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عـلى عكـس كل االعتـبـارات االخرى
ــديـــنــة الــذين لـــلــمــوجـــودين في ا
يــتـــوفــر لـــهم كل شيء تـــقــريـــبــا).
واشــارت االعالمـيــة هـيــفـاء راضي
الى ان (الزمان) كـانت كرمت ايضا
ن ـتقاعدين  اساتذة اجلـامعات ا
لهم باع طويل في مـجال التدريس.
واقــامت احـــتــفـــالــيـــة كــبـــرى لــهم
بــحــضـــور وزيــر الـــتــعــلـــيم ذيــاب
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من جهـة اخرى أعلـن وزير التـربية
وكالة قصي السهيل اسماء الطلبة
االوائل للـصف السـادس االعدادي.
واشــار بــيــان امـس الى اكــتــســاح
الـبنـات لالئـحة االوائل في الـفروع
الــثالثـة وهم في الــفـرع االحـيـائي
الـطـالـبـة زهـراء احـمـد ابراهـيم من
اعدادية قرطبة ـ نينوى ومر اياد
طه ومر حـيدر حـمزة خـضير من
ثـانـويـة الـقـبس االهـلـيـة من بـغداد
ــئــة وفي الــفـرع ــعـدل 99.86 بــا
الـتطـبـيقي  الـطـالبـة االولى حوراء
مــحـــمــد احــمــد عــبــد الــرســول من
ــــتــــــــــــمـــــيــــزات في ثــــانــــويـــــة ا
مـــــــــــديريـة الرصـــــــــافة الـثانـية

ــئــة والــطــالب ــعــدل 86و 99 بــا
الثـاني احسان عـبد العـباس ناصر
مـن ثـانـويـة شط الــعـرب االهـلـيـة -
ـئـة بـا ـعـدل   14و99  الـبــصـرة و
والطـالب الثـالث احـمد عـماد طارق
من اخلارجيـ في محافظـة نينوى
ـــئـــة.  وفي ـــعـــدل   86و .98 بــــا
الفرع االدبي الطـالبة االولى اسماء
جنم عـــبـــيـــد جـــابـــر مـن مـــديـــريــة
الــرصــافــة الـثــانــيــة في االعــداديـة
ـئة ـعدل   57 و 97 بـا ـركزيـة و ا
والـطالـبة الـثانـية اســـــــــماء عـزيز
ـعدل عـبـد من ثانـويـة ام سلـمى و
ــــــــــــئـــة والــطـــالـــبــة  29و 96 بـــا
الـثالـثة ر زيـاد عـارف من ثانـوية
دجـلــة لـلـبـنــات في مـديــريـة الـكـرخ
ـئة.  ويـقول عدل  96 با االولى و
الطالب حسن محسن معيوث الذي
ــرتـبــة االولى عـلـى الـعـراق حـقق ا
ـعدل  99.86 انه يـقطع مـنـاصـفـةًً 
يـومـياً  8كم مـشـيـاً علـى االقدام من
ــــتــــواضع إلى بــــيــــته الــــقــــروي ا
ثـانـويـته الـتي اختـارهـا لـسمـعـتـها
في االهـتـمـام بـالـتـعـلـيم. ومـعـيـوث
نحدر من عائلة فالحية في قضاء ا
ــحــافــظــة ذي قــار كـان الــرفــاعي 

الـثـاني في الـفـرع االدبي كـرمت من
جـهات عـدة وبـرغم ان التـكـر كان
بسـيطًا لـكنـني حتى  االن اذكر ذلك
الـــنــجـــاح الوالدي) داعــيـــا رئــيس
الــتـحـريـر الى حـضـور حـفل تـكـر

الـطــلـبـة الـذي ســتـقـيــمه الـرئـاسـة.
ورحـب رئـــيس حتــــريـــر (الـــزمـــان)
بـدعــوة حـضـور االحــتـفـالــيـة الـتي
وجهها اليه الشكري واشار الى ان
(قــنـاة الــشــرقـيــة وجــريـدة الــزمـان
تـفوق دأبتـا على تـكر الـطلبـة ا

حــتى انـــهــا اقـــامت في عــام 2005
احتـفاليـة كبيـرة في نادي الهـندية
وكــان اخـر تـكـر اقـامـته اجلـريـدة
لـــلــطـــلـــبـــة في عــام  2011 وكــانت
الــهـــدايــا عــبـــارة عن ســيــارات ألن
فـالصـحافـة كلـما تـكون قـوية يـكون
رد فـعــلــهــا واســتــجــابــتــهــا اقـوى
يزة وحيـنها اجـرينا احـتفالـيات 
ادي لـلجريدة للـطلبة الن الـوضع ا
كان يـسـاعد في ذلك احلـ اما اآلن
فـوضـعـنـا خــجـول).  وفي مـداخـلـة
للخبير في القانون طارق حرب قال
ان (تــفــوق الــطــلــبــة والســيـمــا من
ناطق الـبعيدة والقرى يدل سكنة ا
على ان هؤالء قـادرين على التـغيير
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مــجـتـهـداً مــنـذ أن وضع قـدمـيه في
ـعــدل الـذي ــدرسـة االبــتـدائــيــة ا ا
حـققـه حسن يـعـد األعـلى في تاريخ
امـتـحـانـات البـكـالـوريـا في الـعراق
فقد حصل على الـعالمة الكاملة في
جــمــيع الــدروس بـاســتــنـاء الــلــغـة
الــعـــربـــيــة الـــتي حـــقق فــيـــهــا 99
ـائــة. وحتـول تـكـر مــجـمـوعـة بـا
قنوات الشرقية عام  2011 للطالبة
االولى عـــلـى الـــدراســـة االعـــداديــة
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تـشـرع رئـاسـة اجلمـهـوريـة يـوم غد
االثن بـتكر الطـلبة االوائل على
الـــعـــراق فـي الـــدراســـة االعـــداديــة
وعددهم  141طـالـبـا وطـالـبـة وقـال
ـــســـتــشـــارين في رئــيـس هــيـــئــة ا
الـرئـاسـة عـلي يـوسـف الـشـكري ان
(هـــذا الــشيء مـــفــرح ال ســـيــمــا ان
هـنـاك طـلـبـة مــتـفـوقـون في اقـصى
ـــدن وهــــذه عالمـــة الــــقـــرى وفـي ا
ـوجود في مـشرقـة بـرغم االخفـاق ا
ؤسـسة التـعلـيمة في هـذا الظرف ا
الـصعب فـإن مـثل هذا الـتـفوق يـعد
مـنـجزا كـبـيرا ) مـضـيفـا ان(تـكر
ـادي يعـد بـسيـطا ـعـيار ا هـؤالء با
ـــقـــتــرح هـــو تـــكــر جــدا وكـــان ا
احلاصـلـ على االوائل الـثالثة في
احملافـظات فـيكـون العدد  37طالـبا
لــكــني اقــتـرحـت تـكــر عــدد اكــبـر
بــحــجم مــا تـسـع الـقــاعــة فــاصـبح
الـعدد  141طـالـبـا وهـنـاك مـحـاولـة
البــتــعـاث االوائل عــلى الــعـراق من
مـــرحـــلـــة الـــبـــكـــالــوريـــوس حـــتى
الــدكــتــوراه الـى اخلــارج لــكــونــهم
ثـروة لـلـوطن واتذكـر عـنـد تـخرجي
تـفوق بالـدراسة االعـدادية وكـنت ا
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أكد رئـيس اجلمـهوريـة بـرهم صالح  ان اجملـازر التي ارتـكـبهـا تنـظيم داعش
ـة و حـزيـنـة عـبـرت عن الـنـهج والـفـكر االرهـابي ضـد االيـزيديـ صـفـحـة مـؤ

االجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية.

سـنـجـار نـستـذكـر بـقلـوبـنـا أولئك
الـضـحـايـا الـذين سـقـطـوا عـلـى يد
ـــنـــاطق داعش فـي كـــردســتـــان وا
األخـرى ولن يـهــنـأ لـنــا بـال حـتى
نـــقـــضي عـــلى اإلرهـــاب ونـــعـــيــد
). وأضـاف الـضــحـايـا اخملــتـطــفـ
ـتـحـدة بـاالعـتراف (نـطـالب األ ا
بـتلك اجملـزرة كإبـادة جـماعـية من
أجل ســـد الــــطـــريق أمــــام تـــكـــرار
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من جــهـته تــعــهـد رئــيس حـكــومـة
كـردستـان مسـرور الـبارزاني بـبذل
كـل اجلـهــود من أجل الــتـقــلـيل من
مـــعــانــاة االيــزيـــديــ ومــســاعــدة
الـــنـــازحــ مـــنـــهـم لــلـــعـــودة الى

تـضررين من ديارهم وتـعـويض ا
االبادة .  وقـال في بيـان امس (لقد
تـــعـــرض االيــزيـــديـــون وعـــلى مــر
الـتاريخ الـى عشـرات "الـفرمـانات"
وجــمـيــعــهـا تــقع في اطــار االبـادة
اجلــمــاعـيــة وكــان آخــرهــا االبـادة
اجلـماعـية في سـنجـار ومحـيطـها.
وعـــلـى الـــرغم من هـــذه الـــكـــوارث
والـتــضـحــيــات دافع االيـزيــديـون
عـلى الـدوام عن هـويـتهم الـديـنـية
والقومـية وظلـوا جزءاً أصيًال من
الشعب الـكردي) مضـيفا (في هذه
ــنــاســبــة يــتــعــ هــنــا اإلشـادة ا
بـاشـر لـلـرئيس ـيـداني ا بـالـدور ا
الـــبــارزانـي وتـــضـــحـــيـــات قــوات
الـبــيـشــمـركـة فـي حتـريـر ســنـجـار

وأطـرافهـا بعـدما كـانت ترزح حتت
سيطرة ارهابـيي داعش كما نثمن
دور شـعب كـردسـتـان الحـتـضـانـهم
.( اإلخـوة واألخوات من االيـزيـدي
وتــابع (في الــوقت الـذي نـســتـذكـر
ــة فـإنـنـا ـؤ ـنـاســبـة ا فـيه هــذه ا
ـان اقــلــيم كــردســتـان نــبــارك لــبــر
تــصـــنـــيف الـــثـــالث مـن آب يـــومــاً
( لإلبــادة اجلــمـاعــيــة لاليــزيــديـ
مــؤكـدا انـه (بـدعـم حـكــومــة اقــلـيم
كـردســتـان واحلــكـومــة االحتـاديـة
سـنــبـذل كـل مـا بــوسـعــنـا من أجل
الــتــقـلــيل من مــعــانـاة االيــزيــديـ
ومـساعـدة النـازحـ منـهم للـعودة
ـتضررين الى ديارهم وتـعويض ا
من االبـادة اجلـمـاعيـة في سـنـجار.

وســـنـــعــمـل عـــلى حـــسم مـــصـــيــر
ـنـاطق الـكــردسـتـانـيـة سـنـجــار وا
االخــــرى خــــارج ادارة حــــكــــومــــة
اإلقــلـيـم بـالــتــعـاون مع احلــكــومـة

وجب الدستور). االحتادية و
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وخــلص الى الـــقــول إن (حــكــومــة
اقــــلــــيـم كـــردســــتــــان ســــتــــواصل
ــعــرفـــة مــصــيــر كل مــســاعـــيــهــا 
اخملـتــطـفـ من االخـوة واألخـوات
االيـزيـدي الـذين مـا زالـوا اسرى
بـقـبضـة ارهـابـيي داعش ونـسعى
جـــاهــدين لــتــعــريـف الــعــالم عــبــر
تـــــدويـل االبـــــادة اجلـــــمــــــاعـــــيـــــة
ــســؤولــ لاليــزيــديــ وإحــالــة ا

عنها الى احملاكمة).

بـالــعـراق انــذاك ايـة احلــسـني الى
نقطة حتول كبـرى في حياة الشابة
الــتي حتــولت الــيــوم الـى ايــقــونـة
الـــطـــلـــبـــة الـــعـــرب في جـــامـــعــات
بـريـطـانـيـا وايرلـنـدا وتـقـول اية ان
الـتـكــر حـفـزهـا عــلى ان تـقـدم مـا
يـســتـحق الــعـراق وان جتـتــهـد في
الدراسـة بـاجلـامـعـات الـبـريـطـانـية
التي نقشت اسمها اربع مرات على

لوحات الشرف.

قصي السهيل

ـتـجاوزيـن على 15 أنـذرت أمـانـة بـغـداد ا
شـارعـا مــهـمـا فـي أربع مـحالت ســكـنـيـة.
وذكـــر بـــيــــان امس ان (مالكـــــــات دائـــرة
بـلــديــة مـركــز الــرصـافــة بــالـتــنــسـيق مع
مـــديــريــة حــراســات وامـن امــانــة بــغــداد
وبــالــتـعــاون مع قــيــادة عـمــلــيـات بــغـداد
دة ستـنفذ اليـوم اخلميس حـملة تسـتمر 
عــــــشــــــرة ايـــــــام إلخالء الـــــــشــــــوارع من
ركز العاصمة التجاوزات ضمن مناطق 

بغداد). 
الكـات الدائـرة ستـباشر وأشار الى ان (ا
إزالة التجاوزات في شـوارع سيد سلطان
عــــــلي و41و28و37و31و35و (24ضــــــمن
احمللة  104وشوارع (اجلمهورية و 9عكد
النصارى و 32خان الدجاج  ضمن احمللة
وواجهة111وسوق الصـدرية احمللة  108

احمللة  113وشارع الشيخ عمر الثالث).

اجلــراحــيــة الـــتي تــتــكــون من 3 طــوابق
بـكمـيـة كونـكريت 1400 متـر مـكعب ابـتدأ
من الــســاعــة اخلــامــســة عــصــرا بــســبب
ـرتـفـعـة واسـتـمـر حتى درجـات احلـرارة ا
سـاعات الـفـجـر) مـبـيـنـا ان (شـهـر ايـلول
ـقــبل سـيــشــهـد إكــمـال جــمـيـع الـهــيـكل ا

االنشائي للمستشفى).
W “√ `²

وفتـحت امانة بـغداد امس عن فـتح أربعة
أزقـة أغلـقت سـنة  .2006 وقالت في بـيان
ان (مالكاتها في بلـدية الدورة قامت برفع
الكـتل الكـونكـريتيـة وفتح الـزقاق  1و 3
ضـــمن مــــنـــطـــقـــة الـــوادي احملـــلـــة 824 
واضـافت انهـا (قامـت بفـتح الزقـاقـــــــــ

ـؤديـان الى كــنـيـسـة مــار يـوحـنـا 5 و 2 ا
ضـمن مـنطـقـة اإلسكـان احملـلة  822وبـعد

وافقات االمنية الالزمة). استحصال ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

اعـــلن مـــحـــافظ بـــغـــداد فالح اجلـــزائــري
ــئـة من اعــمـال الــسـبـت عن اجنـاز 41 بــا
مشروع مبنى مسـتشفى الشعب العام في
منطقة البنوك. وقال خالل متابعته اعمال
الـصب لـبــنـايـة اجلـراحـيــة بـحـسب بـيـان
ـكـتـبه االعالمي تـلـقـته (الـزمان) امس ان
ـستـشفى (تـسـريع وتيـرة الـعمل إلجنـاز ا
يندرج ضمن حملـة خدمة بغداد شرف لنا
ووفــقــا خلـطــة أعــدت مــســبــقــا لــتــجـاوز
الـروتـ والـتـلــكـؤ احلـاصل الـذي يـواجه
ـشـروع) الفـتـا الى ان (سعـة مـسـتـشفى ا
الـشــعب تـبـلغ 200  سـريــر ويـضم جـمـيع
االخـتـصـاصـات الـطــبـيـة ويـقـدم مـخـتـلف
اخلدمـات الصحـية خـدمة الهالي بـغدادنا
احلــــبـــــيــــبــــة).  واوضـح اجلــــزائــــري ان
(االعمال شملت صب الطابق االول لبناية
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ـكن لألحــيـاء مـهــمـا قـدمــوا لـلـوطن ان يــرتـقــوا الى مـسـتــوى مـا جـاد به ال 
ـواطــنــون أرواحـهـم دفـاعــا عن وطــنـهم الـشــهـداء فــقــد اسـتــرخص هــؤالء ا
صـير عـوائلهم وشـعبـهم من دون أن يفـكروا بثـمن معـ لتـضحـيتـهم وال 
وال في زهـرة شبـابهم لم يـكن في حدقـات عيـونهم سـوى العراق. ولـذلك فهم
أكـرم اجلميع ولوال هذا الـكرم الباذخ مـا كان حلياتنـا أن تستمر ولألمن أن
يـتحقق واذا كـان هذا كـرمهم فـان واجبـا كبـيرا يتـحتم عـليـنا الـقيام به ازاء
ا نفيـهم بعض الدين الـذي في اعناقنا عـوائلهم فنـحن ال نكرم الشـهداء وا
ـقـدورنـا ايـفـائـهم كل الـدين اال اذا نـذرنـا أرواحـنـا كـمـا نذروا لـهم فـلـيس 
أرواحـهم للـوطن. كما يـفتـرض ان يرد الـدين مبـاشرا وليس بـعد حـ مثـلما
يـجري حاليا بذريعـة االجراءات التي يهيمن علـيها الروت والذين ال يقدرون
ـة مـا بـعـدهـا قـيـمـة الـشـهـادة. ان الـتـأخـيـر في اجنـاز حـقـوق الـشـهـداء جـر
ـتـلـكئـون في ذلك يـجب مـحـاسبـتـهم أشـد احلسـاب البـد ان تـنعم ة وا جـر
عـوائل الــشـهـداء بــأعـلى راتب في ســلم الـرواتب واظـنـه قـلـيال بــحـقـهم وان
ـنازل ة هـانئـة ليـس فيـها عـوز وان يسـكنـوا في أحسن ا تـتمـتع بحـياة كـر
فـمن العار علـينا جمـيعا من أعـلى مسؤول الى أدناه عـندما نرى ابن الـشهيد
او زوجـته او والـديه أذالء تنـخـرهم الـفاقـة واألبـنـاء يسـتـجدون فـي تقـاطـعات
ــا لـعـدم ــاء في أحــسن األحـوال او يــتـأوه الــوالـدان أ الـطــرق أو يـبــيـعـون ا
قـدرتهم على دفع اجور طبيب او مراجعة مـستشفى او يترك األبناء الدراسة
لـتوفيـر لقـمة الـعيش لعـوائلـهم من اخلزي ان يـستـغرق اجناز مـعامـلة شـهيد
سؤول عنها?. سـنوات طوال تصل الى بضع سـن كيف يحدث هـذا ومن ا
ان ادراك قـيمـة الشـهادة وايـفائـها اسـتحقـاقاتـها بـقدر مـا هي وفـاء للـشهداء
فــانـهـا درس مـهم لـلــمـجـتـمع يــعـزز من اسـتـعـداده لــلـتـضـحـيــة فـالـتـحـديـات
واالطـماع بـهذا الـوطن لم تـنته ولن تـنـتهي هـكذا يـقول الـتـاريخ. اما ان يـنعم
فذلك كـاسب حققـها الشـهداء من دون عنـاية بعوائـلهم  اجملـتمع ومسـؤوليه 
ــا لن جنـد الحــقـا مـن يـضع صــدره سـاتــرا لـرصـاص اجلـحــود بـذاته  ور
االعـداء وسـيـغــدو الـوطن ال سـامح الــله نـهـبــا لـوحـوش ضـاريــة تـقـبع خـلف
احلدود وبعضها مد مخالبه في وضح النهار وحتت مرأى من ادعوا القيادة
شروع ـانا   لـكنهم عـاجزون عن قص تلك اخملـالب حتسبا او تـواطئا او ا
يـظنـوه نافـعا بـينـما هـو ضار بـالبالد واجملـتمع. ومع ان الـشهـداء يسـتحـقون
تـعلـيق صورهم عـلى الصـدور لكن وضـعهـا على أعـمدة الـكهـرباء واجلدران
ـكـانـتـهم بـخـاصـة وانـهـا عـرضـة لـلتـلف في الـشـوارع والـسـاحات ال يـلـيق 
بـسـبب الـظـروف اجلــويـة كـالـريـاح واالمـطـار والــغـبـار واحلـرارة بـالـرغم من
ا تسمح به تـثميننا العالي جلهود الذين قاموا بـذلك مقدرين قيمة الشهداء 
امـكـانـيـاتـهم لـكن قـد يـكـون لـذلك بـعض االضـرار عـلى اجملـتـمع اذ يـكـشف
حـجم خسـائـرنـا الـبشـريـة ويـوحي بـأن قيـادتـنـا الـعسـكـريـة ليـست بـاحلـنـكة
ا يشـيع االحباط الـكافيـة التي تمـكنها مـن حتقيق األهـداف بأقل اخلسـائر 
ان ديني بل في نفوس الشباب مع ان العدو ليس تنظيما مستقال يحركه ا
تـنظـيم مخـابراتي تـديره قـوى دوليـة يخـشى مسـؤوليـنا الـتصـريح بأسـمائـها.
لـذلك ارى ان نـصـمم مـزارا مـوحدا فـي كل مـحافـظـة يـتـوسـطـهـا جـدار يضم
جـمـيع صـور الـشـهـداء واسـمـائـهم وان يـكـون هـذا اجلـدار في حـديـقـة غـناء
كـان بالشـموخ من تـخصص لـها مالكـات ثابـتة لـصيـانتـها وان يـتسم هـذا ا
خالل تـصـامـيم غـيـر مـتشـابـهـة يـعـدهـا فـنـانـون بـارزون من الـعـراقـيـ وغـير
الـعراقيـ نريد لـرمز الشـهادة ان يـكون مؤثـرا وان تتمـيز هذه احلـديقة عن
ا فـيها من خدمـات وأماكن للـراحة تراعي فيـها احتيـاجات األطفال غـيرها 
بشكل يجعلها جاذبة للزوار أكثر من غيرها  وهذا ما جتسد
بـحـدود مــعـيـنـة كــمـا رأيت في مـديــنـة بـاكـو بــأذربـيـجـان
زار الـذي شيـد تقـديرا لـلمـقاومـة اللـبنـانية وكـذلك في ا
ـنطـقة (مـنيـتا) الـواقعـة شرق مـدينـة صيـدا سيـكون
الـشــهـيـد رقــمـا عــابـرا مـا لـم جنـعل مــنه رمـزا وهـذا

مشروع دولة وليس جهة بعينها.

وجـدتـهـا فـرصـة مـنـاسـبـة وانـا وجـهـا لـوجه مع رئـيس اجلـمـهـوريـة د. بـرهم
ـاضي ان اطرح موضوعا في غـاية االهمية  يخص صـالح ظهر اخلميس ا
الصـحافة العراقية التي بدأت تنحسر يوما بعد يوم وتتقلص صفحاتها ب
مـدة واخرى  وبـعضـها آثـر االنسـحاب بـهدوء من سـاحة االصدار الـيومي
بــعــد ان ســحــقت االخــضــر والــيــابس من مــدخــرات اصــحــابــهــا او رؤسـاء
الـتحـريـر وزادت مـساحـة وحـجم الـبطـالـة بـ الزمالء الـصـحـفيـ .. بـسبب
ـعـظم االعالنـات الـرسـمـية او اسـتـئثـار (صـحـيـفـة او اثـنـت او ثالثـة فـقط) 
ـؤسـسـات غـير الـتـرويجـيـة السـيـمـا تلك تـصـدر عن  الـوزارات والـهـيـئات وا
تـفرج..! اقـتـرحتُ على ـرتبـطـة بوزارة وتـرك الـصحف االخـرى في مـوقع ا ا
تابعته ان يعود توزيع الـسيد الرئيس وسجل اقتراحي في مفـكرته ووعد 
االعالنـات الى خارطة عادلة  مثلما كان معموالً به في اعوام ستينيات القرن
ـاليـة حيث ـنصـرم واكيـد ان آلـياته وأولـياته مـوجـودة في ارشيف وزارة ا ا
ـالية ثم تـقوم تلك الوزارة كـانت الوزارات كافـة  تبعث اعالنـاتها الى وزارة ا
بـأرسال معتـمديهـا ظهر كل يـوم الى الصحف  حامـل اعالنات بـالتساوي
ـاليـة حتـدد نـسبـة مـعـروفة من لـكل صـحيـفـة دون مـحابـاة وكـانت وزارة ا
واردات تـلك االعالنـات الى صنـدوق تـقاعـد الـصـحفـيـ فكـان الـصحـفـيون
يـعـيـشـون في أمــان ودعـة بـالـعـكس تــمـامـا من واقـعـنــا احلـالي  فـصـنـدوق
تـقاعدهم يـتغـذى يوميـا بجزء من اعالنـات الدولـة كان اجلمـيع في رضا تام
دقع الـذي تعـانيه الـيوم بـسبب سـباحتـها في والـصحف لم تـعان من الـفقـر ا
بـحر بال مستـقر.. و قد كنتُ شـاهد عيان علـى تلك الفترة الـزاهية من تاريخ
الـصحافة العراقيـة. ان توقف هذه الصحيـفة او تلك عن الصدور  يعني ان
ـيت حـيث هـنـاك عـديـد من الـشـريـان الـصـحـافي في الـعـراق اصـابه خـلل 
الـصحف والفـضائـيات الـعراقيـة ترفع خـجال راية الـتوقف باعـتبـارها  آخر
الـكي بعد مـعاناة طويـلة واستـنزافات لم يـقوى اصحـابها عـلى االستمرار
.. هم اآلن بال فـاجتهـوا الى تشـريـد مئـات العـامـل من الـصحـفيـ والـفنـي
عــمل واظن ان عــددا آخــر ســيـلــتــحق بــقـافــلــتـهم فــنــحن نــسـمـع ان بـعض
الـصـحف والفـضـائـيـات قلـصت اعـداد مـوظـفيـهـا الى الـنـصف وهي ايـضا
تـتلكأ بدفع رواتـب البقية الـباقية من الـعامل فـيها..!! فخـامة الرئيس أعرفُ
ان اهـتمامك يتجه صوب عـالم الصحافة االلكـترونية لكن الصـحافة الورقية
كـتوب الـوحيـد حلقب الـزمن والسـجل الذي ال تـبقى تـاجاً فـهي االرشيـف ا
تحدي االول للـزمن.. و الصحافة هي النسغ الذي يبقى ـحوه االثير فهو ا
شـجرة اجملتمع مروية وبدونها جتف وتصبح حطبا وهي التي تبقينا حرّاسا
لـلحـلم والثـوابت واحلـقوق الـتاريـخيـة وهي الذاكـرة والـعقل ومـحرك الـفعل..
فـهل سمعت يوما ان تاريخ أمة سجلته رؤى لباحث او مؤرخ على الهواء? ام
كتوب.. ان الـصحافة الورقية هي الشاهد الصادق كونها السجل اليومي ا
وكـلـنا امل في ان نـرى مـسـعاك ووعـدك في انـعـاش الصـحـافـة على ارض
الـواقـع من خالل عـدالــة تـوزيـع االعالنـات ودعــوة الـوزارات ودوائــرهـا الى
ـعـرفـة الــغـاطس في اجملـتـمع من االشـتـراك الـســنـوي 
خالل مــا تــقــدمه الــصــحــافــة من اخــبــار وحتــقــيــقـات
.. يـا رب ـواطـنـ اسـتـقـصـائـيـة واعـمـدة ومـنـاشـدات ا
اجـعل لـقـاؤنـا بـالـرئـيس بـرهم صـالح مـرهـمـا ألوجاع

الصحافة العراقية..!

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

مبنى مستشفى الشعب في مرحلة اإلجناز
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حسن محسن معيوث

وأشــار الـسـيـد الــرئـيس في بـيـان
ـــنــاســـبـــة الـــذكــرى اخلـــامـــســة
ـة ابـادة  االيـزيــديـ تـلـقـته جلـر
(الـزمــان) امس الى (انـنــا نـنــتـظـر
من رئاسة واعضاء مجلس النواب
ـصـادقـة عـلى مـشـروع اإلسـراع بـا
قانـون النـاجيـات االيزيـديات الذي
أرسل مـنذ  ?2019 -3-28بـعد أن
أعدته وأجنزته رئاسـة اجلمهورية
شروعة لضمان حقوق الناجيات ا
وأنــصـافــهن وتـعــويــضـهن مــاديـاً
). ودعـا (اجملتـمع الدولي ومـعنـوياً
عـرفة مـصير الى تكـثيف اجلـهود 
اخملـتطـف االيزيـدي لـدى تنـظيم
داعش ومــــحـــاســـبــــة عـــصـــابـــات
الــتــنـــظــيم االرهـــابي عن اجلــرائم
الـتي ارتــكــبـتــهـا في الــعـراق وفي
ـقـدمـة مـنـهـا تلك الـتي تـرقى إلى ا
مـسـتـوى جـرائم احلـرب واجلـرائم
ضد اإلنـسانـية واإلبـادة اجلمـاعية
وفــــقـــا لـــقـــرار مـــجــــلس االمن رقم
ا يضمن  2017 لسنة  2379  و

عدم تكرار تلك اجملازر).
WM¹eŠ W×H

وقـال في الـبـيـان (نـسـتـذكـر الـيـوم
ـة ومـجـزرة صـفـحـة حـزيـنـة ومـؤ
تـقـشــعـر لـهـا األبـدان وتــهـتـز لـهـا
ـة بشـعة لم الـضمـائر احليـة جر
تـفــرق بــ رجل وامــرأة صـغــيـراً
وكـبيـراً حـيث عبـرت بـوضوح عن
النهج و الفكـر األجرامي التكفيري
لـهـذا الـتـنـظـيم وعـقـيـدته في سـفك
ـزيــد من الـدمـاء وادخـال الـرعب ا
ـــدنـــيـــ واخلــــوف في نـــفــــوس ا
األبـريـاء. انـنـا نــنـتـظـر من رئـاسـة
واعـضـاء مـجـلس الـنـواب االسراع
ـصــادقـة عــلى مــشـروع قــانـون بــا
الـنـاجيـات االيـزيـديـات الذي أرسل

مــنـذ  2019 -3-28بــعــد أن أعـدته
وأجنـــزته رئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريـــة
شروعة لضمان حقوق الـناجيات ا
وأنــصـافــهن وتــعــويـضــهن مــاديـاً
ومــــعــــنــــويــــاً). وقــــال صــــالح (إن
الــــواجب االنــــســــاني والــــوطــــني
يـدعونـا ويدعو كـل الدول الـشقـيقة
نـظمات الـدولية الى والصـديقة وا
ـــعــرفــة ــزيــد مـن اجلــهــود  بـــذل ا
مـــصـــيـــر  مـــا يــقـــارب من  3 االف
ايـزيـدي مـازالـوا مـخـتـطـفـيـ بـيـد
تــنــظــيـم داعش وضــرورة الــعــمل
الفـوري لتحريـرهم واعادة الـبسمة
والـــفــرحــة الـى ذويــهم بـــعــودتــهم
ـــ الـى عــــوائـــلــــهـم). ودعـــا ســــا
(اجملــتــمع الــدولي الـى مــحــاســبـة
عـصابـات داعش عن اجلـرائم التي
ارتـكبـتـها في الـعـراق وخاصـة تلك
الــتي تــرقـى إلى مــســتــوى جــرائم
احلــرب واجلـرائم ضـد اإلنــسـانـيـة
واإلبــادة اجلـمــاعــيــة وفـقـــا لــقـرار
مـــــجــــلـس االمن رقـــــــــــــم 2379 
ــايــضــمـن عـدم لــســنـة   2017 و

تكرار تلك اجملازر).  
وحــــيــــا (بـــــكل فــــخـــــر واعــــتــــزاز
التـضـحـيـات الـكبـيـرة الـتي قـدمـها
ابـنـاء شعـبـنا االيـزيـدي في احلرب
ضـــد الــتـــنـــظــيـــمـــات االرهــابـــيــة
وشـجـاعتـهم وصـبـرهم عـلى حتمل
فـظـاعـة وقـســوة اجلـرائم الـبـشـعـة

التي مورست ضدهم).
وطــالـب رئــيس إقــلـــيم كــردســتــان
ـتـحدة نـيـجرفـان الـبارزاني األ ا
ـــا حـــدث لــلـــكــرد بــأن تـــعـــتــرف 
اإليـزيـديـ كـإبـادة جـمـاعـيـة. وقال
ــنـــاســبـــة امس (في فـي بــيـــان بـــا
الـذكـرى اخلـامـسـة لـلـمـجـزرة الـتي
تـعـرض لـهـا الـكـرد اإليـزيـديـون في


