضــيــة في واضــاف ان (ا
واطـن وهـمومهم اسـتقـبال شـكاوى ا
ـوجـود في ملف فـيـما يـخص الـنقص ا
اخلــدمــات والــصــحــة وتــوفــيــر فــرص
الـعمل لـلعـاطلـ في جمـيع احملـافظات
ومـنها محافـظة البصرة ومـتابعتها مع
اجلـهـات احلكـومـية) . من جـهـتهم عـبر
ـثلـو التنـسيقـيات عن تـثميـنهم لدور
ــشــاكــلـهم ــفــوضــيـة فـي االسـتــمــاع  ا
وحـماية حقوقـهم مؤكدين (وجود اكثر
من  25مــوقــعـا مــلــوثــا اشـعــاعــيـا في
ـسـؤولـة احملـافـظـة) داعـ (اجلـهـات ا

عاجلة احلقيقية لها). باجراءات ا

ـفــوضـيـة في الـبـصـرة مــديـر مـكـتب ا
ـمـثـلي الـلـجـان الـتـنـسـيـقـيـة الـتـقــوا 
لــلـتـظـاهــرات في مـحـافـظــة الـبـصـرة).
فوضية واكد الوفد خالل اللقاء (دور ا

ـتــظــاهـرين. وقــال بــيـان امس إن مـع ا
ــؤلف من ــفــوضــ ا (وفــد مــجــلس ا
فـــاتن عــبــد الـــواحــد احلــلـــفي وعــامــر
بـولص وفـيصل عـبدالـله باالضـافة الى
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فوضية العليا حلقوق االنسان حثت ا
الـقوات االمنـية على التـعامل االنساني
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ـرجع الـسيـد محـمـد حسـ فـضل الله سـلـطة الـعقـل وهي سلـطة ال مـثل الـعالمة ا
كـالـسلـطـات ساعـيـاً الى ان تـكون هي سـلـطة احلـق خصـوصـاً وقد مـثل االعـتدال

والتسامح مقدماً االسالم بثوب عصري ولون حضاري وطابع انساني.
هو القائل "نعيش االسالم بكل مسؤوليتنا لنضيئ به حياة االنسان"

وهو القائل ايضاً: "علّموا هذا اجليل احملبة والتواصل بدل التقاطع".
رجع الـسـيد مـحـمـد حسـ فـضل الله مـشـروعاً مـتـكـامالً فكـريـاً وسيـاسـياً قـدم ا
وديـنـياً واجـتمـاعيـاً وكان الـتـجدد الـفكـري عنـوانـاً حلركـته ومن اهم االسس التي
آمن والتـزم بها في مسيرته كان احلـوار واالعتراف باآلخر وال خوف منه حيث ان

االختالف والتنوع من طبيعة الكون والوجود.
ـرجع الــعالمـة فــضل الــله كـان يــردد دومـاً ان الــله حـاور ابــلـيـس وثـبت ذلك في ا
القـرآن ولذا ال خوف من احلوار مع اآلخر حتى لو اختلفت معه فكرياً او سياسياً

او دينياً.
ضيئـة وما امتـاز به في حيـاته احلافلـة يحتاج ان التطـرق الى جوانب شخـصيتـه ا

الى كتابة مجلدات وقد كتبت عنه بالفعل.
الـعالمة فـضل الـله واجه الفـ الديـنـية والـسيـاسـية بـإحتـضان اجلـمـيع في لبـنان
ـذاهب واالحزاب والعـا الـعربي واالسـالمي حيث يـتنـوع االختالف بـاالديان وا
واحلـركـات واالفكـار وغيـرهـا معـلنـاً االسالم دربه الـذي ال يحـيـد عنه وحـبه لألخر
تـحرر لالسالم والدفاع عن الذي يـخالفه التـوجه. حاول فضل الله تـرسيخ الفهم ا
هويته الـتنويـرية واحلضاريـة ضد الذين يحـاولون "حتويـلنا الى حطـام ايديولوجي"
وضـد "الذين يـتـقنـون تـعذيب الـنصـوص". كـان يريـد لـسلـطة الـعـقل ان تسـود ضد
ـقـدسـة" ويرى ان "وثـنـية اجلـسـد" الـذي هـو دعـاء الروح وضـد مـفـهـوم "الـزنزانـة ا
احلـيـاة يـنــبـغي ان تـعـاش ال ان يـتم اغـتــيـالـهـا. لـقـد اسس سـمــاحـته نـهـجـاً يـتـسم
ـكن لـلـمـرء من خالله ان يـنـطـلق في االجـواء الـرحـيـبـة ويـتـنفس بـاالنـفـتاح الـذي 
الـهواء فـي الفـضـاء الطـلق نـهجـًا يـنبـذ االنـغالق الـذي يحـيل االنـسان الى فـريـسة
ظـلمة هـذا النـهج يترجـمه الواقع من خالل االجـيال التي ضالـة في سجن نفـسه ا
تــربت عــلى هـدىِ الــســيـد في الــتــزامـهــا الـديــني ووعــيـهــا احلـركـي وانـفــتـاحــهـا

وديناميكيتها وعقالنيتها.
سئل يـوماً: لو قـدر لك ان تلقي كـلمة في احلـفل التـأبيني الـذي يقام لك عـند وفاتك

فما الذي كنت تقوله?
مـكن ان اقول: ان هـذا االنـسان عـاش حيـاته مـنفـتحـاً عـلى الرسـالة فـأجـاب "من ا
منـذ ان فتح عينيه على احلياة وعمل على ان يتحرك في خطوطها وعانى وتألم في
ا كانت النفس األمارة درب الرسـالة وكان يحاول ان يكون صادقاً ومخلصاً ور
بالسوء تأخذ عليه ما يأمله لكنه أكمل الرسالة بحسب طاقته". إن مسئوليتنا اليوم
ـواجـهـة الــفـ الـديـنـيـة والـســيـاسـيـة سـواء في مـلـتــقى االديـان والـثـقـافـات او في
ـنسـقية الـعامـة لشبـكة اآلمـان للسـلم االهلي هـو ان نستـفيد مـن هذه التـجربة في ا
ان واالنـسـان والوعي والـوحدة بـني عـلى اال عـمـلنـا وان نـحول نـهج السـيـد ا
وحتـريـر فـلـسـطـ كل فـلـسـطـ الى مـشـروع عـمل دائم من اجل حـمـايـة بـلـدانـنـا
واوطـانـنـا وان الـطريق الى ذلـك هو الـسـعي الـدائم لتـعـزيـز احلوار
واالعـتـراف بــاآلخـر وحـمـايــة الـتـنـوع رداً عــلى كل مـحـاوالت

االلغاء واالنعزال والعنف.

{ األم العام السابق الحتاد احملام العرب
نسق العام لشبكة اآلمان للسلم االهلي { ا

ÕU²² ∫ محافظ بغداد فـالح اجلزائري يفتتح مركزاً صحيــاً في حي تونس بعد اعادة تأهيله ≈

تــــربــــيـــــة الــــرصــــافـــــة األولى . واكــــد
اجلــزائــري في بــيـان تــلــقــته (الــزمـان)
ـــــوازنـــــة أبـــــلـــــغت امس ان (دائــــــرة ا
احملـافظـة بإطالق اكـثر من مـليـار دينار
حملـــاضـــري الـــرصــافـــة االولـى الــبـــالغ

عـــددهم 1526 مـــشــمـــوال) مـــبــيـــنــا ان
(عــمـلـيــة الـصــرف جـاءت  بــعـد إرسـاله
كـتب رســمـيـة تـضـمـنت قـوائم بـاسـمـاء
احملـاضـريـن وجلـمـيع مـديـريـات تـربـيـة
بــغـداد الــســتـة) واوضح اجلــزائـري ان

ـقـبـلـة سـتـشـهـد توزيـع األجور (األيـام ا
ـديريـة اما باقي لـلمـحاضريـن في مقر ا
). وبـحث ــديـريــات سـتــصـرف تــبـاعــاً ا
ياحي مع مـحافظ واسط محمد جميل ا
وزيــر الــعـمل والــشــؤون االجــتـمــاعــيـة

بـاسم الـربيـعي ضـرورة حصـر الـعمـالة
في شـركــات الـنـفط والـزامـهـا بـتـشـغـيل
يـاحي في بيان ابـناء احملـافظة. وقـال ا
امس إنـه (بــحـــضـــور نــواب واعـــضــاء
ــتـقـدمـة الكـات ا مــجـلس احملـافــظـة وا
بــاحملــافـظــة إســتــقــبـلــنــا وزيــر الــعـمل
والـشـؤون االجـتـماعـيـة بـاسم الـربـيعي
واكـــدنــا أثـــنــاء الـــلــقـــاء عـــلى ضــرورة
الـتـنـسيق وتـشـكـيل فـرق عمل مـشـتـركة
بـ الوزارة واحملافظة لتقد اخلدمات
ـشـمـولـة بــشـبـكـة احلـمـايـة لـلـشــرائح ا
واالعــاقــة والـدوائــر االخــرى). واضـاف
(شـددنا على ضـرورة حصر الـعمالة في
شـركـات الـنـفط بدائـرة الـعـمل وتـشـكيل
جلـــان لـــلـــتـــفـــتـــيش داخل الـــشـــركـــات
وإلـزامـهـا بتـشـغـيل ابنـاء احملـافـظة من

خالل مكتب التشغيل).
ÂU √ ÕU²² ≈

وافقة على وب أنه ( خالل الزيارة ا
ديـرية العمل في اقضية افـتتاح اقسام 
الـصـويـرة الـزبـيـديـة احلي فـضالً عن
ـوافـقـة عـلى تـخـصـيص  5االالف اسم ا
من الـرجال والنـساء للـشمول في شـبكة

ـسـتـحـقـيـهـا). كـمـا  احلـمـايـة تـذهب 
االتـفاق على (زيادة عـدد اللجان الـطبية
اخلــاصـــة بــذوي االعــاقـــة وفــتح جلــان
فـرعية في االقضية) وبختام اللقاء شكر
احملـافظ وزيـر الـعمـل (اهتـمـامه الـعالي

سؤول جتاه احملافظة وابناؤها). وا
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تشيطن  –على ما نُقل عنه  –اذا حضر مجلساً  رفع عقيرته قائال : كان احد ا

" الناس ال تعرف أقدار العلماء االّ بعد موتهم .
ثم يرفع يديه بالدعاء قائال :

" اللهم عرّفنا أقدار علمائنا "
وهو بهذا يتمنى رحيل العلماء عن الساحة لتخلو له والخوانه من الرضاعة ..
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ان النعم عادةً ال يُعرف قدرها االّ عند زوالها ...

وال يـسـوغ بكل ووجـود الـعلـمـاء في األمـة من الـنـعم االلهـيـة الـتي يـجب أنْ تشـكـر 
ضمار احلضاري. وازين االستهانة بها وبأدوارها االيجابية في ا ا

?
واما الغـفلة عن الثقل الكبيـر لدور العلماء في إحداث الصـحوة والنهضة والقفزات
النـوعية في مـجاالت الـرقي الفـكري والـتجـديد واالبـداع وما يـعود به عطـاؤهم على

سؤولية على الغافل . األمة من منافع  فهذه مسألة تقع فيها ا
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ـنـيـعـة  وقالعـها الـعلـمـاء هم عـقل األمـة  وهم قـلـبـهـا الـنـابض  وهم حـصـونـهـا ا
الشامخة وبعطائهم ترتقي اال الى حيث يكون لها مكانها العالي حتت الشمس.
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ـباركـة واالحاديث الـشريـفة في شـأن الـعلم والـعلـماء ومـكانـتهم واأليـات القـرآنيـة ا

تؤكد على ان العلم هو من أكبر معايير التفاضل ب الناس .
قال تعالى :

" يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " 
اجملادلة /11

كانة الرفيعة وبها يتميزون من غيرهم  فهم أصحاب ا
وقال أيضا :

الئكة واولوا العلم "  " شهد الله انه ال اله اال هو وا
ال عمران / 18

الئكة ... لقد جاء ذكر العلماء معطوفا على ذكر الله وا
وقال تعالى أيضا :

" هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون "
الزمر /  9

واين اجلهل من العلم وهل الظلمةُ كالنور ?
ا قال الشاعر : وقد

ال تعج اجلهول حلتُه       فذاكَ مَيْت وثوبُه كَفَنُ
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وبامكاننا القول :
انّ وجود العـدد الكافي من الـعلماء لـلنهوض بـسد الشواغـر في مختلف الـقطاعات
كـلف االّ اذا قام بها يادين يـعتبر من (الواجـبات الكفائيـة) التي ال تسقط عن ا وا

العدد الكافي منهم 
البـد من وجود الـفقـهـاء الستـنبـاط األحكـام الـشرعـية من أدلـتـها الـتفـضـيلـية وبـيان

سائل احلياتية . احكام ا
والبــد من وجـود عــلـمــاء الـطب والــهـنــدسـة واالقــتـصــاد واالدارة وسـائــر الـشـؤون

األخرى التي حتتاجها األمة .
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هارات في الـعراق اجلـديد اجتـهت معظم وبدل االقـبال علـى أصحاب الـكفـاءات وا
بدع - على ا الكـتل السياسية في البالد الى تقد رجالها –من أنـصاف االمي
ــآزق احلــرجــة ... ومــا زالت الــبالد تــئن من آالمــهـا ــتـمــيــزين فــأوقــعـونــا في ا ا

ضنية نتيجة تلك السياسة البائسة .. وأوجاعها ا
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ولـوحظ ايـضـا انـطالق الــكـثـيـر من األلـسـنـة بــتـوجـيه الـتـقـريع
والنقـد الشديـد للمـؤسسة الديـنية والـعلمـية دون تمـييز ب

الغث والسم .
انّ السـارق قد يـلـبس العـمـامة ولـكنّ العـمـامة ال تـعني االّ

التنديد بالسرقة والسراق وناهبي أموال األمة.


