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ـواصـفــة الـعـراقـيـة وال حتــمل ا
ـعتمدة  وكذلك عدم القياسية  ا
تـقــد الـدعم لــلـقــطـاع اخلـاص
وسوء الـتخـطيط والفـساد كـلها
عوامل ادت الى تراجع  واندثار
مـشددا على الصـناعة الوطـنية)
(اهــــــمـــــيــــــة دعم مــــــا جـــــاء في
البرنامج احلكومي من خطوات
تـــعـــزز مـــقـــومـــات الـــصـــنـــاعـــة
الـعــراقـيــة وايـضـا البــد جملـلس
الــــنــــواب ان يـــعــــمـل بــــصـــورة
تـكــامـلـيـة مع احلـكـومـة في دعم
الــقـــطــاع الـــصــنـــاعي من خالل
اقـــرار الـــقـــوانــ الـــتي جتـــلب
االستثـمار مثل قانـون الشركات
كــذلك دعم االســتــمـرار في بــنـاء
ـدن الـصـنـاعـيـة ألهـمـيـتـها في ا
تــوفـــيــر فــرص الـــعــمل وفــرص
التـقدم الصـناعي وايضـا العمل
عــلى حـل جــمــيع االشــكــالــيــات
الـــقـــانـــونــــيـــة واالداريـــة الـــتي
تــــعــــتــــرض الــــتـــقــــدم فـي هـــذا
الفـتـا الى ان (الـنـهوض اجملـال)
بــواقع الـصـنـاعـة سـيـكـون اثـره
ايجابيا في تـدعيم ركائز الدولة
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حـدد مـجـلس النـواب مـوعـدا لتـضـييف
وزيـر اخلــارجـيـة مــحـمـد عــلي احلـكـيم
ــنـــاصب ـــنــاقـــشـــة مـــوضـــوع ادارة ا
فـيـما كـشف حتالف سـائرون بـالوكـالة 
عن تـقـد مـلفـات فـسـاد تتـعـلق بـشراء
جتهيزات عسكرية. وقال بيان امس ان
ـان عـقد جـلـسـته بـرئاسـة مـحـمد (البـر
احلـلبـوسي صـوت خاللهـا عـلى تعـي
ـنصـب سـفـير مـحـمـد جـعـفـر الـصـدر 
بوزارة اخلارجية بناء على توصية من
االمــانــة الــعـامــة جملــلس الــوزراء كــمـا
وحـدد مـوعــدا لـتــضـيـيف احلــكـيم  في
جلـنــة الـعالقــات اخلـارجـيــة الـنـيــابـيـة

ناصب بالوكالة). بشأن  ادارة ا
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واضـــاف ان (اجملـــلس انـــهـى الـــقــراءة
ـطـابع االولى لـلـتـعـديـل االول لقـانـون ا
االهـلـيـة رقم 5 لـسـنـة 1999 فـضال عن
مشيرا عدني) قراءة قانون االستثمار ا
قـدمة الى (ارجـاء النـظـر في الطـعـون ا
بـشـأن صــحـة عـضـويــة بـعض الـنـواب
وكـذلك تـأجــيل تـعـديل قــانـون الـرعـايـة
االجــتــمـــاعــيــة رقم  126لــســنــة 1980
وايـضـا الـتـعديــل الـســــادس لـقـانـــون
وتابع الـتنـفـيــذ رقـــم 45لـسـنة (1980
الـبـيـان انه (تـقــرر ارجـاء اجلـلـسـة الى
ــــقـــبل). بــــدوره ابـــلغ يـــوم الــــســـبت ا
ان ثل احلكومـة في البر احللبـوسي 
فتي بضرورة حضور االم طورهان ا
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وسـيــعـمل عـلى تــقـلـيل الــبـطـالـة
وتوفيـر العملة الـصعبة من اجل
تـوجـيهـهـا نـحو الـبـناء وتـطـوير
وانشـاء بنى حتتـية مـتطورة في
الـــبـالد). وتـــســــعى احلــــكــــومـــة
ــهـدي من خالل بـرئــاســة عـبــد ا
تعددة مع السعودية االتفاقات ا
واالردن وايــران الى انـشــاء مـدن
صـناعـية مـشتـركة لـتوفـير فرص
ـعدات الـعـمل وانـتـاج الـسـلـع وا
لـكـن مـا يــراه مــراقـبــون ان هـذا
ـوضـوع قـد يـأخـذ وقـتـا طـويال ا
ـــبـــاحـــثـــات والـــيـــات بـــســـبـب ا
االنــــشـــاء وغـــيــــرهـــا من االمـــور
تـظاهر االخرى. في غـضون ذلك 
الـعـشـرات من مـنـتـسـبي اجلـيش
فصـول أمام ديوان والشرطـة ا
مــحــافــظـة نــيــنــوى لــلــمــطــالــبـة
بـــإعــادتـــهم إلـى اخلــدمـــة. وقــال
مــــصــــدر في تــــصــــريح امس إن
(الـعـشرات من مـنـتسـبي الـقوات
االمــنـيــة من اجلــيش والــشــرطـة
نــظــمــوا تـــظــاهــرة امـــام مــبــنى
احملافظة للمطالبة باعادتهم الى

اخلدمة). 
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النـواب في سائـرون وهي ملف الـفساد
ـــســـيــرة ومـــلف بـــشـــأن الــطـــائـــرات ا
االسـلـحـة نـوع اف 4ومـلــحـقـاته ومـلف
داعيا احلكومة التجهيـزات العسكريـة)
ومجـلس الـقضـاء االعلى بـ(حـسم هذه
ـلـفـات ومـحـاكـمـة الـفـاسـدين وسـراق ا
ـــــال الـــــعـــــام واســـــتـــــرداد االمـــــوال ا
ضي وأشار إلى ان (الوقت  العراقية)
ولـم يـلـمس الـشـعب اي اجـراء حـقـيـقي
بــحق هــؤالء الـــلــصــوص). من جــانــبه
طــالب الــنـائـب عن مـحــافــظـة نــيــنـوى
نـايف الـشـمـري بــدخـول شـامل لـطـلـبـة

االمتحانات الوزارية. 
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وقــال الــشــمـــري في تــصــريح امس ان
(االحـداث السـابقة اثـرت بشـكل مـباشر
عـلى قـطـاع الـتـربـيـة وتـوقـفت الـدراسة
ـرات عــدة بـسـبب االمــطـار والــسـيـول
شاكل اخملـتلفـة وكان اخرهـا فاجعة وا
العـبارة الـتي لم تكـشف نتـائجـها حتى
واشـار الى ان (هـنـاك  60او الــلـحـظــة)
طالبا في الصف الواحد ما تسبب 70
باربـاك واضح للـمدرسـ واحملاضرين
ـنــهج نـتــيـجـة والــعـجـلــة  في تـقــد ا
العطل والتخبط وهذا قد  يحرم الطلبة
من اداء االمـــتـــحـــانـــات مـــا يـــدفـــعـــنـــا
لــلــمــطــالــبــة  بــدخــول شــامل لــطــلــبــة
ــتـــوســطــة االمــتـــحــانـــات الــوزاريـــة ا
واالعــداديـة لــهــذا الــعـام وهــذا مــطـلب

شعبي البناء نينوى). 

في بـيـان امس عــلى (ضـرورة مــتـابـعـة
ـصـادقـة عـلـيـها الـقـضـايـا الـتي تـمت ا
واحملــالــة لـلــقــضــاء وهــيــئــة الــنــزاهـة
والسـيـمـا تـلك الــتي تـشـوبـهـا شـبـهـات
الفــتـة الـى ان (الـلــجـنـة فــسـاد كــبـيـرة)
تدعم كل اجلهـود التي من شـأنها احلد
مـن حـــاالت الــــفــــســــاد في قــــطــــاعـــات
الــوزارة). في غـضـون ذلـك دعـا حتـالف
ســائـــرون الى مـــحــاكـــمـــة الــفـــاســدين
ـال الـعـام واسـتـرداد األمـوال وسـراق ا

مشيرا الى تقد ثالثة ملفات العراقية
فـسـاد تـتـعـلق بـشـراء طـائـرات مـسـيرة
واسـلــحـة وجتـهــيـزات عـســكـريـة.وقـال
جـلس النواب حسن رئيس التـحالف 

الــعـــاقــولـي في تــصـــريح امس إنه (
تـــقـــد مــلـف االخــتـالس في مـــصــرف
الرشيد مـن قبل ماجدة التـميمي وملف
ـنـافـذ احلـدوديـة الـفـسـاد الـكـبـيـر في ا
مبـينا أن ـاليـة) حـسب تقـرير الـلجـنة ا
(هـناك اليـوم ثالثة مـلفـات سيـقدمـونها

دخــول الـســلع بــشــكل عــشـوائي
الى السوق). 

ـواطـن واحـتج الـعـشـرات من ا
نتج الوطني للمطالبة بـحماية ا

وايقاف االستيراد االجنبي.
وقــال مــصــدر في تـصــريح امس
ان (الــــعــــشـــــرات من اصــــحــــاب
ـــصــانع الـــعــراقــيــة ـــعــامل وا ا
تــظـاهــروا في سـاحــة الــتـحــريـر
طالـبة رئيس الـوزراء عادل عبد
ــهـدي بــتـفــعــيل قـانــون خـاص ا
ــنــتج احملــلي وايــقـاف يــحـمي ا

استيراد االجنبي).
ـتـظــاهـرين اكـدوا واضــاف ان (ا
ان اسـتمـرار االسـتيـراد هـو قطع
الرزاقـــهم) مــــشـــيــــرا الى انــــهم
(نــصـبــوا مـشــنـقــة كـرمــز العـدام
الـصـنـاعـة الـعـراقـيـة كـمـا رفـعوا
نــعـــشــا خط عــلــيه الــصــنــاعــات

العراقية). 
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واعلنت وزارة الصـناعة عن لقاء
ـتظـاهـرين من اصحـاب مـعامل ا

رطبات والعصير.  ا
وقالت الـوزارة في بيان امس إن
(وفدا رسـميـا من الوزارة الـتقوا
ـتـظـاهـري سـاحـة الـتـحـريـرمن
اصـــحـــاب مـــعـــامل الـــعـــصـــائــر
ـرطـبـات لـغرض االطـالع على وا

مطالبهم). 
وكـــان الــنـــائب مـــحـــمـــد شـــيــاع
الـــســـودانـي قـــد دعـــا اجملــــتـــمع
ــدني الى دعم شـعــار صـنع في ا
نتوج الوطني العراق لتشجيع ا
وجــعـله شـعــارا مـقـدسـا من اجل
النهوض بواقع الـصناعة . وقال
الــــســـودانـي في وقت ســــابق ان
(االنفتاح على االستيراد بصورة
عـشوائـية وغـيـر مدروسـة وجلب
الـسلع الـرديـئة ورخـيـصة الـثمن

الـعـام جملـلس الـوزراء واعـضـاء مـكـتب
رئـيس الوزراء لـعـقد اجـتـماع مع جلـنة
ــيــاه واالهـــوار والــلــجــان الـــزراعــة وا
ناقـشة قـضية ـعنيـة اليـوم اخلمـيس  ا
السيول. وبحثت جلنة الثقافة واالعالم
والـسيـاحة واالثـار النـيابـية مع مـفتش
عــام وزارة الـثــقـافــة عـلي حــمـيــد مـلف
هـيئـة الـسـيـاحـة وعـقـود االسـتـثـمارات
الـسيـاحية وعـدد من الـقضـايا االخرى.
وشددت رئيسـة اللجنة سـميعة الغالب
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سـجلت مـستـشفى جـراحة اجلـملة
الـعصـبـيـة الـتـابـعـة لـدائـرة صـحة
بـغـداد الـرصـافـة نـحـو 1657حـالة
ــاضي. طــارئــة خالل شــهــر اذار ا
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
ـسـتشـفى سـميـر حمـيد عن مـدير ا
ـــســــتـــشـــفى الـــدلـــفـي قـــوله ان (ا
اسـتقـبل نـحو  1657 حالـة طـارئة
بيـنها 689 حالة سـقوط من أماكن
مــرتـــفـــعــة و220 حـــالـــة حلــوادث
السير والـدراجات خالل شهر اذار
واضـــــاف ان (مــــــعـــــظم ـــــاضي) ا
احلــاالت إصــابــاتــهــا بــالــرأس مـا
تــسـبب بــكـســر اجلـمــجـمــة ونـزف
بــــالـــدمـــاغ اضــــافـــة الى احلـــاالت
مبينا ان (حاالت السقوط االخرى)
من امـاكن مرتـفـعة تـراوحت مـاب
أطفـال وشبـاب إثناء إعـمال الـبناء
الفــتـا الى ان واحلــدادة وغــيــرهـا)
(هــنـاك  178 حــالــة طــارئــة وردت
نـتــيـجــة حـوادث الـســيـر تــسـبـبت
بـإصـابـات بالـرأس بـعـضـهم توفي
لشدة اإلصابة 42 إصابة بحوادث
الـــدراجــــات الــــنـــاريــــة والــــتك تك
مــــعــــظـــمــــهـــا بــــالــــرأس واحلـــبل
مؤكـدا انه (بـ احلاالت الـشوكي)
الــطـــارئــة الــواردة أكـــثــر من 384
ن هم جـلـطة دمـاغـيـة غالـبـيـتهم 
فــوق 50عـــامـــا فــــضال عن حـــالـــة

إصـابـة رصـاصـة بـالـرأس نـتـيـجـة
الرمي العشوائي إضافة الى مئات
احلــــاالت مـن نـــــوبــــات الـــــصــــرع
والـــشــــجـــار والـــتــــعـــرض لـــشـــدة
خــــــــــارجـــــــــيــــــــــة وورم دمــــــــــاغي
وتابع ان (جميع احلاالت وغيرها)
الـواردة تـلـقت اإلسـعـافـات األولـيـة
ومن ثم تمت اإلحالة ماب العناية
ــركــزة والــردهــات والــعــمــلــيـات ا
وبــــعــــضـــــهــــا حتــــتــــاج الى نــــقل
ـــســـتـــشـــفـــيـــات أخـــرى لـــوجــود

إصابات ثانوية خارج الرأس).
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ــديــنــة فــيــمــا جنـح فــريق طــبي 
الــطب فـي اجــرء عــمــلــيــة نــوعــيـة
ـريـضة تـعـاني كـليـة مـنقـسـمة مع
حالب . وقال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (فــريــقــا طــبــيــا بــرئــاسـة
مـــحـــمــد بـــاسل تـــمــكـن من اجــراء
ريـضـة تـعاني من عـمـلـية نـوعـيـة 
كلـية منـقسمـة مع حالبـ احدهما
تـعــرض لالنــسـداد بــســبب وجـود
واضـاف ان (الـعـملـيـة تـكـللت ورم)
بـالـنجـاح بعـد رفع الـقسـم العـلوي
من الـــكــلـــيـــة مع احلــالـب بــدل من
استـئصـال الكـلية كـاملـة). وحققت
شـــعــبــتـــا اجلــراحـــة الــعــصـــبــيــة
والعيون اجنازات في مجال اجراء
اذ الـعمـليـات اجلـراحيـة للـمرضى 
اجنـزت شعـبة اجلـراحة الـعصـبية
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عــمـلـيــة خـاصـة و35 عـمــلـيـة فـوق
الـكــبـرى و 41عــمـلــيـة كــبـرى و23
عـمــلـيــة وسـطى امــا فـيــمـا يـخص
فقد  اجراء 184 جراحة العيون 
عملية منها  25عملية فوق الكبرى
و57 عــمـلــيـة كــبـرى و 81 عــمـلــيـة
وســـطى و21 عـــمـــلـــيـــة صـــغـــرى.
وتــــدرس مــــديــــنــــة الــــطب زيــــادة
عـجالت اخلطـية واجـهزة الـكاما ا
كامـيرا واجـهزة تخـصصـية اخرى
ــســتـــشــفــيــات ومــراكــز فـي تــلك ا
االورام. واوضح الـبـيـان ان (مـديـر
ـديـنة حـسن الـتـمـيـمي بحث عـام ا
مع مـدير مـسـتشـفى االمل الـوطني
حتـسـ الربـيـعي وعـدد من اطـباء
االورام ســــيـــــر الــــعـــــمل اجلــــاري
والـــــتـــــوجـه نـــــحـــــو زيـــــادة عــــدد
عجالت اخلـطية واضـافة اجهزة ا
كـــامـــا كـــامـــيـــرا وتـــوفـــيـــر كـــافـــة
واوعـز ـــتــطــلــبـــات االســاســيــة) ا
ـبـالغ الالزمـة الــتـمـيـمي بـ(رصــد ا
ــتـطــلـبـات لــتـقـد لــتـوفـيــر تـلك ا
خـدمــات عالجـيــة مـتــكـامـلــة لـهـذه
الــشــريــحـــة من مــرضى االمــراض
الـسـرطـانيـة وبـشكـل مسـتـمر). في
اعـلــنت دائـرة صـحـة غـضـون ذلك 
بغـداد الكرخ عن قـيام فرق الـرقابة
الــصـحــيــة في قـطــاعــات الـرعــايـة
الصحية االولية بحمالت تفتيشية
و صـحـيــة و رقـابـيــة . وقـال بـيـان
لـلـدائــرة تـلـقــته (الـزمـان) امس ان

(احلــــــمـالت اســــــفـــــرت عـن اغالق
وتغر 39 مطعمـا و محال حالقة
وافـــران و مــعـــجـــنـــات و جــزارين
ومـعـامل في مـنـاطـق مـخـتـلـفـة من
االقـــــــضـــــــيــــــة والـــــــنـــــــواحـي في
الفـــتـــا الـى ان (عـــمـــلـــيــة الـــكــرخ)
االغالق تمت وفق محـضر اصولي
و بـــحــضـــور اصـــحـــاب الـــعـالقــة
ـادة 96 من قـانـون اسـتـنـادا الى ا
الـصــحـة الـعـامـة 89 لـسـنـة 1981
ويــحـال الى احملـكــمـة كل من يـرفع
الـشـمع االحـمر تـنـفـيذا لـلـمادة 99
الكـات وتــابع ان (ا من الــقــانـون)
الطبية مستمرة بجوالتها اليومية
و حمالتها الرقابية من اجل صحة
واطن و مأمـونية غـذائه). ويعقد ا
مـركــز ابن الـبـيــطـار الـتــخـصـصي
جلـراحـة الــقـلب مـؤتـمــره الـعـلـمي
الـسنـوي الـثاني لـلـمدة  19-17من

الشهر اجلاري. 
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وقالت دعوة تلقـتها (الزمان) امس
انه (بـرعـايـة الوزيـر عالء الـعـلوان
وبــأشــراء مــديــر الــدائــرة جــاسب
ــركـز مــؤتـمـره احلـجــامي يـعــقـد ا
الـعلـمي السـنوي الـثاني في فـندق
ـنصـور لـلـمدة 17. 19من الشـهر ا
ـناقـشة الـبحوث الـعلـمية اجلاري 
اخلـاصــة بـهــذا اجملـال). من جــهـة
ثل منظـمة الصحة اشاد  اخرى 
شرف عـلى تنفيذ حملة ية وا العا

لــقـاحــات شـلل االطــفل زيـاد طـارق
بالدور الكبيـر الذي تمارسه صحة
محافظة النجف. وقال طارق خالل
مـؤتمـر حضـرته (الـزمان) امس ان
(بــرنـــامـج الـــتــحـــصـــ احـــد اهم
ــنـظــمـة الــبـرامج الــتي تــولـيــهـا ا
الـدولـية اهـتـمامـهـا  على مـسـتوى
وهـو الـعــالم ولـيس الـعـراق فـقط  

احــد اهم ثالث اكــتـشـافــات غـيـرت
مـــــســــار الــــتــــاريـخ عــــلى الــــكــــرة
الفــتــا الى ان ( الــلــقـاح االرضــيـة)
ــسـتــخـدم  في احلــمــلـة يــعـد من ا
ارقى انـــــواع الــــلــــقــــاحــــات عــــلى
وهـو يـخضع الى مـستـوى الـعالم 
مـراقــبـة وفـحـص دقـيـقــ من قـبل

الوزارة).   
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بغداد

احـيانـا نـحمل هـمـا وطنـيـا يتـعـثر عـنـد اعتـاب الطـائـفيـة الـتي وشجت
عليهـا أصول بعض من سـوق نفسه كاتـبا وهو  الشأن له بـحمل هموم

قرية صغيرة فضال عن وطن مثل العراق .
ـفتعلة  فـجلس أصحابـها على طاولة هذا البلـد الذي  مزقته الطـائفية ا
ـشـلـول الـذي يـنزف واحـدة والنـعـرف كـيف غـاب عـنـهـا قـلم ( هـذا) ا
ريـضـة التي نـتـمنى لـها سـما زعـافـا يثـير الـشـفقـة علـى تلك الـروح ا
قرف الشفاء من علـتها النفـسية ٠ لقد ارحتت عـندما نشرت غـسيلك ا
لكـنك نـكات اجلـرح  وليت يـدك شـلت وبكم فـمك ولم تـخدش الـوطنـية
بــهـذا اخلــدش الـذي ســتـســأل عـنه يــوم حـشــرك ونـشــرك عـلى رؤس
ـغـرافـية األشـهـاد . لك أن تـسـال نفـسك عن الـذي غـيـر الـصـبغـة الـد
ومــاهي األسـبــاب ? سـتـجــد االجـابــة طـبـعــا وسـتـهــرب من احلـقــيـقـة
ـئـة  من سـكـان العـراق ثم والتـعـتـرف بـواقع االعـتـراف بـحـقـوق ٦٥بـا
تــسـأل ســؤال آخـر مــاذا لـو كــان الـنــاس عـلى شــاكـلــتك ? بـربك اجب
بصراحة تعتقد ان هناك خشية  من مرح ابناء الغربية في اي محافظة
جـنـوبـيـة ? وهل يـسـتــطـيع أبـنـاء أجلـنـوب ذلك ?  ثم أنك وبـاعـتـرافك لم
تتمكن من اخفاء تـذمرك من يوم الشهيـد الذي تشرفت به الشهادة في
أشرف بقاع االرض . هذا يعني أنك في حالة من البؤس كان عليك أن
تــكـسـر قــلـمك  وتـذهـب القـرب طـبــيب نـفـسي ألن تــأثـيـر احــاسـيـسك
ريـضة تـعكس حـالتك الـنفـسيـة فال تتـحمل مـسؤلـية عـدوى االخرين ا
فــالـوطـن بـحــاجـة الى عالج امــثــالك٠ لـيس دفــاعـا عـن  احلـكــيم لـكن
مواقفه جتاه بـلده جتعل أبنـاء األنبار الشـرفاء يحمـلونه على االكتاف
فـظال عن مـواسـاته بـيـوم كـهذا ألنـهم عـرفـوا مـا لـهم ومـا عـلـيـهم٠ اما
قـولك ما يـشاع عـن اسيالئه عـلى اجلـادرية بـإمـكانك الـذهـاب بنـفسك
واإلطالع على مـا  يشـاع . طبـعا انت تـعتـرف بامـتعاضك مـن صديقك
ـا تكون مـصيبـا كونك غيـرمقتـنع بالـطبقة انه بـالوحدة الـوطنية ر وا
السـياسـية وحتـسب السـيد واحـداً منـهم لكن فـاتك رد الدين لـلحـكيم
بادرة الـوطنيـة وانبارنا واقفه الـتي يفتـخر بهـا أبناء األنـبار أمثـال ا
الـصـامــدة وابـتـعـاده عن احملـاور االقـلـيـمــيـة وحـرصه عـلى شـكـر كل
موقف وطني يبدر مـن اي طيف عراقي وإن   كنت مرغـما على سماع
ـفـرط حـسب زعـمك فـهو ـضـيـفك . رغم حتـسسك ا خـطـابه احـترامـا 
اليـنسـجم مع رغـبتك نـعـوذ بالـله من اجلـو الذي يـحـقق رغبـتك٠ تـقول
ـــا اليــعــنــيـك من تــاريخ أســـرته ومــاذا يــعـــني هــذيــانك بــدأ الــرجل 
ريضة لهذه اجلموع? ترى هل الوطنية تقاس على افكارك ومشاعرك ا

أم هي سلوك عملي جتاه االخرين? 
نـعم احلـسـنـة الـوحيـدة في مـقـالك أنك تـسـأل كـيف  اسـتـقـطـاب هذه
اجلموع? إذا كنت مـنصفا تـوصلت إلى االجابة  وهي تـعطش النسيج
العراقي الى اخلطـاب  الوطني فلـو تكاشفـتم ما تباغـضتم وهذا طموح
ة سـتأتيك كل غيـور جتاه بلـده . أما إذا حتجـرت على مـشاعرك الـقد
االجابة بان هـذه اجلموع جاءت لـزيارة اإلمام الكاظـم علية السالم كي
تعـرف سذاجـة خصـوم احلكيم وعـرفت أن الذين وصـفتـهم بالـطائـفي

يعيشون شهر العسل بعد ان استحمروا عقول البسطاء . 
انا اخـتلف عـنك فقد شـاهدت مـا شاهـدته وعشتـه  حلظة بـلحـظة وكان
ـرجعـيـة التـي استـقـبحت كـلـمة من دواعي فـخري واعـتـزازي الن ابن ا
إخـوتـنـا الـسـنـة وابـدلـتـهـا بـأنـفـسـنـا  يـجـتـمع هـذا الـطـيف حتت رايـته
واتـمـنى ان يـكـون هـنـاك صـدى داخل الـوسط الـسـني يـتـنـاغم مـع هذآ
الصوت الهادر لنكتشف من هو الذيل ومن هو الرأس . ارجو ان تعاد
احلسابات وان يكـون قلمك وكلمـتك صدى الوحدة الوطـنية ال تقل هذه
شــعـارات فــأنـا أشــعـر بـالــعـطش لــلـصـوت الــوطـني النــني تـعــلـمت من
صاحب الذكرى ان ال صوت يعـلو عل  صوت الوطنيـة ولكي تنام قرير
ن يعيـشون التـغييب والـتجهيل الع وهـذا ما ال تدركه انت وامـثالك 
رجعية الدينية التي ينتـمي لها احلكيم جعلت الوطنية قبل الدين . ان ا
فــكن مـنــصـفـا الن اإلنــصـاف من شــيم الـكــرام  فـان اخلـنــجـر  الـذي
يـطـعنك سـوف يـقـضي علـيـنا جـمـيـعا .هـذا مـا تعـلـمنـاه من مـرجـعيـتـنا

وحكيمنا لكي تعرف أن شتان بيني وبينك .

محمد شياع السوداني

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ

طالب خـبيـر اقتـصادي احلـكومة
بــضـرورة وضع خـطط حــقـيـقـيـة
لـــتـــحـــفــيـــز الـــقـــطــاعـــ الـــعــام
واخلـــاص عــلـى انــتـــاج الـــســلع
ـواد االخـرى الـتي من شـأنـها وا
ان تــسـهـم بـتــوفــيــر فــرص عـمل
لــلــعـاطــلــ وتـنــعش االقــتــصـاد
فـيـمـا شـيع مـتـظـاهـرون احملــلي 
في سـاحـة الـتحـريـر امس نـعـشا
رمـزيـا مــكـتـوب عـلـيـه الـصـنـاعـة
الـــعـــراقـــيـــة بـــســبـب االجــراءات
ـــنـــتج اخلــجـــول فـي حـــمــايـــة ا

الوطني. 
 U−²M  œ«dO²Ý«

وقــــال مالذ االمــــ لـ (الــــزمـــان)
امس ان (اسـتـمـرار تـدفق الـسلع

نتجات االجنبية الى االسواق وا
احملـلـيــة يـؤثــر بـشـكل ســلـبي في
االقـتـصـاد الـعـراقي ويـتسـبب في
تــراجع مــا تـبــقى من الــصــنــاعـة
الــــوطـــــنــــيــــة ســــواء اكـــــانت في
الـقطـاعـ العـام ام اخلـاص التي
تـــعـــرضت بـــعـــد عـــام 2003 الى
احلـــــرق والـــــســــلـب دون وجــــود
مــحــاولــة الرجـــاعــهــا الى ســابق

عهدها).
واضاف ان (نـحو 30 الف شـركة
ومعمل اغـلقوا ابـوابهم وحتولت
ـنـتـجـات الى مـخـازن السـتـيـراد ا
االجـنبـية نـتيـجة عـدم وجود دعم
ــنح قـروض كــاف من احلــكـومــة 
لـهـؤالء لـتـطـويـر خـطـوط االنـتـاج
بـاالضـافة الى ان اسـتـمـرار تدفق

ــســتــورد كــان له دور في خــلق ا
منافـسة في االسواق ما دفع الى

اهمال الصناعة احمللية).
مشـيرا الى ان (حتفـيز الصـناعة
وفـتح خـطـوط انـتــاجـيـة جـديـدة
عـبـر االسـتـثـمـار يـسـهم بـتـوفـيـر
فـرص عــمل لـلـعــاطـلــ ويـنـعش
االقـتــصـاد بـشــكل كـبــيـر الن ذلك
يــحـافظ عــلى الـعــمـلــة الـصــعـبـة
ـكن وعـدم انـفــاقـهـا عـلـى سـلع 

صناعتها داخل البالد).
داعـــيـــا احلــكـــومـــة الى (ايـــجــاد
خـطط حـقـيـقــيـة تـعـمل عـلى دعم
الـصــنـاعــة احملـلـيــة وتـطــويـرهـا
بـشـكل مـسـتـمـر عـبـر االسـتـثـمار
نتج وكذلك الـعمل علـى حمايـة ا
ــــســــتــــورد مـن خالل مــــنع مـن ا
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قال الشاعر :

وأعزُّ ما يبقى وداد دائِم 
ناصب ال تدومُ طويال  إنَّ ا

-2-

ـا يـفعـلـون ذلك حـ تـكـون على ان الـذين يـدورون حـولك مـتـملـقـ ا
كرسيّك وقـد أقبلت عـليك الدنـيا  وهم أول من ينـفض عنك  ويخذلك

ح تُدْبرُ الدنيا عنك ...
-3-

ناصب فانها كما قيل : غتّرين با ايّاك ان تكون من ا
ا وصلت اليك )  ( لو دامت لغيرك 

-4-
جاء في التاريخ :

ان خالد القسري خطب يوم اجلمعة  وكان يومها واليا على مكة
فذكر احلجاج وأثنى عليه ..

لك يأمره فلما كان في اجلـمعة الثانيـة وصله كتاب سليمـان بن عبد ا
نبر فحمد بشتم احلجاج ونشر عـيوبه واظهار البراءة منه  وصـعد ا

الله وأثنى عليه ثم قال :
الئكة   ان ابليس كان مَلَكاً من ا

الئـكـة ترى له به فـضالً  وكان وكـان يظـهر من طـاعـة الله مـا كانت ا
الـله قـد عـلم من غِـشّه وخـبـثه ما خـفي عـلى مالئـكـته  فـلّـمـا أراد الله
فـضـيـحـته أمـره بـالـسـجـود ألدم  فـظــهـر لـهم مـاكـان يـخـفـيه عـنـهم 

فلعنوه  
ـؤمـنـ مـا كـنـا نـرى له به وانّ احلـجّـاج كـان يـظـهـرُ من طـاعـة امـيـر ا

فضال 
ؤمن من غشّه وخبثه على ما خفي عنا   وكان الله قد أطلع أمير ا
ؤمن فلنعه   فلما أراد الله فضيحته أجرى ذلك على يدي امير ا

فالعنوه لعنهُ الله 
ثم نزل 
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ـتّـوج الذي َـلِك غيـر ا قـبـور ا بـاالمس الـقـريب كان (حـسـ كـامل) ا

يحق له أنْ يفعل ما يشاء دون رقيب وال حسيب ..!!
طاف الى أنْ يقتل شرّ قتلةٍ  ثم انتهى به ا

-6-
واألمثلة والشواهد أكبرُ مِنْ أنْ تُذْكَر 

وقد قيل :
" لكل زمانٍ دولة ورجالُ "

ـواقـع الـرسمـيـة فـي تـذبذب ـنـاصب وا ان اخلط الـبـيـاني ألصـحـاب ا
شديد ..

نصب فرصـةً للخدمـة احلقيقيه وهذا ما يجـعل ا
النزيهه للشعب والوطن 

دح) و(اللعن) لم يكن وأالّ فان الفـــارق بـ (ا
االّ اسبوعا واحداً كما رأيت ..!!

مالذ االم

تظاهري ساحة التحرير UI¡∫ مسؤولون خالل لقائهم 
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