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الـسامة مثل مـادة الريس من اخلروع
من خـالل عمليـة معقدة كانـت تستخدم
بالغالب في عمليات اغتيال شخصيات
مــهـمـة يـكــلف األمـر اسـتـخــدام طـريـقـة
اطـالق نـار). واضـاف انـه اعـتـمــد عـلى
ــتـمــثل في اســتـخالص اخــتـصــاصه ا
ــركـبـات الـكــيـمـيــائـيـة من الــنـبـاتـات ا
واالعـــشـــاب الــطـــبــيـــة والـــرجــوع الى
االنـترنيت لغـرض جمع معـلومات اكثر

بـشأن طـريقـة استـخراج مـادة الريـس
الـسـامة من بـذور اخلروع وبـعد ان ا
ــــــــادة قـــــــام اســــــــتــــــــخالص هــــــــذه ا
بــاســـتــخــدامــهــا عـــلى حــيــوان االرنب
وبــــاءت بــــالــــفــــشـل وكــــانت هــــذه هي
احملــــاولـــة االولـى ولـــكــــنـــهــــا جنـــحت
بــالـتـجـارب الالحــقـة. وذكـر أن (هـنـالك
أكـثر من طريقة الستخدام هذه السموم
ومـن هذه الـطـرق حقـن الشـخص بـابرة

الــتـــنــظــيم بــشـــكل رســمي. وقــد رددت
ــعـهــود في جــامــعـة نــيــنـوى الــقــسم ا
عندما أخذني زوج شقيقتي إلى الوالي
الــشـرعي وكــان فـرحـا جــدا بـانــتـمـائي
كــونــهم بــحـاجــة مــاسـة الخــتــصـاصي
وهـنـا أصـبـحت احـد عـنـاصـر الـتـنظـيم
بــشـكل رســمي كـوني كــنت أقـدم بـعض
اأعـمال للتـنظيم بعـد ان يتم استدعائي
) مـضــيـفـا (لم لــطـلب عـمل شـيء مـعـ
يــتم إدخــالي دورة تـدريــبـيــة واكـتــفـوا
بــالـــدورة الــشــرعــيــة حـــيث كــنت اخــذ
الــدروس الــشـرعــيـة فـي داخل جـامــعـة
ـــدعــو أبــو مــحــمــد ــوصـل من قــبل ا ا
الــشـرعـي وهـو الــوالي الـشــرعي وكـان
يـأتي أسـبوعـيا إلعـطـاء محـاضرات في
الـعـقـيـدة والـتـوحـيـد والـتحـريض عـلى
رتدين وكانت ضـرب القوات االمنية وا
كـفـالـتي مئـتـ وخمـسـة وعـشرين الف
ديـنـار). ووفقـا لالعـترافـات فـقد الـتحق
ـجمـوعـة مكـونة من اربـعة ابـو قـتادة 
اشــخـــاص جــمــيــعــهـم من الــبــاحــثــ
ولـديـهم خـبـرات في مـجـال اسـتخالص
وصل ـواد وكـان مقـرها في جـامعـة ا ا
ــعــزل عن وكــان افـــرادهــا يــعــمــلــون 
اجملــامــيع االخــرى وال احــد يــدخل الى
مــكــانــهم غــيــر الــعــامـلــ فــيه وكــانت
االوامـر تأتي حينـها عن طريق مسؤول
ـــكــــنى ابـــو اجملـــمــــوعـــة الـــدكــــتـــور ا
الـولـيـد.وعن طـبـيـعـة االعـمـال الـتي قام
ــوكـلـة  الى ــهـمـة ا بــهـا ابـو قــتـادة وا
مـــجــمــوعــته  اوضـح ان (الــفــريق كــان
مـجهزا ببعض االجهزة أخملتبرية التي
ــواد مـن خاللــهــا يــتم  اســتــحــصــال ا
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وهـذه طـريقـة معـروفة لـكن هنـالك طرق
ـواد الــسـامـة في اخــرى مـنـهــا وضع ا
ـــظــلـــة - الــشـــمــســـيــة - اعـــلى راس ا
ـــســـتـــخـــدمـــة عـــنــد اإلمـــطـــار او في ا
الـدراجات لـكونـها حتـتوي عـلى نابض
لــلـفــتح يـســاعـد في االنــطالق بــسـرعـة
عـــالــيــة بـــدون ان يــشــعـــر احــد بــذلك)
.واكــــمل ابــــو قــــتـــادة ( تــــكــــلـــيــــفي
بـاستخراج غاز ثاني اوكسيد الكاربون
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صـــدقت مـــحـــكـــمــة حتـــقـــيق نـــيـــنــوى
اخملـتـصـة بـقـضـايـا اإلرهـاب اعـتـرافات
احـد قـادة مـا يـسـمى بـديـوان الـتـطـوير
والـتصنـيع العسكـري في تنظيم داعش
اإلرهـابي يدعـى ابو قـتادة وكان يـشغل
مـــــنــــــصب احـــــد مــــــســـــؤولي ديـــــوان
الــتـطــويـروالــصـنــيع الـعــسـكــري وهـو
حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم
الــكــيـمــيــاء ويــعـمـل أسـتــاذا في كــلــيـة

وصل.  التربية بجامعة ا
ونــقـل بــيــان جملــلـس الــقــضــاء االعــلى
تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس عن قــــاضي
ـتهم الـتـحـقـيق في احملكـمـة قـوله ان (ا
ــشــاركــة في اعــتـــرف بــاالنــتــســـاب وا
أبــحـاث مـخـتــبـريـة الـغــرض مـنـهـا هـو
إيــجـاد مـواد سـامـة تــسـتـخـدم في قـتل
ـدن األشــخـاص وأخـرى يـقـصف بـهـا ا
والقرى التي حتررها القوات األمنية).
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وبـحـسب البـيان فـإن (ابو قـتادة الـبالغ
مـن الـعــمـر  47 عــامــا واحلـاصـل عـلى
شـهـادة الـدكـتـوراه في علـوم الـكـيـمـياء
والـذي يعمل أستاذا في كـلية التربية -
وصل بـنـات قسـم الكـيـميـاء بـجامـعـة ا
هـــو اب الربــعــة اوالد). ونــقـل الــبــيــان
افـادة ابـو قتـادة بشـكل تفـصيـلي وجاء
فــيـهـا ان (انـتـمـائـي الى تـنـظـيم داعش
االرهـابي في عام  2015كـان عن طريق
زوج شـــقـــيـــقــتـي الـــذي يــعـــمل ضـــمن
صـفـوف الـتنـظـيم بـصـفة طـبـيب مـخدر
ـوصل الذي سـتـشفى الـعـام في ا فـي ا
الـح عليّ ألكـثر من مـرة لكي انـتمي الى
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كشفت دائرة الـتحقيقات في هيئة النزاهة العامةعن قيامها بتنفيذ عمليت منفصلت
فروضة عليها لضبط تـصاريح ومعامالت كمركية لم يتم استيفاء الـرسوم القانونية ا
في مـديـرية كـمرك أم قـصـر األوسط وميـناء أم قـصـر الشـمالي مـبـينـة أن العـمـليـت

تهم من بينهم مسؤول في مديرية الكمرك. أسفرتا عن ضبط عدد من ا
 واوضـحت الدائرة أن (مالكـات مديريَّة
حتــقــيق الــبــصـرة الــتـي انـتــقــلت إلى
ــنت من كــمــرك أم قــصــر األوسط تــمــكـَّ
ضـبط  مسؤول األمور الكمركية لقيامه
بـصـرف دفــتـر تـصـاريح كــمـركـيـة ألحـد
اخمللص بشكل مخالف للقانون حيث
ضُـبِـطَت بحـوزة اخمللص  25تـصريـحة
دون دفع الــرســـوم الــقــانــونـــيــة لــهــا).
وأضـافت إنه ( خـالل الـعمـلـيـة ضـبط
تــصـــريــحـــة  لم يــتـم اســتـــيــفــاء 250
ـفـروضـة عـلــيـهـا فـضالً عن الـرســوم ا
تــصـاريح أخــرى كــانت مــخـفــيــة خـلف
كــرفــانـــات االســتــنـــســاخ). وأوضــحت
ـديـريــة تـمـكـنت الـدائــرة أن (مالكـات ا
بـعـملـيـة مـنفـصـلـة في  ميـنـاء أم قـصر
الــشــمــالي من ضــبط ثـالثــة مــعــقــبـ
بــحــوزتـهـم مـعــامالت كــمــركــيــة أثــنـاء
قـيامهم بإكمال إجراءاتها بدون تخويل
َّ تــــنــــظــــيم رســــمي).  وبــــيــــنت أنَّه (
ضبوطات مـحضري ضبط أصوليَّ با
ت الـلـت نُـفـذَتا بـنـاءً على في الـعـملـيـَّ
مُـذكَّرتي ضـبط قضـائيَّتـ وعرضـهما
ـتــهــمــ عــلى الــســيـد قــاضي رفــقــة ا
ُـخـتـصـة بـقـضـايا مـحـكـمـة الـتحـقـيق ا
الـنزاهة في البـصرة الذي قرر تـوقيفهم

على ذمة التحقيق).
عـلى صعـيد اخـر اجرت رئاسـة محـكمة
اسـتئنـاف النجف االحتـادية بالـتنسيق
مع دائــرة صــحـــة احملــافــظــة بــأعــمــال
الـتعفر والتـعقيم لكافـة اروقة استئناف

الـرابـعة/ 1من قـانـون مكـافحـة اإلرهاب
رقم  13لـسـنـة 2005 واعـلـنت مـحـكـمـة
اسـتئنـاف بابل االحتاديـة عن اتخاذها
إجـراءات وقـائـيـة عـديـدة ضـد فـايروس
كــورونـــا مـــشـــيــرة إلـى إلــغـــاء نـــظــام
الــبـــصـــمـــة بـــشـــكل مـــؤقت وتـــنـــظـــيم
محاضرات توعوية.وقال رئيس محكمة
اسـتـئـنـاف بـابل الـقـاضي حـيـدر جـابر
في تــصـريح صـحــفي امس إن (رئـاسـة

االسـتئناف بـاشرت منذ بـداية األسبوع
بــالــتــعــاون مـع مــديــريــة صــحــة بــابل
بــإجـــراءات وقـــائــيـــة عــديـــدة إذ جــرى
ـفرزة تـشكـيل جلـنة من عـدد من أفراد ا
الــــصــــحـــيــــة في احملــــكــــمـــة بــــإجـــراء
الــفـــحـــوصـــات عـــبــر أجـــهـــزة قـــيــاس
احلـرارة) مؤكـدا (توزيع القـفازات على
ـــوظـــفـــ لـــلـــتـــقـــلـــيل مـن الـــتالمس ا
ـباشر). وأضـاف القاضي أن (مـديرية ا

ـــدني في بـــابل تــعـــاونت مع الــدفـــاع ا
احملـكمة في تعـفير وتعـقيم أرجاء مبنى
االســتــئــنــاف واحملــاكم الــتــابــعــة لــهــا
عقـمات التي أوصت ـواد وا بـواسطة ا
بـها الـدوائر الصـحيـة ومنظـمة الـصحة
ـيـة). وتــابع أن (رئـاســة احملـكـمـة الـعــا
أمــرت كــإجـــراء وقــائي بــإلـــغــاء نــظــام
الــبـصــمــة مــؤقــتــا حتــاشــيــا لــلــزحـام
وخـاطبت احملـاكم التابـعة لهـا بضرورة

ــركـز االعالمي جملـلس الــنـجف. وذكـر ا
الـــقــــضـــاء األعــــلى في بــــيـــان امس ان
الكـات الصحـية قامت بعـمليـة تعقيم (ا
بـنى رئاسة اسـتئنـاف النجف وتـعفيـر 
فـضال عن تــوزيع الـكـمـامـات عـلى كـافـة
ـــوظـــفـــ واحلـــراس الـــقـــضـــائـــيــ ا
ــعــقــمــات حـرصــاً عــلى وتــزويــدهم بــا

ؤسسة القضائية). سالمة ا
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وأصـدرت محكمة جنايات صالح الدين
وت بحق حـكم باإلعدام شـنقاً حتى ا
إرهــــابي عن جــــرائم خــــطف وقــــتل في
ـركـز اإلعالمي قـضــاء الـشـرقـاط.وقــال ا
جملـلس الـقـضاء األعـلى في بـيـان تـلـقته
(الــزمــان) امس إن (الــهــيــئــة الــثــانــيــة
حملــكـمـة جــنـايــات صالح الـديـن نـظـرت
ـدان واحــد الـدعـوى دعــويـ اثــنـتــ 
ـة خــطف وقـتـل عـضـو االولى عن جــر
مــجــلس نــاحــيــة الـســاحـل االيـســر في
قـضـاء الشـرقـاط والـدعوى الـثـانـية عن
ـة خـطف وقتـل مسـؤول الـصـحوة جـر
دان في قـضاء الشرقاط). وأضاف أن (ا
اعترف باالنتماء الى مايسمى عصابات
داعش االرهــابـيــة بــعـدمــا ردد الــبـيــعـة
وارتـدى الــزي االفـغـاني وحـمل الـسالح
واشـتـرك في عدة عـمـلـيات اجـرامـية مع
افـراد مــجـمــوعـته في مــنـاطق الــكـيـارة
ومـخمـور ومـصطـفى بيـجي) مـبيـناً أن
ـوت (االحــكـام بــاإلعـدام شــنــقـا حــتى ا
ادة دان يأتي اسـتنادا ألحـكام ا بـحق ا

االلــتـزام بــالــتــعـلــيــمــات الــصـادرة عن
الـدوائـر الصـحـية). وخـلص إلى الـقول
أن (احملـكمـة استـقبـلت أيضـا فريـقا من
جـمـعـيـة الـهالل األحـمـر الـعراقـي/ فرع
بـــابل قــــدم مالحـــظـــات تــــوعـــويـــة عن
ــســـتــجــد وكــيــفــيــة أعــراض الــوبــاء ا
الـــوقـــايـــة مــــنه) وتـــمـــنـى (الـــسالمـــة
والـصــحـة لـلـجــمـيع والـشــفـاء الـعـاجل

للمرضى).

ولـعــدم تـوفـر اخلـبـرة الـكـافـيـة في هـذا
الـشـأن استـعنت بـاحد افـراد اجملمـوعة
واتـــفــقــنــا عـــلى ان يــذهب الـى مــعــمل
ـشـروبـات الغـازيـة لـغرض اسـتـخراج ا
هـمة ـادة وبالـفعل ذهب واكـمل ا تـلك ا
ـهـمـة اجلـديـدة هي بـدال عــني وكـانت ا
احلـــصــول عــلـى مــادة ســامـــة جــديــدة
تــسـتــخـدم بــاالسـلــحـة الــقـتــالـيــة مـثل

الصواريخ). 
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مــضــيــفــا (ثم اصــبــحت مــســؤول هـذه
اجملـــمـــوعــة كـــوني كـــنت اعـــمل بـــجــد
ومــثــابــرة وكــونـهـم عـلـى اتـصــال دائم
مـعي حتى قبل الـبيعة واالنتـماء بشكل
واقــعي وهــنـا تــوصـلــنـا الخــتـيــار غـاز
ـسـتـخــدم في تـطـويـر الــكـلـور الـســام ا
ـعمل الذي االسـلحـة بعـدما  تفـكيك ا
ــشــروبــات كــان مـــخــصــصــا النــتــاج ا
الــكــحـــولــيــة والــذي كــان في مــنــطــقــة
الــرشــيــديــة واخـذ االجــهــزة الى داخل
ـعلومات ـعمل اخلاص بـنا وجمعت ا ا
وطـرق الــتـحـضـيـر ولـكن لم اجنح هـذه
ــرة) مــؤكـدا ان (األوامــر الــتي تـصل ا
إلـيــنـا هي اسـتـخـراج او حتـضـيـر غـاز
يـــكــون ســـامًــا لـــكي يــتـم اســتـــخــدامه
ــخــتــلف اجملــاالت ونـحن كــنــا نــبـذل
قـــصــــارى جـــهـــدنـــا مـن اجل ذلك وقـــد
جنـحنا بعمل غـازات واستخدمت ولكن
لم نـسـتـطع تـطويـرهـا أو الـوصول الى
الـطـمـوح الـذي كنـا نـصل الـيه وانـتهى
عـمل هذه اجملمـوعة عنـد دخول القوات
األمــــنـــيــــة الى مـــحــــافـــظــــة نـــيــــنـــوى

وحتريرها). ناطق احملررة %d¹d∫ قوات أمنية في إحدى ا

vÝd∫ باخرة ضخمة راسية في ميناء أم قصر
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ـجـمـله  يـتـحـرك خـارج إرادة ـاني الـعـراقي مـنــقـسم هـذا الـوضع  الـوضع الـبـر
تعددة  نتفظة منذ اكثر من اربعة اشهر  فبالرغم من وجهات النظر ا اجلماهير ا
فـأن حكـومـة عالوي أمـامـها اسـتـحـقاقـات مـركـزية  مـن مهـامـهـا وزارة مسـتـقـلة 
ـبكـرة  وهـو مـطـلب شـعبـي ملح  وحتـديد تـوقـيـتـات مـحـددة الجراء االنـتـخـابـات ا
ـتــظـاهـرين ــرجـعـيــة الـرشــيـدة في الـنــجف االشـرف  ومــحـاسـبــة قـتــلـة ا تـؤيـده ا

والفاسدين .
هذه االشـتراطـات يبـدو إنهـا التروق لـلبـعض من الكـتل  وتريـد أن تكـون الوزارات
ـكونـات  وهي ذاتهـا التي فـشلت من كـيانـاتهـا السـياسـية عـبر مـايسـمى بحـقوق ا
ـغا والـفوائـد من تلك طـيلة الـ 17 عامـا لكـنهـا مصـرة على احملـاصصـة وكسب ا

الوزارات .
ال  أمـا مصـالح الشـعب وثورة الـشباب ـعادلـة معـقدة واسـاسيـاتهـا السـلطـة وا ا
والـتـضـحـيـات الـبـشـريـة الـكـبـيـرة  فـهي في مـؤخـرة اجـنـدة تـلك الـقـوى  ومـايـثـير
االهـتمـام هو مـاذكرته الـتقـارير  من إن االدارة االمـريكيـة اليعـنيـها سـقوط حـكومة
قبلة رحلة ا ا ترشح عودة السلطة لرئاسة اجلمهورية لقيادة ا ؤقتة  وإ عالوي ا
ـوقفـ الـكردي والـسني ومن مـعـهم من الشـيعـة في هذا  وهـي أي امريـكا تـؤيد ا
ـشهـد اكثـر ويدفع الـبالد الى الفـراغ السـياسي الـسـياق  وهـذا الوضع سـيعـقد ا
ــان  بـحـكم االنـشـقــاق احلـاد بـ الـكـتل وقـد يــكـون ايـضـاً االسـتــقـاالت من الـبـر

انية . البر
ـواقف من حـكـومة عالوي  إال انـهـا مـثـلت حالً مـعـقوالً في بـغض الـنـظـر عن كل ا
ـكن أن يزيـح الغّمـة عن قلب رحـلة الـراهنـة  واالساس في هـذه احلكـومة الذي  ا
بكرة على أن اليـتجاوز السنة من تشكيلها  البالد  هو حتـديد وقت لالنتخابات ا

رحلة القلقة من التاريخ العراقي . وهو مطلب شعبي ووطني في هذه ا
ـراقبـون يـدركـون بـأن كـيـانـات احملـاصـصـة  الـتي تـمـتـرست في الـسـلـطـة  مـنذ ا
ـر حتـى االن ليـس من الـسـهل أن تـتـنازل عـن هذا ـنـدوب االمـريـكي بـر حـكـومـة ا
ـكـونـات بـعـيدا عن كـسب رغم فـشـلـهـا  وبـاتت تـتعـكـز عـلى مـايـسـمى بـحقـوق ا ا
مفاهـيم واستحقـاقات الوطنـية العراقـية  وهذه احلالـة تدفع بالسـؤال التالي  متى
كـونـاتهـا  ومتى اسـتـفاد الـشـعب من تلك قـدمت هـذه االطراف الـسيـاسـية خـدمـة 

كونات من هذه االطراف ..?  ا
إن الشـعب العراقي بكل فصائله االجتمـاعية إذ كان في كردستان العراق  أو في

وصل تكريت والرمادي وا
وكذلك في بـغداد والبصرة والنـجف وكربالء وذي قار والديوانيـة وميسان وكركوك
ـسـتقـلـة مايـؤهـلهـا الدارة الـبالد في هذه والـكوت  تـمـتلك مـن الكـفـاءات الوطـنـية ا
رحلـة الدقيقة  وهي كـفاءات مرموقة نظـيفة االيادي والقـلب والتوجه  أما جتربة ا
االحزاب والكـيانات السيـاسية في الوزارات ومواقع الـدولة فأن معظـمها قد فشلت
فـشال ذريـعـا  فـلـماذا االصـرار عـلى الـفـشل وهم يـدركـون جـيـدا إن مراحـل حكم
احملاصـصة كانت اقسى ماشهده العراق في تاريخه احلديث  وعلى وفق ذلك ثار

الشعب ضدها ولم تهدأ ثورته .
إن اتفاق خنادق احملاصصة  ضد حكومة عالوي  علماً إن تلك اخلنادق لم تاتي
بـبـديل افـضل مــنـهـا  ولم تـطـرح مـشـروعـا سـيـاسـيـا مـقـبـوال لـلـشـعب  ولم تـفـكـر
تداخلة  فقط همها في االصرار على تشكيل الوزارة من قبلها عاجلـة االزمات ا
 أي أن يـكـون الـوزراء بأمـرة كـتـلهم واحـزابـهم  ولـيس بـأمرة رئـيس الـوزراء كـما
يـحـصل فـي كل مـرة من الـتـوزيــر ويـفـشل رئـيس الــوزراء في حتـقـيق أي مـشـروع
ؤيـد من بعض االطراف الدولية يخـدم العراق وشعبه  إن هذا االتـفاق التخندقي ا
يـهـدف الى تهـمـيش الدور الـعـراقي واضعـاف الـعالقة بـ فـصائل اجملـتـمع وجعل

نافع احلزبية فوق كل االرادات الوطنية  . ذهب والعرقية وا ا
إن مــايــسـمى بــالــدولـة الــعــمـيــقــة الـتي بــنــيت عــرقـيــاً وطــائـفــيـاً
شكلة  ولم يعد أمام ومحاصصياً  هي بالضرورة جوهر ا
ـكـلف محـمـد تـوفيق عـالوي سوى الـلـجوء رئيس الـوزراء ا
ــواقف  لــكي تــكـون ـالبـســات وا لــلـشــعب وكــشف كل ا
ا يـجري  وبـذلك يكون اجلمـاهير الـعراقـية عـلى معرفـة 

ا سبقه في مصارحة الشعب العراقي . افضل 

كليـة الدفاع الوطـني تدرس الستراتـيجية الـشاملة (اقتـصاد- سياسة  –اجـتماع –
عـسكـر) وتـخـتتـم عامـهـا ب (تـمرين اعـداد الـدولـة للـحـرب) ويـعني اعـداد اقـتـصاد
سـلحة للحرب مع دولة مفترضة ولكل منها الدولة وسـياستها ومجتمعها وقواتها ا
ـناقشـة وغيـر ذلك  وكان الـطلبـة يقـسمون الى مـجمـوعت األولى اسبوع لـلحل وا
تقـدم احلـلـول مطـبـوعـة وتقـوم الـثانـيـة بـنقـد تـلك احلـلول وبـعـدهـا تأتـي آراء الهـيـئة
التـدريسية ... هـذا ما ذكرني به البـرنامج احلكومي لـلسيد مـحمد عالوي حيث انه
ـعاضل االربع اعاله ولـو انه غيـر مرتب  وجـاء بنفس الـطريـقة التي حلـول لنفس ا
كـانت حلـول الـطلـبة تـأتي بـها ولـيس في ذلك اسـتهـانـة حيث ان الـطلـبـة كانـوا قادة
كبـاراً ال تقل درجاتهم عن مدير عام / قـائد فرقة / عضو فـرع صعودا وكنا نركز
معهم عـلى تعليمهم طريقة التفكير الصحيحة للوصول الى وضع اخلطة على ضوء
ـهـمــة وعـلى ضـوء مــبـدأ مـشـابه لــلـمـبـدأ الــعـسـكـري (( انـتــشـر وأال تـمت)) وهـو ا
((اخـتـصـر وأال تـفـشل)) وهـذا ال يـعـني ان أخـتـصـر بـاجلـوانب االسـاسـيـة فـأقـول
((سيـادة القانون)) او (( حصر السالح بيد الـدولة)) او ((العمل على توفير أجواء
مطـمـئـنة لـلـمـواطنـ ومـشجـعـة لـلمـشـاركـة في االنتـخـابـات)) كمـا جـاء في بـرنامج

السيد عالوي
اذا? وكيف? كانـوا يقولون مثال (تـعزيز العالقـات اخلارجية مع ايران ) فـأسألهم: 
اذا نـعزز العالقات هل لـوجود مصلحـة مشتركـة? او حتد مشترك .. آلخ .. ام ان
األمـر هـو حب قــبل كل شيء كـمـا يـجـري اآلن ومن احلـب مـا قـتل? فـأي بـلـد حتـبه
اكــثـر من بـلــدك يـعـد من انــواع احلب الـقـاتــلـة  فـرغـم الـكـورونـا ال نــغـلق احلـدود
ونــبـقـيـهــا مـفـتـوحـة لـألغـراض (الـتـجـاريــة) وال نـقـول نـبـقــيـهـا لـلــتـصـديـر االيـراني

لك ما نصدره ألي كان اال العملة الصعبة خصوصا وأننا ونحمد الله ال 
بـعـد ذلك اسـألهم كـيف? كـيف نـعـزز الـعالقـة? هل يـذهب وزيـر خـارجيـتـنـا لـيـشرب
الشـاي مع وزير خارجيتهم? وهل توجد عالقات دون تفعيل وظيفة اقتصادية? وهل
سنجـعل اقتصادنا في خدمة الـسياسة فتذهب ريحنـا ام نضع السياسة في خدمة

االقتصاد فنرتقي?
همـة التي حتدثنا عـنها فااللتـزام بها يجعل بوصـلتك مصانة من اما فقـرة حتديد ا
ـكـلف? ـكـان الـســيـد ا الــتـذبـذب واالنـحـراف  مـن اين اسـتـقي مــهـمـتي لـو كــنت 
اذا جئت من بيروت بطائـرة خاصة باآللية ذاتها التي جاء بها استقـيها بأن أسأل 
نتفض هدي ?? الـذي جاء بالـظرف الذي جـاء بي هو الشـعب ا السـيد عادل عبـد ا
والذي هو لم يـطالب باحلصة التمـوينية او الكهربـاء بل ان اول مطالبه كانت ((نريد
وطن)) وهي لــيـسـت بـحــاجـة الى تــرجـمــة او تـوضــيح  وأن وضـعــهـا بــالـبــرنـامج
احلكـومي ال تتم بـالـطريـقة الـتي وضعت بـها عـلى مدى  17 عـاما  ((عـدم الـتدخل
في الـشـؤون الــداخـلـيـة )) او ((اقــامـة عالقـات مــتـوازنـة مع دول اجلــوار)) وكـلـهـا
ـطلب (( نريد وطناً)) وهذا ما ينسحب مكررة دون جـدوى وكلها ال تمثل استجابة 
عــلى ((حـصــر الـسالح...)) الــذي وعـدنــا به قـائـديـن عـامـ ســابـقــ دون خـطـوة

بسيطة واحدة بهذا االجتاه
ـوجه لـهذا سـأتـوقف هنـا لـيس ألني اكمـلت الـقول بل ألقـول ان الـنقـد غـير الـبـناء ا
الـبرنـامج  كـان غـير مـحـايـد الى حد بـعـيـد فمـثال يـذكـر البـعض انه لم يـتـطرق الى
ـتـظاهـرين  وهي مـذكـورة  وهنـاك نـقد جـاء عن سـوء فـهم لألمور مـحـاسبـة قـتلـة ا
ـكـلف بـتـحــديـد مـوعـد االنـتـخـابـات بــالـسـاعـة والـدقـيـقـة فـمـثال هـنـاك مـن يـطـالب ا
ـان وهـيـئـات مـتـصـورين ان رئـيس الــوزراء مـخـول بـكل شيء مـتـنــاسـ وجـود بـر
ـسـتقـلـة هي مـستـقـلة بـالـكـامل وال تأخـذ اوامـرها اال من ـفـوضيـة ا مـستـقـلة وأن ا
مـجلس الـنـواب وقد تـطعن بـذلك احملكـمة االحتـاديـة وعنـدما تـقول االنـتخـابات بـعد
لك اال ان يـحثـها ومع ذلك جتـاوز سلـطته وقال عشـر سنـوات ال 
((بفـترة اقل من سـنة))  وهنـاك من وجه النقـد بقوله انه لم
كـاتـب االقتـصـاديـة لألحـزاب  وهي لـيـست ضـمن ـنـع ا
صالحــيــاتـه بل ان ذلك يــدخل في اطــار قــانــون االحــزاب
والــذي يـــحــتــاج الـى ضــمــانــات خـــصــوصــا وأن احــزاب

ال السياسي. السلطة حتمل السالح وتمتلك ا
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افتتح اللواء الركن عبد احلس التميمي قائد عمليات بغداد  صباح أمس جسر الفالحات على  دجلة  الذي يربط مناطق  الطارمية   بالفالحات
 لعبور  العجالت واألشخاص  وكان اجلسر  مغلقاً منذ اكثر  من عشر سنوات  . وتأتي  هذه اخلطوة لتام اخلدمات  وتسهيل  حركة

همة. ناطق ا واطن  بعجالتهم  في هذه ا ا
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وتــراثــيــة وطــبــيـــعــيــة أخــرى بــغــيــة
ـنـظمـة الـدولـية إستـحـصـال مـوافقـة ا
ي. على ضمها إلى الئحة التراث العا
وقـال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
لف الـذي أعدته وزارة الـثقـافة يـعد (ا
األوسع من نـوعه مـنـذ إنـشـاء الـوزارة
ويـــضـم  مـــديـــنــــة نـــفـــر األثــــريـــة في
ـرود (الـعـاصـمة الـديـوانـيـة مـديـنـة 
األشوريـة في محـافظـة نيـنوى مـدينة
واسط اإلسـالمــــيــــة شــــاطـي دجــــلــــة
ـــعــظم والـــبــاب الــتـــراثي بـــ بــاب ا
ا فيه شارع الرشيد وشارع الشرقي 
ـتــنـبي طــريق احلج الـقــد الـرابط ا
قـدسـة مـشـترك ب الـكـوفـة والـديـار ا
مع الـسـعــوديـة مـقــبـرة وادي الـسالم
وبـحـر النـجـف بـحيـرة سـاوة حـصن
األخـيـضـر في كـربـالء قـلـعـة هـيت في
اإلنبـار قـلعـة كـركـوك قلـعـة العـمـادية
في دهــوك مــوقع أثــري في حــلــبــجــة
مـشــتــرك مع ايـران  طــاق كــسـرى في
ـدائـن جـنــوبي بــغــداد). واضـاف ان ا
(الالئــحـة تــتــمــيــز بـالــتــنــوع اآلثـاري
ا ينـسجم مع والتراثـي واجلغرافـي 
الثـراء احلـضـاري الـذي تـزخر به بالد
متد إلى آالف الرافدين عبر تاريخها ا
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منح رئيـس جامعـة بغـداد وكالـة عماد
حــسـ مــرزة احلــســيــني تــدريـســيي
دة شـهر واحد. وقالت اجلامعة قـدما 
وثيقة اطلعت (الـزمان) عليها امس ان
الك التدريسي احلسيني منح جميع ا
واالداري والـفــني في اجلـامــعـة قــدمـا
دة شـهر حلـصولـهم على كـتاب شـكر
وتــقـــديــر مـن مــكـــتب رئـــيس الــوزراء
15/13993 ــــــــــرقم  بــــــــــكـــــــــتــــــــــاب ا
فـــــــــــــــــــي  3/10/2018 وكـــــــــــــــان
ذكـور قـد ورد بتـوقـيع نوفل الكـتـاب ا
ـنـاسـبـة دخـول ابـو الـشـون احلـسن 
ز جامـعة بـغداد ضمـن تصـنيف الـتا
الـبــريـطــاني لــفـضــلى اجلـامــعـات في

العالم لعام 2019. 
عـلى صـعـيـد آخـر أعـلن وزيـر الـثـقـافة
والـــســـيـــاحـــة واآلثـــار عـــبـــد األمـــيـــر
احلمداني عن إضافة معبد اللش الذي
يعـد  مقـر اجمللس الـروحاني لـلطـائفة
األيـزيـديـة في الـعـالم ويـقع في قـضـاء
شيخان عـلى بعد 60 كيلومـتراً شمال
ــوصل ضـمن الـالئـحـة غـرب مـديــنـة ا
ي الـتي تعتزم التمهـيدية للـتراث العا
ــــهـــا إلـى مـــنــــظـــمـــة الـــوزارة تــــقـــد
الـيـونـسـكـو إلـى جـانب مـواقع آثـاريـة
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