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اجلدول الـزمني. وتـطرق اجملـتمـعون
إلى مــجــمــوعــة من اخلــطــوات الــتي
ترتـبط بـتنـفـيذ مـشـروعات الـبـرنامج
احلــكـومي والــتي تــشـمل الــتـقــاريـر
الـــدوريــة وجـــداول مــتـــابــعـــة نــسب
ـعتـمدة اإلجناز وأولـويات الـبرامج ا
واألســبــقــيــات مع شــرح وتــوضــيح
اإلجــراءات والـــنــشــاطـــات اخلــاصــة

بـالتـنـفيـذ لـكل بـرنامج ومـتـابعـة عـبر
االستمـارة االلكتـرونية الـتي أطلقـتها

الوزارة.
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واعلـنت كلـيـــة الـزهــراوي اجلـامعــة
االهلية فـــي مـحافظــة كربـــالء (ابــن
حـيــــان سـابـقـــــا ) عن حـاجــتـهـا الى
تعـي حمـلة الـدراسات الـعلـيا ضمن

ــيــة ــعــايــيــر وجــودة عــا االهــلــيــة 
ـــوازي في وتــــشـــجـــيع الـــتـــعــــلـــيم ا
اجلامـعات وادخـال الـتعـليم عن بـعد
ووضع اجلـــامـــعــات احلـــالـــيــة حتت
ــســتـوى او االخــتــبــار ســواء لــرفع ا
اللغـاء اجـازة اجلـامعـات غـيـر اجلادة
والـتي تـسـتــهـدف اصـدار الـشـهـادات
بدون مقومات علمية جامعية) وختم
باحملـور االخيـر ( تشـجيع االسـتثـمار
في توسـيع الكـلـيات احلـكومـية ورفع
ية من مسـتوياتـها الـعلمـية واالكـاد
قــــبـل الـــقــــطــــاع اخلــــاص الـــعــــراقي
واالجـنــبي او اجلــامـعــات االجـنــبـيـة
بـحــيث تـصــبح الـكــلـيـة او اجلــامـعـة
احلـكومـيـة نظـيـرا مسـاعـدا لتـحـس
الوضع التعليمي وتوفير النفقات من
خـارج موازنـة الـدولـة). وكـانت دائرة
ـتـابـعة في الـدراسات والـتـخـطـيط وا
الـــوزارة قـــر عـــقـــدت اجـــتــمـــاعـــا عن
مــســـتــجــدات ونـــسب اجنــاز أهــداف
الـبــرنـامج احلــكـومي في اجلــامـعـات
ـشاركـة مـديـري مـشـاريع الـبـرنامج

احلكومي.
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شاريع وتضـمن االجتـماع مـراجعـة ا
اخلـــاصـــة بــالـــدائـــرة فــيـــمـــا يــخص
البـرنامج احلـكومي بـحضـور السادة
مـــــدراء الــــبــــرامـج في الــــدائــــرة و
مراجـعـة نـسب االجناز لـلـفصل االول
و االتـفـاق عـلى اخلـطـوات الالحـقة
شـاريع بنسب ا يضـمن حتقـيق ا و
اجناز عالية وبأوقاتها احملددة ضمن
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خـطـة وزارة التـعـلـيم الـعـالي لـلـعمــل
علــى مالكهـــا ( التـدريســي ) الدائــم
وفــي االختـصاصـــات طـب االسنـــان
والصـيدلــــة والعـلــوم الصـرفـــة فــي
الـكيـمـيـــاء التـحـليـلـيـــة والعـضـويــة

واالحيــاء اجملهريــة.
ـركز الـعراقي لـبحوث الى ذلك  أقام ا
الـــســرطـــان والــوراثـــة الـــطــبـــيــة في
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اكـد وزيــر الـتـعــلـيم الـعــالي والـبـحث
العـلمي قـصي الـسهـيل (ان احلكـومة
الــعــراقــيــة الول مــرة تــلــزم نــفــســهــا
بـــبــرنــامج حـــكــومي طـــمــوح مــؤطــر
ــديــات بــاالمـــكــانــيـــات واالهــداف وا
الزمنية ويـخضع للمراجـعة والقياس
ـــتــــد من  2018ولـــغــــايـــة .(2022 و
وخلص الـــســهــيـل في بــيــان تـــلــقــته
(الـزمـان) امس سـتـراتـيـجـيـة الوزارة
علنة بـخمسة محـاور اولها (اعتبار ا
دخـــول اجلـــامـــعـــات الـــعــراقـــيـــة في
يـة كـهدف ومـؤشر التـصـنيـفـات العـا
جلـودة الــتـعـلــيم الـعــالي في الـعـراق
ويــجب ان يــقــدم كل رئــيـس جــامــعـة
جدوال زمـنيـا محـددا لدخـول جامـعته
ية) همـة العـا في احد الـتصنـيفـات ا
واضـاف ان (احملــور الـثـاني اعــتـمـاد
توأمة حقيقية للجامعات العراقية مع
ـهمـة من خالل ـيـة ا اجلـامعـات الـعـا
ـشـتـركـ وتـبادل الـدراسة وتـدريب ا
وسـائل االخـتبـار ومـخـرجـات الـبحث
شتـرك وغير ذلك من االمور العلـمي ا
اجلــــوهــــريــــة). واوضح ان (احملــــور
الـثـالث هو تـقـدم الـوزارة خـطــــــطـها
خلـفض الــتـرهل واشــاعـة االجــــــواء
ـــيــــة واالبـــحــــاث واحلـــيـــاة االكــــاد
ـــســتــــــــويــات اجلـــامــعــــــيــة ورفع ا
العـلمـية والـسعي لـلتـعاقد مـع الدولة
او الـشـركـات الجنـاز اعـمـال) امـا عن
احملــور الـــرابع فــاكـــد انه (يــتـــضــمن
الـتـشـجـيـع عـلى تـأسـيس اجلـامـعـات
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نـشرت الـزميـلة فـائزة حـمـدون مقـالة جـميـلة عن كـلمـة "مو" وأصـلهـا وقد
ـوضوع عـلى إسـتـخـراج مـقـالة مـنـاظـرة من (الـقـاصـة) التي إسـتـحـثـني ا
أخـزن فـيـها مـقـاالتي . أرجـو أن تـروق لـكم.الـش الـنـافـيـة :-الكـثـيـر مـنا
يــعـرف أدوات الـنــفي في الـلــغـة الـعــربـيـة ,لــكن الـنــاس يـسـتــخـدمـون في
لـهجاتـهم كلمـات وحروفـا أخرى فمـثالً يستـخدم حرف الـش في اللـهجة
ة توفي الـعراقية اجلنـوبية للنـفي القاطع والناهي. فـفي حكاية شعـبية قد
شـخص إسمـه مطنش ,كـان يعـمل سـفافـاً للـبـواري اي حائـكاً لـلحـصران
ـنع انـسيـاب مـياه األمـطار مـن السـقوف الى الـتي تـوضع فوق الـسـقوف 
الـبـيــوت. جـلـست زوجـته الــتي كـانت (تـمـوت عـلــيه) وسط الـنـسـاء وبـدأت

بالنحيب عليه وصارت (تنوعي) : 
ا يخرنش  عمت عيني عله مطنش            يسفاف البواري ا

وفي حـكاية أخرى إن شخصـاً من الناصرية قصيـر القامة ضئيل احلجم
كسر الـذي يستـخدم لتحـضير كـبة التمن إسـمه دِكه . والدِكة: هي الـرز ا
ـعروفة فـقط في العـراق. إستشـهد دكه في أوائل اخلـمسيـنات في حرب ا

الشمال فجلست زوجته على تابوته وهي (تنوعي) وتقول:
        كــتـلك يــا دكه ال تــغـيــديش                      عــركـة حــكـومــة ومـا

تفليش
ال تـغيديش أي ال تـقيد إسمك في اجلـيش  اي ال تتطوع. مـا تفلّيش أي ال
تـنــتـهي النــهـا فــعالً كـانت حــربـاً طـويــلـة...الــغـريب إن نــفس هـذا احلـرف
ـصرية العريـقة مثل متروحش الـعجيب (ش) يستـخدم للنـفي في اللهجة ا

ومترجعش...
 بـحثتُ في هـذا الـتشـابه الغـريب فوجـدت إن السـومريـ هم أول من نفى
لـحـمة كـلـكامش الـكالم بـاستـخـدام الشـ فـعنـدمـا قرأت الـنص الـعـربي 
. لـكني لم أعـثر على اخلـالدة ,وجـدت مواضع عـديدة منـفيـة بحـرف الش
ـصري لـه فخـمنت إن احلـالة أي ربط مـع االستـخدام ا
إنـتـقلـت من العـراق الـسـومري الى مـصـر الـفرعـونـية
وهـذا وارد جداً ... فـاللـغات والـلهـجات كـائنـات حية
تـتـنـقل كـلـمـا تـنـقل الـنـاس. وهـذا هـو أسـاس تـفـاعل

احلضارات.
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كشف وزير الـثقافـة والسيـاحة واآلثـار عبد األمـير احلمـداني عن عزمه زيارة
تحـدة إلسترداد اآلف القطـع األثرية العراقـية. وذكر بيان امس ان الواليات ا
(احلــمـداني قــال خالل تــرؤسه اجــتــمــاعـاً لــهــيــئــة الـرأي (ســوف أذهب إلى
واشنـطن من أجل اسـترداد 5500   قطـعة أثـريـة من شركـة هـوبي لوبي و10
اآلف رقيم طيني مستردة من جامعة كورنيل إضافة إلى قطع أثرية مستردة

من جامعة بنسلفانيا).
ولفت إلى أنه (خالل زيـارته للـكويت
 تــوقــيع مــذكــرة تــفــاهم مـع وزيـر
متلكات اإلعالم الكويتي الستـرداد ا
الثقافـية والتفـاوض على العديد من
شاريع ومنها إقـامة نشاط مشترك ا
مثل األسبوع الثقافي العراقي خالل
ـقــبل وتـوقـيع شـهــر تـشـرين األول ا
مــذكـرة تـفــاهم مع تــركـيــا السـتـرداد
ـوجـودة فـي مـتـحف تـاهـاي اآلثـار ا
الـتـركي وكـذلـك مع لـبـنـان ومـتـحف
نابـو المتالكـه قطـعاً أثـرية ولـوحات

فنية). 
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وكـــــشـف احلــــمـــــداني أن (اجلـــــانب
اإليراني سـيبـعث وفداً هـندسـياً إلى
ـا الــعــراق لــصــيـانــة طــاق كــســرى 
ـــتـــلــكـــونه مـن خــبـــرة في مـــجــال
ـشـيـدة صـيــانـة األبـنـيـة الـطــيـنـيـة ا
بالـطابوق والـلبـان) مبيـنا أن (وفداً
من الوزارة بـرئاسـة مديـر عام دائرة
الــعالقــات فـالح الــعــاني ســافــر إلى
قطر للتفاوض بـشأن صندوق تنمية
سارح ومشروع قطر لدعم مشروع ا
ـشتـرك إذ يـتفـاوض بـشأنه الـنشـر ا
عـضـو احتـاد األدبـاء والـكـتـاب عـمـر
السـراي لدعـم دار الشـؤون الثـقافـية
ودار الــثــقـــافــة والـــنــشــر الـــكــرديــة
ــطـــابع فـــضالً عن لـــتـــزويــدهـــمـــا 
مـــــشـــــاريع مـــــتـــــعـــــددة أخـــــرى مع
). وفي حـديث لـلـحـمـداني الـقـطـريـ
ـثـقـفـ اسـتـضـافـهم امـام عـدد من ا

لـلـتـصـويت في مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو
لــضم اثـار بــابل الى الئــحـة الــتـراث
ـي وفي مـجـال تـطــويـر الـبـنى الـعـا
التحيتية اكد الوزير على تخصيص
 20 مـلـيار ضـمن مـوازنـة هـذا الـعام
لتطوير البنى السياحية في سامراء
وبـــــابل واالهـــــوار من خـالل اعــــادة
ساجـد في سامراء اعمار االبـنيـة وا
كــمـا وبــدأنــا بـافــتـتــاح مــتـاحف في
احملــافـــظــات في كــركــوك ومــيــســان
ـوصل الــتي هي حتت الـصــيـانـة وا
دن اثريـة وهو قائم وبتعـاون دولي 

بــالـفـعـل االن حـيث لــديـنـا خــطـة مع
اجلـــامـــعـــات االمـــريـــكـــيـــة واخـــرى
العــادتـهــا وكــذلك في سـهـل نـيــنـوى
ــعــابــد فــيــهــا مــهــمــا تــكن العــادة ا
مـرجـعـيـتهـا الـديـنـيـة وخـطـة العـمار
اور وخــــورســـابـــا في الـــنـــاصـــريـــة
وسـيشـهـد اجلمـهـور في عـيد الـفـطر
ـبــارك افـتـتـاح مـديــنـة االحـتـفـاالت ا
ببغـداد بكل مـوجوداتهـا من مسارح
وسـينـمـا وثـقافـيـة وتـرفيـهـية). وفي
حــديث عن (الــذاكــرة الــعــراقــيــة في
الــــســـوق الـــســــوداء اشـــار اوال الى

العراق قد خسر 70 موقعا اثريا عام
 1994ح  شق الـنهـر الثـالث ب
الكوت والـناصـرية وتنـاول بالم بالغ
ر ة نهب االثار العراقية على  جر
العهود وانتهت باوسع نهب وتدمير
لالثـار ومــواقـعـهـا االثــريـة بـعـد عـام
 2003 واشــــار الى انـه  حلـــد االن
سـروقة ـئة من االثـار ا اعادة  50 با
ـواقع ئـة من ا يقـابـلـهـا نهب   60بـا
االثرية وبالنسـبة للبعثات الـتنقيبية
في الـعـراق فـانه اكـد عـلى انه تـعـمل
لـديـنا االن   40   بـعـثة تـنـقـيـبـية في

ـركـز الـعـراقـي لـلـتـنـمـيـة االعالمـيـة ا
ـــــاضـي اشـــــار الـى وضع األحــــــد ا
اخلـــطط العـــمـــار مـــســرح الـــرشـــيــد
ومــســارح اخـرى لــيــتــحـقـق تـواصل
ــثـقف بــاجلـهــور مع الــفن االصـيل ا
عبر وسائل التواصل اخملتلفة بعيدا
عن كـل مـا يــثــيــر او يـعــمق الــنــعـرة
الطـائفيـة والعنـصريـة وقد استـشهد
ــوقـفـه من رفض والــغـاء عــلى ذلك 
فـكــرة تـهـد كـنـيــسـة في الـشـورجـة
حيث لـقائه الـكارديـنال لـويس ساكو
الذي كان يريـد هدمهـا كونها كـنيسة
سـريــانـيــة في حـ انه مــسـؤول عن
الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية مبلغا
ايــاه بــأنــنـــا يــجب ان نــحــافظ عــلى
تراثـنـا واكد (انـفـتاح الـوزارة بـشكل
كــبــيـر لــلــتــعـاون مـع دول اخـرى في
مـجـال الـدعم في مـوضـوعـة مشـاريع
احيـاء التـراث الـعراقي واثـاره منـها
ـركز العراقي مع السعوديـة باعادة ا
واحــيـاء تــراثه عـلـى ضـفــاف شـاطئ
ـعـظم وحتى دجـلة من جـهـة البـاب ا
الباب الشرقي ومع ايران في صيانة
دائن ومع وترمـيم طـاق كسـرى في ا
االمـــارات في الـــبـــنـــاء الـــتـــراثي في
ــوصل وفي ــديــنــة ا ـن  ــركــز اال ا
ـة في ـديـنــة الـقـد مـشــروع اعـادة ا
البصـرة ومع اليـونسكـو اتفقـنا على
ة وجامع ـدينـة القـد اعادة اعـمار ا
ــوصل ووصــلــنــا الى الــنــوري فـي ا
مــرحــلــة مــتــقــدمــة تــبــشــر بــاخلــيـر

نواحي مختـلفة من العـراق منها 20
في اقـلــيم كـردســتـان وانه ومن اجل
احلـــــــد مـن ســـــــرقـــــــة االثـــــــار حتت
تــفــســيـرات شــخــصـيــة مــصـلــحــيـة
تـشـجـعـهم عـلى الـسـرقـة فـقد تـوجه
الــســيـــد الــوزيــر في تــمــوز من عــام
 2003ح كـان في دائرة االثـار بذي
قـــار مــقـــدمـــا اســتـــفـــتـــاء لــلـــســـيــد
السـيسـتاني بـهذا اخلـصوص حيث
حـــرم نـــهب وبـــيـع وتــهـــريـب االثــار
الـعـراقـيــة بـاي زمن تـعـود الـيه هـذه

االثار. 

ــسـتـنــصـريـة مــحـاضـرة اجلـامــعـة ا
عـــلــمــيــة عن الــتـــأثــيــر الــتــعــاضــدي
يتـفورم النخفـاض الكـلوز وعقـار ا
في إضعـاف عـملـيـة األيض والتـقـليل
و اخلاليا السرطانية. وتناولت من 
احملـاضـرة الــتي قـدمـهــا رئـيس قـسم
ــركــز فـراس بــحـوث الــســرطـان في ا
صـــبــــحي صـــالـح أحـــدث الـــدراســـة
والـــــتـــــطـــــورات الـــــعــــــلـــــمـــــيـــــة عن
اإلسـتراتـيـجـيـات العالجـيـة احلـديـثة
لـلـسـرطـان والــتي تـسـتـهـدف إيـقـاف
والــتــقــلــيل مـن نــســبــة الــتــغــيــيـرات
األيــضــيــة في األنــواع اخملــتــلـفــة من
الـــســــرطـــانـــات الســـيـــمـــا وأن هـــذه
التغـييرات تـمتلك الـقدرة على حتـفيز

عملية تكون األورام اخلبيثة.
.uB² « WI¹dÞ

وتــــــطــــــرقـت احملـــــاضــــــرة إلـى عالج
الــســرطـان بــاالعــتــمـاد عــلى طــريــقـة
تزامن مع العالج تقطع ا التصو ا
ـسـتــعـمـلـة في ــيـتـفـورمــ ا بـدواء ا
عالج مــــرض الـــســـكــــري من الـــنـــوع
الـثـاني حــيث تـمـتـلـك هـذه الـطـريـقـة
تأثـيراً كـبيـراً في اخلاليا الـسرطـانية
ــو األورام يــتــمــثـل بــالــتــقــلــيل من 
وزيـــــادة نـــــســـــبـــــة مــــــوت اخلاليـــــا
السـرطانيـة. وناقـشت احملاضـرة آلية
ــيــكــانـيــكي اجلــزئي الــتي الــبــحث ا
تــــؤدي إلـى الـــتــــأثــــيــــر في اخلـاليـــا
السرطـانية وبـيان إمكـانية تـطبيـقها
ــســتــقــبل واالعـــتــمــاد عــلــيــهــا فـي ا
ألغراض عالج األمراض السرطانية. ÊU×²∫ طلبة جامعيون يؤدون إمتحان نهاية العام ≈

الى (تــصـديق شـعـبـة االجتـار بـالـبـشـر
ادة أقوالهم قضائياً  وتوقيفهم وفق ا
ـادة  1مـن قـانـون   6خــامـســاَ بـداللــة ا
مــكـافـحـة االجتــار بـالـبـشــر). وتـمـكـنت
مـفـارز مـديـريـة مـكـافـحـة إجـرام كـركوك
من الـقـاء الـقـبض عـلى عصـابـة تـتـكون
من  5اشـخاص خالل مـحاولـتهـم سرقة
احــدى الــدور الــســكــنــيــة في مــنــطــقـة
ـفــقـودين بــحـسب الــبـيـان األســرى وا
الـذي افاد ايضـا بالقـبض على مـتهم
اثـنـ اعتـرفـا بسـرقة احملـال الـتجـارية
وســرقــة مــبــالغ مــالـيــة في قــاطع عــمل
مــكــتب مــكـافــحــة اجــرام دومـيــز. كــمـا
اعــلــنت قــيــادة شـرطــة الــديــوانــيـة عن
حتـرير مخـتطفة واعـتقال خاطـفيها في
مــحـافــظـة كــربالء.وذكــرت الـقــيـادة في
بـيان انه (بإشـراف ومتابعـة مباشر من
مـديـر شـرطـة الديـوانـيـة وبـعد بالغ من
مـــديــــريـــة شـــرطـــة كـــربـالء عن حـــالـــة
اخـتطاف امرأة تبلغ من العمر  30عاما
علومات  تـشكيل فريق عمـل وجمع ا
عـن وجـود اخملـتـطـفـة في أحـد األحـيـاء
الـــســكــنــيــة).واضـــافت ان (قــوة قــامت
بـالتـحرك وإلقـاء القبض عـلى اثن من
ــــتـــهـــمــــ - اب وابـــنـه - وحتـــريـــر ا

اخملتطفة).

بادرة تعد األولى مشيرا الى ان (هذه ا
مـن نــوعـــهــا في الـــقــاطـع حــيث شـــكــر
األهـالي القـوات األمنـية حلـرصهـا على
). من جهة اخرى واطن حـفظ أرواح ا
أعـلـن مـكـتب رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد
ـــنــطــقــة ـــهــدي أمس  عن افـــتــتــاح ا ا
اخلــضـراء بــالـكــامل مع اول ايــام عـيـد
ــبـارك.وقــال سـكـرتــيـر رئـيس الــفـطـر ا
الــوزراء الـفــريق الـركـن مـحــمـد حــمـيـد
ـــنــطـــقــة الـــبــيـــاتي في تـــصــريح إن (ا
اخلـضـراء سـتـفـتح بـالـكـامل عـلـى مدار
 24 ســاعـــة ابــتــداءً من اول ايــام عــيــد

بارك).  الفطر ا
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ـهـدي قـد وجّه في  نـهـايـة وكـان عــبـد ا
نطـقة اخلضراء ـاضي  بفتـح ا اذار   ا
وسـط بــــغـــداد  24ســــاعــــة خـالل ايـــام
الـعطل واجلمـعة. وأعلنت قـيادة شرطة
كـركــوك عن اعـتـقـال مـتـهـمـ اعـتـرفـوا
بـابتزاز امـرأة وبيع إحدى كـليتـيها في
أربــيـل.وقــالت في بــيــان امس ان( قــوة
امـنية تمكنت من الـقبض على متهم

ومن خـالل الـتــحـقــيق مـعــهم اعـتــرفـوا
ــشـتـكـيـات بــقـيـامـهم بــابـتـزاز إحـدى ا
وبـــيع إحـــدى كـــلـــيـــتـــيــهـــا فـي إحــدى
مـسـتـشفـيـات محـافـظـة أربيل) مـشـيرة

االسـتخبـارات العسـكرية في الـفرقة 14
ـاضي مـن االطـاحة قـد تـمـكـنت االحـد ا
سـؤول عن نقل االنـتحاريـ وتأم بـا
مالذات آمـــنــة لــهم ونــقــلــهم لــتــنــفــيــذ
الـعـمـليـات االرهـابـيـة بعـد نـصب كـم
وصل مـحـكم له في قـضـاء مخـمـور- ا

ـديرية في الـفرقة 10 كـما ألـقت مفارز ا
بــالــتــعـاون مـع اسـتــخــبــارات لـواء 40
ـلقب الـقـبض عـلى اإلرهـابي اخلطـيـر ا
ابـو الـزبـيـر في الـيـوم نـفـسـه وهـو امر
مــفـرزة الـهـاونـات في مـنــطـقـة الـسـجـر
بــاالنـبـار. واعـلـنـت وزارة الـداخـلـيـةعن
ضـبط وكـرين يـضـمـان اسلـحـة واعـتدة
مـتنـوعة  في مـنطـقة الدايـنيـة محـافظة
ديــالـى عــلى يــد مــفــارز اســتــخــبــارات
عـلومات الـشرطة االحتـادية واستـناداً 
اسـتـخـبـاراتـيـة دقـيـقـة وبـاالشتـراك مع
مـــديــريـــة امن واسط ..واعـــلــنت وزارة
الــدفــاع عن نــصـب كــامــيــرات حــراريـة
ـنـطـقة جـنـوب كنـعـان لـلمـسـاعدة في
اســتـــتــبــاب االمن وفـي الــقــضــاء عــلى
خـاليــا داعـش الــنـــائـــمـــة.وقـــال بـــيــان
ــشــاة اخلــامــسـة لــلــوزارة ان (فــرقــة ا
بـاشرت بنـصب كاميـرات حرارية ضمن
ـشـاة ـشـاة الــرابع لـواء ا قــاطع فـوج ا
الـتاسع عشر في منطقة جنوب كنعان)

اشــــرف عــــلـى اســــتــــدراج مــــتــــهم من
مــحـافــظـة ذي قــار والـقــبض عــلـيه في
تهم الـعاصمة بعدما جرى اتفاق مع ا
بحجة شراء االثار). وأضاف البيان أن
شهود و تهم  اعتقاله باجلرم ا (ا
ـادة  44 من تــوقــيــفـه وفــقــا الحــكــام ا
قـانـون االثار والـتـراث وبصـدد إحـالته
ـوضـوع لـيـنـال جـزاءه عـلـى مـحـكـمـة ا

العادل).
WOÐU¼—≈ WOKLŽ

وأحـــبــطـت مــديـــريــة االســـتــخـــبــارات
الـعـسـكريـة عـمـليـة إرهـابيـة في مـديـنة
الــرمــادي. وقــال بــيــان لــلــمــديــريــة ان
(مفارز مديرية االستخبارات العسكرية
فـي الـفـرقـة  10تــمـكــنت بـالــتـعـاون مع
اسـتـخـبـارات لواء  38مـن خالل عمـلـية
استباقية نوعية من القبض على اثن
من االرهـابـ في مـنـطـقة الـبـو طـيـبان
خــطـطـا لـلـقــيـام بـعـمـلــيـة إرهـابـيـة في
الــرمـادي وتـمـكــنت من إحـبــاطـهـا قـبل
تـنـفـيـذها). وانـفـجـرت عـصر اول امس
عـجلة مفـخخة نوع كـيا حمل في سوق
قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة
فـي مــحـــافـــظـــة نـــيـــنــوى مـــا ادى الى
اســـتــشـــهــاد  5مــواطــنــ وإصــابــة 8
اخـــــرين وكـــــانت مـــــفــــارز مـــــديــــريــــة

وقــال الـقـاضـي عـبـد الــسـتـار بــيـرقـدار
ــتــحـــدث الــرســمي جملــلس الــقــضــاء ا
األعـلـى في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
سؤولة ركزية ا إن (مـحكمة التحقيق ا
ـتــهـمـ األجـانب عـن مـلف اإلرهـاب وا
ســـلّـــمـت اجلـــانب الـــتـــركي  188طـــفال
خــلــفـهم داعش اإلرهــابي في الــعـراق).
وأضـــاف أن (هــؤالء بــيـــنــهم بـــالــغــون
بــنــسـبــة قـلــيــلـة أديــنـوا بــتــهم جتـاوز
احلــدود ونـفـاد فــتـرة اإلقـامــة وانـتـهت
فترة محكوميتهم) الفتا إلى أن (عملية
الـتـسلـيم جـرت بإشـراف الـقضـاء الذي
رافـقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم

الـى بالدهم). وتــابع أن (الـــتــســلــيم 
ــثل عن وزارة اخلــارجــيـة بــحــضـور 
الــعـراقـيـة وآخـر عن ســفـارة تـركـيـا في
بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف).
وصـدقت مـحـكـمـة الـتـحـقـيـق اخملـتـصة
ة االقتصادية بـقضايا النزاهـة واجلر
في رئـاسـة اسـتـئـنـاف بـغـداد الـرصـافة
االحتـادية أقوال متـهم ضبطت بحوزته
 4قــطـع أثـريــة. وقــال بــيــان صــادر عن
ـركز اإلعالمي جملـلس القـضاء األعلى ا
تـلقته (الزمان) امس إن (قاضي محكمة
حتـقيق النزاهـة في استئـناف الرصافة
وبـنــاء عـلى مـعـلـومـات اسـتـخـبـاراتـيـة

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـركــزيـة شــرعت مــحـكــمــة الـتــحــقـيـق ا
بـتسليم  188طـفال تركيا خلـفهم تنظيم
داعـش اإلرهابي في العراق إلى بالدهم
ــثــلــ عـن احلــكــومــتــ بــحـــضــور 
العراقية والتركية ومنظمات دولية.
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ح ـاضي وأن ال أ مـررت بـجـانب بــيـتـهـا الـعـتـيق وأردت أن ال يـقـتـلـني ا
عـطرها فسرت ال أُبالي مبـتعداً عن نقطة اللـقاء في حلظة وجدت نفسي
ا داخل بـيـتهـا. قلت لـنـفسي هـذه آثار الـنـبيـذ وكثـرته او ذكـرى بلـد أو ر
هم أنا أبتعد عن بـيتها. سرت وسارت معي سـجارتي أخذتني حلنينـها. ا
صـحف فـيهـا كـلـمات مـقـرحة عـرفـته الـتاريـخ ينـثـر على خـطـواتي طـياته
وعـلى أنـفـاسي السـريـعـة زيفه يـردد أحـداث ويدقـق أشخـاص وعـند كل
صـفـحــة يـبـدأ إسـمـهـا بـلــون أحـمـر يـسـرد الـوقـائـع ويـقـسم الـتـاريخ الى
حـروف أسمي فتبدأ احلـرب. حرب أعدت من قبل سلـطة ال تريد العشق
حتـاول قـتل مـفـاهـيم الـغـرام وإشاعـة اجلـهل فـبـدأت بـأول حـرف وقـتـلته
بـطـعـنـات أصـل الـوجـود ورصـاص الـتـفـرقـة حـتى هـام في الـشـوارع; ثم
حـقنت احلـرف اآلخر بـحـزن العـوز متـكأة عـلى فقـد األحبـة. ومن الدهس
عــلى احلـرفــ حـرقـت عـشــيـقــته بــنـار الــفـراق ولـم تـكــتـفي حــتى مــثـلت
بـجسدهـا. تبـقى احلرف األخيـر يراوغ في احلـياة معـتقداً بـأنه شجاع أو
ذكي أو ثـائـر; فـساعـة يـتـضـرع جوعـاً مـواسـاة لـلجـيـاع وأخـرى بـغضب
يـلعن األغنـياء وما بـينهمـا يحلم ويـتمنى ويـصمت ويثـمل ويتعـبد ويتزكى
لـكنه في احلـقيـقـة ال شيء جسـد قتـلته الـفوارق ويـسيـر عارِ رغم الـقيـافة
ـتـلئ والـقــيـادة الـذاتـيــة. احلـال; جـالــسـاً داخل بـيــتـهـا وكــأس الـنـبـيــذ 
وصــوتي في الــعــبــادة والــدعــاء مـرتــفع أخــلق الــتــنــاقض كي أرى ذاتي
وأراهـا أبحث عن يق أفتش مـا كتبت وأتأمل مـا ب األسطر واتسائل
من داخل فـساتـينهـا هل للـعمـر من منفـذ? وهل للـسعـادة من منهج? وهل

للوجود من مخرج?...
أردد; انا شجاع ومناضل وبنفس الوقت خائف وال أعلن الرفض!

عـبارات كثيرة رددتها داخل بيتها حتى وقفت أمام الشرفة وسقيت وردة
الــبـنــفـسج; وفـي األثـنــاء سـمــعت مــأذنـة تــردد: نـحن لــيس لــنـا صــلـة في
ؤذن ينـصب رجال السلطة! ـأذنة وجدت ا الـسلطة وحيـنما دخلت غرفة ا
ـؤذن وثمـلت في ـا ضـحكـت بصـوت عـال وصـلـيت خـلف ا لم أتـفـاجـأ وإ
ـاضي قتـلني اخلـارج مع مـناضل وعـدت لبـيتـهـا العـتيق ولم أجـده الن ا

والتناقض إعتلى أفعالي.
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نـحـن االقل مـســاحـة في سـاحــلـنـا اخلــلـيــجي وقـد دفع شــعب الـعـراق و
حــكــومــاته ثــمن الــغــزو فـي اب ســنـة 1990 وعـالقـات الــعــراق مـع الـدول
اخلـلــيـجـيـة ال بــأس بـهـا و مـرشــحـة لـتـقــدم افـضل صـحــيح ان الـنـظـام
الـسياسي احلاكم ليـس ملكيا و ال سـلطانيا او امـيريا لكن احلقـيقة تبقى
ان لـلعراق ساحله البحري و ان عدم عضـويته و سمعته السياسية جراء
الـغزو مـضـافا له مـشـاكله االمـنيـة الـسابـقـة كانت سـببـا- وبـوجود حـماة
سـؤولية! عمـوما" الوقت لكشف - ببـيع اراض كانت حنثـا بقسم ا سـابق
ثل هذه " حفظهم الـله" كانوا قد حتـدثوا  الـتهاب اجلرح" لـكن االمريكيـ
الـفـكـرة قـبال ايـام روبـرت غـيـتس وزيـر الـدفـاع الـسـابق واثـيـرت بوجـهه
حـجج مـنهـا ان الـعراق يـرتع بـتنـظـيمـات خـارج القـانـون وبصـراحـة فأن
ـنطـقة مـشاكل الـعراق الـداخلـية يـومهـا لهـا شبـيهـات في كثـير من دول ا
حـتى التي لم تـتعـرض الجتـياح عـسكـري. بأسـتثـناء الـسلـطان قـابوس بن
سـعيـد بن تيمـور فأن كل الـدول تبدل زعـماءهـا وبالتـبدل لـلوجوه والـفكر
وعـامل الوقت و الـعتـب الذي رافق عـملـية الـتغـييـر التي ظـلت تتـحدث عن
عــدم عـودة الــعـراق لــلــحـضن و االكـف والـعــنـاق الــعــربي- نـعـم. قـضــيـة
االحـضــان مـزعـجـة في الـتـوصــيف الـسـيـاسي- لـم تـشـهـد اال مـجـامالت
وتـسـهـيالت مطـلـوبـة من الـعراق بـل حتى االردن الـذ كـان يـومـا يسـتـعـيد
الحتـاد هــاشـمي ذبـحه كــر قـاسم و مـجـلس تــعـاون عـربي كـان االردن
ومـصـر و الـيــمن فـيه اعـضـاء مع الـعـراق لـم تـرتق الـعالقـات مـعـهـا فـوق
قـضـايا الـنـفط- وهي تـفاهـمـات سـابقـة- ومع هـذا يـعاتب الـعـراق ان مال

للضفة الشرقية التي كان يوما حامي بوابتها.
هل القضية ستضمن تسهيالت دخول متبادل?

وماذا في ذلك?
مـادام العراق كباقي تلك الدول كل منـها محتفظ بنظامه
و عـملته و استقالله و سيادته. وفوق ذاك فالعراق له
حدود برية طويلة مع ايران وتركيا وسوريا واالردن.
وله ايـضـا مـنـفـذ على اخلـلـيج و ضـعـوا حتت كـلـمة

منفذ خطوطا كثيرة.


