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والــــتـــقـــوى وال تـــعـــاونــــوا عـــلى اإلثم
والعدوان) .

{ وهل تــرى أن األمـر يـتــطـلب عــقـد مــؤتـمـر
لـدور اإلفـتـاء فى الـعـالم اإلسالمي لـلـوصـول
الى فتـاوي مـوحـدة جتاه الـقـضايـا الـتي تهم

األمة وتهدد كيانها ?
- أؤيــد هـذا الـطــرح ألن هـنـاك قــضـايـا
تـــهم االمـــة اإلسالمــيـــة تـــتــطـــلب رأيــا
موحدا من جانب دور اإلفتاء فى العالم

اإلسالمي . 
{ اعـتبـارك عـضو اجملـلس الـصـوفي األعلى
بـفـلـسـطـ مـاهـو ردك عـلى االنـتـقـادات الـتي
ـارسات الـطرق الـصوفـية توجـه الى بعض 

?
ـرتبـة الثالـثة من الدين الصـوفية هى ا
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اســتــضــافت وزارة األوقــاف في مــصـر
مــؤخــرا مــؤتــمــرا حــول كــيــفــيـة إدارة
اخلـالف الـــفـــقــــهي فى االسـالم فى ظل
ـذاهب والـتي اسـتغـلـها تـعدد األراء وا
ـسـلـمـ الـبـعـض إلثـارة اخلالف بـ ا
وتـشـويـة صورة اإلسـالم وعلـى هامش
ـــؤتـــمـــر كـــان لـ (لـــزمـــان)  هــذا هـــذا ا
احلــوار مع جــمـال حـسـن أبـو الــهـنـود
مــســتــشــار وزارة األوقــاف والــشــئــون
الــديــنــيــة وعــضــو اجملــلس الــصــوفي

األعلى بفلسط .
ـؤتمر الذي أقامته { ما رؤيـتك ألهمية هذا ا
وزارة األوقــاف حــول كــيــفــيــة إدارة اخلالف

الفقهي فى اإلسالم ?
ؤتمرات ـؤتمر وا يز هذا ا - أهم ما 
األخـرى الــتي تـنـظـمـهـا وزارة األوقـاف
واألزهر أنها جتمع النـخب من علمائنا
ــ الـعــربي واإلسالمـي عـلى فـى الـعــا
كــلــمــة ســواء فـى كل مــا يــهم قــضــايــا
ـسلـمـ الديـنيـة والـوطنـية من خالل ا
فـيدة والتـي تتيح األبحـاث النـافعـة وا
أن يـعــرف كل مــنــا األخـر كــمــا أن هـذا
ؤتـمـر يجـيئ ليـثبت أن اإلسالم يـقبل ا
الـتـعـدديـة وثـقـافـة األخـر فـهي بـالتـالي
تـــصـــحـح الــصـــورة اخلـــاطـــئـــة الـــتي
رســـمـــتـــهـــا اجلـــمـــاعـــات اإلرهـــابـــيـــة
ــتــطــرفــة لـإلسالم مــصــداقــا لــقــول وا
رســولـنــا الـكـر أن الــله يـحـب مـعـالي
األمــــور فـــهـــذه هى حــــقـــيـــقـــة اإلسالم
نخـتلف وال نفـترق ونعـمل جميـعا على
مــا اتـفــقــنــا عـلــيه ألنه ديـن الـتــعــدديـة
دارس الفقـهية فهنـاك مدرسة القلب وا
والــوجــدان وهـنــاك مــدرســة الــتــربــيـة
والــسـلــوك ويــعــد األزهـر مــنــارة لــتـلك
ـــقــررة الــتي الــتـــعــدديــة فـى عــلــومه ا
ـدارس الـفـقـهـيـة اخملـتـلفـة من درست ا
قـارن التي حتترم خالل دراسة الفـكر ا
التعددية والفكر األخر انطالقا من قول
الـــله تـــعــالى (وتـــعــاونـــوا عــلـى الــبــر

الـوزراء بــأعـداد الــذين يـتم قــبـولـهم
ـبـاشــرة لـتـضـمـ مـبـالغ وجـداول ا
قبلة. وازنة ا التعاقد معهم ضـمن ا
ـالـيـة حـنـ وكـان عــضـو الـلـجـنــة ا
ـان الـقــدو قـد اشــار الى سـعي الــبـر
ـقبـلة درجات ـوازنة ا الى تضـم ا
وظـيــفـيـة السـتـيـعــاب الـعـاطـلـ عن
اضية. العمل وخريجي السنوات ا
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واكــــد الـــقـــدو لـ (الــــزمـــان) امس ان
وازنة سـتتضـمن درجات وظيـفية (ا
للـمحـاضرين بـاجملان الـذين حتولوا
الى عـقود ثـابـتـة واللـجـنـة جادة في
عـمــلـهـا لــتـضـمـ الــقـانـون درجـات
وظــيــفــيـــة لــلــخــريـــجــ فــضال عن
تـوجــهـات اخـرى تـســاعـد هـؤالء في
 ( احلــــصـــــول عـــــلى عـــــيـش كــــر
واضــاف انه (حــتى االن لم تــتــســلم
الــلــجـنــة مـشــروع الــقـانــون بــسـبب
وجود اشكاالت كـثيرة ونأمل اخراج
الــتــشــريع بــالــشـكـل الـذي تــلــبي به
ـنح الــتــزامـات وحــقــوق وقــرارات ا
ــســاعـدات والــرعــايــة الـصــحــيـة وا
ولــــهـــذا بـــرأيـي نـــحـــتــــاج الى وقت
وازنة). واعرب نائب ريس لتمريـر ا
حـــكــومــة اقــلــيـم كــردســتــان قــوبــاد
وازنة الطالباني عن أمله ان تكون ا
ــــالــــيـــة لــــعـــام  2020 ان تـــراعي ا
ــا فــيــهم مــصــالـح الــشــعب كــافــة 
االكراد.وقـال الطـالـباني في تـصريح
امـس ان (احلــــــوارات مـع بــــــغــــــداد
تـمـضي بـشـكل جيـد وشـكـلـنـا جلـانا
مشتركـة ولكن االضطـرابات االخيرة
اوقــفـت تــلك احلـــوارات وجــراء ذلك
ـسؤولـون بتـلك االوضاع) انشـغل ا

الفـلسطـينـية فمـا هى وجهة نـظرك فى اجلدل
ــســجـد الـثــائــر األن حــول زيــارة الـقــدس وا

األقصى ?
- أؤيـــد الــــدعـــوة الى زيــــارة الـــقـــدس
سجد األقـصى ألن ذلك يدعم صمود وا
الـــشــعب الــفــلـــســطــيــنـي ويــثــبت حق
ـسجـد األقـصى باعـتـباره ـسـلمـ وا ا

مسجد للمسلم ووقف إسالمي .
{ ومــاهى إمــكــانـيــة تـنــفــيـذ مــخــطط تـرامب
الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية فيما

يعرف بصفقة القرن ?
- صفقة القرن مؤامرة تستهدف التهام
مـا تــبـقى من األراضي الــفـلــسـطـيــنـيـة
ولألسف فإن أمـريكـا أصبـحت مـنحازة
بــالــكــامل إلســـرائــيل وتــســاعــدهــا فى

فـــالـــدين لـه ثالثـــة مــــراتب فى اإلسالم
ـان واإلحــسـان فـالـتـصـوف يـأتي واإل
فـى مــرتـــبـــة اإلحـــســـان فى أن يـــعـــبــد
اإلنسان الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه
فهو يراك فالتصـوف يقوم على التربية
والـــســلـــوك وعـــلى الـــصـــدق فى احلق
والــشـفـقـة مع اخلـلـق ولـكن هـنـاك فـرق
بـ الـتصـوف والـصوفـيـة كالـفـرق ب
ـسـلـم فـهـنـاك من انـتسب اإلسالم وا
الـى الـصـوفـيـة ولـكـنـهم أسـاءوا إلـيـهـا
وعــلـيـنـا أن نـأخـذ بــأيـديـهم الى الـفـهم
الصحيح للتصوف والقائم على احملبة
ـثلـها ـثلى الـتي  واألخالق والـقدوة ا

نبينا الكر .
{ إذا انـتــقـلـنـا الى األوضـاع عـلى الـسـاحـة

حتـدي كــافـة الــقـرارات الــدولـيــة الـتي
تـؤيد احلق الـفلـسطـيـني ولكن شـعبـنا
الــفــلـــســطــيــنـي بــوقــفــته الـــشــجــاعــة
ومــقــاومــته لــصــفــقــة الــقــرن ووقــوف
الـرئــيس أبــو مـازن مــتــحـديــا أمـريــكـا
واســـرائــــيل ومن ورائــــهم قــــادر عـــلى

افشال تلك الصفقة .
واجهة طلوب فلسطيـنيا وعربيا  { وماهـو ا

تلك الصفقة ?
- نــطــالب قــادة حــمــاس وفـتـح وبـاقي
الـفصـائل اإلسراع بـعـمل مصـاحلة ألن
هذا هو السبيل للتصدي لتلك الصفقة
من خـالل إجـراء انــتــخـابــات واإلفـراج
ــعـتــقــلـ من اجلــانــبـ لــتــهـيئ عن ا
ــصــاحلــة وعـلى ـنــاخ إلجــراء تــلك ا ا
الــعــرب أن يــقــومــوا بـواجــبــهـم جتـاه
الــشــعـب الــفــلـــســطـــيــني وعـــدم عــقــد
اجـتــمـاعــات مع وفــود صـهــيـونــيـة أو
الـقـيـام بـزيـارات لـلــكـيـان الـصـهـيـوني
حتى ندعم صمـود الشعب الفـلسطيني

والقيادة الفلسطينية .
{ فى الــنـــهــايــة كــيف تــقـــيم الــتــعــاون بــ
ـؤسـسات ـؤسـسـة الديـنـية فـى فلـسـط وا ا

الدينية فى مصر كاألزهر واألوقاف ?
ؤسسات الدينية - نحن نثمن وقوف ا
فى مـــــصــــر وعـــــلـى رأســــهـــــا األزهــــر
واألوقـاف جتــاه الـشـعب الـفـلـسـطـيـني
فوزيـر األوقاف اجتـمع مؤخـرا برئيس
وزراء فـلــســطـ مــحـمــد أشــتـيه عــنـد
ـصـر واتــفق مـعه عــلى تـقـد زيــارته 
دورات مـسـتـمــرة لـلـنـهــوض بـالـدعـوة
اإلسالمـية فى فـلـسطـ وأعـطى منـحة
لـعـشـرون داعـيـة لـلـمـشاركـة فى دورات
الـواعظ واإلرشـاد الـتي تـشـرف عـلـيـها

وزارة األوقاف 
ـنح عـشرات كـمـا يقـوم األزهـر أيضـا 
ـنح ألبنـاء فـلسـطـ كــــــمـا تـستـقبل ا
ـئات من أبناء صــــــرية ا اجلامعـات ا
الـشـعب الـفـلـســــــــطـيـني لـلـدراســـــــة

بها .

بصفة (معلم ومعلم جامعي ومدرس
ـــــدارس ومـــــرشـــــد تـــــربـــــوي) في ا
ديريـة تربية الثانويـة واالبتدائـية 
احملـافــظـة الى 10 االف من سـكــنـة
ذي قـار حـصـرا واسـتـثـنـاء خـريـجي
اضية والسيما عام 2005 االعوام ا
والــسـنـوات الــتي سـبــقـتـهــا ومـحـو
االمـــــيـــــة من ضـــــوابـط الـــــتـــــقــــد
نافسة  فيما  اضـافة اكثر من وا
الـــفي فـــرصـــة اخــرى حملـــو االمـــيــة
وشمولهم بالـتقد دون قيد اوشرط
و اشــعـــار االمــانــة الــعــامــة جملــلس
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اصدر محافظ ذي قار عادل الدخيلي
تــعــديالً إداريــاً عــلى آلــيــة الــتــقـد
لـــشـــغل 10 آالف درجـــة وظـــيـــفـــيـــة
مـخـصـصـة لـلـمـحـاضريـن في تـربـية
احملـافـظة . واكـد الـدخـيـلي في بـيان
ـــوجب هـــذا الـــتــعـــديل امس انـه (
ســيــكــون الـــتــقــد مــبـــاشــرةً عــلى
ديرية الـتربية بدالً األقسام التابـعة 
ـدارس) واشـار من الـتــقـد عــلى ا
الى (اصـــدار امــرا بــتــشــكــيل جلــان
فرعية في كـل قضاء بإسـتالم طلبات

التـوظيف وفرزهـا  ونؤكـد ايضاً ان
خـريـجي 2005 فـمـا دون مـقـبـولـون
دون قــيـد او شــرط نـظــراً لـظــروفـهم
الــصــعــبـة وســنــوات حــرمـانــهم من

الـعــمل) واوضح الــدخـيــلي انه (
الـتوجـيه بـشـمـول جمـيع مـحـاضري
ـثـبــتـة اسـمـاؤهم في مـحـو األمــيـة ا
ــديــريــة بــالــتــوظــيف دون قــيـد او ا
ـسـتـمـرين بـالـعـمل او شـرط سـواءً ا
لغـاة مراكـزهم). وكان الدخـيلي قد ا
اعلن في وقت سابق عن زيادة اعداد
ـكلـفـ بالـعمل كـمحـاضرين فرص ا

واضـــاف (اشـــعـــر ان احلـــوارات قــد
اســتـــؤنـــفت مـــجـــددا حـــيث تـــوجــد
اتــــصـــــاالت وتـــــبــــادل لـــــآلراء بــــ

.( اجلانب
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وتـابع (أمل ان نـتــوصل الى نـتـيـجـة
من أجل ان تكون موازنة عام 2020 
ــــصــــلــــحــــة الــــشـــــعب الــــعــــراقي
وكردسـتـان). وباشـر مـجلس الـنواب
ـوحد عـبر بـتعـديل قـانون الـتـقاعـد ا
تـقــلـيل الـسن الــتـقـاعـدي من 63 الى
60 سـنــة من اجل تــوفـيـر  246 ألف
ـتـعـاقدين درجـة وظيـفـيـة و شـمول ا
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ـن لـــــديـــــهم ـــــؤقت  ـالك ا عـــــلى ا
15سـنــة خـدمـة بــالـراتب الــتـقـاعـدي
الك حـــتى وان لـم يـــثــبـــتـــوا عـــلى ا
الدائم . الى ذلك أعـادة وزارة الـدفاع
اكــــثــــر من  54 الف مـــــنــــتــــسب من
ــفــســوخــة عــقـودهـم الى اخلــدمـة. ا
وقـــــال الــــوزارة في بـــــيــــان امس ان
(مـجـمل مـا  إعــادتـهم لـلـخـدمـة من
فسوخة عقودهم بلغ  54 الفاً و34 ا

منتسباً) .
مـؤكـدا (االسـتـمـرار بـإصـدار األوامـر
فـسـوخة اإلداريـة اخلاصـة بـإعـادة ا

عقودهم إلى اخلدمة تباعاً).
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كم اشـعـر بـااللم حــيـنـمـا اسـتـمع بـعض مـا يـسـمى بـاحملـلـلـ وهم يـدورون
ا يجري الـقنوات ويطرحون قضايا ويسوقون مصطلحات ليس لها عالقة 
تـظاهريـن وكان التـحلـيل موجه لـبلـدان وشعوب في صـلب قضـية الـوطن وا
وبـيـئــة أخـرى غـيـر عـراقـيــة .. فـحـتى الـيـوم لـم اسـمع اال مـا نـدر وبـصـورة
خــجـولـة عـن األداء الـوظــيـفي الــذي اسـتــعـبــد الـشــعب .. فـاغــلب احملــلـلـ
ا يطرحه ويكرره السياسيون واالجندات حتت عناوين يتحدثون وينساقون 
ـثـال كم اسـتـغـرق البـعض وضـيع مـن الوقـت وهو وطـنـيـة .. فـعـلى سـبـيل ا
يـتحدث عن عدد الـنواب .. (هذا يقـول مائة واخر يـريدهم مائتـ فيما ذهب
ـان واخـرون قـالـوا ثالثـمـائة ... وغـيـر ذلك الـكـثـير ) االخـر الى الـغـاء الـبر
وكـانـهم يتـحـدثون عن مـسـائل ذوقيـة شـخصـيـة تطـرح ويـستـجاب لـهـا على
ـسـتـمعـ .. عـلـمـا ان القـضـيـة بـرمـتهـا تـتـعـلق بـسوء أداء طـريـقـة طلـبـات ا
األعـضاء كـلهم او جلـهم او بعـضهم وفسـاد طريـقة احلكم الـتي أدت ببـلدنا

دقع  .. الى الضياع وشعبنا الى الفقر ا
فـترض كـنا قـراطيـة وعـراقنـا اجلديـد ا خالل سـنوات مـضت من عـمر الـد
نـعـانـي أوال من سـوء اإلدارة واحلـكم الـذي أدى الى فـسـاد عـام بـلغ ابـسط
ستحـيل ان تصل الى دائرة مهما أجـهزة وحلقات الدولـة .. حتى غدا من ا
صـغرت اال وجتـد فيـها نوعـا من احملاصـصة والـشخـصنة والـطائـفيـة وغير
ذلك من مـواصـفـات حبـلى بـالفـسـاد بـكل انواعه  فـكل دائـرة بـها دكـتـاتور
ـوظـفـ واسـتـحـقاقـهم كـانه ضـابط اسـتـخـبـارات يـصـادر كل صالحـيـات ا
ؤسسة لصالح جهة راجع بـطريقته اخلاصة وينهب خـيرات ا ويـستعبد ا
شـكلة االدهى ان هـذا الدكتـاتور او رمز مـا سلطـته على رقاب الـناس .. وا
الـقهر مـستمـر متسـلطن سمـ متكـرش حد التـخمة بال عـقاب وبال حساب

وكانه فوق القانون والشعب  .. 
وبـكل دورة انتـخابـية تقـول النـاس سنـتخـلص من اولئك الـلصوص ... واذا
بـهم يـاتــون ويـدخـلـون بـوجه جـديـد وعـنـوان اجـد واحـدث واقـوى . بـصـورة
كن حتـققـها اال عـبر تـغيـير جـعل من عمـليـة اإلصالح عـقيـمة ومـعقـدة وال 
طـريـقـة اختـيـار احلـاكمـ بـدرجـاتهـم وعنـاويـنـهم اخملتـلـفـة وان يـكن والئهم
لـلـوطن والـشـعب قـبل حزبـهم وطـائـفـتـهم ومـلذاتـهم .. وهـذا يـعـد ضـربا من
اخليال احملال في ظل قاعدة وطريقة حكم استشرى فيها الفساد العام ..
قـطعا نحتـاج اإلصالح اجلذري احلقيقي .. لـيس الشعاراتي اجلذاب الذي
لم نـحصل منه اال النزر والفقر .. فالبعض يـعتقد ان العراقي ال يحتاجون
ـتـقـاعـدين مـائـة الف .. دون اخلـوض اال عـقـد بـخـمــسـمـائـة الف او زيـادة ا
ـلفات االمن واخلـدمات واالستـقرار والتطـور الذي يضـمن األمان واحلياة
ـة لكـل العـراقيـ واجيـالهم من الـشـمال الى اجلـنوب بال تـميـيز  ... الـكر
وذلك سـوف لن يتم اال من خالل قـوان حـكومـية دسـتورية انـتخـابيـة تقطع
تسلط وتمنع صناعة الدكتاتوريات عبر عدت نقاط أساسية منها : دابر ا
1- ان يـحـدد عـمل كل نـائب بـدورتـ ال ثـالث لـها مـهـمـا كـان الـنـائب ( أبو

ا وراء احمليطات وخالق للمعجزات ..) . العريف او عالم 
2- ان ال يــسـمـح الي مـوظف حــكـومـي من رئـيـس الى مـديــر عــام بـالــعـمل
ـنصب الكثر من ثـمان سنوات .. علـى ان يشمل كل الدوائر والـبقاء بذات ا

دني .. احلكومية والنقابية وحتى منظمات اجملتمع ا
3- من يـريـد دخـول االنـتـخـابـات .. عـلـيه ان يـسـتـقـيل قـبل سـتـة اشهـر من
دائـرته ومنصبه الوظيـفة بشكل نهائي ومطـلق.. واذا  اخفق باالنتخابات ال
ــنـصـبـه بـاي دائـرة أخــرى ابـدا .. بل يــحـال الى الـتــقـاعـد ـكـن ان يـعـاد 

وجب قانون منصف ..
ـــســلـــحـــة وقـــوى االمن الـــداخـــلي مـن دخــول ـــنع رجـــال الـــقـــوات ا  -4

االنتخابات اطالقا بال استثناء ..
ا سـيـطـرحه اخملـتـصـون والـعـارفون قـطـعـا هـذه الـنقـاط وغـيـرهـا الـكـثـيـر 

ـهـتـمـون بـالـعـمل الـسـياسـي التـي ستـتالقـح وتنـضج وا
لـتجد طريقها لالقرار عبر قنـواتها الرسمية والقانونية

اذا ما اردنا ان نعيش بسالم . 
فــاي قـرار يــأت من اخلـارج او يــفـرض بـالــقـوة من
الـداخل ال يعـد سوى قنـبلـة موقوتـة ستـتفجـر بأزمة
حـادة بـاي وقـت يـرتـايه الـدكـتـاتـورين .. كـفـانـا الـله

شرهم .. ح بعد ح ..

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 —bB « 5 Š

-1-
ظل الـقـراصـنـة والـلـصـوص حـتى وقت قـريب  في أمن ودعـة ولم تـرعـبهم
الحـقـة واحملـاسـبـة واحملـاكـمـات الـقـضائـيـة البل زادت من الـتـهـديـدات بـا

شبوهة ..!! ال العام وابرام الصفقات ا شهيتهم اللتهام ا
-2-

وجـاءت االحـتِـجاجـات الـشعـبـيـة العـارمـة في بـغداد واحملـافـظـات العـراقـية
حاسـبة الـفاسـدين لتقـرع أجراس اخلـطر بـشكل جديّ طـالِبـة  االخـرى ا

حيث أنها اتسمت بنبرة حادة ولم تكن مجرد (فرقعة) صوتية ..
-3-

ناصب وصـدرت بعض األحـكام الـقضائـية مـؤخراً بحق بـعض أصحـاب ا
الكبيرة في منحى يُشيرُ الى أنّ احلساب آتٍ ال محالة .

-4-
وبدأنا نسمع  –بـعمليات منع للسفر - تطال مَنْ قد يستدعى للتحقيق بعد

غادرة الى اخلارج مفتوحاً على مصراعيه . أنْ كان باب ا
-5-

غير أنْ شيئا جديداً قد الح في االفق : وهو اعالن بعض الدول عن
ـنـهــوبـة من اولـئك ـسـانــدة الـعـراق في اســتـرجـاع أمــواله ا اســتـعـدادهــا 

فسدين . ا
وكـان آخـرها تـصريح ( جـوي هود)  –وكـيل وزيـر اخلارجـية األمـريكي –

القائل :
تحدة االمريـكية اجراءات ضد قبـلة ستشهـد اتخاذ الواليـات ا " االشـهر ا

الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي) .
-6-

واذا كـان حيـتان الفـساد قـادرين على االفالت من قـبضـة مَنْ يُالحقهم مِنَ
ن الـعراقـي فـانهم يـعلمـون علم الـيقـ بأنـهم غير قـادرين على االفالت 

علّمهم السحر ..!!
-7-

ال الـعام هي أفـضل الصِيَغ – ـبادرة الـطوعيـة الرجاع مـا نهب من ا ان ا
عايير - . بكل ا

وانـنـا عــلى يـقـ من انّ الـشـعب الـعـراقي ســيـسـتـقـبل من يُـقـدم عـلى ذلك
ـال الـعـام ال ـشـكـلـة تـكـمـن في أنَّ نـاهـبي ا بـالــتـقـديـر واالحـتـرام ولـكـنّ ا

ا وقعوا فيه ..!! لكون هذه الشجاعة التي تنقذهم 
-8-

ـــشــروع قـــيــد اإلعـــداد االن ولــكـنّ االفــضل ان قـــانــون الـــكــسب غـــيــر ا
لــلـمـتــورطـ أنْ يــسـارعـوا الـى تـسـويــة حـســابـاتـهم قــبل ان تـتـم ادانـتـهم

القضائية ...
ان باب التوبة مفتوح أمامهم قبل صدور االحكام بحقهم فهل من تائب ?

-9-
نـتهب الى ـال العـام ا واذا كـان االعتـراف باخلـطأ فـضيـلة  فـان إرجاع ا
خـزينة الدولة طـوعاً هو الدليل الـناصع على ان الوطنـية لم ينطـفأ وميضها
ـا اقتـنـصـوهُ بـالـطرق ـهم  ـبـادرين الى إبـراء ذ عـنـد هـؤالء الـشـجعـان ا

لتوية  وانَّ ضمائرهم مازالت تنبض باحلياة ... ا
-10-

يقول الشاعر :
لقد أسمعتَ لو ناديتَ حياً
ن تنادي ولكنْ ال حياةَ 

ونحن نقول :
هـذا هـو النـداء االخـير واخلـطـير وأمـلـنا أنْ يـكون
مـستجابا - ولو في نطاق محدود  –ايثاراً لصالح

الشعب والوطن .

حقي اجلبوري
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اكـدت اللـجـنة الـزراعيـة في مـجلس
انـخـفـاض انـتـاج مـحــافـظـة ديـالى 
ــئـة خالل الــتــمـور بــنـســبـة 30 بـا
ـــوسم احلـــالي 2019 واكــدت ان ا
هنـاك اسبـاب متـعددة ادت الى ذلك
. وقـــال رئــــيس الــــلــــجــــنـــة حــــقي
اجلـــبـــوري لـ ( الــــزمـــان ) امس ان
(انـتـاج التـمـور في ديـالى انـخفض
وسم احلالي بنسبة % 30 خالل ا
اضي )  الفـتا الى قيـاسا بـالعـام ا
ان  ( االنـــخـــفـــاض جـــاء ألســـبـــاب
مـتــعـددة ابــرزهــا تـقــلـبــات االنـواء
ــبـاشــر عـلى اجلـويــة وتـأثــيــرهـا ا
الـنـخـيل ) . واضـاف اجلـبـوري ان
( ديـالى تفـقد سـنـويا االف االطـنان
من الـتـمـور خـصـوصـا بـعـد احداث
حــزيـران 2014 وذلك بــســبب عــدم
ــــزارعــــ الـــــوصــــول الى قـــــدرة ا
ـناطق بسـات الـنخـيل في بعض ا
احملـــررة خــاصــة في قــاطع شــمــال
ـقــداديـة ألنــهـا حتـولت الى ارض ا
حــــرام بـــســـبب كـــثـــرة الـــعـــبـــوات
وااللغام التي تركها داعش خلفه).
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وكـــشف رئـــيـس مـــجــلـس نـــاحـــيــة
الــعــظـيم عن وكــر لــتـنــظـيم داعش
أطــلق عــلـه تــســمــيــة "الــوكـر االم"
الذي يقع على احلـدود الفاصلة بـن

مــحــافـــظــتي ديــالـى صالح الــدين.
وقـال مــحـمـد ضــفـان الـعـبـيـدي لـ (
ــتـة الــزمـان ) امـس إن  (مـنــطـقــة ا
الواقعة على احلدود بـن محافظتي
ديـالى وصالح الـدين لكـنـهـا ضمن
حــدود األخـــيــرة حتــولـت مــؤخــراً
ــثــابـة الــوكـر االم لــتــنـظـم داعش
وأضاف العبيدي أن (اجلزء االكبر
من خاليـا داعش تـنـتـشـر حـالــا في
ـيــتـة وــي تـعــتـمــد جــحـور حتت ا
االرض لـــتـــفــادي وقـــوع خـــســـائــر

بــشـريـة في صـفـوفــهـا بـعـد قـصف
مضـافات عدة مـؤخراً كـانت عبارة
عن منـازل سكـنيـة مهـجورة لـبعض
الــقــرى واشــار  الــعــبــيــدي الى أن
ـرتـبـة الـثـانـيـة بـعد ــتـة تـأتي بـا (ا
اطـبــجة في مسـتوى خطـرها على
ديــالى بــســبـب قــربـــا من احلــدود
الـفـاصـلـة مع ديـالى خـاصـة ضـمن
قـــاطـع الـــنــــاحــــيــــة )  الفـــتــــا الى
(ضـــرورة شن عـــمـــلـــة عـــســـكـــريــة
واســعـــة إلنــهـــاء خــطـــر داعش في
نـاطق الـقـريبـة مـنــا لدرء ـيـتـة وا ا

مخاطر التنظيم).
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كما قال رئيس مجلس الناحية  ان
 (قدرة داعش القتـالية على احلدود
بــ ديـالى وصـالح الـدين تــتـراوح
حــالــيــا بـ 50 الى 100 مـــســلح
ينـتشرون في 7 قرى مـهجـورة تقع
ضـمن احلـدود مع مـحـافـظـة صالح
الـديـن وتـبــعــد مــئــات األمــتـار عن
قـاطع العـظـيم في ديـالى)  مبـيـنا 
ان  (قدرة التنظيم تتغير باستمرار
بـــســــبب حتــــركــــاته بــــ الــــقـــرى
ضـافات ـهجـورة باإلضـافـة إلى ا ا
ــنــتـــشــرة في الــتالل)  الــســريـــة ا
مـؤكـدا أن (عنـاصـر التـنـظـيم هؤالء
يــشـكـلــون مـصـدر قــلق أمـني ألنـهم
يحاولـون استغالل أيـة فرصة لشن

هجمات على الـقرى احملررة خاصة
ضمن قاطع العظيم والقرى التابعة
له). الى ذلك حـــذر احتـــاد عـــلـــمــاء
ـسـلـمـ في ديـالى من اغـتـياالت ا
تـطــال قـيــادات سـيــاسـيــة وديـنــيـة
تدعو لـلوئام بـ الشعـب العراقي

وااليراني . 
وقــــــال رئـــــيـس االحتــــــاد جــــــبـــــار
عـموري لـ (الـزمان ) إن  (أمـريكا ا
ال اخلليجي واسرائيل وبتمـويل ا
تـــســـعى الـى إثــارة الـــفـــتـــنـــة بــ
الـشعـبـ الـعـراقي وااليراني ودفع

مـندسـ في الـتظـاهـرات إلى إثارة
الــــعـــــداء واالســـــاءة لـــــلــــعـالقــــات
االسالمــيــة بــ الــبــلــدين بــاجتــاه
يــخـدم مـصــالح االعـداء) . واضـاف
عمـوري أن (هناك حّـمى لتخوين ا
كـل من يـدعــو لــعالقــات أخــويـة مع
إيـــران ويـــشـــيـــد بـــدورهـــا في دعم
جابـهة داعش واالنتصار العراق 
عــلـــيه) مـــحـــذرا من أن (االمـــر قــد
يــؤدي الى مـوجـة اغـتــيـاالت تـطـال
قـيـادات سـيـاسـيـة وديـنـيـة عـراقـيـة
تدعو لـلوئام مع إيـران بهدف اثارة

االوضــاع وخـــلق فـــتــنـــة وهــذا مــا
تـســعى الــيـهــا أمـريــكـا واســرائـيل
حــالـيــا) . وأكـد أن (احتــاد عـلــمـاء
ـــســـلــمـــ فـي ديـــالى واضح في ا
تــوجـهـاتـه بـان إيـران بــلـد اسالمي
تربطنا به عالقات وثيقة)   مشيرا
إلى أن (الـــــعـــــدو هـــــو امـــــريـــــكـــــا

واسرائيل).  
ـــــعـــــمـــــوري إلى  ( رفض ولـــــفت ا
االســاءة لإليــرانـــيــ وقــادتــهم)  
مــســتــغـــربــا  (صــمت الــكــثــيــر من
الــــنــــاشــــطـــــ عن دور امــــريــــكــــا
الـتـخـريـبي في الـعـراق بـعـد 2003
وارســــال الــــدول الـــعــــربــــيـــة االف

االنتحاري لقتل اخوتها) .  
واعــلن عــضـو مــجـلس الــنـواب عن
مــحـافـظــة ديـالى ريـاض الــتـمـيـمي
شروعي ـباشـرة  إكمـال الدعوات ا
مــجـاري اخلـالص ومــاء بـني سـعـد

الـكــبـيـر.وقـال في بـيـان صـحـفي 
ــبــاشــرة امس اكــمــال الـــدعــوات ا
للعمل في مشروع مجاري اخلالص
ــتـوقف ومـشـروع مــاء بـني سـعـد ا
ـتابعـة شخصـية مع وزير الكـبير 

االعمار واإلسكان بنك ريكاني.
وأضــاف الــتــمــيــمي ســيــتم الــبــدء
بــاالحــالـــة والــعــمل خـالل الــفــتــرة
ا لـلـمشـروع من ـقـبلـة  الـقلـيـلة ا

. أهمية كبيرة للمواطن
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