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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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إنها ذي قار

( اليوم الذي انتصف به العرب من
الـعجـم وبي نصـروا) قول الـرسول
االعــظم-ص- في بــدايــة الــرســالـة
عارك اخلالده في االسالمية-ايام ا
تـاريخ الـعــرب -انـهـا مــعـركـة- ذي
قــــــار-ال ادري هل يــــــعـــــرف مـن لم
يـــســـكن ارض ذي قـــار ولــو لـــيــوم
ـرحـوم واحـد تـاريــخـهـا رغم ان -ا
اباه مـن اهل احدى مـدنـهـا--وهـنا
يـفــتــخـر اهل ذي قــار بــذلك لـكي ال
يحـسب علـيـها وهـو القـاتل الهلـها
وحارق مـخيمـاتها ومدمـر مدنها -
فــلــيس غــريــبــا ابــدا عــلـى اهــلــهـا
الكـفـاح واالنـتفـاضه واجلـهـاد ضد
الــظـــلم والـــطـــغــيـــان واغــتـــصــاب
احلـقــوق فـهـم في مـقــدمـة الــرجـال
الذين قـاوموا االنكلـيز وقادهم وما
زال -نـــصــبه- بــيـــنــهم--اجملــاهــد
احلـــبــوبي-- واول مـــديــنه من ذي
قار انـزلت العـلم البريـطاني وهرب
احلاكم والثاني قتل في-قلعة سكر

وكم مـن قـادة الــعــراق من الــرجـال
واقف الوطنية في اجليش واهل ا
دني ومساهمتهم في بناء ومن ا
ووضـع اللـبـان االولى لبـنـاء البالد
وكـان احــد هـؤالء الــرجـال هـو---
ـــنــتـــهــيــة والـــد رئــيـس الــوزراء ا
واليـته- ولـكنه - ولـيـعلم جـيدا من
ــئـات -ولم هـو الــســبب في قــتل ا
ينفذ امر القتل وبعدها -ابعده عن
ــســؤولـيــة- لن تــرهب رجـال ذي ا
قار ولم تـنجح معـهم اساليبك وان
من يـــنــتــمي الـى ذي قــار الــرجــال
الــشـجـعــان الـذين اليــقـبــلـون الـذل
والتبـعية وان الذين قـبلوا---فذي
قـار بـراء منـهم بـراءة الذئب من دم
يـوسف-- اقـتل كـمـا شـاء وامر من
انت تـــابع لـــهم---والـــزحف قــادم
ولم حتــمي الـقــاتــلـ خــضـراء او
صــــفــــراء او غــــيـــــرهــــــــا من دول

االعداء.
eLŠ rÝU… - الناصرية

 wFOÐd « ‰œUŽ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6585 - 6586 Saturday - Sunday 15 -16/2/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6585 - 6586 السبت- االحد  21 من جمادى اآلخرة 1441 هـ 15- 16 من  شباط (فبراير) 2020م

W² U  WO³Kſ√ 8

bNF « w  ‰UO²ſù« ÂuNH

w öÝù«

بابل

ــعــلــوم أن االغــتــيــال الــغــرض مــنه الــتــخــفي من ا
ـة وغالـبـا مـا يـعـتـرفون للـتـمـلص من تـبـعـات اجلـر
ـسـؤولـيـتـهم عـنـهـا عـنـد اعـتـقـالـهم بـعـدم إمـكـانـية
محاسبتـهم عليها وهـذا محرم في االسالم خملالفته
لـقـول الـنـبي مـحـمـد صـلى اللـه علـيه وسـلم :( اإلثم
ماحـاك في نفسك وكـهرهت أن يـطلع علـيه الناس )
فـاالغـتيـال سـنة الـطـغاة ولـيسـت سنـة محـمـد صلى
الـله علـيه وسـلم أما واقـعـة كعب بـن االشرف فـكان
ذمــيــا فــنــقـض الــعــهــد وحتــالف مع أعــداء الــدولــة
اإلسـالمــيــة فــأعــلن الــنــبـي مــحــمــد عــلــيه الــصالة
ـــنــبـــر وعــلى روؤس والـــسالم أنه مـــحــارب عـــلى ا
األشـهـاد ولـكن أفـراد أسـرته لم يـبـدوا مـنهـم نقض
للـعهـد فدماؤهم حـرام ولكـونه متحـصنـا بهم لم يتم
إرســال جـيش ألن ذلـك سـيـؤدي لــقـتل بــعـضـهم أو
جمـيعهم ظلـما وعدوانـا فتطـوع أخوه لقـتله هو فقط
وبالـتالي فالـعملـية لم تكن أغـتياال  أمـا كون القادة
فالـدولة اإلسالمـية يـستـشهدون إبـتداء بـالنـبي عليه
الــصالة والــسـالم: (فــهــذا أو أن وجــدت إنــقــطــاع

أبهري من ذلك السم )
فـهي دلــيل عــلى أن الـنــظـام الــسـيــاسي اإلسالمي
فريد من نـوعه يقدم قـادة يغرمـون وال يغنـمون ليعم
الـعـدل ويبـلغ الـهدى الـبـشريـة بـينـمـا أنظـمـة النـفاق
والــطــغــيــان و االســتــبــداد يـــضــحــون بــشــعــوبــهم
وبـالبشـرية لـيسـتلمـوا وتسـلم كراسـيهم وشـركاتهم

. فشتان ب الفريق
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بعد مشـاهدتي اثناء تصـفحي للهـاتف تقريرا يخص
وضـوع بان اكتب ( محمـد توفـيق عالوي ) شدني ا
عن هـذا الـشـخص بـعـد ان تـمـعـنت بـالـتـفـاصـيل الن
هـناك كـثـيراً مـن ال يهـتـمون بـكـذا موضـوع فـقلت ان
اكــتب هـذا الـتــقـريـر حـتـى قـراء اجلـريـدة ال تــفـوتـهم
احلقـيقـة .. بدأ عالوي حـياته الـسيـاسيـة مع السادة
من ال الصدر ثم حزب الدعوة مرورا بكـتلة اغلبيتها
من الــسـنـة وصـوال الى الــتـوجه الـعــلـمـاني ثم وزيـرا
الكي حـكم عليه غـيابيـا بالسجن 7 مرت بـحكومـة ا
ســنــوات بــأيــام صــدام حــســـ كــان مــعــروفــاً عــنه
مـتعـصبـا شـيعـيـا ثريـا هو مـحـرك رئيـسي ال احداث
األربع فر عـلى اثرها مع عائـلته الى خارج العراق
ـــصــادرة امـالكــهم فـــقــام نـــظـــام صــدام حـــســـ 
ـاضي حــيث كـان ومــعـامــلـهـم وشـركــاتـهم تــقـلب بــا
صـدام حـسـ وحـاضـر حيـث بات ( بـرهم صـالح )
والذي قام االخير بتكليفه رئيسا للوزراء خلفا لعادل
هدي والذي هيجه الشارع العراقي الذي رأى عبد ا
ان هنـاك شـبهـاً ب عالوي ومـهـدي وهذا الـشبه في
تقـلبـاته باالنتـماءات او كـشخصـيته او الـطريـقة التي
ـــان وصل بــــهـــا الـى احلـــكـم رغم ان رئـــيـس الـــبــــر
العراقي اصدر قرارا بعدم استالم مسؤول سياسي
يــحــمل غــيــر اجلــنــســيــة الــعــراقــيــة وعالوي حــامل
اجلـنـسـيـة الـبـريـطـانـيـة فـهـو شـيعـي كان يـنـتـمي الى
قائمة العـراقية ذات االغلبـية السنيـة كأتالف علماني
في البالد واليـوم يظهـر عالوي ويقدم نـفسه على انه
انسـان مـستـقل وهـناك ردود فـعل بـ موافق ومـؤيد
كـالـســيـد مــقـتـدى الــصـدر  وســعـيـد كــحـال مــحـمـد
اخلـالــدي  رئـيـس كـتــلـة بــيــارق اخلـيــر الـســنــيـة في
ـان .. ومـعــارض وحـزين كـحــال حـزب الـدعـوة الـبــر
ـــالــكـي .. ورافض وغــاضـب كــحــال الـــذي يــرأسه ا
تـظـاهرين الـذين مـازالوا يـنـتفـضون في الـعراقـيـ ا
شوارع العراق ضد الفساد والطائفية والتبعية لدول
اجلــوار( فـعالوي ) بـعــيـون الــعـراقـيــ هـو جـزء من
ــوجــود فـي الــبــلــد مــنــذ عــام .... 2003 الــفــســاد ا
فــعالوي غــادر الــعــراق عــام   1977قــبل ان يــنــهي
ـعمـارية هـربا الن نـظام دراسته فـي كلـية الـهنـدسة ا
صـدام حـسـ اصـدر امـر اعتـقـال بـحق عالوي ألنه
ـشـارك بـاحداث االربـع اعتـبـره من اخملطـط وا
في ذكرى عاشورا عام  1977وحدث اطالق نار ب
ــتـظــاهـرين واالمـن وتـمت مالحــقــة عالوي من قـبل ا
ـتـلـكون الـسـلـطـات .. وعالوي كـان من عـائلـة ثـريـة 
معـامل وشركـات قبل ان يـتم مصـادرة جمـيع امواله
وامـوال عـائـلـته من قـبل نـظـام صـدام حـسـ وكـانت
اول محطه في حياة عالوي بعد مغادرة العراق  هي
بـيـروت حـيث درس بـاجلـامـعـة االمـريـكـيـة ونـال عـلى
اثـرها شـهادة بـكـالوريـوس في هـندسـة الـعمـارة عام
 1980ثم سـافـر الى بـريطـانـيـا وأسس شـركـة باسم
ـدمــجــة ثم عـمل  First Call لــصــنـاعــة االقــراص ا
ـقــاوالت بــ لــبــنـان وإنــكــلــتــرا ونـال اجلــنــســيـة بــا
الـبـريطـانـيـة وبعـد سـقـوط النـظـام وعودتـه بعـد الـغزو
ـعـتـرك الـسـيـاسي ضـمن قـائـمة عـلى الـعـراق دخل ا
ايــاد عالوي وشـغل مــنـاصب كـثــيـرة وبـعــد سـنـوات
الـسـجن الغـيـابـية الـتي اصـدرت بـحقـه عاد الـقـضاء
واسقط التـهم عن عالوي  اتهـامات اخليـانة والتـبعية
من قـــبل صــدام حــســ لـــعالوي ذهــبت مع صــدام
ال ذهبت الكي لعالوي بـالفساد وهدر ا واتهامات ا
ـتـظـاهـرين ـالـكي اال ان اتــهـامـات جـديـدة من ا مع ا
لعالوي هي انه شـخصـيه مرضيـه من قبل ايران وال
حتمل بـرنامـجا وال خطه فـهل تسـقط هذه االتـهامات
ايضـا ألنهـا فراغ دسـتوري مـنذ الـسادس عـشر من

ـــــاضي ام ان ديـــــســـــمـــــبــــــر ا
العراقي مصرون على اسقاط
من يـسمـونهـا الـطبـقـة الفـاسدة
التي حكمت العراق بعد سقوط

النظام ?.

ساحات االحتجاج في بغداد واحملافظات ترفع شعارات احلرية

وزارة النقل 
الشركة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم: االمالك والعقارات
العدد:١٦٩٨

التاريخ: ٦ / ٢ / ٢٠٢٠
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تـعــلن الـشــركـة الـعــامـة الدارة الـنــقل اخلـاص عن
ـشيـدات ادناه في اجـراء مزايـدة عـلنـية لـتـأجيـر ا
) تبدأ من مـحافظة (الديـوانية) في اليـوم (الثالث
الــيــوم الــتــالـي لــنــشــر االعالن وفـق قــانــون بــيع
عدل وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا
ـكن احلـصـول عـلـيـهـا من قـسم والـشـروط الـتـي 
الشـركة اعاله لـقاء مـبلغ (٥٠٠٠) دينـار غيـر قابـلة
للرد. فعلى الراغب احلضور في الساعة احلادية
عـشـر في قـسم الـشـركـة في محـافـظـة (الـديـوانـية)
ـزايـد كـتـاب يـؤيـد بـراءة ذمـته من عـلى ان يـقـدم ا
الضريبة مـعنون الى (الشركـة العامة الدارة النقل
ـــدنـــيـــة وشـــهــادة اخلـــاص) وهـــويـــة االحـــوال ا
ـوحدة) وبـطاقة اجلـنسـية او (البـطاقـة الوطـنية ا
الــســكن (الــنـسـخ االصـلــيــة) ويــدفع الـتــأمــيــنـات
الـقـانـونيـة الـبـالـغـة ٢٠% مضـروبـا في عـدد سـن
الـعــقـد بـصـك مـصـدق ويــتـحــمل من تـرســو عـلـيه
زايـدة اجـور خـدمـة بـنـسـبة ٢%  وكـذلك يـتـحمل ا
الناكل فرق البدل في عدد سن العقد وفي حالة
ــزايـدة عــطـلــة رسـمــيـة جتـري مـصــادفـة مــوعـد ا

زايدة في اليوم التالي. ا

مــدة االيــجـار ســنــة واحــدة لـلــفــقـرة (٢) ســنــتـان
لـلفقرات (١و٣) يـدفع بدل االيجـار قسط واحد لكل

سنة
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جامعة بغداد
كلية االعالم

العدد: أ/ ١٤٤٢
التاريخ:١٢ / ٢ / ٢٠٢٠
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تعـلن عمادة كلية االعالم/ جامـعة بغداد عن وجود مزايدة
ــدرج ادنــاه فــعـــلى الــراغــبــ ــوقـع ا عــلــنــيـــة اليــجــار ا
ـزايـدة الـعلـنـيـة التـي ستـجـري في الـيوم بـاالشتـراك في ا
الـثالث من اليـوم التالي من نـشر االعالن وعلـى الراغب
مـراجعـة وحـدة صنـدوق الـتعـلـيم الـعالي في كـلـية االعالم
زايدة لقاء مبلغ قدره للحصول على شروط االشتراك في ا
(١٠٠٠٠٠) مـائـة الف ديــنـار غـيـر قـابل لــلـرد ويـتـحـمل من
زايـدة اجور نـشر االعالن والـدالليـة البـالغة ترسـو علـيه ا

٢% من قيمة العقد.

زايدة في جامعة بغداد/ كلية االعالم/ اجلادرية جتري ا
bL×  d¼UÞ —ULŽ œÆ√
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية

بصفتها االصلية

العدد: ٤٦ / ٤٧ / س / ٢٠٢٠
التاريخ:١٣ / ٢ / ٢٠٢٠
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ـستأنف مـدير بلديـة العمارة ـقدمة من قبل ا بنـاءا على الالئحـة االستئنـافية ا
ـستألنف الـصادر اضافـة لـوظيـفته والـتي يـطلب فـيـها فـسخ احلـكم البـدائي ا
بــــتـــاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩  وبــــعـــدد دعــــو ى  ١٥٠٢ / ب/ ٢٠١٩ ولـــتــــحـــقق
ستأنف عـليه قرر تبليغه بـواسطة صحيفـت محليت مجهولية مـحل اقامة ا
تـصدران في مـنطـقة احملـكمـة او اقرب مـنطـقة لـها وذلك لـغرض احلـضور امام
ستأنف اعاله يوم ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠ قدم من قبل ا هذه احملكمة للنظر بالطعن ا

رافعة بحقكم حضورا وعلنا. وبعكسه سوف جتري ا
مع التقدير 
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