
 ق�ضية ال�ضيطرة على املجتمعات, من املوا�ضع املهمة لكل 
اجلماعات  �ضابقا  وكان  �ضطوتها,  بدميومة  راغبة  �ضلطة 
احلاكمة تلجاأ اىل طريقني الأول القوة والإرهاب, والثاين 
لل�ضيطرة  املعابد  عرب  يكون  وهذا  والإعالم,  الرتغيب 
تلقني  ال�ضلطة, عرب  اأداة  املعابد  ت�ضبح  املجتمعات, حيث 
املجتمع فكرة تقدي�س ال�ضلطة, ومبا للمعابد من هالة يف 
املعابد  تطرحه  ملا  املجتمعات  تنقاد  اجلماهري,  نفو�س 
كوجوب  فيها,  نقا�س  ل  يقينيات  وت�ضبح  اأفكار,  من 
لل�ضلطة يقرب  الأموال  اأن دفع  او  لل�ضلطة,  ال�ضمع والطاعة 
الإن�ضان من الإلهة, اأو اأن دعم ال�ضلطة يف �رصاعاتها يحقق 

للجماهري مر�ضاة الإلهة.
فكانت  النهج,  هذا  يف  ما�ضية  حقب  يف  احلكام  وجنح 
لت�ضفيه  دينية,  بهالة  اإعالمية  و�ضيلة  عن  عبارة  املعابد 
عقلية  اأن  يبني  مما  عليها,  وال�ضيطرة  املجتمعات  وعي 
احلكام تتميز دوما باملكر ال�ضديد, ولول املكر والأكاذيب 

ملا دامت ال�ضلطة الغا�ضمة طويال.
لب  لكن  م�ضمياتها,  اختلفت  الأمور  احلايل  ع�رصنا  يف 

الق�ضية بقي هو نف�ضه, حتى بعد مئات ال�ضنني.
اجتاهني,  يف  يعمل  الإعالم  كان  �ضدام  نظام  زمن  يف 
القائد  �ضطوة  من  املجتمع  اإرهاب  نحو  الجتاه  الأول: 
والر�ضا  واخل�ضوع,  بالطاعة  واإلزامهم  وحزبه,  املبجل 
والجتاه  اإعالميا,  النظام  قوة  اأبراز  عرب  لهم,  ق�ضمه  مبا 
الثاين: نحو جتميل �ضورة الطاغية, وجعل كل ما يفعله هو 
تكري�س  على  وعمل  احلق,  هو  به  ينطق  ما  وكل  ال�ضواب, 
ذاك عرب برامج اإعالمية احرتافية, وح�ضل تاأثري كبري يف 
تنتظر  اجلماهري  من  كثرية  فئات  واأ�ضبحت  الثمانينات, 
عمليات  بفعل  الطاغية,  فيها  يطل  التي  ال�ضاعة  بلهفة 
اأنتجت فئات مقتنعة متاما بكل  والتي  امل�ضتمرة,  التلقني 
من  جدا,  خطرة  اأداة  الإعالم  هو  هكذا  الطاغية,  يقوله  ما 
املمكن اأن حتول فئات وا�ضعة اىل جمرد قطيع خا�ضع فقط 

لالأوامر.   
زيف  للمجتمع  انك�ضف  واحل�ضار  الكويت  حرب  بعد  لكن 
على  �ضنوات  الأعالم  بذل  التي  ال�ضورة  واهتزت  الأعالم, 
مب�ضاف  كان  فالذي  العراقي,  الفرد  عقلية  يف  تر�ضيخها 
فاجته  وحقري,  مهزوم  رجل  اىل  حتول  واخلوارق,  الإله 
املتدين  الرجل  وهو  له,  جديدة  �ضورة  ر�ضم  اىل  الأعالم 
والذي حتاربه القوى العظمى لتقواه و�ضالحه, وجنح يف 

منهجه يف ت�ضعينات القرن املا�ضي.
النهج  ذات  العراقية  الف�ضائيات  من  الكثري  تتواجد  اليوم 
اخلطري, التي تعتمد منهج ت�ضفيه وعي املواطن, عرب ن�رص 
وت�ضنيع الإخبار الكاذبة, وتهيئة ال�ضورة اجلذابة خارجيا 
�ضنع  لعملية  تهدف  وم�ضل�ضالت  برامج  داخليا,  وال�ضحلة 
اأهواء  ح�ضب  قناعات  خللق  فت�ضعى  اإن�ضان,  ولي�س  م�ضخ, 
ل  خا�ضة  لإغرا�س  اأموالها  ت�ضخر  القناة,  على  القائمني 
تنتمي جلانب اخلري العام, بل هي قائمة مل�ضلحة �ضخو�س 

وتعمل لأجل هذا الأمر.
فتقوم  القنوات,  لهذه  كبري  هدف  التافه  الإن�ضان  �ضنع 
املحور,  هذا  تدعم  وم�ضل�ضالت  برامج  لدورة  خطط  بو�ضع 
اىل  تخ�ضه,  بق�ضايا  مهتم  موجود  من  الإن�ضان  ليتحول 
تثبط  كي  فقط   به,  مرتبطة  لي�ضت  ق�ضايا  يتابع  موجود 
همته ويتحول لعبد ل يفكر ال ما قاله الأعالم " املعابد", 
املواطن,  وعي  ت�ضفيه  لعملية  الكبري  النجاح  يعلن  وهنا  

ليتحول اىل جمرد ببغاء يردد كالم الوح�س الإعالمي.
اأو  لأحزاب  التابعة  العراقية  الف�ضائيات  من  الكثري  تنهج 
�ضخ�ضيات �ضيا�ضية, نهج معابد الكفار يف الزمن املا�ضي, 
فهي جتعل ما يقوله القائد برتبة الن�س املقد�س! الذي ل 
يجوز نقده ول ي�ضح رف�ضه, بل هو احلقيقة الكاملة! والتي 
يجب اأن يلتزم بها كل املواطنني, وتعمد هذه القنوات على 

ر�ضم  تر�ضيخ  هدفها  طويلة,  ول�ضاعات  مركزة  برامج  بث 
�ضورة القائد, باعتباره املنقذ الوحيد للعراق!

كما  جدا,  وزاهد  جدا  �رصيف  رجل  انه  على  اأخرى  �ضورة 
اأ�ضنام احلا�رص,  كان يروج ل�ضدام بالأم�س يروج لبع�س 
والفئات  اجلاهلة  الفئات  و�ضط  الأمر  هذا  تر�ضخ  حتى 
النفعية, و�ضورة ثالثة باعتبار اأن احلكمة مكانها فقط هذا 
قطيع خراف,  انه  اأ�ضا�س  على  يعامل  واجلمهور  ال�ضخ�س, 
ي�ضتجيب لكل ما تبثه الف�ضائيات, وبعد فرتة ي�ضبح مطيع 
جدا لأي اأمر ي�ضدر من القائد, الذي رفع لرتبة املع�ضومني, 
قبل  من  لقن  كما  ال�ضالح!  العمل  من  نوع  طاعته  فيكون 

الأعالم اخلبيث.
لإق�ضائه  جهد  واأي  املحرمات,  من  نقده  عملية  وي�ضبح 
مب�ضاف الكفر واخلروج عن الدين, عند هذه النقطة يتبني 

الأمر  الأ�ضف  ومع  القنوات,  حققته  الذي  النجاح  مقدار 
م�ضتمر حلد األن, يف عملية حتويل املجتمع اىل قطيع تابع 
اأعالمي  خطاب  نتاج  وهذا  الأغنام,  راعي  من  نداء  لأي 

ماكر وخمادع.
بعد اأن فهمنا الدور اخلبيث الذي ت�ضطلع به اغلب القنوات 
الف�ضائية العراقية, كان لبد للمجتمع من ردة فعل, وكما 
ح�ضل مع نظام �ضدام بعد هزمية حرب الكويت واحل�ضار 
ال�رصقات  من  �ضنوات  بعد   ك�ضف  فالأمر  القت�ضادي, 
ما  والتي  احلاكمة  النخبة  عورة  ك�ضفت  والتي  والهزائم, 
اأ�ضبح ظاهرا ل ينفع معه  اأي جهد, فقبحها  عاد يجملها 
اأي ترقيع.فهل تتوقف معابد احلا�رص "القنوات الف�ضائية" 
عن دجلها وخبثها, بعد اأن اأ�ضبح غري ذي نفع, اأم اأن لعبة 

الأكاذيب ل تتوقف؟

يف �ضل�ضلة بغداديات ويف باب امكنة بغدادية كان 
تذكر  حيث  بغداد  يف  �ضيدلية  اول  عن  كالم  لنا 
للهجرة  الثانية  املائة  نهاية  ان  التاريخ  كتب 
زمن  يف  خا�ضة  تو�ضعت  قد  وكانت  ذلك  �ضهدت 
اخلليفة املامون ذلك ان بغداد وهذه الفرتة �ضهدت 
اذ  ال�ضيدلة  م�ضرية  يف  وملمو�ضا  وا�ضحا  تطورا 
واحد  �ضخ�س  على  العتماد  املتعذر  من  ا�ضبح 
فقط بالقيام بعملية الفح�س وعملية اعطاء الدواء 
اىل  ادى  مما  ك�ضيديل  والعمل  كطبيب  العمل  اي 
ظهور حمالت لتح�ضري الدوية وكانت على �ضكل 
ومار�س  ال�ضواق  يف  بالدوية  تخت�س  دكاكني 
بال�ضيديل  لقبوا  ممن  الدكاكني  هذه  يف  العمل 
اول  ان  بغداد  موؤرخي  احد  الق�ضطي  لنا  ويذكر 
ال�ضيدلين  قري�س  ابو  يحمله  كان  �ضيدلين  لقب 
وا�ضحق العبادي والد املرتجم البغدادي املعروف 
حنني وكلمة �ضيديل او �ضيدلين تدل على احلاذق 
ومعرفة  منها  الجود  واختيار  الدوية  بجمع 
انواعها وعما اذا كانت ت�ضتخدم منفردة او مركبة 
تعريب  �ضيدلين  وكلمة  الرتاكيب  اف�ضل  على 
جندن  وكلمة  �ضادا  اجليم  بقلب  جندلين  لكلمة 
الكلمة  وين�ضبون  الطيب  افواه  على  تدل  وجندل 
وهذا  النبات  من  النوع  ذلك  ال�ضندل  اىل  اي�ضا 
يجمع  الذي  ال�ضخ�س  هو  ال�ضيديل  ان  على  يدل 
هذه  ازدهرت  ولقد  للتطبب  النافعة  الع�ضاب 
وال�ضيدلة  الطب  عاملي  بتطور  بغداد  يف  الفرتة 
عن طريق تراجم وموؤلفات اقطاب هذين العلمني 
حيث ترجم اهل بغداد تركيب الدوية وقام بذلك 

بذلك  وقام  املفردة  والدوية  احل�ضن  بن  حبي�س 
بن  لعي�ضى  والدواء  والدوية  ا�ضحاق  بن   حنني 
جالينو�س  كتب  ترجمة  من  ذلك  وغري  ا�ضحاق 
بن  يعقوب  يو�ضف  ابو  والف  بال�ضيدلة  اخلا�ضة 
ا�ضحاق بن ال�ضباح الكندي عدة كتب يف ال�ضيدلة 
والدوية  اجلو  يف  والبخرة  والدواء  الغذاء  يف 
والف  الطعمة  وتغيري  الدوية  وا�ضهال  امل�ضهية 
ال�ضيدلة  يف  كتب  عدة  كذلك  الرازي  بكر  ابو 
العرب منها كتب  ي�ضمونه جالينو�س  كانوا  حيث 
احلاوي والدوية املوجودة يف كل مكان واملادة 
التي  امل�ضهورة  الطبية  مبقولته  ونادى  الطبيعية 
املري�س  اىل  الدوية  اعتمادها عند �رصف  يجب 
فال  بالغذية  تعالج  ان  قدرت  )اذا  يقول  وفيها 
تعالج بالدوية واذا قدرت ان تعالج بدواء منفرد 
كتابه  �ضينا   ابن  والف  مركب(  بدواء  تداوي  فال 
والدواء  بالعالج  يتعلق  الذي  القانون  امل�ضهور 
والطب وال�ضيدلة ولي�س القانون مفهومه املعروف 
وكتب ابن الزهراوي كتاب التعريف ملن عجز عن 
التاليف وكتب ابن جزلة الطبيب البغدادي منهاج 
البيان ولوجود دخالء يف مهنة ال�ضيدلة فقد �ضاد 
عملهم  قبل  ال�ضيادلة  امتحان  وجوب  بغداد  يف 
ان  الطبيب  الطيفوري  زكريا  ويقول  ك�ضيدلين 
منالطباء  ن�ضيحة  على  وبناء  املامون  اخلليفة 
منهم  ال�ضيل  ملعرفة  لل�ضيادلة  اختبارا  اجرى 
يعرف  ل  الذي  والدخيل  املهنة  هذه  على  الكفوء 
احكام هذه املهنة عندما �ضالهم عن دواء كع�ضب 
فاجاب  الدواء  هذا  فيها  يكرث  مدينة  ا�ضم  وذكر 
البع�س بعدم املعرفة بهذا الدواء يف هذه املدينة 
واجاب اخرون مبعرفة هذا الدواء من هذه املدينة 

هذا  مثل  يوجد  ل  كانت  احلقيقة  ان  حني  يف 
املامون  اخلليفة  ذكرها  التي  املدينة  يف  الدواء 
لذلك متكن من معرفة ال�ضيل من الدخيل وتوىل 
طرد الدخالء على هذه املهنة واباح دمهم وحيث 
الذين  البع�س  من  املهنة  هذه  ممار�ضة  ف�ضدت 
النواع  بع�س  ابدال  او  الدوية  بغ�س  يقومون 
الغالية الثمن بانواع رديئة فقد ظهرت يف بغداد 
وظيفة املحت�ضب ونظام احل�ضبة حيث يكون امني 
ال�ضيادلة من معاوين املحت�ضب الذي ي�رصف على 
املهنة  هذه  ممار�ضة  يف  ال�ضليمة  القواعد  تطبيق 
والك�ضف عن الغ�س والتزييف فيها بحيث ي�رصف 
عقاقريها  من  ال�ضيدلنية  املركبات  خلط  على 
الدوية وتذكر بع�س  انتهاء فعالية  ويراقب مدة 
بع�ضهم  �ضاهد  المني  هذا  ان  الحت�ضاب  كتب 
ي�ضنع من القرع اي ال�ضجر مربى ويبيع مرة على 
جزر  مربى  انه  على  واخرى  زجنبيل  مربى  انه 
لذلك تاكدت �ضالحية المني و�ضلطته يف اختبار 
الدوية وفح�ضها يف را�س كل �ضهر ويف كل دكان 
قد  الدوية  بع�س  ان  وجد  اذا  بحيث  لل�ضيدلة 
اىل  يعمد  فانه  ل�ضالحيتها  املقررة  املدة  نفدت 
اتالفها وقد ذكرت كتب احل�ضبة حالت كثرية يتم 
فيها منع �ضاحب الدكان من بيع الدوية ل�ضباب 
تتعلق بجودة الدواء وان�ضئ يف بغداد بيت احلكمة 
وخرية  وال�ضيادلة  الطباء  خرية  فيه  كان  الذي 
امل�ضت�ضفيات  ومنها  وال�ضيدلنية  الطبية  الكتب 
عملية  معاهد  مبثابة  امل�ضت�ضفيات  كانت  حيث 
على  الدوية  وتاثري  ال�ضيدلنية  العلوم  لتدري�س 
الفرتة  تلك  يف  امل�ضت�ضفيات  ا�ضهر  ومن  املر�ضى 

م�ضت�ضفى الع�ضدي الذي كان يف كرخ بغداد .

فنان عراقي كبري يعترب من رواد الفنانيني العراقيني من مواليد 
عام  كربالء  مدينة  يف  فريد  ح�ضون  بدري  الفنان  ولد   .1927
1927 اأنهى درا�ضته البتدائية والثانوية يف مدينة كربالء دخل 
معهد الفنون اجلميلة ق�ضم الفنون امل�رصحية عام 1950 وتخرج 
دورته.  على  والأول  الدبلوم  على  ليح�ضل   1955 عام  يف  منه 
)كودمان  معهد  يف  امل�رصح  لدرا�ضة  درا�ضية  بعثة  على  ح�ضل 
 )1965 –  1962( للفرتة  الأمريكية  �ضيكاغو  مدينة  يف  ثيرت( 
ليح�ضل على البكالوريو�س واملاج�ضتري بتفوق. غادر العراق يف 
نهاية عام 1995م م�ضتقرا يف املغرب حيث عمل مدر�ضا ملادة 
 .2010 اإىل الوطن عام  التمثيل يف جامعة الرباط حتى عودته 
اإىل  عاد   2010 عام  من  الأول  ت�رصين  �ضهر  من  اخلام�س  يف 
تن�ضي  تاأليف  امللكي  ال�ضارع  م�رصحية  اأمريكا  يف  اأخرج  العراق 
وليامز على م�رصح ال�ضتوديو يف معهد كودمان ثيرت وهي من 
عام  امل�رصحي  الإخ��راج  يف  املاج�ضتري  �ضهادة  نيل  متطلبات 
الفنون  معهد  يف  مدر�ضا  عمل  الوطن  اإىل  عاد  عندما   .1965
اأخرج للم�رصح بعد   .1966 اجلميلة / ق�ضم امل�رصح ببغداد عام 
عودته للعراق م�رصحية عدو ال�ضعب ل� )اب�ضن( على م�رصح معهد 
ال�ضاعة  م�رصحية  اأخ��رج   .1967 عام  ببغداد  اجلميلة  الفنون 
الأخرية تاأليف ميخائيل �ضيب�ضتيان لفرقة امل�رصح ال�ضعبي عام 
ال�ضعبي  امل�رصح  لفرقة  كمال  اأبو  بيت  م�رصحية  اأخرج   .1969
عام  ببغداد  القومي  امل�رصح  على  وعر�ضت  تاأليفه  من  وه��ي 
1969. اأخرج م�رصحية احل�ضار تاأليف عادل كاظم وقدمت على 
امل�رصح القومي عام 1971 ومثلت العراق لأول مرة يف مهرجان 
و17   16 يومي  احلمراء  امل�رصحي وعر�ضت على م�رصح  دم�ضق 
تاأليف  �ضياد  بال  مركب  م�رصحية  اأخ��رج   .1971 عام  ني�ضان 
وعر�ضت  ببغداد,  اجلميلة  الفنون  لأكادميية  كا�ضونا  األيخاندرو 
على امل�رصح التجريبي عام 1973. اأخرج م�رصحية بطاقة دخول 
اإىل اخليمة تاأليف عبد الأمري معلة واإنتاج فرقة امل�رصح الوطني 
وعر�ضت على امل�رصح القومي عام 1974. اأخرج م�رصحية اجلرة 
الفنون  اأكادميية  اإنتاج  تاأليف هايرن�س فون كالي�ضت  املحطمة 
اأخرج   .1975 عام  التجريبي  امل�رصح  على  وعر�ضت  اجلميلة 
القومية  الفرقة  تقدمي  ه�ضه  هرمان  تاأليف  ارتا  ج�رص  م�رصحية 
للتمثيل عام 1985. اأخرج م�رصحية هورا�س تاأليف بيري كورنيه 
الر�ضيد  م�رصح  على  وعر�ضت  للتمثيل  القومية  الفرقة  وقدمتها 
اأكادميية  قدمتها  احلاجز  م�رصحية  واأخ��رج  كتب   .1987 عام 
 .1993 عام  ال�ضبلي  حقي  قاعة  على  وعر�ضت  اجلميلة  الفنون 
اأكادميية  قدمتها  خطوة  الف  من  خطوة  م�رصحية  واخرج  كتب 
 .1994 عام  ال�ضبلي  حقي  قاعة  على  وعر�ضت  اجلميلة  الفنون 
اأنطوان ت�ضيخوف ال�ضهرية ردهة  اأعد م�رصحية الردهة عن ق�ضة 
اجلميلة  الفنون  اأكادميية  قبل  من  انتجت  وقد  واأخرجها   6 رقم 
املنفى  يف  قدم   .1995 عام  ال�ضبلي  حقي  قاعة  على  وعر�ضت 
مونودراما امل�ضطبة ممثال وهي من تاأليف واإخراج جواد ال�ضدي 
وعر�ضت يف كل من بريوت والرباط. مثل يف العديد من العمال 
تاأليف  الطوفان  م�رصحية  يف  له  دور  اأ�ضهر  وك��ان  امل�رصحية 
عادل كاظم واأخراج اإبراهيم جالل عندما قام بدور الكاهن اآنام 
وعر�ضت امل�رصحية يف مهرجان دم�ضق الثالث عام 1973. كتب 
ا�ضهرها م�رصحية  كان  العراقي  للم�رصح  امل�رصحيات  العديد من 
م�رصحيات  األ��ف  كما  كمال.  اأب��و  بيت  وم�رصحية  الأر���س  ن�ضيد 
عديدة اأخرى نذكر منها احلاجز وخطوة من الف خطوة واجلائزة. 
ونبوخذ  ارحموين  منها  ال�ضينمائية  الأفالم  من  العديد  يف  مثل 

ن�رص والقاد�ضية وبابل حبيبتي والعا�ضق.

األحزاب و القنوات الفضائية ولغة القائد الضرورة
 اسعد عبدالله عبدعلي

بغداد ــ  طارق حرب 

م�اقف م�ؤملة وحمطات عابرة من بني اآالف احلاالت 
ج��زءًا  نك�ن  ب��اأن  الفر�صة  لنا  ت�صنح  مل  املجتمع  يف 
من تفا�صيلها، واأمامي م�قف م�ؤمل من هذه امل�اقف 
بلد غني بخرياته وم�ارده،  اأنه يحدث يف  وللأ�صف 

اإال اأن ابناءه يعي�ص�ن حتت خط الفقر.
ورحلتي يف هذه املحطة بداأت حني اأَوماأَ يل �صاب يف 
االإعلم طالبًا  كلية  العمر، بعد مغادرتي مراأب  مقتبل 
الرك�ب معي، ممكن معك اإىل خارج احلرم اجلامعي، 
فقال:  اجلامعة؟  يف  م�ظف  اأنت  هل  �صاألته:  تف�صل، 
األ��ف  وثمانني  اأربعمئة  وب��رات��ب  خ��دم��ة،  عامل  نعم، 
دينار. هل اأنت متزوج ؟ قال: نعم وعندي �صتة اأطفال 
واأتكفل مبعي�صة اأمي واأختي وابنائها، فقلت: تعيلهم 
الراتب.  بهذا  ف��ردًا  ع�صرين  اأعيل  قال  ؟  الراتب  بهذا 
�صاألته اأين ت�صكن ؟ قال: يف منطقة العبيدي يف اأطراف 
بغداد، كم يكلفك النقل ؟ قال: مئة وع�صرين األف دينار 
�صهريًا، والطبيب واملدار�س وامللب�س والطعام ووو؟ 
قلت له، هل ي�صاعدك التدري�صي�ن؟ قال: الرعيل االأول 
فقط، اأما ال�صباب فقليل منهم من ي�صت�صعر حالنا وكاأن 

الكرم غادرهم.
تتكرر  ال  ق��د  فر�صة  وه��ي  داره  اإىل  اإي�صاله  ق���ررت 
النا�س  معاناة  بع�س  ال�صتك�صاف  اأخ���رى،  م��رة  يل 
وال�ق�ف عليها، جتاذبت معه اأطراف احلديث، ويف 
الطريق ت�قفنا اأمام اأحد املحلت لتناول �صيٍء ما، ثم 
�صعادة  وغمرتني  العبيدي  منطقة  اإىل  رحلتنا  اأكملنا 
ال ت��صف واأنا اأرى هذا ال�صاب يبت�صم وي�صحك، فاأنا 
)االأتكيت(  وتقاليد  ال�صكليات  رفعت  قد  جانبي  من 
ن��ق��ط��ة م��ن بيته  اأق����رب  اإىل  اأو���ص��ل��ت��ه  ك��ل��ه��ا، وح���ني 
عناق  ب�صرف  فحظيت  ملعانقتي،  رغبة  لديه  �صعرت 
ع�صرين  من  مك�نة  كبرية  عائلة  اإعالة  يف  تكفل  بطل 
من  اآالف  ورمب��ا  مئات  بل  ع�صرات  عراقيًا.  م�اطنًا 
وقد  ال�صاب،  هذا  اأمثال  العراقيني  امل�اطنني  ه���ؤالء 
وللأ�صف  منه،  حراجة  اأكرث  و�صع  يف  ه�  من  ي�جد 
اأنهم يف بلد يطف� على بحار من النفط وفيه حك�مة 
تدعي التم�صك بتعاليم الدين احلنيف، لكنها مل تعمل 
عر�صة  جعلتهم  بل  لهم،  اآم��ن  ملذ  وت�فري  الإنقاذهم 
مل�صاريع اجلهل واالإرهاب، ومنعت عنهم فر�س احلياة 
الكرمية، والعي�س ب�صلم وطماأنينة يف ظل ج� اأ�صري 
متني يرتكز على ثقة كبرية يف ظل حك�مة كرمية ال 
املذهبية  عن  بعيدًا  كان�ا،  اأينما  الفقراء  حق�ق  تغفل 

والق�مية.

مبدعون
من العراق أول صيدلية في بغداد ظهرت أيام المأمون 

بدري حسون فريد العباسي

رحلة مع عامل خدمة

غالب الدعمي

أقالم حرة

نحن لفبف من املواطنني ا�ضحاب قطع ارا�ضي واقعة 
قبل  من  فرزها  عدم  من  نعاين  احلبيلية  منطقة  فى 
البلدية منذ �ضنوات وحلد الن يف كل �ضنة يقولون هذة 
ال�ضنة �ضوف نقوم بالفرز ول يحدث اي �ضى, اننا ن�ضال 
هل هناك عائق فى الفرز بحجة وجود  نزاع ع�ضائري 
وان كان هناك نزاع فلماذا يعطونا �ضند ملكية , نطلب 
منذ  ال�ضائع  حقنا  لن�ضاف  التدخل  �ضيادتكم  من 
 .. نحمتل  نعد  ومل  كاهلنا  اثقلت  فاليجارات  �ضنني 

ولكم الجر والثواب

نحن  عليكم  ال�ضالم   . املحرتم  تربية  مدير  ال�ضيد 
املتقدمني على تعيينات الرتبية ممن ظهرت ا�ضمائنا 
اجراءات  بجعل  نطالبكم  معلم(   , )مدر�س  ب�ضفة 
التعيني يف تربية ذي قار ح�رصا و  ترويج معامالت 
هذه  كون  لها  التابعة  الق�ضام  و  املديريات  يف  لي�س 
الق�ضام و ال�ضعب املنت�رصة يف الق�ضية لديها عرقلة 
و �ضوء تنظيم يف عملية ا�ضتالم )الفايالت( ملن ظهرت 
ا�ضمائهم و نحن نطلب من الخوة القائمني على موقع 
ا�ضتغاثتنا با�رصع وقت لن  اي�ضال �ضوتنا و  ال�ضبكة 
لها  التابعة  لالق�ضام  كتبا  ععمت  الرتبية  مديرية 
هذه  يف  الرتويج  يكون  بان  يف)ال�ضطرة,الرفاعي( 
املدينتني و نحن تطلب الغاء هذا المر و جعله ح�رصا 
وفقكم  )النا�رصية(  يف  الرئي�ضية  الرتبية  مديرية  بيد 
اهلل كون املديرية و موظفيها تتمتع بر�ضانة و �رصعة 
م�ضتوى  تنظيم على  فيها  و  الكبرية  العداد  ا�ضتيعاب 

عايل فال تظلمونا و ال�ضالم .

إلى أنظارمحافظ ذي قار المحترم

مناشدة من المعينين الجدد 
على مالك التربية

المواطن و المسؤول
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