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ونــحت مــفــرداته بــأســلــوب الـســهل
ـمـتـنع الــتي يـفـهـمـا اغـلب شـرائح ا
اجلـمـهـور وتـسـهل عـلـيه اسـتـيـعـاب
رسـائلـهـا ومرامـيـها وانه ال يـتـعالى
على جـمهـوره بلغـة بالغيـة نخـبوية
رغم قــدرته عــلـى صـنــاعــتــهــا نــظـراً
لـقــامـوسه األدبي وإحــاطـته بــفـنـون

عاني والعناية بترتيبها). ا
ــــعـــرض الــــعــــديـــد من وتـــضــــمن ا
ــكــتــوبــة الــعـــنــاوين واإلصــدارات ا
لـلـمـوسوعـة الـعالمـة الـسـيـد حـس
الـصـدر ومـنــهـا (في قـضـايـا الـزواج
واألســرة وأســبـوع شــعــري ولــقـاء
رحلة على ضفة الشـعر والزواج وا
اجلـهـاديـة  واإلمـام الـصـادق عـطـاء
وإشعـاع وهاك منـا دماءنـا يا عراق
 ومـوسـوعــة الـعـراق اجلـديـد صـدر
منها 17 عشر جزء  وعمار في باقة
ــوت الـصـدر من األشـعــار و ال لن 

رجعية الشهيدة). وا
عـــلى صـــعـــيـــد اخـــر ســلـــمت وزارة
اخلــــارجــــيـــة  173 قــــطــــة أثــــاريـــة
ولـوحـات تراثـيـة الى وزارة الـثـقـافة
ـتحـدث باسم الوزارة واآلثار.وقال ا
احـمــد الـصـحــاف في بـيـان امس إن
(173 قـطــعـة اثـريـة ولــوحـة تـراثـيـة
ولـوحــتـان فـنـيــتـان سـلـمــهـا الـوزيـر
محـمد عـلي احلـكيم إلى الـوزير عـبد
األمــيـر احلــمـدانـي في مـقــر الـوزارة

ــراسـم حــضــرهــا عـــدد من قــيــادة
 .( الوزارت

وافاد الـسـكرتـير الـشـخصي لـرئيس
ـــهــدي بــنــقل الـــوزراء عــادل عــبــد ا
مجـمـوعة من الـوثـائق واألفالم التي
تعني بـالذاكرة الـعراقيـة الى متحف
خــاص.وقـال الــفــريق الـركـن مـحــمـد

ــنــاســبـــة ألــقى الــدكــتــور وبـــهــذه ا
اجلابري كلمـة جاء فيها : (أن وزارة
الــثـقــافـة حتــتـفـي الـيــوم بـقــامـة من
قــامـات الــعـراق الــتي جـابت الــعـالم
حــامـلــة اسم الــعـراق في ضــمـيــرهـا
وقــلــبـهــا وعــقــلــهــا لــتــكــون أمــيــنـة
بـاعـتـبـارها الـشـجـرة الـبـاسـقـة التي
نضجت عـلمـاً وتضحـيات) وأضاف
(الـيـوم ينـطـلق الـعـراق إلى حـاضره
ـــواهب من خـالل هـــذه الـــعــقـــول وا
واألقالم احلــرة الـــتي دونت ووثــقت
وسوعة هذا البلد الذي تعرض لكل
مـا يــهـدد وجــوده وكـيـانـه ومـاضـيه

وحاضره ومستقبله).
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من جانـبه ب رئـيس حتريـر جريدة
الـزمـان الـدكـتـور احـمـد عـبـد اجملـيـد
بـكـلـمـته عن سـمـاحـة الـسـيـد حـس
الـــصــــدر (وفي مـــيــــدان الـــكــــتـــابـــة
الـصـحفـيـة بـرزت سمـاته اإلنـسـانـية
وقــيــمـه األخالقــيــة وآمن أن صــريــر
ــدافع وان الــقــلـم أقــوى من هــديــر ا
الـكـلـمـة أمـضى من حـد الـسـيف وان
ــكن أن يــشع عــلى الــعـالم نــورهــا 
ويـحـيل ظالمه إلى احلـريـة) مـشـيـراُ
إلى إن (وبــرغم انــحــداره احلـوزوي
فـــإن الـــعـالمـــة بـــرع في الــــكـــتـــابـــة
الــصـــحـــفـــيـــة وأبـــدع في أســـلـــوبه
قـالة الـصحـفية اخلاص في كـتابـة ا
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ـرة لالسـتـمـاع جـديـدة ولـكن هــذه ا
إلى ضــــحـــــايــــا داعش وتـــــفــــكــــيك
عـقـيـدته) ,واضـاف ان (الـتـنـظـيم لم
يـكـن عـصــابــة أو جـمــاعــة مـتــمـردة
متـنـقـلـة بل كـان جـانبـا غـيـر مـعـتاد
ولفت بـالـنـسـبـة لـلـعـدالـة الـدولـية) ,
الى انـه (لـم يــــــكـن لــــــدى داعش أي
مــحـــرمــات  ومن كـــان يــعــتـــقــد أنه
سيرى في القـرن احلادي والعشرين
عمـلـيـة صلب وإحـراق رجـال أحـياء
في أقــفـــاص واســتـــعــبــاد جـــنــسي
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اكد رئيس الـفريق الـدولي للتـحقيق
الــدولي بــشــأن جــرائم داعش كــر
خان ان الـعـراق واالنسـانـية بـحادة
الى نـــورمــبـــرغ خـــاصــة حملـــاكـــمــة
الــدواعش عــلـى غــرار مــا حــدث مع

 . النازي
وقـــال خـــان في تـــصــــريح امس انه
عــلى (غـــرار مــا حــدث مع الـــنــازيــة
يـجب تــشــكـيل مــحــكـمــة نـورمــبـرغ

بغداد
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حميـد البيـاتي في تصريح امس انه
(كـخـطـوة اولى انــهى اجلـهـد الـفـني
االختـصاصي مهـمته في عـملـية نقل
االفالم واالشرطة اخلاصة بالسينما
العـراقـية وغـيـرها من الـوثـائق التي
تعني بـالذاكرة الـعراقيـة الى متحف
ــرئـــيــة تــأسس خـــاص بــالــذاكـــرة ا
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لالسف هـكذا تصرف وسـلوك ال ينم عن مـهنيـة صحفيـة ولياقـة ادبية ان كان
سؤول عـنه واالعتذار متـعمدا وان كـان سهـوا فهذا اهـمال يجب مـحاسبـة ا

عن تصرفه.
رفوضة في االخر قامتكم ومقامكم اكبر من هذه التصرفات ا

لكم كل احملبة واالحترام اخي الدكتور عبداجمليد
×œuL - أربيل  ÕUH  }
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عروف جريـدة الزمان لها بـاع طويل ولها مـكانتها في السالم عـليكم دكتـور ا
الشـارع العراقي والـعربي وشفـافيتـها بنـقل احلقيـقه فكل الصـحف تضامنت
مع جـريدة الـزمان وكيـف ال ورئيس حتـريرها شـخصـيه قويه ومـعروفه  مـثلك

دكتور احمد
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نرفض الـتصرف الالمهني ضد صـحيفة الزمان فلـيس لهم احلق بان يهملون
تضـحـيـات صحـفي الـزمـان والتـي استـمـرت لـسنـوات طـويـلة مـنـذ عام ٢٠٠٣
بـدع االستـاذ الدكتـور احمـد عبـد اجمليد ولغـاية يـومنـا هذا  وفي مقـدمتـهم  ا
رئيس حتـرير صحيفة الزمـان الذي قدم تضحيات مـلموسة في ظروف قاسية
باسـتهداف الصحفي بعـد عام ٢٠٠٣ وال ننسى تلك االيام السوداء يوم كان

القتل على الهوية  
بنى اجلريدة بال كن ان انسى ايام كنـت لوحدك حتضر   وانـا شخصيا ال 
حـمــايـات ومـســدسـات  وتـعـبــر اجلـسـر ســيـرا عـلى االقــدام حتـمل حـقــيـبـتك
الصـغيـرة تضم الـورقـة والقـلم لتـكشف عن احلـقيـقـة وتلـمم بكـلمـاتك وكلـمات
وقـفـنـا  األصم واالبـكم ان صـحـيـفة العـامـلـ مـعك وحـدة الـوطن  ولـيـعلـم 
اضي واحلاضر الزمـان برئيس حتـريرها سيـبقى اسمـها حاضر في زمـان ا

ستقبل وا
w{«— ¡UHO¼ } - بغداد

Âb∫ شباب سودانيون يلعبون كرة قدم في ساحة ترابية بالعاصمة اخلرطوم  …d

{  اخلـرطـوم - (أ ف ب) - يـخـوض
الشـاب السـوداني عماد سـالم حافي
القدم مباراة لكرة القدم في ساحة
تـرابـيـة غـيـر مـجـهـزة في اخلـرطـوم
وهو يحلم أن توفر له االنتفاضة في
ـواصــلـة تــطـويـر الــسـودان فـرصــة 
مـــــــهــــــــاراتـه وقـــــــيــــــــادة بـالده إلى

انتصارات رياضية.
ـكن يـومـيـا وقـبل غـروب الـشـمس 
مـشـاهـدة مـبـاريـات وديّـة تـخـوضـها
فــرق يــرتـــدي العــبـــوهــا قــمـــصــانــا
رياضـيـة في أراض تـرابيـة مـنتـشرة
بـكــثـرة في كـافــة أحـيـاء الــعـاصـمـة
لـكــنـهـا مـلــيـئـة بـاحلـفــر وتـخـلـو من
ــتـطــلـبــات الـبــديـهــيـة مـثـل شـبـاك ا
ـلـعب أو لـلـمـرمى وخـطـوط حتـدّد ا
حتى أضـواء كاشـفـة تسـمح بالـلعب

ليال.
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وقال سالم البالغ  17 عاما بحزن "ال
تـــوجـــد إمـــكـــانــيـــات عـــلى اإلطالق.
أحـــتـــاج إلى حـــذاء وأدوات وإعــداد
وتدريب وكل ذلك غير موجود" فيما
يـتـصـاعــد الـغـبـار خـلـفه حتت أقـدام

رفاقه وهم يجرون خلف الكرة.
وتــابع الــفــتى الــنــحـيـف الـقــادم من
جــزيــرة تـوتـي حـيث يــلــتــقي الــنـيل
األزرق بـــالــــنـــيل األبــــيض في وسط
ـباراة الـتي انتهت اخلرطوم لـلعب ا
بفوز فـريقه بثالثـة أهداف لهدف "ال
أحـد يـحـفّـزني عـلى أنّ أطـوّر نـفـسي
أو أن أكــــــــــــون أفــــــــــــضـل العـب فـي
الـســودان أو في إفـريــقـيــا. ال يـوجـد

حافز وال توجد مالعب مجهزة".
وأضاف سـالم وهو ابن مـزارع فقـير
"أتمنى أن تغيـر الثورة هذا الواقع"

واحـدة فـقط بــكـأس األ اإلفـريـقـيـة
(كـــــان) وكـــــان فـي ذلك فـي الـــــعــــام

وآخر مرة شارك فيها بهذه .1970
البطولة كان في العام 2012.

ـــــريخ" هـــــو الـــــفـــــريق كـــــمـــــا أن "ا
السوداني الوحـيد الذي فاز بـبطولة
إفـريـقـيـة لألنـديـة وذلك مـرّة واحـدة

في العام 1989.
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ورغم تـوسـعـة كـأس األ اإلفـريـقـية
هـذا الـعـام لـتشـمل 24 فـريـقـا عـجز
ــشــاركـة فـي الـدورة الــســودان عن ا
الـتي اقـيـمت في مـصـر وتـوجت بـها

اجلزائر هذا الشهر.
وأثــار ذلـك غــضــبــا وإحــبــاطــا لــدى
الـســودانـيـ الـذين يـرتــدي الـكـثـيـر
مــنـهم بــشـكـل اعـتــيـادي في احلــيـاة
اليومـية القـمصان الـرياضيـة ألشهر

ية. األندية العا
وبـرر بانـي تراجع الـكـرة بـالـسودان
بـ"غــيــاب االهــتـمــام الــرســمي بــكـرة

القدم".
وأوضح أنّ هـنـاك حـالـيـا  30مـلـعب
عشب خاصا لإليجار في اخلرطوم.
وقـال منـذر حـسن الـذي يدرب فـريـقا
للشباب معظم العـبيه ضعاف البنية
واهب في حيّه السـكني إنّ "مـعظم ا
في الــســـودان ال جتــد فــرصــة حــتى
رحلة متـقدمة. هناك تتطور وتـصل 
العـــبــون مــهـــرة لــكــنـــهم ال يــجــدون

ناسب". اإلمكانيات والدعم ا
ــيـات وأشـار إلـى عـدم وجــود أكـاد
لـكـرة الـقـدم في الـسـودان مـا يـحـرم

واهب من "التعلم والتطور". ا
وتــابع الــشــاب الـبــالغ  21عــامـا أنّ
"أغلـب الالعبـ الـسودانـيـ أقصى

طـمـوحـهم ان يـلـعـبـوا في الـهالل أو
ـــريخ. لـــيس لــديـــهم الـــطــمــوح أن ا
يــــصـــلـــوا إلـى أوروبـــا" في إشـــارة

ألشهر نادي في السودان.
وأشـــار بــاني إلـى أنّه لم يـــســبق أن
احــتــرف العب ســـوداني يــنــشط في

الدوري احمللي في ناد أوروبي.
ويـعـتـبــر الـدوري الـسـوداني وجـهـة
مـفـضلـة ومـربـحة لـالعبـ الـقـادم
من غـرب إفريـقـيـا الـذين يسـتـفـيدون

من حاجة األندية السودانية لالعب
. اجلاهزين في غياب إعداد الناشئ
من جـهـته قــال عـضـو مـجـلس إدارة
نادي الـهالل مـحـمد هـارون إن نـظام
الـــبـــشـــيـــر أضـــر بـــكـــرة الـــقـــدم في

السودان.
وقـال لـفـرانس بـرس إنّ الـبـشـيـر قاد
"نـظـامـا إسـالمـيـا يـعـتـبـر كـرة الـقـدم
نـشـاطـا تـافـهـا ال يسـتـحق الـدعم وال

كن االستثمار فيه".

ثـقـف  مـنـصـة القـراء وعـنـوان البـاحـث هـنـا الـزمان صـوت الـفـقراء وقـبـلـة ا
اسطـورة البقاء عصية على السياسي  مدرسة تخرج منها  اسماء المعة في
تاريخ الـصحافة العراقية  فمنـهم من تبوأ مناصب رفيعة واخرين غادروا الى
دار البـقاء االبدي .. تمر االيام والسنون وهي تـعلو وتسمو علو البدر في افق
السـمـاء  بـاقـية خـالـدة وهم راحـلون ذاهـبـون ال اثـر وال مـأثر لـهم اال بـالـزمان
عــنـوان الـشــمـوخ ورمـز الــوطن  فـهـي كـالـنــجم تألأل في عـتــمـة الــسـمـاء ومأل
أريجـها كل األركان  باالمس استهدفوها وغيـبوا كلمة رئيس اركانها االستاذ
الدكـتـور احمـد عـبـد اجمليـد  الـتـاريخ والصـحـافـة عنـوانـا وصـفة  جـبال وقـمة
سـيرة هو فـعال وقوال شـجاعا ومـهنيـا ال تأخذه شمـسا ال حتجـب بغربـال  فا
في احلـق لـومـة الئـم  فـالــرمـز ال يــغـيب والــوطـني ال حتــجب كـلــمـته فـي بـيـان
ـهــنـيـة الــرئـاسـة الــذي ال يـغــني وال يـســمن من جـوع .. ولــكن احلق يـقــال وا
تاعب وقواعد الـتغطية االعالمية  وليس نحن مطـلوبة  هكذا تعلمنـا في مهنة ا
ا عـنـدمـا يـكون ـوضـوع او اسـتـهـداف جلهـة مـعـيـنـة  وا بـصـدد شـخـصـنة ا
ـثل رئـيس اجلـمهـورية الـقول بـأنه اعالم رئـاسي يجـدر بـاالشارة الى كـلـمة 
دون غـيرها  اما اذا ذكرت اسـماء اخرى وتضـمنت االحتفـالية كذا وكذا دون
ـؤسـسـة رصـيـنة االشـارة الى كـلـمـة رئـيس جـريـدة الـزمـان فـيـعد اسـتـهـدافـا 
ا تـعتـرف بحضـوره احملافل الـدولية وعريـقة ولـرئيسـها عـبد اجمليـد الذي لـطا
ــقـــدور احــد ان يــصل الـــيه النه تــأريخ قــبل احملـــلــيــة  ال يــنـــازعه احــد وال 
والتـاريخ ال يـغـيب وال يـنسـى الوطـنـيـ الذي صـنـعـوه بأجنـازهم ومـنـجـزاتهم
ستمر وليس ثمة سلطة تعـلو على سلطة عقله وال حجة تسمو على وعطـائهم ا
حجـته فـليس هـو بحـاجة الـى ذكر اسـمه في هذا الـبيـان غـير مـكتـمل االركان
النه قامـة صحفية معروفـة منذ سن طويلـة ومسيرته الشخصـية معلومة لدى
وظف الذي كتب اجلمـيع ومن هنا نطالب الرئاسة بـبيان االسباب التي دعت ا
البـيان الى شـطب اسم الـدكتـور احمـد عبـداجمليد مـنه واالكـتفـاء بذكـر اسماء
االخـرين من دون االشـارة الـى حـضـوره او كـلــمـته بــحق احملـتـفى بـه الـسـيـد
حسـ الصدر  كما وندعو حامي الدستور وراعي حقوق العراقي ورئيسهم
ـهــنــيــة بــشـكـل خـاص الى الــتــدخل وشــجب هــذا الــفـعـل الـذي يــسيء الـى ا
والسـلطة الرابعـة بشكل عام   الن ما حـدث يؤسفنا جـميعا بأن يصل االعالم
ا هنـية وقواعد التغـطية التي لطا سـتوى بفقدانه ا الرسـمي واحلكومي لهذا ا
وضـوعـية تكـرر عـلى مـسمـعـنا ونـحن طـلبـة في كـلـيات االعالم وهي الـدقـة وا
واحلـيادية في نقل اخلـبر او اي شيء اخر  واذا كـان هذا االمر غيـر مقصود
وقف والنقبل االسـاءة بحق شخصيات صحفية من قـبلهم فالبد من ايضاح ا
لــهــا بــصـمــة وجــذور في صــاحـبــة اجلاللــة ومــؤثـرة في
اجملـتمع  وكما هو قـول الشاعر (لقـد أسمعت لو ناديت
ن تـنـادي)  فـهــنـا الـزمـان صـوت حـيـا ولـكن ال حــيـاة 

ثقف .  الفقراء وقبلة ا

مقابر جماعية أو خيام النازح أو
من محفوظات التـنظيم لن تبقى في
مــكـتـب لـلــزيــنــة). وكــان لـلــفــاشــيـة
ـانــيــة في نـورمــبــرغ عـام 1945 األ
و 1946أول مـــحـــكــمـــة دولـــيـــة في
الـتـاريخ انــشـئت حملـاكــمـة مـجـرمي
ـــســؤولــ عن احلــرب الــنـــازيــ ا
عمـلـيات قـتل يـهود بـشكـل منـهجي.
ــانـــيــا وكــمـــا عــلـــمت نـــورمــبـــرغ أ
وأوروبـــا  فـــإن مـــحـــاكـــمـــة داعش
ستـخـدم العـراق وأطـراف أخرى في
الـــعـــالم حــــيث قـــد تـــكـــون هـــنـــاك
مكـونات عـرضة لـلسـقوط في دعـاية

داعش . 
وبالفـعل فقـد أجريت محـاكمات في
فرنسـا لهجـمات تبـناها التـنظيم أو
ــانــيــة في مــيــونــيخ حــيث ديــنت أ
بعدما تركت فتـاة أيزيدية بيعت في
ســـــوق الــــــنـــــخــــــاســـــة وتــــــمـــــوت
ـاضي .وعـلى مـدار الــعـام ا عـطـشــاً
يــجــول هــذا احملــامي الــبــريــطــاني
العـراق مع نـحو  80شخـصـاً جلمع
األدلــة والــشــهـــادات. ويــقــر رئــيس
تحدة فريق التحقيق التابع لأل ا
ـــســـاءلـــة عن اجلـــرائم لـــتـــعــزيـــز ا
ـرتــكـبــة من جــانب الـتــنـظــيم بـأن ا
الـعــمل الــذي يــقــوم به (جـبـل يـجب

تــسـلــقـه) بـالــتــزامن مـع قــيـام األ
ـتـحـدة بـتـحـلـيل مـا يـصل إلى 12 ا
ألف جـثـة اسـتــخـرجت من من أكـثـر
من مـئــتي مـقــبـرة جـمــاعـيـة و600
ألف شــريط فــيــديــو جلــرائم داعش
إضـــــافــــــة إلى  15ألف وثــــــيــــــقـــــة
لبيروقراطية التنظيم نفسه. ووصل
ـتحـدة بـرئاسـة خان وفد من األ ا
الى محـافـظة ديـالى لتـوثـيق جرائم

داعش . 
rz«dł oOŁuð

وقال النائب الثاني لـلمحافظ محمد
قتـيـبـة البـيـاتي لـ (الـزمان) امس إن
ـتــحــدة وصل إلى (وفـداً مـن األ ا
ديـالى لـتـوثــيق جـرائم داعش بـحق
ـسـاجد النـسـاء وأئـمـة اجلـوامع وا
ـــــتــــضـــــررين), وكــــذلـك األهـــــالي ا
وأضــاف أنـه ( عـــقــد اجـــتـــمـــاعــا
ــنـــاقــشــة جــدول أعــمــال مــوســعــا 
ناطق التي الوفد) مبيناً أن (أبرز ا
تـمت مــنــاقـشــتـهــا لـتــوثــيق جـرائم
داعش فـــيـــهـــا هي شـــمـــال قـــضـــاء
ـقـدادية) ,مـؤكـدا ان (مـديـر هـجرة ا
ديالى ابـتهـال الدايـني  استـعرضت
خالل االجــتــمــاع اعــداد الــنــازحــ
والــعــائــدين  في مــا طــالــبت زيــارة
الــوفـد لــلــمــنــاطق احملــررة لالطالع
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أكد وزيـر الثقـافة والـسيـاحة واآلثار
الـدكــتـور عـبـد األمــيـر احلـمـداني أن
(وزارة الثـقافـة ستـستـمر بـاالحتـفاء
وتـكـر الرمـوز الـثـقـافيـة والـعـلـماء
ـبــدعـ وهم عــلى قـيــد احلـيـاة) وا
مـضــيـفــاً أن (هـذا اقل واجب تــقـدمه
الـوزارة اجتـاه مبـدعـيـهـا وعلـمـائـها
من خـالل مــــــنــــــجــــــزهـم اإلبــــــداعي

والثقافي).
وأعــرب احلــمـــداني خالل حــضــوره
معرض ( موسوعـة العراق اجلديد )
إلصـدارات الـعالمـة سـمـاحـة الـسـيـد
حـســ مـحــمـد هـادي الــصـدر الـذي
أقيم برعاية رئيس اجلمهورية برهم
صـالح  بـالتـعـاون مع دائـرة الـفـنون
الــعـامــة في مــقــر الـوزارة عـن دعـمه
ـنـجـز ـعـنـوي لالحـتـفـاء  ـادي وا ا
الرموز الثقافيـة والدينية التي تمثل

اسم العراق.
عرض الذي إستمر ليومي وحضر ا
ـثل رئـيس 28/29 تـمـوز اجلـاري 
اجلــمـهــوريـة األســتــاذ عـلي شــكـري
والـــوكــيـل األقــدم لـــوزارة الــثـــقــافــة
الــدكــتــور جــابــر اجلــابـري ورئــيس
حتـــريــر جـــريــدة الـــزمــان الـــدولــيــة
الـدكــتـور احـمـد عـبــد اجملـيـد وجـمع
ــفــكـرين غــفـيــر من رجــال الـدين و ا

. واألدباء واإلعالمي
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على احتياجاتها) .  من جهة اخرى
 ,كـــــشف  ,االمــــ الــــعــــام لـــوزارة
البيشمركة في اقليم كردستان جبار
الـيـاور عن اتــفـاق مع وزارة الـدفـاع
االحتـــاديـــة بـــشـــأن تـــشـــكـــيل قـــوة
ـتـنازع عـلـيـهـا .وقال مشـتـركـة في ا
الياور ان (اجتمـاع الوزارت تناول
ثماني فـقرات بضـمنـها تشـكيل قوة
مــشـتــركــة فـي مـنــاطـق خـارج ادارة
االقـلـيم لـضـمـان االمـان واالسـتـقرار
وصل وصوال فيها الـتي تمتـد من ا
) ,مـشيـرا الـى ان (وفدا الى خانـق
رفيعا مـن بغداد كان مـقررا له زيارة
ـاضـيـة من  10ـ 15 اربـيل لـلـمــدة ا
من الشهر اجلـاري ومازلنا بـانتظار
ـباحثات) ,واضاف وصوله التمام ا
ان (االجتماع السـابق ب اجلانب
بحث تـشكـيل مركـز للـتنـسيق لـدحر
فــلــول داعـش في مــنــاطـق نــيــنــوى
وديالى وكركوك) ,مؤكدا ان (الـعمل
مـسـتـمـر لـلـوصـول الى آلـيـة تـنـفـيذ
الـفــقــرات الـتـي  االتـفــاق عــلـيــهـا
ســابـــقــا). وكـــان جــهـــاز مــكـــافــحــة
االرهــاب فـي كــردســـتـــان قـــد اهــاب
ـواطـن الى مـسـاعـدته باعـتـقال با
طـلـوب الـثـالث عـلى خلـفـيـة مـقتل ا

دبلوماسي تركي في اربيل.

فـي إشـــارة إلى االنـــتـــفـــاضـــة الـــتي
أطاحت الـرئيس عمـر البـشير بـعدما
حكم البالد لـنحو  30عاما ولم حتظ

كرة القدم في عهده باالهتمام.
وال توجـد دوريـات تنـافسـيـة رسمـية
كن أن ينـشط فيها سالم للناشـئ 
واقرانه مـا يدفع النـوادي الصـغيرة
في األحـيـاء لـتـنـظـيم مـبـاريـات وديـة
العب بــيـنـهــا بـاســتـمــرار في هـذه ا
ـتـردّي ـرجتـلـة ولــو أن وضـعـهـا ا ا
يـــعــــرض الــــكـــثــــيــــر من الالعــــبـــ

لإلصابات.
وقال نائب رئيس االحتاد السوداني
ـيادين لكـرة القـدم الفـاحت باني إنّ "ا
الـتــرابـيـة مـتــاحـة بـكـثــرة والـفـرصـة
مــتـاحــة امـام الــنـاشـئــ لـلــعب كـرة
القدم لكنه نشـاط عفوي وغير منظم

وبدون تدريب أو إدارة".
وتـابع في مـقـابـلـة مع وكـالـة فـرانس
بـرس في مــقـر االحتـاد الــذي تـعـلـوه
قــبّــة شـيّــدت عــلى شــكل نــصف كـرة
بـــيــضـــاء كـــبـــيـــرة أنّ "كـــرة الـــقــدم
أصبحت صنـاعة لكن في السودان ال
تـزال تمـارس بـالـفـطرة. هـنـاك غـياب

." نافسات الناشئ
وأشــــار بــــانـي إلى أنّ غــــيــــاب هـــذه
ـنع األنديـة الـسودانـية نـافـسات  ا
من االهـتـمـام بــالالعـبـ الـنـاشـئـ

لكـنه كـشف أن االحتاد يـنـوي تنـظيم
دوريـات خـاصـة بــهم بـدءا من الـعـام

قبل. ا
ولم يـــتــأهـل الــســودان أبـــدا لــكــأس
الـــعـــالـم رغم الـــشـــغف الـــســـوداني
الـكـبـير بـكـرة الـقـدم. وفـاز الـسودان
ــؤســـســة أحــد الـــبــلـــدان الــثالثـــة ا
لالحتـاد اإلفــريـقي لـكــرة الـقـدم مـرة

وأعرب عن أمله في أن "يغـير النظام
نظمة ان اجلديدان القوان ا والبر
لــكـرة الـقــدم" والـتي تــمـنع بــحـسـبه
ـمـلـوكـة أساسـا لـلـدولة من األنـدية ا
االســتــثـمــار والــتـطــور. بــدوره أكّـد
سـؤول بـاني أنّ "الـرياضـة حتـتاج ا
اســـتـــقـــرارا. اذا حـــصـل اســـتـــقــرار
ستـصبح الـرياضـة في حالـة جيدة"
وختم "أتمنى أنّ تعـطي الثورة دفعا

قويا جدا لكرة القدم في السودان".
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ا جرى في جلسة االحتفاء بالسيد حس الصدر اندهشت كثيرا وتفاجأت 
كـتب االعالمـي لرئـيس اجلـمـهـوريـة وهي مـنـاسـبة ثـقـافـيـة خـالـصة من قبـل ا
بـعـيـدا عن اي انــزيـاحـات او سـلـوكـيـات غـائـمـة ومـا ازعـجـني حـقـيـقـة اهـمـال
ي كبير وصحفي قـدير وأستاذ ومعلم ألجيال عديدة في االشارة لـكلمة اكاد
وهذا اقل ما يقال عنه الصـحافة العراقـية أال وهو الدكتور احـمد عبد اجمليـد 
سـوء سلوك وقلة وعي وجهل مـطبق يخيم على مـكتب الرئاسة االعالمي الذي
ـوذجــا حـضــاريــا في الـتــعـامـل الـراقي مع كــان يـجب ان يــكـون مــثــالـيــا وأ
شـخـصـيـة لـهـا وزنـهـا وثـقـلـهـا في الـوسط االعالمي الـعـراقي ودون ان يـكـون
مـسـبـوغـا بـدوافع سيـاسـيـة غـريـبة او امـزحـة مـريـضـة وينـبـغي عـلى الـرئـاسة
علن وهو الـذي استهل مهامه بشـخص الرئيس برهم صـالح تقد االعتـذار ا
ثقف وهو تنـبي والتقى بجماهـير ا بزيـارة منهل الثــــــقافـة العراقي شارع ا
ما يـعـني مـتشــــــــــكل وداعم ثـقـافـــيـا روحـا وسـلوكـا فـكيـف يقـبل ان يـكون
ــشـوه والــفـاقـد لــكل الـلـيــاقـة والـذوق مـكـتــبه بـهــذه الـفـجــاجـة من الــتـعـامل ا
والرصـانـة  ولـيعـلم مـكـتب الـرئاسـة ان جـريـدة الزمـان تـبـقى منـبـرا حـرا لكل
الكـتاب وصوتـا مسـتقال يحـتوي كل االصـوات بجمـيع تشكـيالتهـا السيـاسية

والثقافية .. 
يـة الفـاعلة في والدكـتور االسـتاذ احمـد عبـد اجمليد مـثال لـلشخـصيـة االكاد
وســــــــطـنـا االعالمي ويــجب ان يـحـظى بــالـتـقـديـر واالحــتـرام واإلشـارة الـيه
ــكــتب الــرئــاســة االعالمي الــذي جتــاهل ابــسـط مـقــومــات الــتــعــامل شــرف 

والكياسة.. 
ونحن ننتظر من الرئاسة ان يكون لها موقف جاد وحازم
كتب االعالمي ـرفوض من قـبل ا اجتـاه هذا التـجاهل ا
وتـقد االعتذار في جميع الـقنوات الفضائـية العراقية
إلعــــادة االعــــتــــبــــار لـــــركن مــــهـم من اركــــان االعالم

نتظرون والصحافة العراقية وأننا 

ــواد حــديـــثــا) ,وأضــاف أن (هـــذه ا
كـانت مـرمـيـة بظـروف غـيـر نـظـامـية
وحتت األنــــقـــاض وفي الــــســـراديب

الرطبة).
واشار الى (نقـلهـا من أجل ترميـمها
لــتــشــكـل هــويــة الــعــراق الــوطــنــيـة

لالجيال القادمة). 

وزير الثقافة يشد
بقوة على يد السيد
حس الصدر 
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جبار الياور

وإلــقـــاء رجـــال من األســـطح وقـــطع
رؤوس?) ,مــضــيـــفــا (بـــرغم من ذلك
الرعب  ,فتلك اجلرائم ليست جديدة
لـــــــكـن اجلـــــــديـــــــد مـع داعش هـــــــو
األيديولـوجيـة التي تـغذي اجلـماعة
اإلجرامية مـثل النازيـ من قبلهم),
واوضـح خـــــــــــان ان (الـــــــــــعــــــــــراق
واإلنـسـانــيـة بــحـادة إلى نــورمـبـرغ
كن خاصـة وبـعـد هذه احملـكـمـة ال 
ألحد أن يتبـنى مباد كـفاحي الذي
كــتـــبه أدولـف هــتـــلـــر وأخـــذه عــلى
مـحـمـل اجلـد حـيث ســيـتم تــنـشـيط
إشـارات اإلنـذار لـلـوعي اجلـمـاعي),
وتــابع ان (نـــورمــبـــرغ فــصـــلت سم
ــاني ولم الـفــاشــيــة عن الــشـعب األ
تـكن هـنـاك مـسـؤولــيـة جـمـاعـيـة بل
أفــــراد مــــســـــؤولــــون ومــــدانــــون ,
وبالـتـالي فـأن مـحكـمـة لـلتـنـظـيم قد
تــســاعــد عــلى فــصل سمّ داعش عن

الطائفة السنية).
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ورأى خان ان (ذلك سـيسـاعد أيـضاً
في إزالــة الـغــمــوض وتـفــكــيك هـذه
كن لـلجـمهور  أن األيديولـوجيـة و
يـدرك حقـيـقـة واضـحـة إنـهـا الـدولة
األقل إسالميـة في الـوجود) ,مـؤكدا
ان (هذه األدلـة الـتي  جـمـعـها من


