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35 خط  مـنـها 20 خط حـكومي و15
خط للمواطن في مناطق متفرقة من
مـركـز مـديـنـة الــنـاصـريـة اضـافـة الى
عـمـلـهـا في تـسـلـيك خـطـوط  الـشـبـكة

وتنظيمها).
 واضـاف (امـا فـي مـديـريــة اتـصـاالت
ـثـنـى فـقـد نــفـذت هــيـئـة الــكـابل في ا
مجـمع الـيـرمـوك حمـلـتـها في اصالح
ـــغــــذيـــة لــــلـــتـــقــــاســـيم الـــكــــابالت ا
(1/2/3/4/5) الـتـابـعـة لـكـابـيـنة 78
حي اخلـضـــــــراء وابـدال كـابل سـعـة

50 خـــط بـــطــول 12م وابــدال كـــابل
ســـــعــــة   10زوج وبـــــطــــول 35م مع
التوصـيل واللـحام باسـتخدام 4 عقد
مـــتـــوســـطــــة و ايـــصـــال اخلـــدمـــة
ـــشــتـــركي الـــهــاتف في الــهـــاتــفـــيــة 
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وتــواصل اتــصـــاالت نــيــنــوى إجنــاز
مــعـــامالت اصـــحـــاب األبـــراج واخــذ
تـــعـــهــدات خـــطـــيـه من أصـــحـــابـــهــا
وبـالـتـعـاون مع جـهـاز األمن الـوطـني
حيث  إكمال ما يقارب  معاملة حلد
االن والعمل مـستمر إلجنـاز معامالت
وتــعـــهــدات بـــاقي اصــحـــاب األبــراج
والشركـات وفي اتصـاالت كركـوك نفذ
قسم التراسل وهيـئة الكابل الضوئي
ـديـريـة كـركـوك تـنفـيـذ مـد وربط في ا
كـابل ضــوئي الى مـقــر اسـتــخـبـارات

مكتب مكافحة اإلرهاب.
من جـــــــهـــــــة اخـــــــرى اقـــــــامت وزارة
االتـــصــــاالت بــــالــــتـــعــــاون مع وزارة
الداخـلـية مـؤتـمر الـعراق االلـكـتروني
واالمن السـيبـراني الرابع الـذي جرت
وقائعه عـلى احدى قـاعات فـندق بابل
ببـغداد الـثالثاء 2019/3/5 منـاقشة
ــــة االمن الـــــســـــيـــــبـــــرانـي واجلـــــر
االلـكــتـرونـيــة وتـداعــيـاتـهــا وكـيــفـيـة
ـا حـمـايـة اجملـتـمع من مالبـسـاتـهـا 

نـطقة سومر (النفاذ الضـوئي تشمل 
وبــداالت مـــركـــز احملــافـــظــة  24-23
اضــافـــة الى مــحـــافــظـــات الــبـــصــرة
والـعــمـارة والــنـجف ومــوقع الـكــوفـة
حــــيـث  اعــــادة الـــــبــــرامـــــجــــيــــات
والصـيانـة وتشـغـيلـها بـصورة جـيدة
ديرية اعـمالها اليومية كما تواصل ا
شتـرك العادة في متابـعة شكـاوى ا
خـدمــة الــهــواتف االرضــيـة لــلــدوائـر
واطني حيث  خالل احلكومية وا
شهر كانـون الثاني وشـباط من اعادة
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وأسـتـقــبل رئـيس مــجـلس الــقـضـاء
ـكتبه األعلى القـاضي فائق زيدان 
صــبـــاح الــيــوم اخلـــمــيس الـــنــائب
الــثــاني لـــرئــيس مــجـــلس الــنــواب
السيـد بشـير احلـداد. واوضح بيان
ثـــان أن (زيـــدان بـــحث مع الـــنـــائب
الثاني لـرئيس مجـلس النواب عددا
من القـضايـا التي تـتعـلق بالـتعاون
بـــ مـــجــــلس الـــنــــواب ومـــجـــلس
القضاء االعلى في مجال التشريع).
الى ذلك صــدقت مــحــكــمــة حتــقــيق
شـرق األنــبــار اخملـتــصــة بـقــضــايـا
االرهــــاب في رئــــاســــة مــــحــــكــــمــــة
اســـتــــئـــنــــاف االنـــبــــار االحتـــاديـــة
اعـتـرافات مـتـهـم يشـغـل منـصـب ما
يـسـمى بـأمـني الـرمـادي في تـنـظـيم

داعش.
ـــركـــز واوضح بـــيــــان صـــادر عـن ا
االعالمي جملــلـس الــقــضـــاء االعــلى
تـلـقــته (الـزمــان) امس ان (مـحــكـمـة
حتــــقــــيق شــــرق األنــــبــــار صــــدقت
اعترافات إرهابي ينتمي إلى تنظيم
داعش بـعــد الــقـبض عــلـيـه من قـبل
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اصـدرت مـحـكــمـة جـنـايــات نـيـنـوى
ـوت حـكـمـاً بـاالعــدام شـنـقـاً حـتى ا
بــحق شـــخص عــمل ضـــمن مــفــرزة
امـنــيــة لـتــنـظــيم داعش فـي مـديــنـة

الشرقاط.
ــــــركـــــز االعـالمي جملــــــلس وقـــــال ا
الــقــضــاء االعــلى فـي بــيــان تــلــقــته
(الزمـان) امس إن (محـكمـة جنـايات
نـيـنــوى اصـدرت حــكـمـهــا بـاالعـدام
بـحـق االرهـابـي والـذي عــمل ضــمن
مــفــرزة امــنــيــة لــعــصــابــات داعش
االرهــابـــيــة في مـــديــنــة الـــشــرقــاط
لغرض مـحاسبـة اخملالفـ للتـنظيم
االرهـــابي). واضـــاف أن (االرهـــابي
ــوصل ودخل من ســكــنــة مـــديــنــة ا
دورة في أصــول الــدين والــعــقــيــدة
لــلــتــنــظــيم كــمــا دخل دورة لــتــعــلم
الـقــتـال). واشــار الى  أن (احملـكــمـة
اصـدرت حـكــمـهــا اسـتـنــادا الحـكـام
ـــادة  الــــرابــــعـــة / 1من قــــانـــون ا
مــكــافــحــة االرهــاب رقم 13 لــســنــة
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ــعــطــيــات الــتــقــنــيـة يــتــنــاسب مع ا
اجلديدة.

ثل وزير االتصاالت ؤتمـر وحضر ا
الـوكـيل الــفـني االقــدم امـيـر الــبـيـاتي
سـتـشـار الفـني لـوزارة االتـصاالت وا
ـــثــلي هــيـــام الــيــاســـري وعــدد من 
الوزارات االمنية واخلـدمية ومشاركة
مـجــمــوعــة من الــشــركـات الــعــراقــيـة
واالجـنـبـيـة وجـمـع من الـشـخـصـيـات
ـــعــنــيـــة بــالــشــان ــتــخـــصــصــة وا ا
االتصـاالتي واالمن االلـكتـروني. وقال
البياتي في بيان تلقته (الزمان) امس
ــؤتــمـريــنــعـقــد اســتـجــابـة ان (هـذا ا
للبرنامج احلكومي الذي اعلنه رئيس
ــهـدي مــجــلس الــوزراء عــادل عــبــد ا
ويقوم عـلى ان لالتصاالت دورا مـهما
في اعـمـال الـتــنـمـيـة وتــطـويـر الـبالد
اضــافـــة الى قـــدرتــهـــا  عـــلى احــداث
ـســتـوى اخلــدمـات تـغــيـيــر جــذري 
سـتدانـة كخـطوة وحتقـيق التـنمـيـة ا

لبناء الدولة  اجلديدة). 
كما استعرض البياتي اعمال الوزارة
رحلة ا يـخدم اهداف ا واجنازاتها 
والتي تتطـلب حتديث البنى الـتحتية
مقترنة بالتـقنيات احلديثة في اشارة
مــنـه الى امــرار الـــســعـــات الــدولـــيــة
عـبـرالـعـراق الـذي يـعـد مـحـورا مـهـما
انـطالقـا مـن مـوقـعه اجلــغـرافي الـذي
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ببـرود وعدم تعليق  هو أقرب الى عدم االقتـناع  قابل االستاذ الدكتور قاسم
حسـ صـالح اجابـتي علـى سؤال طـرحه في احملاضـرة الـنوعـية الـقـيمـة التي
نظـمتـها له مـؤخرا كـليـة الفـنون اجلـميـلة بـجامـعة ديـالى والتي بـدأها بـاإلبداع
الفـني وانتـهى بهـا الى التـراجع السيـاسي  ومفـاد السـؤال : لِمَ العـراق منتج
آل ? وبعبارة مكثفة كانت اجابتي: للـمتناقضات  ولِمَ وصل احلال الى هذا ا
( انـهـا الـثـقـافـة يـا سـيـدى )  مـشـكـلـتنـا ثـقـافـيـة  ولم يـكن فـي اجملال مـتـسع
لإليـضـاح والـتـفـسيـر  وكـنت اريـد الـقول : ان الـظـاهـرة الـسيـاسـيـة هي نـتاج
ـاضي ـر الـذي هـو حــصـيـلـة تــراكـمـات ا لـلـظـاهــرة الـثـقـافــيـة  وان واقـعـنــا ا
وافرازات الـراهن  كـان الـعامل الـسـياسي بـوصـفه مـتغـيـرا حاسـمـا يقف في
ؤثرة فيه  فعندما يستسلم الشعب إلرادة سياسية باختالف مقدمة العوامل ا
ـقراطـية الـشكـليـة  وعنـدما يـنتخب قـيتـة الى الد أشكـالهـا من الدكـتاتوريـة ا
الشـعب غيـر األكفـاء والطـائفـي والـناذرين أنـفسـهم جلهـات أجنـبيـة والذين ال
يـفـقـهــون من أمـر الـسـيـاسـة شــيـئـا  والـذين ال يـحـركــهم انـتـمـاء لـلـوطن  وال
سـتنـيرة التي يحـزنهم خـراب البالد  فـذلك يعـني عوزا واضـحا في الثـقافـة ا
يفـترض ان يتحلى بـها الشعب  فمن شـأنها حمل اجملتـمع على التصدي لكل
تصارع ما من شأنه قهر العباد وتخريب البالد . واألمر نفسه ينطبق على ا
على الـسلطة وليس في ضمائرهم بناء الوطن واالرتقاء باجملتمع  وال حتركهم
وباختصار شديد  نـحن ضحايا ثقافة سائدة  مساحة سوى مـكاسب ضيقة 
ـستـنيـر وباإلبـقاء عـلى هذه الـثقـافة لن تـتبـلور الـظاهرة تـخلف فـيهـا تفوق ا ا
الـسـياسـيـة التي نـتـطلع الى ان تـكـون مؤتـمـنة عـلى وظـائفـهـا الوطـنـية . دعـونا
تـقدمة  ولـنسأل تـخلفـة وبلدان الـعالم ا نبـحث عن جوهر الـفرق ب بـلداننـا ا
ـقارنـة  نعم ثـمة مـعايـير كـثيرة عـيار الـذي يفـترض االسـتنـاد اليه في ا عن ا
ستوى التنمية البشرية او تنمية البنى التحتية  ولكن تعتـمدها التنمية سواء 
االجابـة العمـيقة تـلك التي قالـها الدكـتور عدنـان ابو السـعد في ندوة ( االعالم
واالقلـيات ) الـتي نظـمتـها كـليـة االعالم باجلـامعـة العـراقيـة ( انه التـحضر ) 
عـنوي . فالفرق يـكمن في مستـوى التحضر ادي وا وهو نـتاج ثقافي ببـعديه ا
ـتقـدم اال حصـيلـة هذين ط التـفكـير  ومـا االجنازات الـتي حتقـقت للـعالم ا و
العامـل  لذا عـلينـا ان نفكر بـكيفـية بناء ثـقافة مـستنيـرة بقيم أصـيلة وأخرى
تحضرة  الشك ان الطريق لتحقيق هذا مسـتحدثة أنتجتها ثقافات الشعوب ا
ـتـد ألجيـال  لـكن عـليـنـا ان نـبدأ اذا مـا أردنـا مـستـقـبال آمـنا احلـلم طـويل و
ألجـيـالـنــا . فـمـا الـغـلـو والـطـرف واالرهـاب وتــراجع الـذوق الـعـام وغـيـرهـا من
مظـاهر التخلـف  اال نتيجـة اهمال متراكـم للثقافـة  فلم تنـتج ثقافتـنا السائدة
ـسـتقـبل  وظـلت مـنـتـجـة في الـغالب فـاعـلـ سيـاسـيـ يـعـمـلون لـلـحـاضـر وا
اضي . لم ـهـوسـ بـا ـقـراطـية وا لـلـدكـتـاتوريـ وضـيـقي االفق وأدعـياء الـد
يقـترح الـدكـتور قـاسم حسـ صـالح حال لإلشكـاليـة الـتي طرحـها ومـا قدمه
اآلخـرون عـلى هـامش احملـاضـرة عـزلـوا به الـظـاهـرة الـسـيـاسـيـة عن الـظـاهرة
ــكن بـحــال عـزل أحــدهـمــا عن االخـرى  وان اصالح الــثـقــافـيــة  مع انه ال 
االولى مرهـون بالثانية اذا كنا نطمح لبنـاء جتربة تمتلك ما يكفي من احلصانة
ية ذلك تـماما اال ان ؤسـسة االكـاد واجـهة تقـلبـات السيـاسة . لـقد أدركت ا
ـا يجـري سـوى بـريق السـلـطـة  وهذا مـا قـلته بـصـيـرة السـيـاسـي ال تـرى 
سـيلة اجلزائـرية بعنوان ؤتمـر الدولي الذي عقـد في مدينة ا وقاله غـيري في ا
قـراطية والعـمليـة السياسـية في البالد الـعربية) قـبل ما يقرب من ( ثقـافة الد
ؤتـمر قـد شدد على ضـرورة االلتـفات لـلثـقافة من أجل سبع سـنوات  وكـان ا
الـتـغـيـيـر الـسـياسي اآلمـن . ولكـن يبـدو ان الـقـائـمـ عـلى الـسـلـطة فـي بالدنا
العـربيـة ال يريدون اال ربـيعا مـخضـبا بالـدم واخلراب . لـقد أفادت جتـاربنا أن
الـسـيـاسـيـ غـيـر مــؤهـلـ لـبـنـاء الـدولـة الـرشـيــدة  ولـيس أمـامـنـا لـلـنـهـوض
باحلـاضـر اال الـقيـام بـعمـلـيـة اصالح عاجـلـة تـتجـاوز أخـطاء
ـدى ـاضـي  واعـداد اسـتـراتــيـجـيـات ثــقـافـيـة طــويـلـة ا ا
ــيـون ـســتــقـبـل  يـرسم خــطــواتـهــمــا االكـاد لـتــأمــ ا
ـكن ?  لكن بـغـيره ويـنفـذهـا السـيـاسيـون  هل هـذا 
نـظل نـتـخــبط بـاحملـاولـة واخلــطـأ وهـو من أسـوء أنـواع

التفكير .

dF÷∫  جانب من معرض صنع في العراق  عدسة (الزمان)
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انطلقت امس فعاليات معرض األمن
والـــــدفــــاع الــــذي اقــــيـم عــــلى ارض

معرض بغداد الدولي. 
وقـالـت وزارة الـتــجـارة في بــيـان إن
(فــعــالــيــات مــعــرض األمن والــدفـاع
ـشاركة  20دولة والـعديد انطـلقت 
من الـــشـــخـــصــيـــات الـــســـيـــاســـيــة
والعسكرية واالقتـصادية) مبينة ان
شــركـة ــعـرض شــاركت فــيه 120  (ا
عــربـــيــة ودولــيـــة تــمـــثل قـــطــاعــات
ختلف الصناعات العسكرية وأنه
يـقـام لــلـعـام الـثــامن عـلى الـتـوالي).
واضـــافت أن (شــركـــة الــصـــنــاعــات
العـسكريـة التـابعة لـوزارة الصـناعة
عادن عـرضت ألول مرة صـناعات وا
ـعـدات عـسـكـريـة عـسـكـريـة عـراقـيـة 
مـــتـــوســطـــة فــيـــمـــا عــرضت وزارة
الــداخـلـيــة مـدافع عــراقـيــة واجـهـزة
ـــعـــرض اتـــصـــاالت) مـــؤكـــدة أن (ا
خــطـــوة بــاجتــاه إعــادة الــتــصــنــيع
احلربي العسكري الـعراقي للواجهة

من جديد). 
واكـد رئــيس أركـان اجلـيـش الـفـريق
ـثال ي الـذي حـضر  عـثـمـان الـغـا

مــصـــادر االســلــحـــة واالطالع عــلى
الــــتـــقــــنــــيــــات احلـــربــــيــــة واعـــداد
ـؤسـسة سـتراتـيـجيـة فـاعـلة لـبـناء ا
الــعـسـكــريـة وفق مــفـاهــيم جـديـدة).
شاركة وتابع أن (الدول والشركات ا
ــعــرض بــذلت في فـــعــالــيــات هــذا ا
نـظومات جهـوداً في عرض أحـدث ا
ــعــدات الــعــســكــريــة الــدفــاعــيــة وا
وانظمـة االسنـاد والدعم اللـوجستي
ــتـطــور وبــأحـدث مــا وصــلت الـيه ا
التكنولوجيا العسكرية وهي فرصة
ـا يـخدم مـنـاسـبـة لـنـسـتـفـيـد مـنـهـا 

سلحة). شعبنا وقواته ا
من جـهة اخـرى  اخـتـتـمت اخلـميس
ـعرض ـؤتـمر وا اضـي فعـالـيات ا ا
السنوي الـرابع ( صنع في العراق )
دة  5أيام عـلى ارض بعـد تـواصـله 
معـرض بغـداد الدولي بـرعاية وزارة
والـذي قـال عنه عـادن  الـصنـاعـة وا
ــعــادن صــالح وزيـــر الــصــنــاعـــة وا
اجلـبوري إن (الـهـدف من اقـامـة هذا
نتج احمللي عرض هو التعريف با ا
الــعـراقي ) واضــاف في تــصـريح ان
(الـصـنـاعـة العـراقـيـة بـحـاجـة الـيوم
انـي العادتـها الى دعم حكـومي وبـر

ـنتج االجـنـبي)..فيـما الى منـافـسة ا
اشـار بــيـان لـلـمـديـر الــعـام لـلـشـركـة
الــعـــامـــة لـــلــمـــعـــارض واخلـــدمــات
الـتـجـاريــة الـعـراقـيـة  هـاشم مـحـمـد
ـــعــرض يـــعــتـــبــر حـــا  ان (هــذا ا
تظاهـرة اقتصاديـة الهدف من خالله
عرض منتجات وامكانيات الشركات

الصناعية ) .
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ـعرض شـركات وزارة وشاركت في ا
الــصـنـاعــة كـافــة والـقــطـاع اخلـاص
والشيء اجلـديد في هـذه الدورة هو
مــشـــاركــة الـــصـــنــاعـــات احلــرفـــيــة
والـيــدويـة فـيه بـهــدف احلـفـاظ عـلى
الفولكـلور الصنـاعي اليدوي واعادة
احــيــائه عن طــريق ادخــال احلــداثـة

وابراز العامل فيه .
ـــــعـــــرض قـــــبل  (الــــزمـــــان) زارت ا
ــثـلي اخــتــتـامه والــتــقت عــدد من 
مــنـــهــاهـــيــئــة الـــبــحث الــشـــركــات 
والـتـطويـر الـصـنـاعي حـديث حتدث
مـــديـــر االعالم والـــعـالقـــات حـــســام
عـبــدعـلي قـائـال(شـاركـنــا هـذا الـعـام
ببحوث تـطبيقـية دوائية وكـهربائية

وهـندسـيـة وكـذك بـحـوث عن االدوية
الـبـيـطريـة والـصـنـاعـات النـسـيـجـية
واجلــلـــديــة) مـــضــيـــفــا (جـــنــاحـــنــا
ـــيـــ بـــعــرض اســـتــقـــطـب االكـــاد
ــــشـــاكـل الـــفــــنـــيــــة والـــتــــقـــنــــيـــة ا
والـفحـوصـات اخملـتـبريـة والـدوائـية

والصناعية).
ـــشــــاركــــ في هــــذه الـــدورة ومـن ا
ــشـراق الــشـركــة الـعــامــة لـكــبـريت ا
وحتـدث عـنـهـا مـديـر اجلـنـاح مـهـدي
عــبــدالـرضــا قـائـال(هـذه مــشــاركـتــنـا
ـعـرض الـسـنوي) الـرابـعـة في هـذا ا
موضحا(شـركتنـا تستخـرج الكبريت
اخلــــام من بــــاطـن االرض ثم تــــقـــوم
بــتــصــفـــيــتـه لــيــكــون جــاهــزا عــنــد

الطلب).
وفي جنـاح الـشركـة العـامة لـصنـاعة
الـبتـروكـيـميـاويـات التـقـيـنا بـعـباس
مــحــبــيس من اعالم الــشــركــة  الـذي
قـــال(شــــاركــــنـــا فـي جـــمــــيع دورات
الـوزارة  والـشـركــة تـنـتج حـبـيـبـات
بالسـتــيـكـيـة واغـطــيـة زراعـيـة وغـاز
ـــعــرض ) وعـن زوار ا الـــنـــتـــروجـــ
قـال(كـان هـنــاك اقـبـال مـلـمـوس عـلى

مجـلة (اجلسرة الثقـافية) فصلـية مُحكمـة تصدر في قطر  وقـريبا يصدر عدد
مكـرس عن الـعراق  يـتضـمن عـدة جوانب  ثـقـافيـة واعالمـية  كَـتَبَـتـها قـامات
عرفية  وأجنزتُ لهم بـحثاً عن الصحافة عراقـية معروفة في شتى اجملـاالت ا
ـة منـهم .. إلى اآلن  اخلـبر عـادي  وال معـلومة العـراقيـة بنـاءً على دعـوة كر
جـديدة فيه  لكن الذي فاجأني  وانا أفرش  أليام واسابيع صحف ومجالت
كتبات ة  تَعـودُ لعقود ماضـية  في دار الكتب والوثـائق  وبعض ا عراقـية قد
اخلاصـة لزمالء اثق بـأرشـيفـهم  وجود ظـاهرة صـحفـية  لم يـلتـفت إليـها أي
من البـاحـث  وهي تـغيـيـر رؤساء الـتـحريـر في الـصحـيفـة الـواحدة  فـما أن
يُكـمل "فالن" بضعة اشهر او سنوات قليلة  إال ويُستبدل برئيس حترير جديد
ـسته في ـطـلوب   واألمـر ذاته  ـهني ا  وبهـذا الـتغـيـير  فـقدنـا االسـتقـرار ا
مـوضـوعــة  االعـمــدة الـصـحــفـيـة  فــلم أجـد اســتـمـراريــة لـعــمـود  يـومي او
اسبـوعي  سـوى مـا ندر .. واعـني بـهذه الـنـدرة  أن العـمـود الفالني اسـتـمر
لسـنتـ او أكثـر  ثم يتالشى  واكـيد ان وراء ذلك اسـباب عدة  مـنهـا تغـيير
ـطبـوعـات الذي كـان سـائدا في األنظـمـة السـيـاسيـة  أو سـوء تطـبـيق قانـون ا
سـابق الزمان  الى جانب سبب آخـر ذكره لي استاذنا سـجاد الغازي  وهو
عـدم وجـود عـمل مـؤسـسـاتي لـلــصـحف واجملالت... الخ . غـيـر اني الحـظتُ 
استـثنـاءً  في فضـاء تلك الظـاهرة الـتي اشرتُ إلـيها  هـو وجود   زمـيل لنا 
مـا زال يـشـغلُ موقع  رئـاسـة حتريـر صـحـيفـة يـوميـة  مـنذ  سـتـة عشـر عـاماً
كـامـلـة .. وبـذلك يـكون الـزمـيل د. أحـمـد عبـد اجملـيـد  رئـيس حتريـر صـحـيـفة
(الزمـان) (طبعة العراق)  هو اول رئيس حترير في تاريخ الصحافة  العراقية
 يسـتمر في رئاسة التحرير لعقد وست سن من الزمن .. كما الحظتُ  و يا
لهـا  من مـصـادفـة   ان د. احـمد عـبـد اجملـيـد ايضـاً  هـو صـاحب  الـعـمود
الصـحفي اليـومي االطول عـمرا في تاريخ الـصحافـة العراقـية   حيث اسـتمر
عمـوده ( صباح اخلير) في صحيفة الـقادسية اكثر من عشرة اعوام (-1993
1981 ) .. والى جانب ذلك  اكتشفتُ  وانا أسبرُ غور الصحف واجملالت 
ها ان عمودا اسبوعيا  يكتبه  الفقير لله  كاتب هذه السطور جديدها و قد
 حتت عـنوان ( فم مفـتوح ... فم مـغلق)  جتاوز عـمره حـوالي ربع قرن  وهذا
يؤكـد أنه العمود االسـبوعي االطول عـمرا في الصحـافة العراقـية  حيث بدأتُ
كتـابته اول االمر في صحيفـة (االحتاد) البغدادية   وانـتقل معي الى صحيفة
(االفق) وصحـيـفـة (بغـداد) وصـحـيفـة (احلـريـة) بدمـشق حـتى حط به الـرحال
حالـيا في صحيـفة (الزمان) ويظـهر كل يوم  أحد .. شكـراً  جمللة (اجلسرة )
ستـمر عن مـحطات في قطـر  التي ارغـمتنـي  عن طيب خاطـر  في البـحث ا
في الصـحافة  لكي اكتشف  حـقائق مسكوت عنـها  ولم يشر إليها اي من
البـاحث عن عمودين صحفيـ  هما االكثر عمرا في الصـحافة العراقية منذ
صـدور صـحـيـفـة " الـزوراء" في الـعام 1869حـتى الـلـحـظـة  إذ اسـتـمرا دون
تــغـيــيــر في اســمـيــهــمــا  .. وايـضــا عــرفــنـا اسـم رئـيس

سؤولية  وما زال.. التحرير االكثر استمرارية في ا
ــوضـــوع اعاله  لم ادخـــله ضــمن { لـــلــتــوضـــيح : ا

(البحث الذي كتبته جمللة اجلسرة)

يـدعى ابـو دجـانـة من مـنـطـقـة بـوب
الشـام مع سـيـارة مفـخـخة نـوع كـيا
حمل والتي  تـفجـيرهـا في ساحة
 55بــحـي جــمـــيــلـــة راح ضــحـــيــته
الـعــشــرات من الـشــهــداء). وأضـاف
الـبـيــان أن (احلـكم بــاإلعـدام شــنـقـا
ـــــدان جــــاء ـــــوت بـــــحق ا حـــــتى ا
ـادة الـرابـعـة من اسـتـنـادا ألحـكام ا
قــانــون مــكــافــحــة اإلرهــاب رقم 13

لسنة 2005).
ـفـتش الـعـام لـوزارة الـعدل وأعـلن ا
كر الغزّي عن قيمة األموال العامة
احملـافظ عـلـيـهـا من خالل نـشـاطـات
ــاضي. وقـال ـكــتب خالل الــعـام ا ا
بالغ وصل الى الغزّي أن مـجمـوع ا
واحد وسـتـ مـلـيـاراً ومـائـة وسـتة
وسـتــ مـلــيــونـاً ومــائـة وثــمـانــيـة
وتــســعــ الــفــاً ومــائــتــ وأربــعـة
. وأضـــاف أن وخـــمــــســــ ديـــنــــاراً
ـثل إسترجاع بلغ  (مجموع هـذا ا
مـائــتـ وســتــة ماليـ وثـالثـمــائـة
وثـمــانـيــة وثـمــانـ الــفـاً ومــائـتـ
وأربعة وخمسـ ديناراً الى خزينة

بلغ أتى من الدولة مـبيـناً أن هـذا ا
زيــادة في الـــصــنـــدوق أو غــرامــات
تــأخـــيـــريــة عـــلى شـــركــات إطـــعــام
وصى النزالء). وتابع أن (األموال ا
بـإستـرجـاعـهـا بـلـغت سـتـ مـلـياراً
وتسعمائة وتسعة وخمس مليوناً
ــائــة وعــشــرة آالف ديــنــار وثــمــا
ــوصى وتــمــثل أقــيــام الــعـقــارات ا
بإبطال قـيودها إلعـادة ملكـيتها الى
ـمـنـوحة الدولـة وقـيـمـة القـروض ا
بـضـمـان عــقـارات مُـبـالـغ في تـقـديـر

الـــقـــوات االمـــنـــيــة فـي مـــحـــافـــظــة
تهم االنبار). ولفت البيان الى ان (ا
الذي يشغل منصب (أمني الرمادي)
اعترف بارتكاب عدة جرائم ارهابية
في احملـــافــظـــة ابـــرزهــا االشـــتــراك
بتـفجـيـر سيـارة مـفخـخـة في مديـنة
الــرمـــادي). واضــاف ان (احملـــكــمــة
ـــتــــهم بـــاالعـــتـــراف دونت اقـــوال ا
واتخذت االجراءات كافة بحقه وفقاً
ادة الـرابعة / 1من قانون الحكـام ا

مكافحة اإلرهاب).
W H  …—UOÝ

ركـزية وقضت احملـكـمة اجلـنائـيـة ا
في رئاسة استئناف بغداد الرصافة
االحتادية حكما باإلعدام شنقا حتى
ـوت عـلى مــدان اشـتـرك بـتــفـجـيـر ا
ســاحـة  55 في حي جــمــيــلــة بــعـد
جـلــبه لــسـيــارة مــفـخــخــة يـقــودهـا

انتحاري.
وذكر بيـان ثان لـلمـركز أن (احملـكمة
ــركـزيــة نـظــرت دعـوى اجلـنــائـيــة ا
مـدان اعـتـرف بـانه بـعـد االتـفـاق مع
متهمـ اخرين قام بجـلب انتحاري
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جنحـت الكـوادر الـعـامـلـة في مـديـرية
اتــصــاالت ذي قــار بــتــشــغــيل بــدالــة
مجـمع الشـهداء بـعد تـوقفـها السـباب
فــنـــيــة وبـــرمـــجــة الـــنــظـــام اخلــاص
بالـتـشغـيل وادخـالهـا اخلـدمة اضـافة
ــرتــبـطــة مع الى تــشــغـيـل الـبــدالــة ا
سـوفت سـويج الـنـاصـريـة في مـجـمع

الشامية.
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
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جانب من مؤتمر
اقامته وزارتا
االتصاالت

ناقشة والداخلية 
االمن السيبراني

أقـيــامـهــا كــضـمــانـة عــقــاريـة لــتـلك
القروض). وأسـتقـبل رئيس مـجلس
القضاء األعلى الـقاضي فائق زيدان
في مكتبه سفير جمهورية مصر في

العراق عالء موسى .
ــــركــــز وذكــــر بـــــيــــان صــــادر عـن ا
اإلعالمي جملــلـس الــقــضـــاء األعــلى
تلـقـته (الـزمـان) امس أن (اجلـانـب
بحثا التعاون ب البلدين الشقيق
في االخـــــتـــــصـــــاص الـــــقـــــضـــــائي

والقانوني  وتبادل اخلبرات).

صري في بغداد »U³I²Ý‰∫  رئيس مجلس القضاء االعلى خالل استقيباله السفيرو ا

عـن رئــــيس الـــــوزراء خالل كــــلــــمــــة
ـعرض ـعـرض أن (هـذا ا بـافـتتـاح ا
يقـوم لـلمـرة االولى بعـد الـنصـر على
داعـش ويـــــــهـــــــدف إلى االرتـــــــقـــــــاء
ؤسـسة الـعسكـرية والتـعرف على با
ــــجـــال مـــا يــــحــــصل في الــــعــــالم 
الـصـنـاعـات الـعـسـكريـة). مـن جانـبه
أكد وزير الـتجـارة محمـد العاني أن
(الــعــراق أصــبح العــبــا اقــتــصــاديـا
ــتــلك الـقــدرة واالقــتـصــاد الــواعـد
ـنـفـتح عــلى اجلـمـيع) مـشـيـرا الى ا
(السعي إلى تنويع مـصادر االسلحة
واالطالع عــلى الـتــقـنــيـات احلــربـيـة
واعــداد سـتـراتــيـجـيــة فـاعـلــة لـبـنـاء
ـؤسـســة الـعـسـكـريــة وفق مـفـاهـيم ا

جديدة). 
w Ëœ —uCŠ

وأضــــاف الـــعـــانـي أن (إقـــامـــة هـــذا
ــعـرض في هــذا الــعـام واحلــضـور ا
ـرحـلـة جـديدة ـا يـؤسس  الـدولي أ
تؤكد قدرة العراق وتضعه في مقدمة
الــدول الـتـي تـســعى لــبـنــاء قـواتــهـا
سلحـة من حيث التجـهيز واالعداد ا
ـــواجـــهـــة أي حتـــديـــات الـــقـــتـــالي 
مــســتــقــبــلــيــة وكــذلك الــتــنــويع في

ــســؤولــ او ــعــرض ســـواء من ا ا
واطن من اصحاب الشركات). ا

ـــشــــاركــــات االولى فـي هـــذا  ومـن ا
ـعــرض الـســنـوي مــشـاركـة وزارة ا
الثقافة بجناح مثلته  الدار العراقية
لالزيـــــــاء وضـم اجلــــــنـــــــاح مـالبس
واعمـال يـدوية ولـوحـات تشـكـيلـية 
اضــافــة الى مــعــرض لــلــفــنـان عــلي

كاظم.
شـاركـات االخرى شـركة زاكي ومن ا
للـمواد الـعغذائـية الـتي قال مـديرها
عــلي ســلــطــان لـ (الـزمــان)(الحــظــنـا
االقـــبـــال اجلـــيــــد من خالل تـــبـــضع
ـــواطـــنـــ لــــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة ا
ومــنــتـوجــات الــشـركــة من عــصــائـر
ـنــتـوج بــانـواعــهـا الــتي تـضــاهي ا
شاركات تعرف ي)مؤكدا(هذه ا العا
ــنــتــوج الــوطــني ودوره في دعم بــا

الصناعة الوطنية).
وهــنــاك جــهــات عـديــدة شــاركت في
ــعـرض مــنـهـا الــرعـايــة الـصــحـيـة ا
ـعـلـومـات والـطـاقـة وتــكـنـولـوجـيـا ا
والــسـلع االســتــهالكـيــة والـعــقـارات

واخلدمات العامة وغيرها.
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»W×KÝ∫  اسلحة متطورة في معرض االمن والدفاع على ارض معرض بغداد الدولي

نافـذ البـحرية يؤهلـة المرارهـا عبـر ا
من خالل الـكــوابل الـبـحــريـة الـتي 
اضية والوزارة اجنازها في الفتـرة ا
ماضـيـة بـاجتـاه تـطـويـر هـذا اجلانب
نافـذ البرية اضافة الى هم وكذلك ا ا
ـســتــخـدمــة في مــشـاريع الـســعــات ا
النـفاذ الـضوئي الـذي يوفـر للـمواطن
ـتـنـوعة العـراقي بـاقـة من اخلـدمات ا
بقـوة وسـرعة وجـودة عـاليـة واخـتتم
البيـاتي حديثه مـبينـا اسهام الوزارة
ـؤسـسات وشركـاتـهـا في ربط كـافـة ا
احلـكــومــيـة في بــغــداد واحملـافــظـات
وتـامــ نـقل الــبـيــانـات وهــذا يـدخل
ضمن تطبيـقات احلكومة االلـكترونية
الذي قطعت فيه الـوزارة شوطا كبيرا
ؤتـمر في مراحل اجنـازه). وتضـمن ا
حــلــقــات نــقــاشــيـــة من قــبل عــدد من
تـخـصـصـ في الـشـان االتـصاالتي ا
واالمن الـسـيـبـرانـي كـمـحـور مـهم في
ة االلـكـترونـية السـيـطرة عـلى اجلـر
وكـيـفـيـة احملـافــظـة عـلى اجملـتـمع من
اضـــرارهـــا الـــتي حتـــدثـــهـــا وســـائل
ـتــعـددة من ــة االلـكــتـرونـيــة ا اجلـر
خالل نـشــر الــوعي االلــكـتــروني وفي
ــؤتـــمــر   تــوزيع الــدروع نــهــايــة ا
واجلوائـز الـتـقـديـريـة عـلى الـشـركات
ـشـاركة في ؤسـسـات احلكـومـية ا وا

ؤتمراالتصاالت . ا
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