
الشكري بـالقول (فرصـة سعيدة ان
نلتقي بك فهـذه احلادثة مهمة جدا
بــــالـــــدرجــــة االولـى لالعالمـــــيــــ

والـصـحـفــيـ ألنـهــا خـصت قـامـة
صـحـفـيـة مـثـل احـمـد عـبـد اجملـيد
فــهـــو مــعـــروف ويــعـــد واحــدا من
القـامات وهـيكل ثـان في الصـحافة
فــــمن الـــضـــروري اعـــادة الـــنـــظـــر
ــكـاتب االعالمـيـة والبـد لـهـا من بـا
مـعرفـة الوسط الـذي تـتعـامل معه.
وثمة نقطة اسـاسية اذ يفترض ان
سـؤول للـصحـفي على انه يـنظـر ا
ــيـدان الى جـانب عـيــنه الـتي في ا
االســــتـــــخـــــبــــارات واخملـــــابــــرات
بـاالضافـة الى اعمـــــــــــال الـبلـدية
ومـــديـــري االقـــضـــيـــة والــنـــواحي
وهــــــــــــذه االعــمـال يــخــتـصــرهـا
الــصــــــــــحــفي في اجلـــريــدة ومــا
يجــــــري مـن احداث في البالد من
اقــــصى الــــشـــمـــال الـى اجلـــنـــوب
ــسـؤول .  وحـتى يــضـعــهـا امـام ا
االن لم نــتــعـامل مـع الـصــحــفــيـ
بهـذه الدرجة وبـالدليل ان االنـظمة
الـدكتـاتـورية الـتي نعـيـبهـا اول ما
تـدعـم الـصــحــفي مع انــهـا ال تــعـد
بــحـاجـة له) .ورأى ان (الــصـحـافـة
في الـــعــراق بـــحــاجـــة لــيـس فــقط

ـا لــلـحــريـات وا
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الى مـبــنى اجلـريـدة هـو دلـيل عـلى
الشراكة الـفكرية ويـعزز من العالقة
والسيمـا ان الصحـافة هي االساس

في ظل ضــــغط مـــواقـع الـــتـــواصل
االجــــتــــمــــاعي) مــــشــــيــــرا الى ان
ــواطن دخل االعالم االجــتــمـاعي (ا
ـهــنـة وهـو بــعـيــد عن اخالقـيــات ا
الــصـــحــفــيــة لـــذلك حــدث نــوع من
ــــواطن بـــدوره الـــضــــبــــابـــيــــة وا
مـسـك ومـضـلل وعـندمـا نـرى تلك
الـعـالقـة والــقــرب وهـكــذا مــشـاريع
وتشريعات نحن بأمس احلاجة لها
نشعر بالزهو ) مؤكدا ان (صحافة
الـرأي الـتي جتسـدهـا الـزمـان التي
تـعـد واحـدة من الـصـحف الـكـبـيـرة
تؤكـد اهمـية ان نـكون عـلى تواصل
دائم). واشــاد الــكــاتب الــســيــاسي
لــويـس اقــلــيــمس بـــرعــايــة رئــيس
اجلـمــهــوريـة لــلــصـحــافـة ورأى ان
(هذا االستدراك السريع للخطأ غير
ـــقــصـــود يــدل عـــلى ان الــكـــلــمــة ا
ـسـتـقلـة احلـرة الوطـنـيـة النـابـعة ا
واطـنة هي الوجه من القـلب ومن ا
االصح وتــعــطـي درســا مــفــاده انه
كلما كـان االساس صحيـحا ونزيها

وصافيا فإنه ينبض بالوطنية ). 
واعــرب الـكــاتـب الـصــحــفي طــالب
سعدون  عن سعادته
باللقاء  وخاطب
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كـتب االعالمي الـرئـاسي قد وكـان ا
اغـــفل االشـــارة الـى كــلـــمـــة رئـــيس
الـتحـرير التـي ألقـاها في احـتفـالية
تـكـر الـسـيد حـسـ مـحـمـد هادي
الـصـدر وافتـتـاح مـعرض مـوسـوعة
الــعـراق فـي وزارة الـثــقــافــة مــطـلع

اضي.  االسبوع ا
واكـد الـشـكـري خالل اجلـلـسـة التي
جـمـعــته بـهـيــئـة الـتـحــريـر ونـخـبـة
متـميـزة من الكـتاب واالعالمـي ان
(هـذا اخلـطـأ غيـر مـقـصود  نـهـائـيا
وقـد حــدث بـعــد اجـراء تــغـيــيـر في
ركز االعالمي لرئاسـة اجلمهورية ا
وهـذا التـغـييـر ادى الى حـدوث هذا
اخلــطــأ) مـوضــحــا ان (الــتـغــطــيـة
ركز كانت اول مهـمة للعامـل في ا
ـذكـور مـا ادى الى بـعـد الـتـغـيـيـر ا
ــقــصــود حــدوث هــذا االمــر غــيــر ا
والســيـــمــا ان عــمــلــهـم يــتــمــثل في
تـغـطــيـة اخـبــار الـرئـاســة بـالـداخل
فـقط). وتــابع (كـنت في سـفـرة عـمل
في اخلــــارج وهـــو مـــا اخــــرني عن
زيـارة اجلــريــدة في الــيــوم الــثـاني
حــيث كــنت انــوي زيــارة اجلــريــدة

مــبــاشــرة) مــضــيــفــا (نــحن اســرة
واحــدة وشـــرف لــنــا ان نـــكــون في
خدمتكم وفخامة رئيس اجلمهورية
بـرهم صــالح يــبـلغ حتــيــاته ألسـرة
الزمـان وايضا يـؤكد ان اخلطـأ غير

مقصود نهائيا).
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من جانـبه اشاد الدكـتور احمـد عبد
اجمليـد بزيـارة الشـكري وبـااللتـفاتة
الطيبة من رئيس اجلمهورية وقال
في كــلـمــة خالل اجلــلــســة ان (هـذه
الـزيـارة مـكـسب كـبـيـر لـلـصـحـفـي
جـمــيـعـا وهي لـيـست رد اعـتـبـار لـ
(الزمان) فقط الن تناولنا للموضوع
لم يكن بصفة شخصية بقدر ما كان
هدفنا هو ان يشـمل االهتمام جميع
الصحفي ) مـضيفًا(انتم على قدر
ــبــادرة ــ  ـــســؤولــيـــة و هــذه ا
الرئيس والكلمات التي حتدثت بها
الـــيـــوم وتـــلك الـــتـي حتــدثـت بـــهــا
اضي باالتصـال الهاتـفي االربعاء ا
ويـوم اول امس وانـا واثق من انك
ا لـو لم تـكن من الـصـحبـة اخلـيـرة 
حــصل هـذا الــتـطـور الــذي يـحـسب
لكم). وتابع ان (التاريخ سيكتب ان
بادرة لم حتصل في اي عهد هذه  ا
ــقـراطـيـة من الـعــهـود الـســابـقـة د
كـانت أم مـلـكـيـة أم جـمـهـورية وهي
تعد اجنازا يـحسب لكم ودليال على

تفهم مسؤوليتكم بهذا اجلانب). 
ولـــفت عـــبـــد اجملـــيــد الـى ان (هــذه
الـصـلة تـد الـعالقـة مع الصـحـافة
التي هي بـالنتيـجة منـبر للـسلطات
جـمـيـعـا ولـلـجـمـهـورايـضـا واذا لم
نـحـسن الـتعـامل مـعـها يـحـدث نوع
من اخلـلل والــفـجــوة) مـضــيـفـا ان
(اقـصى مــا نـتـحــمـله من خــطـأ هـو

ـعلـومات بـشكل وافٍ عدم ايـصال ا
وصــــحــــيح الى اجلــــمـــهــــور وقـــد
أدركـــتم هـــذه احلـــقـــيـــقـــة فـــكـــانت
مـعـاجلـتـكم لـلخـطـأ سـريـعـة وباسم
زمالئي اشـــكـــرك وارجـــو ايـــصـــال
حتـيـاتـنـا لـفـخـامـة الـرئـيس ونـحن
نـعـهــد به كل اخلـيــر النـنـا خــضـنـا

جتارب معه). 
واشـــار الى ان (كل من كـــتب بــهــذا
تضامن كان الشأن من الكتاب وا
يتـحدث عن جتـارب شخـصيـة مرت
به وقـد كـنا مـتـأكدين حـصـول مثل
هذه الـزيـارة وإن الرئـيس سيـعالج
وقف وقـد ثبت صـواب التـوقعات ا
بهذه السرعة). وخاطب عبد اجمليد
ضـيـفه الــشـكـري (نـتــشـرف بـكـونك
واحــــــدًا مـن كــــــتّــــــاب اجلــــــريــــــدة
وانــطـبــاعــنـا عــنك ايــجــابي سـواء
ــــان او وزيـــرا أكــــنـت عـــضــــو بــــر
لـلـتـخـطـيط وحـالـيـا رئـيـسًـا لـهـيـئة
ستـشارين في رئاسة اجلـمهورية ا
ونــتـــعـــهـــد بــأن نـــكـــون عــلـى قــدر
سـؤوليـة وإن رد هذا اجلـميل في ا
االعـــتــبـــار). وتـــوســعـت االحــاديث

ـداخـالت في اجلـلــســة لــتــشـمل وا
ـــواطن جــــوانب مـــتــــعـــددة تـــهـم ا
عــــمــــومــــا وفـي هــــذا االطــــار اكــــد
بدع الشكري ان(الرئاسة تهتم با
عموما ومن بينهم االعالميون وفي

هذا السياق .
 وتـابع الــشـكــري ان (تـخــلق قـلــمًـا
نظـيفا وصحـيفة مـهنيـة يعني قطع
عــهــود من الــزمن ولــكن ان تــنـسف
عـملهـا بثـوان فهـو امر غـير مـقبول
فــأنــا أؤكــد دائــمــا ان بــنــاء مــنــزل
يـــحـــتــاج الى ســـنـــوات امـــا هــدمه
فـيكـون بدقـائق مـعدودة)  واضاف
مـخــاطـبــا هـيــئـة حتــريـر اجلــريـدة
ــهــنــيــة الــتي وكــتــابــهــا ان(هــذه ا
تمتلكونها وجميعكم اخوان لي في
ـؤسـسـة وال سـيـما انـه ليس هـذه ا
من الــسـهل خـلـق اعالم هـادف مـثل
جـريـدة الـزمان كـلـهـا امور جتـعـلـنا
ــمــتـــنــ لــكـم فــاالعــتــراف نـــحن ا
بــاخلـــطــأ لـــيس عــيـــبًــا وجلّ من ال
يـــخـــطىء واخلـــطـــأ قــد  حـــدث في
مـرحــلـة اجــراء هـيــكـلـة فـي رئـاسـة
اجلـمـهوريـة) مـضـيفـا ( لـقـد قدمت
اسـتـقـالــة من مـجـلـس الـنـواب قـبل
ثالثة اشهر وسئل اكثر من شخص
بــــشـــأن الـــراتـب الـــذي اتـــقـــاضـــاه
فـأجبت انـني كنت اسـتاذا جـامعـيا
وكـان الـراتـب يـكـفــيـني واصــبـحت
عـمـيـد جـامـعـة والـشيء نـفسه واذا
انخفض الراتب الى النصف فليس
ـهم العـمل اما بـشأن ا ا مـهمـا  ا
احلـصــانــة الـنــيـابــيـة الــتي سـوف
افتقدها فإننـي لم افعل شيئا مريبا
حـتى احـتــاج الـيـهـا واحلــقـيـقـة ان
ـكنك من خالله وجودك فـي مكـان 
تـــقـــد شـيء مـــهم  يـــعـــد اجنـــازا

كبيرا) . 
وتابع (لقد بدأنا بأعادة الهيكلة في
الرئاسـة والسيما ان ديـوان الرقابة
اليـة منذ عام 2004 لم يدخل الى ا
الــرئـــاســـة واآلن فـــتــحـــنـــا جــمـــيع
االبـواب امـامه وديـوان الـرقـابـة هو
من امـر بـذلك الن تـوجهـاته سـلـيـمة
ومـن اجـل حتـــــــــــقـــــــــــيـق شـيء مـن
الـشـفـافــيـة عـلى اقل تــقـديـر وحـتى
كن معاجلة االخطاء فتحنا جميع
لفات وهـناك استهداف فـيها. كما ا
وجه الـــرئــيـس بــعـــدم الــتـــفــرغ من
الــرئـاسـة والـشيء نــفـسه حـدث في
ـركـز االعالمي اذ شـمل بـالـتـغـيـير ا
ضـــمن الـــهـــكـــيـــلـــة واآلن الـــدائــرة
الـهـندسـيـة تـتـعـرض لـلـهـيـكـلـة وقد
تـسـلـمـنـا احـد قـصـور صـدام العادة
اعـمــاره وعــنــد عـرضـه عـلـى بـعض
الـشـركـات كــانت االسـعـار مــرتـفـعـة
حـــيث طـــلب الـــبــعض 51 مـــلــيــارا
واخــرون  50 مـــلــيــارا فـــجــمـــعــنــا
الكات الهندسية الـتابعة للرئاسة ا
إلجنــاز الــعــمل وفي اقل من مــلــيـار
ـلــيـار  الـشــروع بـبـنـاء ونـصف ا
واعــادة تـأهــيل الــقــصـر وبــجــهـود
ذاتـية فـقط جرى شـراء مـواد البـناء
االولـيــة والـكـلــفـة الـتــخـمـيــنـيـة في
وزارة الـتخـطـيط وصلت الـى ملـيار
و400). وتــابـع (يــقــيـــنــا ان هــنــاك
هـجـمـات كـبـيـرة فـكـيـف يـنـفذ بـ 50
ليار. والشيء مليار ونحن ننـفذه 
كتب االعالمي نفـسه ينـطبق علـى ا
الرئاسي فـقد كان فيه عـدد كبير من
الـــــعــــامــــلـــــ دون  عــــمل مـــــنــــتج

فـخيـرناهم امـا بـتقـد منـجزات او
تـرك الــعــمل كــمـا اقــتــرحت اصـدار
صـــحــيـــفـــة اســـبـــوعـــيــة ). وعـــقب
الــــتـــــدريــــسي فـي كــــلـــــيــــة االعالم
باجلامعـة العراقية الـدكتور محسن
عـبـود كـشــكـول ان (كـلـمــات الـشـكـر
واالمـتـنان قـاصـرة عن الـتعـبـير عن
ـهـا مـغـزى مـوقف الـرئــاسـة وتـقـد
االعـتــذار لــلـزمــان ومن جــانب آخـر
ــــكن االشـــادة بـــقـــرار الـــرئـــاســـة
بـــإعــمــار احــد الــقـــصــور بــجــهــود
هـنـدسـيـة عـراقـيـة االمـر الـذي يـوفر
لـلدولـة عوائـد كـبيـرة ونحن نـنتـظر
ــبـادرة الى مـن الـرئــاســة حتــويل ا
سـلوك عـام لـلدولـة ألن هـدر االموال
ـالي اخذ الـكثـيـرة بسـبب الـفسـاد ا
يـــضـــرب جــســـد الــدولـــة وعــنـــدمــا
نـتـحـدث عن اعـمـار مـنـشـأة مـعـيـنـة
بـالغ التي ـبالغ التـتجـاوز عشـر ا
سمـعناهـا فهذا يـعد مؤشـرا خطيرا
عـلى حـجم الـفسـاد ونـأمل ان تـعمم
ـفـاصل ـبـادرة  الى جـمــيع ا هــذه ا
لـتدارك آفـة الفـساد).  وقـال اخلبـير
والـبـاحث طـارق حـرب (نـحن نـتابع
كل صغـيرة وكبـيرة من اعمـالك منذ
ان كـــنـت عــــضــــو مـــجــــلـس نـــواب
وبـعـدهـا وزيـرا لم نـسـمع اال اخلـير
عــنك ومـااقــدمت عــلى شيء اال فـيه
جــانب الـسـعـادة لـلـنـاس ولـلـجـانب
الـــوطــني واجب وانت رجل ثــقــافــة
وعـــلـم وكــفـــوء ومـــاهـــر ومـــتــمـــكن
وتــــســــتـــحـق كل اطــــراء) فــــعــــقب
الـشـكـري ان (حـرب تـذكـرني عـنـدمـا
تـسـلــمت مـنــصب وزيـر الـتــخـطـيط
وقـــــــــال ان واحـــــــــدا مـن االســـــــــرة
الـقــانـونــيـة وصل الى الــتـخــطـيط)
وتــــــــابع ان (بــــــــعـض اجلـــــــهـــــــات
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جانب من حضور استقبال الشكري في مبنى (الزمان)

ــــطــــلــــوب اذ انه من الى الــــدعـم ا
ـــكن مـــعــرفـــة مــدى خالل االعالم 
تـــطــــور اجملـــتـــمـع وحـــالــــيـــا وفق

ــقـايس احلــديـثــة اذا كـان االعالم ا
متطورا  فإن اجملتمع متطور فكيف
سؤول او يتـطور االعالم اذا كـان ا
الوزيـر اليـتابـــــــــع الـصــــــــــــحف
او الـــــقــــنـــــوات االعـــــــــــالمـــــيــــة.
فلــــــــــــمن نـكتب?  واهم شيء في
حرية الـصحافـة هو دعم الصـحيفة
). ورد الــشــكـري ان والــصــحــفــيــ
ــشـهــد ســبـبه (جـزءا من اخــتالط ا
هيـمنـة الغث فـيمـا السـم تراجع
وهــذا جـزء مـن اسـتــهــداف الــبــلـد
فـــعـــنــدمـــا نــتـــحــدث عن الـــشــؤون
التـربويـة نتذكـر اننـا كنا عـند رؤية
ــــعــــلم نــــهـــــرب من طــــريق اخــــر ا
واضــيف ان احــد ابـنــائي يــذكـر ان
احـد االســاتــذة يــلــخص مــواضـيع
مـادة الـفرنـسي وهـو يـدرس طالبا
في مدرسـة خاصـة  السـاعة بـنحو
ـوضـوع كـامال الف دوالر ويـكــون ا
بنحو 3 االف دوالر. وهذا يدل على
ازمــة تــعــلـيم فـي الـبالد  وعــنــدمـا
كـنت في وزارة الـتـخـطـيـط وضـعـنا
ســتــراتــيــجــيـــة لــلــحــد من الــفــقــر
ـــنـــاطق الـــريــفـــيــة واســتـــهــداف ا
والـنــائـيـة  تـوزع ب
ثـالث جــــهـــات

الشكري وسط اعضاء هيئة التحرير وكبار كتاب الزمان

الشكري يصافع الكاتب لويس اقليميس
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بـعث رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح بـبـاقـة ورد الى جـريـدة (الزمـان) امس
مزدانة بتحياته السرة الزمان.  

ـستشـارين في الرئـاسة الدكـتور عـلي الشكـري (الزمان) وزار رئيس هيـئة ا
ليبلغ رئيس التحرير الدكتور احمد عبد اجمليد واسرة اجلريدة حتيات رئيس
اجلمهورية وتمنـياته للجريدة بـالتوفيق والنجـاح وتأكيده ان اخلطأ الذي وقع

اضي كان غير مقصود نهائيا. كتب االعالمي الرئاسي االسبوع ا فيه ا

استـهدفتـني منذ تـوليت التـخطيط
ومـنـذ قـدمت اسـتـقـالـة الى مـجلس
الــنــواب وعـنــد شــعــوري بــتــقـد

خـدمــة ابـقى في
وعـند مـنـصـبي 
تـــســـلــمي وزارة
التـخـطيط بـدأنا
ارشـــــفــــة قـــــسم
تــــــــصــــــــنــــــــيف
ــــــــقــــــــاولـــــــ ا
والحــظت وجـود
مخالفات وكانت
اســـتــــاذتي  هي
مــــــــديـــــــر عـــــــام
الـــقــــانـــونـــيـــة 
حــــيث ســــمـــعت
بـــــتــــســـــعــــيــــرة
الهويات وذهبنا
الى الغرفـة وكنا
نــــــنــــــوي فــــــتح
الـباب فـوجـدناه
ال يــفـتح بــسـبب
ـــــــــلــــــــــفـــــــــات ا
احملـشـورة خلف
الـــــبــــــاب. وقـــــد
اجنزنا تـصنيف
ــــــــقــــــــاولـــــــ ا
واصـــــــــــدرنـــــــــــا
هويات كـثيرة ).
واشــــــــــــــــار الـى
(قـــيـــام رئـــاســـة

اجلمهورية بارسال قانون سبايكر
والـنـاجــيـات االيــزيـديــات وقـانـون
العـنف االسري وقانـون صالحيات
رئـــيس اجلـــمـــهـــوريــة الدارة
الـــشـــأن الــــداخـــلي  وجـــرى
تـــعـــديـل قـــانـــون احملــــكـــمـــة
اجلنـائية الـعليـا وشملـنا فيه
جــرائـم داعش والســـيـــمــا ان
رئــيس احملــقــقــ في جــرائم
ــتــحــدة كـر داعش بــاال ا
خــان يــريــد قــانــونــا جــاهــزا
لــتــقــد هـؤالء الـى الــعــدالـة
فـــاقــتــرحـــنــا اضــافـــة بــعض
الفقرات على قـانون اجلنائية
النافذ وبعض الفقرات في ما
يـخص االبادة وارسـلـناه الى
مــــجــــلس الــــنــــواب بــــدال من
تـشـريع قـانـون جـديـد).وتـقدم
الــكــاتب صــبــاح الــشــيــخــلي
بـالـشـكر لـرئـيس اجلـمـهـورية
أللـتـفـاتتـه وللـشـكـري لـزيارته
اجلـــريــدة وأكــد ان مــثل هــذا
الــــلـــقــــاء يــــفـــرح كـل اعالمي
وصــحــفي .وقـال الــتــدريـسي
في كـلـيـة االعالم بـاجلـامـعة
الـعـراقـيـة الـدكـتـور فاضل
الــبــدراني فـي مـداخــلــته
(نحن واثقون كل الثقة ولدينا
جتـــــارب في دول ولـــــيـس في
العـراق انه في مـرحلـة صعـبة
وضبـابيـة مثل التي نـعيـشها
ان مـســالـة االعـتـذار بـهـذه
الـــطـــريـــقـــة بـــحـــضـــور
شــخــصــيــة لــهــا وزن
عـــلـــمي وســـيـــاسي
ــي واكـــــــــــــــــــــــاد
ســيـعــطي دعــمـا
لالعالم ويــعــزز
مـن اواصــــــــــــــر
الــــعـالقــــة بــــ

الــــــــرئــــــــاســــــــة
والـــصــــحـــافـــة )
واضاف ان (همنا
الوحيد عند كتابة
مـقـال او تـقـريـر او
حتـــقــيق هــو بــنــاء
بلـدنـا والسيـما انـنا
عـنـد السـفـر لـلـخارج
نـشاهـد التـقـدم ولكن
بلدنا العراق يتراجع
لالسف) مــســتــدركـا
انه (فـي ظل وجــــود
هــــــــذه الــــــــنــــــــخب
والـــعــقــول الــفــذة 
ووجــــودك الــــيـــوم
هـنــا يـشـيـر الى ان
االمـــــــــور التــــــــزال
بــخـــيــر فـــقــد كــان
ـكــنك ان تـكـتـفي
بــاتــصــال هــاتــفي
ـــكـن جلــــريـــدة و

الــــــزمـــــان ان تــــــقـــــبل
اعـــــتــــــذاركم مـن خالل
رئيس التحرير يتسلم باقة ورد رئيس اجلمهوريةاالتصال ولكن حضورك

هي الـعـمل والـشؤون االجـتـمـاعـية
والـصـحـة والـتـربـية  والحظت ان
ــبــالغ الــتــربــيــة تــريــد ان تــأخـذ ا
والــصـحـة تــشـيـد
بـيوتـا تـسمى في
الـــقـــرى الــــبـــيت
الـــــــــــصـــــــــــحـي 
وتــــــوجــــــهـت في
زيـــــــارة الحـــــــدى
احملـــــــافـــــــظـــــــات
ــــنـــطــــقــــة في و
نــاحــيــة االصالح
بـــالــــنـــاصـــريـــة 
وقلت لوكيل وزير
ـــاذا الـــتــــربـــيـــة 
التشيدون مدرسة
ــــكـــان في هــــذا ا
فأجاب ان السبب
عدم وجـود قطـعة
ارض. وفـــــــــــــــــــي
الـــــــقـــــــانــــــون ان
الــــــــــــــدولـــــــــــــة ال
تــســتــطــيع شـراء
قـــطــعــة ارض الن
الدولة هي مالكة.
ـالـيـة امـا وزارة ا
او الـــــــــزراعــــــــة 
ـزارعـون اكـثـر وا
مـن واحــــد يــــأتي
ـسـاحة لـلـتبـرع 
ـــ لــــبـــنـــاء دو
ــــــدرســــــة وحــــــتـى مــــــغــــــادرتي ا
الــتـــخــطـــيط لم تــشـــيــد من 1200
مـدرسـة سوى عـشـر مـدارس فقط 
الــيــوم الــعــراق يـضم 42 جــامــعـة
اهــــلـــيـــة واتـــذكــــر ذهـــبت الحـــدى
اجلـامـعـات لـلتـدقـيق وجـدنـا مـنزال
واسماء طالب ولم جنـد كرسيا وال
مــــدرســـا  هم يـــأخــــذون الـــقـــسط
ــنــحــون الــشــهـادات الــدراسي و
بــــعـــدمـــا كــــان ســـنـــة 1972 ثالث
جـامعـات مـعتـرف بـها هـي جامـعة
ـــصـــر بـــغـــداد وقـــصــــر الـــعـــ 
واخلــرطــوم ).  وتــابع (فـي مــجـال
الـصــحــة ايـعــقل ان تـمــوت طـفــلـة
اليوم بعـمر الـورود لسـبب بسيط 
من يـحــركـنـا الــسـوشـيــال مـيـديـا?
واكــرر ان ردود افــعـال الــرئــاسـات
الـثالث تعـتـمد عـلى مـنشـور. وهذا
ــــكن حـــيـث البـــد من الــــلـــقـــاء ال 
بــصـــنــاع الــرأي) وشـــدد عــلى ان
ــهـني اليـقـبل بــتـلك االخالقـيـات (ا
ــســـؤولــيــة والــبـــعض في ســـدة ا
يــجـمـع جـيــشـا الــكــتـرونــيــا حـتى
يهـاجم ويدافع وهـذا ليس صـناعة
قـرار)  مــؤكــدا انــنــا (في يــوم من
االيــــام ســـــنـــــقف من
جـــــــــــديــد واعــيــد
الـــقــول ان قــيــمــة
االعـــــــــــــــــــــــــــالم
مـــحـــــــفــوظــة
بـــــــقــــــامـــــــاته
وبــــاالســــمـــاء

احملترمة) . 
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