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ـعـاون الطـبي الذي  ـة قتل ا جلر
اغــتــيــالـه امــام مــســتــشــفى الــصــدر
اضي. وقال التعلـيمي نهايـة أيلول ا
العيداني في بيان ان (خـلية الصقور
االســتــخـبــاريــة تــمــكــنت بــعـد جــمع
مــعــلــومـات اســتــخــبــاريــة من الــقـاء
ـة قــتل الــقــبض عــلى مــنــفــذي جــر
ــعــاون الــطــبـي الــذي اغــتــيل امــام ا
مستـشفى الصـدر التعـليمي في وقت

سابق.
مــــشــــيــــراً الى ان (فــــريق اخلــــلــــيـــة
االسـتـخـبـاري تـمـكن ايـضـاً من الـقـاء
ـة قــتل الــقــبض عــلى مــنــفــذي جــر
ـنـطـقـة الـسـاعي في الـفـترة شـاب 
ــاضـــيــة) ,وأضــاف ان الـــقــلـــيــلـــة ا
ــتـهــمــ الــذين  الــقــاء الــقـبض (ا
عـليـهم سـيـتم عـرضـهم بـعـد تـصديق

اقوالهم امام السلطات اخملتصة).
 وكـشف قــائـد شــرطـة ديـالـى الـلـواء
فــيــصل كــاظـم الــعــبــادي عن إعــطــاء
الــضــوء األخــضــر بــتـعــقـب مـطــلــقي
الشـائعـات في قـضاء خـانـق الـتابع

حملافظة ديالى .
 وقال الـعـبـادي في بـيـان ان (الوضع
االمـني في الـقـضــاء  مـسـتـقـر ولـيس
هـناك مـدعـاة لـلـقـلق كـمـا ان األجـهزة
االمنيـة احلكـوميـة تفرض سـيطـرتها
ــــنـــاطـق والـــقـــرى), عــــلى جـــمــــيع ا
واوضح  الـعـبــادي ان (أهم حتـديـات
الـــقـــضـــاء  هي كـــثـــرة الـــشـــائـــعــات
ــغــرضــة والــتي اعــطــيــنــا الــضـوء ا
االخضر بـتعقب مـطلقـيها واعـتقالهم
وفق الــقــانــون النــهم يــســهـمــون في

زعـزعة االمـن واالستـقـرار وهم رديف
للجـماعات االرهـابية في فـعلهم الذي
يــحــاول تـــقــويض االمن فـي مــديــنــة
).وعــثـرت كـبــيــرة ومـهــمـة كــخـانــقـ
الـقـوات األمــنـيـة في قـيــادة عـمـلـيـات
سـامـراء عـلى وكـر لـعـصـابـات داعش
اإلرهابية يحـتوي على عفش وأواني

طبخ في منطقة السيد غريب. 
وقــال الـــنــاطـق بــاسم مـــركــز اإلعالم
األمني العميـد يحيى رسول في بيان
ان (قــوة مـــخـــتــصـــة فــجـــرت خــمس
عبـوات ناسـفة مـحلـية الـصنع عـبارة
عن جلكـان سعة 20 لتر خالل واجبا
في خط الالين في ح القت القبض
على 12 مـتـهـمـا وفق مـواد قـانـونـية
مـخــتـلـفـة بــيـنـهم مــطـلـوب بــقـضـايـا
ـســؤولـيـة). إرهـابــيـة ضـمن قــاطع ا
والقت القوات االمنية القبض على 6
عناصـر من عصـابات داعش يعـملون
ا يسمى بديوان اجلند في اجلانب

االيسر للموصل.
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وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان
امس  ان (فوج طوار الشرطة األول
الـتـابع لقـيـادة شـرطـة نـيـنـوى وبـناءً
عـلى مـعـلـومــات إسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة
الــقت  الــقـــبض عــلى 6عــنــاصــر من
ـطلـوبـ بقـضـايا عصـابـات داعش ا
إرهـابــيـة جـمــيـعـهم كــانـوا يـعــمـلـون
فـيـمـا يـسـمى بـديـوان اجلنـد لـداعش
شاركـتهم في القتال ضد واعترفوا 
قــواتــنـــا األمــنــيــة) ,مــشــيــرا الى ان
(الـقـبض عـلـيـهم في مـنـاطق وأحـيـاء

حلـظــة حـدوث احلـريـق وقـد جنـحت
ـدني في إخراجـهم وقد فرق الـدفاع ا
ـستـشفـيات  نقل  7مصـاب إلى ا
لــتــلــقي الـــعالج بــيــنــهم 3 حـاالتــهم
الصـحـيـة مسـتـقرة) ,وأشار عـبـدالله
إلى أن (احلــــــريق جنـم عن تـــــمـــــاس
كهـربـائي حـيث انفـجـر شـاحن هاتف
ـــقــبس نـــقــال كـــان مــوضـــوعـــاً في ا
الكـهربائي لـينـتشـر احلريق في بـقية

نزل). أرجاء ا
ــول الــتــجــاري  ونــشب حــريـق في ا
ـز سكـوير  في مـحافـظة الـبصرة تا
من دون مــعــرفـــة االســبــاب او حــجم

االضرار .
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ـــول قـــد  وقـــال بــــيـــان امـس ان (ا
افــتــتــاحه كــأكــبــر مـركــز جتــاري في
احملافـظة في االول من كـانون الـثاني
ـســاحـة 62 الف مـتــر مـربع  2016

وبكلفة  162مليون دوالر).
وضـبــطت ســلـطــات مـنــفـذ مــيـنـاء أم
قصر في احملافظة سيارت مخفيت
داخل حــاويـــة. وقــال بــيــان لـــهــيــئــة
العامة للكمارك امس  أن (مركز كمرك
ام قصـر ضبط وبـالتـعاون مع شـرطة
الـكمـارك واالسـتـخـبـارات ومـنـتـسبي
وديل ـنـافذ سـيـارتـ دون ا هيـئـة  ا
مخفيـتان في حاويـة وقد  كشـفهما
وإحــالــتـهــا الى اجلــهــات اخملــتــصـة
إلتخاذ األجراءات القانونية بحقها).
 وأعلن رئيس الـلجـنة االمنـية العـليا
في احملـافــظــة أسـعــد الـعــيـداني عن
ـنـفذة القـاء الـقـبض على الـعـصـابة ا
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زارع ومـيـاه االنـهر دون مـعـرفة وا
االســـــبــــــاب  حــــــيث طــــــفت االالف
ـيـاه . االطـنـان مـن االسـمـاك فــوق ا
فـــيـــمـــا كـــشـف مـــســـؤول في وزارة
ـــرض الــذي اصــيب الــزراعــة عن ا
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شــهــدت مــحــافــظــة بــابل وعــدد من
احملافظات عـلى ضفاف نـهر الفرات
ـاضـيـة  ظاهـرة نـفوق خالل االيام ا
جــمـــاعـي لالســـمــاك فـي االحــواض

بغداد

فم مفتوح .. فم مغلق
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رور لـبلـديـات والـسـكـر واحلـدبـآء وا
واإلنـــتــــصـــار فـي اجلـــانـب األيـــســـر

للمدينة ).
وعثـرت الـقوات االمـنـيـة على كـمـيات
تفجرات في محافظة من االسلحة وا

كركوك.
وتابع رسول ان ( مفـارز استخبارات
الـشــرطـة االحتــاديـة الــعـامـلــة ضـمن
وكـالـة االسـتـخــبـارات والـتـحـقـيـقـات
االحتـاديـة في الـوزارة عـثـرت عـلى 3
ــنـطــقـة انــفـاق في جــبــال سـاردك بــا
احملـــصــورة بـــ نـــاحــيـــة ســـركــران
وناحـيـة الـزاب في كـركـوك) واضاف
ان (القوات تمكـنت من محاصرة هذه
اإلنفـاق وقـد احـتوت عـلى جـثـة احد
الــدواعش ويــعــتـــقــد انه قــتل اثــنــاء
اطالق الـنـار و4 بـنـادق كالشــنـكـوف
وغـدارة مـصـريـة و 4مـواد مـتــفـجـرة
C4 وحـزامـ نـاسـفـ و3 مــســاطـر
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في مجـتمع تـتصـارع فيه الـثقـافات الفـرعيـة وتتالحق فـيه األزمات الـسيـاسية
وتنـعدم فيه اخلدمات ويتـراجع فيه التعليم وتـزداد فيه األمراض ويتضاءل فيه
ـتخـلف  هذه حـقيقـة علـينا ـكن وصفه بـأي حال بـغير اجملـتمع ا الذوق  ال 
التـسـلـيم بـهـا  وكل قـول بـغيـر ذلك يـنم عن جـهل بـحـقـيـقـة االمـور او يراد به
تـوظـيـفـا دعائـيـا او بـعـدا سيـاسـيـا فـالـفجـوة بـيـنـنا واآلخـر من حـولـنـا تـتسع
باطـراد  حتى ما عاد احلال بحاجة الى استحضـار معايير لالحتكام اليها 
عنوية  وهـذا هو حالنا في اديـة وا عانـيها ا فمـظاهر التخـلف بادية للـعيان 
الـعراق . ان تقـليل الـفجوة او ردمـها صار ضـربا من اخلـيال  ذلك ان خطى
التـحديث في الـعالم تـمضي بـخطى مـتسـارعة وبـوتائر مـنتـظمـة وبثـقة عـالية 
ـكان او يـتـراجع الى اخلـلف  وفـي أحسن ـسـيـر لـديـنـا يـراوح في ا بـينـمـا ا
أحواله عـبارة عن دبيب خـجول ينخره الـفساد ويعـبث به اجلهلة الـذين يظنون
انـهم عارفون بـاإلمور  بـينـما ال يـبصـرون أبعد من حتـت أقدامهم . الشك ان
اجلمـيع يتطلع الى عصرنة اجملتمع بوصفـها شرطا الزما لتكييف اجملتمع مع
ا ما حـوله وبلـوغ ناصـية الـرفاهـية  لـكن البـعض يظن ان الـعصـرنة تـرتبط 
هو مـادي  فيعلوا صوته مـطالبا بذلك  بيـنما يغفل ما هـو معنوي او ثقافي 
بل ويـنـاصـبه الـعـداء  ويـجـهل او ال يـريـد االقـرار ان الـتـحـديث الـثـقـافي أهم
ـادي  بـالـرغم مـن أهـمـيـة مـا هـو مــادي وحـاجـتـنـا له بـكــثـيـر من الـتـحــديث ا
ادي في حال لتـحريك الثقافي الراكد  كما من شـأن الثقافي احملافظة على ا
حتقـيقه . ومع ذلك فان مـشكلة الـفجوة ثـقافية قـبل ان تكون مـادية  ذلك انها
خـرجـات الـتـكـنـولـوجـيـا  فـمـثل هـذه الـفـجوة ال تـتـمـثل بـالـبـنى الـتـحـتـيـة او 
ـقدور سدها في غضون مدد وجيزة  لكنها تكمن في الفجوة الثقافية التي با
ـاط تفـكيـر تختـلف في غالـبهـا عمـا تمارسه ارسـة اجملتمع أل هي حصـيلـة 
تـحـضرة  فـالسـلوك احلـضاري الـذي يسـتنـد الى العـقل وليس اجملتـمعـات ا
اط الـتفـكيـر التي تـتراوح لـدينـا ب مـا هو الى العـاطفـة مرهـون باالرتـقاء بـأ
خرافي وتـسلـطي واحملاولـة واخلطـأ والتي ال يـشغل فـيهـا التـفكـير الـعلمي اال
ـنطـقي ? عـليـنا أن مسـاحة ضـئـيلـة  فـهل ما زلـنـا في مرحـلـة التـفكـيـر غيـر ا
كن للمجتمـع ان يكون عصريا  ما لم يتمظهر نحـدد اين نقف بالضبط . ال 
نـطـقي من التـفـكيـر او ما التـحضـر في سـلوكـيـاته  لكن الـتـحضـر مرتـبط بـا
دخل لـعصـرنة اجملـتمع ثـقافي يطـلق علـيه بالـتفـكيـر الـعلـمي  وبالـتالي فـان ا
ـعنى انـه يسـتـدعي األصـيل من الـقـيم  ومـا تـتـمـخض عـنه حـركة بـاألصل 
ـمـكن ان يـتـعـصرن ـتـحـضـرة من قـيم مـستـحـدثـة  فـمن غـيـر ا اجملـتـمـعـات ا
ـستـقبل  ـاضي وينـبـذ ثقـافة احلـاضر وا اجملتـمع بيـنـما هـو حبـيس ثقـافة ا
ـتسـلطة عـلى الواقع تـستمـد جل قيـمها ولكن كـيف يحـدث هذا بيـنمـا القوى ا
ـا هو ـنـطـقي  وتـعـبـأ اجملـتـمع بـالـضـد  ـنـطـقي مـنه وغـيـر ا وروث  ا مـن ا
حديث  بـينما يتـعامل اجملتمع ويسـبح في فضاءات ال حدود لـها من معطيات
اضي ان تنتج ـنظومات ا كن باي حال  تكـنولوجيا االتصـال والتواصل. ال 
مجـتمـعـا عصـريا عـلى االطالق الن عنـاصرهـا ولـيدة ظـرف تاريـخي مخـتلف
تمـاما عـما هو حـاصل االن في العـالم  كما ان بـعضـا من قيمـها تـتقاطع مع
ضي بهذا السبيل من شأنه صناعة مجتمع ستحدثة  وبالتالي فان ا القـيم ا
شي بطريق بشـخصية مزدوجة أبرز حصائله الـتصارع مع الذات فنحن 
كـن لهمـا ان يلتـقيا  فـفي الوقت الذي نـسعى به الى حتريـر االنسان من ال 
ا وصلت تخـلفة نـعمل على تـثقيـفه بعنـاصر ثقـافية مـجافيـة  اط تـفكيـره ا أ
اليه اجملـتمعات االخرى  كيف يـحصل هذا وأمامنا الكـثير من التجارب التي
حقـقت جناحات باهرة في عصـرنة مجتمعاتـها ? بالتأكيد
تاهات التي نكابد الويالت فيها يقف العامل ان جـميع ا
الـسـياسي وراءهـا  ولـذا البد من اصالح هـذا الـعامل
وتــقـيــيــده  اذا مـا اريــد الـدخــول اآلمن لــلـمــسـتــقـبل 

جتمعات الكهوف . وبعكسه فلن نوصف اال 
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عـاد ابـو شـهــاب وعـائـلـته من زيـارة
نـاسـبة االربـعـيـنيـة فـفوجئ كـربالء 
بـورقـة غـريـبـة الـشـكل مـلـصـقـة عـلى

باب بيته. 
امعن في قـراءتهـا فاذا هي انذار من
شركة (...) التي جتبي اجور كهرباء
مـنــطـقـة الـكــرادة. ومـحـتـوى االنـذار
تهـديد وصـفه بالـوقح بقـيام الـشركة
بـقـطع الـتـيـار الـكـهربـائي عـن منـزله
خالل 24 ساعة اذا لم يـسدد الديون

بذمته. 
ـــفـــاجـــأة النه يـــعـــرف اال وازدادت ا
ديــون الــدولـة بــذمــته وانه يــواظب
منذ نشأته االولى على تسديد اجور
اء والكهـرباء فور وصول الـقائمة. ا
واسـرع ابـو شـهـاب الى درج يـحـفظ
ة وراجع الـقوائم فيه االوراق الـقـد
فـلم يـجــد قـائـمـة مـتـأخـرة او قـائـمـة
ـــنــــزل وتـــبــــاطـــأ في وصــــلت الـى ا

تسديدها. 
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ولــكي يــتــجــنب احــتــمـاالت تــنــفــيـذ
التهديد فانه هـرع الى مركز اجلباية
الــــكــــائـن قــــرب نــــادي الــــهــــنــــديــــة
بــالــعــرصــات ومــرة اخــرى يــصـاب
بــالــدهـــشــة نــتـــيــجــة كـــثــرة وجــود
ركز راجع فـقد سبق ان راجع ا ا
اضي لـتسديد ذاته في شهر تـموز ا
ـركــز شـبه الــقـائــمـة وكــانت قـاعــة ا
خالية اما االن فهو امام جحافل من
ــواطــنــ يــبــدو انــهم يــواجــهـون ا
ــصـيــر ذاته.  واشــار الـيـه مـوظف ا
االســتــعالمـات بــقــطع رقم تــســلـسل
ـوضوعـة امـامه. والحظ عـلى االلـة ا
اللـوحة ذات الـضيـاء االحمـر فدهش
النه سيـضـطر الى االنـتـظار سـاعات
وجــلس عــلى مــســاطب في الــقــاعـة
ـراجـعـ مـصــغـيـاً الى تــعـلـيـقــات ا
وغـضـب بـعـضــهم.  وقـال فـي نـفـسه
(هــذه اولى بـركــات وزيـر الــكـهــربـاء
اجلـديد. حـمالت وانـذارات لـلجـبـاية
وسط اخطاء في احلساب وسوء في

بالغ والديون).  تقدير ا

ايـــلــــول).. ورد ابــــو شــــهـــاب عــــلى
ــوظـف الــذي بــدت عــلـــيه عالمــات ا
ـراجـع الـضـجر من تـصـاعـد رقم ا
الى مـئـة فـيــمـا الـوقت مـازال يـسـبق
منتصف النهـار: (اذن علي تسديدها
االن) واشــــار عــــلــــيه ان يــــذهب الى
زاوية اجلـبايـة في الطـرف االخر من

القاعة. 
ـوظف اجلـديـد وكـانت مـفـاجـأة ان ا
طلب منه الذهاب لتسلم رقم تسلسل
جــديـــد وذهب فــاذا به يـــحــتــاج الى
ساعـة اخرى عـلى االقل لـيصل الى

دوره ثم يسدد القائمة. 
وهنـا فـقد ابـو شهـاب اعـصابه لـكنه
ضــبط ايــقـاعــهــا اوال بــالـتــوجه الى
مــوظف اجلـبــايـة عــارضـا مــشـكــلـته
وطــالــبـا اســتــثــنـائـه من الـدور اذ ال
يعقل ان يتحمل مـواطن التأخير كله

نتيجة خطأ في التقدير. 

وقال (كان االولى بـالشـركة ان توجه
ـــعــــني ثم ان ــــنـــزل ا االنــــذار الى ا
ـواطن يـنبـغي ان ال يـنـتـظـر مـرت ا

على معاملة واحدة. 
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وكـــان االجـــدر ان يـــتـم الـــتـــســـديـــد
ــوظف االول او ان مــبـــاشــرة لــدى ا
ـوظـف بـتـوجــيه زمـيـله يـقــوم هـذا ا
موظف اجلباية بتسلم اجور كهرباء

منزل ابو شهاب مباشرة). 
وظف وحاول ابـو شهـاب ان يقـنع ا
الـثـانـي بـأحـقـيـة مــوقـفه لـكـنه واجه
رفـضـا غـيـر مـسـؤول وغـيـر مـنـطـقي
فــاسـتــشـاط غــضـبــا وصـرخ بــاعـلى
صـوته (هـذا امـر غـيـر مـقـبـول وغـير
عــادل كــيف تــريــدونــني انــتــظــر من
ـــواطن يـــتــرك جـــديــد. ثـم مــا ذنب ا
اعــمـاله ومــشــاغـله نــتـيــجـة اخــطـاء

وسوء تقدير من الشركة?). 

وذهب ابو شـهـاب الى مبـنى مـجاور
راجع دير وسط نظرات ا قابلة ا
ـــوظــفــ الـــصــامــتـــ وال مــبــاالة ا
نـاضـد احلصـيـنة وراء احملـممـ بـا
(الـــكــاونـــتـــرات). وكــانت فـــورة ابــو
شهاب تتـصاعد ولم تنـطفئ اال بلقاء
ــديــر (ابــو يــاســر) الـذي عــابــر مع ا
اسـتـمع بـبـرود اعـصـاب عجـيب الـيه
ثم اشار الى موظف اجلباية بترويج
واطن ابـو شهاب تـاركا اياه قائمـة ا
ــــوظف في جــــدل مـــــســــتــــمــــر مـع ا
ـــقــصــود الــذي يــتــذعــر بــالــتــزامه ا
بــالــنــظـام وخــوفه من احــتــجــاجـات

. راجع ا
ويـــبـــدو ان شـــركــــة اجلـــبـــايـــة (...)
اصيبت فجأة بهمة عالية بعد تعي
وزيـر جـديـد لـلـكـهـربـاء وجلأت عـلى
الــفــور الى اجــراءاتــهــا وانــذاراتــهـا
ـا دفع ـسـبـوقـة  الـعـجـيـبـة وغـيـر ا

ـرة تنـطـلـق الدعـوة مـن بـيروت  ولـيـسـت من وطـنه الـعـراق .. مـفـكرون هـذه ا
واعالم واساتـذة عرب  اجـمعوا عـلى تسـميـة د. عبد احلـس شـعبان لـيكون
مرشـحا عـربيـاً من العراق  لـنيل جـائزة نـوبل في مجال الـفكـر والتـجديد في
منـظور احلداثة  وذلك في خـتام ندوة عن (سسـيولوجيـا الدين والتديّن) التي
ـاضي .. وقد شُـكـلت جلـنـة للـسـيـر في اجراءات شهـدتـهـا بـيروت االسـبـوع ا
التـرشيح لنوبل ضمت في عضويتها اسماء وشخـصيات لها سماتها الثقافية
عـروفة عربيا ودولـيا .. وخلصت الـندوة الى قول كبـير في معناه  والفـكرية ا
بـحق د. شـعـبـان هـو : " كم هـو ثـمـ وغـني ومـشـرق  ولـيس كـثـيـر عـلـيه أن
نرشـحه لـنـيل جـائزة نـوبل  كـونه مـفكـراً رائـداً  ومـناضالً مـيـدانـياً من أجل
حـقوق اإلنـسان والـسالم والعـدل والـلّاعـنف والتـسـامح واجلمـال". ان العـطاء
الـفــكـري  الــذي جـبـل عـلــيه د. شـعــبـان  خالل مــسـيــرته كـكــاتب ومــفـكـر 
اخـتــمـر في عـقـله ووجــدانه ومـنـظـوره الـتــقـدمي  واالنـسـاني  مــنـذ يـفـاعـته 
فتـرجمـها بـدراسات وبـحوث وكـتب ولقـاءات  ما جـعل متـابعه يـتأمّل ذاته من
خاللهـا ويـكتـشف عـوالم أخرى أبـعـد بكـثـير من الـتـفصـيل الـسّطـحي لـلحـياة
ـفكـر ألن روحه احلاضـرة في النّص حتـاكيه الـيومـية  ويـكتـشف عمق رؤى ا
بشـفافية وصدق فكم من كتاب غيروا العالم بسالح الكلمة وكم منهم حوّلوا
مسـار التّاريخ ألنّـهم ناضلوا بـالكلـمة  فالفـكر االنسانـي نهر من النـور يسير

من اودية األزل الى بحر األبد ..
تُ لهذ اخلبر ..! لقد فرحتُ  وتأ

فرحـتُ ح وجدت ابن وطني  يحظى بـذلك التقييم الكـبير من مفكرين وقادة
ـتُ  ألن شـخــصــيـة مــثل د. شــعــبـان  الــذي اخــذت مـنه ثــقـافــة عــرب  وتـأ
ـسارات الـفكـرية جل وقـته  واصبـحت مـتعـته الوحـيدة  والـشغل االهم في ا
حيـاته  ولعلها الفعل الوحيد الذي يزاوله  وهو مشدود اليه  وال يجيد غيره
 وهــو حـالــيـا  في فــتـرة خـصب فــكـري نــاضج   ال يـلــتـفتُ الــيه في وطـنه 
ـرحـلــة الـتي نـبـحث فــيـهـا عن رجـاالت تـنــويـر وعـقالنـيـة  السـيــمـا في هـذه ا
واسـمـاء لـهـا ثــقـلـهـا الـعـربي والـدولي في مــجـاالت الـثـقـافـة والـفـكـر والـعـطـاء
ـا  هـو سـيرة  بـحث ,وسـيـرة ـتـواصل . ان رجل فـكـر مـثل د. شـعـبـان  ا ا
اكـتـشاف فـي الواقع  واكـتـشـاف في الذات  ,وبـحث في الـظـاهر  ,بـحث من
خالل الـظـاهـر عن الـبـاطن  ,بــحث من خالل االحـاسـيس  ,كـيف تـتـحـقق في
الـظاهر  ,وهو حـ يعـطي رؤية فـكريـة  في كتـبه وابحـاثه  فهـو في احلقـيقة
يـبحث ليس عن افكار مهيأة موجودة  ,او تصورات معينة  ,وهـو عندما يكتب
ا من فـهم الوجود والعـدم  بصدق انسـاني  وصفاء نفس  ,وعمق . يـخلق عا
بليغ   ,وشفافية مودة  ,وهـذه صفات تلقائية في افكار وجدلية وفهم حياتي 
ـنـا الـذي تـسوده لـيس فـيـهـا تـكـلف او افـتـعـال .. وهـذا مـا نـبـحثُ عـنه في عـا

الظالمية والتشكيك  وتزداد فيه مساحة رفض األخر ..  
ان الــعـطـاء الـفـكــري  ذات االبـعـاد الـتـجــديـديـة  الـتي تــتـجه الى االنـسـان 
ضـرورة حياتية ونفسية  ,وهـو ارقى اشكال التعبير عن عمق الذات البشرية,
هــو الـســمــو والـرفــعـة  ,وفــيه ومـنـه يـكــمن الــدخـول الى
فـردوس احلـيـاة اخلـالـيـة من االحـقـاد  وهي مـحـددات
يـنـادي بـهــا دومـا د. شـعـبـان ..  مــبـارك لـلـعـراق  ان
يـكون ابنه راية يرفعها العرب  في مسعى نبيل  لنيل

جائزة نوبل ..

لالسـمــاك الى انـخــفـاض مـنــاسـيب
ياه في نهـري دجلة والـفرات وقلة ا
ـائـية من تـركـيا اضـافة االيرادات ا
الى مــــا يـــلــــقى فـي الـــنــــهــــرين من
مـلـوثـات صـنـاعـيـة ومـنـزلـيـة فـيـما
ـربـ االلـتـزام بـالـضـوابط الـزمت ا
واحملددات الـبـيئـيـة ونظـام الـتربـية

الصحيح). 
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فيـمـا اعـلنت دائـرة صـحـة محـافـظة
بابل عن تـنفيـذها حـمالت تفـتيـشية
عـلى أمــاكن بـاعــة االسـمـاك واتالف
كمـيـات كـبيـرة وشـكلـت خلـيـة ازمة
تابـعة عملية من فرق طبية وقـائية 

البيع والشراء.
وقالت الـدائـرة في بيـان امس  إنـها
(باشرت بتنفيذ حملة التفتيش على
امـاكن بــاعـة االسـمــاك في االسـواق
وعـلـوة اسـمـاك مـديـنـة احلـلـة مـركز
احملافـظـة ) واضـاف انه ( اتـخاذ
اإلجراءات الـقـانونـية حـسب قـانون
الصحـة العـامة وان احلـمالت نفذت
من قبل فرق الرقابة الصحية لقطاع

ــرافــقــة شــعــبـة احلــلــة الــثــاني و
الرقـابـة الصـحـيـة في قسم الـصـحة
ــتـابــعــة لـشــكـاوي الـعــامــة وفـرق ا

.( واطن ا
وتابع ان  فرق دائـرة الصحـة نفذت
خطـة طبـيـة وقائـية طـارئـة تتـضمن
تــشــكــيل خــلــيــة ازمــة بــخــصــوص
االسماك النـافقة وفـريقا متـخصصا
من قـسم الـصـحـة الـعـامـة والـرقـابة
الصـحيـة وقـطاع الـرعايـة الـصحـية
تابعـة بيع وشراء االسمـاك النافقة
فـي أســــــــــــــواق احملــــــــافــــــــظــــــــة 
ـسـيب وخـصـوصـا أسواق قـضـاء ا
وذلك حـفـاظـا عـلى الـصـحـة الـعـامـة

للمواطن ). 
فيـما أعـلـنت قيـادة شرطـة مـحافـظة
ـنع الـصـيـد ـثـنى  تـنـفـيــذ حـمـلـة  ا
اجلـائـر لألســمـاك في نــهـر الـفـرات
مؤكـدة أن األجهـزة األمـنيـة صادرت
معدات كهـربائيـة وسموم وصواعق
كـانـت تـســتــخــدم لـصــيــد األســمـاك
وألقت القـبض على مسـتخدمي تلك

األدوات.

االسمـاك بشكـل جمـاعي فيـما اشار
الى انه فـي انـــتـــظـــار الــــتـــحـــالـــيل
والفحوص اخملتبرية لألسماك التي

أخذت عينات منها.
ـــســؤول في بـــيــان امس ان وقــال ا
(الـتحـقـيـقـات الـعـلـمـيـة من جـانـبـنا
تـؤكــد أن األسـمـاك أصــيـبت بــشـكل
ــرض جــمــاعي في وقـت مــتــزامن 

وبائي يُعرف بتليف الغالصم).
 مـــشــــيـــرا إلـى أنه (من الــــنـــادر أن
يــصـــيب هـــذا الـــوبـــاء في الـــعــراق
ــوسم) واضــاف ان خــاصــة هـــذا ا
(الـشـرطــة تـمــيل إلى وجـود شــبـهـة
جـنــائــيـة فـي ذلك وان بـعـض مـربي
األســـمـــاك أدلـــوا بــإفـــادات بـــأنـــهم
تـــعــــرّضــــوا البــــتـــزاز مـن اجل دفع
اتـاوات اال ان رفض الـكـثــيـر مـنـهم

لذلك فوجئوا بهذه الكارثة).
وتــابـع أن (الــشـــرطـــة في انـــتـــظــار
الـتـحــالـيل والـفــحـوص اخملـتــبـريـة
لألسماك التي أخـذت عينـات منها)
وتـــابـع ان (الـــوزارة تــــعــــزو  ابـــرز
اسبـاب ظاهـرة نفـوق كمـيات كـبيرة
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اعـلـنت وزارة الــداخـلـيــة عن اعـتـقـال
قــــاتل بــــعــــد اقل من 24 ســـاعــــة من
ته في محافظة نينوى. تنفيذه جر
ـتـحـدث باسم الـوزارة الـلواء  وقال ا
ســعـــد مــعـن في بــيـــان ان (مــديـــريــة
شرطة احلدباء التابـعة لقيادة شرطة
ــة قـتل احملــافـظــة  كــشــفت عن جــر
ـــواطــنــ في حــصــلـت بــحق أحــد ا
مـــنـــطـــقــة وادي حـــجـــر في اجلـــانب
ـوصل) واضـاف انه ـديـنـة ا ن  األ
( القاء القبض على القاتل بعد اقل
من 24 ســــــاعــــــة وتــــــدويـن اقــــــواله
باالعتراف إبتدائياً وقضائياً واتخاذ
االجـراءات الـقـانـونــيـة بـحـقه إلكـمـال
أوراقه الـتـحـقـيـقـيـة) مـشـيـرا الى ان
(اعتـقـاله  في منـطـقة گـوگـجلي في

وصل). دينة ا اجلانب األيسر 
 فـيــمـا لــقي ثالثــة أشـخــاص بـيــنـهم
طــفالن مــصــرعـــهم وأصــيب ســبــعــة
آخرون في حي رابرين بقضاء رانية
الـتـابع حملـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة جـراء
حــريـق انــدلـع إثــر انـــفــجـــار شــاحن

هاتف محمول.
ـدني ـتـحـدث بـاسم الـدفـاع ا وقـال ا
حس عبدالله في تصريح امس  إن
(حريقـا نشب في أحـد منازل الـقضاء
مـا أدى إلى مــصـرع ثالثــة أشـخـاص
وهم سـيدة تـبـلغ من الـعـمر 60 عـاماً
واثــنــ  من أحـــفــادهــا أحــدهــمــا 6
سـنـوات واآلخر  12سـنـة) وأضاف:
نزل (كان هناك عشرة أشخاص في ا
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ــائــيـة ان ــوارد ا وأعـلــنت وزارة ا
الـوزيـر جــمـال الـعــادلي أوعـز بـرفع
األسمـاك الـنافـقـة من مجـاري نـهري
دجلـة والـفرات مـؤكدةً أن مـنـاسيب
ــيـــاه لم تــكن الـــســبب فـي نــفــوق ا

األسماك.
وقـالت الــوزارة في بــيـان امس  إنه
(نــظـراً لــظــهــور حــاالت كــثـيــرة من
وجـود أســمـاك نــافـقــة في أحـواض
تــربـيــة األســمــاك في نــهــري دجــلـة
والـفـرات أوعــز الـعــادلي إلى دوائـر
هيأتي الـتشغـيل والصيـانة والكري
بـرفع األسـمـاك الـنـافقـة مـن مـجاري
األنــهــار بـــاســتــخـــدام آلــيــات هــذه

الدوائر).
يـاه لم تكن واضاف ان (مـناسـيب ا
هي السـبب في نفـوق األسمـاك كون
ــتــحـقــقــة في مــنــاطق ــنــاسـيـب ا ا
اإلصــابــة هي أعــلـى من الــســنــوات
الـسـابـقـة وبـنـوعـيـة أفـضل نـتـيـجـة
ـنـاسيب سقـوط األمـطـار وارتـفـاع ا
في حـيـنـهــا وأن الـوزارة مـسـتـمـرة

تابعتها بهذا اخلصوص).

مـرت ساعـة وهـو يغـلي من االنـتـظار
حـــتى نـــودي عــلى رقـــمه. قـــدم اخــر
قائمتي طلب وصلته وقد  ختمهما
تــأكــيــدا لــتــســديــد اجــور اسـتــهالك

الكهرباء. 
ـــــســـــؤول عـــــلى ـــــوظف ا ضـــــرب ا
احلـاسبـة االلـكـترونـيـة امـامه ونزلت
كالـصـاعقـة علـى رأسه عبـارة (حجي
انت مـطلـوب سـبـعمـائـة الف ديـنار)
واجــاب عــلى الــفــور (اخي انــا غــيـر
مـــديـن وهـــذه هي الــــقـــوائم) وراجع
ـوظف حـســابـاته ودقق في شـاشـة ا
احلــاســبـة ثـم قـال لـه (ال حـجـي هـذه
ـا ديـون جارك وان ليـست ديـونك ر
االنذار ليس مـوجهاً الـيك اطلب منك
ايصاله الى احد اجنحة جيرانك فقد
ــقــصـود). ثم يــكــون احــدهـمــا هــو ا
اردف (انت مـديـن بـواحـد وخــمـسـ
الف دينار فقط هي اجور قائمة شهر

مـعـظـم سـكـنـة الـكــرادة الى الـتـوافـد
لــتــفــادي احــتــمــال تــنــفــيــذ االنــذار
بالـقـطع.  وقال مـوظف في الـكهـرباء
ان هـذه الـعـمـلـيـة تتـطـلب لـيس فـقط
تسـديد االجـور او الديـون ان وجدت
فقط بل تسديد غرامة مـالية قيمتها
مائـة الف ديـنـار تسـتـوفي عن اعادة

خط التيار الى اخلدمة من جديد. 
ــكـان ســاخـطـاً وغــادر ابـو شــهـاب ا
قلقـاً من احتـمال حتول خـطأ االنذار
الذي الـصق عـلى باب مـنـزله الى يد
شــــخـص مـــتــــســــرع او ســــاخط من
همة فال يقرأ كلفـ بهذه ا العمال ا
الـتفـاصـيل وال يـذعن الى الـتوسالت
واطن بـتـسـديد او يـتأكـد من قـيـام ا
كامل الـتـزاماته من اجـور الـكهـرباء
ـواطنون ان تـتحسن او التي يأمل ا
ان تنـتـهي ازمـتهـا في ذروة الـصيف

والشتاء. 
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كالم أبيض

يحيى رسول

تفـجير و6 عبـوات ناسـفة و7 أسالك
تــفـجــيــر وجـهــاز حــاسـوب البــتـوب
فـضال عن مالبس عــسـكـريـة ومـدنـيـة
ومـولــد كـهـربــاء ودراجـتـ نــاريـتـ
وجـهـازين مــحـمـول وقـد  تــفـجـيـر
تـفـجـرة والـعبـوات الـنـاسـفة ـواد ا ا

موقعيا من قبل اجلهد الهندسي).
 واعتـقلت شـرطة كـرميان اربـع نساء
بتهمة القيام باعمال سرقة في قضاء

كالر التابع حملافظة السليمانية.
وقـالت الــشـرطــة في بــيـان امس  انه
(بعـد اعالمهم بـوقوع عـدد من حاالت
ــديـنــة كالر الــســرقــة وسط ســوق 
تـمت مـراقـبـة الــسـوق وتـمـكـنـا عـلى
اثــرهـا مـن اعـتــقــال اربع نــســاء لـهن
ضـلـوع بـتلـك احلـاالت من الـسـرقة ),
واضــــاف ان (ثـالثــــة مــــنــــهن اكــــراد
والرابعة من الـعرب متهـمات بسرقة

وبايل واحلقائب النسائية).  ا

اء في بحيرات بابل ½uH‚∫  االف االسماك النافقة تطفو على سطح ا


