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الطلبة في ضيافة رئيس التحرير

أن ( احلـــمــــلــــة بــــدأت بــــالـــقــــاطع
الشمالي واجلنوبي وقاطع الهندية
كــمــا رافــقــهــا حـمــلــة اعالمــيــة عن
طــــريق مـــكـــبــــرات الـــصـــوت عـــلى
اآللـيات ومـساجـد العـبادة لـلتـنويه
عــلى إنـــهــاء الــتـــجــاوزات ونــصب
ـواطن ـقــايــيس بــهــدف خــدمــة ا ا
ـــومـــة الــــتـــيـــار واســـتـــمــــرار ود

الكهربائي). 
ـواطـنـ الى الـتـعاون مع داعـيـاً (ا
الـــفــرق الـــعــامــلـــة لــغـــرض نــصب
مــقــايـيس نــظــامــيـة لــلــمـشــتــركـ
ـسـتـمــسـكـات الــرسـمـيـة وتـهـيــأة ا
ـلكـية او عـقد بـاالضافـة الى سنـد ا
ــقــايـــيس بــشــكل االيــجــار لـــربط ا
اصــولـي وتــخــفـــيف قــطع الـــتــيــار

الكهربائي).
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ــدنـيــة سـتـكــون حـصـرا األمــنـيـة وا
ألهالي احملـافـظة)  مـؤكـداً أن  (هذا
االتــــفـــاق جــــاء نـــظــــرا لـــلــــظـــروف
االسـتـثـنـائيـة الـتي تـعـيـشـهـا ديالى
ومعـدالت الـبـطالـة الـتي وصلت الى

مستويات مخيفة جدا) .
وأشــار الـدايــني الى أن (أيــة قـوائم
لـلـتــعـيـ تـأتي من أي وزارة سـواء
كـانت امنـيـة او مـدنيـة دون مـوافـقة
مجلس ديـالى لن يقبل بـها بعد االن
وســــتـــرفـض)  مـــؤكــــدا أن (اهـــالي
احملـافظـة لهـم االولويـة في الـتعـي
اذا مـــا تـــوفـــر في اي مـــؤســـســة او

دائرة) .
ومن جـانب آخـر أكـد رئـيس مـجلس
ـقـدادية عـدنـان التـمـيمي لــ قـضاء ا
(الــزمـــان)  إن  (الــزخم في مــدارس
ـقداديـة وصل الـى حدود ال قـضـاء ا
تــطــاق ويــشــكـل حتــديــا امــام بــنـاء
عمليـة تعليـمية رصيـنة)  مؤكدا أن
ــدارس بـــاتت صــفـــوفــهــا (بـــعض ا
تـــضم اربـــعـــة طالب لـــكل مـــتـــر اي
عنى وجود اكثر من 80 طالب في
صف صــغـيــر لـلـغــايـة عــلى نـحـو ال
يـــســمح لــلــمــدرس بــالــدوران حــول

نفسه) .
وأضـاف الـتـمـيـمي  أن  (مـا يـحدث
ثل فوضى لـلتعلـيم في ثاني اكبر
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من بـداهــة الــقـول ان الــطــريق مــلك لـلــجــمـيع   وان الـدراجــة الــبـخــاريـة
(النـارية) اليـختلـف عليـها اثـنان بـكونـها ذات فـائدة بـاستـخدامـها وسـيلة
نقـل صغـيـرة احلـجم نسـتـعـيض بـها عن اسـتـئـجـار سيـارة اجـرة تـشغل
ــروريـة حـيــزا لــيس بــالـقــلــيل من حــوض الـشــارع في ظل الــزحــامـات ا
الشـديدة الـتي ال تغـادر عاصـمتـنا احلـبيـبة وال بـاقي احملافـظات الـعزيزة
ـتابـعـة حيـث كثـر اسـتيـراد الـسيـارات مع بـقاء نتـيـجة سـوء الـتـخطـيط وا
شوارعـنا عـلى حـالهـا دون توسـعـة او تعـزيز بـانفـاق وجـسور نـاهيك عن
شتركة التي لم االنتشار الواسع للسـيطرات االمنية الـدائمية والوقتـية وا

تأت اكلها بسبب االختراقات اليومية ..
رورية عـامالت ا هذه الدراجـات اثيـر لغط كـثير بـشأن صـحة وقـانونيـة ا
الرسمـية اخلاصة بـدخولهـا حدودنا وتـسجيـلها وتـثبيت مـلكيـتها واجازة
قيادتـها في شوارعـنا بل وان البـعض يتـداول اشاعة مـفادها انـها دخلت
تـنـفذين وحـالة الـتخـبط الوطـني على كـافة بالدنا خـلسـة مسـتغـلة تـنفـذ ا
شوه ليصير واقع ستويـات فتم االستيراد حتت هذا الغـطاء ا الصعد وا
حال جتبر احلـكومة عـلى القبـول به بعد ان اخضـعت االستيـراد للرسوم
ـروريــة اال اسـتـصـدار ــطـلـوبــة ولم يـبق امــام الـسـلــطـات ا والـضـرائب ا

السنويات لها واجازة قيادتها وترقيمها اصوليا ... 
ــنــصب بــشــأن اســاءة ومــا يــثــار الــيــوم ايــضــا هــو اجلــدل الــســاخن ا
اسـتـخـدامـهــا واعـتالئـهـا من قــبل اطـفـال وصـبـيــة ومـراهـقـ ال يـراعـون
الـذائقـة الـعـامـة ويـسـتهـتـرون بـارواح الـنـاس وسالمـتـهم واقالق راحـتهم
وارهـابــهم بـاطالق اصــوات الـعــوادم احملـورة وقــيـادة دراجــات مـعــروفـة
بصوتها النشاز كمـا في الدراجة التي يطلق عليهـا محليا اسم (البطحة)
اضافة لقيام هؤالء السائق بالسياقة اجلنونية الرعناء بسرعتها والقيام
ثيرة نبهـات (الهورن) اخملتلفة النغمات ا بحركات بهلوانية مع اصوات ا

للضجيج . 
ـعنية وكل ذلك يحدث حتت نـظر الرقابـة الشعـبية والسـلطات احلـكومية ا

عنية مباشرة ... وغير ا
ـتــانـة واالمـان وان حـالــة الـتـمــرد عـلـى الـقـانــون واالبـتــعـاد عن شــروط ا
ـنطـقة احلـرية في روريـة تتـجلـى بوضـوح في السـوق الشـعـبي الكـبيـر  ا
متد على طـول الشارع الرئيسي للـمدينة ابتداء من تقاطع جانب الكرخ ا
مـا يـعرف بـ (بـاتـا) مـرورا بـتـقـاطع الـعـيـادة الـشـعـبـيـة وصوال الـى سوق
احلرية الثـانية هـذا الشارع حتف به احملـال التجـارية اخملتلـفة بضـائعها
ـتـواضـعــة لـيـتـبـضع بــهـا مـواطـنـو احملـلـة ذوو اضـافـة الى الـبــسـطـيـات ا
الدخول احملدودة ولكنه لم يـسلم من استهتار راكـبي الدراجات البخارية
ـتـاريـس والـعـوارض احلــديـديـة بـالـرغـم من انـتــشـار الـقــوات االمـنـيــة وا

تكرر لالطفال ...  وحدوث حاالت الدهس ا
ــوضـوع كــبــاقي سـكــنــة مـحــلــة احلـريــة فــحـمــلت اوراقي لـقــد اثــارني ا
ـدجـج بـالسالح والـعـتاد السـألهم عن الصـحفـيـة اللتـقي رجال االمن ا
ــواطـنــ فــكـان حـالــة الــتــسـيـب وعن دورهم في احلــفــاظ عن ســالمــة ا
جـوابــهم مــحـبــطـا لــآلمـال حــيث ابــدوا اسـتــيـاءهـم من االوامـر الــفـوقــيـة
ـسؤولـيـــــهم الـتي تـمـنـعـهم من مـحـاسبـة سـائـقي الـدراجـات واعـطـائهم
واطـنـ بحـجة الضـوء االخـــــــــضر لـلصـبـية في اربـاك حـركة تـبـضع ا
انهم لـو منـعـوهم من الدخـول عبـر مـنافـذ الشـارع الرئـيـسي فسـيدخـلون
عبـر الـشوارع الـفـرعيـة وقـالوا بـان دوريـات الشـرطـة احمللـيـة والنـجدة ال
ـتـبضـعـات من بـنات تهـتم لـذلك وانـهم مـشــــغـولـون بـالنـظـر الى زحـمة ا

احمللة ... 
اذن لم يـبـق امـامــنـا اال ان نــضع عالمــة اسـتــفـهــام عـلى اداء الــقـائــمـ
واطنـــــ امنيـا وذائقة انسانية  وان نبحث بجد بالتصدي خلدمــــــــة ا
ـســتــفـيــد من حـالــة غــيـاب دولــة الـقــــــــانـون وشــيـوع االضــطـراب عن ا
بـالـسـلـوك والـتـصرفـات الـذي يـجـرنـا الى مـشـكـالت وتهـتـك وانـحراف ال
تـرتــضـيه طــروحـات الــعـراق اجلـديــد وال تـعــالـيم االديــان الـســمـاويـة وال

جـتـمعـنـا الى حـالة من الشـرائع الـوضـعيـة فـنصـل 
الـضـيـاع والـهـمـجـيـة والـتـفـكك الـتي تـعـيـشـهـا دول
الـغـرب الـتي ابــتـعـدت عن الـقـيم الــنـبـيـلـة واالخالق

السامية ...  

لالستفادة من اخلـبرات الصحـفية التي
يـتمـتع بـها مـحـررو(الزمـان). فـيمـا عـبر
ا اطـلـعوا عـليه الـطلـبـة عن اعجـابـهم 
من مـهـنـيـة عـالـية وحـرفـيـة جـيـدة لـهذه
ــتـــمــيــزة عــلى ــؤســســة االعـالمــيــة ا ا
ـسـتـويـ احملـلي والـعربـي . من جـهة ا
اخرى ذكـر عبـود على صـفحـة التواصل
االجـــتــمـــاعي فـــيـــســبـــوك ان (الـــفــريق
الـطالبي حـظي بـحـفـاوة واسـتـقـبال من
العامل في اجلريدة إذ عبر عبداجمليد
عن سعـادته بالـزيارة وأبـدى رغبته في
تـعـمـيق الـتـعـاون وفـتح فـرص التـدريب
لــلــطــلـــبــة في اجلــريــدة بـــشــكل مــنــظم
وحــمـــلــنــا حتـــيــاته لـــعــمــادة الـــكــلــيــة

وأساتذتها).
واضـــاف ان (عــبـــداجملــيــد اجـــاب عــلى

تــســاؤالت الــطــلــبـــة بــشــأن مــســتــقــبل
الـصـحــافـة الـورقــيـة ومـعــايـيـر الــنـشـر
ـبـتـدئـ كـمـا قـدم لـنــتـاجـات الـطـلـبـة ا
ـراحل انـتـاج شـرحــا وافـيـا ومـيـدانــيـاً 
اجلـريـدة وأهم الـتـحـديـات الـتي تـواجه

العمل الصحفي في العراق). 
من جانب آخر عبر الطلبة عن سعادتهم
بالزيـارة وما أضافـته لهم من معـلومات
بــشـأن الــعــمل الـصــحـفي والســيـمــا مـا
يــتـــعــلـق بــقـــسم الــطـــبــاعـــة واالخــراج

الصحفي 
وتركت الـزيارة انـطبـاعات ايـجابـية عن
ـسـتـوى الـعـلـمي لـطـلـبـة الـكـلـيـة كـمـا ا
ـتـطلـبات أسـهمت في تـعـريف الطـلـبة 
ســوق الـــعـــمل من خـــبـــرات ومـــهــارات

للتواصل مع الصحف اليومية.

ـــواد خالل تــــخــــفــــيـض أســــعــــار ا
الــغـذائــيـة واجــور سـيــارات األجـرة
ــهن احلـرة وكل حـسب وأصـحـاب ا
ـليه علـيه ضمـيره وحـبه ألبناء ما 
مـــديــنـــته  اضــافـــة الى الـــعــمل مع
ــدارس لــتــوعــيـة الــطــلــبـة ادارات ا
بــضــرورة احلــفــاظ عــلـى الــنــظــافـة
الشخصية واالبتعاد عن كل ما يثير
الــفــ والــبـــغــضــاء وجـــعل الــعــلم
رائــــــدهـم في احلـــــــيــــــاة وزرع روح
األخـــوة واحملـــبـــة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهم
واحلـــفـــاظ عــــلى نـــظــــافـــة االمـــاكن

العامة). 
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الى ذلـك اوضح رئــــــيس مــــــجـــــلس
مـحــافـظـة ديـالى عــلي الـدايـني  إن
(جزءا ليس قليال من الـتعيينات في
ـدنـيـة في ديالى الـدوائر االمـنـية وا
ذهب الى اشــــخـــاص لــــيــــســـوا من
اهــالي احملــافــظــة خـالل الــســنـوات
ــاضـيــة بــسـبب ضــغــوط وعـوامل ا
عـدة)  الفــتـا الى أن (اغـلــبـهم يـقـدم
عــقب تــعـــيــيــنه مــعــامـــلــة نــقل الى
مـحـافـظـته وتـبـقى ديـالى في دوامـة

الكات) . نقص ا
وأضــاف الـــدايــني لـ (الــزمــان)  أن
(هنـاك اتفـاقا في مـجلس ديـالى بأن
كل الـتـعيـيـنـات القـادمـة في الـدوائر

ــثل واقـع مــأسـاوي مــدن ديــالى و
يـهدد الـعمـليـة التـعلـيمـية بـرمتـها) 
مــؤكــداً (ضــرورة الـعــمل عــلى وضع
ـدارس خــطـة مــنـظــمــة تـنــهي زخم ا
وتــــبــــعــــد مــــشــــاريع بــــنــــاءهــــا عن
احملـسوبـيـة والـتأثـيـرات الـسيـاسـية
والـــعـــشـــائـــريـــة الســـتـــيـــعـــاب زخم

الصفوف) .
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واوعز محافظ  ديالى مثنى التميمي
عـنيـة بإعـادة تأهـيل ستة للـجهـات ا
ـياه ابـار ارتوازيـة لـتـعزيـز كـميـات ا
فـي انــهــر الـــســوق وفــلـــشت وجــني
اخملـصـصــة إلرواء بـسـاتـ  نـاحـيـة

مندلي التابعة لقضاء بلدروز) . 
واضـاف الـتـمـيـمي لــ (الـزمـان)  انه
(وجه بـتخـصيـص مبـلغ مـالي لتـع
ـــدة ســـــــــنـــة إلدارة ســـتـــة حـــراس 
االبــار واحلـفــاظ عـلــيــهـا من الــعـبث
ـاسـة اليـها في واالهمـال  لـلحـاجة ا
الــوقت احلــاضـــر نــتــيــجـــة لــشــحــة

االمطار) . 
 واوضح الـتـميـمي  انـه (زار  موقع
العمل في وادي حران حيث يتم شق
مـجـرى جـديـد لـتـجـمـيع وجـلب مـياه
عـيون مال جـعـفر الى مـديـنة  نـاحـية
مـنـدلي  واطـلـع عـلى مـراحل الـعـمل

اجلارية هناك) . 

من جـــــانـب آخـــــر بــــــــــــ رئـــــيس
مجلس محافـظة ديالى علي الدايني
 لـ (الـزمـان)  ان  (وجـود مـنـظـمـات
ــــتــــحـــــدة في ديــــالـى لــــدعم اال ا
ــــتـــضــــررة والـــفــــقـــراء ــــنـــاطق ا ا
والــنــازحــ ضــرورة لــكـن انــشــطـة
نظمات وشـركائها احمللي بعض ا
اصـبـحت تـثـيـر الـكـثـيـر من عالمـات
االســتــفـــهــام)  مـــشــيــرا الـى انــهــا
(جتـاوزت جــوهـر الـعــمل االنـسـاني
واصـبحت تـغض الـنظـر عن الـكثـير

من التجاوزات) .
وهدد الدايني  (بإيقاف التعاون مع
تحدة التي ال تلتزم منظمات اال ا
بــاحلـيـاديــة في انـشــطـتـهــا  داعـيـا
ـــتـــحـــدة الى فـــتح حتـــقـــيق اال ا
مــوسع الن ســمـــعــتــهــا بـــاتت عــلى
احملك ولديـنا الكـثيـر من االدلة التي
تـب مـخـالـفـات واضحـة لـلـعمل في

ديالى).
واكـــــد الــــــدايـــــني   ان  (الــــــعـــــمل
ــتـحـدة ـنــظـمـات اال ا االنــسـاني 
اصــــــبـح مـــــــســــــيـس لـألسف واداة
بـكرة لـساسة للـدعايـة االنتـخابيـة ا
مــتــنــفـــذين  مــتــســائـال (هل تــقــبل
ــــا تــــقــــوم به ــــتـــــحــــدة  االمــــم ا
منـظـماتـها من فـعل يـنافي رسـالتـها

االنسانية) . علي الدايني
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نـظمت مـديريـة بلـدية كـربالء حمـلة
عـمـل واسـعــة إلزالــة مــواد الــبــنـاء
ـنتشرة على للسكالت الـعشوائية ا
الـطـرق اخلــارجـيـة وداخل االحـيـاء

السكنية . 
وقـال مــديـر إعالم بـلـديـة احملـافـظـة
مــاجـد نــاجي لـ ( الــزمـان) أمس ان
ـديــريــة قــامت بــحــمالت واســعـة ا
إلزالـة مـواد الـبنـاء الـعـشـوائـية في
الـــســـاحـــات مع إتـــخـــاذ اجـــراءات
رادعة بـحق اخملالـف ومـنهـا حجز
اخملالف وإقامة الدعاوي القضائية
لــلـمــخــالــفـ بــســبب اســتـغـاللـهم

اراضي عائدة للحكومة ). 
مـــضــيـــفـــاً أن ( الـــقـــسـم الـــبـــلــدي
السـادس قام بـحمـلة واسـعة ايـضاً

ـواد كـمـا  شـمول ـصـادرة تـلك ا
ــنـاطـق الـســكــنــيــة كـافــة من أجل ا
ـظــاهـر الــتي بـاتت احلــد من تــلك ا

دينة ).  تشوه منظر ا
مــشـيــراً الى أن ( الــعــمل مــســتــمـر
إلزالـة الــلـوحــات األعالنـيــة وبـقــيـة
اخملالفات االخرى من معظم شوارع

االحياء السكنية ). 
وبـاشــراف مـديـريـة كـهـربـاء كـربالء
بـــحــمــلـــة لــرفـع الــتــجـــاوزات عــلى
الـــشـــبــكـــة الــكـــهــربـــائــيـــة مع ربط
مـقـايـيس الـدور واحملـال الـتـجـاريـة
ـتـلك مـقيـاسـاً كهـربـائـياً في ن ال 

عموم احملافظة. 
وقال مـدير كهـرباء احملـافظة مـحمد
احلــســنــاوي في تــصــريح صــحـفي

أمس. 
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في مـسـعـى يـنم عـلى حــرص الـبـلــدان عـلى أبـنــائـهـا فــقـد قـررت الـدول
ــكـنــهم اســتــخـدام وســائل الــتـواصل ن  األوربـيــة رفع الــسن الــدنـيــا 
االجـتــمـاعي ابــتـداءً من أيــار عـام 2018 الـتـزامــاً بـالـقــوانـ األوروبـيـة

اجلديدة في هذا اجملال.
إذ ستـرتـفع الـسنّ إلى 16 عامـاً وأمَّـا األطـفـال الـذين تـقلّ أعمـارهم عن
هذا السنّ فـهم بحـاجة إلى موافـقة األم أو األب أو أحـد أوصيائـهم لفتح
حساب في وسائل الـتواصل االجتـماعي; وذلك للـحد من إمكـانية كشف

األطفال عن معلوماتهم اخلاصّة دون وعيهم بخطورة ذلك.
الحظ أنَّ مسألة حـماية اخلـصوصية وبـيانات مسـتخدمي وسائل ومن ا
التـواصل االجـتـمـاعي تتـزايـد أهـميـتـهـا والـنقـاش بـشـأنهـا في الـسـنوات
سـتخـدمي هذه الـوسائل فـي العالـم واتّساع األخيـرة مع النـمو الـكبـير 
مـجــاالت تــوظـيـف الـتــواصل االجــتـمــاعي في احلــيــاة الـيــومــيـة في ظل
اتـهامـات لـشـركـات الـتـكـنولـوجـيـا بـجـمع بـيـانات مـسـتـخـدمي مـواقـعـها

ومنحها ألطراف ثالثة لتوظيفها ألغراض دعائية أو أمنية.
وفي الـسـيــاق نـفـسه أطــلق بـعض الــنـاشـطـ فــيـديـوات ودعــوات لـبـيـان
ستقبل خطورة هذا األمر ومنـها: فيديو عـرض رجالً يدعي أنَّه يتنبـأ با
ويسـتقـبل الـكثـيرين في جتـربة مـثـيرة لالهـتمـام يتـجـاوب الكـثيـرون معه
.. أسماء أصدقائهم.. عرفة طالعهم فيخبرهم بآخـر نشاطاتهم.. همو
قطع فضلة..  فيبهر الضيوف.. وفي نهاية ا ألوان مالبسهم.. أماكنهم ا
الـفـيـديـوي يـكـشـف لـهم احلـقـيـقـة فـخـلـف الـسـتـارة أشـخـاص يـجـيـدون
تـعـلـقة استـعـمـال احلـاسوب; فـسـرعـان ما يـسـتـخـرجون كلَّ الـبـيـانـات ا
بـالـضـيف حــال سـمـاع اسـمه أو أي صـفــة يـسـتـدلّ بـهــا عـلى مـواقـعـهم

االجتماعية..
 فـمـواقع الـتــواصل حتـفل بـكل خــصـوصـيـاتـنـا دون خـطّ أحـمـر! فـكـيف
ــراهــقــ الـذيـن ال يــتــرددون حلــظـة فـي نــشــر: األســمـاء بــاألطــفــال وا
الـعالقـات الـصـور الـعـائـلـيــة الـنـشـاطـات الـسـفـرات بل حـتَّى وجـبـات
طاعم األثيرة وأسماء مدارسهم مراحلهم الدراسية فضلة وا الطعام ا
ـراهقـ يبالـغون بـنشر بطاقـات الدرجـات االمتـحانيـة.. واألدهى بعض ا
تـرفة; بـل قد يـسقـطون في أخبـار عن "بابـا ومـاما" وحـالتـهم الـباذخـة وا
َّا ت لهم وحليـاتهم بصلة لـقلّة وعيهم..  دائرة الكذب وينـشرون ما ال 
يعـرضـهم خلطـر الوقـوع كـضحـايـا لعـصـابات اخلـطف والسـلب والـنهب
ــراهـقـون الـفــئـة األكـثـر واالجتـار بـالـبــشـر! خالصـة الــقـول: األطـفـال وا
تـعـرضـاً لالسـتـدراج وكـشف الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة لـهم ولـعـوائـلـهم في

مواقع التواصل االجتماعي.
تبادرة للذهن اآلن: األسئلة ا

ـكن أن نـزرع عـنـد أطـفـالـنـا ومـراهـقـيـنـا بل حـتَّى كـبـارنـا مـفـهوم كـيف 
حـمــايـة اخلــصـوصــيـة وعــدم كـشف الــبـيــانـات الــشـخــصـيــة في مـواقع

التواصل االجتماعي?
عنية في ذلك? أين دور اجلهات ا

هل حـان الـوقت لـلــقـيـام بـحـمالت إعالمــيـة لـلـتـوعـيــة والـتـثـقـيف في هـذا
الشأن?

لـقـد غــزتـنـا مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعـي بـسـرعـة
الـبـرق فــهل سـتـغــزونـا وسـائل احلــمـايـة والــتـوعـيـة

بالسرعة ذاتها?!
والت ساعة مندمٍ..

مثنى التميمي

مــخـــتــلف الــتــوجــهــات دون
ساس باالسماء والتجريح ا

برر).   غير ا
فيـمـا رحبت مـديرة الـتحـرير
نـدى شــوكت بـطــلـبـة االعالم
في الـــقـــسم الـــفـــني لالطالع
على طـريقـة العـمل وصيـاغة
الــصــفــحــات الــفــنــيــة حــيث
اسـتـمـعـوا الى شـرح مفـصل
من رئــيـس مــحــرري الــقــسم
فـــــائـــــز جــــــواد عن إضـــــاءة
الفعالـيات الفنـية في العراق
والــوطن الــعـربـي ومـتــابــعـة
جـــمـــيع تــــلك الـــنـــشـــاطـــات

تواصلة .  بالتغطية ا
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ودعا جواد بـاسم القسم الى
ــــســــاهـــــــــمــــة وتــــزويـــد (ا
الصفحة الفنية باي نتاجات
متـمـيزة سـتجـد طـريقـها الى
الـنــشـر تـشـجـيــعـا لـلـطـاقـات

الشابة). 
واوضح رئـــــــيس الـــــــقــــــسم
الريـاضي في اجلـريدة عـمار
طـاهــر لـلـطـلــبـة ان (الـزمـان)
تــتـــمـــيــز بـــاربع صـــفـــحــات
ريــاضــيــة يــومــيــة تــعــد مــحط

مـتابـعـة واهتـمـام الريـاضـي والسـيـما
النــــهـــا صــــفــــحـــات تــــغــــطي االحـــداث
ـسـتـويـات الــريـاضـيـة الــيـومـيـة عـلـى ا
ـيـة وان اي احملــلـيــة والـعــربـيــة والـعــا
حـدث مــهم تـكـون  اجلـريــدة سـبـاقـة في

إضاءته باخلبر والتحليل والصور.
وفي الـقـسـم الـفـني اطـلع طـلـبـة الـكـلـيـة
ــراحل االخـيــرة الـتي عــلى خـطــوات وا
تصـدر بها الـصحيـفة من خالل تـصميم
ـنـاسـبة الـصـفـحـات واختـيـار الـصـور ا
لكل خـبر حيث اكـد رئيس الـقسم اشرق
صـــادق ان (طــريــقــة واســـلــوب ونــظــام
تصميم الصفحات حرفية فنية والسيما
ان اجلريدة تـعتـمد نظـاما في التـصميم
ال تـلـجـأ الـيه بـاقي الـصـحف بـاالضـافـة
الى  الـكيـفـية الـتي يـتم ايصـال االخـبار
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ضـيـفت هـيـئـة حتـريـر جـريـدة (الـزمـان)
ـرحلة الـرابعة في كـلية عددا من طـلبة ا
االعـالم بـاجلــامــعـة الــعـراقــيــة صـحــبـة
الــتــدريــسـي الــدكــتــور مـــحــسن عــبــود
راحل لالطالع عـلى اقـسـام اجلـريـدة وا
الـــتي تـــتم فـــيـــهـــا صـــيـــاغـــة االخـــبــار
ــهــني لـــلــمــحــررين خالل واالســـلــوب ا

العمل اليومي.
واســتــمع الــطــلــبــة خالل جتــوالــهم في
اقــسـام اجلــريـدة الـى شـرح مــفـصل من
رئـيـس حتـريـر طـبـعــة الـعـراق الـدكـتـور
احـمـد عـبـد اجملـيـد عن تـمـيـز (الـزمـان )
منذ تأسيسها عام 1997 في لندن التي
كـانت تـعج بـعـدد من كـبـريـات الـصـحف
ــيـة والــعـربــيـة حــيث اسـتــطـاعت الــعـا
ـهـنـيـة  الـصـحـفـيـة (الـزمـان) وبـفـضل ا
ــؤســســهــا ورئـيـس مـجــلس الــعـالــيــة 
االدارة االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ان (تـكـون
ـقروءة تـمـيـزة من بـ وسائـل االعالم ا
ـواكبة االحداث احمللية ضمن محيطها 
ــدة قــصـيــرة  من والــدولــيــة وغــدت و
الــصـحف الـتي يــشـار لـهـا بــالـبـنـان في
ـواكبة حضورهـا الصـحفي وتاثـيرها 
االوضاع الـعـربيـة والدولـيـة  وانتـشرت
لتكون لـها طبعـة في العراق واخرى في

لندن .
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ـــيــز واضـــاف عـــبـــد اجملـــيـــد ان (مـــا 
اجلريدة انها مستـقلة في رأيها وتطرح
مـوضـوعاتـهـا بـحـياديـة ومـهـنيـة عـالـية
ولة دون تاثير حزب او كتـلة او جهة 
لــهـا كـونـهــا تـعـتـمــد في صـدورهـا عـلى
الـــتـــمـــويل الـــذاتي فـــقط من االعـالنــات

الية للتوزيع). ردودات ا وا
سـتقـلة مشـيرا الى ان (تـلك السـياسـة ا
ثـقف دعت العـديد من كـبار الـكتـاب وا
ـقاالت ومن وضـوعات وا الى رفدهـا بـا
كل االجتاهـات بحـيث تتـضمن اجلـريدة
ـــا الـــوحـــيـــدة من بـــ وهي صـــفـــة ر
الــصـحف احملــلـيــة وحـتـى الـعــربـيـة ان
تــنـشــر يـومـيــا مـااليــقل عن سـتــة عـشـر
وضـوعات الـسيـاسية عمـودا خملتـلف ا
واالقـتـصـاديـة والثـقـافـيـة والـفـنـية ومن

والــتـحــقـيـقــات والـتــقـاريــر الى الـقـار
بطريقة مشوقة).

وفي خـــتـــام الــزيـــارة عـــبـــر عــبـــود عن
امــتــنــانـه لــرئــيس وهــيـــئــة الــتــحــريــر
والـــعــامــلــ في اجلـــريــدة عــلى حــسن
ـهـنيـة الـقيـمة عـلـومات ا الـتضـيـيف وا
الـتي استـمع الـيهـا الـطلـبة مـن مخـتلف
اقسـام اجلريـدة الـتي سيـكون لـهم دليل
عـملـهم لالسـتفـادة منـهـا وتطـبـيقـها في
هـنـية بـعـد التـخرج حـياتـهم الـعـملـيـة ا
خــاصــة وان تــلك الــنـصــائح جــاءت من
صحفي لهم باع طويل في مجال مهنة
ــتـاعب ,مــثــمـنــا دعم وتــشـجــيع عــبـد ا
اجملـيد لـلـطلـبة في اسـتـقبـال نـتاجـاتهم
وفــسح اجملـال لــهم بـالــتـدريب والــعـمل
ــــيــــداني خـالل الــــعــــطــــلـــة ا
الـــصـــيــــفـــيـــة فـي اجلـــريـــدة
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اطـلقت قـائـممـقـاميـة قـضاء خـانـق
في مـحــافـظـة ديـالى حــمـله  وطـنـيه
اسمتها من " اجل خانق احلبيبة "
 فــيـمـا اكــدت انـهــا تـهـدف الى زرع
روح احملــبـة والـتــسـامح بــ ابـنـاء

القضاء .  
 وقال قـائـممـقام الـقضـاء محـمد مال

حــــسـن  لــ (الــــزمــــان) امس انه (
اطالق حـملـة وطـنيـة اسـميـنـاها من
اجل خانق احلبـيبـة تهدف الى أن
يـكــون الـتــسـامح مـبــدأ أسـاسي في

ترسيخ عـالقاتنـا وكذلك نشـر احملبة
والــوئـــام والـــتــراحـم مع بـــعــضـــنــا
دينة من البعض وان تـكون نظافـة ا
ضمن أولويات حياتنا ويبدأ كل منا
بــتـنــظـيف مــنـطــقـته وشــارعه وعـدم
رمـي االوســـــــــــاخ اال فـي االمــــــــــاكـن

اخملصصة لها) . 
وب مال حسن  ان (اهـداف احلملة
تـضـمـنت ايـضـا الـتـعـاون فـيـمـا بـ
ا ابناء القضاء للحـفاظ على البيئة 
لـهـا من تأثـيـر مـبـاشر عـلى الـصـحة
ومـراعــاة الـظـروف االقــتـصـاديـة من

صمم الطلبة في القسم الفني يستمعون الى شرح من ا


