
كن أن يعيش االنسان بعمرين  ..? هل  
نعم ... وتلك حـالة إستثنائية  ال تـتوفر لعامة الناس  بل  تـقترن بالعظماء عادة

 وهو عنوان تميزهم عن االخرين ..
عنى يقول االمام الشافعي : وفي هذا ا

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم
                   وعاش قوم وهم بالناس أموات

هـذا هـو حـال الـنـاس االسـتـثـنـائـيـ  الـذين يـصـنـعـون الـتـاريخ  وتـكـون لــــهم
(بـصـمة) خـاصـة في احلـياة عـلى إتـسـاعـها  وتـبـاعـد مسـاحـاتـها اجلـغـرافـية 
وتنـوع مجاالت االبـداع  فيها  مـنهم أصحـاب رساالت  ومصـلحون  وأخرون
لــهم إسـهـامـات وإبـتـكـارات   كــان لـهـا تـأثـيـرهـا في الــبـشـريـة عـامـة ...  ذلـلـوا
ستحيل  وكان لـهم الفضل في أن يحيا االنسان براحة  الصـعاب   وقهروا ا
وتـسـيـر احلـيـاة  بسـهـولـة   وتـصل الى مـا وصـلت الـيه  من تـقـدم وحـضارة 
وضـعـوا لبـنـاتهـا االساسـيـة  وتضـيف لـها  االجـيـال  الالحـقة إبـداعاتـهـا  التي
تـؤكـد دورهـا وهـويـتـهـا وطبـيـعـة عـصـرهـا وحـاجـاتـهـا  ... ومـنـهم من كـانت لـهم

صوالت وجوالت و فتوحات وحروب  وإنتصارات غيرت مجرى التاريخ ..
 فـكـم من الـعـظــمـاء في اجملـاالت  اخملـتــلـفـة  الــسـيـاسـيــة والـفـكـريــة والـروحـيـة
واالبـداعـيـة بـكل أنــواعـهـا مـاتـوا قـبـل االف الـسـنـ  ولـكـنــهم ال يـزالـون أحـيـاء
خالـدين في الذكر والـذاكرة  وقوة الـتأثيـر  وفي السيـر على هدي مـناهجهم ..
ـوت مـنـهم سـوى فـهم أحـيـاء  وإن دفــنت اجـسـادهم في الـثـرى  .. ولم يـغـيّب ا
اجلــســد  الــذي عـــاد الى أصــله   وإخـــتــلط  بــأمـه االرض من جــديــد  .. وهي

االساس وهذا هو عمرهم االول ..
ـسـتـمـرة فـوق االرض بــعـد ( انـدثـار الـعـنـصـر الـتـرابي )  فـهي أمـا ذكـراهم  ا
تشـكل عمـرهم الـثاني  وهـو الذي يـعمـر أكثـر من االول  ويـجعل االنـسان حـيا

ما دامت هناك حياة على كوكبنا ...
وهذه احلـقيـقة  برزت أمـامي وأنا اطـالع  بعض مـا كتب عن الرئـيس جمـال عبد
الـنـاصــر في ذكـرى رحـيـله في 28/ ايـلـول/  1970  وزخم مــا صـدر عـنه  من
كتب ودراسـات  وبـحـوث ومقـاالت  وشـهادات يـصـعب حـصرهـا ... فـقـد مضى
على رحـيله ما يقرب من نـصف قرن   وهي مدة تقتـرب من سنوات عمره االول
حـيث عـاش اثـنـ وخمـسـ عـاما .. ومع ذلك ال يـزال مـنـهجه ومـبـادؤه وأفـكاره
ـسـتـمر ومـواقـفه حـاضـرة  وسـتبـقى  ولـم تغب  وهـي تشـكل عـمـره الـثـاني  ا

نحه اخللود في الذكر على االرض . الذي 
وخلض أمــيـر الــشـعـراء أحــمـد شــوقي هـذه احلــقـيـقــة بـشــطـر من بــيت شـعـري

مضمونه ( والذكر لالنسان عمر ثاني ) ...
رحل عبـد الناصر في الـثامن والعشـرين من أيلول عام  1970 لـكنه ال يزال حيا
في ذاكـرة االجـيـال على تـعـاقبـهـا  وحاضـرا في تـأثـيره  يـثـير جـدال  وحـراكا
ـا على مـستوى شعـبيا وسـياسـيا ضـخما  لـيس على مـستـوى بالده فقط  وإ
االمة واالنـسانية  وكم من الشخـصيات السياسـية وأالحزاب واحلركات سارت
عـلى خـطاه  واتـخـذت من إسمه عـنـوانا لـهـا  ومن مـدرسته بـرنـامجـا سـياسـيا
انها بضرورته .. كما ال يزال وسيبقى تسعـى الى تطبيقه علها تكمل ما بدأه إل
موضع اهـتمام الباحث والسياسـي والدارس  وإن كانوا موزع  ب مؤيد
ومخالـف  وتلك مسألة طبـيعية ...فاالنسـان يخطيء ويصيب  لكن هـناك حقيقة
يــدركـهـا اجلــمـيع  وهي الــعالقـة الـصــمـيــمـة بـيــنه وبـ الـشــعب   وهـذا مـا ال
يختـلفون عـليه  وتتـمثل باحلب للـرمز وقوة الـشخصيـة وسحر اجلـاذبية وقدرة
الـتـأثـيـر في االخـرين (الـكـاريـزمـا) والـبــطـولـة و الـتـضـحـيـة وتـلك صـفـات جتـعل
الــشـعب  يـتــعـلق به ويــجـد نـفــسه  واحالمه  ومـســتـقـبــله فـيه ...وقـد مــكـنه هـذا
الرصـيد اجلماهيري من  جتاوز الصعاب والتحديات .. وقد  ظهر ذلك جليا في
 كل احلروب الـتي خاضـها ومـنهـا حرب االسـتزاف وتـهيـئة مـستـلزمـات النـصر
الذي حتـقق في اكتوبر  وفي قراره بتأميم قناة السويس وفي بناء السد العالي
 الـذي وصف في حــيـنه بــأنه  أعـظم مــشـروع في الــقـرن الــعـشـريـن  والـسـعي
لتحقيق العدالة االجتماعية وغيرها من االجنازات الرائعة في الزراعة والصناعة
و التربـية ومـجانيـة  التـعليم  والـصحـة والسـياحة والـثقـافة والفـنون الـتي تشكل

قوة مصر الناعمة .
الي ـواقف اجلـمـاهيـريـة  الـتي جتـسد تـلك الـعالقـة خـروج ا  ومـن  ب ابـرز ا
ـة   وأالصرار لـلـتعـبـير عن رفـض  قرار الـتـنحي  وعـدم الـتخـلي عـنه في الهـز
ــسـيـرة مـعه  حــتى حتـقـيق الـنــصـر  و نـزولـهــا   بـعـفـويـة الى عــلى مـواصـلـة ا
الشوارع بـعد أن أعـلن السـادات من على شاشـة التـلفزيـون  نبـأ وفاته  للـتعـبير

عن حزنها لفقدها هذا  الرمز العزيزعليها  ..  
وفي كل االحوال  يـبقى احلديث عن عبـد الناصر في منـاسبة أو بدونـها له نكهة
خـاصــة  النه يـقــتـرن بــالـزمن اجلــمـيـل لالمـة  وعــنـاوين الــبـطــولـة والــتـضــحـيـة
والـشـجاعـة واالصـرارعـلى انـتزاع احلق مـهـمـا بـلغت الـتـضـحيـات  ( فـمـا اُخذ
ن يريد ان يحافظ على بالـقوة ال يسترد اال بالقوة ) وذلك هو  القانـون الطبيعي 

سيادة بالده وكرامتها  ويدحر تكالب االعداء عليها ...
وتــلك هي قــيــمــة  الــرجــال الــذين يــصــنـــــــــعــون الــتــاريخ فـي حــيـــــــاة  اال
وذجا في الـتضحـية والـــــعطـاء ونكران الذات والشـعوب  في أن يكــــــونـوا إ
واالخالص وفي العالقـة االنسانية  الصميـــــمة مع الشعب  التـــي تقــــوم على
ـواطن   ولـذلك يـبـقـون خالـدين في احملـبـة والـتــــــفـاني في سـبـيل الـوطــــــن وا
ذاكـرة االوطـان  عـلى مـر االجـيـال... وتـلـك هي اعـمـارهم الـثـانـيـة الـتي يـخـلـدهـا

التاريخ ..
وما أحـوج االمة اليـوم الى قادة  عـظام  استـثنـائي  ولـيس حكـاما  أو رؤساء

بعناوين وظيفية ..
 } } } } 
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ما أبـشـــــع أن تـكــــون ضـعيـــــفا في هـــــذه الدنــــيا
.. ( الكاتـــب الروسي انطون شيخوف ..) ..
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نطـقة وقيام األخيرة  في الـعراق وا
وصل ومدن داعش باحتالل مدينة ا
عراقـية أخـرى بظاللـها عـلى  القـيمة
ـديـنــة الـعـريـقـة الــتـاريـخـيــة لـهـذه ا
وأهــمـيــتـهــا في الــتـأريخ اإلنــسـاني
الســيـمــا  مع قــيـام  داعش بــتـدمــيـر
اآلثــار الـــتـــاريــخـــيــة فـي الــنـــمــرود
وتفـجيـر مرقـد النـبي يونس بـعد أن
ـسـيـحـيـون مـعا ـسـلـمون وا عـاش ا
ــكـان بـسـالم ووئـام  أكـثـر في هـذا ا
من أي مــكـان آخــر في الــعــالم حـيث
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بـشأن ارتـفـاع اسـعـار الطـمـاطـة جاء
نـتــيـجـة قــلـة تـصـديــر احملـصـول من
اجلانب االيـراني داعيـة التـجار الى
عـدم الـتركـيـز عـلى مـنافـذ االسـتـيراد
ــا من جــمـيع عــلى دولـة واحــدة وا
ــنــافــذ الــدولــيــة لــســد االسـتــهالك ا
احمللي ومنع ارتفاع االسعار. وابدى
مـواطـنـون اسـتـغـرابـهم من االرتـفـاع
ــفـــاجىء فـي اســعـــار الـــطـــمـــاطــة ا
وبلوغها الـى نحو الضعف مـتخطية
اسـعار الـفـواكه. واخـذ نـاشـطون في
مواقع التواصل االجتماعي يتندرون
جراء ارتفاع سـعر الطمـاطة وندرتها
فـي الــســوق والــغــيـــاب شــبه الــتــام

يــبـجـل اجلـمــيع الـنــبي جــرجـيس -
الــقــديـس جــورج - والــنــبي يــونس
الذي يـقع قبـره على تل عـلى الضـفة
اليـسرى من نـهر دجـلة) مـشيراً الى
ان(تـرجمـة الـكـتاب تـهـدف الى إلـقاء
شـرق للعراق الضوء علـى التاريخ ا
القد واألهمية التـاريخية للموصل
عبـر احملـتوى الـذي تضـمـنه الكـتاب

ذكور).  ا
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ولـفـت الى ان اهـمــيـة الـكــتـاب تـأتي
ايـــضـــاً من كـــون ان مـــؤلـــفه اليـــارد
(1817-1894) هـو بــاالصل رحــالـة
ومـسـتكـشف وشـخـصـية آثـاريـة لـها
شأنها الـكبير في الـتنقيب عن اآلثار
في نينوى خالل القـرن التاسع عشر
وصل وقد امضى سـنوات عدة في ا
 عـمل خاللـهـا عـلى اسـتـكـشـاف آثار
نـيـنـوى والـنــــــمـرود كـما تـرأس في
عام  1845عمـلـيـات التـنـقيب في تل
قـويـنـجـق وفي الـنـمـرود  الـعـاصـمـة
ـة الواقـعـة جـنوبي اآلشـورية الـقـد
نينـوى على نـهر دجلـة مقابل مـدينة
وصـل في العـراق احلـديث فـكشف ا
فقـود للمـلك سنحاريب عن القصـر ا
الذي احـتوى  عـلى  احدى وسـبع
قــاعــة ومــنــحـوتــات بــارزة ضــخــمـة
واكتـشف كـذلك قصـر آشور بـانيـبال
ومــكــتــبـــته  الــتي ضـــمت أكــثــر من
ــســمــاريـة عــشــرين ألف من الــرقم ا
الطينية. واوضح ان الكتاب الصادر
ــجــلــدين يــتــضــمن وصــفــاً لــتــلك
االكــتـشـافـات الــعـظـيــمـة عالوة عـلى
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احمللية تتمتع بـنسبة حموضة اعلى
ــســتـورد جتــعــلــهـا ال تــتــحـمل من ا
ـدة طويلـة او النـقل وحتتاج اخلزن 
خملازن ووسـائل نقل خاصـة للـحفاظ

على خواصها).
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 مـــشــيـــراً الى ان (الـــفالح الـــعــراقي
يــعــزف عن زراعــة الــطــمــاطــة النــهـا
اصــبـحت التــغـطي تــكـالــيف تـهــيـئـة
نتج ونقله االرض وزراعتها وخزن ا
وبــــــات يـــــــعـــــــدهــــــا عـــــــمــــــلـــــــيــــــة
خـاســرة).وكــانت وزارة الـزراعــة قـد
قللت في بـيان اصدرته اول امس من
ـشكـلة قـائلـة ان ما  تداوله حجم ا
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ارجــع رئـــــــــــــــــــــيــس االحتـــــــــــــــــــــاد
العام للجمعيات الفالحية التعاونية
في العـراق ارتـفاع اسـعار الـطمـاطة
حـــيــــدر الـــعـــصــــاد الى مــــجـــامالت
الـســيـاسـيـ لــدول اجلـوار مـشـيـراً
ـزارع الـعــراقي اخـذ يـعـزف الى ان ا
عن زراعـة الـطـمـاطـة ألنـهـا اصـبـحت
عمـليـة غـير مـجزيـة لتـكالـيفـها وسط
سـوء الـتـخـطـيط. وقـال الـعصـاد في
بيان امس إن (اجملـامالت السيـاسية
ـنـتج احمللي لـدول اجلوار واهـمـال ا
وعــدم الـعــمل بــالـرزنــامــة الـزراعــيـة
ـــنــــافـــذ احلــــدويـــة واالنــــفالت فـي ا

والـــــتــــــركـــــيـــــز عـــــلـى احملـــــاصـــــيل
االستراتيجـية مثل احلنطـة والشعير
واهمال اخلضر والفواكه هي السبب
في ارتفـاع اسعار الـطمـاطة) مـشيراً
الى ان (الــعــراق بــامــكــانـه االكــتــفـاء
نتجه من الـطماطة فيـما لو توفرت
اخملازن اجليـدة لهـذا احملصول وذلك
ــتـلك ــتــنـوع  ــنـاخه ا الن بــلـدنــا 
دورة زراعـيـة كـامـلـة لـلـطـماطـة خالل
السنـة). وتابع (كنـا قد حذرنـا سابقا
من االعــتــمـاد الــكــلي عـلـى اسـتــيـراد
مــحـصــول الـطــمــاطـة مــقـابل اهــمـال
نـتج احملـلي االكثـر جـودة واالطيب ا
طـــعــمــاً ) مــوضــحــا ان (الــطــمــاطــة

لــلـطــمـاطــة احملـلـيــة الـتي يــفـضــلـهـا
ستوردة العراقـيون على نظـيرتهـا ا
مـــشــــيـــريـن الى ان ارتــــفـــاع ســــعـــر
الـطمـاطـة يثـقل كـاهل االسـر الفـقـيرة
وكثيرة العدد خصـوصاً ألنها منتوج
الغــنـى لــلـــمــائـــدة الـــعــراقـــيـــة عــنه.
وتراوحت أسـعـار الطـمـاطة امس من
ألف الـى   2500 دينار لـلكيـلوغرام
الواحـد في األسـواق احمللـيـة ببـغداد
اضية الى بعد ان وصلت في االيام ا
دينار. من جهة اخرى  أكدت 1500
بـلـديـة مـحـافـظـة كـربالء مـضـيهـا في
خطـطهـا إلزالة سوق احلـبوبي وسط
احملـــافـــظــة وحتـــويــلـه إلى حــديـــقــة

بالرغم مـن اعتراض اصـحاب احملال
في السـوق مشـيرة الى ان فـكرة هدم
الـســوق جـاءت نـتـيــجـة طـلب أهـالي

نطقة. ا
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 وقال مدير إعالم بلدية كربالء ماجد
نــاجي فـي تــصــريح امس أن (ســوق
احلـبـوبي عـشــوائي ونـحن مـلـزمـون
بـإزالته وحتـويـله إلى حـديقـة بـطلب
ـنطـقة بـعد وصـول كثـير من أهالي ا
من الـشكـاوى إليـنـا بشـأن عـشوائـية
ــنــطــقـة) الــســوق وتــأثــيــره عــلـى ا
ــبــاشـرة امس مــضــيـفــاً انه (تــمت ا
بــإزالــة جــمـيـع احملـال والــبــســطـات

داخل السوق). 
وحاول العشرات من اصحاب احملال
فـي الــــســـوق امـس مــــنـــــع آلــــيـــات
البلـدية من تـهد السـوق القد في

دينة. ا

ماجد ناجي

ترجمـون حتى عند الذي  يواجهـه ا
ترجمتهم اعماالً قـيمة تتناول تاريخ
الــعـراق وحـضــارته وأيــد احلـضـور
ـــتـــرجم هـــذا الـــطـــرح وأكــــدوا ان ا
يعـاني االهـمال والـتـجاهل االعالمي
ـــادي حـــتى انـه اليــحـــظى بـــدعم وا

معنوي في اسوأ االحتماالت .
ــأمـون  بــدوره دعـا مــديــر عـام دار ا
ســـــــــــاطـع راجـي وســــــــــائـل االعـالم
ــتـرجم اخملــتــلـفــة الى االهــتــمـام بــا
الــعـراقي  واالنـفــتـاح نـحــوه والـقـاء
الــــضــــوء عـــلـى جــــهــــوده من خالل
تـضـييـفه في الـبـرامج الـتـلفـزيـونـية
طبوعات اخملتلفة واالذاعية وقيام ا
هـي االخـــرى بـــالــــدور الالزم بـــهـــذا
الــــشــــأن قــــبـل ان يــــتــــسع احلــــوار
ليـتحـول الى جدل بـشأن من يـتحمل
مــســؤولــيــة اهــمـــال الــذي يــعــانــيه
ـؤســسـات ــتـرجم ومــا اذا كــانت ا ا
احلـــكــومـــيـــة تــتـــحـــمل شـــيـــئــاً من
ــســؤولـــيــة فــأنــبـــرى مــديــر قــسم ا
أمون التـرجمة الـتحـريريـة في دار ا
سعـد جـواد عوض الـذي تولى ادارة
ـــوضـــوع الـــنـــدوة الى الـــقـــول ان ا
بــحـــاجـــة الى نــقـــاش مـــســتـــفــيض
لـــلــــتــــوصل الى االســــبــــاب ومن ثم
البحث في احللول لنفض الغبار عن
ــنــسي في كــاهل حــقـل الــتـرجــمــة ا

العراق. 
وكـان عـوض قـد حتـدث في مـسـتـهل
النـدوة عن اهمـية هـذا الكـتاب ودعا
الى تــرجــمــة بــقــيــة اعــمــال مــؤلــفه

البريطاني أوس هنري اليارد.

الــصـعـوبــات الـتي واجـهــهـا اليـارد
ـة ـواقع الــقــد لــلــكـشـف عن تـلـك ا
واحملافظـة علـيها. ولـفت الى اجمللد
األول من الـــــكــــتـــــاب الــــذي تـــــولى
تـرجـمـتـه خـضـر عـلي سـويـد  ويـقع
فـي أربــعـــة عــشـــر فــصالً وتـــرجــمه
الزميل خضر عـلي زويد أما اجمللد
الـثـاني فـقـد تـضـمن سـبـعـة فـصـول
ويقع في  335 صفحـة وقد أفعمت
صـــفـــحـــاتـه بـــالـــصـــور والـــرســـوم
التـوضيـحية والـتوثـيقيـة. فيـما قام
هـو بـتـرجـمـة  اجملـلـد الـثانـي  الذي
يــقـع في أحــد عــشــر فــصال  عــرض
عـمــلــيــات الـتــنــقــيب في قــويــنـجق
والــنـمــرود واكـتـشــافه آثـاراً مــهـمـة
أمـاطت اللـثـام عن القـدر الـكبـير من
تــاريخ بالد آشــور الــذي كــان يــلـفه
الغـمـوض  في الـسابق. وفي ردوده
ـــــداخالت قـــــال عـالوي انه عـــــلـى ا
واجه صــعـوبــات عــديـدة في رحــلـة
ـترجم وال سيما والدة هذا الكتاب ا
في مراحل نشـــــــــــره ورأى ان هذا
ـوضـوع يـســـــــــــتـلـزم وقـتـاً اكـبر ا
للـحديث عـنه وال يســـــــــــعه اجملال

هــــــنا. 
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وافــاد بـأنه امــضى ثـمــانـيــة اشـهـر
بترجـمة الكـتاب وآثر أن يـطبعه في
مطابع بـيروت لصـالح دار الرافدين

جلدين مختلف .  و
وأثـارت إحـدى مــداخالت احلـضـور
قـــضـــيـــة االهــمـــال الـــتـي تــعـــانـــيه
الــتــرجــمـة فـي الـعــراق والــتــجـاهل
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ــأمـون أثــارت نـدوة نــظــمـتــهـا دار ا
لـلـتــرجـمـة والـنـشـر الـتـابـعـة لـوزارة
الثقـافة والسـياحة واآلثـار لإلحتفاء
ــتــرجم كـتــاب (نــيـنــوى وآثــارهـا)
اجلـدل بـشـأن االهـمـال الـذي يـعانـيه
ـتـرجم الـعـراقي ومـجـال الـتـرجـمـة ا
ـدير الـعـام لدار عـمومـاً فـيـما دعـا ا
ـــعــــنـــيـــة ــــؤســـســــات ا ــــأمـــون ا ا
ترجم واالعالمية الى االهتمـام با

وإبــــراز دورهـم ومــــجـــــهــــوداتـــــهم.

وحتدث مترجم الكتاب محمد حسن
عالوي التي اقيمت على قاعة طارق
العـبيـدي في مقـر الدار عن  الـكتاب
ي وأهـمـيـته ومـؤلـفه الـرحـالـة العـا
وعــالـم اآلثــار الــبــريــطــاني أوســ
ـــصـــاعـب الـــتي هـــنـــري اليــــارد وا
واجــهـــته عـــنــد تـــرجــمـــة الــكـــتــاب

ومحاولة نشره. 
ترجمة كتاب

واوضح انه اقــــدم عــــلى تــــرجــــمـــة
الـــكـــتــاب بـــعـــد أن ألـــقـت األحــداث
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إن تـراشق االتـهـامـات بــ الـسـيـاسـيـ الـذين دخـلــوا احلـيـاة الـسـيـاسـيـة ولم
واجهة فيما بينهم أو يراعـوا االعراف التي يفرضها العمل السيـاسي وحدود ا
ـصـلحـة الـعـامة او ايـة اسـباب مع اآلخرين بـدوافع االخـتالف او الـتـنافس او ا
أخرى قـد رسخت عُرفاً هم وضعوه بحيث أصبح االنتـقاد والتهجم فيما بينهم
هم أنـفـسـهم مدعـاة لـفتـح شهـيـة اآلخريـن من النـقـاد والصـحـفـي والـرافـض
لـطـريقـة عـمل مؤسـسـات الدولـة وبـصورة خـاصـة (مجـلس الـنواب) الـذي يـعلن
ال أعضـاؤه وبكـل صراحـة وشفـافـية (عـلى حـد تعـبـيرهم) عن الـتـجاوز عـلى ا
العـام واقتسام الكعـكة كما يسمـونها هم عندمـا صرحت بذلك إحدى عضوات
ن أل بأن كال منهم أخذ حصته وآخرون من اعضاء اجمللس  اجملـلس أمام ا
سـخـروا هم انـفـسـهم من طـريـقة أدائـه ووجهـوا االتـهـام عـلى ان الـبـعض مـنهم
تـقـاضــوا الـرشــا وكـان الـنــائب الـذي صــرح بـذلك لم يــنـكــر عـلى نــفـسه أخـذ

الرشوة.
ونـواب آخـرون جـعـلـوا مـن اجملـلس مـنـبـراً لـفـضح حـاالت الـفـسـاد في اجلـهـاز
ـبـلغ عـشـريـن مـلـيون احلـكـومي حـ صـرح أحـدهم بـأن حتـويالت مـصـرفـيـة 
دوالر لشـراء (حامض حلو) وهي التسمية التي يـطلقها العراقيون على نوع من
أنواع احلـلـوى ولم يـردّ أحـد بـاإلنـكار والـرفض عـلى هـذا الـطـرح ونـائب آخر
ـبلغ خـمسة فضح صـفقـة شراء شحـاطات من قـبل الوزارة لـكوادرهـا الطبـية 
وعشـرين دوالراً للشـحاطة الواحـدة في الوقت الذي تـباع الواحـدة بسعر ألف
ـا ال سـبيل وخـمس مـئـة دينـار في أسـواق الـباب الـشـرقي وغـيرهـا وغـيـرها 

لتعدادها وال فخر في ذكرها.
ـان الـتي انـطـوت وإذا كـانـت هـذه بـعـضـاً من األحــداث الـتي رافـقت دورة الـبــر
والتي وصـفـها أحـد السـيـاسيـ بـأنهـا كـانت قراءة الـفاحتـة عـلى روح اجمللس
نتهي ان ا ذكـور وليس أمام العراقـي الذين يتنـدرون بقصص أعضاء الـبر ا
وبـرواتـبـهم ومـخـصـصاتـهم وامـتـيـازاتـهم ومـكـاسـبـهم وحـمـايـاتـهم وسـياراتـهم
وايـفـاداتـهم واشـيـاء كـثـيـرة لـهم فـيـهـا مـآرب أخـرى والـبـعض الـذين تالحـقـهم
ن فشلوا في االنتخـابات األخيرة كنتيجـة حتمية وحتصيل حاصل السـخرية 
ا كـانوا يـطلـقونه من تـصريـحات ومـواقف بائـسة يـنأى عـضو اجمللـس اجلدير
ن لم يكن وقـعه عن اطالقها وليس أمـام العراقيـ إال أن يقولوا لبـعضهم 

جديراً بعضوية اجمللس (باي باي علي بابا).
وإذا كانت االنـتخابات األخـيرة قد جاءت بأنـاس آخرين نتمـنى لهم النجاح وأن
يكـونوا قد تـعلمـوا الدرس ويحـرصون عـلى أن ال ينالـهم النقـد والعتـاب واللوم
شاركة خاصـة وأن نسبة ليـست قليلة من الـسيدات واألوانس الطمـوحات في ا

بـالعـمل السـياسي قـد دخلن هـذا اجمللس وهن وزمالؤهن
من الرجـال لهم شعـاراتهم التي تـشرح القلب وبـانتظار
مواقـفهـم جمـيعـاً من الوعـود والـشعـارات التي اطـلقـوها
في دعايـاتهم االنـتخابـية وحتيـة لالمهات الـلواتي دخلن

اجمللس ونقول للجميع (أهالً علي ماما).
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باسـتـعمـال الـسالح بسـبب رسـوب ابنه
والــذي اثــار حــالــة من الــهـلـع واخلـوف
ـــدرســـة واصـــابـــة احـــدى لـــدى كـــادر ا
درسة بحالة اغماء نقلت على معلمات ا
ـــركـــز الـــصـــحي لـــتــقـــلي اثــرهـــا الى ا

العالج). 
وطـــالب الــزركـــوشي الــقــوات االمـــنــيــة
بـ(فــرض ســـلــطـــة الــقـــانــون وحـــمــايــة
الكات التربـوية واحلد من االعتداءات ا
ـتـكـررة ضـد الـكـوادر الـتـربـويـة الـذين ا
يحملون رسالتـهم االنسانية على اكفهم
ويواصلون مـسيرتهم الـتربوية لـتنشئة
ستـقبل)  مـوضحا ان  (تـربية اجيـال ا
ـدرسة ديـالى وحـال ورود كـتـاب ادارة ا
ــوضــوع فــتــحت حتـــقــيـــقــا عــاجال بـــا
لـــلـــوقــوف عـــلى مـالبــســـات احلــادث  
درسـة بتقد باإلضافة الى قـيام كادر ا
شكوى رسمية ضد ولي االمر لدى مركز

شرطة اخلالص) . 
ومن جـــانـب اعـــلن قـــائــــمـــقـــام قـــضـــاء
عن  (افـتـتـاح اخلـالص  عـدي اخلــدران 
مكتب للتقاعد في القضاء بالتنسيق مع
هيئة التقاعد  الوطنية وبجهود ذاتية).
واضـــــاف اخلـــــدران لــ (الـــــزمــــان)  ان
ـكتب هـو اول مـكتـب يفـتح في مـراكز (ا
اقـضـيـة ديــالى اخلـمـسـة وألول مـرة في
كتب تاريخ احملافظـة )  الفتا الى ان (ا
ســـيــرفع الـــعبء عن كـــاهل اكـــثــر من 6
االف مـــتـــقـــاعـــد في اخلـــالص من خالل
ـعــامالتــهم ونــقــلــهـا الى االســتــجــابــة 
بـعــقــوبــة واكـمــالــهــا دون تـكــبــد عــنـاء

السفر).
وأعــلن الـنــاطق االعالمي بــاسم  قــيـادة
شرطـة ديالى الـعقـيد  غـالب العـطية عن
ـواد غـير (ضـبط عـجـلـتـ مـحـمـلـتـ 
مـرخصـة في احـدى السـيـطرات االمـنـية

في اخلالص ١٥ كم شمال بعقوبة ) .
واضـاف الــعـطــيـة  لــ (الــزمـان)امس ان
(سـيـطـرة مــدرع الـتـابـعـة لـفـوج طـوار

ديــــــالى االول فـي قـــــضـــــاء اخلـــــالص 
تــمــكـنت من ضــبط عــجـلــتــ نـوع كــيـا
االولى  ضبـطها بـاالشتـراك مع مفارز
امن االفراد/ ديـالى مـحمـلة بـأدوية غـير
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أصــدرت قــيـــادة شــرطــة ديــالى  أوامــر
بــاعـتـقــال ولي أمـر طــالب اعـتــدى عـلى
كــــادر مـــدرســــة في اخلــــالص شــــمـــالي

احملافظة.
ـتــحــدث اإلعالمي بــاسم شــرطـة وقــال ا
ديالى العـقيد غـالب العطـية لــ (الزمان)
امس  ان (قــائــد شــرطــة ديــالـى الــلـواء
فــيــصل الــعـبــادي تــابع بــاهـتــمــام بـالغ
حـادثــة قـيـام ولـي أمـر طـالب بــاالعـتـداء
على مالك مـدرسة في إحـدى قرى قـضاء
اخلــالص شـمــال بـعــقـوبــة بـاســتـخـدام

السالح بسبب رسوبه ابنه) .
وأضــاف الـعــطـيــة لــ (الــزمـان) امس أن
(العبادي أصـدر أوامر باعـتقال ولي أمر
الـطـالب فــورا بـعـد اسـتـحـصـال مـذكـرة
قـبض أصولـيـة من الـقضـاء مـؤكـدا بان
دارس خط احمر قائد الشرطة اكد بان ا
وســنــعــاقب بــشــدة اي جتــاوز يــحــصل

عليها) .
ـتـحـدث بـاسم شـرطـة ديـالى أي ودعـا ا
ـضايـقات إلى مدرس أو مـعلم يـتـعرض 
(االبالغ الـفـوري عنـد  أقـرب مـركـز أمني
مـن اجل الــــتــــعـــــامل فــــورا مع احلــــدث

واعتقال من يحاول االساءة للتعليم) .
ـديـرية الـعـامة من جـهـتهـا  اسـتـنكـرت ا
ـديـرهـا الـعام لـتـربـية ديـالى مـتـمـثـلة  
جعـفر مـعن الـزركوشي  حـادثة االعـتداء
بـاسـتــعـمـال الـسالح عــلى كـادر مـدرسـة

عمر اخملتار االبتدائية . 
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دير الـعام  جعـفر الزركوشي  واوضح ا
لــ (الـزمان) امس  انـه (في الـوقت الذي
ا مـنا ـدارس ايذان قرعـنا فـيه اجراس ا
ببـدء العـام الـدراسي اجلديـد والذي كـنا
نــامل فـيه ان يــكـون عــام تـفــوق وجنـاح
وعـــام امن وامـــان نــتـــفــاجئ الـــيــوم من
ـسـؤولة من قـبل ولي الـتـصرفـات غـيـر ا
امـر احــد تالمـيــذ مـدرسـة عــمـر اخملـتـار
الــواقــعـــة في قــضــاء اخلــالص / قــريــة

جديدة االغوات) . 
واضـــــاف الــــزركـــــوشي  ان (ولـي امــــر
درسة دارسالطالب  قام بـالتهجم عـلى كادر ا »öÞ‚∫ شرطة ديالى تطلق حملة العادة االطفال الى ا

ـدقع واالهـمـال االسـري دفع الـعـشـرات ا
من االطفال الصـغار لالستـجداء او لبيع
ـــواد الـــبــســـيـــطـــة في شــوارع بـــعض ا
وتـقـاطـعـات بـعـقـوبـة وبـقـيـة مـدن ديـالى
خالل الــســنــوات االخــيـرة خــاصــة بــعـد
بروز ازمة النزوح القسري)  مشيرا الى
ان (شرطة ديالـى أدركت خطورة الوضع
عــلـى مــســـتــقـــبل االطـــفــال وامـــكــانـــيــة
اســتــغاللــهم ودفــعــهم لــيــكــونـوا ادوات
ة فسـعت إلطالق هذا لإلرهاب او اجلـر

البرنامج ) .
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وأضـاف  الــعـطــيـة انه (بـعــد يـوم واحـد
عــلى إطالق بـرنــامج انــقـاذ الــبـراعم في
ـيـزا بعـد اعادة بـعقـوبـة حقـقـنا شـيـئا 
طــفــلـ شــقـيــقـ الـى مـقــاعـد الــدراسـة
وجتاوزنا كل الصـعوبات التي كانت في

طريقنا) .
واشـار الـعـطــيـة الى ان (قـصـة الـطـفـلـ
ة ؤ بدأت بـعد الـتعـرف على قـصتـهمـا ا
اثـناء جـمع االطـفـال من الـشـوارع وكيف
دفع االهمال االسري لكليهما الى النزول

معرفـة كمركـيا والعـجلة الـثانيـة محورة
ـنــتـوجــات الـنــفـطـيــة حتـمل لــتـهــريب ا
2000 الفي لـتر من مـادة النـفط االبيض

معد للتهريب) .
وأوضـح  الــعـــطــيـــة   أنه ( تـــســـلــيم
ـنـتوج الـعجـلـتـ مع احد الـسـائـق وا
الـنفـطي الى مـركـز شرطـة اجلـيزاني في
قـضــاء اخلـالص  لـعــرضـهم لــلـقـضـاء  
مــؤكـــدا ان الـــســـيــطـــرات االمـــنــيـــة في
احملـافظـة تـشـدد عـلى التـفـتـيش الـدقيق
لــلـعــجالت واألشـخــاص مع أنـســيـابــيـة
ـروريــة داخل الـسـيـطـرات من احلـركـة ا

أجل فرض االمن في عموم احملافظة) .
واطلـقت قيادة شـرطة  مـحافـظة ديالى 
حـمـلـة هي االولـى من نـوعـهـا في الـبالد
ـسـاعـدة االطـفـال وإعـادتـهم الى تـهـدف 
مــقـــاعــد الـــدراســة ومـــعــاجلـــة اوضــاع
واد الـبسـيطة تـسولـ منـهم وباعـة ا ا
سجل في الشوارع والتقاطعـات غير ا

تسرب منها. دارس وا في ا
وقـال مـديـر اعالم شـرطـة ديـالى الـعـقـيد
غالب العطية لــ (الزمان) امس ان (الفقر

لـلــشـارع والـعــمل رغم ان اعـمــارهـمـا لم
تــتــجـاوز الــتــاســعــة مــا حــرمــهــمــا من
الدراسـة   الفـتا الى ان فـريقـا مـختـصا
من الــشـرطـة اجملــتـمــعـيــة بـإشـرافه زار
عــائــلــة الــطـــفــلــ واطــلع عن كــثب عن

احوالهما) .
وب  العطية  ان (تـسجيل الطفل في
ـدرسـة كـان صـعـبـا في بـاد االمـر مـا ا
دفعنا الى فـتح قناة اتصـال مباشرة مع
مدير عام تربيـة ديالى جعفر الزركوشي
الـذي امـر بتـسـهـيل تسـجـيـلهـمـا بـأقرب
مــدرســة فــورا   فـيــمــا  تــبــني شـراء
البس والقرطاسية لهما  من قبلنا) . ا
واشـار مـدير اعـالم شرطـة ديـالى   الى
ان (عادة طفل الى الدراسة تمثل هدفا
مــهم ومــقـدمــة مـوفــقـة لــبــرنـامج انــقـاذ
البراعم الذي سيواصل مساره في تتبع
احـــوال بــقـــيــة االطــفـــال والــعـــمل عــلى
انـقــاذهم من اجملـهــول الن وجـودهم في
الشوارع في هذه االعمار خطر جدا وقد
يؤدي الى عـواقب وخيـمة عـلى حيـاتهم

ستقبل) . با


