
و�أكرب  �أهم  �ن  �لكثريون..  يقول  �لعطل… كما  بلد  �لعر�ق 
�لقيا�سي  �لرقم  �أنه حطم  هو  �حلكم  �إجناز�ت جمل�س  و�أول 
بعدد �لعطل �لر�سمية حتى و�سلت �ىل ما يفوق �لن�سف من 

فرتة �لعام �لدر��سي.
�لرتبوية يف  �لعملية  �ثر يف �سري �حلياة وخا�سة  كل ذلك 
يف  �لدر��سية  �ملناهج  �كتمال  لعدم   نظر�ً  وذلك  �لعر�ق 
نهاية �ل�سنة ويوؤدي ذلك �ىل تدهور يف �مل�ستوى �لدر��سي 
�لعر�ق  يف  �لتعليمي  �مل�ستوى  النخفا�س  �سببا  و  للطلبة 
ب�سبب كرثة �لعطل �لر�سمية و�لطارئة وملا لها من تاأخري 
و�رضر بالن�سبة للعر�قيني عامة و�لتالميذ بجميع �ملر�حل 

خا�سة.
، �ن  �لنيابية  �لدينية  فقد  �علنت جلنة �الوقاف و�ل�سوؤون 
توؤثر  باتت   و�لوطنية   و�لدينية  �لقومية  �لعطل    ” كرثة 
على عمل �لدولة، لذ� فهناك حماولة الأ�سد�ر قانون يق�سي 
بتقلي�سها “.  و��ساف ع�سو �للجنة ، بدر �لفحل، ” هناك 
)�لعطل  قانون  خالل   من  �لعطل   لتحديد  مبدئي  �تفاق 
�لر�سمية(  “، الفتا �ىل ”  وجود  بع�س �المور �لتي كانت 
و�مل�سيحية  �اليزيدية  �لطائفتني   �ن   منها  خالف،  حمل 
هم من �سيتفقون على حتديد عطلهم لكونهم �قلية، ف�سال 
عن عطل حمل  خالف �عطينا جمال�س �ملحافظات  حرية 
منحها “  و�ردف �لفحل  “ مل يح�سم مو�سوع �لعطل بعد، 
�ال �ن هناك �تفاقا مبدئيا  باإعطاء  �سبع عطل ر�سمية يف 
�ملركز  �لعر�ق يحتّل  �ن  ي�سار �ىل  �يام”،.  �سبعة  �أي  �ل�سنة 
�الأّول يف عدد �لعطل يف �لعامل، وميتّد ّتاأثري �لعطل �ل�سلبّي 
�قت�سادّيون عر�قّيون  �القت�سادّي، حيث حّذر  �لقطاع  �إىل 
كرثة  ب�سبب  بالك�ساد  �لعر�قّي  �القت�ساد  �إ�سابة  من 
�نطو�ن،  جميل  با�سم  �القت�سادّي  �خلبري  ومنهم  �لّتعطيل، 
150 مليار دوالر �سنوّيًا  �أّن �لعر�ق يخ�رض  �لذي ��سار �ىل 
ب�سبب �لعطل”.  وح�سب قانون �لعطل �لر�سمية �لذي �قرته 
بـ  يتمتعون  �ملو�طنني  فان  �سابق   وقت  ،يف  �حلكومة 
” �كرث  �ن  مبينا،  �سنويًا،  �لر�سمية  �لعطل  من  يومًا   150
�العياد  �يام  مبنا�سبة  تكون  �لعطل  هذه  من   %  30 من 
و�لطاّلب  �ملعّلمون  ويعاين         . �لدينية”  و�ملنا�سبات 
يف  تت�سّبب  �لتي  �لعطل  هذه  كرثة  من  كذلك  �ل�سو�ء   على 
تدهور �مل�ستوى �لعلمّي يف �لبالد، �إذ �أّن �ملد�ر�س ال تنجح 
خالل  �لطاّلب  يتلّقاه  وما  �لدر��سّية،  �ملناهج  �إكمال  يف 
مهار�تهم،  لتطوير  كاٍف  وغري  �سئيل  هو  �لدر��سي  �لعام 
�لتعليمّي  �مل�ستوى  تر�جع  من  �نزعاجها   ” عن  معربة 
للطاّلب ب�سبب كرثة �لعطل �لر�سمّية وغري �لر�سمّية ، كما �ن 
هناك  خالفا يف قانون �لعطل �لر�سمية، ومنها عيد �لغدير 
�لذي  يرى بع�سهم بانه يجب �ن يكون عيد� دينيا �سامال 
وعطلة ر�سمية، كما يف �لعطل �الخرى، كذلك �ملولد �لنبوي 

�ل�رضيف وهل عطلته  تكون يف يوم 12 ربيع �الول �و يف 
17 ربيع �الول و�ن هذه �المور ميكن �التفاق عليها”

:”�ن  جالل  �إميان  �لربملانية  �لرتبية  جلنة  ع�سو  وتقول 
�مل�ستوى  على  كبري  ب�سكل  توثر  �لعر�ق  يف  �لعطل  كرثة 
�لتعليمي و�لرتبوي وجلميع �ملر�حل �لدر��سية ،م�سيفة �ن 
�لتعليم �الن ��سبح متدين �مل�ستوى ب�سبب �لالمباالة �لتي 
زرعت عند �لتلميذ وعائلته ب�سبب كرثة �لعطل و�ملنا�سبات 
�المنية  �الو�ساع  ب�سبب  حتدث  �لتي  �لطرق  و�زدحامات 
�ملتوترة تعترب �سببا كبري� يف تاأخري �اللتحاق باملدر�سة 
،�المر يحتاج �ىل �عادة �حل�سابات بكرثة هذه �لعطل �لتي 
تفوق عطل كل دول �لعامل ،�لتعليم ��سبح يحتاج �ىل �عادة 

بناء هيكليته من جديد”.
فان  �حلكومة،  �أقرته  �لذي  �لر�سمية  �لعطل  قانون  وح�سب 
�لر�سمية  �لعطل  من  يومًا   150 بـ  يتمتعون  �ملو�طنني 
�سنويًا، و�ن �كرث من 30 % من هذه �لعطل تكون ملنا�سبة 

�يام �العياد و�ملنا�سبات �لدينية.
�ن تعدد �لعطل و�ملنا�سبات �لدينية �لر�سمية وغري �لر�سمية 
تعد ظاهرة غري �يجابية حيث �ن جمموع �لعطل يف �ل�سنة 
يكون  �لطلبة  وم�ستوى  �لدر��سة  على  وتاأثريه  �لو�حدة 
كبري�، حيث �أكد ع�سو جلنة �لتعليم �لربملانية �لنائب جو�د 
�لتعليمي يعاين  �لو�سع  �ن ما يح�سل �الن جعل  �لبزوين: 

�المني  �لو�سع  �همها  عدة  عو�مل  ب�سبب  �سعبة  �و�ساعا 
��سافة  �لعر�ق،  خارج  �ىل  و�ال�ساتذة  �ملدر�سني  وهجرة 
�ىل �ن �لعطل �لتي �عطتها �حلكومة ب�سبب غرق �لعا�سمة 
�ملناهج  �كمال  يف  كبري�  تاأخر�  �سببت  عدة  وحمافظات 

�لتعليمية وح�سب ما مقرر يف �جلد�ول �لرتبوية.
يف  توؤثر  ال  �لعطل  �ن  قائاًل:  حديثه  يف  �لبزوين  و�أ�سار 
جميع  على  وتوؤثر  بل   ، فقط  �لدر��سي  و�ملنهاج  �لطالب 
على  مبا�رض�  تاأثريها  ويكون  �لدولة  وموؤ�س�سات  قطاعات 
�لعملية �لرتبوية و�لطالب ي�ساب بنوع من �خلمول وعدم 
وترتيب  �عادة  �ىل  يحتاج  �الأمر  �إذن  بامل�سوؤولية  �ل�سعور 
�خللل  معاجلة  �جل  من  �لرتبوية  �لعملية  ل�سري  جديد  من 
�لدر��سية و�لذي قد  �لتاأخري باكمال �ملناهج  �لذي يحدثه 
ي�سطر �ولياء �مور �لتالميذ �ىل �خذ درو�س خ�سو�سية من 
�بو حممد:” �ن كرثة  يقول  �لدر��سية”.  �ملادة  �كمال  �جل 
�لعطل �لطويلة جتعل �لطالب يف حالة ��سرتخاء وتبعده عن 
�ملادة �لدر��سية وبالتايل عدم �لرتكيز يف ظل �البتعاد عن 

�جو�ء �لدر��سة مما يوؤدى �ىل تدين م�ستو�ه �لعلمي”.
م�ستقبال  ولي�س  مزعجا  كابو�سا  �أ�سبح  �لتعليم  حقيقة 
مثقف  متعلم  جيل  بناء  يف  بخري  يب�رض  ال  وهذ�  للتالميذ 
يعـد خ�سارة كبرية على  �لر�سمي  �لدو�م  �أي تعطيل يف  �ن 
�لتي  �لدول  بقية  على  يوم  تاأخر  حيث  من  ككل  �لدولة 

لي�س  �لتي  �لدول  �لعر�ق من  ،و�ن  وتناف�سها  ت�ستبق معها 
لها عالقة يف �لتناف�س �لدويل.

��سبحت  �لبالد  يف  “�لعطل   : حمزة  بلقي�س  حتدثت 
بـ”منا�سبة �و من دون منا�سبة” و�لتعليم ��سبح يف �لعر�ق 
الن  �خل�سو�سية  �لدرو�س  على  يعتمد  و�لطالب  متدهور� 
يف  حتى  وال  بالتالميذ  يهتمون  ال  و�ملدر�سني  �ملعلمني 
�لعطل  هي  يهمهم  ما  وجل  �لعلمية  �ملادة  �ي�سال  كيفية 
�سوف  علمية  كارثة  ذ�ته  بحد  هو  وهذ�  �ل�سهري،  و�لر�تب 
�لقادمة فالعطل هي �سيء  �ل�سنو�ت  تكت�سفها �الجيال يف 
�لعلمية  و�الخفاقات  �لرتهالت  هذه  كل  و�سط  طبيعي 

و�ل�سيا�سية”.
يقول �لدكتور ح�سني عبد �المري يو�سف �ملدير �لعام لرتبية 
�لف�سل  المتحانات  �ال�ستعد�د�ت  �ن  �لثانية:  �لر�سافة 
حيث  من  منتظم  وب�سكل  وكاملة  مهياأة  �الأول  �لدر��سي 
ب�سبب  �لعمل  يف  �رباك  من  ،ونعاين  و�الماكن  �جلد�ول 
�ملدر�سية  �البنية  يف  و�لتح�سري�ت  �لر�سمية،  �لعطل  كرثة 
م�ستمرة من �جل بنائها و�إعمارها و�دخال و�سائل �لتعليم 
�كمال  جهدها  بكل  حتاول  �لعلمية  و�لكو�در  �حلديثة 
�ملناهج �لدر��سية بكل طاقتها من �جل تعوي�س �لتالميذ 
ما فاتهم من �ملناهج �لعلمية �يام �لعطل �ملقررة ر�سميا �و 

�لتي حتدث ب�سبب حاله طارئ مثل غرق �لعا�سمة .

�ملجتمع  يف  �ملهم  �لن�سف  متثل  �ملر�أة  الن 
و�حلياة ويقع على عاتقها تن�سئة �جيال

�مل�ستقبل، فاأن وز�رة �لثقافة تعمل على توعية 
�لنا�س بهذ� �المر. والأجله

جل�سة  �لثقافة،  بوز�رة  �ملر�أة  جلنة  عقدت 
وز�رة  يف  �لقيادية  )�ملر�أة  بعنو�ن  حو�رية 
تغيب؟( على قاعة ع�ستار  �أم  �لثقافة... غياب 
بالوز�رة  �لعام  �ملفت�س  �لوز�رة بح�سور  مبقر 
�لدكتور علي حميد وجمع غفري من �ملوظفات 

و�الدباء و�ملثقفني من كال �جلن�سني.
و�أكد مدير عام د�ئرة �ل�سوؤون �الإد�رية و�ملالية 
�لوز�رة �الأ�ستاذ رعد عالوي خالل كلمته:  يف 
�لعامل  ن�سف  باعتبارها  �ملر�أة  دور  �أهمية 
وزير  دور  على  م�سدد�  فقط،  �ملجتمع  ولي�س 
رو�ندزي  فرياد  و�الآثار  و�ل�سياحة  �لثقافة 
يف دعمه للمر�أة و�أميانه بكفاءتها وحقها يف 
تويل منا�سب قيادية فيها حيث ر�سحت لعدة 
�حلقيقي  دورها  والأخذ  �لوز�رة  يف  منا�سب 

و�لفاعل يف �ملجتمع.
�لعر�قي  �لد�ستور  مبوجب  �نه  عالوي:  وقال 
�ملنا�سب  لتويل  �ملو�فقات  �إ�ستح�سال  فيجب 
�خلا�سة و�لقيادية من جمل�س �لوزر�ء ح�رض�، 
تر�سيح  ��ستمارة  رفع  �سوى  للوزير  ولي�س 

�ملنا�سب للمجل�س ليتم �ملو�فقة عليها.
�لدكتور  �لثقافة  لوز�رة  �لعام  �ملفت�س  وقال 
�جلل�سة،  يف  مد�خلته  خالل  حميد  علي 

من  لدر��سة  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  جرى  �نه 
و�لتاأكيد  �الأق�سام  لروؤ�ساء  منا�سبا  يتولون 
على �لكفاء�ت بينهم �لن�ساء ويف �إعادة �لنظر 

بهيكلتها وفق معايري و�أ�س�س �سحيحة.
وقالت م�سوؤولة �سعبة �لنوع �الجتماعي عبري 
�لنوع  مو�سوع  �إدماج  نهدف  �ل�ستار:  عبد 
ومن  �لوز�رة،  وبر�مج  خطط  يف  �الجتماعي 
�جلن�سني يف  �لفجوة بني  �أهد�فه حتديد حجم 
�لقطاعات  يف  �الجتماعي  �لنوع  مو�سوع 
�لعاملني  لدى  �لوعي  م�ستوى  ورفع  �ملختلفة 
�الجتماعي  �لنوع  منظور  �إدماج  باأهمية 
�أن�ساء قاعدة بيانات لكي تبني مر�كز  وكذلك 
�سو�ء  غريه  �أو  �ملجال  بهذ�  يكون  فقد  �خللل 
من  �خللل  على  �لتعرف  ليتم  رجل  �أو  �مر�أة 
�لتخطيط  وز�رة  ونزود  �ملعلومات  خالل هذه 
بهذه �ملعلومات �لتي ت�سمل كل جماالت عمل 
خالل  من  رجل  �أو  �مر�أة  كان  �سو�ء  �ملوظف 
�لتدريبية  و�لدور�ت  �لدر��سية  �الجناز�ت 

و�ملنا�سب �لقيادية. 
لالأمم  �الإمنائي  �لربنامج  �أقام  و�أ�سافت: 
�الأمانة  مع  و�لتعاون  بال�رض�كة  �ملتحدة 
تكامل  حول  موؤمتر�  �لوزر�ء  ملجل�س  �لعامة 
�أ�سا�سي  كمرتكز  �الإمنائي  �لنوع  �ملنظور 
عام  من  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  لتحقيق 
تو�سيات  �أهم  ومن   .2030 لغاية   2015
�ملوؤمتر �إن�ساء �آلية وطنية ل�سوؤون �ملر�أة رفيعة 
�ل�سيا�سات  مر�جعات  �إجر�ء  تتوىل  �مل�ستوى 
�لنوع  منظور  من  �لوطنية  و�لت�رضيعات 
�إطار موؤ�رض�ت مف�سلة وطنية  �الجتماعي يف 

لقيا�س مدى �جناز �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة. 
وو�سع  �الجتماعي  �لنوع  �إدماج  و�رضورة 
حتقيق  ثم  �الجتماعية  و�خلطط  �ل�سيا�سات 
موؤ�رض�ت  ومر�جعة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف 
�لتنمية  �أهد�ف  �إحر�ز  نحو  �لتقدم  قيا�س 
�الجتماعي.  بالنوع  يتعلق  فيما  �مل�ستد�مة 
يت�سمن  �أكرب  ودعم  �أكرث  �هتمام  و�إعطاء 
وطنية  �آلية  بو�سفها  عالية  و��ستقر�ر  فاعلية 
م�ساركتها  و�سمان  �ملر�أة  ل�سوؤون  فرعية 
�لوطنية  �جلهود  مر�حل  كافة  يف  �ملخت�سة 
على �مل�ستويات كافة. ومن �أهم �أهد�فه �إن�ساء 
هذه  �سمنها  من  �ملر�أة  مبو�سوعة  تعنى  �آلية 
�لندوة لغر�س تعزيز �لعمل يف كافة �ملجاالت.
�ملر�أة  جلنة  رئي�سة  �حلو�رية  �جلل�سة  و�أد�رة 
م�سارحة  جل�سة  �إنها  وقالت:  �سوقي،  �أفر�ح 
ومكا�سفة لن�سع �لنقاط على �حلروف ولنحكي 
�لثقافة حتديد�  وز�رة  �ملر�أة يف  ب�سوت عال، 
من�سبا  لتتوىل  و�ملوؤهالت  �الإمكانيات  لديها 
نحو  لدينا  �إن  يقول  �حلال  و�قع  لكن  قياديا، 
�لوز�رة  دو�ئر  معظم  يف  رجل  عام  مدير   22
ولي�س هناك �مر�أة بهذ� �ملن�سب �سوى و�حدة 
فقط، كما �إن لدى �لوز�رة �أي�سا 6 دو�ئر مهمة 
�لن�ساء  �ساغرة بال مدير عام، يف حني متتلك 
�ل�سهاد�ت و�ملوؤهالت و�خلرب�ت لتكون موؤهلة 

الإد�رتها.
�ملر�أة  �إطالق �سوت  �حلو�رية  �جلل�سة  وتهدف 
�لتي  �لوز�ر�ت  بقية  �إىل  �لثقافة  وز�رة  من 
ل�سغل  تغييب  من  �ملتميزة  �ملر�أة  فيها  تعاين 

�ملنا�سب �لقيادية فيها.

بارز  مو�سيقي  ،ونــاقــد  �الإذ�عــيــة  �لفنون  جممل  يف  متميز  �إذ�عـــي 
1927 ،وهو جنل �لقائم مقام  و�سحفي المع . ولد يف كركوك عام 
�ساكر  ،�الأ�ستاذ  )�الآفاق(  جريدة  �ساحب  �لقدير  و�ل�سحفي  �ملتقاعد 
�سياء �لدين �لهرمزي ،وهو ينتمي �إىل عائلة )�لهرمزي( �لرتكمانية 
�ملعروفة ،�لتي �أجنبت خرية رجاالت �لرتكمان من �الأدباء و�ل�سعر�ء 
 . كركوك  يف  �ملتو�سطة  در��سته  �لهرمزي  �سعاد  �أكمل   . و�ملفكرين 
�لعر�ق  �إىل  �لقاهرة ،عاد  �لتدريب �الإذ�عي يف  بعد تخرجه من معهد 
ليعمل م�ساعد� للمر�قب �لعام يف �ملوؤ�س�سة �لعامة لالإذ�عة و�لتلفزيون 
،ومل   1948 عام  منذ  �لعر�قية  �الأنباء  وكالة  للمحررين يف  ورئي�سا 

ينقطع عن �لعطاء حتى وفاته يف 1998 .
�أهتم �سعاد �لهرمزي برت�سني �للغة �لعربية يف م�ستهل حياته وعمل 
�سحفيا ورئي�سا لتحرير جريدة ) �الآفاق( �لكركوكية وهو ال يز�ل يف 
باللغتني  ت�سدر  كانت  ��سبوعية  �سحيفة  .وهي  عمره  من  �لع�رضين 
يف  �ل�سينمائي  �لنقد  �لهرمزي  �سعاد  مار�س   . و�لرتكمانية  �لعربية 
�ملهرجان  يف  �ساهم  .وقــد  �لعر�قية  و�ملجالت  �ل�سحف  من  عــدد 
�لدويل للمو�سيقى يف بغد�د عام 1964 ومهرجان �ل�سينما �لدويل يف 
و�لكتاب  �لفنانني  مع  ومتينة  متميزة  له عالقات  .وكانت  ��سطنبول 
�لكبار من �أمثال �ملو�سيقار حممد عبد �لوهاب و�ل�ساعر حممود ح�سن 

��سماعيل و�لكاتب �سالمة مو�سى.
�أجنز �أهتم كتبا عديدة،يف بد�ياته و�هتم بكتابة �لق�سة قبل �ن يتوجه 
�أنه �رضعان ما توقف عن كتابتها بعد عمله يف  �إال   ، للعمل �الإذ�عي 

�إذ�عة بغد�د. 
مو�سيقي  برنامج  وهــو   ، �لــذ�كــرة(  من   ( �الإذ�عـــي  برناجمه  يعترب 
�لناقد  �لعربية ،وحتلل بعني  غنائي يتناول �سرية عمالقة �ملو�سيقى 
من  �لعر�قي  �لعناء  باأ�ساطني  يهتم  كان  .كما  �لغنائية  �إجناز�تهم 
�أمثال : �سليمة مر�د وحممد �لقباجني وناظم �لغز�يل وعفيفة ��سكندر 
ويو�سف عمر. يقول عنه �لفنان �لعر�قي �لكبري يو�سف �لعاين يف مقال 
له ن�رض يف جملة ) �لف باء( �لعر�قية ويف �سفحة فنون ، حتت عنو�ن 

)�سعاد �لهرمزي من �لذ�كرة ( جاء فيه :
من  خرجت  قد  .كنت  �لنباأ  جاءين   12/1/1982 �الثنني  " �سباح 
و�أحتــد�ه  �أحبه  ال  �لذي  �ملر�س  معاناة  من  يوما  ع�رضين  بعد  �لــد�ر 
د�ئما �سباح �الثنني ..جاءين �لنباأ ..وقفت وقفة حزن و�أ�سى وخ�سيت 
�أن �أبكي ..ال �أدري ملاذ� هذه �خل�سية ؟ال �أدري رمبا الأننا ماعدنا نلحق 
�أحيانا  �ل�سمت  لود�ع من نحب و�حد� بعد و�حد. ورمبا الأن حلظات 
�أعمق تعبري� من كل �لدموع و�أبلغ منها..لكن �ل�سورة ر�حت تتد�عى 
من �لذ�كرة . قبل �سنو�ت كتب يل )�سعاد( كارتا يحمل ��سمه يف جل�سة 
فنية �أقامتها نقابة �لفنانني كلمات حمبة ووفاء ..قبلته وقلت له : يا 
�سعاد قليلون �لذين مكثو� يف �الأر�س ب�سالبة �الإن�سان �لذي نحلم به 
ونفخر ..�أنت و�حد من هوؤالء .. �لتفت �إيل وكانت �لدموع متالأ عينيه 

ومل يقل كلمة.
بعد �أ�سهر �لتقيته �أمام د�ر �الإذ�عة على �لر�سيف �ملقابل، و�قفا. كان 
مرتدد� يف �لذهاب �إليها ..ينظر فقط وال يتحرك ..بعد �ن �سلمت عليه 
.�ساألته :هل �أعاونك على �لعبور ؟ ..�أم�سك بيدي وقال ب�سوت متهدج 
،ع�سي عليه تو�سيح �لكلمات ..لي�ست �مل�سكلة يف عبوري .�مل�سكلة يف 
�أن �أكون هناك..و�أ�سار �ىل د�ئرة �الإذ�عة و�لتلفزيون..كيف �أكون هناك 
و�أنا بال مكان وال موقع وال �سوت ؟ �سحكت بتكلف و��سح وكاأنني مل 

�أدرك ما كان يريد .�أم�سكت به توجهنا �إىل د�ئرة �الإذ�عة و�لتلفزيون.
وعند �ال�ستعالمات رحب به �جلميع ،وتركته حماطا بهم يف طريقه 

�إىل د�خل �الإذ�عة.
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150 مليار دوالر خسائر العراق من كثرة العطل وقطاع التعليم أكبر المتضررين 
ميكن قراءة الو�سع ال�سيا�سي ، يف ظل  االنطالقة واال�ستعدادات املهمة 
الت����ي تقوم بها احلكومة العراقية ملعركة املو�س����ل ، والتي تتجه جميع 
االنظ����ار اليه����ا ، كونها معرك����ة ذات جبهات متع����ددة ، وال تقل خطورة 
ع����ن املعارك االقليمية الكربى ، فهن����اك الكثري من املحللني يعتقدون ان 
الو�س����ع �س����ائر نحو التعقيد ، وتو�سيع �ساحة ال�س����راع ، وان املنطقة 
وخ�سو�سًا العراق �سائر نحو املجهول ، وان الواقع على االر�ض يثبت 
هذه النظرية ، وان معركة املو�س����ل �س����تكون معركة كونية وم�س����ريية 
، وبداي����ة خارط����ة ل�س����مال الع����راق و�س����وريا ، خ�سو�س����ًا اذا علمنا ان 
العوام����ل كلها مواتي����ة لتنفيذ ه����ذه النظرية ، من وج����ود دول اقليمية 
داعم����ة ، مث����ل تركيا التي ت�س����عى جاهدة اىل ان يكون له����ا دور وموطاأ 
ق����دم له����ا يف املو�س����ل ، ناهيك عن االطم����اع الكردية الت����ي هي االخرى 
جت����د ان من الطبيعي ان يكون لها م�س����احات �س����يطرة فيه����ا . النظرية 
االخرى تعتقد ان معركة املو�س����ل ، �س����تكون ق�س����رية وخاطفة ، اأذ ان 
اغل����ب قيادات داع�����ض هربت اأو ُقتلت يف املعارك ، او مت ت�س����فيتها من 
القيادات الداع�س����ية العليا ، وان االو�ساع متغرية ، وان هناك عالمات 
تفاعل ن�س����تطيع ان نعتمد عليها يف ق����راءة االحداث ، وان ما يدور من 
�س����راع عل����ى االر�ض ، وعالئ����م موت ما ه����و اال خما�ض لو�س����ع اأمني 
و�سيا�س����ي جديد ، يقتل فيه نظرية التق�س����يم ، وفيه النظرية االيجابية 
التي تتحدث ان معركة املو�س����ل �س����تلغي اي خطط اقليمية ، و�ستنهي 
اأي اجندات ، و�س����تتحطم يف املو�س����ل موؤامرات االتراك ، ومن ي�سعى 
اىل حرق املنطقة وتو�س����يع نف����وذه . الالفت ان االنت�س����ارات النوعية 
والكبرية التي يحققها احل�س����د ال�س����عبي على كافة قواطع القتال ، هي 
من تر�سم اخلارطة على االر�ض ، وان هذه االنت�سارات ا�ستطاعت من 
ك�س����ر االرادات التي تتحدث عن اقامة دولة �س����نية و�س����يعية وكردية ، 
وان احلكم يف الدولة ال�سنية �سيكون للبغدادي " الداع�سي " ، وتكون 
�س����هم اخلا�س����رة يف اجل�س����د الوطني ، ومتثل تهديدًا م�ستمرًا جلميع 
االرا�س����ي العراقية دون ا�ستثناء ، لهذا فان القوات االمنية ومب�ساندة 
مبا�س����رة من احل�سد ال�س����عبي وزعت اداورها املبا�سرة وغري املبا�سرة 
ا�س����تعدادًا حل����رب الوجود والبقاء ، كما ان هذه االنت�س����ارات النوعية 
اأعط����ت زخم����ًا كب����ريًا يف عملية اال�س����تعداد لتحرير املو�س����ل ، ومع ان 
املعرك����ة �س����تكون خاطفة ، اال ان اجلزء ال�س����عب يف مراح����ل التحرير 
�س����يكون ما بع����د التحرير نف�س����ه ، اأذ �س����ينتظر الق����وات االمنية العمل 
الكب����ري والكث����ري يف من����ع اال�س����طرابات الداخلية واالقتت����ال ، وحرب 
الث����اأر التي ي�س����عى اليها جميع مكونات املو�س����ل ، انتقامًا ممن �س����عوا 
اىل تهجريه����م وقتلهم ، ورمبا �سي�س����عى التنظي����م االرهابي اىل تغيري 
خارطة املواجهة مع القوات االمنية ، وتغيري تكتيك القتال مع القوات 
االمني����ة ، وذلك الأنه خ�س����ر جمي����ع مكامن القوة لدي����ه ، لهذا من املرجح 
ان يلجاأ اىل حرب الع�س����ابات ، وتنفيذ هجمات خاطفة و�س����ريعة على 
الق����وات امل�س����اركة يف حتري����ر املدين����ة .      الك����رة يف ملع����ب الالعبني 
اال�سا�س����يني يف لعبة حترير املو�س����ل ، وان هذه احلرب حمطة اأختبار 
مهم����ة للجمي����ع ، يف طريقة التعاط����ي مع احلدث ، كم����ا ان هذه املعركة 
�س����تكون املحك الذي تك�سف نوايا القوة امل�س����اركة فيها ، لهذا �سي�سعى 
اجلمي����ع اىل ان يك����ون مثالي����ًا يف خطاب����ه ، ولك����ن الواق����ع �س����يتحدث 
العك�ض ، و�س����يبقى الالع����ب االبرز هي القوى الدولي����ة ، ويف مقدمتها 
الوالي����ات املتحدة االمريكية ، ونواياها يف منطقة ال�س����رق االو�س����ط ، 
وكيف �ستتعاطى مع املوقف يف املو�سل ، وهل ميكن اأن تكون املو�سل 

�سندوق انتخابي لالمريكان ؟! 

المواطن والمسؤولالمرأة القيادية في وزارة الثقافة مبدعون من

قحطان جاسم جوادسعاد الهرمزي

خاص

اعداد : مريم الياس

معركة الموصل.. 
معركة العراقيين

محمد حسن الساعدي

أقالم حرة

�نا �ملوظف عمار خليل ثامر من وز�رة �لكهرباء /مديرية نقل 
�لطاقة/ �جلنوب ح�سلت على �سهادة جامعية يف �ملحا�سبة 
�لرقابة رفعت  �سمن �خت�سا�سي �ملحا�سبة و�عمل يف ق�سم 
�ىل  �لر�بعة  �لدرجة  من  �لرتقية  لغر�س  �لوز�رة  �ىل  معاملة 
�لدرجة �لثالثة هل يطبق قانون 103 على ترقيتي �م ي�سمل 
هذ� �لقانون فقط �لعنو�ن �ملغاير لتدرجه �لوظيفي مع �ل�سكر.

�ل�سالم عليكم �ىل معايل وزير �لرتبية خدمة �ن�سانية طالبة 
يف  �ملختلطة  �ملح�سن  مدر�سة  يف  مدر�سة  �ين  نخوة  منك 
��سكان  بالنا�رضية  و�سكني  ظاهر  �سيد  �آل  قرية  دخيل  �سيد 
�ل�سناعي مبحافظة ذي قار �لعر�ق تبعد �ملدر�سة عن �سكني 

حو�يل 60 كيلو مرت �ساعتني وعندي �طفال و�تاأخر عنهم 
و�ملطلوب  عام  من2012  3�سنو�ت  خدمتي  �لوزير  معايل 

مني �كمال 5 �سنو�ت فما هو �حلل ؟

�رضكة  بخدمات  �ب   28 �ملو�فق  �الحد  يوم  �سباح  �ت�سلت 
بالرقم  �لعر�ق  زين  خطي  م�سادرة  �سبب  ملعرفة  زين 
خطي  �ن  �مل�سوؤول  �ملوظف  من  �بالغي  فتم   07902174526
قد ت�سادر نهائيا بدون رجعة ! علما باأنني كنت �تفقده بني �حلني 
�الجر�ء  هذ�  فلماذ�   2017 لغاية  كانت �سالحيته  ولالخر حيث 
 11 باأن هذ� �خلط بقي عندي  ؟!!!علما  �لتع�سفي بحقوق زبائنكم 
�مل�ساعدة  فيه…�رجو  م�سكلة  �ي  لدي  ولي�س  متو��سلة  �سنة 

باأرجاعه �رضيعا…مع �لتقدير.
وليد يلد� عبو�س

الرواتب وقانون 103 في العراق

نقل الى مدرسة في الناصرية

سرقوا خطي 


