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ـناسبـة عيد نـاسبة  مدينـة دهوك 
راس الــسـنــة الــكــلـدانــيــة االشــوريـة
الـــســـريـــانـــيـــة - اكـــيـــتـــو .. وجـــاب
ـسـافة 7كم ـسيـرة  شـاركـون في  ا ا
ـركز مـدينة عبر الـشوارع الـرئيـسية 
دهوك تتقدمهم كـراديس حلملة العلم
ـقـراطـيـة االشـوري عـلم احلـركـة الـد
االشـــوريـــة ومن ثم كـــراديس تـــمـــثل
كشافة حمورابي  باالضافة باالضافة
لــعـــلــمي اقــلـــيم كــردســتـــان والــعــلم
الــعــراقـي  اضــافــة لـــكــردوس لــلــزي
االشـــوري ارتـــداه عـــدد من قـــيـــاديي
احلــركــة وهم كال من فــريــد يــعــقـوب
ونــيـــنب يــوسـف ومن ثم نــخـــبــة من
كتب الـسياسي القيـادي واعضـاء ا
ومن بيـنهم سكـرتيـر احلركـة السابق
نـــيـــنـــوس بــثـــيـــو واشـــور ســـركــون
وجـيـفـارا زيـا وحـنـان اويـشـا  فـضال
ـســانـدين عن مـجــامـيع كــبـيــرة من ا
ؤسسات ؤازرين والتنـظيمـات وا وا
الــتـــابــعـــة لــلـــحــركــة وبـــرزت ضــمن
ـــســيـــرة الفــتـــات كــتـــبت بـــالــلـــغــة ا
السـريـانيـة واللـغـة االنكـلـيزيـة فضال

عن شباب يحملون العلم الكلداني .
ـســيـرة عـبـر عـدد من وعـلى هـامش ا
ـكـتب الـسـيـاسي وقـيـادي اعـضاء ا
ثـله حلـول العام في احلركة عـن ما 
اجلـديد اذ ذكـرت حـنـان اويـشـاعـضو
ـكــتب الـســيـاسي مــسـؤولــة مـكـتب ا
راسـل مـوقعـنـا عن ان االنـتـخـابـات  
مسيرة العام تميـزت بحلولها وابناء
شعبنا يحتفلون بعيد القيامة اجمليد
شـاركة الـواسعة تـعبر  مشيـرة بان ا
بالشك عن حـجم الـقــاعـدة الـشـعـبـيـة
التي تتمتع بهـا احلركة وهي تستعد
للـدخـول للـمـعتـرك االنـتخـابي الـقادم
فيـما بـ اشور سركـون  عن امنـياته
بــان يــكــون الـــعــام اجلــديــد مــحــطــة
ناطقه لتحقيق امـان شعبنا بـعودته 
فــضال عن حتــقـــيق رغــبــته بــبــلــورة
محافـظة سهـل نينـوى لتكـون احملطة
االبـرز الستـقـراره واسـتـئـنـاف عـيشه
ريرة الكر وانـهاء مـحنته نـزوحه ا
ـكتب السـياسي نينب واتفق عضو ا
ــثل يـــوسف بـــان الــعـــام اجلـــديـــد 
فرصة للفرح لتـزامنه مع عيد القيامة
وكالهــمــا فــرصــتــان  البــعــاد غــيــوم
االحـزان الـتـي عـاشـهــا شـعـبــنـا عـلى
مدى الـسـنـوات السـابـقـة  بيـنـمـا قال
عــضــو مــجــلس مــحــافــظــة نــيــنــوى
مـسـؤول فــرع بـغـديـدا لــلـحـركـة داؤد
بـابـا  عن امـنـيـته بـان يـحـتفـل براس
السنة البابلية االشورية العام القادم
في موقعه في مناطقنا بسهل نينوى
 ولـفـت فـريــد يـعــقــوب مـســؤول فـرع
شرفة دهوك للحـركة رئيس الـلجنـة ا
الحـتـفـاالت اكـيـتـو ان مـشـاركـة الـعام
ـقارنـة مع االعوام احلالي ضـئيـلـة با
السـابـقـة نظـرا لـتعـذر مـشاركـة ابـناء
نـاطقنا بسهل شعبنا من الـقاطن 
نـــيـــنـــوى بــــســـبب اجـــراءات نـــقـــاط
الـتــفـتــيش واالوضـاع االمــنـيــة الـتي
ــنــاطق فــيــمــا قــال تــشــهــدهــا تــلك ا
شليمون شمـعون مسؤول فرع بغداد
للحـركة عن ان احـتفال زوعـا بالـسنة
ــيـز بــســبب تــزامــنه مع اجلــديــدة 
احتفاالت شعـبنا بعيـد القيامة فضال
عن احتفاء العراقـي بالنصر  وقرب
ـا يـؤكد بـانـها مـحـطة االنتـخـابات 
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سيحيون في العاصمة بغداد أحيا ا
األحـد "عـيـد الـقــيـامـة اجملـيـد" حـيث
تــوجـــــــهــوا إلى الـــكــنــائـس إلحــيــاء
طقوس ومـراسم العيـد بعد 30 يوماً

من الصوم.
يــذكـــر أن "عــيــد الـــقــيــامـــة" أو "عــيــد
الــفـصـح" هـو مـن أكـبــر األعــيــاد لـدى
ـسـيـحـيـ وفي هـذا الـيـوم ينـتـهي ا
الـصوم الـكـبـيـر وينـتـهي فـيه أسـبوع
اآلالم و يبدأ مـا يسـمى "زمن القـيامة"
الذي يـستـمر أربـع يـوماً في الـسنة

الطقسية إلى غاية "عيد العنصرة".
نـاسبة ايضـا   دعا بطريرك وبهذه ا
الـكــلـدان في الــعـراق والـعــالم لـويس
رفائييل ساكو الـعراقي الى الوحدة

وعمل اخلير وحتقيق السالم.
وأضاف سـاكـو في مـقابـلـة خص بـها
راديو سوا "أقـول لكل عـراقي مخلص
لبلده وشعبه سر قدما إلى األمام في
صــنع الــسالم وحتــقــيق اخلــيـر لــكل
" ودعـا سـاكـو إلى نـسـيـان الـعـراقـيـ
ـــاضـي وأن "يـــغـــفـــر الـــعـــراقـــيـــون ا

لبعضهم البعض".
وقال البـطريـرك إن أوضاع العـراقي
ــســيــحـيــ مــتــدهـورة وال ســيـمــا ا
ـعـانـاة الـتي سـببـهـا تـنـظيم بـسبب ا
داعش وأضـــــاف "صـــــحـــــيح أن األلم
عـمـيق لـكن الـرجـاء مـوجـود واآلمـال

كبيرة".
وتابع البطريرك ساكو أن الوضع في
سـهل نـينـوى أكـثـر تـعـقـيـدا من غـيره
"لــوجــود نـــوع من الــقــلـق في غــيــاب
ـركـزيـة وحضـور فـصـائل الـسـلـطـة ا

متنوعة".
لـكن الـبـطـريـرك سـاكـو أكـد أن سـبـعة
آالف عائلة مسيحية من أصل عشرين
ألفا عادت إلى ديارها واحـتفلت بعيد
الـقيـامـة "الـبـلد كـلـهـا في حـالـة خوف
وانتـظار... لـكن هنـاك آمال.. ونتـمنى
أن تكـون االنتـخابـات بادرة خـير وأن
ستـقبل لـكل العـراقي ومن تضمـن ا

سيحيون بينهم ا
وفي االول من نــيــسـان ايــضــا شـارك
االالف في مسيرة جمـاهيرية نـظمتها
ـقـراطـيــة االشـوريـة في احلـركـة الــد

الذي مـنـذ يـوم “اجلـمـعــة الـسـوداء ”
ــســيـــحــيــة في عــاشـــته اجلــمــاعـــة ا
ـوصل لم يــعـرف أحــد أي خـبـرٍ عن ا
رئــيس األســاقــفــةوحــدهم خــاطــفـوه
األفراد في تنظيم القاعدة في العراق
حتــدثـــوا لــلــمـــطــالــبــة بـ “مــشــاركــة
ـسـيـحـيـ األشوريـ فـي اجلـهاد” ا
وفدية بقيـمة ثالثة مالي دوالر. رغم
التزام الـبابـا بندكـتس السـادس عشر
ـونـسـنـيـور رحو ـحـاولـة حتـريـر ا
اغتيل زعيم الطائفة الكلدانية ورُميت
جثته.اليوم تسعى الكنيسة العراقية
إلـى احلــــــصــــــول عــــــلـى اعــــــتــــــراف
ـوصل بـاسـتـشـهــاد رئـيس أسـاقـفـة ا
للكلدان باإلضـافة إلى ضحايا آخرين
سيحي. ان ا قُتلوا بسبب الكره لإل
فترض أن يتم إرسال ملف إلى ومن ا
مــــجــــمـع دعــــاوى الــــقــــديــــســــ في
الـفـاتـيـكـان الـذي يـديـره الـكـارديـنـال
اإليـــطـــالي أجنـــلـــو أمـــاتـــو ويُـــعـــنى

بدعاوى التطويب والتقديس.
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  اذار تعـهـد نـائب الـرئـيس األمـريكي
مايك بينس بأن إدارة الرئيس دونالد
ــســـيــحــيــ تــرامب ســـوف حتــمي ا

ضطهدين في العراق. ا
وبحسب بيان لـلبيت األبيض حتدث
مــــــايك بــــــنـس مع رئــــــيـس الـــــوزراء
العـراقي حـيدر الـعبـادي عـبر الـهاتف
ـنــاقــشـة "االنــتـخــابــات الـقــادمـة في
الـعــراق  والـتــقـاريــر حـول مــحـاولـة
إيــــران الـــتــــدخل في االنــــتـــخــــابـــات
الـــعـــراقــيـــة وتـــشــكـــيل احلـــكـــومــة 
واحلــــاجـــــة إلى ضـــــمــــان حــــريــــة و

ـواطـنـ انـتـخـابـات نـزيـهـة تـشـمل ا
العـراقيـ الـذين شردهم الـقتـال ضد

داعش ".
في تغريـدة على الـتويتـر قدم الـسيد
بـنس أيــضًـا تـفــاصـيل مــحـادثـته مع
رئــــيس الــــوزراء الــــعــــراقـي حــــيـــدر
الـعــبـادي واوضح  له الــتـزام االدارة
ــســيــحــيـ االمــريــكــيــة بـحــمــايــة ا
ـضـطـهـدين في واألقـلـيـات الـديـنـية ا

العراق والشرق األوسط.
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وسط الـــدمـــار الـــذي مــا زالـت آثــاره
واضحـة للعـيان في كـنيـسة الـطاهرة
الـكـبرى اكـبـر الـكـنـائس الـسـريـانـية
الكاثوليكية في مدينة قرقوش شرقي
ـسـيـحـيون مـحـافـظـة نـيـنـوى اقـام ا

. قداس عيد الشعان
وعقب اقامــــــــة القداس الذي ترأسه
بـــطـــريـــرك الـــســـريـــان الــكـــاثـــولـــيك
اغـنــاطــيـــــــوس يــوســــــــف الــثـالث
يـونـان الـيــوم االحـد جـرت مـراسـيم
مـــســيـــــــــــرة الـــشـــعــانـــ وســـــــط

البلدة.
ـســيــحــيـ الى وعــاد الـكــثــيــر من ا
قرقوش التي طرد تنظيم داعش منها
ـــــســـــاعــــــدة من الـــــدول في 2016 

الغربية والفاتيكان.
وعلى اصوات االجراس خرج االالف
في مـسـيـرة بـشـوارع الـبـلـدة رافـعـ

اغصان الزيتون.
وقــال الــقـس يــوسف مـــامــو لـ"الــغــد
برس" ان "هذا االحتفال الثاني بأحد
الـشـعـانـ قـبـيل عـيـد الـفصـح بـعد

حترير قرقوش".

لــلـتــغـيــيــر  وجتـديــد االوضــاع الـتي
يشهدها البلد ..

 ÊU O½ 4   

الــقت عــنـــاصــر من قــوات مــكــافــحــة
ـرتبـطة مـباشرة نظـمة وا ـة ا اجلر
ـجـلس الـوزراء الـقبـض عـلى مـدير
مركز كلكامش حلماية االثار والتراث
الـدكتـور فـيـصل جـبـر وبـرفـقتـه طاقم
اعالمي من هيئـة االذاعة الـبريطـانية
(الـــــــــبـي بي سـي ) ظـــــــــهــــــــر يــــــــوم
امس(الـــثالثــاء )بـــدوافع الـــتــنـــقــيب

االثاري بدون موافقات رسمية .
 عملـية القـبض على جبـر جاءت على
خـلـفـيـة اعالنه الكـتـشـاف مـنـحـوتـات
تبـ ثـورا مـجـنحـا عـلى جـدران نفق
يـقع اســفل الــتـلـة  اخلــاصـة بــجـامع
الــنــبي يــونـس والــتي قــام عــنــاصــر
الـدولـة االسالمـيــة بـتـفـجـيـره في 22
ا تـمـوز (يــولـيـو ) من عـام  2014 
فــتح مــنــافــذ الكــتــشــاف الـعــديــد من
رتبـطة بالعهد االشوري نحوتات ا ا

دينة نينوى .
ــكـتــشف  يــقع اسـفـل الـتــلـة الـثــور ا
بـحــوالي  40 قــدم وبـاجتــاه مــديــنـة
ـا يـعـزز ارتــبـاطه بـحـقـبـة ـوصل  ا
لك االشـوري حلمالت الـصيد تولي ا
التي كـانوا يوثـقوهـا بنـوعيـة خاصة
من الـثــيــران اجملـنــحـة وفق مــا اكـده
مــتـخــصص بــالــتـنــقــيـبــات االثــاريـة

وقعنا .
امــا جـــبــر فــقـــد نــشــر عــلـى مــوقــعه
التـواصلي في (الـفيس بـوك ) صورة
تبـ اكـتشـافه مـشـيرا الى ان هـيـئته
تــدل عــلى اكــتــشــافه الحــد الــثــيــران

اجملنحة.
االكــتــشــافـات اجلــديــدة تــعــبــر عــمـا
يــخــتـزنـه الـتـل االثــري الـذي شــرعت
ـوصل ومــؤسـسـات اخـرى جـامـعــة ا
في خـــطـــوة لــــردمه واعـــادة تـــاهـــيل
ـدمر تـمامـا كما فـعل رئيس اجلامع ا
النظام السابق حينما اخبره االثاري
ـعروف الدكـتور بهـنام ابو العراقي ا
الــصــوف عـــمــا يــخــتــزنـه تل الــنــبي
يـونس فـامـر الغالقه تـمـامـا وتـاهيـله
ـدرجـات اضافـة لـتـعـمـيـره لـلـجامع
اليـــ عـــلـــيـه في مـــطـــلع وصـــرف ا
الـثـمـانـيـنـات ..جتـدر االشـارة الى ان
الدكـتـور فيـصل جـبـر تبـنى مـبادرات
سيحي عديدة فيما بـخص اجلانب ا
مـنـهـا قـيامـه برفـع اكـبر صـلـيب عـلى
ـقابـلـة لديـر مار كـوركيس في التـلة ا
نــهــايــة نــيـســان (ابــريل ) مـن الــعـام
ـــاضي فـــضال عن مـــســـاهــمـــته مع ا
مــجــلس اغــاثـة مــســيــحــيي الــعـراق
بــــاطالق الـف فــــانــــوس مــــضيء في
ــنــاســبــة الــســنــة ــوصـل  ســمــاء ا

اجلديدة (اكيتو) .
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اوردت فــضـــائــيـــة رووداو الــكـــرديــة
تــقــريــرا عن احلــمالت االنــتــخــابــيــة
سيـحي  اذ قالت اخلاصة بقـوائم ا
في تـقـريـرهـا  بــان مـسـيـحـو الـعـراق
ـنطـقة يرون بـأن إقـليم كـوردستـان ا
الوحيدة اآلمنة التي بإمكانهم تنظيم
حمالتهم الدعائية لقوائمهم اخلاصة
بانـتخـابـات مجـلس الـنواب الـعراقي
قـرر تـنظـيمـهـا في الثـاني عـشر من ا

قبل. أيار ا
وللمسيحيـون سبع قوائم يتنافسون
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دائرة قـطـرها  12متـراً  وعـدم إضـافة اي
أجهزة ومـكونات  أخـرى ألبراج االتصال
وقع ديـريـة وإحـاطـة ا اال بعـد مـوافـقـة ا
بسيـاج غيـر معدني بـارتفـاع  مترين  مع

وضع عالمات حتذيرية .          
وأعلنت مـديرية بـيئة الـنجف اجراء 944
فــحــصــا كــيــمـيــاويــا وبــكــتــريــولــوجــيـا
ــيـاه فـي مـحــافــظـة وخملــتـلـف مـصــادر ا

النجف االشرف .
 UMOŽ h×

وقـال مــديـر بــيـئــة الـنــجف عـادل مــحـمـد
اجلبـوري إن (فرق لـلمـديريـة أجرت عدداً
من الـفـحوصـات لـعـيـنـات  جـمـعـها من
ـعـرفـة تـراكـيـز نسب مـيـاه بحـر الـنـجف 
ــيــاه ــذاب في ا األمالح واألوكــســجــ ا
ـــيـــاه لـــلـــتـــنـــوع ومـــدى مـالءمـــة هـــذه ا
ـوجود فـيهـا واحلـيلـولة دون اإلحيـائي ا
حـدوث تـلــوث يـؤدي الى تـدمــيـر احلـيـاة

همة). البرية في هذه البقعة ا
راقـبة  وأوضح اجلبـوري أن (عـملـيـات ا
والـفـحص اخملـتـبـري التـي جتـرى بشـكل
دوري من قــبـل مــديــريــة بــيـــئــة الــنــجف
االشرف تـهـدف إلى وضع قـاعدة بـيـانات
بيـئيـة والعـمل عـلى احلفـاظ على احلـياة
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منحت  وزارة الـصحـة والبيـئة مـوافقات
بيـئيـة إلنشـاء أبراج اتـصاالت تابـعة الى
مديرية اتصاالت وبريـد محافظة النجف.
وقـال مــديـر بــيـئــة الـنــجف عـادل مــحـمـد
اجلــبــوري ان (ابــراج االتــصــاالت قــدمت
ـتــضـمن االلـتـزام تـقـريــر األثـر الـبــيـئي ا
وافقات باحملددات البـيئيـة و منحهـا ا

البيئية).
ـديـريـة من خالل الـفـرق  مـؤكـدا (سـعي ا
الـــرقـــابــيـــة  عـــلى مـــخــتـــلف االنـــشـــطــة
وافقات عتمدة في اعطاء ا واجراءاتها ا
الالزمـة لـتــحـسـ  مـسـتــوى الـبـيـئـة في
الـــعـــراق وإنـــشـــاء انـــشـــطـــة مـــطـــابـــقــة
لـــلـــمــحـــددات الـــبــيـــئـــيــة تـــكـــون ضــمن
ية (صديقـة للبيئة) مواصفات حديثـة عا
ـواطن واالرتـقـاء بـالواقع بغـيـة حـمـاية ا

البيئي نحو األفضل). 
ويـتـضـمن تـقـريـر األثـر الـبـيئـي  االلـتزام
بـاحملـددات الـبـيـئـيـة والـتي مـنـهـا ال تـقل
ـسـافة الـعـمـوديـة بـ احلـافـة الـسـفلى ا
لـهــوائـيــات الـتـغــطـيــة وأعـلى نــقـطـة في
ــبــاني واإلنــشــاءات عن مــتــرين ضــمن ا

لـديـهم  اي حـالـة او مالحـظـة وجـود  اي
ـنـاطـق احلـدوديـة الـغــام مـنــجـرفـة فـي ا

التي  زيارتها) .
 ومن جانب آخر أكد النائب عن محافظة
 ديـالـى احـمــد مــظـهــر لــ (الــزمـان)   ان
(هناك اكـثر من  400 مشـروع متـلكئ في
ديـالى تـوقف مـنــذ عـدة سـنـوات بـسـبب
ـالــيــة وســوء االدارة والــفــسـاد االزمــة ا
ــعـتــمـدة )  ـعــايــيـر ا وعــدم مـطــابـقــة ا
مـضيـفـا ان (هـذا يـفـرض عـلى الوزارات
ـعـنــيـة وحـكــومـة ديـالى مــراجـعـة هـذه ا
شـاريع بـشكل دقـيق وجـدولتـهـا حسب ا
ناطق هم مع مـراعاة ا اولوية االهم ثم ا
احملــررة بــشــكل خــاص والــتــأكـيــد عــلى
اسـتبـعـاد الـشـركـات الفـاسـدة والـفـاشـلة
وادراجـهـا في الــقـائـمـة الــسـوداء بـشـكل

نهائي) . 
W¹uÐdð W¹UMÐ

وفي سـيــاق مـتـصـل أعـلن  رئــيس جلـنـة
التربـية في مجـلس محافظ ديـالى احمد
الـربـيــعي  لـ (الـزمـان) امـس إن  (بـنـايـة
ــعـلــمـ في مــنـطـقــة الـتــحـريـر إعـداد ا
والتي تعد أكـبر بناية تـربوية في ديالى
بـدأ مشـروع إعـمـارهـا من خالل تـبـرعات

الكوادر التعليمية وذوي الطلبة) .
 وأضاف الربيعي أن  (البـناية مهجورة
مــنـذ  15ســنــة مــتــتـالــيــة وهي تــرتــبط
ــنــاطق بــذاكــرة أهـــالي ديــالى فـي كل ا
بـاعـتــبـارهـا كــانت نـافـذة لــتـخـريج آالف
ـعلـمـ خالل عـقـود قـبل أن تـنتـقل إلى ا
مكـان آخـر بـسبب الـظـروف األمـنيـة بـعد
الــعــام 2003).ونــفـت وزارة الــصـــنــاعــة
عـادن تـقـاريـر حتدثت عـن نيـتـهـا بيع وا
او تهد مـقر الـشركـة العامـة لصـناعات
الـنــسـيج واجلــلـود في مــنـطـقــة الـكـرادة
بـبـغـداد.وقـال الـنـاطق االعالمي لـلـوزارة
عـبـد الــواحـد عـلـوان الـشــمـري في بـيـان
امس ان (الوزارة تـنفي وبشـكل قاطع ان
تكـون لـديـها الـنـية فـي بيع او ازالـة مـقر
الشركة لغـرض اقامة مشـروع استثماري
مول كمـا ورد في بعض مـواقع التواصل
االجـتــمـاعي). وأكـد ان (الــشـركــة تـعـطي
ــوظـــفــيــهـــا والــعـــامــلــ في االولــويـــة 
ـا تـنـاقـلـته مواقع مـصانـعـهـا وال صـحة 
االنترنيت) داعيا اياها الى (توخي الدقة
في نـــشــر االخــبـــار واســتــســـقــاءهــا من
مصـادرهـا الـرسمـيـة وان ابـواب الوزارة

مــفــتــوحــة لــغــرض االســتــفــســار عن أي
موضوع). وكان منتسـبو الشركة وجهوا
السبت نداء اسـتغاثة النقـاذ شركتهم من
البـيع والتـهد حيـث أشاروا إلى ان ما
يــسـمــة بـ (األيــادي الــفـاســدة ومــافــيـات
الـفــسـاد تــسـعى لــلـقــضـاء عـلـى الـصـرح
ـنـتسـبون في الصـناعـي الكـبيـر). وقال ا
بـيـان صـحــفي (نـحن مـنـتــسـبي الـشـركـة
الـعــامـة لــصـنــاعـات الــنـسـيـج و اجلـلـود
نوجه لـكم نـداء استـغاثـة النـقاذ شـركتـنا
من االيـادي الـفــاسـدة ومـافـيــات الـفـسـاد
التي تسـعى للقـضاء على صـرح صناعي
ـوقع الرئـيـسي لـلـشـركة كـبيـر يـتـمـثل بـا
الـعــامـة لــصـنــاعـات الــنـسـيـج و اجلـلـود
الــكـــائن فـي بــغـــداد - الــكـــرادة خــارج -
ســـاحــة احلـــريــة). وأضـــاف الــبـــيــان ان
(الفـاسدين سـيقـومون بـهدم مـقر الـشركة
وحتويـله الى مـشـروع اسـتثـمـاري يـخدم
مصلحة الفاسـدين و يقضي على الشركة
والــعــامــلــ فـيــهــا وهم اكــثــر من 2000
موظف وقد  نـقل كافة االقـسام االدارية
ـوقـع البـديل و الـفـنـية فـي الـشركـة الى ا
فعال). وتـابع بالـقول (هـنا نـستـصرخ كل
عـــــراقـي شـــــريـف والســـــيـــــمـــــا االخـــــوة
االعالمي و القنـوات الفضائـية للوقوف
معنا ودعم تـظاهرتنـا وتغطيـتها اعالميا
والـتـي تـظـاهــر بـهــا مـنــتـســبـو الــشـركـة
الـعـامـة لــصـنـاعـات الــنـسـيج و اجلـلـود
صــبـــاح امس االحـــد في مــقـــر الــشـــركــة

الكائن في بغداد).

ــال احلـرام قــادتـنــا الــفــوضى الــســيـاســيــة لــلــفـرقــة واخلــصــام واكل ا
واالخـتالف عـلى اخــتـيـار الـوزراء ولـون الـعــلم الـعـراقي ونـغــمـة الـنـشـيـد
الوطني  وصعـوبة االختيـار ما ب نـصير شمه وكـاظم الساهر وغـيرهما

سيظهر الف اختيار وقرار.
 هــكـذا ولـالسف مــزقــتـنــا االحــزاب لــتــعــدد االرادات  والـوالءات وجــهل
صـالح والسـحت احلرام بقـرارات السـياسة االدارات وحتكم اصحـاب ا
ومـايتـعـلق بـالـسـيـادة التي ضـيـعـهـا سـاسـة الصـدفـة ومن لـبس الـعـمـامة
وانـتحل نـسب الـنـبي عـلـيه الـسالم وارتـدى الـبـدلة االنـيـقـة وربـطـة الـعنق
لـونـة  وصـدق انه عـضـو حـكيم فـي مجـلس الـنـواب او مـحـلل سـياسي ا
قـدار الـدفع بالـدوالر وصـرنا نـسمع وبوق اعالمي يـلـمع صور مـريـديه 
في كل قـــضـــيـــة شـــتى االراء من الـــداخـل واخلـــارج والــغـــريـب ان هــذه
الفـوضى غيـر اخلالقة فـاقدة االخالق تـهمش اهل االخـتصـاص وتفرض
عليهم الـقصاص واالقصـاء حتى لو تـفردوا بعلـمهم ووطنيـتهم الن ذنبهم

الوحيد رفض االنتماء الحزاب احملاصصة.
حدث ذلـك في قضـايـا كـبرى وتـفـاصـيل صـغيـرة فـكل يـدلـو كمـا يـقـولون
بدلـوه اال اصحـاب الشـان مغـيبـون ونـتذكـر معـركة اخـتيـار العـلم وعادت
اليوم الصراعات على اختيار النشيد الوطني ومع احترامنا  لالراء كلها
نقـول انه يـجب ان تكـون لـلنـشـيد هـيبـة ومـكانـة في قـلوب الـنـاس ومعـبرا
بقوة عن هـويتـنا وحـضارتنـا ووحدتـنا ونـهجنـا االنسـاني وله خصـوصية
ب كل اناشيـد العالم فـهو ليس مقـطعا من اغـنية بل عمل له خـصوصية
ـشـاعر يـلـحن ويـعـزف بـطـريـقـة  خـاصـة  وكـانه سـمـفـونـيـة خـالـدة تـهـز ا
وحتلق باالرواح للسماء وندفع الناس ايـام احملن عند سماعه للتخلي عن
واطن ويحترمه كل شيء وتطلب الشهـادة للدفاع عن الوطن. يخـشع له ا

الصديق والشقيق لعبقرية انغامه وجتلي كلماته.
ـثـقـف ـوسـيـقى وكـبـار الـفـنـانـ وا نـخـتم قـولـنا بـان يـتـرك االمـر الهل ا

وتشكل جلنة وتعـلن عن مسابقة الختـيار  نشيد واحد
ــئـات بــعـد وضع الــشـروط واالســتـشـارات من بـ ا
احملـليـة والـدولـيـة لـنـتـاكـد ان من سـيـسـمع نـشـيـدنا
الــوطــني  ســتــطـمــئـن روحه ويــقــول نـعـم هــذا هـو

العراق الذي نريد وهو خيارنا الوحيد
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رغم الـتـــــــــطـور الــفـكـــــــــري الـذي نــعـتـقـــــــــده ورغم الــتــــــــقـدم
الـعلـمي والـثـــــــقـافي والتـقـني فمـا زالــــــت مجـتـمـــــعـاتنـا تــــــرزح

حتت نير
طائفـية وسياســــــــــية. ولقد عقائديـة إن إجتـماعيـة السيـطرة الفـكرية
زادت الــصـراعــات الــداخــلــيـة واحلـــــــــــروب في زج أطــفـــــــــــالــنـا
ـزق كـان من األفضـل لنـا أن نبعــــــــدهم عـنهـا;ألنها شبـــــــــــابنـا 
في حـال اندمـاجهم تـؤثر سـلبـا في أنفـسـهم وفي تعـاملـهم مع الــخر 
وتـتــرك في داخـلـهـــــــم تــرسـبـات من في مـجــتـمـعـات مــخـتـلــفــــــــــة
أو اخلروج مـنـها فـيـجـترونـهـا في داخـلهـــــــم الـصـعـــــــب نـسيـانـهـا
ـا من احلــــــــقـد والـضـغــــــيـنـة والـعـدائـيـة الـتي نـتمـنى أن لتـولـد عـا

نتخلص منها.
وأعـتـقـد أن كل هـذه األحـزاب الهـدامـة الـتي ظـهـرت مـؤخـرا ماهي إال

ت داخل أشخاص منذ الصغر. نتيجة ترسبات كبرت و
ســلـــبــيـــتــنــا ـــتــصـــون أفــكـــارنــا وعــقـــائــدنـــا  أوالدنـــا كــاإلســـفــنج 
لـيــصـبــحـوا دون إرادة مــنـهم نــسـخــا مـكـررة عــنـا رغم وإيــجـابـيــتـنــا
وهـذا ما تـبلـوره أية ردة انـفتـاحهم وانـخراطـهم في مـجتـمعـات أخرى
فـعل تـظـهـر فـجـأة دون حـسـبــان لـتـسـتـفـزهم فـيـنـتـفـضـون مـتـحـيـزين
ومــدافـعـ عــمـا ســمـعــوه أو حـفــظـوه في مــنـازلــهم أو مـجــتـمـعــاتـهم
ا يؤدي إلى صراعات ;وتنتفض العقائدية واحلزبية والعشائرية 

قد تتطور سلبا .وهذا ما نحن بغنى عنه لزج أوالدنا .
فكيف نستطيع إبعاد هؤالء األوالد عن صراع كهذا ?

ــؤثـرات وان نـحــاول أن نــبـني جــيال مــتـكــامال فــكـريــا دون حتـفــيـز ا
اخلارجية?

ـسـتـطاع فـنـبـتـعد قـدر ا علـيـنـا نـحن أوال أن نـتـطور فـكـريـا وإنـسـانيـا
عتقداتنا وحزبيتنا فال نناقشها أو نرميها أمام أوالدنا

وعـدم تـناول ظـنـا منـا انـهم ال ولن يـستـوعـبـوا أحاديـثـنا ومـا تـتـفوه به
ا قيل األبناء ثيرة للـصراع واجلـــــــدل أمام األوالد;(وقد القضايا ا
على دين ــبائهم فـهم يحـبون ما يـحبونه ويـكرهون مـا يكرهـونه.)فنحن
فـتـلـتـصق بـأذهـانـهم نـزرعـها ونـرسـخـهـا بـهم عـن قـصـد ودون قصـد
كـالـصـمغ في الـشـجـر.أن نـحفـز فـيــــــــهم كل مـا هـو إيـجـابي ونـعزز
ـوضـوعـية وإدراك. وأن نـعـلـمـهم تـقبل لـديـهم لـغـة احلـوار والنـقـاش 
الـــخــر أو اإلبــتــعــاد عــنـه إن لم نــســتــطع تــقــبــــــــله; وعــدم اخلــوض
بصـراعات جـدليـة ال فائـدة منـها جتـرنا إلى صـراعات يـدوية وما إلى
هنالك من مشاكل .إن نزرع في قلوبهم مـنذ الصغر احملبة والتسامح

ليشبوا دون نفور من الـخر إن خالفهم الرأي. واإلنسانية 
وضـوعي واخلوض أوالدنـا يحـتـاجون إلى وعـيـنا ودعـمنـا ونـقاشـنـا ا
معـنا في حـوارات بناءة لـلنـأي بهم مسـتقـبال عن كل األشيـاء السلـبية
ـا يـلـتـقـطـونـها أحـيـانـا كـثـيــــــرة من اخلـارج واحـتـكـاكـهم به الـتي ر

أيضا.

ليست دعوة للسلفية بقدر ماهي حاجة للردع فتكرار مسلسل السرقات
واالغتـصاب واالسـتحـواذ على امـوال النـاس مع احلصـانة واحملـسوبـية
والـتهـرب والـهـرب من الـبالد وعـقـوبـاتهـا الـتي ويـا لـلـعـار ال تـطال اال من
السند له قـضية جتـري بسوء نـية تتـراكم فيهـا مواصفـات خيانـة االمانة
واحلـنث بـالــقـسم لـلـكــبـار في الـسـلــطـة وتـقـلــيـد الـصـغـار لــهم واالمـثـلـة
حـاضــرة عن الـكــبـار ومــنـهم مــحـافظ الــبـصـرة الــسـابق الــهـارب وابن
احملافظ الـذي بـسـيارة من مـال الـشـعب وبـجهـاز امـني مـفتـرض اخلـدمة

للشعب ينقل جنابه مخدرات لشباب الشعب!
ـارسـات فـاسـدي احلكـم الـكـثار ـا يـعـرف  ـرجع االعـلى ر سـمـاحـة ا
ـا له يـقـ بــثـبـوت اجلـرم عـلى قــسم مـنـهم فـهم يــأكـلـون ويـشـربـون ور
ويلـبسون ويـخزنـون ويسـكنـون بحـرام فعـقارات الـبعث ليـست للـبعث بل
هي للخزينة العامـة وال مجال لتحول البـاطل الى حق مهما طال السكوت
تـسمـة باجلـزاء على والزمن والـناس التـثق بتـطـبيق الـقاعـدة القـانونـيـة ا

الكافة واحلديث عن اثرياء السلطة كثير وكثيرون هم.
د لكن فـتوى بـأعادة الـعمل بـاحلد وقـد حتقق الـنصـاب وانتـفت احلاجـة 
ـسـتـقـبل ومـثـلـهم سـعى ويـسـعى الـيـد حـيث يـسـهـر الـنـواب في تـأمـ ا
الرسميون واصدقـاء الرسمي فلـيتك تعيد العـمل وليت احلد يقام على

احـدهم وســاعــتـهــا يـفــكـر الــســراق من ذوي االقـنــعـة
ـتحزبـة والكذوبـة التي تـؤدي دور الشرف تديـنة وا ا
ا ليس واجلدية تفكر مليون مرة قبل ان تمد يدها 

فيه حق او تفتيِ بطرد صاحبها.
رجع. دمتم ايها ا

فحص: خبير يفحص عينات مياه في محافظة النجف

أربيل

لويس روفائيل األول ساكو

الـبـريـة والـتـنـوع االحيـائـي في مـحـافـظة
النجف االشرف وباديتها).

واعـلنـت مديـريـة بـيـئـة ديـالى  ان فـريـقا
ـنـاطق فـنـيــا قـام بـزيــاره مـيـدانـيــة الى ا
احلـدوديـة شــرقي احملـافــظـة  مـؤكـدا ان
الــزيــارة جــاءت لالطـالع عــلى تــأثــيــرات

السيول  .
 وقــال  مــديــر الــبــيــئــة عـبــد الــلـه هـادي
الشمري لــ (الزمـان)  انه (نظرا حلصول
حـــاالت ســيـــول واجنـــراف لــلـــتـــربــة في
ناطق احلدودية مـؤخرا قمنا مع فريق ا
فني من مديـريتـنا بإجـراء زياره ميـدانية
ـنـاطق احلـدوديـة شـرقي مـحـافـظـة الى ا
ديـــالى  " مــنـــدلي وقـــزانـــيــة  "  لـــغــرض
االطالع عـلى اجنـراف االلـغـام وتـأثـيـرهـا
ــواطــنــ الـــذين يــقــطـــنــون تــلك عــلـى ا
ــنـاطـق االخـرى الــتي تــصل ــنــاطق وا ا
الـــيــهـــا الــســـيـــول اجلــارفـــة) . واضــاف
الـشـمـري  انه (  ايــضـا زيـارة مـديـري
نـاحــيــتي  مـنــدلي وقــزانـيــة والـلــقـاء مع
ــــــزارعـــــ ورعــــــاة االغـــــنـــــام بــــــعض ا
وتــــوعـــــيــــتــــهم مـن اثــــر هــــذه االلــــغــــام
وتـــأثـــيــــراتـــهـــا عـــلى الـــواقـع الـــبـــيـــئي
والـصــحي) مـشــيـرا الى انه (لم تــسـجل

فــيـهــا عــلى خــمـســة مــقـاعــد خــاصـة
ان العراقي. بالبر

ــســيـــحــيـــ لالنــتـــخــابــات قــوائـم ا
الـعــراقـيــة وهي: (اجملــلس الـشــعـبي
الكـلداني الـسـرياني اآلشـوري قائـمة
الـــرافـــدين قـــائــمـــة الـــكـــلــدان بـــيت
الــنــهــرين جتــمع الــســريــان حــركــة

بابليون وأبناء الرافدين).
وفي هذه االنتخابات يتنافس ستون
مرشحـاً مسـيحيـاً على خـمسة مـقاعد

. كوتا مخصصة للمسيحي
ــســيــحــيـ  وجــمــيع قــوائم وكــتل ا
يـــعـــمـــلــون فـي ثالثـــة مـــدن بـــإقــلـــيم
كـوردســتــان ومـديــنـتــان في الــعـراق
وهـي: (دهــــــوك أربــــــيـل كــــــركــــــوك

وصل وبغداد) ا
بــعــد ســقــوط نــظـام الــبــعـث وانـدالع
احلـرب الـطـائـفيـة فـي العـراق تـوجه
سيحيون من وسط وغربي العراقي ا
إلى إقلـيم كـوردستـان النـقاذ أنـفـسهم
من الـقتل والـتـعـذيب الـذي حتدث في

ناطق العراقية. تلك ا
ــســيـحــيـ تــوجــهـوا إلى غــالـبــيـة ا
محـافـظـة دهوك الـتي تـوجـد فيـهـا ما
يـقـارب سـتـ قـريـةً مـسـيـحـيـة لـهـذا
ـــتـــوقع أن تــــكـــون احلـــمـــلـــة فـــمـن ا
الــدعــائــيـــة لــلــمــســيــحــيــ شــديــدة

نافسة. ا
وقال رئيس مـجلس الشـعب الكلداني
اآلشـوري الـسـريـاني في كـوردسـتـان
شـــمس الـــدين كـــوركــيـس لــشـــبـــكــة
ـنـافسـة هذه رووداو اإلعالميـة بإن "ا
ـسـيـحـيـ في ـرشـحـ ا ـرة بـ ا ا
مــحــافــظــة دهــوك ســتــكــون أشــد من
جميع االنـتخـابات السـابقـة فمن ب
ســبع قــوائـم عــراقــيــة في مــحــافــظــة
دهـــــوك هــــنـــــاك ست قـــــوائم تـــــضم
مـــرشــحـــ مــســـيـــحــيـــ وأوضــاع
سـيـحيـ في دهـوك جيـدة ونـتوقع ا
ـســيــحــيـ في أن تــكـون مــشــاركــة ا
دهـوك في االنـتــخـابـات أكــثـر من أيـة

محافظة عراقية أخرى".
نـصرم كان وفي ثمـانيـنيـات القـرن ا
سيـحي في العـراق يبلغ أكثر عدد ا
ــلــيــون إال أن من مــلـــيــون ونــصـف ا
عـــددهـم انـــخــــفض إلـى أقل من 400
ألف وغــــالـــبـــيـــتـــهـم مـــوجـــودون في

محافظة دهوك
ووجه البطـريرك ساكـو في هذا اليوم
رسالة لـلنـاخب الـعراقـي فيـما يلي
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