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بــالـغــة تــؤدي الى نــتــائج وخــيــمـة
يصـعب معـاجلتـها عـلى الصـعيدين
الـصـحي والنـفـسي اال انه ولالسف
الـشديـد جـاء العـيد مـسـجال العـديد
من االصـابـات جراء اسـتـخـدام هذه
االلـعـاب والـتي بـلـغت  55إصـابة)
مــشــددا عـــلى (تــفـــعــيل االجــراءات
الــقـانـونــيـة الـرادعــة الـتي حتـد من

انـتـشـار هـذه االلـعـاب وتـداولهـا في
ــا تــتـســبب من االسـواق احملــلــيــة 
ـناسبات وقد ضرر خالل االعياد وا
تؤدي الـى فقـدان العـ والـعمى في
أغـلب األحيـان). واعـلـنت مسـتـشفى
جـــراحــة اجلــمــلـــة الــعــصـــبــيــة عن
استـقـبالـها 408 حالـة طـارئة خالل
ـنــاسـبـة. ونــقل الــبـيـان عـن مـديـر ا

الـتـعـلـيـمي لــلـعـيـون الـتـابع لـدائـرة
صــحــة بــغـداد الــرصــافـة  50حــالـة
اصابـة ب االطفـال جراء اسـتخدام
االلعـاب احملرضـة على الـعنف فيـما
ستشفيات التابعة للدائرة شهدت ا

والدة  454طفال خالل ايام العيد .
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ـسـتــشـفى عـمـار فـؤاد وقــال مـديـر ا
عــيـسـى في بــيـان تــلــقــته (الــزمـان)
ـسـتـشفى أسـتـقـبل أكـثر امس ان (ا
من  50حالة اصابـة جراء استخدام
ألعاب االطفال احملرضة على العنف
ذات االطالقات البالستيكية الصجم
فـي سـجــلت شـعــبـة الــطـوار 765
مراجـعاً خالل أيـام العـيد) واضاف
ان (أغـلـب تـلك االصـابــات كـانت في
منطـقة العـ وحتديداً لـدى االطفال
مـعـظــمـهـا اصــابـات خــطـيـرة ادخل
ـــصــــابـــ صـــاالت عــــلى اثـــرهــــا ا
العـمليـات اجلراحـية لتـلقي العالج)
ولفت الى انه (برغم من الـتحذيرات
ـتكـررة التي اطـلقـتها نـاشدات ا وا
الدائـرة في وقت سـابق عبـر وسائل
االعالم اخملـتلـفـة الـتي اوضحت من
خاللــهـا خــطـورة هـذه االلــعـاب ومـا
تشكله من تهديد حقيقي على صحة
وسالمـة االطــفـال كـونـهـا تـسـهم في
قتل فرحة الـعيد باصـابات قد تكون
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ـســتـشـفى ســمـيــر حـمـيــد الـدلـفي ا
ـسـتـشـفى سـجل 408 تـأكـيـده ان (ا
نـاسبة جميعها حالة طارئة خالل ا
بالرأس واحلـبل الشوكي) الفتا الى
انه (مـن بــــ تـــــلـك احلــــاالت  184
حـــادث ســـيــر وســـقـــوط من امـــاكن
مــرتــفـعــة فــضال عن ثالث اصــابـات
بـالـراس نـتيـجـة الـرمي الـعـشوائي)
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شـهـد مـستـشـفى الـصـدر التـعـلـيمي
في الــبـــصــرة انـــقــطـــاعــا لـــلــتـــيــار
الكـهربـائي عن اجزاء مـنهـا منذ 10
ايـام. واوضح  مــديـر اعالم الـدائـرة
خــالــد سالمــة في تـصــريح امس ان
(الــتــيــار الــكـهــربــائي انــقــطع عــلى
ـسـتـشـفى مـنذ  10ايام اجـزاء من ا
ـــولـــد اخلـــاص بـــهــا ال كـــمـــا وان ا
يــتـحــمل تــشــغـيل جــمــيع االجــهـزة
الـطــبــيـة كــونـهــا حتــتـاج الى تــيـار
كــهـــربــائي عـــال). من جــانـــبه قــال
شـهود عـيـان ان (التـيـار الكـهـربائي
ــراجـــعــ مـــنــقـــطع عن ردهـــات وا
يـعــتــمــدون في الــلــيل عــلى اضـواء
هـواتـفـهـم الـنـقـالة عـنـد الـتـنـقـل ب
ــســتــشــفى) واضــافـوا ان ردهــات ا
ـراوح تـوقفت (اجـهـزة التـكـيـيف وا
ـــرضى يــعــانــون من عن الــعــمل وا
االرتــــفــــاع الــــكــــبــــيــــر في درجــــات
ـعنـية احلـرارة) مطـالبـ اجلـهات ا
ـــشـــكـــلــة بـ (الـــتـــدخل وحـل هـــذه ا
لــوجــود مـــرضى من كـــبــار الــسن).
ـــســـتــشـــفى في وقت ونــفت إدارة ا
الحق صــحــة  إنــقــطــاع الــكــهــربــاء
ــا كـان لـعــشــرة أيـام مــتـتــالــيـة وا
الــقــطـع مــتــذبــذبــاً لــســاعــات فــقط.
وســـجل مـــســتـــشـــفى ابن الـــهـــيــثم
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بـحث رئـيس مـجـلس الـقـضاء األعـلـى فائـق زيدان مـع رئـيس فـريق الـتـحقـيق
ـتهم بقـضايا ارهاب. وقال الدولي في جرائم داعش كر خان  محاكمة ا
بيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (اجلانـبـ بـحـثـا اخر مـسـتـجـدات عـمل فريق
ـتـهـم ـطـروحـة بـشـأن محـاكـمـة ا ـقتـرحـات ا الـتحـقـيق الـدولي ومـنـاقـشـة ا

باالرهاب).
وضـبـطـت مـديـريــة االسـتــخـبـارات
داهمة العسكرية اعـتدة وعبوات 
ـضـافـات في ديـالى. وذكر إلحـدى ا
بيـان للمـديرية امس انه (بـناءً على
معلومات استخبارية دقيقة تمكنت
ديـرية في الفـرقة اخلامسة مفارز ا
وبـالــتـعـاون مع اسـتـخـبـارات لـواء
ـــشـــاة 19 من مـــداهــــمـــة إحـــدى ا
ضافـات في قرية احلـوم بني زيد ا
جـنـوب بـهرز ضـبط بـداخـلـها 940
اطالقة  و27 عبـوة ناسفـة مختـلفة
و4 مـسـبـحـات تـفـجـيـر اضـافـة الى
أغــذيـة وافـرشـة مـنــام تـسع لـثالثـة
ـــفــرزة ) ,واضـــاف ان (ا ارهــابــيـ
الـهـندسـيـة الـتابـعـة للـفـرقة تـكـفلت

ضافة).  بتدمير ا
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فتش في غضون ذلك شكل مكتب ا
الــعــام لـوزارة الــداخــلــيــة مـجــلس
حتــقــيـق بــحق ضــابـط في شــرطــة
ديالى تـسبب بـتحـويل ارهابي الى
ـــكــــتب االعالمي شـــهـــيـــد. وقـــال ا
ــكــتب شــكل ــفــتش الــوزارة ان (ا
مــجـلــســاً حتـقــيــقـيــاً بــحق ضـابط
حتـقـيق بـرتبـة نـقـيب مـنـسوب الى
ـديـرية مـركـز شـرطـة بـهـرز الـتـابع 
شرطة ديالى لـتسببه بـتحويل أحد
اإلرهـابـيـ الـذين قـتـلـتـهـم الـقوات
األمـنيـة الى شـهـيد) مـشـيرا الى ان
(تـشـكيل اجملـلس جـاء عـلى خلـفـية
كتب اكتـشاف جلـنة تـدقيـقيـة من ا
فـي احملـــافـــظــــة تالعب في األوراق
الـــتـــحــقـــيـــقـــيــة اخلـــاصـــة بـــأحــد
اإلرهـابيـ في احملـافـظـة من الذين
 قـتـلـهم الـقـوات األمـنـيـة في عـام
  2009حـيث قــام الـنـقـيب بـتـزويـد
ــــدعـــ بـــاحلق ذوي اإلرهـــابي وا
الـــشـــخــصـي بــأوراق حتـــقـــيــقـــيــة
متالعب بـها اعتـمدوها في الـتقد
لدى جلنة التعـويضات الفرعية في
ديـالى والـتي قـامت بـدورهـا وبـنـاءً
عــلـى األوراق الــتـــحـــقـــيــقـــيـــة عــد
) مـضـيـفـا ( األمـر اإلرهـابي شـهـيـداً

من الــقــاء الـــقــبض عــلى عــصــابــة
ــســؤولــيــة) خــطف ضــمـن قــاطع ا
واضـاف ان (الــعـمـلـيـة أسـفـرت عن
حتـريـر مــخـتــطـفـة). وكــشف مـديـر
شرطة دهوك اللواء طارق أحمد أن
قاتل الطفلة دل وليد ذات العشرة
أعـــوام حـــاول االعـــتـــداء عـــلـــيـــهــا
جـنـسـيـاً لـكــنه سـارع لـكـسـر عـصـا

واسـتــخـدامه في قــتـلــهـا إثــر قـيـام
الطفلة بالصراخ واالستغاثة. وقال
احــمـد فـي بـيـان امـس ان (الـطــفـلـة
تعرف القاتل مسـبقاً وكانت تناديه
بــالــعم حــيث تــمــكن مـن إقــنــاعــهـا
بـــالـــذهـــاب مـــعه قـــبـل أن يـــحــاول
اغــتـصـابـهـا) الفــتـا الى انه ( ثـاني
أيــام الـعــيــد اخــرجت الــطــفــلـة مع

أخـيــهـا وابن عــمـهــا وهـمــا أصـغـر
مـنــهــا ســنــاً إلى مــنـزل جــارهم في
احلي ذاتـه وبـعـد مــدة طـويــلـة عـاد
ـنزل بـدونـهـا  وبـعد الـطـفالن إلى ا
أن يئست عائلتها من العثور عليها
بـادرت بـإبالغ الـشرطـة بـاخـتفـائـها
في الـساعـة الواحـدة بعـد منـتصف
الـلــيل) مـبـيـنـا ان (الـشـرطي اخلـفـر

الذي تـسبب اسـتالم ذوي اإلرهابي
احلـقـوق اخلاصـة بـالـشهـداء كـافة)
ولــفت الــبــيــان الى ان (الــتــحــقــيق
اظــهـر أيــضــاً تـعــمــد الـنــقــيب عـدم
تــــســـجـــيل الـــدعــــوى في الـــســـجل
األســاس لــلـمــركــز إلخــفــاء فــسـاده
وتالعبه بـاألوراق التحـقيقـية وقلب
احلـقـائق والـتـنـصل عن تـضـحـيات
وجهود القوات األمنية في تصديها
ـفتش لفـلول اإلرهاب) ,وتابع ان (ا
الوزارة جمال األسدي شكل مجلساً
حتقيقياً بحق النقيب للوقوف على
ـتـورطـ مـعه خـلـفـيـة الـقـضـيـة وا

هم للقضاء).  فيها بغية تقد
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ـكــتب من ضــبط أحـد كـمــا تـمــكن ا
جتـــــــار ومـــــــروجي اخملـــــــدرات في
مـحـافـظـة األنـبـار مـتـلـبـسـاً بـاجلرم
شـهود بـحيازة  189حبـة مخدرة ا
بـغـرض االجتـار بـهـا وبـيـعـهـا عـلى
متعاطيها في احملافظة.واكد البيان
ان (الـعــمـلــيـة جــاءت عـلـى خـلــفـيـة
ــفــتش ــكـــتب ا ورود مــعـــلــومــات 
والتي أفادت بقـيام أحد األشخاص
بـبــيع حـبــوب مــخـدرة عــلى بـعض
واطن منتـسبي شـرطة األنبـار وا
مـتـخــذاً من بـيـتـه وكـراً لـلــمـتـاجـرة
ـكـتب شكل والـترويج) مـبـيـنا ان (ا
فريق عـمل مشتـرك مع قوة من فوج
طـوار األنــبـار قـام بـعـد تـأكـده من
عـلومـات واستـحصـال أمر صحـة ا
ـداهـمـة دار بــالـتـحــري والـضـبـط 
قرصا ـتهم وضـبط بـحوزته  189 ا
مـخـدراً نـظـمت عـلى أثـرهـا مـحـضر
ـته دونـت افـادتـه واعـتــراف بــجــر
وعـــرضـت قـــضـــيـــتـه أمـــام قـــاضي
الـتـحــقـيق الــذي قـرر تـوقــيـفه وفق
ـــادة  28مـن قـــانـــون اخملـــدرات). ا
وفي بـــغــداد الـــقت قـــيــادة شـــرطــة
احملــافــظــة الــقـبـض عــلى عــصــابـة
للخطف وحترير مختطفة. واشارت
الــقـيــادة في بـيــان امس إن (مـفـارز
فـوج طـوار بـغـداد الـرابع تـمـكنت

ـة ذهب في مـكـتب مـكـافـحـة اجلـر
ـنـطـقة فـور تـلـقي الـبالغ وقد إلى ا
وجــهــنــا بــالـتــحــقــيق فـي احلـادث
وبــالـنــتــيــجـة  اعــتــقــال عـدد من
ـشـتبـه بهم) ,وأشـار إلى أن (أحد ا
ــشـتـبه بـهم أقــر بـقـتل دلـ الـتي ا
عثـر على جثـتهـا بالقـرب من ملعب

دهوك).

مــبـــيــنــا ان (اكـــثــر من 81 اصــابــة
بـالــرأس نــتـيــجـة الــتــعـرض لــشـدة
خارجـية وحـوادث الشـجار وغـيرها
فضال عن 91 جـلطـة دمـاغـية وردت
لــلــمــســـتــشــفى وعــشــرات احلــاالت

االخرى). 
 «œôu «  U¾

كما سجلت الدائرة  454حالة والدة
في العيد . وقـال مدير إعالم الدائرة
قــــاسم عـــبـــد الــــهـــادي ان (صـــحـــة
الــرصـافـة ســجـلت  454والدة خالل
العـيد توزعت بـ مسـتشفى فـاطمة
الـــزهــراء  118والدة في مـــا ســـجل
مــســتــشــفى ابن الــبــلــدي لـالطــفـال
والـنــسـائـيـة  82والدة ومـســتـشـفى
الـــعــلــويــة  103والدة) ,مـــبــيــنــا ان
(مـسـتـشـفى ضـاري الـفـيـاض سـجل
 57والدة ومـسـتـشـفى الـنـعـمـان 21
ـدائن  18والدة والدة ومـسـتـشـفى ا
ومـســتــشـفى الــزعـفــرانـيــة خـمــسـة
والدات فــقط) واشــار الى ان (مــركـز
صــــحي فــــدك الــــتـــابـع الى قــــطـــاع
الــرعـايــة الــصـحــيــة في الـبــلــديـات
الثاني سجل اثنا عشر والدة ومركز
صحي النهروان األول اخلافر سجل
عشر والدات ومركـز صحي الرياض
اخلافر سـبعة والدات ومـركز صحي
احلسينية االول ثالث والدات فقط). سدسات األلعاب وسط حتذيرات UF«∫ أطفال يلهون  «

تهم بقضايا ارهاب U¦ŠU³ ∫ رئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيدان ورئيس فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش كر خان يبحثان محاكمة ا

بغداد
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مـا سـيقـرأه الـنـاس ليس مـن تألـيـفي مـعلـومـاته وليـس مخـفـيا ال بـكـتب الـتاريخ وال
ـكن محـوه وال ثمـة عار فـيه هـذا تاريـخنـا واولئك اجـدادنـا ال يخـتزلـون في حقل
ـا هم بشـر عاشـوا ضـمن مجـتمع من حقـلـ مجـال رفعـة مـطلـقة او مـطمـورة وا
حكمته قـيمه ضمن زمان لـيس كزماننـا وظروف ليست مـثل ظروفنا ونـحن في اغلبنا
يـسيء اليـهم ان مجـدنـاهم حتى لـنزيل عـنهم اي نـقد ذلك ان الـله قال بـحق ادم وهو
نبي" وعصـا ادم ربه فغوى" وال ان جنلدهم بحجة مواقفـهم التي نستحضرها باللوم

وكأنهم حضور فأكثر اجملرح لهم اتوا بأفعال تفوق بالوصف كلمة اخلجل.
وبعد

هاجرين انه في السنـة الثالثة و العشرين للهجـرة سمى عمر بن اخلطاب ستة من ا
ضمن قائمـة مفتوحة يجري االتفاق على واحد منهم خلالفته معلقا عليها" ان رسول
الله مـات راضيـا عـنهم" وبـعد وفـاته بأثـنتـ وسبـع سـاعة بـويع عثـمان بن عـفان
ليكـون اول حاكم اموي وثـالث خليـفة اسالمي. عثـمان قريب لعـلي من جهتي االب و
طلب وعلي و الزبير االم فكالهمـا يلتقيان في عبد مناف وجـدته المه هي بنت عبدا
اقرباء من جـهة االم فأم الزبير عـمة لعلي وطلحة هـو ابن اخ البي بكر وسعد قريب
للـنـبي من جـهة اشـتـراكه و ام النـبي في الـعشـيـرة وعبـدالـرحمن بن عـوف له خـؤولة
للنبـي بأعتبار العشـيرة وهو قريب لسعد بن ابي وقـاص. لم يدخل عمر انصاريا في
قائمتـه و لم يسجل التـاريخ اعتراضـا يذكر علـى تلك االسماء الـتي اختارهـا ليشغل
احـدهم مكـانه. وترتـيب السـتة في الـسبق لـدخول االسالم هـو: علـي عثـمان الـزبير
سعد طلـحة عبـدالرحمن. لكن اقـدار الرجال الـستة الذين اسـفر مجـلسهم في ثالث
يـوم عن نتيـجة تـصاعدت حـركتهـا لتـفضي الى وفـاة بحكم الـعمر لـعبـد الرحمن بن
عوف وهو اول الـستة وفاة و سعد بن ابي وقاص الذي بـقي ليكون اخر الستة وفاة
ـرض فيما قُتل االربعة من اصحاب الشـورى فقد جرى اغتيال عثمان اوال بحكم ا
و اغتيـال علي اخيرا وقتل بعد عـثمان طلحة في داخل مـيدان اجلمل والزبير خارج
ميدان اجلـمل و بسببه. الـتاريخ يغري بـدرسه واالعتبار به واجب فـماهي تراكمات
الـسيـاسة التي حـدثت خالل عقـد و ثالث سنـوات وهي مدة لـيست بـالطويـلة قـياسا
بضخامـة احلدث فقـد عاش سعد مـنعزال ببـيته مثل اي عـسكري احيل الى الـتقاعد
ومضى عبـدالرحمن بن عـوف الى مثـواه وقد ابدى عـدم ارتياحه لـتبدالت في سـياسة
ـدخوالت دولة نـاشئـة لكـنها الدولـة ودفع عثـمان دمه ثـمنا لـطبـقة اجـتماعـية طـمعت 
سـلـم عـلى سيـاسة مـاليـة لم يرض واسعـة احلدود تـعـود فيـها اجلـيل الثـاني من ا
بـهــا عـلي فـسـارع لـوقف تـسـرب االمـوال مـا اثـار كــثـيـرين ضـده فـأسـتـثـمـر مـقـتل
عثمان لـيكون ردا على علـي الذي اختار فريق عـمله خارج النظـام السابق. كان عمر
ا اراده مـن رسالـة لـتصل عـلـيا فـجـاء الرد من ا لم يـصـرح  ذكـيا في قـراره ولـر
غيـر عمـر بعـد سـاعات وجـاء رد علي بـعد سـنـوات ليـكشف لـعثـمـان معـنى القـرابة
ا نهـب احد اعمدتهم التي تثـقل على الدولة و رعـاياها وجاء رد بـني العباس مـبكرا 
ــا اغــتــالــوا مــشـروعه خــرانــة الــبــصـرة وجــاءت ردة اخلــوارج قــاســيـة بــحق عــلي 
ـساوة ان لم تـقم قـامت طبـقـة جديـدة سرعـان مـا تنـكـسر بـطـبقـة اشد االصالحي. ا
دروس قـد تقع احلـرب لكن بـطشـا واالستئـثار بـالسـلطـة يشـبه قرار احلـرب غيـر ا
دى البـعيد عـسيرة علـى االصالح فاالستئـثار بالـسلطة يـحتاج حلزب نـتائجـها في ا
ومة واحلـرب حتتاج وعـقيـدة واصطدام وقـتل و اغتـيال معـنوي و دعايـة وترتـيب د
ـعـارض سـيـولـد مـشـاكل تـنـمـو فـتطـيح ـقـاتل و ا لـعـقـيدة و جـهـاز ومـشـاكل زوال ا
ـنـهـاج االصالح هـو امر لـيس بـالـيسـيـر بل هـو اقرب بـالـنظـام. اخـيـرا فأن الـتـقـيد 
ـسـتحـيل بـعيـنه اذا تضـارب مع مـنظـومـة قيم اجـتـماعـية ـستـحـيل بل هو ا حلـواف ا
مألوفة ومريحة ومستقرة ذلك ما يفسر ان النبي موسى تاه ايضا مع بني اسرائيل
ا سـيح طرد  اربع سـنة بسـبب العقل اجلـمعي الذي حن لـلعجل و الـعدس و ان ا
اخــذ عــلى رجــال الــدين اهـــتــمــامــهم بــالــضــرائب وامــا خــا الــرسل فــقــد اجــرم
الـوضاعون لـلقـصص علـيه حتى عـلت صرخـات بتنـقيـة الكـتب من زور التـأليف التي
اثـمرت افـكارا اساءت لالسالم وجـعلته مـرادفا لـلتخـلف و الهمـجية. ان الـوقوف على
مـحطـات من التـاريخ االسالمي ستـكون مـفيدة في عـدم تكـرار جتارب مـرة ارتبطت
ـقاربـة هل بـيـننـا من هم من امـثـال عـمر و بـأسـمـاء متـألـقـة ورائعـة. لـكن و من بـاب ا
الـستـة? فـأن كان اجلـواب نـعم فهل نـضـمن ان ال تـتكـرر الـتجـربة
بـشـكل مـعاصـر? وان كـان اجلـواب ال ليس فـيـنـا من هم مثل
عمـر و الـستـة وقطـعـا ليس فـينـا االفـضل فتـخـيلـوا حالـنا و

الى اين نحن ذاهبون.
ن تــاب و امن و عـمـل صـاحلــا ثم اهــتـدى" " وانـي لـغــفــار 

صدق الله العظيم.

مـنذ الصـباح الـباكر حـزمت امتـعتي ورتبـت حقائـبي في صنـدوق السيـارة وأخبرت
اوالدي انني جاهزة لالنطالق الى اقليم كوردستان  حيث الهدوء والطبيعة اخلالبة 

وبيتي في مجمع النة ستي الذي وفقني الله في شرائه .
فتاح . اتـخذ اوالدي امكـنتهم  في الـسيارة  وفـتحت حقـيبتي الـيدوية الخـرج منهـا ا
ولـكن دون جـدوى. استـعـدت في ذاكرتي فـلم اجـده ! اين هو? عـاودت الـبـحث مرارا 
وكـان كل شيئ مـسـلسل الـسـاعات الـسـابقـة التي كـنت أحـزم فيـهـا امتـعـة العـائلـة  

يوحي بانني لم اتعامل مع اي مفتاح  .
ـنزل ريـثما ضاق ابـنائي ذرعـا باالنـتظـار في السـيارة فـنزلـوا وجلـسوا فـي حديـقة ا

فتاح  . أستعيد في ذاكرتي مكان ا
ـا تكـون اشارة يـاإلهي! كـيف لي مع حـالة الـنـسيـان الـتي باتت تـداهـمني  مـرارا? ر

ر ال سمح الله ? انذار بااللزها
فتاح ب احلقائب  ولكن دون جدوى. ساعدني ابنائي في البحث عن ا

ـنـزل فـوافـقـوا على ونصـحـتـهم بـالـدخول الى ا اقـتـرحت عـليـهم الـعـدول عن الـسـفـر 
مـضض . ولكن اين مـفتـاح الباب اخلـشبي ? بـقيت افـكر  وامعن الـتفـكيـر. وتوجهت
ـفــاتـيح تـتـدلى من قــفل الـبـاب وكـنت قـد ـفـاجــأتي : كـانت حـزمـة ا الى الـبـاب  ويـا

نسيتها وانا احاول اخلروج  من الدار استعدادا للمغادرة!
تذكرت احـدى الروايات التي ترجـمتها قـبل نحو عقديـن من الزمن والتي كانت حتمل

عنوان الرجل الذي ال ينسى ابدا.
كـان الرجـل ال ينـسى جـمـيع االحـداث الـتي مرت فـي حيـاته بـدءا من اول الـصـرخات
الـتي أطـلـقـها وهـو يـخـرج الى احلـيـاة  مرورا بـأدق تـفـاصـيلـه اليـومـيـة . كـان جورج
وهـذا إسـمه  مـحط إعـجـاب معـلـمـيه ومـدرسـيه في مـراحل حـياته الـدراسـيـة كـافة .
نهـاج الدراسي  تنطبع كلماتهم في ذاكرته فبمجـرد االنصات اليهم وهم يشرحون ا

 فيقوم بسردها تفصيليا على ورقة االمتحان لتأتي درجاته مبهرة!
ـسابـقات لم يـكن جورج يـشعـر بالـسعـادة قط مع انه كـان يجـني ارباحـا طائـلة من ا
التي يـشتـرك فيـها ويـحقق الـفوز لـثراء مـعلـوماته الـتي اختـزنتـها ذاكـرته .وكان يـنفق
عـلى ابــويه واخـته بــسـخــاء . لـكـنـه كـان يـشــعـر بــالـنــفـور من الــعـديـد مـن االصـدقـاء
او سلوك النه يعـجز عن نـسيـان اي كلـمة نابـية تـفوهـوا بهـا بحـقه من قبـل  واالقـارب
مضجـر بدر منهم .حـتى انتهى به االمـر الى االعتكاف فـي بيته وترك مـقاعد دراسته
زيد من االحـداث .واختار جورج الظالم .فخزين ذاكـرته بلغ اوجه ولم يعد يـحتمل ا

سلوى له من كل شيئ. وعقد العزم على انهاء حياته  فانتحر!
تذكرت هـذه الرواية وانا افـرغ سيارتي من االمتـعة . بعد ان عـدلت عن السفر . دون

ان أبالي بتوسالت ابنائي.
ترى ماذا سافعل لو تفاقمت حالة النسيان التي تعتريني?

ثم اجبت عـلى اتـصال قبل نـحـو اسبـوع تـسلـمت راتـبي الـشهـري .ووضـعته بـقـربي 
وما ان اغلـقت سماعة الهـاتف وبحثت عن راتبي حتى هاتفي وردني من اخـتي سحر

كان قد اختفى ! عاودت البحث واخيرا عثرت عليه حتت الوسادة!
بـقـيت اطيل الـتفـكيـر بحـالـة النـسيـان التي تـعتـريني وخـلـصت الى نتـيجـة حمـدت الله
ا احتملت فـراق غياب امي وابي رحمهما الله  تعالى علـيها كثيرا. فلوال الـنسيان  
ا وفقني الله في عملي ا تـغاضيت عن اساءة اعز الصديقات لي  ولواله   ولواله  

وجتاوزت الكثير من احملن ..
قـاطع ابـنـائي سـلـسـلـة افـكـاري  والـتـمـسـوا مـني الـعـدول عن قـراري واالنـطالق الى
اربـيل حـيث االسـتـرخـاء في الـطـقس الـبـديع  ومـجـمع النـة سـتـي السـاحـر.فـرضـخت

لطلبهم وسألتهم :
فاتيح ? -اين ا

فقد نسيت مكانها من جديد!
هتف اجلميع:

-ها هي !!
ـفـاتـيح وكـلـهـم اصرار كـان اوالدي قـد امـسـكـوا بـحـزمة ا

على السفر.
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علـى مسـتوى الـعراق لـكي يـستـغني
الــطـالب عن الــدروس اخلـصــوصـيـة
ــعـاهــد الـتـي تـســتـغل والــدورات وا
الــطــلـبــة جتــاريـاً و ان هــذا االجـراء
يـــأتي انـــســــجـــامـــاً مع الـــبـــرنـــامج
احلكـومي من اجل تـقـلـيل العبء عن
الـطــلـبـة) مـؤكــدا انه ( تـخـصـيص
07703061774 رقـم الــــــــــهــــــــــاتف 
لـيـتــسـنى لــلـطـلــبـة االسـتــفـسـار عن
نـهجـيـة والتي سـتـستـمر الـدروس ا
الى نـهـاية امـتـحانـات الـدور الـثاني
بواقع  16سـاعـة في الـيـوم مـقـسـمة
عـلى  32درســا مــكــثف مــدة الـدرس

الواحد  20دقيقة). 

بــاالســتــمــرار بـــبث دروس مــكــثــفــة
ــواد ومــراجــعــة شــامـــلــة جلــمــيع ا
لـلــصف الـثـالث مــتـوسط والـسـادس
االعــدادي طــوال مـدة االمــتــحــانـات.
واوضح الــبــيــان ان (الــسـهــيل وجه
التلفـزيون التربوي بـاالستمرار ببث
دروس مــكـثــفــة ومــراجــعــة شــامــلـة
واد للصف الثالث متوسط جلميع ا
والـــســــادس االعــــدادي طــــوال مـــدة
االمتـحـانات) ,مشـير الى انه (سـيتم
رفع الــدروس عــبـر مــخــتـلـف بـرامج
الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعـي خــــدمـــة
لـلمـصلـحة الـعامـة والبنـائنـا الطـلبة
وعــبـر اكـفــأ االسـاتـذة والــتـدريـسـ

ـبـنى سـكني في من الـدور السـابع 
تحدث مدينة السليمانية. واوضح ا
بـاسم شـرطـة الـسـلـيـمـانـيـة سـركوت
احمـد في تصـريح امس ان (احلادث
وقع في شــقق بـارك ســتي مــا اسـفـر
عن اصابة استاذ جامعي بيتر جون
يــابــاني االصل ويــحــمل اجلـنــســيـة
االمريكية بجروح بليغة  نقله على
سـتشفى لـتالقي العالج الفـور الى ا
الـالزم) واضــاف ان (الــتــحـــقــيــقــات
مازالت مسـتمرة في احلـادث) مؤكدا
(عدم اعتـقال اي شخص على خـلفية
احلــــادث). مـن جـــــهــــة اخـــــرى وجه
الـــســهـــيل الــتـــلــفـــزيــون الـــتــربــوي

ــثـــلــون ـــدرســـون  ـــعــلـــمــون وا ا
خطـوطا حمـرا وال نسـمح بالـتجاوز
علـيـهم). ودعا الـبيـان الـداخلـية الى
(كشف احلقـائق والقاء الـقبض على
اجلـناة) واوضح ان (الـشـهـيـد ناظم
جـــواد مـــوسى مـــديـــر مـــتـــوســـطـــة
الــصــمـود في الــقــضـاء احــد افـضل
ـا يتـمـيز مـديري مـدارس احملـافظـة 
به من أمــانــة في الـــعــمل ومــهــنــيــة
عــالــيــة ونــزاهــة وحــرص عــلى اداء

ناطه به).  االمانة ا
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في غــــضــــون ذلك أصــــيـب اســــتـــاذ
جامـعي بـجروح بـليـغـة اثر سـقوطه

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

عــدت وزارة الــتــربــيــة مــقــتل مــديــر
مدرسة في قضاء امرلي في محافظة
صالح الدين بعـد اعتداء سـافر عليه
جتــاوزا عــلى بــنــاة االجـيــال داعــيـة
وزارة الـداخلـيـة الى اعـتقـال اجلـناة
ومـحـاسـبــتـهم بـشـكل عـاجل. وقـالت
فـي بــيـــان امس ان (الــوزيـــر وكــالــة
قــصي الـســهـيل يــسـتــنـكــر االعـتـداء
عـلم في امرلي السافر عـلى أحد ا
ووفـاتـه بـنـفس احلــادث والـذي يـعـد
خـرقـا كـبـيـراً وجتـاوزاً خـطـيـراً عـلى
بــنــاة االجـيــال) مــشـددة عــلى (إيالء
ــلف االهــتــمــام الــكــافي كــون هــذا ا
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