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تـوجهـة الى كـوبنـهاغن). الـعـراقيـة ا
واعـتـقـلت قـوة مـن الـشـرطـة االحتـادية
ادة 4 إرهاب في متهما مطلوبا وفق ا
مـنطقة الغزاليـة ببغداد بحسب مصدر
ـــعــتـــقل إلى مـــديــريــة اكـــد تــســـلــيم ا
اسـتـخبـارات ومـكافـحـة إرهاب األنـبار
أصــولـيـاً.ولـقـيت امــرأة حـتـفـهـا جـراء
حـريق اندلـع في منـزلهـا ببـغداد. وقال
مـــصــدر في الـــشــرطــة أن (فـــريــقًــا من
ـــدني جنــحت في مــكــافــحــة الــدفــاع ا
نـزل في شارع الـسفـير حـريق انـدلع 
ــنــطــقــة الـعــبــيــدي شــرقي بــغـداد)
مـضيـفا ان(الـفريق عـثر عـلى امرأة في
انـفـاسـها االخـيـرة ونـقـلهـا عـلى الـفور
ـسـتـشــفى حـيث فــارقت احلـيـاة الـى ا
).واعــلـنت امـانـة بــغـداد امس الـسـبت
عن رفـع الكـتل الكـونـكريـتيـة عن سوق
عـريـبـة في مديـنـة الـصدر شـرق بـغداد
بـعد  14سـنة من غـلق الـشارع اجملاور
لــلــسـوق.وقــالت االمـانــة في بــيـان انه
ـــــبـــــاشـــــرة بـــــرقع الـــــكـــــتل (تـــــمـت ا
الـكـونـكـريـتيـة عن احـد أسـواق مـديـنة
سـمى شعـبيـاً بسـوق عريـبة الـصـدر ا
شـــرق بــغـــداد) واضــافـت (كــمـــا تــمت
ـبـاشرة بـرفع التـجاوزات الـتي كانت ا
حتـتمي بوجود الكتل الـكونكريتية من
اجل فـتح الـشـارع بالـكامـل امام حـركة
ــرور) مــوضــحــة ان (هـذا الــســيــر وا
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عــــلى صــــعـــيــــد آخـــر كــــشف عــــضـــو
ـفوضية الـعليا حلـقوق اإلنسان علي ا
أكــرم الــبــيــاتي عن أعــداد الــضــحــايـا
ـدني جـرّاء قصف التـحالف الدولي ا
تــنــظـــيم داعش في الــعــراق وســوريــا
مـبـيـنا انـهـا وصلت إلى 20 ألف خالل
ــــاضــــيــــة) . وقـــال األربـع ســـنــــوات ا
الــبــيــاتـي في بــيــان (في الــوقت الــذي
نـــثــمن فـــيه جــهـــود جــمــيـع اجلــهــات
ـشاركة في مساعدة العراق في حربه ا

ضـــد اإلرهــاب ونـــقـــدر مــا قـــدمــوا من
تــضـحـيــات ومـنــهم الـتـحــالف الـدولي
حملـــاربــة داعش حــيـث ســاهــمت هــذه
اجلـــهــود جــمــيـــعــاً في دحــر االرهــاب
وعـصابـات داعش في العـراق وسوريا
 نـبدي قـلقـنا من وجـود تقـارير دولـية
رســـمـــيــة تـــتـــحـــدث عن وصـــول عــدد
الـضحـايا في الـعراق وسـوريا إلى 20
ألـف بـ قــتـيـل وجـريح  حــيث تــذكـر
هــذه الـتـقــاريـر أن اإلعــداد احلـقـيــقـيـة
لـضـحـايـا الـقـصف اجلـوي الـذي نـفـذه
الـــتـــحــالف الـــدولي خـالل الــســـنــوات
ــــاضــــيــــة بــــلـغ مــــا يــــقــــارب األربـع ا
11800مـدني قـتلـوا مـنهم 2300 طـفل
و1130 امـــرأةً بـــاإلضـــافــة إلى 8000
جـــريـح جـــراء قـــصف الــــتـــحـــالف في

العراق وسوريا).  
واوضـح (ان هذه اإلعـداد أكـثـر بـكـثـير
وتـخـتلف جـذرياً عـن األعداد الـرسمـية

ساس به). كن ا أحمر ال 
ـئــات من عــنــاصـر داعش كــمــا سـلـم ا
ـقـراطـية أنـفـسـهم لـقـوات سوريـا الـد
فـي قـريـة هـجـ شـرقي سـوريـا. وقـال
ـنـطـقـة قـائــد احلـشـد الـعـشـائـري في ا
ـحــافـظــة األنــبـار الــشـيخ الــغـريــبــة 
قـطـري سـمـرمـد الـعـبـيـدي في تـصريح
امـس ان (أكــثــر من 450 عـــنــصــراً من
داعش اسـتـسلـمـوا أمام قـوات سـورية
ــقــراطــيــة  –قــســد - فـي قــضـاء الــد
هـجـ الـسـوريـة الـقـريـبـة من احلـدود
ــــزيـــــد من الـــــعـــــراقــــيـــــة). مـن دون 
الـــتـــفــاصـــيل. وســـيــطـــرت - قـــســد -
ــتـحـدة  اول ــدعـومـة مـن الـواليـات ا ا
امس اجلـمعة  بـشكل كامل عـلى هج
الـتي تعـد آخر جيـوب  التـنظيم. وادى
انـــفــجـــار في مــحـــافــظــة األنـــبــار الى
اســتـــشــهــاد اثــنــ من رعــاة األغــنــام
ونـفوق  11رأس غـنم  بـحسب مـصدر
اوضح إن (عـبـوة نـاسـفة من مـخـلـفات
داعـش انــفــجـــرت في تــقـــاطع الــسالم
جــــنـــوب الـــفــــلـــوجـــة وأســــفـــرت عن
اســتـــشــهــاد اثــنــ من رعــاة األغــنــام
ونـفوق 11رأس غـنم( . من جهة اخرى
ألــقت مــفـرزة من شــرطــة الـكــمـارك في
ـنـطقـة الـرابـعة الـقـبض على مـسـافر ا
إيــراني حلـيـازتـه عـقـاقـيــر مـخـدرة في
ـسافرين الـوافدين داخل مـنفذ صـالة ا
الــشالمــجــة احلــدودي في قــضـاء شط
الـعـرب في محـافظـة البـصرة. واوضح
مـصدر ان(الـعقاقـير اخملـدرة عبارة عن
 96حـبة من عـقار مـيثـادون اخملصص
طــبــيــاً لــتــســكــ األوجــاع الــشــديــدة
ويـتسبب باإلدمـان). كما ضبـطت هيئة
ــنــافــذ احلـدوديــة مــســافـرا عــراقــيـا ا
اركية مزورة وجواز بـحوزته إقامة د
ســــفـــر عــــراقي بــــأخـــتــــام مـــزورة في
مـطار الـنجف. وقالت الـهيئـة في بيان
ــســافــر كـان يــروم الــســفــر عـلى أن (ا
 اخلــــــــــطــــــــــوط اجلــــــــــويـــــــــة مــــــــــ
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ــنــشـورة مـن قـبل الــتــحـالـف الـدولي ا
والـــذي أعـــلـن عـــنـــهـــا رســـمـــيـــاً وهي
1139مــدنـــيــاً) مــشــيــرا الى إن (هــذه
اإلعـــداد إن صـــحّت فـــهي تـــشــيـــر إلى
انــتـهـاكـات واضـحـة لــلـقـانـون الـدولي
ـوجـبـة االنــسـاني واتـفـاقـيــة جـنـيف ا
ـتـحـاربـة بـضـرورة جلـمــيع اجلـهـات ا
ـعـايـيــر الـسالمـة واحلـفـاظ االلــتـزام 
دني وحـمايتهم في احلروب). عـلى ا
وطــالب الــبــيــاتي (الــتــحــالف الــدولي
حملـاربـة داعش بـتوضـيح حـقيـقـة هذه
األرقــام ألن مــا يــذكــر من ارقــام يــفـوق
عـلنة رسـمياً) كـثيـراً ارقام التـحالف ا
كـمـا دعـا مـكـتب الـقـائـد الـعـام الـقـوات
ـــســلـــحـــة الى (تـــشــكـــيل جلـــنــة من ا
عنـية في احلكومـة العراقية اجلـهات ا
ـفوضـية الـعلـيا حلـقوق مع عـضـوية ا
اإلنــســان بــصــفــة مــراقب لــلــتـأكــد من
اإلعـداد احلـقيـقيـة لـلضـحايـا).  واشار
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رأيتـهـا بـأم عـيني ولـم يحك لـي أحد عـنـهـا... كـانت تفـتـرش أحـد ارصـفة
الـبـاب الــشـرقي وهي بــهـيـئــة رثـة وقـد اخــذ مـنـهــا الـزمن مـأخــذا مـدمـرا
ياه منذ وقت طويل بالصحة النفسية والبدنية فشعرها الكث لم تالمسه ا
ال ـرتعـشـتـان تكـابـدان حـتى تمـسـكـا بقـطـعة (الـسـنـدويج) او ا ويداهـا ا
الذي يتـصدق بـه احملسنـون علـيهـا وكانت شـبه فاقـدة للـوعي ال تتـكلم اال

ببضع كلمات مختصرات... 
انهـا احملـامـيـة مـر الـتي تـطوعت لـلـدفـاع عن حـقـوق خـادم عـدي صدام
الذي قـتله لـقـد خرجت تـلك احملـاميـة من قـاعة احملـكـمة لـتالقي مـصيـرها
مشـلـولة الـيـدين وفـاقدة الـعـقل وراحت تتـسـكع في الـشوارع من دون ان
تعي ان حالـتها سـببه مـصل خاص زرقت به اثنـاء مرحـلة التـحقيق مـعها
عن توكـلهـا في قضـيـة مقـتل خادم ابن الـطاغـيـة في وقت كان الـعراقـيون
يعيـشون حالـة رعب شديـد من آثار غـضبة الـقائد الـضرورة او عـائلته او

بطانتهم...
ظلمة الى غير رجعة .. لكننا نعتب على كل حال .. ذهبت تلك السنوات ا
ـسـكـيـنـة ـاذا لم تـنـتـبه لـهـذه ا عـلى من جـاء مـحـرراً ومـنـقـذاً ونـقـول له : 
ن تـضرر من الـنـظام الـسـابق? فلم يـجـد حزبـاً يـؤويه او كتـلة وامثـالهـا 
حتميـه وتؤازره وتـأخذ حقـه وترك االمـور على عـواهنـها مـستجـديراً بـالله
ـيـه واعـوانـهـم او انه فـقـد وحـده ان يـاخــذ حـقه فـي الـدار االخـرة مـن ظـا
احساسه باحلـياة فاضـاع بوصلته الـى احلياة العـادلة فكـان يضع نفسه
ـتـصدين خلـدمـة اجملتـمع اصـحاب الـشـعارات وحاله وحـقـوقه في رقبـة ا

الرنانة والطنانة...
دافعة عن هذه االمرأة ابتـداء محامـية لهـا نقابـة تقول عن نـفسهـا بانهـا ا
... وهي امـرأة مــسـيـحـيــة عـراقـيـة ـواطــنـ وال سـيـمــا احملـامـ حـقـوق ا
ثلـ في مجلس النواب ووزارة لـلمرأة ومنظـمات مجتمع مدني وللمرأة 
ـعتقل رأة... وهناك مـؤسسة معـنية بالـسجناء وا معنية ايـضاً بحقـوق ا
ان ـنادية بـحقـوق االنسـان وتوجـد قبـة بر ـنظـمات ا السيـاسيـ وكذلك ا
اذا لم يـنتبه الـيها اي ـنتخـبون خلدمـة مناطـقهم ..  ثلـو الشعب ا فيهـا 
من هـؤالء? هل الـهـتـهم نـشـوة احلـكم والـكـراسي الـوثـيـرة ام انهـم مـجرد

إمعات ال نفع لهم وال دفع?
ــسـيـحـيـة عـلى قـارعـة الـطـريق ـرأة الـعـراقـيـة احملـامـيـة ا ان عـيش هـذه ا
مسـتـجـدة.. تـشـكل اهـانـة صريـحـة لـلـعـراق ولـلـعراقـيـ بـكـافـة طـوائـفهم
وملـلهم وانـتـماءا احلـزبيـة والـوظيـفيـة وعـلى من يعـنيـهم االمـر النـهوض
ـوقـف الـشـجــاع عـلى ـسـؤولــيـتــهم الـتــاريـخــيـة جتــاه امـراة اخــتـارت ا
اخلضوع واجلـ وحتملت مـا حتمـلت كل تلك السـن الـعجاف والـسن

ما بعد التغيير.
ـا عـلـينـا من الـتـنبـيه واالشـارة وان الـلـبيب من ونحن االعالمـيـون قـمنـا 
االشارة يـفـهم ونحن عـلى اسـتـعداد في تـوظـيف كـافة االمـكـانات
االعالميـة احملـليـة من قـنوات تـلـفزة قـضـائيـة واذاعات
وصـحـف ومـجـالت لـتــنــويــر الــرأي الــعــام الـعــراقي
ــسـؤولــ الـذين ال ــؤسف من ا وفـضح االهــمـال ا
تـهـمـهم اال مـراكـزهم وامـتــيـازاتـهم وتـخـصـيـصـا

ورواتبهم وليذهب فقراء الشعب الى اجلحيم.

WŽUM∫ جانب من مبنى الشركة العامة للصناعات اجللدية

الـشركـة الـتـقـلـيـدي مع وجـود مواقع
ــيـزة تـصـلح كـمــقـرات بـديـلـة غـيـر 
لــلــمــصــانع) الفــتــاً إلـى (اســتــجــابـة
ـــطــــالب مــــجــــلس إدارة الــــشـــركــــة 
ــــوظــــفــــ إذ قــــرر فـي وقت الحق ا
صانع من العرض استثناء مـقرات ا

لالستثمار). 

فـتش الـعام وتمـكـنت مـفارز مـكـتب ا
لوزارة الداخـلية في مـديرية األحوال
ـــدنـــيـــة واجلــوازات واإلقـــامـــة من ا
ضبط زرع  10قيود وهمية في دوائر
أحـوال الـصـدر والــكـاظـمـيـة والـكـرخ
والــرصـــافــة في بــغـــداد.وقــال بــيــان
ـكـتب مــفـتـشـيــة الـداخـلـيـة امس ان

(الـعـمـلـيـة تـمت عـلى خـلـفـيـة األوامـر
والـتــوجـيـهــات الـصـادرة عـن مـفـتش
ـراقـبــة عـمل دوائـر عـام الــداخـلـيــة 
ومــــفـــــاصل الــــوزارة وخــــصــــوصــــاً
نع عـملـيات الـتزوير اخلدمـية مـنهـا 
والرشـوة والـتعـقـيب فيـهـا) موضـحا
ـفـارز الـتـفــتـيـشـيـة ضـبـطت 10 ان (ا
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الـقت مـكـافـحـة إجـرام الـنـجف الـقبض
ـسـلح عـلـى عـصـابـة قـامت بـالـسـطـو ا
ــواطــنــ بــعــد ثالث عــلـى دور احـد ا

ة. ساعات من ارتكابهم للجر
وقـالت الـنـاطق الـرسـمـي باسـم شـرطة
قدم احلقوقي مقداد مـحافظة النجف ا
ـوسوي انه (ظهر امس تـلقت مديرية ا
مـكافحـة االجرام مكـتب مكافـحة إجرام
ــواطـنـ عن الــكـرار  بالغــا من احـد ا
تــعــرض داره لــلــســرقــة حتت تــهــديــد
ـسروقـات مـخـشالت الـسالح وكـانـت ا
ذهـبـية ومـبالـغ نقـدية بـعـمالت عراقـية

واجــنــبـيــة مــخـتــلــفـة  عــلى الــفـور 
تــشـــكــيل فــريق عـــمل بــإشــراف قــائــد
شـرطــة مـحـافـظـة الـنـجف الـلـواء عالء
غـريب الزبيدي ومديـر مكافحة االجرام
الـعـقـيـد رافع الـربـيـعي ومـجـمـوعة من
ضــبــاط ومـنــتــسـبي مــكــتب مــكـافــحـة

إجرام الكرار).
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ـــوســــوي انه (بـــعــــد جـــمع واوضـح ا
ـعـلــومـات واالطالع عـلى دار االدلــة وا
واطن  حتديد عدة أشخاص كانوا ا
ـــة مــــصـــدر شك فـي ارتـــكــــاب اجلـــر
وبــالـفــعل   الـتــوصل إلـيــهم وإلـقـاء
الـقـبض عـلـيـهم بـعـد ثالث سـاعات من
ـة حـيث   الــتـحـقـيق تــنـفـيـذ اجلــر
ة مـعـهم واعـتـرفـوا بـارتـكـابـهم اجلـر
و ضــــــــبـط األمــــــــوال واخملــــــــشالت

سروقة بحيازتهم). الذهبية ا
ــوســوي ان (من بــ أفـراد وأضــاف ا
الـعصابـة كانت امرأة سـبق وأن عملت
ــواطن الــذي تـعـرض خــادمـة في دار ا
لـلسرقة وتمت احالة الـعصابة للقضاء
لــيــنــالــوا جــزائــهم الــعــادل). وأكـد ان
(األجــــهـــزة االمـــنـــيــــة جـــادة جـــدا في
مــطـاردة الـعـصـابــات االجـرامـيـة الـتي
ــواطـنـ وان امــنـهم خط تــهـدد أمن ا
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قيـود وهـمـية تـمـكن أمنـاء الـسجالت
في دوائـــر أحــوال الــصـــدر والــكــرخ
والكـاظمـية والـرصافة مـن زرعها في
السـجل األسـاس ألشخـاص ال وجود
لهم باألسـاس ويعتـقد أنهم إمـا غير
عراقي أو متـوف أو من محافظات

أو دوائر أحوال أخرى).
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فـتـحت هـيـئة الـنـزاهـة بـاب الـتـرشـيح لـتـعـيـ مـفـتـشـ عـمومـ في عـدد من
الدوائـر وفق شـروط ومعـاييـر مـهنـيـة مؤكـدة ان التـرشح لـلمـنـصب  سيـكون

متاحا للجميع من خالل موقع الكتروني محدد.
وقــال رئـيس الــهـيــئــة الـقــاضي عـزة
تــوفـيـق في بــيـان امس ان (الــهــيــئـة
ســـتـــطـــلـق قـــريـــبـــا عن طـــريق رابط
الــكــتــروني خــاص بــاب الــتــرشــيح
جلمـيع الـعـراقـي من دون اسـتـثـناء
ـفـتش الـعـام لـلـتـعـيـ فـي مـنـصب ا
وفـق اخــتـــصـــاصـــات الـــقـــانـــونـــيــة
واحملاسبـة وادارة االعمال والـتدقيق
واجملـاالت االداريـة االخــرى) مـبـيـنـا
ان (الـتــعـيـيـنــات اجلـديـدة ســتـشـمل
الــوزارات الــشــاغــرة مــثل الــتــربــيــة
ــالـــيــة واخلــارجــيـــة اضــافــة الى وا
اخــرى عـلى وشـك ان تـكــون شــاغـرة
ـــدة الــقــانــونــيــة بــســـبب انــتــهــاء ا
للمفتش العامل فيها).واضاف ان
(اجلهـات التي ال تـوجـد فيـها مـكاتب
ويـتطـلب تـعـيـ مـفـتشـ عـمـومـي
ـوافـقات فـيـها بـعـد احلـصـول عـلى ا
ـفــوضــيـة الــعـلــيـا االصــولـيــة هي ا
ـركزي وهـيـئة لالنتـخـابـات والبـنك ا
االسـتـثـمـار وحـقـوق االنـسـانـوجـهاز

االمن الوطني وجهات اخرى). 
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مشـيرا الى ان (االمر  57اكد ضرورة
استـحداث مـكـاتب في تلك اجلـهات)
مـــوضـــحـــا ان (شـــروط ومـــعـــايـــيـــر
الــتـعــيـ قــامت بــاعـدادهــا الــهـيــئـة
بـــالـــتـــنـــســـيق مـع ديـــوان الـــرقـــابــة
اليـة).من جهـة اخرى أوصت دائرة ا
الــوقــايــة في الــهــيــئــة بــقــيـام وزارة
ـعــادن بــاسـتــحــصـال الــصـنــاعــة وا
ــوافــقــات األصــولــيـة مـن اجلــهـات ا
ـعــنـيـة بـشــأن مـقـتــرحـات مـشـاريع ا

ــا ال يــتـــعــارض مع االســتـــثــمـــار و
ــديــنـة بــغـداد الــتـصــمـيـم األسـاسي 
واحملافـظـات.وقالت الـهـيئـة في بـيان
امس ان (الـــدائـــرة دعت فـي تـــقـــريــرٍ
أعـدته بــشـان الـزيــارة الـتي قــام بـهـا
فــريق عــمـلــهــا إلى وزارة الـصــنــاعـة
ــفـتـش الـعــام في الـوزارة; ومـكــتب ا
ـعـلـومات لـلـتحـقُّـق من مـدى صـحـة ا
التـي وردت في خبـر إحـدى الـوكاالت
ــركــز اإلعالمـي اخلــبــريــة ورصـــده ا
للهيئة بـشأن بيع مقرِ الـشركة العامة
لـــلـــصـــنـــاعـــات اجلـــلـــديـــة إلـى أحــد
ُـسـتـثـمـرين; لـتـشـيـيـد مـول جتـاري ا
وعـزم الـوزارة نــقل مـوظَّـفـي الـشـركـة
إلى أطــــراف بــــغــــداد دعـت الـــوزارة
ـــفـــتش الـــعـــام لـــدراســـة ومـــكـــتـب ا
ناسبة وضوع واتخاذ اإلجراءات ا ا
بــشــأنه).وأضــاف ان (الــتــقــريــر أكَّــد
ضــــرورة أن يـــــتم ذلـك عــــبــــر دائــــرة
االستثمار في الوزارة; لغرض حتديد
ــوافـــقــات اخلــاصــة ضــوابـط مــنح ا
قتـرحة من ـشاريع االسـتثـماريـة ا با
الشـركات الـتابـعة لـها بالـتنـسيق مع
الهيـئة الوطـنية لالسـتثمار).وأوضح
أن (مــجــلس إدارة الــشــركــة الــعــامــة
للصـناعات اجلـلدية قـام أواخر العام
ـــــــفـــــــاحتـــــــة الــــــوزارة; ــــــاضـي  ا
ـوافــقــات األصـولــيـة الســتـحــصــال ا
لــقــراره بــاإلعالن عن جــمــيع أراضي
ميزة في بغداد واقع ا الشركة ذات ا
واحملــافـظــات لالســتـثــمــار لـتــعــظـيم
مـوارد الشـركـة).ولـفت الـبـيان الى أن
(االســـتــثـــمــار يـــكــون خـــارج نــشــاط

الى ان (احلكومة العراقية معنية أيضاً
ـطــالــبـة بــتــعـويــضـات لــلــضـحــايـا بــا
ـسببة وعـوائلهم من اجلـهات والدول ا
حــيـث ان الــقــانــون الــدولي اإلنــســاني
واتــفــاقـــيــة جــنــيف وبــروتــوكــوالتــهــا
اإلضــافـــيــة حتــتم عــلـى جــمــيع الــدول
ـتنـازعة احلـفاظ عـلى حياة واجلـهات ا
ـدنـيـ في احلروب كـمـا انهـا تـفرض ا
نـتهـك لـهذه الـبـحث عن األشخـاص ا
االتـــفـــاقــيـــات وحلـــقـــوق االنــســـان في
احلـــروب والــنــزاعـــات ومــحــاكـــمــتــهم
وتـسـلـمـيـهم لـلـعـدالـة بـغض الـنظـر عن
جـنـسيـتهـم وانتـمائـهم). ودعـا البـياتي
ن (جـمـيع ذوي الضـحـايا وعـوائـلهم 
سـقـطوا جـرّاء قـصف التـحـالف الدولي
إلى مـراجـعـة مـكـاتب مـفـوضـيـة حـقوق
اإلنــسـان لــتـوثــيق أعـدادهـم ومـتــابـعـة
اإلجــــراءات الــــقـــانــــونــــيـــة اخلــــاصـــة

بحقوقهم).

ثـــمن األمــ الـــعـــام جملـــلس الــوزراء
مهـدي الـعالق في كـلمـة الـقـاها نـيـابة
عن رئيس الوزراء دور الهـميم بجمع
هــذا احلــشــد الــغـــفــيــر من الــعــلــمــاء
والــفــقـــهــاء مــشــيـــراً إلى أن الــقــران
دستور يحتكم إليه في األعمال العامة
ا يـقدمه واخلاصـة معـبـرا عن شكـره 
الوقـف السـني جلـمـيع علـمـاء الـعراق
ــؤتـــمــر عــلى مــدى يــومــ ونــاقش ا
بـحــوثــا ودراسـات تــتــنـاول اإلعــجـاز
الــعــلــمـي في الــقــرآن الــكــر أشــرف
عليـها وشارك فـيهـا العلـماء من شتى
أنـحـاء الـعـالم بـيـنـهم زغـلـول الـنـجـار

وأنيس الراوي واخرون .

الفـريدة.  وذكـر ديـوان الوقف الـسني
ـؤتـمـر انـعـقـد بـرعـاية في بـيـان ان (ا
رئــيس مـــجــلس الـــوزراء عــادل عــبــد
ـــهــــدي وبـــاشـــراف رئــــيس ديـــوان ا
الـوقف الـسـني الـشـيخ عـبـد الـلـطـيف

الهميم). 
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وقال الهميم في كـلمته خالل افتتاحه
ؤتمـر (إن بغـداد عادت لتـكون زهرة ا
ـدائن وقـبــلـة االسالم وقـلـب الـدنـيـا ا
وحـاضــرة الــزمـان). وأضــاف (لـســنـا
طـائفـة ولـسـنا مـذهـبـا ولـسنـا مـكـونا
ولـسـنـا فـريـقـا بل نـحن شـعب واحـد
ـسيـر). مـن جهـته ـصـيـر وا تـقـاسم ا

الـــصـــعـــبـــة الـــتي تـــمـــر بـــهـــا الــدول
ـسـؤولـية اإلسالمـيـة ال تعـفـوهـا من ا
ــثل إزاء الــقـــدس. من جـــانــبه قـــال 
األمـــيــر احلـــسن بـن طالل: لـــقــد رسم
اإلسالم خارطة طريق لسـلوك تابعيه
وإن مؤتمـرات نوعـية كهـذه تسهم في
ثل بناء الفكر اإلنساني. فيما أشار 
األزهـر الشـريف الـشـيخ مـحـمـد وسام
إلى أنه جاء من مـصر أم الـدنيـا ليرى
الـدنـيـا في بــغـداد. وقـام نـائب رئـيس
مجلس الـنواب التـونسي الشـيخ عبد
الـفتـاح مـورو بـتقـبـيل الـعـلم الـعراقي
أمام احلاضرين واشاد بدور القائم
عـــلى هــــذه الـــتـــظـــاهـــرة اإلسالمـــيـــة
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اشادت الوفود والـشخصيـات الدينية
شـاركة في مـؤتـمر االعـجاز الـقرآني ا
بـدور ديـوان الـوقف الــسـني في جـمع
ـســلـمــ في مــشـارق االرض كـلــمــة ا
ؤتمرات. ومغاربـها بعـقد مثل هـذه ا
ــؤتــمـر الــذي افــتـتح وانـتــهى امس ا
ـدة يـومـ بـحـضور ـاضي  الـسبت ا
فقـهاء الـعالـم االسالمي والتـعبـير عن
التـواصل االخـوي مع الـعـراق شـعـبا
وارضـا ورســالـة فــيـهــا طـالب مــفـتي
القدس الشريف الشيخ عكرمة صبري
بــأن تــكــون الــبــوصــلـة مــوجــهــة إلى
الــــقـــــدس واألقـــــصى وان األوضــــاع
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شاركون في مؤتمر اإلعجاز القرآني ا

wF U'« rOŠd « b³Ž błU

ــاضي كـشـفت تل أبـيب عن ثـالثـة مـجـامـيع عـراقـيـة قُـبـيل نـهـايـة الـعـام ا
سـيـاسـيــة اجـتـمــاعـيـة ضـمت  15شـخـصـاً زارت إســرائـيل خالل الـعـام
ـاضي  2018وبــحــثت قــضــايــا خــاصــة بــإيــران والــتــطــبــيع وأشــارت ا
اخلارجية اإلسـرائيليـة في بيان نشـرته على موقـعها الرسـمي في "تويتر"
آنذاك إلى: "أن زيارة الـوفد العـراقي الثـالث إلى إسرائيل جـرت قبل عدة
أسابيع" وأضافت أن: "الوفـود ضمت شخصيـات سنية وشيـعية وزعماء
محلـي لهم تـأثيـرهم في العراق زارت مـتحف ياد فـاشيم لـتخلـيد ذكرى
" مشيرة سؤول اإلسـرائيلي ي وا احملرقة واجتمعت ببـعض األكاد
بـادرة دون إيضـاح الهدف إلى: " أن اخلارجـية اإلسـرائيـليـة تدعم هـذه ا
منها". • وقد أدى هذا الـتسـريب اخلبـري من لدن اخلارجـية اإلسـرائيـلية
ـزايـدات الـغـارقة إلى عجـاجـة تـرابـيـة رافـقـتـها عـاصـفـة من األحـاديث وا
ــا أدى إلى حــدوث ــؤامــرة وعُــقــدة الــعالقــة مع إســرائــيل  بــثــقــافــة ا
لتـهبـة بشأن تسونـامي إعالميـة وأمواج عاتـية من الـتصـريحات الـناريـة ا
ا يـكون افـتـراضيـاً أو بالـونـاً مخـابراتـياً أو جتـربـة مخـتبـرية موضـوع ر
ـا كان حقـيقـة أراد أصحابـها التـمويه وحتى لقيـاس ردود األفعال أو ر
النـفي كي ال تـتم تصـفيـتـهم أو أوالدهم كمـا حـصل آلخرين سـبـقوهم في
ـاثلـة ولكن الـغريب فـي األمر أن وسـائل إعالم دول عربـية لـها زيارات 
عالقـات مـتـيـنـة مع إسـرائـيل بل وتـنـسـيق عـلى مـخـتـلف الـصـعـد كـانت
ـلك وانبرت بـتكثـيف حملـتها الـدعائيـة وكأنهـا اكتشفت ملكيّـة أكثر من ا
كوكـباً جـديداً فـي الكـون يشـبه األرض بـكائـناته وتـنـاست أن حكـوماتـها
وفعالياتها السياسية واالجتماعية  تُقيم على قدم وساق عالقات مع أبناء
" كمـا أسماهـا رئيس لـيبـيا وملـك ملوك ــفريـقيا وبنات الـعم في "اسراطـ
شهيـد الوحـدات االندمـاجيـة معمـر القـذافي ذات يوم. وبـعيـداً عن مسرح
عـروفة بأنـغامهـا اإليرانـية الشـجية وألـوانها زايدات الـعراقيـة احلاليـة ا ا
الفارسيـة الزاهيـة وخاصةً فيـما يتـعلق بالشـيطان األكـبر وإسرائيل فـن
اإلعالم العربي وخـاصة إعالم الـدول التي تتـمتع بـعالقات مهـمة مع دولة
إسرائيل أو عـلى األقل ليس لـها مـوقف معـاد منهـا أو حول زيـارة الوفد
صـالح العـليا ـفتـرضة إلى إسـرائيل إلى قضـية قـوميـة تمس ا العراقي ا
ألمة الـعرب ومـستـقبـلهـا بل وربطـها بـقضـية الـصراع اإلقـليـمي ب دول
الشرق األوسط فيمـا بينها والـصراع التاريخي بـ الروس واألمريكان
راقب ألداء تـلك الوسائل اإلعالميـة بأننا نعـيش مرحلة طيب حتى شعر ا
الذكـر ــحـمـد سـعـيـد مـذيع صـوت الـعـرب فـي سـتـينـات الـقـرن الـعـشـرين
ـا نـصف أراضي الـعراق وصاحـب صرخـة سـنـرمـيـهم في الـبـحـر وكـأ
حتت سـيـطــرة الـصــهـايـنــة! أكـثــر مـا أثــارني هـو سـؤال مــذيـعــة بـإحـدى
ا أكثر من اهتمامها الفضائيات العربيـة التي اهتمت كثيراً بالزيـارة  ر
بـزيــارة الـرئــيس الـســادات إلى تل أبــيب في خـريف ســنـة  1976حـيــنـمـا
سألـتـني وبـحـماسـة وأسف شـديـدين: "كـيف يـقـبل العـراقـيـون زيـارة وفد
منـهم إلى إسـرائيل ـال يـعـتبـر ذلك انتـحـاراً سيـاسـياً ألي حـزب أو فرد?
فـترضـة فقد نـشور بشـأن الزيـارة ا وبصرف الـنظـر عن صحـة اخلبـر ا
تناست مـعظم وسـائل اإلعالم العـربيـة بشكل سـاذج أو لئـيم رفرفـة العلم
عز لدين الله الفاطمي اإلسرائيلي في عاصمة العروبة واإلسالم قاهرة ا
وبقـية الـعواصم الـعـربيـة واإلسالميـة ناهـيك عن عالقـة وزيارات الـرئيس
الــفــلــســطــيــني ومــلك األردن ورئـــيس مــصــر وكــثــيــر من زعــمــاء ووزراء

ومسؤولي األمت العربية  واإلسالمية لدولة الكيان الصهيوني!
   األكثر غرابة أنها حقا كانت مثل زوبعة خريفية بدأت دون سابق إنذار

وسرعان ما تالشت وكأن شيئاً لم يكن!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 •منقول من وكالة:
https://ar.rt.com/laf5 
kmkinfo@gmail.com
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