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لــــلـــــتــــصــــديــــر تـــــصل إلى 10
جـنـيـهــات بـيـنـمـا يـصل سـعـره
حــالـيـاً في الــسـوق إلى نـحـو 5
جنـيـهـات".ويـكـشف مـحـمـد عـبد
احلـــفـــيـظ مـــســـؤول في إحـــدى
شـركــات الــتــصـديــر أنه (خالل
ــاضـيــة تــراجــعت الــســنــوات ا
ـصـدَّرة مـن الـرمـان الـكــمـيــات ا
ـــصـــري إلى أوروبـــا بـــســبب ا
بـيـدات أعلى وجود بـقـايـا من ا
ياً) سموح بها عا من النسب ا
الفـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاً إلــى أنــه (مـع
الـتـقـــــــــــــــاريـر الـواردة بـشـأن
إغـالق الــســـوق الـــعـــراقي أمــام
ــــصــــري صــــادرات الــــرمــــان ا
ســــتـــــكــــون هــــنـــــاك وفــــرة  في
عـروض وهـو ما يـنـعكس في ا
الــنـــهــايــة عــلـى دخل أصــحــاب
ــتـــضــرر ـــزارع). ويـــرى أن (ا ا
األكــبـــر فـي حــال غـــلـق أســواق
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أعـلـنت وزارة الـزراعـة عن مـنع
استـيراد محصول الـبطاطا من
نافذ احلدودية وذلك في كافة ا
ـــنــــتج احملــــلي ضــــوء وفــــرة ا
وحـمايـته. واستـناداً إلى كـتاب
مجـلس الـوزراء جلنـة الـشؤون
ـتـضـمن تـخويل االقـتـصـاديـة ا
السـيـد وزيـر الزراعـة صالحـية
فـتح ومنع االسـتيـراد في ضوء
ـــنــتج احملــلي وفـــرة وشــحــة ا
ـــوافــقــة عـــلى مــنع حـــصــلت ا
اســتـيــراد احملـصــول من كــافـة
ــنـافـذ احلـدوديـة إعـتـبـاراً من ا
الـــرابـع لـــشـــهـــر كـــانــون األول
احلــالـي  فــضالً عن مــنح مــدة
عــشـرة ايـام بـعـد اصـدار كـتـاب
ـنع للـمـسـتوردين احلـاصـل ا
عـلـى مـوافـقــة مـسـبــقـة والـذين
قـــــامـــــوا بــــــإدخـــــال جـــــزء من
نـحـهم الوقت اإلرسالـيـة وذلك 
الكافي ألستكمال ما تبقى منها
. يــشــار إلى إن وزارة الــزراعــة
كــانت قــد ســمـحـت بـاســتــيـراد
مــحــصــول الــبــطــاطــا في وقت
ســابق وبــكــمــيــات مــحــدودة 
فيـما مـنعت الوزارة  23منـتجا
ـدة لـوفرته محـلـيـا خالل هذه ا

باالسواق احمللية.
كـما اعـلنت وزارة الـزراعة ومن
خالل دائرة البيطرة عن تطابق
نـتـائج فـحـوصـات مخـتـبـراتـها
ـرض احلمى القالعية ركزية  ا
مع نــتــائج الــفـحــوصــات الحـد
ـــرجـــعـــيـــة اهم اخملـــتـــبـــرات ا
ـــرض ـــيــــة اخلــــاص  الــــعــــا
( (FMDوهـــــو مــــــخــــــتــــــبـــــر
الــبــريــطـانـي. واكـد مــديــر عـام
دائـرة الــبـيــطــرة صالح فـاضل
عــبــاس ان نــتــائـج فــحــوصـات
اخملــتـبــر الـبــريـطــاني اخلـاص
ـرض احلمى الـقالعيـة جاءت
متـطابـقـة مع نتـائج فحـوصات
ــــركـــزي لــــدائـــرة اخملــــتـــبــــر ا

الـبـيـطــرة مـضـيـفـا ان اخملـتـبـر
ركـزي قام بـاخـتبـارات فحص ا
ـوضوع الـكفـاءة لـلمـخـتبـرات 
مــــــرض احلـــــمـى الـــــقـالعـــــيـــــة
شاركة  73دولة من ضـمنها و
الـــعـــراق واظـــهـــرت ان نــتـــائج
الفحوصات صحيحة ومتطابقة
ــئــة جلــمــيع بــنــســبــة  100بــا
رسـلـة الـى اخملـتـبر الـعـيـنـات ا
ـرجعي الـبـريطـاني. مـبيـنا ان ا
هـذا التـطابق في الـنتـائج أثبت
ـركـزيـة في كـفـاءة اخملـتـبــرات ا
الكــات الــبــيــطــريـة الـدائــرة وا
العامـلة فيـها والـقدرات العـالية
خملــــتــــبــــر الــــفــــيــــروســــات في
تــــشـــــخــــيـص مــــرض احلـــــمى
الــــقالعــــيــــة مــــشــــيــــرا الى ان
اخـتـبـارات فـحص الـكـفـاءة تـتم
ـرجعي بالـتـعاون مع اخملـتـبر ا
ـنــظـمـة الـبــريـطــاني واجلـهــة ا
فـوضـية لالختـبـار وبـدعم من ا
االوروبــيــة ومــنــظــمــة االغــذيــة
والزراعة الدولية للسيطرة على

مرض احلمى القالعية.
ويــــواجـه مــــصـــــدرو الـــــرمــــان
ــصــريــون أزمـة شــديــدة بــعـد ا
خـسارة الـسـوق الـعراقـيـة التي
ـثّل أكـبـر األســواق بـالـنـسـبـة
ـصـري وذلك بـعد إلى الرمـان ا
اضي منع قرار وزارة الزراعة ا
ناشئ بدءا وارداته من جمـيع ا
ـا فــيـهـا ــاضي  من الـشــهـر ا
مــصـــر.ويــقــول صــاحب إحــدى
شـــركــات تــصـــديــر احلــاصالت
الــــزراعـــيــــة أحــــمـــد خــــلف إن
"الــقــرارات الـــفــجــائــيـــة بــغــلق
أســــواق تـــــصـــــديـــــريـــــة أمــــام
صـرية تؤدي إلى نـتجات ?ا ا
خــسـائــر جـمّــة لـلـمــصـدّرين إذ
إنـهم يــكـونـون في ?الــغـالب قـد
اشــــتـــروا احملــــصـــول وأعـــدّوه
لـلـتـصـديـر) .واضـاف خـلف أنه
(مرّ بهـذه التجربة عـندما منعت
الـسـعـوديـة صادرات ?الـفـراولة

ـصـري ـزارع ا تـصـديـريـة هـو ا
صـدر يتعـامل مع الشركات ألن ا
الــتي تــسـتــقــبل مــنــتــجــــــــــاته
خــارج مــصــر بــنــظــام احلــاجـة
وقتي). وحول مسألة البحث عن
أســـواق جـــديـــدة يـــؤكـــد أنـــهــا
ــقـام ?األول عـلى (تـعــتـمــد في ا
صدر نفسه من طريق مخاطبة ا
الشركـات األجنبية ?مباشرة أو
عـارض الدولـية التي من خالل ا
تُـــــنــــظَّم بـــــ احلــــ واآلخــــر).
وأعــــلـــنت وزارة الــــزراعـــة وقف
اســــــــتـــــــيــــــــراد الــــــــرمــــــــان من
ـا فيها ناشئ  جمــــــــــــــــيع ا
مــصـر اعـتــبـاراً من  14تــشـرين
ـاضي حـيث يسـتـحوذ الثـاني ا
ــائــة من الــعــراق عــلى  47في ا
صـري.وطبـقاً صـادرات الرمـان ا
لــبــيـــانــات وزارة الــزراعــة فــإن
ـزروعـة تـبـلغ نـحـو ـسـاحـات ا ا

382.5ألف فدان تنتج  98.2
ألـف طن فـــــــيـــــــمــــــا بـــــــلـــــــغت
ـاضي ـوسم ا الـصــــــــــادرات ا
نحو  133ألف طن بقـيمة 69.5
مـــــلــــيـــــون دوالر.وكــــانت وزارة
ـــصــريــة قــد أعــلــنت الــزراعــة ا
ارتـــــفـــــاع حـــــجم الـــــصـــــادرات
الـــزراعــــيـــة إلى أكــــثـــر من 4.9
ـــدة من أول ماليـــ طن خالل ا
كـانـون الــثـاني حـتى  6تـشـرين
ـــاضي مـــقـــابل 4.7 الـــثـــانـي ا
ماليـ طن عن الـفــتـرة نـفـسـهـا
ــــاضي.واحــــتـــلت مـن الـــعــــام ا
ـــــرتــــبــــة صــــادرات الـــــرمــــان ا
اخلــامـسـة بــحـجم  96ألف طن
ـوالـح قـائــمـة فـيــمــا تـصــدرت ا
الــصــادرات بـ  1.7مــلــيــــــــــون
طن والـــبـــطـــاطس بـ  700ألف
طن ثم البصل بـ  500ألف طن

والعنب بـ  133 ألف طن.
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ـصـريـة في إحـدى الـسـنوات ا
فـكـانت ?الـنــتـيـجـة الـبـحث عن
أســـواق صـــغـــيـــرة مـــا كـــلـــفه
خسـائـر تـقدَّر بـنـحو  3 مالي
صدرين جنيه) الفـتا الى ان (ا
في الـوقت احلـالي يـعانـون من
إجــــراءات ورقـــــيــــة مـــــعــــقــــدة
تـســتـنــزف الــكـثــيــر من الـوقت
واجملــــهــــود بــــاإلضــــافــــة إلى
تـــــراجـع الــــــدعم احلــــــكــــــومي
ئة إلى 8 للصادرات من  15 با
ـئـة الـذي تـوقف مـنـذ 2017 بـا
قـبل أن تــعـد احلــكـومــة أخـيـراً
ـصدرين). بسـداد مسـتحـقات ا
ويــــؤكـــد مــــســــؤول في إحـــدى
شـركــات الـتـصـديـر بــالـصـعـيـد
إبـالغـــــهـم بـــــوقف ?صـــــادرات
الــرمـان إلى الـعــراق مـوضـحـاً
أن (شـــــركـــــات الـــــتـــــصـــــديـــــر
لــيـــــــــــس أمــامــهــا من خــيــار
ســــوى الـــــبـــــحث عـن أســــواق
جـــديـــدة وهـــو لــــيس بـــاألمـــر
ـجهـودات ذاتـية من الهـيّن و
قـــبل الــشــركـــات لــتــراجع دور
الدولة ?في مثل هـذه األزمات).
ويـــضـــيـف أن (هـــنـــاك بـــعض
الــــوقت لــــلـــبـــحـث عن أســـواق
ـــكن جـــديـــدة إذ إن الـــرمــان 
ـدة سـتة حـفـظه في الـثالجـات 
أشـهر لـكن طول فـترة ?احلفظ
ــثل نــوعــاً من اخملــاطـرة قـد 
خاصـة في حـال وجـود مـشاكل
في الــكــهــربـاء وهــو مــا حـدث
ـــــاضي فـي مـــــركــــز الـــــعـــــام ا
أبـــــوتــــيـج إذ أدى انــــقـــــطــــاع
الــكــهــربــاء إلى فــســاد الــرمـان
داخـل الـــــــثـالجـــــــات وقُــــــدرت
اخلــســائـر وقــتــهــا بــنــحـو 15
مــلـيــون جــنـيه". ?ويـوضح أنه
(في حــال عـــدم وجــود أســواق
صدّر ?إلى للـتصدير يـضطر ا
البيع في الـسوق احمللي ولكن
ـئة إذ بـخـسـارة تـقدر بـ  50بـا
ـعد إن ?تكـلـفـة كـيـلـو الـرمـان ا
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لم أكن أتـــخــيل أن يـــصل الــصـــراع األمــريـــكي الــصـــيــني إلـى الــغــذاء
فاألراضي األمـريكـيـة اخلصـبة جـدا والـواسعـة على مـد الـبصـر ومعـها
شركات إنـتاج األطعـمة التي ال تـعد وال حتصى وتـملك شهـرة وسمعة ال
تقدر بثمن باتت تتساقط الواحـدة تلو االخرى حتت سيطرة الص التي
باتت كالغول تلتـهم كل من يقف بطريقهـا دون رحمة أو شفقة  حتى أن
ـشهـورين أعلن أن رعـاة البـقر والـكاوبوي أحد اإلعالمـي الكـوميـدي ا
اضـي كـإشارة مـنه في الـريف األمـريـكي قـريـبـا سـوف يـصـبحـون مـن ا
على التمدد الـصيني هناك . األمـر لم يقتصـر على أمريكا بل وصل إلى
بسـات نـتـجات الـغذائـية الـبسـيطـة والرخـيصـة  ـنتـجات حـتى ا أفخم ا
ومن الفواكه واخلضـروات في أسبانـيا وفرنـسا سيطـرت عليـها الص 
يـرفض أن يــرفع رأيـة االسـتــسالم يـعـاقـب فـشـركــات الـنـقل والــتـسـويق
بـيدات امتـدت يد الصـ لهـا أما عن شرائـها بالـكامل أو شراء وحتى ا
جزء من أسهمها أو أنها زبون مهم لـلشركات وهذا الزبون طلباته أوامر
ويجب تنفيذها على الفور وبال تردد . ال أستغرب من سعي الص على
ونـحن نعـلم أن هنـاك أزمة السـيطـرة على احملـاصـيل وشركـات األغذيـة 

ـية وشعـوباً كـثيرة تـعاني من اجلـوع كما أن غذائيـة عا
أسعـار الـغـذاء في إرتفـاع مـسـتمـر . الـكل يـعلم أن
شعوبـنا زبون دائم يـشتـري القمح أمـا األمريكي أو
يا الروسي  فماذا سوف نفعل أن أرتفع سعره عا
..?? وكيـف سوف نـتـعـامل مع الـصـ والـتي سوف
ـســيـطـر في الـسـنــوات الـقـادمـة  ألنـهـا تـكـون هي ا

كن تخيلها . تتقدم بسرعة ال 

وسم الزراعي rÝu∫ مزارعان يحصدان ناجت االرض في ا

بغداد
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اســتـأنــفت جــمـعــيــة مـكــافــحـة
التدرن واالمـراض الصدرية في
الــعـراق بــرنـامــجـهــا الـثــقـافي
ـاضــيـة بـعـد تـوقف اجلـمـعـة ا
اسـتـمــر نـحـو شـهــرين نـتـيـجـة
االوضــاع الـراهــنـة واســتـهـلت
اجلــمــعــيــة الــتي تــأســست في
ـــاضي ثـــمــانـــيـــنـــات الـــقــرن ا
بـرئـاسـة الـطـبـيب اديب تـوفـيق
ـحاضرة الفـكيـكي برنـامجـها 
الـقاهـا الـبـاحث الـتـراثي رفعت
مـرهـون الـصـفـار تـنـاولت شـعر
ـــوذجه الـــعــراقي االرجتــال و
البـاهـر عبـد احملسـن الكـاظمي
ـــــولــــــود في عـــــام  1865في ا
مـديــنــة الـكــاظـمــيــة من عـائــلـة
تـقـرض الــشـعـر وحتـفـظه. وفي
عــمـــر اخلــامــســة عـــشــرة نــظم
الــــكــــاظــــمي اولـى قــــصــــائـــده
الطـويـلـة التي بـلـغت نـحو الف
بــيت عــام  .1899والســبــاب لم
يـذكرهـا البـاحث غادر الـكاظمي
الى مــــصــــر وعــــاش في كــــنف
اعالمـــهــــا الـــبـــارزين في االدب
وارتـبط مـعـهم بـعالقـات طـيـبة.
وقـال فـيه اميـر الـشـعـراء احـمد
شوقي (ان نظرة الكاظمي شعر
وضحكـته شعر ومشـيته شعر).
كمـا اورد الـصـفار ابـرز مـا قاله
ــــازني فــــيه عـــــبــــد الــــقـــــادر ا
ومـــصـــطــفى صـــادق الـــرافــعي
وغـيـرهمـا. وقـال انـهم (جـعـلوه
عــلى رأس الــطــبــقــة االولى من

مــــذهـــــلــــة بــــحــــيـث يــــصــــعب
تصديقها). وقدم امثلة تطبيقية
عـلى الــنـجـاحـات الـتي حتـقـقت
فـي هــــــــــذا اجلــــــــــانـب دون ان
يتـجاهل حـقـيقـة وجود دجـال
ودخالء فـي هــــــذا الـــــقــــــطـــــاع
يـخــلــقـون ســمـعــة ســلـبــيـة عن
اسـتـخـدامات االوزون واهـمـيته
الـــطـــبـــيـــة.  وحث اســـمـــاعـــيل
االطــبـــاء عــلى اســتــخــدام هــذا
الـعـالج الـبـديل والــتـخـلص من

ضغوط شركات االدوية. 

الـشـعراء). وكـان الـكـاظمي عـفـيـفا
ــدح احلــاكــمــ ولم صــادقــا لم 
يقترب منهم ووظف جل شعره في
خـــدمــــة الــــشــــعب واالمــــة. وقـــرأ
ــــاذج من قــــصـــائـــد الــــصـــفـــار 
الـــكـــاظـــمي الــــتي ارجتـــلـــهـــا في
مــــــنـــــاســـــبـــــات عـــــدة. وقـــــال ان
ارجتـاالتـها اشـبه باالعـجاز. وكـثر
فــيـــهــا احلــنــ الى بــغــداد واهل
الــــعـــراق. وعـــنـــد رحــــيـــله في /1
اذار/ 1935نعـته االوسـاط االدبية
بـخـيــر اوصـافـهــا ودفن هـنـاك في

مقبرة االمام الشافعي بالقاهرة.
lÝ«Ë —uCŠ

وعـــــلى هـــــامش اجلـــــزء االول من
برنـامج اجلمعة الـذي حضره عدد
ــيـ واالطــبـاء غـفــيــر من االكـاد
واالعالمـي كرمت اجلـمعـية احد
اعالمـهـا هو الـدكتـور عبـد احلافظ

ــنــاســبـــة زيــارته الى اخلــزرجـي 
بـغــداد بـعـد ســنـوات قــضـاهـا في
الـغـربة. وقـدم له رئـيس اجلـمـعـية
درع االمــــتــــنــــان وقـالدة الــــوفـــاء
تـعبيرا عـن تقدير اجلـمعيـة لعطاء
اخلزرجي والسنوات التي قضاها
في الـهـيئـة االداريـة لـلجـمـعـية في
عـــقـــدهــا االول وحـــتـى مــغـــادرته
الـعـراق. وكـرس اجلـزء الـثاني من
الـبـرنامج حملـاضـرة مـهمـة الـقـاها
الدكـتـور حيـدر اسمـاعـيل الطـبيب
االخـــــتـــــصـــــاص في طب االوزون
واخلــــبــــيـــر فـي اســـتــــخــــدامـــاته
الـــعالجـــيــة. واحـــاط اســـمـــاعــيل
ــعــلــومــات غـايــة في احلــضــور 
االهـمية الـعلمـية عن الفـتح الطبي
ـتـمــثل بـاسـتـخـدام غـاز اجلـديـد ا
االوزون في الـعـملـيـات اجلـراحـية
ومـعــاجلــة الـعــديــد من االمـراض.
ووصـفه جـهــود الـعـلــمـاء في هـذا
الــشـــأن الــتي بــدأت مــنــذ احلــرب
ــيـة االولى وتـرســخت كـعـلم الـعـا
يـنـطـوي عـلى قـواعـد واصـول عام
بـانــهـا (خـلق فـضـاء جـديـد 1973
في عـلم الـطب وهـو طب تـكـمـيلي
فتح نـافذة على كـثير من االمراض
الــصــعــبـــة). واكــد اســمــاعــيل ان
االوزون عـــــالج بــــكــــفــــاءة نــــادرة
امراض القلب والشراي واجلهاز
ـنـاعـة الـعـصــبي وااللـتـهـابــات وا
والـصــدامـات الـنـفـسـيـة واكـد انه
دخل كوسـيـلة عالجـيـة ناجـعة في
الـطب الــريـاضي والسـيـمـا حـاالت
تمـزق االربطـة العـضلـية. وبـفضل

جـهـود الـعـلـمـاء حـقق هـذا الـفـتح
طـفرة في الـعلـوم االساسـية مـبني
عــلى دراســـات اجنــزت بــعــد عــام
واضــــــــــــــــاف ان (االوزون .2010
يـجـعل حركـة الـدم اكـثـر كـفاءة في
نقل االوكسج الى ابعد واصعب
االمــكـنــة في اجلــسم وهــو فــعـال
جـــدا في تـــدارك اثـــار اجلــلـــطــات
الــدمـاغـيــة) كـمـا اكـد ان (االوزون
ـنـاعــة في جـسم االنـسـان يــنـظم ا
ويــعــالج حــاالت الـفــشل الــكــلـوي
ويـؤثر عـلى الـهـرمونـات والسـيـما

لـدى النـساء كـما انه يـستـخدم في
معاجلة مرضى السل).
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وكـــشف اســـمــاعـــيل عن ضـــغــوط
كـبـيــرة تـمـارسـهــا شـركـات انـتـاج
وصـنـاعـة االدويـة لـتـعـويق جـهود
اسـتــخـدامــات االوزون في الـعالج
ـائة من الطـبي وقـال ان نحو  5با
تـكـاليف الـعالج بـاالدويـة يـوفـرها
االوزون.  واخــــتـــتم مـــحـــاضـــرته
بــالــتــأكــيــد ان (الــعالج بــاالوزون
يـوصف بـانه سـحري وان نـتـائجه
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ـوصل صـبـاح شـهـدت مـديـنـة ا
الـسبـت افتـتـاح كنـيـسة  سـيدة
الــــبـــشــــارة  ودار مـــطــــرانـــيـــة
ــوصل لـلـســريـان الـكــاثـولـيك ا
بــعــد اتـــمــام انــشـــائــهــا  وذلك
ـنطـقة حي الـزراعي باجلانب
ــوصل .. االيــســر من مــديــنـة ا
وكــان  بـــطـــريــرك الـــكـــنــيـــســة
الـســريـانـيـة الــكـاثـولــيـكـيـة في
العـالم مار اغـنـاطيـوس يوسف
الثالث يونـان بطريرك السريان
الـكاثـولـيك األنـطـاكي قد وصل
اضي وذلك لترؤس اخلميـس ا
احــتـفــاالت تـقــديس الـكــنـيــسـة
ـذكــورة و الــتي يـرقـى تـاريخ ا
انــشـائـهــا لـعـام  1971بـعـد ان
تبرعت بالـدار احدى احملسنات
لـيــصـار الى حتـويـله لــكـنـيـسـة

وتــضم ايـضــا قـاعــة  وحـديــقـة
بفـناء واسع كانت  جتـري فيها
اغـــــلـب االكـــــالـــــيل اخلـــــاصـــــة
بـابرشـيـة  السـريـان الكـاثـوليك
ـــوصل .. وكـــان في مــــديـــنـــة ا
مـــوقع (عــنــكــاوا كــوم ) قــد زار
موقع الكنيسة ابان االنشاء  اذ
قـــال كـــاهـن الـــكـــنـــيـــســة  االب
عـمـانــوئـيل كــلـو  بـان كــنـيـسـة
سيدة البشارة  تعد اول كنيسة
يتم انشـائهـا بعد حـقبـة حترير
ــــوصل  مـن بـــراثن مـــديــــنـــة ا
تــنـــظـــيـم داعش  وقـــد دمـــرهــا
الـتـنـظــيم  بـعـد ان اوكل مـهـمـة
ـقاولـ  من سـوريا تـخـريبـهـا 
قـــــامـــــوا بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار كل
مــوجـوداتــهـا وابــقـوهــا حلـظـة
التحـرير كمـجرد حـيطان مـاثلة
بـعـد ان جـرى  اعــداد مـذبـحـهـا

في فــتـرة داعش لـتـكـون مـيـدان
رمي لـعناصـره بعد مالحـظاننا
ـوجـودة على الثـار االطالقـات ا
اجلـــــدار اخلــــــلـــــفـي احملـــــاذي
لــــلــــمــــذبح.  وتــــابع كــــلــــو في
تصـريح انه بعـد حتريـر مديـنة
ـوصل  اثــرنـا نـقل الــكـنـيـسـة ا
الكـرفانـية  التـي اقمنـاها خالل
فـترة الـنزوح في مـخيم عـنكاوا
دينة اشتي  في بـلدة عنكـاوا 
اربـــيل بــاالســتــفــادة من  مــادة
(ســـــــانــــــدويـج بـــــــنل)  الـــــــتي
اســتـــخــدمـــنــاهــا فـي االنــشــاء
احلـالـي كـمـادة عــازلـة فــحـسب
ـهــنـدس بـاســتـخـدام وتـعـمــد ا
حتــديــثــات عــلى الــبــنــاء الـذي
يجـري مثـل جدران كـونكـريتـية
عـلى كل مـساحـة الـكنـيـسة  مع
ـرمـر والـسـيـراميك اسـتـخـدام ا

في داخـل الكـنيـسة  و انـشاء
ــادة ( الــســـقــوف الــثــانــويــة 
اجلـبسن بـورك ) كمـا  اكساء
ـــادة اجلـــدران اخلــــارجــــيــــة 
ــوصــلـي  وفــعال فــان احلالن ا
الكـنيـسة الـتي يجـري انشـائها
تـخــتــلـف تـمــامــا عـن تـصــمــيم
ــزالــة ـــة ا الــكـــنــيــســـة الــقــد
خـــــــصــــــــوصـــــــا فـي غـــــــرفـــــــة
الـسـنــكـرسـتـيـا.   وقـد بـاشـرنـا
بــالـــعــمل في هــذه الـــكــنــيــســة
بالـتـحديـد في شـهر اب  2018
بـــدعـم من مــــنـــظــــمــــة االخـــوة
الــفـرنــســيــة في الــعــراق حـيث
اوكــــلــــــت مــــهــــمــــة االشـــراف
ــهـنــدس عـراقـي يـدعى  بــشـار
جــمـيل حــنـا  كــمـا يــضم مـوقع
الــكـنــيــســة  دارا لــلـمــطــرانــيـة

يجاور الكنيسة.
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العـراق هو مـقـدس ولسـنـا نحن من يـوشحـه القـدسيـة وحـ يكـون كذلك
فمن االحلاد ان نذكر اسم العـراق قبل ان نتوضأ كمـا نتوضأ استعدادا
للصالة  نـعم العراق مـقدس ويحـميه رب كـر وع الله التـنام فكم من
ؤامـرات قد تـكسـرت عند ويالت حلت بـهذا الـبلد االمـ غيـر ان جمـيع ا
بواباته وكان في كل مرة ينهض اقوى وأشد عودا وشعبه متماسك برغم
كل دسائس العـمالء وذيول دولـة الشر وان من يـتصـفح تأريخ هذا الـبلد
سيمر بـأسفار كلـها بطوالت وابـاء وشمم منذ عـهود غابرة جلـيوش عاتية
ارادت الـنــيل من ارضه وابـنــائه لـكــنـهــا انـدحـرت وجــرًت اذيـال اخلــيـبـة
واخلسـران مـنـذ عـهـد هـوالكو مـرورا بـالـعـدوان الـفـارسي وكـسرى والى
ايام بداية الثمانينات حـيث معركة شرسة مع محتل اراد النيل من ارض
الرافـدين لـكـنهـا ورغم كل مـا هـيأت من عـمالء وذيـول ومـرتزقـة فـالنـهـاية
كانت السم القاتل الذي جترعه كبير قومهم  لينطلق العراق مجددا للبناء
ا خربه الـعدوان الـهمـجي االجنـبي من مدارس ومراكـز علـميـة ومصانع
ومـعـامل وجـسـور وبـنى حتـتـيــة الن الـعـدو الـغـاشم كـان يـنـوي ان يـحـيل
ـرصـاد الـعـراق الى هـمـجـيـة وجـهـالـة لـكن ابـنـاء الـرافـدين كـانـوا لـهم بـا
والـيــوم امـتـألت سـاحــات الـعــز في جـمــيع احملــافـظــات مـنــددة بـاخلــونـة
ـال الـعام ومـطالـبة يـليـشـيات االجـراميـة وسُراق ا رتـزقة والـعـمالء وا وا
ـقـدمـة (الـوطن) الن جتـار الـسـيـاسـة والـدين بـاعوا بـحقـوقـهـا ولـعل في ا
الوطن وجـعـلوا مـنه مالذا لـلـغربـاء لـيقـتـلوا الـعـراقيـ ويـسرقـوا امـوالهم
ـاكرين فخرج بأسم الدين والـطائفـة لكن ارادة الله دائـما اكبـر من مكر ا
الـعـراقـيــون يـدا بـيـد مــصـطـفـ حــول رايـة الـله اكـبــر لـيـطـالــبـوا بـرحـيل
ي وان هـذه ـغـرر بـهم مـن قـبل دولـة الـشـر واالرهـاب الـعـا الـفـاسـدين وا
التظاهـرات ستسـتمر الى حـ اعادة الوطن الى اصـحابه احلقـيقي من
قدس لـطخـة اياديهم بـدماء ابـناء العـراق ا ابناء الـبلـد وتقد اجملـرم ا
ـا اقترفوه من عمالة وخيانة للعراق الى احملاكمة العادلة لينالوا جزاءهم 
قـدس والبنـائه الـقديـس . نـعم البـد ان يكـون بنـد في الـدستـور حتر ا
ذكر اسـم العـراق بـدون وضـوء فـالنـصـر اقـتـرب لنـصـلي لـله عـلى نـعـمته

الـتي انـعـمـهـا عـلى اهل الـعـراق حـيث الـتـظـاهـرات
اتت أكلـهـا وسـيعـود لـلعـراق بـهـاؤه ويقـوده ابـناؤه
اخملــلــصــ . الـــرحــمــة لــشــهـــداء الــعــراق وعــلى
اخلـصـوص لـشـهـداء ثـورة تـشـرين ونـدعـو الـله ان
يسكنـهم جنات النـعيم وقاتـلوهم في الدرك االسفل

من النار .

اصارح نفسي بحجم صدمتي وذهولي!! ,فلم أكن اتوقع أنكم هكذا! ,شباب
الـعـراق اجلدد ,أنتـم  االبطـال الـذين كـذبـتم ظـنـونـنا ,ونسـفـتم كل نـظـريـاتـنا
ـيـاه لـسـواقي ارواحـنـا وغـيـر كل قـواعـد الـلـعـبـة. شــبـاب الـعـراق أعـد ا
نـظرون) كشـباب ضائع بال ارادة, اجلافة ,بعد ان كـنا ننـظر اليـكم ( نحن ا
ودون عقيدة ,ومسلوبـي االرادة. وحسنا فـعلتم ,عندما حـررتمونـا من عقدنا
ـزمـنة ,فلم تـصـابـوا بجـرثـومة وافكـارنا ,وشعـاراتـنـا العـتـيـقة ,وامراضـنـا ا
اخلوف واخلشية ,وحطمتـم كل االصنام واالوثان ,ورفعتم رايـة الوطن فقط.
وألعـابـكم كـنـا نـسـخـر من قـصـات شـعـركم الـغـريـبـة ,ومالبـسـكم الـضـيـقـة ,
ـا اعــتـبــرنـاكم غــربـاء عـن اجملـتــمع والـوطن االلـكــتـرونــيـة الــسـاذجـة ,ولـطــا
سـؤولية ,وكم كنـا على خـطأ حـينـما طـالبنـا ذات مرة ان نـصلح أحـوالكم وا
فأتضح من خالل التجـنيد االلـزامي!!. ثم تب ان حـساباتـنا كانت مـغلوطة ,
ي االرادة ,بـيــنــمــا اثـبــتم انــكم جــمـرة االرض انـنــا نــحن اخلــائــفـون ,عـد
وجـذوتــهـا. ســنـسـتــحي بـعــد الـيــوم أن نـنــصح احـدكم ,او ان نـوجــهـكم او
نقودكم. لـقد اعطـيتـمونا دروسـا في الثبـات والشـجاعة واالقـدام والتضـحية
وحب الوطن ووقفـتم بكل بـسالـة حملاربة جـبروت الـفساد والـطغـيان . وحتى

وان تأخـر حتقيـق مطالـبكم ,فقـد هزت اصـواتكم الـعظـيمة
ـياه عـروش االسـتـبداد والـظـلـم والقـهـر وحـركت كـل ا
الراكـدة. لقـد هـزمتم خـوفنـا وانـكسـارنا وصـر جيل
عـادلة بكل قوة. نعتـذر فلقد اسأنا العراق الذي قلب ا

الظن بكم ...
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WOFLł∫ احملاضران مع عدد من اعضاء جمعية مكافحة التدرن في العراق 

ابـرز مـنجـز لـلـثوار الـشـباب هـو ركـلـهم لوهـم عقـود من االيـهـام الطـائـفي الذي
ـثل الطهـر و ست عشرة سـنة من النـهب حتت عناويـن عدة ابرزهـا العنوان
ـدعي بـالـديـنـيــة.الـشـبـاب و غـيـر فـئـة الـشـبـاب من اخلـارجـ الى الـشـوارع ا
ـسـتـضـعـفـ ذلك انه لـو ان شـخـصا خـرجـوا عـلى قـانـون ال يـطـبق اال عـلى ا
عـاديا قتل شـخصا او عدة اشـخاص جلرت بحـقه اجراءات تبـعث على احترام
الـقـانــون امـا من يـقـتل من خــلف حـصـانـة ويـسـرق خــلف حـصـانـة ويـكـذب و
يـتخـابر و يـلتف فال يـصار لـتطـبيق الـقانـون علـيه.الشـباب و غـير فـئة الـشباب
س الـيد و تذوقـوه بأفواهـهم على شكل سوا الـفقر  اخلـارج الى الشـوارع 
اجـيال نحـتتـها النـكبات سـببـها من يهـذي بعدالـة عمـر بن اخلطاب وهـو يسرق
قوت العراقي و يدعي ان احلس قدوته لكنه يقتل االبرياء قرب قبر احلس
تـبرج و ابـيه.الشـباب و غـير فئـة الشـباب اخلـارج الى الشـوارع كرهـوا ا
من دعـاة الطائفية من ذوي احلـرص على تكبير كـروشهم و كروش انسبائهم و
اصـهارهم وتكـبير ارصـدتهم و مـنع الناس من حـقهم بل و اعتـقالهم و تـلفيق

الـتهم لهم وقتـلهم بحجة الـنظام و حفظ الـنظام واي نظام?
نـظام يتخلى فـيه الكبير عن مـسؤولياته و يـشمر السواعد
و الـسـيقـان لـنـهب منـظم نـهب في كل شيء مـناصب و
عـقـود واسـلـحـة و اتـصـاالت وجتـارة مـخـدرات و دواء
فـاسد وبـيع اجلو و الـبحر و االرض. الـناس حتب عـليا

و عمرالنهما قول و فعل و انتم ال تمتون لهما بصلة.


