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الــســراج عــضــواً  ومــحــسن عــبـود
كــشـــــكــول عـضــواً خـارجــيـاً   وقـد
ـــنــاقــــــــشــــــــة بــأجــــــــواء جــرت ا
نـاقـشون عـلمـــــــــــيـة  اشاد فـيـهـا ا

œ«bGÐ WF Uł s  “UO² ù« WO ¹—bð qOMÐ qH²% ¡«dÝ_«

 UNð«Ë— ÊU  vKŽ ÊU³CI « nKš s   U¹UJŠË hB

مشـيـراً الى (وجود هـنـاك مسـاعدات
إنـسانـيـة اخرى ســــــــيـتم توزيـعـها
ب العــــــــــــوائل العائـدة والنازحة
ــيـل ونـــاحـــيــة في مـــنـــطــــــقـــة بـــا
الـــســـعـــديــة) . ودعـــا آغـــا  (جـــمــيع
ــنـــاطق داخـل وخــارج مـــخـــتـــاري ا
الـقـضـاء الى جـلب الئـحـة بـاألسـمـاء
ـــــشــــمــــولــــ مع أرقــــام هـــــواتف ا
سـاعـدات عـند تـسـلـيم البـطـاقات بـا

اخلاصة بالتوزيعات).
من جهـة اخرى اكد قـائمـمقـام قضاء
ـقداديـة في مـحـافظـة ديـالى  حا ا

عبـد جـواد التـمـيمي   لــ ( الـزمان )
امس ان  ( الـقــضـاء سـيـشــهـد نـقـلـة
ـــجـــال تـــقــد ـــيــزة  نــوعـــيـــة و

اخلدمات من قبل الـدوائر اخلدمية 
نجـزة من قبل اضافـة الى االعمـال ا
نظـمات الدوليـة العاملة في بعض ا
القضـاء التي نـفذت وتنـفذ مجـموعة
ـياه الـشرب تـعلـقة  شـاريع ا من ا
ـتـضررة ـنـازل الـسكـنـية ا وتـرميم ا
من جراء اعمال داعش االرهابي ) . 
واشار التمـيمي   الى  ( اهمية دور
االعـالم بــــنــــقل احلـــــقــــائق وعــــكس
ـشــاريع الــصــورة االيــجــابــيـة عـن ا
ــقـــدمــة مع ـــنــجـــزة واخلــدمـــات ا ا
ضـــــــرورة االشـــــــارة الـى احلـــــــاالت
ـهـنـيـة ليـتم الـسـلـبـيـة وتـأشـيـرهـا 
معاجلتها وجتـاوز الهفوات التي قد
ـــقـــدمـــة تـــظـــهـــر جــــراء االعـــمـــال ا

للمواطن ).
على صعيد اخـر اعلن رئيس مجلس
مـحـافـظة ديـالى عـلي الـدايـني   انه

بــيــان انه (بــعــد االســتــقـرار األمــني
لحوظ واعادة اخلـدمات االساسية ا
ــنـــاســبــة في وتــهــيــئـــة الــظــروف ا
احملافظات الـتي حترّرت وبناءً على
خــطــة احلــكــومـة وســعــيــهــا إلعـادة
جميع النازح الى مناطقهم طوعا
اضـي اكثر من عاد خالل االسـبوع ا
 الف عـائـلـة نـازحة الـى منـاطق244
سكناها في احملافظات التي حتررت
من دنـس الــعــصــابــات االرهــابــيــة)
موضحاً أن (محافـظة االنبار شهدت
عودة أكثر من  55 الف عائلة نازحة
الى منـاطق سكـناهـا كمـا عادت إلى
محافـظة صالح الـدين أكثر من 136
الف عـائلـة بـيـنمـا شـهـدت محـافـظة
نـــيــــنـــوى عـــودة أكـــثـــر من 53 الف
عائـلـة). وأضاف الـبـيان أن (الـقوات
شتـركة ما زالت تعمل على األمنية ا
تأم عـودة جمـيع العوائل الـنازحة
الى مـــحــــال ســـكـــنـــاهــــا وتـــوفـــيـــر

ستلزمات الضرورية لهم). ا
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من جــهــتـهــا وزعت دائــرة الـهــجـرة
ـهـجـرين  في خـانـقـ 62 حـصـة وا
بــ الـعــوائل الـنــازحـة في مــنـطــقـة
يكتي و حي اورانوس بالتنسيق مع
قــائــمــقــامــيــة الــقــضــاء ومــخــتـاري
ـناطق. وقـال مـديـر هجـرة خـانـق ا
علي غازي آغـا لـ ( الزمان ) امس ان
ساعدات اإلنسانية ( عملية توزيع ا
ب تلك العوائل شمـلت سلة غذائية
واحــدة وسـلــة صــحـيــة واحــدة لـكل

عائلة).

Z_alhilly@yahoo.com

فم مفتوح .. فم مغلق   
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ــــــا جـــــــاءت بـه االطــــــروحـــــــة في
ا اجلانبـ النظـري والتطـبيقي  و
خـرجت به من نـتائـج واستـنـتـاجات

قيمة.
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شـيئان يلفتان نظرك وانت تتجول في باريس العرب كما يسميها أصحاب
شـركات السـياحة الـعربيـة  ويقصـدون بيروت  بـينمـا احلقيـقة ان بيروت
أكثر حتررا من باريس نفسها  ولذا يفترض ان يكون التشبيه معكوسا 
وبـصـرف الـنـظـر عن وجه الـشـبه كـما يـقـول الـبالغـيـون  لـكن هـكـذا نحن
دائـمـا نـحـقـر الـذات ونـعـلي من شـأن اآلخـر  فـبـيروت ( تـمـشي عـلى حل
ـصـري  من دون ان تــلـتـفت لـلـخـلف او يـوقف ـثل ا شـعــرهـا ) بـحـسب ا
مسيرتها كالم يقال هنا او هناك  ومع انها تسمع هذا الكالم ملء اذنيها
 لــكـنــهـا تــبـتــسم في سـرهــا  الن جـمــيع الـذيـن يـوجــهـون االنــتـقــاد لـهـا
يـتـسكـعون في شـارع احلـمرا او في كـازيـنو لـبنـان او في حـانات جـبيل 
يـتـعذر عـليك ان تـراهم عـلى كورنـيش الـبحـر اال ما نـدر  فـهم هنـاك حيث
ـطـل عـلى الــبــحـر يــبــصـرونك  األضــواء اخلــافـتــة  ومن ســفح اجلــبل ا
ـغفّل او اجلاهل  وكـأنهم يـقولـون لك  لكي تتـحكم بـاحلياة ويـصفـونك با
ال والـعسـكر  واالثنـان قوتان مـهيـمنتـان منذ الـعربـية علـيك بالسـلطـت ا
أعـلنت بالدنا استـقاللها من االستعـمار لتضع نفـسها في قبضـة العسكر

او أصحاب رؤوس االموال .
الـشـيئـان الالفتـان في بيـروت  وهو مـا بـدأت به حديـثي معـكم  هو كـثرة
ـصارف (البنوك) وازدحام جانبي الشوارع بـاالعالنات التجارية  بينما ا
ـنـطق يـفتـرض الـعكس  فـهـذه البـالد الفـقـيرة في مـواردهـا االقتـصـادية ا
الـية الدولية  وما عونات ا ـعتمدة ميـزانيتها علـى مداخيل السياحـة وا وا
ط عـيش مـكـلف مـالـيـا يـفــقـد الـعـائـلـة قـوتـهـا الـشـرائـيـة  يـسـودهــا من 
وبـالتـالي تكـون النزعـة االستـهالكيـة لألفراد في أدنى مـستويـاتهـا  بيـنما
ـال شحـيح  مـصادفة ال  وا لـيس للـبنـوك واالعالنات مـن معـان سوى ا
كــنت اسـتـمع لـتــقـريـر أوردته احـدى االذاعــات الـلـبـنـانــيـة قـال ان مـجـلس
الـوزراء عـقد اجـتمـاعه الثـالث خالل اسـبوعـ لتـحديـد كـيفـية انـفاق مـبلغ
ـلـيار دوالر  وعـلى طريـقـة الروائـية فـرجـينـيا وولف قـدره مـليـار ونصف ا
ـتـعاقـبـة الـتي كانت تـنـفق عـشرات قـادني الـتـداعي احلر الـى حكـومـاتنـا ا

ليارات من الدوالرات حتى من دون اجتماعات . ا
بـالتـأكـيد أسـئلـة كثـيـرة تثـيرهـا في ذهنـك هذه الـبنـوك ببـنـاياتـها الـشاهـقة
ومـثـلـهـا االعالنـات بألـوانـهـا وأشـكالـهـا االغـرائـية وتـصـامـيـمهـا اجلـمـيـلة 
ـدروسة بـعنايـة فائقـة  وال أظن احدا لم تـرد على بـاله مثل هذه االسـئلة ا
بـخـاصة عـند الـزيارة االولى لـهذه الـبالد الـتي حتط فيـها طـائرات الـركاب
ـرتبـة الثـالـثة بـعد بـفـارق دقائق مـعـدودات ب الـواحدة واالخـرى لـتحـتل ا
ـدن األكـثـر جـذبـا لـلـسـيـاح في االقـلـيم   أمـا في اسـطـنـبـول ودبي وهي ا
عظم رآب باب ا بالدنا فلك ان تتصور وال أقول سوى ان مطارنا أشبه 
وقت الـغروب جتول وتصـول فيه اجلرذان والكـالب السائبة  وال ادرى ان
رآب في هذا الوقت  سؤولون في النقل او أمانـة بغداد قد زاروا ا كـان ا

كان صار آمنا  لكن الشعور باألمان مفقود  . فمع ان ا
األسـئلة التي أثـارتها في ذهني كثـرة البنوك واالعالنات الـتجارية لم يجب
نطق الـذي يحـكم تفـكيري  بل جـاءت االجابـة الشافـية من تـقارير عـنهـا ا
ـصـارف الـعشـرة في الـعالم ـصارف الـلـبنـانـيـة من ب ا دولـيـة تـفيـد ان ا
ـنــهـوبـة وغــسـيل االمــوال والـتـهـرب الــتي تـشـكـل مـآلذات آمـنــة لألمـوال ا
الي  اذ تـلتزم مـصارفهـا بسرية الـضريبي وغـيرها من أشـكال الفـساد ا
ـودعـ فـيـهـا  ومـع كل مـا يـخـطـر في بـالي االن من تـامــة عـلى بـيـانـات ا
أفـكـار وأحداث لـها عالقـة بـهذا األمـر  لكـني ال أرغب بـالربط بـينـها  الن
بـعـضـهـا يـقع في دائـرة الظن  وان بـعض الـظن اثم كـمـا يـقـال   فمع ان
ستوى  لكن حركة عالقـاتنا التجارية والسـياسية مع لبنان ليـست بذاك ا
علن منها الـسياسي العراقي نحوها أكثر من دؤوب اذا أحصينا غير ا
ـدينة ـال الفاسـد أبدا  فا   لم اسـتغرب ان تـكون بيـروت مكانـا لتداول ا
ا مـنهـا ما هـو أغرب من اخلـيال  بـطبـيـعتـها تـشي بشـتى االحتـمـاالت ر
ـعـلومـة الـتي أوردتـهـا تلك لـكن مـا صـدمـني حقـا هـو ا
الـتـقـاريـر نـفـسـهـا من ان الـبـحـرين تـقع ضـمـن الدول
الــعـشـر في تــصـنـيف بـنــوك الـفـســاد  وعـلـيه أتـرك
حلـضراتكم البحث عـن أوجه شبه أخرى ب بيروت

نامة . وا

وهـذه هي االطــروحـة االخــيـرة الـتي
يـشـرف عـلـيـهـا الـدكـتـور احـمـد عـبـد
اجملــيـد بـعــد احـالـتـه عـلى الـتــقـاعـد

اضي. فـــــي 1 تموز ا

كتاب سيـصدر عن دار ثقـافة األطفال
قريبا للمـؤلف طالب كاظم الذي كنت
بــرفـقــته عـنــد زيـارة مــدرسـة تــأهـيل

االحداث:
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أي أفكار إرهابية سـيطرت على عقله
الــصـغــيـر وايــة وسـيــلــة من وسـائل
غـسـيل الـدمـاغ اسـتـخـدمـهـا عـنـاصر
داعش ضــد األطـفــال لــيـجــعل مــنـهم
أشـبـاه دمى يـسـيـرهـا كـيـفـمـا يـشـاء.
وكيف لطفل لم يـتجاوز الثـانية عشر

من العمر حينها باالنتماء لتنظيمهم
الـــهش فـ ( مــحـــمــد ع.) الـــذي حــمل
أعـباء فـقـر عـائـلـته وعـانى من الـظلم
وصل واجلور كبـقية أبـناء مديـنته ا
احلـــدبــاء. الـــقي الــقـــبض عـــلــيه في
الـــشــهـــر الــتـــاسع من الـــعــام 2017
كلمته ودموع الندم تغسل روحه قبل
عـيـونه وقــــــال (أتــمـنى ان تـنـقـضي
مــدة ســـــــجــني بــســرعــة ألعـود إلى
بـــيـــتي وأنــــــعم بـــأحـــضـــان والــدي
ــريــــــــض والـــذي زاد من مــرضــه ا

.( الم فراقي ووفاة والدتي حزنا عليَ
dzUJ « lOÐ

ـــولــود في اعـــتــاد (مــحـــمــد ع. أ) وا
وصل عام  2003على العمل مدينة ا
ليـعيل عـائلته الـفقـيرة وبـعد سـيطرة
ـدينـة وفي العام 2015 داعش على ا
اقـيـمت له مـحـكـمـة شـرعـيـة من دولـة
اخلــرافـة بــتـهــمـة ( بــيع الــسـكــائـر )
نافي حـسب معـتقداتـهم للشـريعة وا
االسالمــيـة وحــكـمـت عـلــيه  بـاجلــلـد
ــدة شـهــر مع دفع غــرامـة والـســجن 
مـالـيــة مـقـدارهـا ( (500الف ديـنـار .
واثناء مدة حبـسه تعرض محمد الى
ابشـع أنواع الـتـعذيـب ليس بـجـسده
ـا بـافــراد عـائـلـته كـوسـيـلـة فـقط وا
ــان بـــأفــكــارهـم لــتــكــون ضــغـط لال
احملصلة النهائية اإلنتماء لتنظيمهم
.القي الـقبض عـليه وحـوكم بالـسجن
خـمس سـنـوات امـضى مـنـهـا سـبـعـة
اشــهــر . كل كــلــمــات االسف والــنــدم
واالعـتـذار الــتي قـالـتــهـا دمـوعه قـبل
لــسـانه غــيـر كــافـيــة ألهــله ومـديــنـته

ووطنه .
WKzUF « ÊUMŠ

في دار األيتام ببغـداد أمضى (محمد
ج. ي) مــوالــيـد  2001عــامه الــثـاني
لـيـنـتـقل بـعـدهـا إلى مـحـافظـة صالح
الـــدين وألول مـــرة يــشـــعـــر بــحـــنــان
الــعــائــلــة ويــنــعم بــأحــضـان ام وأب
تـكفال تـربـيـته ورعايـته. تـمـر األعوام
ن اراد ان يـكون ومحـمد االبن الـبار 
له ابــنــا ونــورا حــتى شــاءت األقــدار
وألسـبـاب مـازال يـجــهـلـهـا يـطـرد من
الـبــيت الــذي حـمل اجــمل الـذكــريـات
وفي كـل زاويــــة مـن زوايــــاه كـــــان له
حـــكــايـــة ومــوقـف . عــاد الى بـــغــداد
مــشــردا ال اهل وال ســكن وال مــأوى .
احـتضـنـته أرصـفة مـديـنـة الكـاظـمـية
ليالِ طـوال والتـحف السـماء في ايام

الــشـتــاء الـبــاردة. ومـابــ الـتــسـول
ـر والـعـيـش عـلى صـدقــات الـنـاس 
الـوقت وحيـنـهـا تعـرف عـلى صـديقه
(ن. م) مــوالـــيــد  2003والــنــازح من
مـحــافـظـة االنــبـار وفي حلــظـة جـوع
سـاورهــمـا الـشـيــطـان لـسـرقــة عـلـبـة
خـــوا ال تـــتـــعـــدى قـــيـــمـــة اخلــا
الـواحــد فـيــهـا  250ديـنــاراً . والـقي
ـشـهـود الـقــبض عـلـيــهـمـا بـاجلــرم ا
وحـكم عـلـيـهـمـا بـاحلـبس  6اشـهر .
تـدور االيـام دورتــهـا ويـرجـع مـحـمـد
الى دار االيتام التي كانت بيته االول
ويشاركه الـسكن فيـها صديـقه نسيم
الــــذي فــــقــــد كل وســــائل االتــــصـــال

هجرة . بعائلته ا
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لـفت نـظـري بــ الـنـزالء عـنـدمـا كـان
سـرحي الذي يتـفـرج على الـعـرض ا
قدمه الفـنانـان يوسف الذهـبي وقائد
عـــبـــاس ودار في خـــلـــدي ســؤال(أي
ـبتـورت ـة ارتكـبـها بـذراعيه ا جر
?). وحينـها دنـوت منه وتـعرفت على
قصته. عـبد الكـر أ.) مواليد 2001
وقع اسيـرا خلـفـافيش داعش عـنـدما
كـانت تـسـيـطـر عـلى اجلـانب األيـسر
ـوصل واثـنــاء ذلك تـعـرض ـديـنــة ا
وكرهـم  لقـصف بـالـطـائرات ادى الى
وفاة قادتهم وبتر ذراعه اليمنى. نقل
ــسـتـشــفى وبـيــنـمـا هــو هـنـاك الى ا
تــتـبع الــغــربـان اثــره وقـامــوا بـبــتـر
ذراعه األيــسـر بــحــجـة الــتــعـاون مع
اجلــيش الـعــراقي. عــنــد خـروجه من
سـتشقى وبـسبب تـردد دعاة الـكفر ا
الى بيته وعمليات غسل الدماغ التي
مارسـوهـا أمن بـبـعض أفـكارهم دون
ــارس اي نــشــاط إرهــابي. عــام ان 
 وبعد عمليات التحرير القي2017
القـبض عـليه بـتـهمـة اإلرهـاب وحكم

عليه بالسجن خمس سنوات.

الـــتــمـــيـــمي  إن  ( رجال وامـــرأتــ
يـستـقـلـون مـركبـة دخـلـوا الى إحدى
قرى ناحية الوجيهية  وقاموا بنقل
مـــطــلــوب بــتــهــمــة االرهــاب بــهــدف
تـهـريبه خـارج الـنـاحـيـة حتت غـطاء
انهم عائلة واحدة إلبعاد أي شبهات
طلوب في السيطرات االمنية). عن ا

»uKD  œułË

واضاف التميمي لــ ( الزمان ) امس
أن  ( أحد افراد الشرطة شك بوجود
ــــركـــبــــة واتــــخـــذ ـــطــــلــــوب في ا ا
تبعة للتحقق االجراءات القانونية ا
من هـويــات الـذين فـيـهــا لـكن سـائق
ركبـة شهر سالحه بـوجه الشرطي ا
ـركبـة مـسرعـة على قبل ان تـنـطلق ا

الطـريق الرئـيس في محـاولة لـلهرب
خارج حدود الناحية ) .

واكد الـتـميـمي أن  ( الـشرطي جنح
في ايــصــال مـعــلــومـات عـن نـوعــيـة
ركبـة ليـتم تطويـقها عـند اقتـرابها ا
من إحـــد احلــواجــز االمــنــيــة ويــتم
ـطـلـوب واالمـرأتـ فـيـمـا اعـتـقـال ا
هــرب الـسـائـق الى جـهــة مـجــهـولـة
واالجهزة االمـنية بـدأت عملـية بحث
وحتــري عـــنه )  الفــتـــا الى أنه ( لم
يــعــرف حـــتى االن صــلــة االمــرأتــ
طلوب لكن الواضح أن والسائق با
عـــمـــلــــيـــة تـــهـــريــــبه خـــارج حـــدود
الـوجـيـهـيـة  احـبـاطـها وهـو رهن

التحقيق بالوقت الراهن ) .

 السماح ألصحاب حقول الدواجن
بتسـهيل مـرور العـجالت التي حتمل
ـصاب الى الـعـاصـمة الـدجاج غـيـر ا

بغداد . 
وقـــال الـــدايـــني لــ ( الـــزمـــان )  انه
ـثــلي اصـحـاب (اسـتــقـبل عــدد من 
حـــقـــول الـــدواجن والـــذين خـــرجــوا
ظـاهـرات للـمـطالـبة بـالـسمـاح لهم
صـابة ـرور ونـقل الدواجن غـيـر ا با

ـرض انـفلـونـزا الـطـيـور  حيث 
الـلقـاء بـقـائد عـمـلـيات دجـلـة الـفريق
الركن مزهـر العزاوي وبـحضور عدد
من اعــــضـــاء مــــجــــلس احملــــافــــظـــة
واصــحــاب حـقــول الــدواجن ومــديـر
ـــســتــشــفـى الــبــيـــطــري في ديــالى ا

نـاقشـة هذا اجلانب ).
واضـاف الــدايـني  انه
(  الــتــأكــيــد من قــبل
قــائــد عــمـلــيــات دجــلـة
بــالــســـمــاح وتــســهــيل
مــرور الــعـــجالت الــتي
حتـــمل الـــدجـــاج غـــيــر
صـاب بـأي مرض من ا
الـــطـــريـق الـــســـيـــاحي
شــــريــــطــــة ان يــــكــــون
خـاضـعــا لـلـفـحـوصـات
الـطــبـيـة والــتـراخـيص
ـــســتـــشـــفى من قـــبـل ا
البـيطـري للـحفـاظ على
صــــــــحــــــــة وسـالمــــــــة

واطن). ا
 الى ذلك كـــشف مـــديــر
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ـرارة الزمـن  فـيـما كـيف لـنـا الـعـيش وسـط ضجـيـج الـشك  والـشـعـور 
ا ـرح  بود وسؤدد واسـترخـاء .. ننـظر  ـداه الواسع  يـسرح و الـعالم 
حـولـنـا بـعـيـون شـرهـة  حـاسـدة  حـوالء  ال تـسـتـقـر عـلى رؤيـة مـعـيـنة 
وغـيرنا عقولهـم وقلوبهم موحدة جتـاه بعضهم البعض دون شـعور بالغيرة

والنميمة ..
يـنسى الواحد منا  انه عندما يح الوقت الذي تمنحنا فيه احلياة مقعدا
قعد جاء في غير أوانه  , نكون في حاجة حقا الى سرير فقط... ألن ا
او ألنـنا ال نحـسن اجللوس على مـقاعد احلـياة اجلميـلة  اخلالـية من عقد
ريضة .. ال نعبأ باحلقـيقة احلياتية القائـلة  باننا منذ اليوم الذي الـذات ا
ولـدنا  فـيه بدأ مـوتنا سـيره .. انه يـسيـر نحونـا غيـر مسـرع...  لكنه واثق
من ســيــره جتــاهـنــا .. يــصـلــنــا وفق حلــظـة ال نــدركــهـا ! ان الــعــارفـ 
بـالغاطس  في دنيا اجملـتمع  لديهم حاجة قـوية للتعـبير عن أنفسهم  عن
أمنياتهم  عن رغباتهم  عن عدم رضاهم عما حولهم.. وهم يكافحون من
أجل حقهم في التعبير عن ذواتهم.... ومن أجل احلياة وإدراكها.. فكأنهم
يـحـاولـون الثـورة.. الـتمـرد عـلى انـفسـهم.. وضـد من حـولهم.. لـكي يـأتون
بـجديـد.. ويقـولون نـحن هنا.. لـكن ستـارا من موج هـادر يأتـيهم يـوميا من
احلـوارات االذاعية والتلفزيـونية وما تتناوله الـصحف من اقوال سياسي
 يعيدون طرح  ما طرحوه في سابق السن من افكار ثبت خطلها .. انه
مـوسم االنتخابـات  الذي يحل علـينا كل اربع سنـوات  وسط هيجان من
االصـرار على البقاء في ذات الكراسي التي مـلّتهم من كثرة اجللوس غير
ـريح عليها  فهي اما واسعة علـيهم او ضيقة عليهم  وفي احلال فهي ا

ترفضهم ..!
واطن ولـيس بخـاف على احد مـالحظة اخلـوف النفـسي الذي يـصاحب ا
في مـسـيرته الـيـوميـة وعـدم القـدرة عـلى التـغـلب على أي مـوقف يـواجهه
وهـذا ليس باألمر السهل فهو مؤشر على ضعف القوة الداخلية لإلنسان
ـكن مراوغـتهـا وجتاهـلها الـعراقي وهي من أكـثر أنـواع القـوى التي ال 
ـا لـها من تـأثـير مـحبط وانـعـكاس عـلى الـفرد واجملـتـمع... فكم هـو خادع
كـرسي الـسلـطـة  للـذين يـستـمرئـون وسـائده الـوثـيرة فـيمـدون أرجـلهم في
ـدون أحالمهم التي تركض مثـلما  لـكون تلك الـسطوة   وجـوه الذين ال 
مع سـراب الـنسـيـان .. فتـأخـذهم أجـنحـة الـغفـلـة عالـياً ..
حـتى يسـتيـقظـوا مفزوعـ على صـوت التـغيـير الذي
يـرغب بـه اجلمـيع ..  انه مـثل كـرسي احلـالق .. فيه
جـلـوس بـرهـة من الـزمن لـيس إال.. مـثـلـمـا لـآلخرين

من بعدهم فيه نصيب زائل المحالة !

كالم أبيض
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ـوحش والذي ـكـان ا هنـاك في ذلك ا
اكــــتــــست جــــدرانه ثــــوب الـــشــــتـــاء
والـعتـمـة فـما عـادت خـيـوط الـشمس
ــتـســلــلـة عــبــر الـنــوافـذ الــذهــبـيــة ا
والــقــضـبــان تــقــوى عـلـى انـارته وال
يـغـمر الـدفء سـاكـنـيه وإن الـتـحـفوا
بــــغــــطــــاءٍ من نــــار . 390نــــزيالً من

ÂU∫ تأهيل االحداث والفتيان في بغداد « qO¼Qð    

محـافـظات مـختـلـفة ضـمـتهم مـدرسة
تأهيل األحداث في منطقة  الطوبجي
 تـبايـنت جـنـحـهم وجـرائمـهم مـثـلـما
تبـايـنت افكـارهم وقـصصـهم .  وهـنا
ســأدون بـــعــضـــا من تــلك الـــقــصص
واحلــــكـــــايــــا الــــتي روهـــــا لي داخل
زنـزانـات الــسـجن وأنـقـلــهـا لـكم بـكل
أمانة وإخالص وحتماً ستكون هناك
حــــكـــــايــــات
أخــــــــــــــــــرى
يــــضـــمــــهـــا
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تحدة امس أن مالي أعلنت األ ا
الـعــراقـيـ عـادوا إلـى ديـارهم الـتي

هجرهم منها تنظيم داعش.
ــتــحـدث ونــقــلت وكــالــة تــاس عـن ا
ــتــحـدة بــاسم األمــ الــعــام لأل ا
ســتـيـفــان دوجـاريـك قـوله (لــقـد عـاد
ماليــ عــراقـي إلى مــنــاطــقــهم 2,3
األصـلـيـة) مــوضـحـا أنه (في كـانـون
ـاضـي جتـاوز هــذا الــعـدد الــثــاني ا
لـلــمــرة األولى مـنــذ عـام 2013 عـدد
ــهـجـريـن الـعــراقـيـ الــبـــــــــــــالغ ا

حاليا 6,2 مليون شخص). 
مــشـيــرا الى ان( أهــالي مــحـافــظـات
األنــــبـــار ونـــيـــنــــوى وصالح الـــدين
ـــئــــة من مــــجـــمل شـــكــــلـــوا 82 بــــا

العائدين).
ي إلى تقرير ـسؤول األ  واستند ا
صـادر عـن مـكـتب تــنـســيق الـشـؤون
تحدة يفيد اإلنسانية التـابع لأل ا
بـأن مـعـدل عـودة الـنـازحـ آخـذ في
االزديـــاد بـــعـــد إتـــمـــام الـــعـــمـــلـــيــة
الــعـــســكــريـــة ضــد داعش اإلرهــابي
ــــته. الى ذلـك أعــــلن مــــركــــز وهـــــز
االعالم الوطني امس عن عـودة اكثر
من  244 الف عـــائـــلـــة نـــازحـــة الى
مــنـــاطق ســكــنــاهــا في مــحــافــظــات
االنبار وصالح الـدين ونينوى خالل
ـاضي فيـما وزعت دائرة االسبوع ا
ـهــجــرين  في خــانــقـ الــهــجــرة وا
ــحـافــظــة ديـالى  162 حـصـة ب
ـركـز في الـعــوائل الـنــازحـة. وقــال ا
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اخــتـرقت الــطـائــرات اإلسـرائــيـلــيـة
امس الــســبت األجــواء الــلــبــنــانــيـة
وحلقـت بالقـرب من عدد من الـبلدات

احلدودية.
وقـالت الـوكـالة الـوطـنـيـة اللـبـنـانـية
لإلعالم إن (مـراسـلـهـا رصـد حتـلـيق
طائرات إسرائيـلية في أجواء القرى
والــبـلــدات في الــقـطــاع الــغـربي في

قضاء صور).
وتـــابــعت (كــمـــا شــوهــدت طــائــرات
االســـتـــطالع اإلســرائـــيـــلــيـــة حتــلق
بـصـورة مـكـثـفـة عـلى كـافـة الـبـلـدات

الغربية".
ويأتي هذا أعلن اجليش اإلسرائيلي
في وقت سابق عن إسقـاط الدفاعات
ـقــاتـلـة إف-16 اجلــويـة الــسـوريــة 

إسرائيلية).
الـى ذلك أعــلـــنت الــقـــيــادة الـــعــامــة
ـسـلـحــة الـسـوريـة إجنـاز لـلــقـوات ا
ـتــحــالــفــة مـعه اجلــيش والــقــوات ا
العـملـيات الـقتـاليـة في أرياف حـماة
وحــلـب وإدلب وأنــهت بـــذلك وجــود
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نـظـم تـدريـســيـو طـلــبـة قـسم االعالم
بــكـلــيــة االسـراء اجلــامـعــة احـتــفـاالً
ناسـبة نـيل التدريـسيـة في القسم
مــــارلـــــ اويـش هــــرمـــــز شـــــهــــادة
الدكـتوراه بـدرجة االمـتيـاز  وحضر
رئـيس الــقـسم عـبـد الــكـر الـعـيـبي

وتدريسيو القسم االحتفال. 
وتضمن تقـد تقرير مـصور تخللت
مجمـوعة من الـتهانـي والتبـريكات 
ناقشة العلنية  وموجز عن وقائع ا
رحـلـة الـرابعـة بـفرعي أعـده طلـبـة ا
الــصــحــافــة والــصــحــافــة اإلذاعــيــة
والــتـــلــفـــزيــونـــيــة الـى اســتـــاذتــهم

ناسبة نيلها الشهادة . 
وكــــانت اطــــروحــــة اويـــشــــا احـــدى
طالبات بكليـة االعالم بجامعة بغداد
قد نـوقشت بـعنـوان (توظـيف مواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي في احلــرب
ــوجــهــة الى اجملــتــمع الــنــفــســيــة ا
العـراقي - رسـائل تـنـظيم داعش في

وذجاً). موقع تويتر ا
ـناقشة من ا.د جليل  وتألفت جلنة ا
وادي عـضـواً خـارجـيـاً  وا.د هـاشم
حـــسن رئـــيــســـاً و ا. د احــمـــد عــبــد
اجمليد مشرفـاً  وا.م .د شكرية كوكز

تـنـظـيم داعش في مـحـافـظـتي حـماة
وحلب. وقالـت  اجلمعـة ان (القوات
احلــكـومــيـة حـررت عــددا كـبــيـرا من
ـزارع في أرياف البـلـدات والقـرى وا
ـــا في ذلك حـــمـــاة وحـــلـب وإدلب 

مطار أبو الضهور).
وأضـــــــافـت أن (وحــــــدات اجلـــــــيش
الــــعــــربـي الــــســــوري قـــــضت خالل
عـمـلـيــاتـهـا في أريـاف حـمـاة وحـلب
وإدلب عـــــلـى أعـــــداد كـــــبـــــيـــــرة من
اإلرهـابيـ مـعظـمـهم من جنـسـيات
أجـنبـيـة ودمرت مـقـرات التـنـظيـمات
اإلرهابـية وحتصـينـاتها وأسـلحـتها
الـثــقـيــلـة) مـشــيـرة إلى أن (وحـدات
الهـندسـة تتـابع عمـليـة إزالة األلـغام
فخـخات الـتي زرعها اإلرهـابيون وا

نطقة). في ا
واوضــــــــــحـت ان (األهــــــــــمــــــــــيــــــــــة
االسـتـراتـيـجـيـة لـهـذا اإلجنـاز تكـمن
في كــــــونه يــــــنـــــهـي وجـــــود داعش
اإلرهابي في محافظتي حماة وحلب
ويقـضي على مـعظم إرهـابيي جـبهة
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