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ســلـمــان قــد دشن حـمــلــة في عـام
كـافحـة الفـساد كـجزء من  2017

خطته اإلصالحية في البالد. 
ــمــلــكــة الحــقــا أن هـذه وأعــلــنت ا
احلـــمـــلـــة جنـــحت في اســـتـــعــادة
حـــــوالي 106 مـــــلـــــيـــــارات دوالر
أمــريـــكي مـن األصــول والـــثــروات

نهوبة". "ا
 لــكن الـعـمـلـيـة تـمت في غـيـاب أي
نـوع من الـشفـافـيـة و لم يُـعلن عن
أي حتـقـيقـات أو مـحـاكمـات عـادلة

للمشتبه بهم.
ـملـكة بـضرورة وأوصى الـتقـرير ا
استـغالل رئاسـتهـا لقـمة الـعشرين
إلنهاء جـميع أشكـال قمع احلريات
الــســـيــاســـيــة ودعم الـــشــفـــافــيــة

واحملاسبة في اجلهاز التنفيذي.
w ½uð œuLł

وخـصص الـتـقـريـر جـزءا لـتـونس
إذ ذكر أنها تعـاني من حالة جمود
ـاضـية خالل الـسـنوات اخلـمـسة ا

ؤشرات الفساد. في ما يتعلق 
وحـقـقت تـونس  43من أصل مـئـة

ÊU e « ≠ ÊbM

كشف تقـرير نشرته وكـالة رويترز
ان شـــــركـــــة أونـــــا أويل دفـــــعت ٦
ماليـ دوالر رشاوى مـقـابل عـقود
نـفط عـراقـيـة فـيـمـا نـشـرت اسـماء

متورطة في ذلك. 
وبحـسب التـقرير فـان (محـكمة في
لـنــدن اسـتـمـعت اخلـمـيس إلى مـا
يفـيد بـأن شركة اسـتشـارات النفط
والــغـــاز أونــا أويل الــتـي مــقــرهــا
موناكو دفعت رشـاوى بلغت ستة
ماليـ دوالر لــلــفـوز بــعـقــود نـفط
عـراقـيـة عـقب سـقـوط نـظـام صـدام

.( حس
ويـواجه مـديـران سـابـقـان في أونا
أويل ومــديـر مــبــيــعـات ســابق في
شـركـة خـدمـات الـطاقـة الـهـولـنـدية
اس.بي.ام تـهمـا بالـتـواطؤ لـرشوة
مـسـؤولـ عـراقـيـ كـبـار من أجل
احلــصـول عــلى مــشـاريـع مـجــزيـة
وذلك فـي احملـــاكـــمـــة الـــتي بـــدأت
للـتـو.وتـتـعلق الـقـضـيـة بالـطـريـقة
الــتي ســعى بــهــا الــعــراق لــزيـادة
إنـتـاج النـفط ألكـثـر من مـثلـيه بـعد

اإلطاحة بصدام في 2003.
�وأراد الـــــعــــــراق تــــــركـــــيـب ثالث
مـــنـــصـــات عـــائـــمـــة في اخلـــلـــيج
وربـطــهـا عن طـريق خـطي أنـابـيب
كـبـيــرين بـصــهـاريج تــخـزين قـرب
حــقــول الــنـفـط بـحــيث تــســتــطـيع
الناقالت حتميل اخلام من البحر.
ويــقــول مــكــتب جــرائـم االحــتــيـال
ــثل اخلــطــيــرة في بــريــطــانــيـا 
اإلدعاء في الـقضـية إن (زيـاد عقل
وســتــيــفــان وايــتــلي وبــول بــونــد
خـــطــطـــوا مع عـــائـــلـــة إحــســـاني
سـيطـرة على أونـا أويل وآخرين ا
لـــلــتالعـب في عـــطــاءات مـــشــاريع

نفطية ب 2005 و2011).
ــتـهم كـل مـنـهم ويـنـفـي الـرجـال ا
بــالـتــآمـر لـتــقـد مــدفـوعــات غـيـر
مـشـروعـة ارتـكــاب أي مـخـالـفـات.
وســـيـــقـــدمـــون دفـــوعـــهم في وقت

الحق.
ومــفـتــتــحـا مــرافــعـة االدعــاء قـال
احملامي مايكل برومبتون إن (أونا
ؤسس أويل التي يسيطر عليها ا
ورئــــيس مــــجـــــلس اإلدارة عــــطــــا
إحسـاني وجناله قورش وسـامان

حتالـفت مع شركـات أخرى لـضمان
الفوز بعقود عن طريق التالعب في
الـــعـــطـــاءات ورشـــوة مـــســـؤولـــ

عراقي كبار).
ـحكمة وأبلغ برومـبتون احملـلف 
ساذرك كـراون في لـندن (الـغرض...
كــــــان الـــــــتــــــأكـــــــد من أن وثـــــــائق
ـواصـفـات الـعـطـاءات... من حـيث ا
الـفنـية ووثـائق الـتصـميـمات تالئم
الـشـركـة الـتي تـرغب أونـا أويل في
التحالف معـها... تالئم تلك الشركة

على حساب منافسيها).
وكان البريطاني اللبناني عقل (44
ــديـر الـسـابـق لـلـعـراق في عـامـا) ا
أونا أويل بـينـما شـغل البـريطاني
ـديـر وايـتلي (64 عـامـا) مـنـصب ا
العام للعـراق وقازاخستان وأنغوال
في الشركة وعمل أيضا لفترة نائبا

لرئيس اس.بي.ام.
oÐUÝ VBM

أمــا الـبــريـطــاني بـونـد (67 عـامـا)
فـــشـــغل ســـابـــقـــا مـــنـــصـب مـــديــر
نطقة الشرق األوسط في بيعات  ا

اس.بي.ام.
وزعـم بـرومـبـتـون أنه بـعـد (عـمـلـية
نـاورة والتالعب فازت طويـلة من ا
اس.بي.ام وأونـا أويل بعـقد تـوريد
ـنـصــات الـعـائـمــة في حـ فـازت ا
ليتون هـولدجنز األسترالـية بعقود
مــد خـــطـــوط األنـــابـــيب وتـــركـــيب

نصات). ا
وتــابع (إجــمــاال دفــعت أونــا أويل
رشــاوى بـنـحــو سـتـة ماليـ دوالر
لــلــفـوز بــالــعــقــدين الــلــذين تــبــلغ

قيمتهما معا 800 مليون دوالر).
وأُبــلغ احملـلـفـون أن "مـتـواطـئـا هـو
بـــاسل اجلــــراح اإلداري الـــســـابق
لــدى أونــا أويل في الــعــراق وكـان
مـعــروفـا بـلــقب (الـقــبـطـان) لــعـمـله
الــسـابق قــبــطـانــا بـحــريـا قــد أقـر
بـالـفــعل بـالــذنب في الـقــضـيـة وأن
قورش وسامـان إحساني يـواجهان
دعـــاوى جـــنـــائــــيـــة في الـــواليـــات

تحدة". ا
وحــــلت أربع دول عــــربـــيــــة ضـــمن
قـائــمـة أشــد عــشـر دول فــسـادا في
الــعـــالم وفق الــتــقــريــر الــســنــوي
ــؤشــرات مـدركــات الــفــســاد الـذي
تصدره منظمة الشفافية الدولية. 

نقطة في مؤشر مدركات الفساد. 
وخالل الـــــفــــتــــرة الــــتي ذكــــرهــــا
الــتـقـريـر أجــرت تـونس تـعـديالت
بلغ قانونية من شأنها حماية ا
عن الفـساد وحتـس الـقدرة على
الـوصــول لـلـمــعـلـومــات وإفـسـاح
ـدني وإرسـاء اجملــال لـلـمـجــتـمع ا

احملاسبة اجملتمعية.
إال أن هـذه القـوان لم تـكن كافـية
لـــــتــــحــــســـــ مــــوقع تـــــونس في
مؤشـرات الفسـاد وهو مـا ترجعه
ــنـظـمــة لـعــدم تـطــبـيق الــقـانـون ا

بشكل فعال.
وقـال الـتقـرير إن تـطـبيـق القـانون
هو التحـدي األكبر أمام تونس في

مكافحتها للفساد.
ـوارد وأوصى بــضـرورة تـوفــيـر ا
ـالـيـة والـبــشـريـة لـتـقـويـة هـيـئـة ا
ـزيد مـكـافـحـة الفـسـاد ومـنحـهـا ا

من االستقالل.
كـمـا أرجع الـتـقـريـر جـمـود مـوقف
تـــونس لـــعــدم مـــحــاســـبــة أي من
ــســؤولـــ الــســـيــاســيـــ عــلى ا

تعلقة بالفساد أو رد أي اجلرائم ا
ـــنــهـــوبــة. وهـــو مــا مـن األمــوال ا
يـــــرجع فـي جــــزء مـــــنه لـــــغــــيــــاب

االستقالل التام للقضاء.
WO*UŽ  UO uð

ـؤشـر على تـقيـيم الدول ويـعتـمد ا
وفق مقـياس من مئـة نقطـة بحيث
يـــقل الــفـــســاد كــلـــمــا زادت أعــداد
النقاط التي حصلت عليها الدولة.
ـؤشـر 180 دولـة ثـلـثـهـا وشـمل ا
فـقط حـصل عـلى أكثـر من خـمـس
نــقـــطــة. وقُــســمـت الــدول إلى ست
مـنــاطق هي األمــريـكــيـتــ وغـرب
أوروبـــــــــــا واالحتـــــــــــاد األوروبـي
والــصـحــراء األفـريــقــيـة والــشـرق
األوسـط وشـمـال أفــريـقــيـا وشـرق
أوروبـا وآســيــا الــوســطي وشـرق

آسيا واحمليط الهادي. 
وكــــانـت دول غــــرب أوروبــــا ودول
االحتاد األوروبي هي األقل فسادا
ـراكـز اخلـمـسـة األولى إذ حل في ا
ارك ثم نيوزيـلندا ثم فنلندا الد

ثم سنغافورة ثم السويد.
ويركز مـؤشر مدركات الـفساد لعام
2019 عـلى العالقـة ب الـسيـاسة
ــال والــفــســاد ويــســتــنـد عــلى وا
بــيــانــات حــول شــفـــافــيــة تــمــويل
احلـــمالت الـــســيـــاســيـــة ووصــول
اجلمهور الى عملية اتخاذ القرار.
وخـرج الـتــقـريـر بـســبع تـوصـيـات
ـيـا واسـتـعـادة إلنـهـاء الـفـســاد عـا
الـثـقـة في الـســيـاسـات احلـكـومـيـة
ومكافحة الفساد السياسي. وهي:
الــتــضـــيــيق عــلى فــرص تــضــارب
ــــصـــالح ومــــراقـــبـــة الــــتـــمـــويل ا

السياسي
وتعزيز نزاهة االنتخابات

وتنظيم أنشطة احلشد االنتخابي
والـتصـدي للـمعـامالت التـفضـيلـية
واطن من واحملسوبية وتـمك ا
القـرار السـياسي ومعـرفة حـقوقهم
ــدنــيـــة والــســيـــاســيــة. وإرســاء ا

راقبة واحملاسبة ا
وإجـمـاال كـشف الـتـقـريـر عـن تـقدم
22 دولة في محـاربة الفـساد على
رأســـهــــا الــــيــــونــــان وغــــوايــــانـــا
وإسـتـونـيـا. في حـ تـراجعت 21
دولـة بــيــنــهــا كــنــدا ونــيــكــاراغـوا

وأستراليا.
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والــــدول األربـــعــــة هي الــــســـودان
وليبيا واليمن وسوريا.

ورصــد الـتـقـريــر تـراجع سـوريـا بـ
13 نـقـطــة مـقـارنــة بـعـام 2012.
كــمـا تــراجع الــيــمن ثـمــاني نــقـاط

خالل الفترة ذاتها.
ـــــقـــــابـل كـــــانت اإلمـــــارات وفي ا
ـتـحـدة هي األقل فـسادا الـعـربـية ا
بـ الـدول الــعـربـيـة تـلــيـهـا قـطـر

بفارق تسع نقاط.
ÊULKÝ sÐ WKLŠ

ـملـكـة العـربـية وذكـر الـتقـريـر أن ا
الــســـعــوديـــة حــقـــقت تــقـــدمــا في
مــكــافــحــة الــفــســاد. وتــقــدمت في
ؤشر بأربع نـقاط مقارنة درجات ا

اضي.  بالعام ا
ـؤشر ال إال أن الـتـقـريـر وحـسـاب ا
يتنـاول معطيـات أخرى مثل سجل
ــــتــــردي في حــــقــــوق اإلنـــســــان ا
ـفروضـة على ـملـكة أو القـيود ا ا
الصحـفي والنـشطاء السـياسي

واطن بشكل عام. عارضة وا وا
وكـــان ولي الـــعــــهـــد مـــحـــمـــد بن
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وقـــال رئــــيس الـــهـــيــــئـــة عـــصـــام
عــبــدالـلــطـيف مــحــمـد ان الــهـيــئـة
بــاشـرت اعالن اسـمــاء الـوجـبـة الـ
تقدمـ للشمول (14) من ا
ــتــفــرغ بــواقع ــعـــ بــا بــا
داعــــيـــا 76مــــســــتـــفــــيــــدا)
ـسـتفـيـدين الـذين وصلت (ا
الــيــهم رســائل نــصــيــة الى
مـراجــعـة اقــسـامـهــا حـسب
ــــــواعـــــيــــــد احملــــــددة في ا

الرسائل).
qLŽ  UÐU «

ـــركـــز الـــوطـــني وســـجَّــل ا
ـهـنـية لـلـصـحـة والسالمـة ا
في وزارة الـعــمل والـشـؤون
االجــتـمــاعـيـة 352 اصـابـة
عــمـل بــالــقــطـــاع الــعــام في
بــغــداد واحملــافــظــات خالل

عام 2019.
ـــركـــز وقـــال مــــديـــر عــــام ا
الدكـتور نـاضر الـشمري في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان

(االصابـات التي رصدهـا وسجـلها
ــركــز كـانـت بـواقع 133 إصــابـة ا
عـــــمـل في وزارات الــــــصـــــنـــــاعـــــة
ـــعــــادن والـــنــــفط والــــتـــجـــارة وا
ائية وارد ا واالعمار واإلسكان وا
والنـقل والـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيا)
والوقف الـشـيعي و47 إصـابة في
اقـــــســــام الــــصــــحـــــة والــــسالمــــة
فـضال عن تــسـجـيل 168 ـهـنــيـة ا
إصابة في اقسام وشُعب الطوار
ـسـتـشفـيـات بـغداد واحملـافـظات
واربـع إصـابــات في شــركـة بــغـداد
لــلــمــشــروبــات الــغــازيــة).وبــلــغت
االســـتـــشـــارات واالســـتـــفـــســارات
الــقــانـــونــيـــة الــواردة الى هـــيــئــة
احلـمــايـة االجـتــمـاعـيــة / الـدائـرة
ـاليـة والـقانـونـية اكـثر االداريـة وا
من (1100)  استشارة واستفسار

قانوني خالل عام 2019.
و اجنــاز جــمـــيع االســتــشــارات
الواردة الى الـدائرة  بـنسـبة 100
ـئـة وتـوزعت االسـتـشـارات بـ بـا

حتـديـد نـسـبة ـتـغـيـرات االسـرية ا
واطــــفـــاء الــــعــــجــــز لــــلــــشــــمــــول
ابــداء الـراي بــالــقــضــايـا الــديــون

ستجدة على القانون). ا
ودعت هـيئـة احلمـايـة االجتـماعـية
ــواطــنــ إلـى االتــصــال بــاخلط ا
الـساخن 1018 لـتقـد الـشـكاوى
واالستفسارات والتبليغات عن أي
حــالــة جتــاوز عــلى راتب اإلعــانــة
االجــتـمــاعـيــة خالل اوقـات الـدوام
الـــرســمـي حــصـــرا.وتـــرأس وزيــر
الـــــتـــــخـــــطـــــيـط نـــــوري صـــــبــــاح
االجـتـمـاع األول لـلـهـيـئـة الـدلـيـمي
الوطـنية الـعليـا للمشـروع الوطني
ُـشكّـل حـديـثاً لـتـشـغـيل الـشـبـاب ا
ـثــلـ عن ويـضم في عــضـويــته 
وزارات الـــــتــــخــــطـــــيط والـــــعــــمل
والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة والـبــنك
ـــــركــــزي والــــقـــــطــــاع اخلــــاص. ا
وأوضح الـدلـيـمي خالل االجـتـمـاع
بحـسب بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ـشروع (أهـمـيـة ارتبـاط مـثل هـذا ا

بوزارة التخطيط; لوضع سياسات
ـــدى وتــرجـــمــتـــهــا إلى بــعـــيــدة ا
إجـراءات عــمـلـيـة تــسـهم بـتــفـعـيل
الـقـطـاع اخلـاص وريـادته خملـتـلف

القطاعات. 
»U³ý »UF³²Ý«

شـروع انطالقة مهـمة نحو عادّاً (ا
اســتــيـعــاب الــشـبــاب واســتـثــمـار
إمـكـانـاتـهم من خالل تـوفـيـر فرص
ومـنح الـقـروض ــنـاسـبــة الـعـمل ا
ـــيــســرة إلقــامـــة مــشــاريع مــدرّة ا
داعــيـاً إلى االســتــفـادة في لـلــدخل
ـرحلـة الـراهنـة من مـبادرة الـبنك ا
ــــركـــزي اخلــــاصــــة بــــاإلقـــراض ا
والـبالـغة تـرليـون دينـار). واضاف
البـيان ان (االجـتمـاع الذي حـضره
ـثـلـي مـنـظـمات عـدد من الـنـواب 
تـقدم في الك ا ـدني وا اجملتـمع ا
شــهـد مــنـاقــشـة وزارة الــتـخــطـيط
مـــســــــــــــودة قــــانـــــون مــــشـــروع
وآلــيــات مــنح تـــشــغــيل الــشـــبــاب

القروض للعاطل عن العمل).

عتصم ناطق احملررة يفتتح منى شرطة ا ÕU²²∫ رئيس صندوق اعمال ا «

دن العراقية Êb∫ حقل نفطي في احدى ا
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رجـعية الـدينـية العـليا في الـنجف االشـرف بأهمـيتـها الكـبيرة  اتسمتْ خَـطبُ ا
ـا تـنــطـلق من مـوقع ذلك انــهـا ال تـنـطــلق من حـســابـاتٍ مـصـلــحـيـة مــعـيّـنــةٍ وا
ــسـؤولـيـة الـشـرعـيــة ومن مـوقع مـا تـتــمـتع به من حـكـمـةٍ االحــسـاس الـعـالي بـا

وحِرْصٍ على سالمة البالد والعباد .
-2-

وقد حـاولنا ان نــــــقرأ مـا جاء في خطبـــتـها يوم اجلمعة  28/ج1441/2هـ
-2020/1/24 بتأنٍ فكانت هذه السطور :

هناك جملة ثوابت وطنية ال محيص عن االلتزام بها مَنْ قِبَلِ العراقي جميعاً :
أولها : احلفاظ على السيادة الوطنية العراقية .

وثانيها : احلفاظ على استقاللية القرار العراقي 
ـوّحد  بـعـيدا عن كلّ مـا يـضّر بـوحدة وثـالـثهـا : احلفـاظ عـلى العـراق الـواحد ا

شعبه وأرضه .
-3-

واحلفـاظ على هذه الثوابت الوطنية ال يعني شجب االنتهاكات واالختراقات التي
ـطـلـق لـكل الـوان تـمــارس مِنْ قِـبَلِ فــريقٍ مـعــيّن دون آخـر  بل تــعـني الــرفض ا

نتهكة ودون تمييز ب االطراف . االختراق لهذه الثوابت أيا كانت اجلهة ا
-4-

ـواطـنـون الـعـراقـيــون لـهم مـطـلق احلــريـة في اإلعالن عن تـمـسـكــهم بـثـوابـتـهم ا
واالحـتـجـاجات الـشـعـبـية ـشـروعـة وبـشكـل سلـمّي  الـوطنـيـة تـلك بـكل الـطرق ا
شروعة للـتعبير عن حـرص العراقي على السلـيمة ما هي االّ احدى الـوسائل ا

صيانة تلك الثوابت.
-5-

انّ االمالءات اخلارجـية مـرفوضـة جمـلة وتـفصـيال  وليس مـقبـوالً على االطالق
أنْ يُفـرضَ على الشعب العراقي ماال يريده  ذلك انّ ارادة الشعب العراقي البُدَّ

ان حتترم وال بُدَّ ان ال يتجاوزها أحد ...
-6-

مـاطلـة والتـسويف في تـنفـيذ ـرارة الكـبيـرة من ا رجـعيـة لم يخف ا ان خطـاب ا
طـالبـة بهـا بالـكثـير من ـطلـوبة .. تـلك االصالحات الـتي اقتـرنت ا االصالحات ا

التضحيات ..
ـئات من انـهـا لم تـذكر أرقـامـاً مـحـدّدة عن تـلك الـتـضـحيـات ولـكـنـنـا نـعـلم انّ ا
ـعــاقـ هم حـصـيـلـة تـلك ـصـابـ وا ـؤلـفــة من اجلـرحى وا الـشـهـداء واآلالف ا

نشودة . طالبات باالصالحات ا ا
-7-

نـشودة لن يقـود االّ الى مزيد من انّ التـراخي واالبطاء في تـنفيـذ االصالحات ا
ـســتـويــات وخـاصـة في ـعــانـاة عــلى كل الـصــعـد وا االضـطـراب واالهــتـزاز وا

اجلانب االمني والسياسي .
-8-

ان حـكـومــة تـصـريف االعـمـال قـد طـالـت أيـامُـهـا وكـان من الالزم االسـراع في
عنيّة تشـكيل احلكومة البديلة وما من سـبب لذلك االّ االختالفات ب االطراف ا
ـرجـعيـة نـصـيـحتـهـا لـهـذه األطراف بـالـتـعاون بـغـيـة حتـقيق بـذلك وهنـا وجـهّت ا

نشود بعيداً عن احلسابات اخلاصة . االجناز ا
-9-

سـتقـبل هي التي يجب ان صـلحة الـعلـيا للـشعب الـعراقي في احلـاضر وا ان ا
صالح واحلسابات األخرى . يكون لها االولوية على كل ا
ــرحــلــة الــراهــنــة هـو ــوّحــد في ا ـوقـف الــوطــني ا وانّ ا
ـطـلـوب في ظلّ اخملـاطـر احملـتـدمـة والـظـروف الـصـعـبة ا

التي تعيشها البالد .
-10-

وتتـكشف يوماً بعد آخـر حقيقة اولـئك الذين يتشدقون
ــرجــعــيـة بــيــنــمـا تــتــواصل شــكـاوى بــأنــهم انــصـار ا

توالية . رجعية منهم عبر خطبها ا ا
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ـعـانـدون بـكالمه مـثـلـمـا هـذا كالم الـله حملـمـد يـوضح فـيه اسـتـحـالـة ان يـتـأثـر ا

قبور ان يسمع. يستحيل للجسد ا
ن في الـسلـطة لـيـسوا انـبيـاء وال الـذين في السـلـطة اكـثر من الـنـاصحـون اليـوم 
معـاندين يـعتقـدون ان للـمظـاهرات اسـباب لـيست بـريئـة و ال حق لهم ان يـعبروا
عنه بل ومـنذ تـظاهـر العـراقيـون تـظاهـرات عفـوية ومـسيـسة بـعد 2003 عاب
اهل السـلطة ذلك وضـربوهم بحـجج خرق القـانون وهيـبة الدولـة مهمـل ان هذا
ـعارضة اجملتـمع ليس اورپيـا بل شرقي مـنهـوك بظلم سـابق كان الفـتة تـعلقـها ا
مـختصرها 35 سنـة بعثـية ومهمـل انهم جـلسوا عـلى السلـطة بفـضل امريكي
نـفـذ احلـرب فـأن قالت الـسـلـطـة غـيـر ذلك فهـي تكـــــــذب وان تـمـسـحت بـقوى
الشـعب فلتتذكر انهـا منذ شــــــــهرين واكثر تـمارس ادوارا تشبه ادوار سلطات

ماقبل 2003.
ـسمع من في القـبور" فالنـبي الرسول لم يـدخر جهـدا في استعراض وما انت 
مأخذه عـلى منظـومت في مـجتمـعه يوم ذاك العقـائد و الطـبقيـة العقـائد شيدت
كن له ان يـكون بـيئـة دوام لعـافية طبقـية يـصعـب معهـا اقامـة حق فاجملـتمـع ال 
قـبلـة ان اصـر على شـريـعة عـنصـريـة سواء اشـترعـهـا دون اسنـادها االجـيـال ا
لـلـرب او ادعـاهـا عـلى الـله كذبـا وهـذا يـشـمل الـكل فـالـله عـدل وعـدالـة و ليس
لـلعـدالـة و العـدل ان يكـونا مـنحـرف فـاللـه ال يتـرك للـناس سـبيال القـامة احلـجة
عـلــيه. ومـادام االنـسـان عــاقال بـالـغـا مــخـتـارا مـعـاصــرا لـلـحـدث مــطـلـعـا عـلى
نـوعات الـقانـون اللذين اتـفقـا على حـرمتـ همـا سفك الدم محـرمات الشـرع و
ـال فاالصرار عـلى حتليـلهما بـحجج وادعاءات و تـخويفات لن بال ذنب و نهب ا

تكون خواتيم فاعليها خيرا عند الله اوال واخيرا.
اديـة للـدول الكـبرى واالعالم من يجـري التـظاهـر ضدهم ال يـخشـون اال القـوى ا
الــغـربي وهم ال يـقـرأون الــصـحـافـة الـوطـنــيـة بـسـبب انـهم يــرون الـنـاس بـعـيـون
اخالقـهم هم وقـيـمـهم وقـيـمـتـهم فـشـخص امـضى خـمـسـة عقـود في قـلق حـزبي
ان والـقـوميـة يـظـهر مـتـأنـقا والـنـاس ربـعهم حتت خط يـتـطايـر بـ االحلـاد واال
ـثل دور الـهاد والـناس يـجري قـتلـهم وكل راحـته وامانه ان يـضحك الفـقر و
رؤوساء احزاب بـوجهه تصاحبه مجـموعة ال مجال هنا لـتقييمهم يـنظرون للعامة
بـأسـتـعالء ويـسـتجـدون الـسـنـد من احـزاب قـويـة كـانـوا قـد خـانـوهـا سـابـقـا ايام
ضـعـفـها فـقـسم مـعـلوم مـن اسمـاء كـبـار موظـفي الـدولـة بـعد 2003 مـعـروفون
نافي لنهب حصة بوضـاعتهم قبل السقوط وكـيف سارعوا للتسلق والعـودة من ا
ن في الـقـبـور وال سـبـيل حتت مـسـمـيـات ديـنـيـة وقـومـيـة هـؤالء وغـيـرهم اشـبه 
لـلـحـديث مـعـهم بل ال مـناص مـن احلديث عـنـهم حـتى ال يـكـون الـبـاطل حـقا ولن

يكون.
ظل الـنـاصحـون على نـصـحهم لـلـسلـطات الـتي لـفت احلبـال لـرقابـهـا وهي تعـاند
نـاصيـحـهـا او ال تكـلف نـفـسهـا مـشـقة االصـغـاء وكـان هذا ديـنـهـا طوال مـسـيرة
احلضارة االنـسانية تعـاند وعلتهـا اما الطمع او الغــــباء الذي يحيـطه بها بطانة
ـوت تـكـون اقسى وان الـسـوء فـلمـا يـكـتـمل الـعنـصـران فـأن ضـغــــــــطـة حـبل ا
وت حـسـرة وعض تـوافـر عـنـصـر واحـد مـنـهـمـا" الـطمـع او الـغـباء" جـاءت قـبـل ا

اصابع.
ابقوا على طمعكم

ابقوا بطانة السوء حولكم
جتاهلوا ان لالشياء طبيعة وحدود

جتاهلوا التاريخ او انتقوا ما يعجبكم منه
جتاهلوا ان لكم اعمارا محدودة ومدد حكم معلومة

سرعوا بكشف وجوهكم اكثر
كثروا من صفقات تزيد النهب

صوموا رمضان رياء الناس واقيموا صالة ال تصل خارج الشفاه
كـثـروا من الـفـقر واجلـهل فـلـعل وجـوه الـثوار الـتي افـاقت عـلى مـوعـد مع الـقدر

ستكون كابوسا تذوي امام صرامته كل كبائركم
ـال احلرام تـذكـروا او ال تتـذكروا تذكـروا انـكم مدد الـيد عـلى الـدم احلرم وا
فيـوم احلساب هنـا ليس ببعـيد وحسـاب ربك اسرع وهو كفـيل بأسماع من في

القبر او خارج القبر.
قال ال تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد مايبدل القول لدي وما انا بظالم

للعبيد".
مالحظـة عن تظاهرة اجلمـعة التي ارادها التـيار الصدري: مظـاهرة ضد الوجود
العـسكـري االمريـكي وهي مظـاهرة مـحددة الـطلب وال عالقـة لهـا اال بقـصة الـية

بقاء او سحب القوات وفق اتفاقية غير مفروضة.
ــوقف من رئـيـس اجلـمــهـوريـة مالحــظـة عن تــبـدل وتــبـاين ا
والذي سـيـواجه مـوجـة ضـغط سـيـاسي تـمـثل فـي توجـيه
اتهـامات قنص لفوج يتبعه ومحاولة حتييد بحجة الدعم
ــوقــفه من قــبل اطــراف تــتــنــافس بــيــنــهــا عــلى اظــهـار
االتيـكيت عبر الـتغريدات حتى صـار البلد مـقسوما ب
اء ومتـظاهر بح صوتـه من الغاز و هدفا مغـرد يده في ا

للرصاص.
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ومن جـــهــة اخــرى قـــالت مــديــر
ـهــجـرين في دائــرة الـهــجـرة وا
مـــحــــافـــظـــة ديـــالـى  ابـــتـــهـــال

الــدايــني لــ (الــزمـان) انه  (
شـمـول 500 عــائـلــة نـازحـة في

قـــرى  أمـــام طـــالب  الـــتـــابـــعـــة
ـسجـل ـقداديـة من ا لـقضـاء ا
ـــســــاعـــدات لـــدى الــــدائـــرة بــــا
االنــســانـــيــة الــواردة من وزارة
ـهـجـرين). واشارت الـهـجـرة وا

ــســاعــدات الــدايــني الـى ان (ا
التـي  توزيـعهـا على الـعوائل
الـعـائدة تـضمـنت سـلـة غذائـية

وسلة صحية وسلة منزلية). 
واكــدت مـديـر هــجـرة ديـالى ان

يدانـية مستمرة في (كوادرها ا
ـســاعـدات عــلى االسـر تــوزيع ا
الــنــازحـة والــعــائــدة في عــمـوم
مـناطق احملـافظـة للـتخـفيف من

معاناتهم) .
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أفـتــتح رئــيس صــنـدوق اعــمـار
ــتــحــررة مــصــطــفى ــنــاطـق ا ا
الــهـيــتي وعــمــار جـبــر مــحـافظ
صالح الــدين مــديــريــة شــرطـة
ـعتصم التابـعة لقضاء ناحية ا

سامراء. 
وحـضـر حـفل االفـتـتـاح  الـسـيد
الـلـواء احلـقـوقي  قـنـديل خـلـيل
قــائــد شـرطــة مــحــافــظـة صالح
الدين وقائممقام قضاء سامراء
األســـتــاذ مــحـــمــود خـــلف كــمــا
حــضـر احلــفل   مــدراء الـدوائـر
الرسـمية وجـمع غفيـر من ابناء

الناحية.
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وأعــلـنت نـاحـيــة بـني سـعـد في
مــــحـــافـــظـــة  ديــــالى عن إعـــادة
إحياء أكثر من 20 معمال بأكبر
مدينة صناعية داخل احملافظة
ـنـتج وذلك بـفـعل حـمالت دعم ا
الــوطــني الــتـي انــطــلــقت خالل
ــــاضـــــيــــة أثـــــنــــاء الـــــفــــتـــــرة ا

االحتجاجات اجلارية. 
وقـال مـديـر نـاحــيـة بـني سـعـد
جنم السـعدي لــ (الـزمان) امس
إن  (نــاحــيــة بـــني ســعــد تــضم
مديـنة صنـاعية هي االكـبر على

مستوى ديالى حتتوي اكثر من
450  مـعـمال ومـصـنـعـا إضـافـة
الـى ورش تـنــتج الــعــشـرات من
ــواد والـبــضـائع الــصــنـاعــيـة ا
والـغــذائـيــة واخـرى تــسـتــخـدم
كـــمـــواد اولـــيـــة في صـــنـــاعــات

مختلفة). 
وأضـاف الـسـعـدي  لـ (الـزمان)
ــــــنــــــتـــــوج أن  (دعــــــوات دعم ا
الـــوطــنـي واعـــادة الـــصـــنـــاعــة
الــعــراقـــيــة بــعــد تــشــرين االول
ــاضـي اتت ثــمــارهـــا خــاصــة ا
حـــمالت الـــكــبـــيــر عـــلى مــواقع
الـتـواصل االجتـمـاعي   مـؤكدا
أن "عــودة االنـتـاج فـي اكـثـر من
20 مــــعــــمال حــــتى االن بــــعــــد
توقف اسـتمـر سنـوات طويـلة).
وأشـار مديـر ناحـيـة بني سـعد
إلى  (وجـود حتضـيـرات إلعادة
ــــعــــامل ــــزيــــد مـن ا احــــيـــــاء ا
ـصــانع من قــبل اصــحـابــهـا وا
نــــظـــرا لــــزيـــادة الــــطـــلـب عـــلى
االنـــتـــاج احملـــلي) مـــؤكـــدا  أن
ديـنة الصـناعـية في النـاحية (ا
ســـتـــوفــــر االف فـــرص الــــعـــمل
لــلــعــاطــلــ وتــعــيــد انــتــعــاش
االقـــتـــصــاد احملـــلي لـــو اعـــيــد

العمل جلميع مصانعها) .  

¼W¾O∫ اجتماع هيئة رعاية ذوي االعاقة
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وأعـلـنت هيـئـة رعايـة ذوي اإلعـاقة
واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة في وزارة

الـــعــمل والــشــؤون االجـــتــمــاعــيــة
ـــتـــقـــدمــ الـــوجــــبـــة الـ 14من ا

ــتـفـرغ. ــعـ ا لـلــشـمــول بـراتب ا


