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يـد تنـظـيم داعش االرهـابي في فـترة
احتالله للمحافظة). 

وأضـاف انـه (وبـإســنـاد من مــجـلس
واشراف رئيس االستئناف وبجهود
الكـات الـعامـلة في استـثـنائـية من ا
شــــعـــبــــة احلــــاســــبــــة في رئــــاســـة
االســـتـــئــنـــاف جــرت إعـــادة الـــعــمل
شروع الـضبط االلكـتروني جلميع
احملـاكم إضـافـة الى تـدريب وتـأهـيل
الكــات الـوظـيـفــيـة الـعـامــلـة عـلـيه ا
ـقر وربط احملاكم بـشبـكة مـرتبـطة 
رئاسة االستـئناف تـتمتع بقـدر كبير

من احلماية). 
وأشار الـبيـان الى أن (هذه اخلـطوة
تأتي ضمن إطار حمـلة اإلعمار التي
شــرع بـهـا مــجـلـس الـقـضــاء األعـلى
لـلــصـروح الـقـضـائـيــة في مـحـافـظـة
نـينـوى بـعد حتـريـرها من عـصـابات

داعش). 
وفي مـحافـظـة النـجف اتـهمت هـيـئة
ــطـار اســتــثــمــار احملــافــظــة ادارة ا
بالتـصرف فـرديا والتـصرف االموال
دون موافـقات اصـوليـة. وقال رئيس
الهـيئة ضـرغام كـيكـو في بيان امس
انه (سـبـق وان فـاحتـنــا ادارة مـطـار
ـوجب كـتـاب بـعـدم صرف الـنـجف 
االموال وتـنـفيـذ مشـاريع واسـتثـمار
ـــطــار اال وفـق الـــســـيـــاقــات داخـل ا
ـطـار االصـولـية) ,وتـابع ان (ادارة ا

مسـتمـرة في صـرف االموال وتـنفـيذ
مــنـشــآت دون مـوافــقـات اصــولـيـة),
مضيفا ان (الغريب باالمر ان االدارة
تتـجاهل الـكـتب الصـادرة وال جتيب
عـليـهـا والسـيمـا ان الـهـيئـة لـها حق
ــطـار ألنه مــشـروع ــتـابــعـة عــلى ا ا
اسـتـثـمـاري وفق قـانـون االسـتـثـمـار

عدل). رقم 13 لسنة 2006 ا
مؤكدا (مفاحتة هيئة النزاهة لغرض

فيـهـا مجـمـوعة من شـبـاب احملافـظة
ستخضـع الى دراسة جدوى على ان
ـنـاطق الـصـنـاعـيـة تـتم االفـادة من ا
ـتـطـلـبـات في احملـافـظـات لـاليـفـاء 
الــعـمل). مـن جـهــتـهــا اعــلـنت وزارة
الـــنــــفط عـن اعــــادة تـــأهــــيل ثـالثـــة

مشاريع نفطية كبيرة في نينوى.
ـنتـوجات الـنفـطية في  وقال مـدير ا
ــنـــديل في تــصــريح الــوزارة فالح ا
الكــــات الــــهــــنــــدســــيــــة امس ان (ا
وبالـتـعاون مع اجلـهـد الهـندسي في
الـــوزارة تـــمــكـــنت مـن اعــادة ثـالثــة
مشاريع نفطية كبيرة في احملافظة).
مبيـنا ان (نـينوى تـشهد تـنفيـذ اكثر
مـن مــصـــفى لـــلـــنـــفط في احملـــورين
اجلنوبي والـشرقي بعد ان  وضع
احلجـر األسـاس لـها من قـبل الـوزير
ثـــامــر الــغــضــبـــان الــذي أكــد دعــمه
ـنـتـوجات الـكـامل جلمـيع مـشـاريع ا

النفطية باحملافظة).  
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واعــادة رئـاســة اسـتــئـنــاف نـيــنـوى
شـروع الضـبط االلكـتروني العـمل 

جلميع احملاكم التابعة لها. 
وذكـر بـيـان جملــلس الـقـضـاء األعـلى
تــلـــقــته (الــزمـــان) امس أن (رئــاســة
محـكمـة استئـناف نـينـوى االحتادية
واحملــاكـم الــتــابــعــة لــهــا ســبق وأن
تعرضت لتخريب طال منشآتها على
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على فيـسبـوك امس  إنه (ابتداء من
اليوم االحد سـتندفع موجـة هوائية
قطبية شديدة البرودة مرافقة لرياح
شمـاليـة غـربيـة خفـيفـة الى مـعتـدلة
الـسـرعــة يـنـتج عــنـهـا هــبـوط حـاد
بدرجـات احلـرارة  يـشـمل اوال مدن
شـمـال غـرب الـبالد  وتــتـبـعه بـاقي
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حـذر مـتــنـبئ جـوي مـن هـبـوط حـاد
بدرجات احلرارة  في مـناطق البالد
كـافـة جـراء انـدفــاع مـوجـة هـوائـيـة
قـطــبـيــة شـديــدة الـبــرودة  بـدءا من

اليوم االحد . 
وقـال صــادق الـعــطـيــة في مـنــشـور

z_alhilly@yahoo.com

فم مفتوح .. فم مغلق
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التحقيق معهم من اجل احلفاظ على
ــال الــعــام وتــطــبـــيــقــا لــلــقــانــون ا
وحتـقيـقـا لـلـعدالـة).  الى ذلك وزعت
ــثـنى 360 احلــكـومــة احملـلــيـة في ا
قـطـعـة أرض سـكـنـيـة لـشـريـحة ذوي
الـــشـــهـــداء واجلـــرحى مـن الـــقــوات
األمنـية واحلشـد الشـعبي في مـدينة
السماوة.  وقال احملافظ أحمد منفي
في تــصــريح امس إن (قــسم األمالك
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عـنـدما تـأتي الـنتـائج عـلى عكس الـتـوقعـات يـحدث االحـبـاط هذا مـا يـقوله
ـكلف عـلـماء الـنـفس ومسـألـة االحبـاط لم تـخـطر عـلى بـال رئيس الـوزراء ا
مـحـمد تـوفـيق عالوي الذي أطـلق سـيال من الوعـود هي أقـرب الى األماني
مـنها الى األهـداف الواقعيـة برغم تشـخيصه الدقـيق لألمراض السـرطانية
الـتي أصابت جسد العملية السيـاسية منذ تولى أمرها الذين لم يعوا تاريخ
الـعـراق ويـؤمـنـوا بـرمـوزه الـشـاهـقـة واجنـازاته الـعـظـيـمـة فـأنـتجـت خـرابا

متعدد الوجوه يكابده العراقيون صباح مساء.
فـالـعـراقـيون مـحـبـطـون بـاألصل ألنـهم لم يـلـمسـوا شـيـئـا من الـذين تـبوأوا
ـاثـلة وان لم تـكن بـالـكم نـفسه ورأوا ـنـصب قـبله فـقـد سـمـعوا وعـودا  ا
الـذين تصـدروا الشـاشـات وقالـوا بطـريقـة توحي بـالقـدرة انهم سـيضـربون
الـفاسـدين (بيد من حـديد) وسـيحصـرون السالح بـيد الدولـة وسيـقضون
ـا تشـبث بـها الـعراقـيون عـلى الدولـة الـعمـيقـة لكن هـذه األهـداف التي لـطا
عـلى أمل حتـقـيقـهـا تالشت واذا بـاخلـراب يتـسع والـدولـة الـعمـيـقـة تزداد
ـنــفـلت يــشـيع حـتـى انـتـهى األمــر لـدى أحــدهم بـاحـتالل قـوة والــسالح ا
ا يـقرب من ثلث مـساحة الـعراق وتآمرت الـدولة العـميقة ـناطق الغـربية  ا
عـلى اآلخر وبدل أن يكون في مقدمة الصفوف صار في مؤخرتها ويتعذر
وصف احلـال في زمن األخـيـر فـحـكمه بـال طعم او رائـحـة او لـون وهـكذا
اخُـتـطـفت الـدولـة وعـمت الـفـوضى وسـكـتت احلـنـاجـر ولم يـتجـرأ أي من
أصـحـابـها الـكـبـار عـلى الـتـفوه بـكـلـمـة شـجاعـة ازاء مَنْ يـرتـكـبـون فواحش

شنيعة بحق العراقي .
ـتـراكـم طـوال عـمـر الـعـمـلـيـة الـســيـاسـيـة هـو سـبب انـتـفـاض ان االحـبـاط ا
الـشباب بـحثا عن وطن مـسلوب وثـروات مهدورة يـحدوهم أمل بـاسترجاع
ـستقـبل واعادة الهـيبة وطـنهم واالرتقـاء بحاضـرهم وتأمـ الطريق الى ا
ـشكلـة في مطـالبهم وأين لـبلد كـان اآلخرون يـحسبـون له حسـابا اذا ما ا
هم مـخطئون ولِمَ يحاول البعض انهاء احتـجاجاتهم بطرق ما عادت مقبولة
عـقول ان ال في الـشرائـع السـماويـة وال في القـوان الـوضـعيـة ? من غيـر ا
يـناصبـون العـداء جليل يحـلم بالتـغيـير ويتـطلع للـعيش الـرغيد فـقد مضت
كان ذاته جـراء سياسات غـبية ألمي عـلينا عـقود طويلة ونـحن نراوح في ا
طلقة والذين ال يعني لهم ومـغامرين ومقاول فاسدين وأصحاب الوالءات ا
كلف وال الـعراق شيئا . ال ننطلق من مواقف سـابقة حيال رئيس الوزراء ا
نـشـكك بـالــوعـود الـتي أطـلـقـهـا فـقـد تــكـون نـيـاته صـادقـة لـكن وعـوده من
ساس كنه ا كان ال يتوقع معها أبسط الناس حتقيقها فهل  الضخامة 
ـناطق نـفوذ لـشخصـيات مـعروفـة ترى نفـسهـا مقـدسة وأعلـى من منصب
ـكـاسب ما لـم يراودهـا في األحالم رئـيس الـوزراء وقـد حتـقـقت لـهـا من ا
وسـتقاتل حتى النفس األخير من أجل احلفاظ عـليها لقد تشابكت مصالح
الـفـاسـدين مع اخلـراب ومن أجـلـهـا لن يأسـفـوا حـتى وان ضـحـوا بـجـميع
الـعراقي وآخـرون احتل الغربـاء مكانة أثـيرة في صدورهم فهل يـستطيع
ـكن أن تــمـنح حلـكـومـة عالوي في غــضـون سـنـة واحـدة وهـي أطـول مـدة 
انـتقالية من حتقـيق وعوده ? .  ان نظرة واقعيـة للتحديات الـتي تتعرض لها
الــبالد جتــعل من حتــقــيق وعــد واحــد اجنـازا عــظــيــمــا وأظن ان حــصـر
السالح بيد الدولة واعادة الثقة باألجهزة األمنية لوحده يحتاج لسنوات من
الـعمـل الشـجاع واالرادة الـصادقـة والـنجـاح فيه يـشـكل أساسـا لالنطالق
نـحـو أهـداف اخرى ومـع ان الرجل يـسـتـحق أن يُـمـنح فرصـة كـافـيـة لكن
يـجب أن تكون مدروسـة بعناية بـالغة فالـعراق صار حقل جتارب وفي كل
جتــربــة يـهــدر الــكــثـيــر من الــدم الــعـراقـي لألسف والــسـؤال األهـم: كـيف

سيكون الوضع لو فشل عالوي في حتقيق أي من وعوده اخململية? .
مـا يلفت النظر في تكليف عالوي هو صمت الـطبقة السياسية ازاء ما ينوي
الـقيام به وجميع نياته تتعارض مع مصاحلها فالفاسدون هم من ب هذه
ـتظاهـرين فهل يُعـقل أن ترشح هذه الـطبقـة وكذلك حمـلة السالح وقـتلة ا
الـطبقـة من سيزجهـا في السجـون ويسلب مـا جمعـته من مال ومن يصادر
سالحـها ام انها مـتيقـنة تمامـا بأن أيا من الذي قـاله عالوي لن يرى النور
? ويأتي ترشيحه كسبا للوقت ريثما ترتب امورها وتعيد العربة الى السكة
ـكن الـوثـوق بـوعـود عالوي اذا كـان قـادرا . ومع ذلـك 
عـلى تـسـمـيـة تـلك اجلـهـات بـأسـمـائـهـا وأولـهـا الـطرف
الــثـالث ولــكن من أيـن له الـوصــفـة الــســحـريــة الـتي
هدي في خطاب منتصف الليل ? . أشار اليها عبد ا
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اشاد مجلـس النواب بإدراج الـنخلة
الـعــراقـيـة وزيـارة أربـعــيـنـيـة األمـام
احلـسـ عـلـيه الـسالم ضـمن الئـحـة
ادي التراث الثقافي االنساني غير ا
وعـد هـذه اخلـطـوة اجنـازا ومـفـخرة
لكل العراقـي مؤكدا انـها تدل على
إن العراق يزخر باحلضارة والتراث

 . األصيل
ـنـظـمـة الـدولـيـة لـلـتـربـية وادرجت ا
والعلوم والـثقافة الـيونسكـو النخلة
الــــتي تــــمــــثل رمــــزاً من رمــــوز بالد
الـــرافـــدين عـــبــــر الـــتـــاريخ وزيـــارة
األربــعـيـنــيـة الــتي تـمــثل واحـداً من
أكبـر التجـمعـات البـشريـة في العالم
ضــمـن الئـــحـــة  الـــتــراث الـــثـــقـــافي

ادي.  االنساني غير ا
وقـال الـنـائـب االول لـرئـيس مـجـلس
النواب حـسن كر الكـعبي في بيان
امس (أبــــارك لــــلـــــعــــراق وشــــعــــبه
وحـضـارته وتــأريـخه الـعـريق إدراج
تـوفــيـر اخلــدمـات والـضــيـافـة خالل
الـزيـارة االربـعـيـنـيـة و نـخـيل الـتـمر
ـــهـــارات وكـل مـــا يـــتـــعـــلـق به من ا
ـــمـــارســـات فـي الئـــحـــة الـــتــراث وا
ــادي), الـــثــقــافي االنــســـاني غــيــر ا
ــبـذولــة الـتي مــشـيــدا بـ (اجلـهـود ا
تسـعى جـاهـدة الستـعـادة ألق وزهو
ـفـاصل ومـكــانـة الـعـراق في شــتى ا

يادين). وا
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ودعا الكـعبي السـلطتـ التشـريعية
والتـنفـيذيـة الى (التـعاون في تـقد
الدعم الـكامل السـتمـرار جناح زيارة
االربع من مختلف النواحي كونها
من اكــبـر الـتـجــمـعـات الــبـشـريـة في

وادي الرافـدين هو مـهد لـلحـضارات
ومركز للـثقافة والـعلوم والتـجمعات
ــتـــحـــضـــرة عــلـى مــر الــبـــشـــريـــة ا
الــعــصــور) ,مــشــددا عـــلى (أهــمــيــة
ــشـتـرك بـ الـتــنـسـيق والــتـعـاون ا
السـلطة الـتشـريعيـة ووزارة الثـقافة
واجلـــهـــات ذات الــعالقـــة لـــتــعـــزيــز
ا يـسـهم في إعادة تـأهيل اجلهـود 
ــواقع األثــريـة وتــوفــيـر اخلــدمـات ا

الالزمة للوافدين والزائرين اليها).
W¾MNð W UÝ—

مـن جــهــتــهــا قــالت وزارة الــثــقــافــة
والسيـاحة واالثـار في بيان امس ان
وزيرها عبـد االمير احلـمداني (تلقى
رسالة تهـنئة مع شهـادتي التسجيل
ـدير الـعـام للـيـونسـكو ـوقعـة من ا ا
ـنـاسـبــة قـرار الـلـجـنـة احلـكـومـيـة
الدولـية لصـون التراث الـثقـافي غير

ادي). ا
واوضـحت ان (الـقـرار تـمـثل بـإدراج
نـخـيل الـتــمـر وكل مـا يـتـعـلق به من
ـــهـــارات والــتـــقـــالـــيــد ــعـــرفـــة وا ا
ــمــارســات وكــذلك إدراج تــوفــيــر وا
اخلـدمـات والـضــيـافـة خالل الـزيـارة
االربــعـــيــنـــيـــة في الئـــحــة  الـــتــراث
ـادي بـناءً الـثـقافي اإلنـسـاني غـيـر ا

على اقتراح العراق). 
وبـــحـــسب الـــبـــيـــان فـــقـــد جـــاء في
مــضـمــون شـهــادة الـتــسـجــيل الـتي
تـلــقـاهـا احلــمـداني إن (هـذا االدراج
يـــســــهم فـي ضـــمــــان رؤيـــة أفــــضل
ـلــمـوسـة لــلـثـقــافـة الـتــراثـيـة غــيـر ا
والــتــوعــيـة بــأهــمـيــتــهـا وتــشــجـيع
احلـــوار الـــذي يــــحـــتـــرم الــــتـــنـــوع

الثقافي). 
نـظمة ي  وكانت جلـنة التـراث العـا

انـخـفـاض درجـات احلـرارة درجـات
عــدة . وقـــالت في تــقـــريــر اطـــلــعت
علـيه(الزمـان) ان طقس الـيوم االحد
نطقة الوسطى (غائما سيكون في ا
جـزئـيــاواحـيـانــا غـائـمــا مع فـرصـة
لـتــســاقط زخـات مــطــر خـفــيــفـة في
اقــســـامــهـــا الــغـــربــيـــة  واحلــرارة
تنخـفض درجات) مشـيرة ان (طقس
نـطـقـة الـشمـالـيـة غائـم جزئي الى ا
غائم مع تسـاقط زخات مـطر خفـيفة
في االقـسـام الــشـمـالــيـة والـشــرقـيـة
منها كما تتـساقط الثلوج في اماكن
متعددة  واحلرارة تـنخفض درجات
ــتـــوقع ان تــصل درجــة عــدة ومن ا
احلــــــــــرارة الــــــــــصــــــــــغــــــــــرى دون

ئوي) .  الصفرا
نطقة وبحسب التـقرير فإن طـقس ا
اجلنـوبـيـة اليـوم االحـد (صـحو الى
غائم جـزئي  كمـا تـنخـفض درجات

احلرارة بضع درجات). 
ديـرية الـعامة من جهتـها  تـوقعت ا
لألنـواء اجلـويـة والــرصـد الـزلـزالي
في كردسـتان ان تـشهـد مدن االقـليم
ـــتـــوســـطــة مـــوجـــة من االمـــطـــار ا
والغزيرة على مدار اليوم وقالت في
تـقـريـر ان درجـات احلـرارة في مـدن

االقـلـيم سـتـكــون عـلى الـنـحـو اآلتي
في أربيل درجة احلـرارة العظمى 8
والـصــغـرى  6 وفي الـســلـيــمـانــيـة
الــعـــظـــمى 8 والـــصـــغــرى   4وفي
دهـوك الــعــظـمى  8و الـصــغـرى  3
يـا اجتاحت رياح درجات مئويـة.عا
مـدمــرة واليــة أسـتــرالـيــا الــغـربــيـة
امس الــســـبت مع اقـــتــراب وصــول
إعـــصـــار مـــداري فـي الـــوقت الـــذي
واجه فـيه مـعـظـم الـسـاحل الـشـرقي
الـذي يــعــاني من حــرائق الــغــابـات
حتــذيــرات من حـــدوث فــيــضــانــات
توقع بسبب األمطار الغزيرة.ومن ا
ـــداري الــقــوي وصــول اإلعـــصــار ا
دامـيـان إلى الــسـاحل الــغـربي قـرب
بورت هـيـدالند أكـبر مـوانئ احلـديد

اخلام في العالم. 
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ــوانئ و وقف الــعـــمــلـــيــات فـي ا
ــنــطــقــة.وقــال مــكــتب الــواقــعــة بــا
األرصــاد اجلـــويـــة في أســـتـــرالـــيــا
الغربية إنه بحلول الساعة العاشرة
صباحا بتوقـيت غرب أستراليا كان
دامـيـان عـاصـفـة من الــفـئـة الـثـالـثـة
تثيـر ريحا سـرعتها 150 كيلومترا
في الـسـاعـة وزوابع سـرعـتـها 205

ـــدن خالل الـــلـــيل او صـــبـــاح غــد ا
) داعيـا الى (احلـذر من شدة االثنـ
توقع ان تنكسر البرودة التي من ا
حدتها قليال ابـتداء من يوم اجلمعة

قبل وتستمر االجواء باردة). ا
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وتوقع العطية (هطـوال ثلجيا يشمل
مناطق دهـوك كافة واغلب
مــنـــاطق الــســـلــيـــمــانـــيــة
وشـــمـــال اربـــيل بـــدءا من
يـوم امس الـسـبت وااليـام
قبـلة وتـزداد شدته يوم ا
بعد غد الثالثاء) موضحا
أنه (سيشـمل ايضـا شمال
وغــرب نــيـنــوى ومــنــاطق
الــــهــــضــــاب والـــــتالل في
االنبـار اليـوم االحد وغدا
) مـــــشــــيــــرا إلى االثــــنــــ
(بعض الـتوقـعات بـهطول
ثـلـجي خـفـيف يـشـمل لـيل
االحــــد ونــــهــــار االثــــنـــ
مــــنـــــاطق مـن مــــدن وسط
البالد والفرات االوسط). 
بــدورهــا تـــوقــعت هـــيــئــة
األنـواء اجلــويـة والــرصـد
الـزلـزالي فـي وزارة الـنـقل
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اعلن مـحافـظ نيـنوى جنم اجلـبوري
ــشـروع تـأهــيل جـسـر بـدء الــعـمل 
بــادوش احلـديــدي. وقـال اجلــبـوري
في بــــيـــــان امس ان (بــــدء الـــــعــــمل
ـــشـــروع تـــأهـــيـل جـــســـر بــادوش
احلـــديــدي يـــأتي من اجـل تــســـهــيل
حــركـة مــرور الــشـاحــنـات الــكـبــيـرة
وصل ـركـز قـضـاء ا وعـدم دخـولهـا 
وتخـفـيف حركـة الـنقل) مـشـيرا الى
ان (هــذا اجلـســر يـعــد من اجلــسـور
الــســـتــراتــيـــجــيـــة في احملـــافــظــة).
وشــرعت هــيـئــة اســتـثــمــار نـيــنـوى
بـتـخـصــيص أراض إلقـامـة مـشـاريع
عـدة للـشـبـاب في احملـافظـة مـشـيرة
الى مـنح قـروض تـتـراوح تـصل الى
ن يــشـارك بـهـذه 50 مـلــيـون ديـنـار 

شاريع.  ا
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وقـال رئــيس الـهـيـئــة عـلي عـواد في
تــصــريح امس ان (الــهــيــئـة شــرعت
بـتـخـصــيص أراض إلقـامـة مـشـاريع
عـدة لـلـشـباب فـي احملافـظـة من اجل
القـضاء عـلى الـبطـالة) ,الفتا الى ان
(القـروض التي ستـمنح تـتراوح ب
30 الى 50 مــــلــــيــــون ديـــنــــار وهي
مــخـصــصـة لــشــبـاب نــيـنــوى الـذين

شروع). سيشتركون بهذا ا
ــشــاريع الــتي تــشــتـرك وتــابع ان (ا
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كيلومترات في الساعة.
وحثت السـلطات السـكان في بعض
ـــــنـــــاطق الـــــســـــاحـــــلــــيـــــة عـــــلى ا
ــــكـــــتب عــــلى االحــــتــــمــــاء.وقــــال ا
ـتـوقـع هـبـوب ريـاح تـويـتــران(من ا
مـدمـرة جـدا وهـطـول أمـطـار غـزيـرة
لـلـغـايـة وحــدوث عـاصـفـة قـويـة مع
عبـور داميـان الـساحل قـرب دامبـير

في ساعة مبكرة من بعد الظهر).
وتـواجه واليـة أســتـرالـيـا الــغـربـيـة
قلـيلـة السـكان أيـضا حتـذيرات عدة
من احلــــــرائـق مع تــــــوقـع درجـــــات
حــرارة عـــالــيـــة في مـــعــظم أنـــحــاء

الوالية.
وبـعــد شـهــور من حــرائق الـغــابـات
ــــدمـــرة الــــتـي أتت عــــلى مـاليـــ ا
الــهـــكــتـــارات من األراضي شـــهــدت
أســتــرالـيــا فـي األســابـيـع األخــيـرة
طقسا قاسـيا أدى إلى سقوط أمطار
غزيرة وموجة حـارة.وشهدت بعض
مــنـــاطق واليــة نـــيــو ســـاوث ويــلــز
الـسـاحـلــيـة الـشـرقـيــة الـتي يـعـيش
فيها نحو ثلث سكان أستراليا أغزر
أمــطـــار مـــنــذ نـــحــو  20عــامـــا مع
حتــذيــرات من حـــدوث فــيــضــانــات

مفاجئة.

العـالم فـضال عن ملف الـنـخيل بـعدّه
ــــهـــمــــة المـــتـــداد احـــد الــــعـــوامل ا

احلضارة العراقية والعربية).
ورأى ان (هــــذا االجنــــاز الــــثــــقــــافي
الـكـبـيـر ومـا سـبقـه من ادراج مـديـنة
بابل التأريـخية واالهوار هـو مفخرة
لكل العراق من أقصاه الى أقصاه). 
بــدوره قـدم الــنـائب الــثـاني لــرئـيس
اجملـــلس بـــشــيــر احلـــداد الــتـــهــاني
ـنــاسـبـة. لــلـشــعب الـعــراقي بـهــذه ا
واعـــرب احلــداد فـي بــيـــان امس عن
(اعتزازه الكبير الن ذلك اإلجناز مهم
ـــســــتــــوى الــــثـــقــــافي جــــداً عـــلـى ا
والــتـــأريــخي والســيــمــا بــعــد إدراج
مــديــنـــة بــابل األثــريــة واألهــوار في
جــنـوب الــعـراق وقــلــعـة اربــيل عـلى

الالئحة سابقاً).
ولفت الى ان (تـلك اخلطـوة تدل على
إن بالدنا تـزخر بـاحلضـارة والتراث
األصـــيل وهـــذا الـــتــقـــو الـــرســمي
ي يـبـرهن مـرة أخرى عـلى أن والـعـا
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بـ مـدة وأخـرى اجـد نـفـسي في مـوقف ال احـسـد عـلـيه مـثل زعل صـديق
دون مـسوغ او عجـز في تلـبية طـلب صاحبـه يعتـقد انني قـادر على اجنازه
او عــتب اســمــعه مـن قــريب ألنــني لم اســأل عــنه او رأي كــتــبــتـه فــفــسـره
االخـرون عــكس مــا اهـدف الـيـه او كـلــمـة بــريـئـة خــاطـبـت بـهـا زمــيـلــة فـتم
ؤكد ان واقف التي من ا تـفسيرها ضد مضمونهـا االنساني وغيرها من ا
ثلها . أعرفُ ان مـا افكر به ليس بالضرورة هو الصحيح الـكثيرين مروا 
ـا هو عـلى رأس االخطـاء في رأي االخرين كـما ارى ان مـا يبدر من بل ر
االخـر اجـده شجـرة بال ثـمـر وهواء في شـبك .. اذن ان لـلـمفـاهـيم والرؤى
الـتي نحـياهـا  طقـوساً تـتبـاين من وقت آلخر ومن مـكان آلخـر ومن شخس
إلى سـواه ... فهي خـيوط قـد تشـكل آهات هـنا وقد تـشكل مـشاعـر جمـيلة
هـناك لـكن للصـدق مسـاحة واحـدة بسعـة فجـر الصـباح ال تتـحمـله طقوس
ومـسمـيات وإجـتهـادات ونـظريـات فأخـطر مـا يدمـر النـفس في اجملتـمع هو
وضوع مجرد والءات ذاتية فـقدان معنى االنتماء االنساني  حـيث يصبح ا
تـسهم في تضخيم ( االنـا ) على حساب الرؤية الـعامة ذات اخلصال التي
تـتمـاهى مع الـرقي االنسـاني  فمـعـرفة الـذات بوعي وادراك  مـبدأ أخالقي
فـحري بنا ان نتـجه الى بلورة مفاهـيم نقيس من خاللها مـكاننا وان نعرف
بدقة حجم ما نحن عليه بعيدا عن الغلو وسراب اخمليلة فللمجتمع واالفراد
عـيون يـرونـنا من خاللـهـا وآذان يسـمعـون بـها مـا يتـحـدث عنـا االخرون ..
والـسعـيد من يحـصد قـدرا من احملبـة يزيد عن حـجم الكـره!   ان االنسان
ـيزة في عـطـائهـا مجـتـمعـيـا ومهـنيـا وعـلمـيا الـسوي الـصـادق شخـصـية 
وفـكريا وثـقافيا. يـتمتع بـقدرة عالـية على فهـم الظروف العـامة والشـخصية
حملـيـطه والـعـامـلـ مـعـه او الـعـامل مـعـهم وفق رؤيـة مـسـتـقـلـة مـنـبـثـقـة عن
مـعـايـشـة يـومـيـة لـطـبـقـات الـشـعب وتـنـوع هـمـومـهـا وعـادتـهـا وتـقـالـيـدها..
ـروءة وشـعـاع الــضـمـيـر. فـالــصـدق ربـيع الــقـلب وزكـاة اخلــلـقـة و ثـمــرة ا

وصدق من قال ان كل انسان كاتب .. إذا صدق مع القلم !
ن يـرى الـظالم في رابـعـة الـظـهـيـرة ... وفي الـنـهــايـة اقـول 
لـيس من الـضـروري أن يـكـون كالمي مـقـبـوال لـكم بل
ـــاني ان من الــــضـــروري ان يـــكـــون صـــادقـــا .. إل
لـــلــصــــــدق رائــحـــة ال تُــشم بـــاألنــوف ولـــكن حتس

بالقلوب!

كالم أبيض

ــتــحـدة لــلـثــقــافـة والــتـربــيـة األ ا
والعلـوم قد وافـقت على إدراج موقع
بابل األثـري التـاريـخي لبالد مـا ب
الـنــهـرين عـلى الئــحـتـهــا بـعـد ثالثـة
عقود من اجلهود التي بذلها العراق
في هـــذا االجتــاه. وبــذلـت ســلــطــات
اآلثار العراقـية جهوداً كـبيرة إلعداد
ـلف الــذي كـان قـد طـرح عـلى هـذا ا
ــنــظــمــة خـمس مــرات مــنــذ الــعـام ا
ـوقع 1983 بـهــدف تـســجـيل هــذا ا

ــتـــد عــلى مـــســاحــة األثـــري الــذي 
عــــشــــرة كــــيــــلــــومــــتــــرات جــــنـــوب
بـــغــداد.وبــدأت جلــنــة الـــيــونــســكــو
اجتماعاتها في مـدينة باكو عاصمة
أذربــيـجــان لــلـتــصــويت عـلى إدراج
بـابل و 34مـوقــعـا أثــريـاً آخــر حـول
الـــعـــالم بــــعـــضـــهـــا فـي الـــبـــرازيل
وبوركـينا فـاسو عـلى الئحـة التراث

ي.  العا
وسبق ان صوتت اللـجنة على ادراج

ناطق األثـرية في العراق األهوار وا
ي. وتـمت عـلى الئــحـة الـتـراث الــعـا
ة ـوافـقـة علـى ضم ثالث مـدن قـد ا
وأربــعــة من األهــوار الــعــراقـيــة إلى
ي بـعـدما سـجل الئحـة الـتـراث العـا
حـظي الـطـلب الـذي تـقـدم به الـعراق
بـدعـم دول الـكـويـت ولـبــنـان وإيـران
وفــرنــســا وكــازاخــسـتــان وفــنــلــنـدا
وانــدونـيـســيـا والــبـرتــغـال وتـونس
وتنزانيا وفيتنام واليابان والبيرو.
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في مــديـريـة بــلـديــة الـســمـاوة أكـمل
اإلجــــراءات الالزمــــة لــــتـــوزيـع تـــلك
القطع) .واضاف ان ان (القـطع التي
وزعت هي بـواقع 195 قـطـعـة لـذوي

الشهداء و165 قطعة للجرحى).
وتـــابـع ان (الـــبــــلـــديــــة خــــصـــصت
ـدينـة لتـلك الشـريحة منـطقـت في ا
في مـا سـيـتم تـوزيع دفـعـات جـديـدة

بعد إكمال اإلجراءات الالزمة). 

—ÕU¹∫  اجزاء من استراليا تتعرض لرياح موسمية مدمرة


