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كتبة شرف على استالم ا . وقد قدم ا
عمر جياد شرحاً مـفصال عن حيثيات
كـتبـة جلامعـة األنبـار بعد أن إهداء ا
رغــبـت عــدة جـــامــعـــات عــراقـــيــة في
إحـتـضـانـهـا .ومن اجلـديـر بـالـذكر إن
الـهــيـتي شــغل مـنــصب عـمــيـد كــلـيـة
االعالم/جــامـــعــة بـــغــداد لــلـــمــدة من
2006-2008 و كـان عــضـو الــهـيــئـة
الــتـــدريــســـيــة لـــقــسـم اإلعالم كــلـــيــة
األداب/جامـعـة بغـداد مـنذ ثـمـانيـنات
ــاضي  وقــد عــرف الــفــقــيـد الــقـرن ا
بـعـطــائه الـعـلــمي الـثــر في الـتـدريس
واالشــراف عـــلـى طــلـــبـــة الـــدراســات
ـــتـــعــددة في الـــعــلـــيـــا ومــؤلـــفـــاته ا
اخـــتــــصـــاص االعالم. هــــذا وتـــدعـــو
ـــؤرخــ جــامـــعــة االنـــبــار جـــمــيع ا
ــنــابــر الــعـلــمــيــة حلـذو واصــحـاب ا
ـرحـوم الـهـيـتي مـاقـامت به عـائـلــة ا
ـكـتـبـات باسـمـائـهم وتـسـجـيل هـذه ا

تخليدا لهم داخل حرم اجلامعة .

ان تكـون مـكـتـبـة والده الـتي جـمـعـها
مـنـذ ان كــان بـاحـثــا في اول الـطـريق
وامضى فـيهـا كل وقته خالل سـنوات
حـيــاته ان تــعـود الــيـوم لــتـكــون بـ
ايــدي طــلــبــة قــسم االعالم في كــلــيــة
االداب جـامـعـة االنـبـار شـاكـرا رئـيس
اجلـــامــــعــــة لـــدوره فـي اتـــمــــام هـــذا
شـروع الـعـلـمي الثـقـافي الـذي خـلد ا
اسم والــــده لـــــيــــبــــقـى مــــتــــداوال في
ؤسسة التعليمية كذلك دور اساتذة ا
قــسـم االعالم وفـــرحــهـم في تــهـــيـــئــة
مكتبة استاذهم الذي احبوه وتعلموا

منه الكثير.
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ـكتـبـة بـ الـكتب وتنـوعت عـنـاوين ا
ــــصـــادر االعـالمــــيـــة والــــرســــائل وا
واالطــاريح اجلــامــعــيـة الــتـي اشـرف
علـيـها أو نـاقشـهـا اضافـة الى الـكتب
ــــراجع في الــــشــــأن الــــســـيــــاسي وا
واالقتصادي واالجتماعي والتاريخي
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الـصيد يـسمح اليوم لـلمدنـي بشراء
مـسدس أو بـندقـية لـلدفـاع عن النفس
ـدينة حيث مـا يثيـر مخاوف في هذه ا

ال تزال آثار تنظيم داعش ماثلة.
ــتـــاجــر يـــؤكـــد صــاحب أحـــد هـــذه ا
ـدينـة وكان حصل وعـددها سـتة في ا
قـبل أشهر قليلة على موافقة من وزارة
وصل الـداخـلـيـة لبـيع األسـلـحـة في ا
أن "بــنــادق الــصــيــد تــشــكل  %70من

بيعات". مجموع ا

ـوصل (العراق) (أ ف ب) - تشهد { ا
أمـاكن بيع األسـلحة الـناريـة من بنادق
صـيد ومسدسات وبـنادق هجومية في
ــوصل الــتـي اســتــعــادتــهــا مــديـــنــة ا
الـسلطات منذ حوالى عام من قبضة
ـسـلـحـ إقـبـاالً كـبـيـرا إذ يـعـتـبـرها ا
الـبعض ضرورية حلمـاية أنفسهم رغم

طرد تنظيم داعش.
بـعد إصدار السلـطات تراخيص كانت
تـقــتـصـر قـبل عـام عـلى شـراء أسـلـحـة دهوك

œ«bGÐ »UÐÔ–

Í—U³¹e « vO×¹ .dJ « b³Ž

بغداد
–uŠUý wKŽ bL×

ønÝu¹ U¹ ÊULOKÝ UNLNH¹ v²

... يـا يـوسف ,هل مـا حـصل مـعــنـا كـان أضـغـاثُ احالمٍ? ,أَيُّـهَـا يُـوسُفُ
الصديقُ أَفْـتِنَا فـي ثالث بقراتٍ سـمانٍ أكلنَ سـبعَ سنـبالتٍ خضرٍ وأربعٍ

َ شيئا من أخضر أو يابس?!.  يابساتٍ فما أبقَ
يا يـوسف: إن كـانت مصـيبـتك بـامرأة واحـدة فـمصـيبـتـنا بـنـساء كـيدهنّ
أقـبـح من وجــوهـهنَ ,وان كـان عــزيــزك قــد رحم بك واكــتــفى بــســجـنك,
ا ليس فعزيزنا كان أظلم  ,فأمرَ بقتلنا بسك االفك واالفتراء ,وقذفنا 
ـكيـدة واخلِـسة ,ولسـان حـالنـا يـقول: فيـنا ,واستـخـدم ضدنـا احلـيلـة وا
أليس مـنـكم رجل رشـيد ,أو امرأة صـاحلـة? فـسولـت لكم انـفـسـكم أمرا

ستعان على ما تصفون!!.  والله ا
تـلك  صفاته الـنبيلـة وَلسنا وصحيح أننـا ال نشبه يـوسف الصديق وال 
َ  لكنكـم انتم ايضـا لستم بأحـسن حالٍ من أخوة بِتَأْوِيلِ األَحْالمِ بِـعَالِمِ
يوسف وأصـحاب االفك ونسـاءكم لم يكنّ بـجمـال وصفـات امرأة الـعزيز
ش أقرب ألم جميل زوجة أبي لهب فهنّ احلقودات بل هُنّ بسلوكهن ا
ـستـرجالت ال يعجـبهنّ الـرجل إال إذا كان قوي تسـلطـات اجلاحدات ا ا
اجلسم ضعيف العقل لتتالعب بعقـله وتتحكم بفعله وهكذا إذا ضعف
القـوَّامُ فـسـدَ األقـوام وكـنا نـأمل ان تـسـعـفـنـا فطـنـة احلـاكم فال يـنـخدع

تظلم بالباطل وال يتبع هواه فيكون أمره فرطا.  بحيل ا
يا يوسف لم يـأتِنا عـام نُغاث فيـه كما أتاكم ,فأعوامـنا كلهـا جدب وقحط
َـلـكٍ كـر كـمــا حـظـيت انت به, ـعـذبـة ,ولم نـحظَ  وحـصـاد ألرواحـنــا ا

. فأغلب من تصدروا للحكم فينا كانوا ظا
ا استدعانا العزيز وسألنا عن أخوتك ونسائهم ,لم نُبدها  يا يوسف .. 
له ,وأعرضـنـا عن األمـر وانـتـظرنـا الـشـاهـدُ الـذي رأى كلَ شئ ولـكنه لم
يكن من أهـلها وتأمـلنا أن يـكون الـعزيـز ذو عقل فـيفـهمـا ولكنه لـم يفهم,
ولم يحاول الفهم ولم يستدرك ولم يتفكر ولم يتأمل ,بل أنه أغمض عينيه
ووضع اصـابعه فـي أذنيه حـتى ال يـرَ احلـقـيـقة وال يـسـمـعـها ,وأصرّ أن
يـتـصـرف كـاألعـراب الـذين هـو مـنـهم ,واألَعْـرَابُ بـطـبـيـعـتـهم أَشَـدُّ كُـفْـرًا

وَنِفَاقًا!!.
ـا جـريـرة بـالــرغم من أنـنـا لم نـرَ في  لـقـد رمـونـا بـاجلُـب يـا يـوسف دو
الرؤيـا احد عـشـر كوكـبا والـشـمس والقـمر ,لم نراهم لـنا سـاجدين ,ولم
نكن أحب الى أبـيـنا من غـيـرنا ولم نـطـلب أن نكـون عـلى خزائن االرض,
ولم نــزاحم احــدا عــلى كــرســـيه ولــكن ذنــبــنــا أنــنــا نــخــتــلف عــنــهم وال

نشبههم!!. 
 لم يأكـلـنا الـذئب يـا يوسف ولكـنه كـيد الـبـقراتُ الـسِـمان!! ,فقـد نـفشنَ
الزرع وأكـلـنَهُ ولم يُـبقـ شـيـئا ,وسيـأكـلن كل شئ حـتى الـعـزيـز نـفسه,
لـكـنـنـا مـازلـنـا نُـسِـرُهـا فـي انـفُـسِـنـا ونـكـظم غـيـظـنـا ,ولن نـقابـل االساءة
َلِك ,لعلهُ يرى ما لم باإلساءة وما زلـنا ننـتظر  قمـيصك لِنُـلقهِ على وجه ا

يرهُ العزيز !!. 
فمتى سيفهمها سليمان يا يوسف بعد أن عجز عن فهمها داوود???

عرض خالل اعتقالهم من االستخبارات التركية »UI²Ž‰∫  مجموعة تنتني حلزب العمال الكردستاني ا
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صدقت محكمة حتـقيق العمارة أقوال
مـتـهم اقـدم عـلـى قـتل والـده واصـابـة
شـقــيــقـتـه في مـنــطــقـة حـي الـرســالـة

نتيجة خالفات عائلية.
وقال مجلـس القضاء االعـلى في بيان
ـــتـــهم تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس إن (ا
اعـتـرف أمـام قـاضي الــتـحـقـيق بـقـتل
والده اضافـة الى اصابـة شقـيقته في
منـطـقـة الـكـتف االيـسـر بسـبب خالف

عائلي بشأن اإلرث).
وأضاف أن (اجلاني قام بعبور سياج
دارهم واطــــلق الــــنــــار مـن مــــســـدس
يـحـملـه عـلى والـده فـأرداه قـتيـال كـما
قــام بـــاطالق الــنـــار عــلى شـــقــيـــقــته
واصـابـتـهــا بـطـلق نـاري فـي مـنـطـقـة

الكتف االيسر).

ــركـزيـة بـوجـود شـخص الـسـيـطـرة ا
يرتـدي الزي الـعسـكري يـقوم بـابتزاز
ـواطـنـ بـالـقــرب من كـلـيـة الـعـلـوم ا
ـــنـــطـــقــة ضـــمن الـــدور الـــزراعــيـــة 
االســكـان).  واضـاف انـه ( تـوجــيه
دوريات منطقة احلرية والتي بدورها
ــبــتــز الــذي قــامت بــالــقــبـض عــلى ا
يرتـدي الزي ويـسكن مـحافـظة واسط
وتسلـيمه وفق إجراءات أصـولية الى

اجلهات اخملتصة). 
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واعــتــقـــلت قــوة أمـــنــيـــة ارهــابي في
ـحـافـظـة االنـبـار. جـزيـرة اخلـارديـة 
وقــال مـــصـــدر في تـــصـــريح امس ان
(قــوة مــديــريــة الـــشــؤون الــداخــلــيــة
واألمن في االنـبـار ألقـت القـبض عـلى
ـطـلـوب قــضـايـآ في احـد اإلرهـابــ ا
منـطـقة گـرطـان في اخلالـديـة التـابـعة
لــقــضــاء احلـبــانــيــة). وفـي ذي قـار ,
تمـكنت قـوة امنـية اخـرى في سيـطرة
ة الفجر من الـقبض على متـهم بجر
قتل فـي محـافـظـة مـيسـان.وذكـر بـيان
العالم شـرطـة ذي قـار انه (ومن خالل
تــدقـــيـق مــعـــلـــومــات الـــوافـــدين الى
ــوجب قـاعــدة بـيــانـات احملـافــظـة و
ـطـلـوبـ اسـتـطـاعت الـسـيـطـرة من ا
القـاء القـبض علـى متـهم يرمـز السمه
ن .ع .ف 35 عـــامـــا يـــســـكن مـــحـــلـــة
حافظة بغداد) ,الفتا الى الفضيليـة 
ـتـهم مـطـلـوب الى مـركـز شـرطة ان (ا
احــمـــد الــرفـــاعي فـي  مــيـــســان وفق
ـــــادة 406 من قــــــانـــــون احــــــكــــــام ا
ة قتل عمد). العقوبات بارتكاب جر
 كــمـــا اطــاحـت قــيـــادة شــرطـــة بــابل
ـحـكـوم بــالـسـجن مــدى احلـيـاة في
دينة احللة نقطة تفتيش أمنية 

.وقالـت قيـادة الـشـرطـة في إن (مـفارز
تابعـة لقيادة شـرطة بابل فـي سيطرة
الـشهـيـد سالم شـنـون بـنـاحـيـة الـنيل
وبالـتعـاون مع اإلسـتخـبارات وجـهاز
األمن الـــوطــني ومـــفـــارز أمن االفــراد

تمـكـنت من اعتـقـال محـكـوم بالـسجن
مــدى احلـيــاة وفـق قـرار حــكـم صـادر
بـحــقه مـن مـحــكــمــة جــنــايـات واسط
إسـتـنــاداً لـلـمـادة 421 ق .ع خـطف),
موضحا ان (عملـية القبض تمت على
إثـر إجـراء عـمـليـة الـتـفـتـيش الـدقـيق
لألشخـاص والعـجالت وبعـد مطـابقة
بــيــانــاته الــشــخــصــيــة مع حــاســبــة
ـوجـودة داخل الـتـسـجـيل اجلـنـائي ا

السيطرة). 
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من جـهـة اخـرى نـفـذت تـركـيـا عـمـلـية
اســتـــخــبـــاريــة في قـــضــاء ســـنــجــار
ــحــافــظــة نـــيــنــوى. وقــالت وكــالــة
االناضـول ان (االستـخبـارات التـركية
تـــمــكـــنـت من اعـــتـــقــال 4 ارهــابــيـ
يـنـتـمـون حلـزب الــعـمـال في سـنـجـار

خالل عملية نوعية). 
ــفـتش الى ذلك  ,اسـتــرجع مــكــتب  ا
الــعـــام لـــوزارة الــعـــدل أكـــثــر من 30
مليون ديـنار الى خزيـنة الدولة خالل

شهر نيسان اجلـاري بسبب مخالفات
بعقود اطعام السجناء . 

فـتش كر الغـزي في بيان ان وقال ا
(موظـفـ من قـسم الـتدقـيق والـرقـابة
الداخلية أجروا عمليات التدقيق على
شـركـات إطـعـام الـنـزالء واسـتـرجـعـوا
اكــثــر من 30 مــلــيـــون ديــنـــار تــمــثل
مخـالـفات الـشـركات اجملـهـزة) وأشار
ـبالغ اسـترجـعت من خمس أن (هذه ا
شركـات مـتـعـاقـدة مع الـوزارة إلطـعام
نـــزالء دائــــرة اإلصالح الـــعــــراقـــيـــة).
ـفـتـش الـعـام لـوزارة وضـبط مـكــتب ا
الــداخـــلــيـــة في مـــحــافـــظــة نـــيــنــوى
شـهود شخـص مـتـلبـس بـاجلـرم ا
بـــاصـــدار هـــويــــات أحـــوال مـــدنـــيـــة
لدواعش وعـوائلـهم لـقاء مـبـالغ مالـية
بغية استخدامها للهرب خارج البالد.
عــلى صــعــيــد مــتـــصل كــشف مــكــتب
فتش في محافظة البصرة  عن قيام ا
ضــابـط االبـــعــاد واالخـــراج في قـــسم
اإلقـامـة في احملــافـظــة بـاطالق سـراح

فـني ـيـتـة) قـائالً (كـلـَّ ـسـودة (الـنـفـوس ا ـسـكـاً  كـان غـوغـول يـفـتـخـر 
بوشك بِمَهمَّة إنقاذ روسيا). 

حاول سارتـر إنقاذ بـاريس احملتلـة سنة 1943  اخملتنـقة بنـقاط تـفتيش
النـازيـ بتـقـد أول مـسرحـيـة علـى مسـرح لـوسيـتي (الـذبـاب) لم تلقَ
ازي احملتل النـجاح الـذي انتـظره سـارتر مـنعـها احلـاكم العـسكـري النـَّ
ُـنـقِـذ وال يـكـاد شـعب يـخـلـو مـنـها: هـا تتـحـدث عن أسـطـورة الـبـطل ا ألنـَّ
أحمس زرقاء اليـمامة سيف بن ذي يـزن عبدالرحـمن الداخل أبو زيد

الهاللي الظاهر بيبرس... الخ. 
ـدينـة قد امـتألت بالـذباب يعـود أورست إلى أراغوس اإلغـريقـية لـيـجدَ ا
وصرخات الندم والنسوةِ الالبسات السَّواد لسكوتهم أو قبولهم بالتآمر
ـنون مـن زوجته كـلـيـتيـمـنيـسـتـرا وابن أخيـهِ آجيـسـتوس ـلك أغـا على ا
وقائـد حـرسهِ تقـول الـعجـوز (وليـتك تـعرف كـم أنا نـادمة وابـنـتي كذلك
نادمـة وصهري يُـضحي كل عـام ببـقرة وحـفيـدي الذي يـناهـز السـابعة
من عمرهِ لقد ربَّيناه في الندم إنَّهُ عـاقل كالصورة شديد الشقرة وهو

تلئ بشعور خطيئته األولى/ ص13).
يحـاول جـوبـيـتـر متـنـكـراً بـزي أحد الـغـربـاء حـمل أورست عـلى الـرحيل
فيـرفض. ألـيكـتـرا تنـتـظر شـقـيقـهـا أورست ليـنـتقم ألبـيِه وبـعـد االنتـقام
تُصاب ألكترا بـصدمة شديدة. يسأل مـربي أورست (أ يكون منح الناس

حريتهم الفكرية إيذاءً لهم? ص17).
يقول أورست (إنَّ هناك أشـخاصاً يولدون مـلتزم ليس لـهم خيار لقد
ضون ألقوا في درب وفي آخر الدرب عَمل ينتظرهم هو عملهم إنَّهم 
وأقدامهم العارية تتـجرح باحلصى... وهناك آخـرون صموتون يحسون

عتكرة/ ص19). في أعماق قلوبهم ثقل الصور األرضية ا
أراغوس حقد مُـقدَّس ال كاحلقـد الطبقي الـذي نثره ماركس حـقد طبقة
تـرف بل حـقد مـوغل في اجلهل ـعدمـ على طـبقـة األثريـاء ا الفـقراء ا
أل القلوب كَبُـرَ احلِقْدُ أنْ يَكُونَ دَفِينَـا ال مكان لفرحة األطفال والقِدَمِ 
ال خِيـار: الـبقـاء في الـبيت أو عـذابـات الشـوارع اخملـتنـقـة بطـوابـير نـقاط
سـلَّح بـاحلـقـد والـكراهـيـة مع احـتـماالت التـفـتـيش وجـدران اإلسـمنـت ا
ـشـاعر احلـقـد على خـطـيئـتـهم األولى ب ـتلـئون  الغـيـاب ب أُنـاسٍ 
أُناسٍ تؤجج أحـقادهم نـيران صديـقة صـفراء بنـو اخلضـراء والةُ احلقدِ
ِرْجَلِ إذا جئتـهم بقلبٍ سليمٍ والوَغَرِ والعدوان تـغلي صدروهُمُ كغـلْيِ ا
. و(مَنْ ردوا بقلبٍ له من شِدَّة األحقاد أورامُ مدفوعاً إلى الغش والكذبِ
لَـزِمَ احلِـقْـدَ لم يَـزَلْ كَـمِـداً تُـغـرِقُهُ في بُـحُـورِهـا الـكُـرَبُ) لم يـقـرأ أحـدهم
عنتـرة الفـوارس (ال يحْـمِلُ احلِقْـدَ مَنْ تَعْـلُو بِهِ الـرُّتَبُ وال ينـالُ العُلى من
َ عَلَيهِم ُقنَّع الكـندي (وَال أَحمِلُ احلِقدَ القَد طبعهُ الغضبُ) ورحم الله ا
وَلَيسَ رئيسُ القَومِ مَن يَحمِلُ احلِـقدا) والبحتري (إذا أنْتَ لم تَضرِبْ عَن
. وَلَنْ يُرْتَجَى فـي مالكٍ غَيرِ احلِقد لم تَـفُزْ بذِكْرٍ وَلَـمْ تَسْعَدْ بـتَقْرِيظِ مـادِحِ

.( مُسْجِحٍ فَالح وال في قادِرٍ غيرِ صَافِحِ
باريس احملـتـلة لـيـلة أمس صـدرَ فـرمان جـديـد ألمراء احلـرب بـتجـنـيد
. أيتها الشباب العاطـل للدفاع عن العـاصمة مع السَّماحِ بـجمعِ راتب
واد أيهـا األطـفال ـبقـعـات بالـسـَّ األم العـجـوز! أيُّتـهـا األرامل الـشابـات ا
اليتـامى! ال تبكـوا! لقد انـتهت احلـرب! لكنَّ أحداً لن يـعود! ماذا سـنفعل
ُدَن بهذا السالح? سـيأتي البرابرة مـن جديد مَنْ سيوقـفهم? هل رأيتم ا

التي حاربنا فيها كيف استحالت صحاري مُجْدِبَة?
 أهذا مـا تريـدون للـعاصـمة? أرأيـتم الرجـال يُذبـحون كـالعـجول والـنساء

ُتساق كالدجاج? 
ـغـدورة أسـمـاك ـاذا حَـرَّمـوا حلم األسـمـاك? لـكـثـرة اجلـثث ا أتـعـرفـون 
دجـــلــة ال تـــأكل إال الـــوجـــوه واألصـــابع! الـــشـــاعــر
الـصـعـلوك حـزيـن يتـحـسـر طَـوَالَ لـيلٍ لم يـنـجلِ إال
: لِمَ يــقــتـلُ اإلنــســانُ أخــاه اإلنــسـانَ بــصــبحٍ أمــثلِ

ليعيش?

ـوصل األمــني مـازال غــيـر ألن وضـع ا
سلح مـستقر". ومازال هنـاك مئات ا
يـختبئـون في محافظة نـينوى وكبرى
ـوصل خـصوصـا في مـناطق مـدنـها ا
جـبـليـة وصحـراوية قـريبـة من احلدود

صادر أمنية. مع سوريا وفقا 
ـسـلـح ورغم الـقـضـاء عـلـى معـاقـل ا
ـدن العراقية ال تزال الهجمات داخل ا
تــســتـهــدف عـنــاصــر األمن شــخـصــيـاً

وأحياناً تضرب منازلهم.
ـوصل كــانت األســلـحــة مـتــوفــرة في ا
بــعـدمـا أصـبــحت مـعـقالً لــلـتـمـرد ضـد
الـقوات األمـيركيـة التي أطاحت بـنظام
صـدام حس عام 2003 وحـتى بعدما

حتولت إلى عاصمة لـ"اخلالفة".
يــؤكـد خـبـراء ومــسـؤولـون مــحـلـيـون
انـتــشـار أسـلـحـة مــخـتـلـفـة بــيـنـهـا مـا
تـــســرب إلـى الــســـوق الــســـوداء لــدى
سلح على مخازن السالح سـيطرة ا
ــة الــقــوات احلــكــومــيــة في إثــر هـــز
حــزيــران 2014 بــاإلضــافــة لــتــسـلــيح
جـمـاعـات رسمـيـاً حلـمايـة قـومـيات أو

أقليات.
من جـهته يـقول مـصدر أمـني لفرانس
بـرس إن السلطات األمنـية تعلن بشكل
مـتكرر االستيالء على شاحنات محملة

بـأسلحة ومتفجرات تـابعة للجهادي
ــخــتـلف لــكن "األســلــحــة اخلـفــيــفــة 
أنــــواعــــهــــا أصــــبـــــحت في الــــســــوق

السوداء".
ويـشـيـر إلى أن "هـنـاك أسـلـحـة سـرقت
وأخـــرى عــثـــر عـــلــيـــهـــا بــعـــد هــروب
الـدواعش وما نقـله مهربو سالح" إلى
ـتـاخــمـة لـتــركـيـا مــحـافـظــة نـيـنــوى ا

وسوريا.
وتـعرض مخازن بـيع األسلحة اآلن في
ـــوصـل بـــنـــادق أوتــــومـــاتـــيــــكـــيـــة ا
ومــســدســات أمـيــركــيــة وصـيــنــيـة أو
كـــرواتـــيـــة الــصـــنع وبـــنـــادق صـــيــد
وكالشــنـيـكـوف يـتــراوح سـعـرهـا بـ

500 وخمسة آالف دوالر.
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ويــرى عـالم االجــتـمــاع عـلي زيـدان أن
ـــوصل بـــيع وتـــداول األســـلــحـــة في ا
ــنــاطق الــتي كــانت حتت ســيــطـرة وا

ثل مصدر قلق. سلح  ا
ظـلـمة تـأثـيرات وحـمـلت تـلك الفـتـرة ا
سـلــبـيـة انـعـكـست عـلى رجـال حـمـلـوا
بــنـادق عـلـى أكـتـافــهم وأطـفـال تــلـقـوا
ـــدارس تـــعـــلـــيـــمـــا عـــســـكـــريـــا في ا
وريــاضــيـات بــعــمــلـيــات جــمع وطـرح

للرصاص والقنابل اليدوية.

يــذكـر الــرجل األربـعـيــني طـالــبـا عـدم
كـشف هويـته أنه يستـقبل "الكـثير من
ن ـتــاجـر تـبـيع  الــزبـائن" مـؤكـدا أن ا
لــــديـــــهم تــــرخـــــيص حــــمـل سالح من
ــدنـيــ إضـافـة إلـى عـدد كـبــيـر "من ا

عناصر قوات االمن".
sN  »U× «

ويــؤكـــد صــاحب مــتــجـــر آخــر "نــبــيع
." أسلحة للمدني وكذلك للعسكري
ويـلفت هذا التـاجر إلى أن ب الزبائن
ـــدنــيـــــ صــيــادون وكـــذلك "رجــال ا
أعــمـال أو صـحـافـيـون" وهي مـهن قـد
يــتــلـــقــون عــلى إثــرهــا تــهــديــدات في

وصل. ا
ب الزبائن أبو نزار ( 45عاما) الذي
اسـتـصـدر تـرخيـصـا ويـحـمل معه اآلن
مسدساً طوال الوقت ويحتفظ ببندقية

"كالشنيكوف" في محله للصيرفة.
الـى جانـبـه حامـد حـسـن عنـصـر أمن
( 21عــــامـــــا) يــــحــــمل سـالحــــا خالل
ســاعـات عــمـله ويــسـلـمـه قـبل انــتـهـاء
الــدوام لـكــنه جـاء يـتــفـحص أســلـحـة

تاجر لشراء آخر. وأعتدة في أحد ا
ويـشــيـر هـذا الـشـاب الـذي يـرتـدي زيـاً
عـسكـرياً لـوكالة فـرانس برس إلى أنه
يـحتـاج سالحا "حلـمايتي الـشخـصية
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تخـليـدا لذكـراه وحبه لـلعـلم وتعـبيراً
عن ســـيـــرتـه الـــعـــلـــمـــيـــة احلـــافـــلـــة
ـــتــحــقــقـــة في مــيــدان بــاالجنــازات ا
التـعليـم العالـي على الـصعيـد احمللي
والــعـــربي والــدولي _أهــدت عـــائــلــة
ـرحــوم ا.د هــادي نــعـمــان الــهــيـتي ا
مـــــكـــــتـــــبـــــته اخلـــــاصـــــة الـى قـــــسم
االعالم/كـلـيـة االداب/جـامـعـة األنـبـار

لكي تكون في متناول طلبة العلم .
وقد افتتح رئيس جامعة االنبار خالد
كتـبة التي سميت بأسم بتال النجم ا
ـثـلـ عن عـائـلته الفـقـيـد بـحـضور 
ــســاعــد يــتــقـــدمــهم احـــد ابــنــائـه وا
االداري لرئيس اجلـامعة وعـميد كـلية
االداب  رئيس واسـاتـذة قسم االعالم
وجمع من االسـاتذة والـطلـبة.  واصر
رئيس اجلـامعـة على ان يـقص شريط
االفـتـتـاح  (ايـهـاب) ابن الـراحل الـذي
عبر في كـلمة لـه عن سعادته وعـائلته
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راهق األمـر نفسه بالنسبة لـلفتيان ا
الــذين أجــبــروا عـلـى تـلــقي تــدريــبـات
عـسـكـريـة وحتـى العـامـة الـذين كـانوا
يـرغمون على حـضور ومشاهـدة تنفيذ
عـملـيات اإلعـدام والعقـوبات اجلـسدية

في الساحات العامة.
بــدورهـــا حــذرت مــصــادر أمــنــيــة من
خــطـورة انــتـشــار وبــيع األسـلــحـة في
ــوصل خـشــيـة وقــوعـهــا في نــهـايـة ا

. طاف بيد مسلح ا
يــــقــــول زيــــدان في هــــذا الــــصـــدد إن
ـوصل محررة حـديثا وال تـزال فيها "ا
كن أن تستغل خاليـا إرهابية نائـمة 
هــذه الـظـاهـرة وحتــصل عـلى الـسالح

بطريقة أو بأخرى".
نطقة تعرضت لدمار بسبب وذكـر أن ا
ـعـارك ورغم مسـاعي إعادة اإلعـمار ا
فـــإن تــداول الـــسالح يـــهــدد ب"ازديــاد

اجلرائم".
من جـهته يرى احمللل الـسياسي عامر
الــبك خالل حــديـثه مع فــرانس بـرس
إن "الــوضع األمـني غـيـر مــسـتـقـر كـمـا
يـسـوق له الـقــــــادة األمنـيـون" مـؤكداً
أن "بــيع األسـلـحـة لـلـمــدنـيـ سـيـؤثـر
ســـلــبــا عــلـى الــوضع األمــنـي حــالــيــاً

." ومستقبالً

مراسل (الزمان) حامالً درع التكر

وأشار إلى أن (احملكمة صدقت اقواله
و اتـخــاذ االجـراءات كــافــة بـحــقـهم
ادة /406/1أ من قانون وفقا ألحكام ا

العقوبات العراقي). 
ــركـزيـة واكـدت مـحــكـمــة الـتـحــقـيق ا
ـحـاولـة اغـتـيال القـبض عـلى مـتـهم 
وسوي. عضو مجلس النواب جواد ا
واوضح الـبـيـان ان (احملـكـمـة صـدقت
ـحــاولـة اغــتـيـال ـتــهم  اعـتــرافـات ا
ــــوســـوي و بــــصــــدد اســــتــــكــــمـــال ا
اإلجــــراءات مـن أجل إحـــــالـــــته عـــــلى
ـــوضــوع لــيـــنــال جــزاءه مــحـــكــمــة ا

العادل).
 وألـقت قـوة مـن شـرطـة جنــدة بـغـداد
الــقــبض عــلى مــنــتــحل صــفــة يــقــوم
ـواطنـ .وقـال بـيان العالم بأبـتـزاز ا
النـجدة امس ان (مـواطنـا قام بـأخبار

ـوفدين اخملالف واستبدال عدد من ا
بآخرين خالفاً للضوابط والتعليمات.
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة سـعـد واعـلن ا
معن عـن القـبض عـلى مـتـهم بـحوزته
مواد طـبيـة وأدويـة غيـر مرخـصة في

محافظة نينوى.
وقـال مـعـن في بـيــان امس إن (مـفـارز
مكـتب مـكـافـحـة إجرام تـلـعـفـر الـتابع
ديـريـة مكـافـحة إجـرام قـيادة شـرطة
نيـنـوى وبـنـاءً عـلى مـعلـومـات دقـيـقة
تـمـكــنت من إلـقــاء الـقـبـض عـلى أحـد
تـهـمـ وضـبط مواد طـبـيـة وادوية ا
داخل عجـلتـه في قريـة هلـوم الـتابـعة
لـنــاحـيــة الـعــيـاضـيــة خالل مــحـاولـة
إدخــالـــهـــا الى احملـــافــظـــة). وافــادت
مديرية آسايش اربـيل باعتقال سائق
ديرية اغتصب فتاة اجنـبية.وذكرت ا
في بيان انه ( اعتـقال سائق سيارة
اجـرة قـام بـاغــتـصـاب فـتــاة اجـنـبـيـة
حتت تـهـديـد الــسالح خالل االسـبـوع

اضي).  ا
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وصـــنــاعــة الـــوهم في الـــتــواصل
االجــتـــمــاعي واثـــره عــلى االعالم
العراقي للدكتور صفد الساموك).
واضـــــاف الــــشـــــامي ان (احملــــور
الــثــالث ســيــتـنــاول الــســيــاسـات
العـامة واثر االعالم احلـكومي في
التعامل مع الرأي العام للصحفي
مــازن صـــاحب هــادي. وســـيــديــر
الـنــدوة الـدكــتـور مـحــمـد اكـرم ال

جعفر). 
ـتـنـبي ـلـتــقى في قـاعـة ا ويـقـام ا
بـنـادي الـصيـد الـسـاعـة الـعـاشرة
من صــبــاح الــســبت  27نــيــسـان

اجلاري. 
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تـــقـــيـم اجلـــمـــعـــيــــة الـــعـــراقـــيـــة
لــلـســيـاســات الـعــامـة والــتـنــمـيـة
البشرية ملتقـاها العلمي الشهري
بعنوان (الرأي الـعام وانعكاساته
عـــلى االصالح الـــســيـــاسي بـــعــد

.(2003
وقــالت بـــطــاقــة دعـــوة تــلــقـــتــهــا
(الـــزمــان) من رئـــيس اجلــمـــعــيــة
الــدكــتـور لــبــنـان هــاتف الــشـامي
لتقى سيناقش محاور امس ان (ا
عدة بيـنهـا التحـوالت في مدركات
الـرأي الـعـام الـعـراقي بـعد 2003
لــلــدكـــتــور عــبـــد الــعــظـــيم جــبــر
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كوكبـة من الصحـفي الـعراقي من
ن رواد الـــصــحــافــة الـــعــراقــيــة  
قــدمــوا  الـكــثـيــر من الــعـطــاء بــنـقل
احلـقــيـقـة لــلـمـواطـنــ عـبـر وسـائل
األعالم اخملــتـلـفــة). وكـرم الــيـاسـري
نــخـــبــة من رواد الــصـــحــافــة  ومن
بينـهم مدير مـكتب (الزمـان) سعدون
اجلابري بـدرع التمـيز.. وكذلك بدرع
ـنــطـقـة هــيـئــة اإلعالم واالتـصــاالت 
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الفـرات األوسط ونـقـابة الـصـحفـي
الـعــراقـيـ فــرع الـنـجـف  كـمـا كـرم
بشهادة تقديرية من مكتب احملافظ..
وهويـة الصـحـفيـ الرواد الـصادرة
مـن دائــــــــرة اإلعـالم واألتـــــــــصــــــــال
احلكـومي عرفـاناً وتـقديـراً لألسهام
والدور في إغـنـاء السـاحة االعالمـية
بــالـــفــكــر الـــنــيــر بـــنــقل احلــقـــيــقــة

للمواطن عبر وسائل األعالم.
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اختتمت نقابة الصحفي العراقي
فرع النـجف فعـاليات عـيد الصـحافة
شـاركـة وفود من النـجفـية   109و
إيـران وسـوريـا ولــبـنـان  فـضال عن
احلضور الـرسمي للـحكومـة احمللية
وعدد كبير من الصحفي ومراسلي
القنوات الفـضائية. االحتـفالية التي
حضرها محـافظ النجف أقيمت على
قـــاعـــة شـــهـــيـــد الـــصـــحـــافـــة عـــلي

األنصاري في فرع النقابة. 
W Ëc³  œuNł

وفـي كــلـــمــة حملـــافظ الـــنـــجف لــؤي
الــيـــاســـري أشــاد بـــدور الـــســلـــطــة
ـبـذولة الـرابـعـة والسيـمـا اجلـهـود ا
من الصـحـفيـ ألجل إيـصال رسـالة
ــديـنــة وصــوتـهــا إلى كل الــعـالم . ا
واشـــار الــيـــاســـري إلى أن ) (رجــال
الــــصــــحــــافـــــة واإلعالم حتــــمــــلــــوا
مـــســـؤولـــيـــة نـــقـل احلـــقـــيـــقـــة إلى
اجلــمـاهـيــر). من جـهــتـهــا ثـمن فـرع
ـبـذولــة من قـبل الــنـقـابــة اجلـهــود ا
مـــحــافظ الـــنــجـف  والــتــســـهــيالت
الـــكـــبـــيـــرة الـــتي قـــدمـــهـــا لألســـرة
اإلعالمـيـة والصـحـفـيـة. وقـال رئيس
الــفـــرع ايــاد اجلــبــوري في كــلــمــتــة
(الـيـوم نخـتـتم احـتفـالـيـتنـا الـكـبرى
ـــنـــاســـبـــة الـــذكـــرى  109لـــعـــيــد
الصحافة النجفـية. كما نكرم الوفود
ـشاركـة بأحـتفـاليـة عيد الصـحفـية ا
الـصـحـافة الـنـجـفـيـة  وكـذلك تـكر


