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 اكتـشفت خالل وجودي في دبي
ـاضي وجـود عـراقـيـ الـشـهـر ا
جـاءوا من انحـاء العـالم ليـلتـقوا
هـناك ويـجـددوا عالقـات الـزمـالة
والـصداقـة وتبـادل األحاديث عن
الـــوطن ومــا كــان ومــا حــصل له

وما ينتظره.
بفضول الصحفي سالت البعض
مـــنـــهم عـن ســـبب هـــذا الـــلـــقــاء
فعـلمت انهم جـميعـا من خريجي
كــلـيـة بـغـداد وانـهم نـظـمـوا هـذا
ــنـاسـبـة مـرور الــلـقـاء في دبي 
 30عاما على تخرجهم سنة
 1989في كلية بغداد (وهي
للعلم مدرسة ثانوية متميزة) في

العاصمة العراقية.

rNFLł „u³ OH «

ووجــدت مــا يـبــعث الــسـرور في
ــتــجــدد بــ مـدة هــذا الــلــقــاء ا
واخـرى لــلـحـديث عـن الـذكـريـات
ومـعــرفـة مـصـيـر هـذا الـزمـيل او
ذاك ومـــا حـل بـــهم واين أصـــبح
مــقـرهـم بـعــيـدا عن الــوطن الـذي
يـتـابـعـون اخـبـاره الـسـيـئـة بـالم
واخـباره اجلـيدة بـفرح ويـحنون

اليه.
عـدد أعــضـاء هـذا الــتـجـمع 220
عضـوا يـسكـنـون مخـتـلف أرجاء
ــــعـــمـــورة وكــــان الـــفــــضل في ا
جتـــمــــعـــهم وســـائـل الـــتـــواصل
االجتـمـاعي فـالبـدايـة كـانت على
الـفــيـسـبــوك سـنـة  2016وخالل

الـــســــنــــوات الــــثالث حــــصــــلت
جتــمـــعــات مـــصــغـــرة ولــقــاءات
عديـدة منهـا جتمعـات في بغداد
عمّـان دبي مسـقط ستـوكهولم
بــــرلــــ أمــــســـــتــــردام لــــنــــدن

وتورونتو.
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قال لي أحدهم انه  االتفاق في
بــدايـة سـنـة  2019 عــلى انـشـاء
ناسبة جتمع كـبير للـمجموعـة 
الــذكــرى الـ  30لــتــخـــرجــنــا من

ثانوية كلية بغداد.
و االتفـاق على أن يكـون اللقاء
دة  4أيام من  18الى في دبي و
نهاج أكثر من  21كانون األول 
رائع  إعــداده وكــانت الــدعــوة
جلميع أعضـاء التجمع. وذكر ان
الذين تـمـكـنـوا من احلـضور الى
دبي كــانـوا  48شــخــصـا من 10
دول هم  15مـن الــعــراق  20من
االمارات  3من مـسـقط عـمان 1
من البحرين  1من االردن  2من
ــانـــيــا  2من الـــســويــد  1من ا
ــارك و  2من كـــنــدا  1من الـــد

استراليا.
كــان مـنـظــرهم مـدهــشـا حـتى ان
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أحـاديــثـهـم كـانت كــمــا هي حـ
كانوا طالبا قبل  30عاما بنكات

ايام زمان وحركات ايام زمان.
والــطـريف فـي االمـر ان الــبـعض
مـــــنــــهم عــــرف عـن طــــريق هــــذا
الـتجـمع ان صديـقا له يـسكن في
البلـد نفسه لكنهـما لم يعرفا ذلك
اال من خالل التـجمع فكـان اللقاء
وكـــانت الــذكــريــات تـــتــخــلــلــهــا
االبـــتـــســــامـــات والـــضـــحـــكـــات
وأحـيانـا احلـزن عنـدمـا يعـلـمون

ا حل بزميل اخر لهم.
وروى لي أحــدهـم ان زمــيال لــهم
في بغداد كـان بحاجة الى اجراء
عـمـلــيـة كـبـرى سـنـة  2018فـقـام
افراد اجملموعة من كل بلد بجمع
ــســاعـدة بــســفـر وعالج ـال وا ا
هــذا الــزمــيل فـي عــمّــان كــوقــفـة

اخوية لصديق عزيز.
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Baghdad Col- وكـلــيـة بــغـداد
دارس الثانوية  legeهي من ا
ــتــمـــيــزة لــلــبــنــ في بــغــداد ا
ــدرسـة من الـعــراق. تــعـد هــذه ا
أجنح مـــدارس الـــعـــراق وتـــضم
نخبـة الطالب حيث تخـرج منها
ـعـروفـ ـثــقـفـ ا الـعـديـد من ا
ــــفــــكــــرين وغــــيــــرهم الــــذين وا

انتـشـروا في كـافة أنـحـاء الـعالم
حاليا.

ـدرســة في األعـظـمـيـة في  تـقع ا
بغداد. تأسست عام 1932م على
يد اآلباء اليسـوعي األمريكي

ــدرسـة حتــافظ عـلى ومــا تـزال ا
تــدريس الـعــلــوم والـريــاضــيـات
بـاللـغـة اإلنكـلـيزيـة اعتـمـاداً على

أسلوب مؤسسيها.
تـعـد كـلـيــة بـغـداد أعـرق مـدرسـة
ثــانــويــة في الـــقــارة اآلســيــويــة
وتـضـمـنت أرقى بـرامج الـتـعلـيم
ــعــرفــة عــلى مــدى عــقــود من وا
تاريخهـا وقامت بتخريج اآلالف
مـن الــــذين اصــــبـــحــــوا أطــــبـــاء
وعــلــمــاء ومــفــكــرين وقــيــاديــ

انتـشـروا في أغلـب بقـاع الـعالم.
ولـقــد هـاجــرمــعـظم خــريــجـيــهـا
وأسـاتــذتـهـا بــعـيــداً عن الـعـراق
ـسـتـقـرة بـسـبب الـظـروف غـيـر ا
الـــتـــــي واجـــهت الـــعــراق عـــلى

مدى تاريخه احلديث.
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من طالبها الذين اشتهروا حاليا
ايـــاد عـالوي احـــمــــد اجلــــلـــبي
ـــهــدي . وأيــضــا وعـــادل عــبــد ا
الــــــــــلــــــــــورد آرا درزي جــــــــــرّاح
ومــســتــشــار في وزارة الــصــحـة

البـريـطانـيـة عزرا إسـحـاق عالم
في الــــــطـب وهــــــو أول مـن قـــــام
بــعـمـلــيـة تـرقــيع شـبـكــيـة الـعـ
بواسـطة اللـيزر يهـودي فرنسي
اجلــــنـــســــيــــة من أصل عــــراقي
شـــانت اســـانـــســـيـــلـــيـــان وهـــو
موسيقار أمـريكي اجلنسية ومن
ــهــنـــدس أحــمــد أصل عـــراقي ا
ـــفـــاعالت الـــعـــبـــدلـي خـــبـــيـــر ا
احملــفـزة كـنـعــان مـكـيـة مـؤسس
مــؤسـســة ذاكـرة الـعــراق احـمـد
كاظم جراح ومـستشار في وزارة
الــــصــــحـــة األمــــريـــكــــيــــة لـــيث
إســمــاعــيل نــامق عــمــيــد كــلــيــة
الــهـنــدســة ســابــقـا ومــســتــشـار
بـجـيـولـوجـيــا الـتـربـة في وكـالـة
نـــاســا األمـــريــكـــيــة عـــلي فــالح
مـحـسن الـكالبـي (قسـم االمراض
الــتــنــفــســيــة جــامــعه بــيــلــر في
) جنـم الــــــــدين هـــــــــيــــــــوســــــــ
ــدرس الـــســهـــروردي مــنـــجــد ا
أستاذ مشارك في جراحة العظام
ــــدرســـة الــــطب فـي جـــامــــعـــة
نـوتردام أسـترالـيا نـزار حمدون
ســـفــيــر الــعــراق لــدى الــواليــات
ــتــحــدة ومــنــدوب الــعــراق في ا
ـــــتـــــحـــــدة وغــــــــــيـــــرهم األ ا

كثيرون.
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إنـهـا لـيسـت رسالـة غـزل أو رسـالة واسـطـة لـغـرض التـعـيـ "حارس
ـفـتـرسـة  بل هي سـيل من عـتـاب يـجرّ شـخـصي" ألحـداحلـيـوانـات ا
داد اخلـيـبـة وراء الدخـان وأهـله . أنـا شـيخـكـبـيـر وهذا قـلـمي قـلـيل ا
يل إلى الـلون البـاهت واخلافت في كلّ األحـوال الينـفعني في عـتمة
الـسؤال والـردّ عـلى اجلواب .  بـعـد التـحـية والـسالم عـزيزتـي الغـابة
أسأل عن أحوال الظالل ومجرى األنهار  هل هناكأوالد يدرسون ب
ثــنـايــا األغـصــان هل هـنــاك مـشــاكـســون ويـقــطـعــون حــديث الـبالبل
لونة بقـوس قزح  هل يزوركم اخلريف مرة سـنويا كما والببغـاوات ا
يـفـعلـه ببـلـدان الـعالم إال فـي وطني وجـد له مـوطئ قـدم  هل تـمرّ من
ــفـرد لـبــيع األقـراص اخملـدرة شـوارعـكـم شـاحـنــات جتـار اجلـمــلـةوا
دمجة  أين يقطن سكانك األصـليون . عزيزتي غابة االمزون يبدو وا
في أواخر عمري أني أكرهُ السياسة واجلغرافية والتأريخ والوطنية 
ألنـها تـذكـرني في االمـتحـانـات يوم كـنت أبـحث عن عمـود ضـوء أقرأ
حتـته في لــيل يــعج بـصــوت الـضــفـادع  وأمــقت أن أســمع احلـديث
دنيـة ولم تشدنـي أخبار احلوادث واحلوار بشـؤون الدين والتـراث وا
ـستـقبـليـة لهـذا وذاك سواء شـبّت احلرائق من جـديد أو والـتوقـعات ا
خــمــدت . اجلــمـيـل في أنــبــاء احلـريـق أن يــشـمـل األدغــال والـعــشب
تـجـذر قـرب ضفـاف الـنـهر  الـصـامـد بوجه ـتـطـفل على الـشـجـر  ا ا
واألجمل هـو أن يقع خبر احلـريق على لسان ألسنـة اللهب والسـعير 
جميلة تنقل أو تـزّف اخلبر إلينا ويطـفأُ احلريق ذلك التزويق وصناعة
ـلــونــة وحتـمل أهــدابـاً المح الــتــجـمــيـلــيــة عـبــر صــاالت األخـبــار ا ا
اصـطـنـاعيـة  فـهي ال تـبكي عـلى غـزالٍ نـافق خـشيـة سـقـوط األهداب
والـوجـوه البـاسـمـة يجـعـلك عـلى يقـ بـأن اخلسـائـر مـادية ال بـشـرية
ـا الـوجه يـعـني ( بـالــريش )   فال شك أنـنـا ال نـحـتـاج إلى دالئل طـا
تحـدث الرسمي عن الغابة اجلميل الظاهـر للعيان على الـشاشة هو ا
عـني في نقل ـصور هـو ا ـراسل يلـحن حديـثه بـاحلاكـية وا  بـينـما ا
ـوسيقـى التصـويرية لـلفلم احلدث مـباشرة ويـبقى الـصوت أحيـانا كا
عـروضعلى رأس الـساعة من كلّ يـوم . ثمة مـشكلـة هو الثمـن طبعاً ا
يقبضون الثمن نقدا أو صكاً مقابل الصوت والصورة لكننالم نقبض
أثمـان األمراض التي تـصيـبنا أو يـعوضنـا بأقـراصِ تخفـيف الضغط
ـتــسـارعـة الــتي نـحــتـســيـهــا كـنـخـب الـفـوز عــلى الـقــلب بـالــضـربــة ا
آسي تمرّمـرور الكرام وال تترك أثراً إال الدمعة التي والقاضية. كلّ ا
جفت عـلى خدّ يـتيم  أال اللـعنـة الله على األخـبار ومن يـحررها  في
حـ افـتـقـدنا الـهـدهـد الـذي يـنـقل مـنـا وإلـيـنـا اخلـبـر الـيـقـ وتـركـنا
الـطـيـور الـزاجل حتـمل إلـينـا حـبـوب الـهلـوسـة أو نـتـرقب الـبـغل كيف
يـجـتـاز هـضـاب احلـدود ليـهـرّب أكـيـاس الـدوالرات ومن الـتـعـاسة أن
نـحب فـتـاة واحـدة في قـناة فـضـائـيـة لتـجـلب لـنـا ما هـو يـسـرّ الـنفس
وتــطـيب اخلــواطـر ونــكــره بـاقي الــقـنــوات ألنـهـم يـطــبـلــون ويـعــزفـون
مـوســيـقـاهـم ونـسـوا وقـت اآلذان  ويـسـتــمـر احلــوار بـقــيـادة أحـدى
ـهوسـون بـلبس الـزِّي الـعـربي متـوجـاً بالـعـقال أو ـقـابل ا جـمـيالت با
ربطة عنق أنـيقة يزينهـا عطر فرنسي تـسأله عن سبب حرق اإلطارات
في طـرقــاتِ بالدي .. لـو كــان -يـا غــابـات االمـزون- بــيـنــنـا الــهـدهـد
سـاك والـكادحـ والرسلت لـعرفـنا األخـبار الـسيـئة والـلصـوص وا
لك يـا غابـتـنا الـعـجيـبة أخـبـار القـمح احملـروق وسط احلقـول والريش
والت ومـخازن الـعتـاد والعـقود ـتفـحم وحرائـق ا احملـترق والـدجاج ا
ـهمة صـدقيني لم اكـترث باحلريـق الذي أكل جزءاً من رئة والوثائق ا
األرض كـالـرئـة الـتي أكـلـهـا الـسـرطـان في مـشفـى خالٍ مـن األدوية 
أبـشـرك أنـنـا في الـهـوى سـوا . صـدقـيـني نـشـتـرك مـعًـا في اشـتـعال
الـبـيـوتات والـكـرنـفات وأكـواخ الـقـصبِ كذلك الـقـصـور الفـارهـة ألنـنا
نكره البناء مثلما الـرّيح عندكِ تكره الظالل . أحتاج إلى القطة صوت
أسمـع منـهـا كـلـمـة صـدق دافـئة تـنـسـيـني كلّ الـدمـاء الـتي سـالـتـعلى
أرض بالدي  أو كلمة حق مرّة جتعلني أجتول باجملان ب أشجارك
ال أهاب الـوحـوش الكـاسرة وبـدون جواز سـفر
وال خــتم دخـول يــنـظـرني بــشـزر مــقـيت  أريـد
تـصريـح صحـيح يـكـفيـني أن أغـطي به أجـساد
اليتامي أو نظرة ثاقبة تعيد لي تالفيف الصدى

وجوع. ا

النجف

السادة رؤساء اجلامعات والنقابات كافة عليكم االجتماع اآلن وكتابة
تـظـاهرين تـكتب بـإيدكم مـطالب حتـددونهـا بـعد الـنزول لـلشـارع مع ا
أل إلى السيـد رئيس اجلمهـورية وينـتهي كل شيء ألنها وتقدم امـام ا
سـتــكـون مـطــالب مـكــتـوبـة بـأيــدي عـراقـيــة واحـدة وتـعــتـبـر اســتـفـتـاء
جـمـاهـيـرياً مـطـلـقـاً حلقن الـدمـاء الـتي تـسـيل منـذ سـنـ وهي تـطالب
بــاحلـقــوق وعــلى ان تـكــون من ضــمـنــهــا تـلك  الــنــقـاط الــتي تــعـتــبـر

األساسية ألغلب ابناء الوطن 
أوالً/ الـتـصـويت عــلى إلـغـاء مـجــالس احملـافـظـات ال حـلــهـا واعـتـمـاد
مـطـالب الـشـعب واعـتـبـرهـا اسـتـفـتـاء جـمـاهـيـري وال حـاجـة لـلـرجـوع

للدستور بذلك.
ثانيـاً /التصـويت على ان يكـون مجلس النـواب القادم ال يـتجاوز عدد

أعضاءه  100عضو
ثالثاً /التصويت على دمج الوزارات لتصبح  10 فقط

رابــعــاً/ إلــغــاء رواتب األعــضــاء في مــجــالـس احملــافــظــات والــنـواب
السـابق واعتـبارهم مكـلف بـإداء مهام وطنـية وقد اسـتلمـوا مرتبات
على خدمتهم كافية للعيش الكر وان اغلبهم موظف في الدولة وهم
االن يـزاولـون مـهـامـهم وايـضـاً لـهم مـرتـبـات يـتـقـاضـونـهـا فال حـاجـة

اني للتقاعد البر
خامسـاً/على مجلس الـنواب ان ينهي عـمل كافة احللـقات الزائدة في

الوزارات ورفع الروت منها
سـادسـاً/إحـالــة جـمـيع الــقـضـاة الـذيـن جتـاوز سـنـهم الــقـانـوني إلى

التقاعد وتعي قضاة يشهد في نزاهتم ليحــــــــــلوا بدل احملال
ن جتاوز الواحد والعشرون عاماً سابعاً/ إرجاع خدمة العلم 

ثـامـنـاً /إقرار قـانـون يفـيـد بـإعطـاء كل عـراقي جتـاوز عـمرة اخلـمـسة
والـعشـرون عام ولم يـحصل عـلى عـمل أو تعـي راتـباً شـهريـاً للـح
احلـصـول له عـلى فــرصـة عـمل ويــعـتـبـر حــصـته من واردات الـعـراق

الكثيرة
تاسعاً/ تعي جميع من أكمل تعليمه اجلامعي في مؤسسات الدولة
عاشراً / من جتـاوز سنة الـقانوني إعـطاءه راتبـاً تقاعـدياً كامالً كونه

أعطى كل وقته للعمل وحفظ مكانته االجتماعية
احلادي عشر / إرجاع جميع األموال والعقارات التي استولى عليها
ــصـاحلـهم ــنـصب  ـفــسـدون واســتـغاللــهم الـوظــيـفي واســتـغالل ا ا

الشخصية واحلزبية
اً الثاني عـشر / تعيـ كل ذي اختصاص في اخـتصاصه ليـكون عا
حيـطة وماهي احتيـاجات الدائرة التي يـعمل بها كونه ولد ا يدور 
ناصب التي انـهكت خزينة من رحم اختصاصـها وهنا نتـخلص من ا
الــدولــة حتت اسـم مــســتــشــار قــانــوني وفـــني ومــعــاون ووو كل تــلك

سميات التي تستنزف خزينة الشعب ا
ال الثـالث عـشر/ تـقد كل من قـصر بـإداء واجبـاته وتسـبب بهـدر ا
العام أو تـسبب بقـتل او جرح او ضرر جـسدي او معـنوي للـمواطن
الــعـــزل الــذين راحــوا ضــحـــيــة الــبــطش والـــظــلـــم واجلــور واجلــوع

والتشرد.
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أثارت دعوة الرئيس الـفلسطيني
أبـــو مـــازن جـــدال واســـعـــا عـــلى
السـاحة الفلـسطينـية حيث شكك
الـــبـــعض وعـــلى رأســـهم حـــركــة
حـــمــــاس في مـــدى جــــديـــة تـــلك
الــدعـوة  وعن وجــهـة نــظـره في
تـــلك اخلـــطـــوة واألوضــاع عـــلى
الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــان
لـ(الـزمان) بـطبـعتـها هـذا احلوار
ن الرقب الـقـيـادي بالـتـيار مع ا

اإلصالحي حلركة فتح :
بادرة التي اطلقها أبو { كـيف تقيم ا
مـازن بـإجـراء انـتخـابـات مـبـكرة? وهل
ـبــادرة خــطـوة ــكن ان تــكــون تـلـك ا
إلنـهـاء االنـقسـام في ظل حتـفظ حـركة

حماس عليها ?
بادرة الـتي اطلقـها أبو مازن - ا

كن لن تـنهي االنـقسام ولـكنـها 
ان تـكون خـطوة في هـذا االجتاه
وكـــــان يــــجب عـــــلى أبــــو مــــازن
اصدار مـرسـوم رئاسـي بتـحـديد
مــوعــد تــلك االنــتــخــابــات حــتى
يــــشـــــكل عـــــامالً ضـــــاغط عـــــلى
إسـرائيل لـلمـوافقـة على مـشاركة
أهـالي الـقـدس فـيـهـا حتت وطـأة
الــضــغــوط الــدولــيــة خــاصــة ان
اســـــرائـــــيل رفـــــضت فـي مــــرات
سـابـقـة مــشـاركـة اهــالي الـقـدس
فـيـهـا واعـتـبـر ان حـركـة حـمـاس
كـانت أكـثـر فطـنـة عـنـدمـا وافقت
عــلى شـــروط أبــو مـــازن الجــراء
اإلنــتــخـابــات ومــنــهــا ان جتـري
ـانـية اوال وان اإلنـتـخابـات الـبـر
تــكـون وفـق الـقــائـمــة الـنــسـبــيـة
وبـالتـالي فأنه اصـبح لزامـا على

أبـو مـازن اصـدار مـرسـوم يـحدد
فــيه مـوعــد اإلنـتــخـابـات ألن ذلك
ـمـارسـة ضـغوط سـوف يـسـهم 
عــــلـى اجلـــــانب اإلســـــرائــــيـــــلي
ـوافـقــة عـلى مـشــاركـة أهـالي بـا

القدس بها .
“u  W d

{  ومـــا هـي فـــرصــــة فـــوز الــــتـــيـــار
قاعد في حالة اإلصالحـي بعدد من ا

إجراء تلك اإلنتخابات ?
- أســـهم الـــتـــيـــار اإلصالحي لم
تتـراجع فلـقد شـارك بفـاعلـية في
الـفــاعـلــيـات الــتي اقـيــمت بـغـزة
ـاضــيــة كــمـا أن خالل الــفــتــرة ا
شـعبـية الـتيـار اإلصالحي كبـيرة
في مـخـيـمـات الـضـفة وأؤكـد انه
فـي حــالــة إجـــراء اإلنــتـــخــابــات
فسوف يحصل التيار اإلصالحي
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عــــــلى عــــــدد ال بـــــــــــــأس بـه من
ـقــاعـد في اجملـلس الــتـشـريـعي ا

القادم .
{  وهل تـــرى أن مــصــر فـــشــلت في

صاحلة الفلسطينية ? حتقيق ا
- مصر حتى األن لم تعترف إنها
ــصــاحلــة فــشـــلت في حتــقـــيق ا
ــــصــــري واعــــتــــبــــر ان الــــدور ا
مــحــوري بــالــنــســبــة لــلــقــضــيـة
الـفلسـطيـنية ألن مـصر تعـتبر أن
قــضــيــة فــلــســطــ هي جــزء من
ــصــري وهي لم األمن الــقــومي ا
تــتـأمــر يــومـا مــا عـلى الــقـضــيـة
الـفـلـسـطـيـنـيـة ولم تـتـلـوث يـدها
بـالدم الـفلـسطـيني عـلى عكس ما
قـامت به بـعض األنظـمة الـعربـية
األخــرى وبـــالـــتـــالـي فـــإن الــدور
ـصـري ال غـنى عـنه في حتـقـيق ا

ـنــطـقــة ومـحــاولـة إعــادة حـلم ا
اخلالفة العثمانية وفي مواجهة
اخملطـطات التـركية فلـقد تصدى
الــتـــيــار اإلصالحي خملـــطــطــات
أردوغان ولـذا لـم يـكن غـريـبا ان
يـخـصص أردوغـان  1.7مـلـيـون
ــعــلــومـات عن ن يــدلي  دوالر 
زعـيم الـتــيـار اإلصالحي مـحـمـد

دحالن للتخلص منه .
{  وهل تــعـتـقـد أن قــيـادات حـمـاس
أخـطـأت بـزيـارة تـركـيـا وقـطـر وإيران
ألن ذلك يــوتـر الـعالقـات بـ حـمـاس

ومصر ودول اخلليج ?
- بـــالـــقــــطع ولـــكـن يـــجب أن ال
نــــنـــسـى أن حــــمـــاس جــــزء من
التـنـظـيم الـدولي لإلخـوان حنى
لـو أعـلــنت إنــهـا فـكـت االرتـبـاط
معه ورغـم ذلم فإن حـماس تدرك
ان مــصــر هي الــبــوابــة الــتي ال
ـنطـقة غنـى عنـها لـلـتحـرك في ا
كمـا أن مصـر تتـعامل مع األمور
بواقـعـية فـلم تـعتـرض عـلى هذا
التـقارب في مـقابل حـماية األمن
صري من خالل وجود القومي ا
تعـاون أمني على أعـلى مستوى
ب مصر وحـركة حماس لضبط
احلـدود ومنع تـسـلل اإلرهابـي

إلى الطرف . 
{  وهل تــــرى أن عــــدم مــــشــــاركــــة
حــمـاس فـي الـتــصـعــيــد األخـيــر بـ
إســرائــيل واجلــهــاد يـدخـل في إطـار

دى ? إتفاق تهدئة طويل ا
- بـالـقـطع فـحـمـاس تـسـعى إلى
حتقيق هذا الـهدف بتشجيع من
تـحدة والـتي تـسعى الـواليـات ا
إلـى إقــــامــــة كـــيــــان مــــســــتــــقل
لـلفلـسطيـني في قـطاع غزة في
إطـار صفـقـة الـقـرن وهـذا أحدث
نــــوع من الــــتـــوتــــر مع حــــركـــة
اجلـهـاد إال أن مـصـر استـطـاعت
احــتـواء هــذا الـتـوتــر مع حـركـة
اجلهاد من خالل اإلجتماع الذي

 ب الطرف بالقاهرة .
{  في الــنـهـايـة مــاهي رؤيـتك لـقـرار
الـبـرازيـل إفـتـتـاح مـكـتب جتـاري لـهـا

في القدس في هذا التوقيت ?
- رغـم أن هـــذا الــــقـــرار مــــجـــرد
وقف تصريحات إال ان تقاعس ا
الــعـــربي وعــدم اتـــخــاذه مــوقف
تحدة حازم بعـد قيام الواليـات ا
بـــنــــــــــــــــــقل ســــفـــارتــــهـــا إلى
الــقـــدس شـــجـع الـــدول األخــرى

اثلة . على إتخاذ خطوات 

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

ديرية العامة لشرطة محافظة بغداد ا
ديرية شرطة بغداد/ الكرخ ا
مديرية شرطة الطارمية
شاهدة مركز شرطة ا

العدد: ٢١
التاريخ: ١ / ١ / ٢٠٢٠

h ý Ê«bI
ـتضمن تـنفـيذا لقـرار السـيد قـاضي حتقيق الـطارمـية في ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩ وا
ـفقود ®w½«bN?A*« ÍœU?LŠ Ê«u?KŽ W?L?F½ ÂU?BŽ© فـي صحيـفت تـعمـيم اوصاف ا
ـفــقـود تــولـد ١٩٩١ اسم االم (ابـتــسـام حـواس مــحـلـيــتـ ونـود اعـالمـكم ان ا
ــشـاهــدة ابـو ) والــذي فـقــد بــتـاريخ ٢٦/ ١٠ / ٢٠١٤ يــسـكـن نـاحــيـة ا حــسـ
سـريويل/ الكم السـكني وهو طويل القـامة متوسط الـبنية اسمـر البشرة اسود
الـشـعــر. لـذلك يـرجى تـعـمـيـم اوصـافه في صـحـيـفـتـكـم وتـزويـدنـا بـنـسـخـة من
عمم فيها مدار البحث اعاله. شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير. الصحيفة ا

 …b¼UA*« WÞdý e d  jÐU{ ØWODŽ ”U³Ž dOCš bOIF «

ــــــصــــــاحلــــــة والــــــفــــــصــــــائل ا
الفلسطينية كلها تدرك ذلك .

œuNł ‰UA «

{  ومــا هـي أبــعــاد الـــدور الــقــطــري
ـصرية والـتركي في إفشـال اجلهود ا

صاحلة ? لتحقيق ا
- لألسـف فـــإن قــــطـــر وتــــركـــيـــا
تـؤديـان دورا ســلـبـيـا في إفـشـال
ـــصـــريــة لـــتــحـــقــيق اجلـــهــود ا
ــــعـــروف أن ـــصــــاحلـــة ومن ا ا
الــســفـيــر الـقــطــري قـام بــإدخـال
األمــوال الـــقـــطــريـــة إلى حـــركــة
حـمــاس ولم تـعــتـرض الــسـلــطـة
الفـلسـطـينـيـة على ذلك ألن أبـناء
أبـــو مــازن يـــقـــيــمـــون في قـــطــر
ويحمـلون اجلنسيـة القطرية أما
بــالـنـســبـة لـتــركـيــا فـهي حتـاول
تـنــفـيــذ مـخــطـطــات اإلخـوان في

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

دنية واجلوازات واالقامة  مديرية االحوال ا
مديرية احوال بغداد/ الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: ١٣٣٠٨

التاريخ: ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩

ÊöŽ« ØÂ

واطن (حـيدر صـبحي مـحمـد) دعوة قـضائـية لـتبـديل (اسم ابنه) وجـعله قـدم ا
ديـرية خالل ?UN?I—© فـمن لـديه اعتـراض مـراجعـة هـذه ا ?UN?I—© بـدال من ®» « b³?Ž®

ديـرية (١٥) خـمـسة عـشر يـوما مـن تاريخ الـنشـر وبـعكـسه سوف تـنـظر هـذه ا
ادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة بـطلبه استنادا الى احكام ا
ــعـدل عـلى ان يـكــون الـنـشــر بـأسم مـديـر عــام اجلـنـســيـة احملـتـرم. مع ٢٠١٦ ا

التقدير.
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ن الرقب في حوار مع (الزمان) ا

u—…∫ خريجو كلية بغداد في صورة تذكارية في دبي

 خريجو كلية بغداد في صورة اخرى
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