
بغداد-الك��رخ  لرتبي��ة  العام��ة  املديري��ة  ك�ش��فت 
الثانية، عن ا�ش��تخدام الع�شا الإلكرتونية يف عملية 
ك�ش��ف الغ�ش الإلك��رتوين يف المتحان��ات الوزارية 
لل��دور الث��اين للدرا�ش��تني املتو�ش��طة والإعدادي��ة. 
وق��ال املدي��ر الع��ام لرتبي��ة الك��رخ الثاني��ة، قي�ش 
الكالب��ي، يف ت�رصي��ح �ش��حفي ، اأم���ش ، اإن "ه��ذه 
الطريق��ة تعد م��ن الطرق احلديث��ة ملعاجلة عمليات 
الغ���ش الإلك��رتوين التي يلجاأ لها بع���ش الطلبة من 
�ش��عفاء النفو�ش"، وفق ما نقلته وكالة نينا.واأ�شار 
اإىل اأنه �ش��يتم ا�ش��تخدام الت�ش��وي�ش الإلك��رتوين اإىل 
جان��ب ه��ذه الطريق��ة لتك��ون المتحان��ات خالية 
م��ن الغ�ش واخلروق��ات الأمتحانية وحتقيق العدالة 

وال�شتحقاق احلقيقي للطلبة.

اأكدت جلنة امل�شاريع يف جمل�ش حمافظة بغداد، 
باأن م�ش��وؤولية ا�شالح "�شياج" ج�رص اجلادرية 
يقع على عاتق دائرة امل�شاريع يف امانة بغداد، 
فيما دعت اىل الإ�رصاع باإ�ش��الح الأ�رصار التي 
�شببتها حوادث ال�شيارات، اأو�شحت باأن املرور 
مكلف��ة باإب��الغ امانة بغداد ع��ن الأ�رصار التي 
ت�ش��ببها حوادث ال�ش��يارات من اجل اإ�شالحها. 
وق��ال رئي���ش اللجن��ة ع��ادل ال�ش��اعدي، ان " 
م�شوؤولية ا�ش��الح "�شياج" ج�رص اجلادرية يقع 
على عات��ق دائرة امل�ش��اريع يف امان��ة بغداد" 
، م�ش��دداً انن��ا "ندع��و اىل الإ���رصاع باإ�ش��الح 
ال�رصار التي �شببتها حوادث ال�شيارات يف ذلك 
ال�ش��ياج". واأو�شح ال�ش��اعدي ان "تلك ال�رصار 
ت�ش��كل خط��راً حقيقيًا عل��ى املارة وال�ش��يارات 
على حد �ش��واء"، م�ش��راً اىل ان " املرور مكلفة 
باإب��الغ امانة بغداد عن ال�رصار التي ت�ش��ببها 
حوادث ال�شيارات من اجل اإ�شالحها". يذكر ان 
�ش��ياج ج�رص اجلادرية يع��اين من ا�رصار كبرة 
نتيج��ة ح��وادث ال�ش��يارات والت��ي تركت ملدة 

طويلة دون اإ�شالحها". 
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..وي�شم اقدم املكتبات منها مكتبة املثنى لقا�شم 
حمم��د الرجب وكذلك دور الن���رص منها دار البيان 
لعلي اخلاقاين ف�شال عن اقدم املجلدين واول مزاد 
للكتب يف بغداد الذي ا�ش�شه نعيم ال�شطري هذا هو 
)�ش��ارع املتنب��ي (، مثقف��ون ي��رون املتنب��ي هو 
متنف�شهم احليوي الذي من خالله ي�شعرون بوجود 
نب���ش الثقافة ومثلم��ا عنوان اي كت��اب هو ثريا 
املنت فيه هكذا هو �ش��ارع املتنبي ثريا العا�شمة 
العراقية فما من مثقف زار العراق ال وكان �شيفا 
عليهحي��ث يق��ول نعيم ال�ش��طري �ش��احب مكتبة 
)ال�ش��طري( عن ت�شمية ال�شارع باأ�ش��م ال�شاعر ابي 
الطيب املتنبي ) يرجع تاأ�شي�ش �شارع املتنبي اىل 
عام 1932 ويف تلك ال�شنة ارتاأت امانة العا�شمة 
اىل تغير الأ�ش��ماء القدمية اىل ا�ش��ماء ح�ش��ارية 
وتراثي��ة جديدة ووقع الختيار على ا�ش��م �ش��ارع 
باملتنبي تيمنًا با�ش��م ال�ش��اعر الكب��ر ابو الطيب 
املتنبي".وع��ن اول املكتب��ات الت��ي افتتح��ت يف 
هذا ال�ش��ارع قال ال�ش��طري "اول مكتبة ان�شاأت يف 
�ش��ارع املتنبي يف ح��دود معلوماتي ان املرحوم 
عبد القادر ثنيان هو اول من افتتح مكتبته عندما 
قام بنقل مكتبة من �ش��وق ال�ش��فافر اىل �ش��ارع 
املتنبي واملرحوم قا�ش��م الرجب ث��اين من اأفتتح 
مكتبة له قادمًا من �ش��وق ال�رصاي".  وا�ش��اف ان 
" م��ن الناحية التاريخية عرف ال�ش��ارع يف عهد 
الدولة العبا�ش��ي با�ش��م )درب زاخا( ومل يبق على 
ا�ش��م واح��د فه��و درب املوفقي��ة لوج��ود مدر�ش��ة 
املوفقي��ة يف العه��د العثم��اين وهو م��ن امتدادات 
منطقة ال�رصاي يف العقد الول من القرن الع�رصين 
و�شمي �ش��ارع )الكمكخانة ( وا�شم �شارع املثنى 
الع�ش��كري لوجود املثنى الع�شكري ايام الإحتالل 
العثماين".وعن اهمية ال�شارع يف نفو�ش املثقفني 
يقول القا�ش عزي��ز زغر الفريجي "عندما ل اآتي 
اىل �ش��ارع املتنبي لظرف ما ا�ش��عر كاأنني فقدت 

عزيزا " اما ال�شاعر احمد البياتي فيقول 
" جمع��ة املتنبي لها طعم خا���ش فاأريج الكتب 
يعطر جل�ش��اتنا وتب��ادل ال�ش��دارات كاأنه طق�ش 

مقد�ش" ويرى العالمي والروائي خالد الوادي 
الول  املتنف���ش  يعت��ر  املتنب��ي  �ش��ارع  ان   "

عب��ارة  فه��و  العراق��ي  املثق��ف  عن��د  والرئي���ش 
ال�ش��بوع كل  دار كب��رة ت�ش��م يف جمع��ة  ع��ن 
الكت��اب واملفكري��ن والإعالمي��ني واملثقفني من 
اخت�شا�شات ثقافية متنوعة ".  بينما قال احلاج 
حممد كاظم اخل�شايل مواليد 1917 وهو �شاحب 
اأقدم مقهى يف �ش��ارع املتنبي ) مقهى ال�شابندر ( 
ال��ذي عا�رص احداث كث��رة  " اأن يف هذه املقهى 
كان يجل���ش كب��ار املحامني والأطباء وال�ش��عراء 
والفنانني وهو من ال�ش��وارع املهمة على م�شتوى 
بغداد لقربه من كل طرق العا�شمة بغداد ويرتاده 
معظ��م الأدب��اء وال�ش��عراء ي��وم اجلمع��ة وتك��ون 
املقه��ى ملتق��ى ثقايف فني حتى تكرث امل�ش��ادات 
الكالمية وتنتهي بعدها باحلب والت�ش��افح لأنها 

بعيدة عن التع�ش��ب والطائفي��ة فكان هذا املقهى 
ترت��اده جميع �شخ�ش��يات بغداد الأدبي��ة والفنية 
وكان املقه��ى يف ال�ش��ابق مطبع��ة واول ا�رصاب 
للعم��ال خرج م��ن هذا املكان ".  الكاتب �ش��عدون 
جليل ي�ش��ف بغداد بدون �ش��ارع املتنبي كاجل�شد 
بال نب�ش فيقول" :اأنه ل ميكن ان مير يوم اجلمعة 
على بغداد بدون وجود �ش��ارع املتنبي فهو يعتر 
النب���ش الذي ي���رصي يف عروق املثق��ف العراقي 
منذ زمن بعيد من تاأريخ هذا البلد "  املتنبي كاأنه 
اأب طيب وحنون يحت�شن اجلميع بحبه ويجمعهم 
ب��ال متييز ي��وزع حمبته عليه��م بالت�ش��اوي، لهذا 
ي�ش��دين املتنبي اليه مبحبته الغامرة واتنف�ش من 

خالله حر الكلمات" 

حياة ذوي الشهداء.. عالم آخر خلف الكواليس 
" لك��ن ما يرتكه ال�ش��هداء خلفهم يبقى 
غائم��ا وغ��ر ذي اأهمي��ة، ق��د يرتك��وا 
خلفه��م اح��الم او زوج��ة او اأطفال وكل 
ه��ذه الأ�ش��ياء ُت�ش��لب هنا م��ن دون اأي 
ذن��ب فقط لأنن��ا كت��ب علين��ا ان نكون 
الأط��راف  ت�ش��علها  الت��ي  الن��ار  وق��ود 

املتنازعة دولية كانت ام حملية.
الرج��ال  م��ن  �ش��حايانا  اغل��ب  ولأن 
لذل��ك بقت املراأة العراقي��ة تكابد العناء 
وحده��ا وتعي�ش الدورين مع��ًا هي الأم 
وهي الأب الذي رحل فجاأة ودون �شابق 
ان��ذار وقد تتق��ن اأدواره��ا اجلديدة رغم 
حزنها ومرارة قلبه��ا وقد ُيثقل كاهلها 
فت�ش��لم اجلمل مب��ا حمل للحي��اة لتكون 
هي امُلربي الوحيد لأطفالها واأما تكون 
احلي��اة اأٌم رحيم��ة بهم واأما ت�ش��تمر يف 
تلقينه��م الدرو���ش القا�ش��ية، اإذ تت��ورط 

بفريق م��ن اليتام واليتيمات ل تكفيها 
�ش��دقة او ح�ش��نة او مبل��غ تعوي���ش ل 
ي�ش��د الرم��ق ل�ش��نة واحدة مم��ا يوقعها 
يف براث��ن الياأ�ش، وقد جتن��ح لالنتحار 
الخالق��ي  النح��راف  او  اجلن��ون  او 
احيان��ًا اخرى. )اجلورنال( اأُجرت بع�ش 
احلوارات ال�رصيعة على هذا املو�شوع ..

اديب��ة  �ش��نة   )30( �ش��ابة  عل��ي  هن��اء 
و�شحفية، روت لنا ق�شتها بحزن وكان 
خال�ش��تها اأنها احبت �ش��اب من طائفة 
اأخ��رى يعمل �رصطي من اهايل امل�ش��يب 
ال�ش��كندرية  مدين��ة  الثن��ان  و�ش��كن 
لقربها م��ن مكان عمل��ه، اجنبت طفلني 
وعا�ش��ت ب�ش��الم مع زوجها ه��و يخرج 
اىل  تذه��ب  وه��ي  ال�رصط��ة  مرك��ز  اىل 
ال�ش��حيفة التي تعمل به��ا. ويف احداث 
ال���رصاع الطائف��ي  ُقتل زوجه��ا ورمي 
عل��ى باب �ش��قتها بعد ان تلق��ت العائلة 
تهديدا يف وقت �ش��ابق، اأ�ش��يبت بعدها 

هن��اء بحال��ة نف�ش��ية ع�ش��بية اأدت اىل 
تلك��وؤ النط��ق لديه��ا  ب�ش��بب احل��ادث، 
تق��ول هن��اء:  "�ش��ارفت عل��ى الإنهي��ار 
تقريب��ا واأن��ا متورط��ة بطفلني وا�ش��كن 
�ش��قة ايج��ار"، وا�ش��افت "توقف��ت ع��ن 
العم��ل ال�ش��حفي وكتابة ال�ش��عر لأين ل 
ا�ش��تطيع القاء ال�ش��عر ال��ذي اكتبه على 
اجلمهور، ب�شبب م�شكلتي يف النطق، وقد 
�ش��محت لأخ��ي وزوجته بال�ش��كن معي 
بال�ش��قة مقاب��ل م�ش��اعدتي يف تكاليف 
احلي��اة، وكان اخ��ي ق��د ا�ش��توىل عل��ى 
ال�ش��قة متاما، ووعدين باإجناز معاملتي 
للح�ش��ول على تقاعد زوجي، فلم يفعل 
وحتول��ت اىل خادمة لديه من اجل لقمة 
العي���ش لأطف��ايل ولي�ش يل غ��ر الياأ�ش 
خيار، وا�شتمرت بكالمها "مرات عديدة 
افكر يف الإنتح��ار اأنا واأطفايل واحيانا 
اأخ��رى افك��ر يف اله��روب اىل غر عامل، 
افكر احيان��ا بالزواج من اح��د العجائز 

املت�ش��ابني والذي يعر�ش��هم علي اخي 
بني الآونة والأخرى، وارى ان النتحار 
اهون، ولزلت  مكتوفة الفكار والأيدي 
والإرادة، انتظر امل�شاعدات التي ت�شلني 
بال���رص م��ن بع���ش ا�ش��دقائي القدامى 
وزمالئ��ي يف العمل، اع��رف ان يل قلما 
وا�شتطيع الظهور مرة ثانية والبناء من 
جديد ولكني احتاج اىل �ش��جاعة بحجم 
الكارثة وال�شدمة التي تلقيتها او اكر".
ام��ا ام رمية تلك ال�ش��ابة الب�ش��يطة )ربة 
بي��ت ( م��ن ق�ش��اء الهندي��ة )طويريج( 
اجنبت اربع��ة اطفال من زوجها قبل ان 
تتج��اوز الرابع��ة والع�رصين م��ن العمر، 
ارهاب��ي  ا�شت�ش��هد زوجه��ا يف ح��ادث 
يف طري��ق الفلوج��ة كرب��الء م��ع ثالثة 
م��ن زمالئه يف ي��وم واحد، تق��ول: "يف 
بداي��ة الم��ر انه��رت من ال�ش��دمة وبعد 
جتاوز ال�ش��دمة �رصت افك��ر يف طريقة 
لك�ش��ب الرزق انا واطف��ايل الربعة، وال 

ا�ش��عتهم وا�شعت نف�ش��ي"، وا�شتطردت 
رمي��ة "كنا نلتق��ي انا وزوج��ات زمالء 
زوج��ي امل�شت�ش��هدين مع��ه كله��ن اكر 
مني �ش��نًا وقد جت��اوزن ازم��ة النفاق، 
كانت اختي متزوجة من �ش��قيق زوجي 
منحاين غرفة يف بيتهم وان�شاأ يل �شقيق 
زوجي ملحقات منف�ش��لة، لأكون قريبة 
منه��م، وهكذا ا�ش��تمرت احلي��اة برتابة 
با�ش��م  املتح��دث  ان  ." يذك��ر  وجم��ود 
وزارة حقوق الن�ش��ان، �رصح يف العام 
ال�ش��ابق ان اعداد الرامل يف البالد وفق 
موؤ���رصات اجله��از املرك��زي لالإح�ش��اء 

يتجاوز املليون ارملة 
وا�ش��اف، ان " هذه الح�شائيات ت�شمل 
جمي��ع الطرق التي ادت اىل مقتل الزوج 
�ش��واء عن طريق امل��وت الطبيعي ام عن 
طري��ق احلوادث او اجلرائ��م اجلنائية " ، 
لفت��ا اىل ان " اعداد الرجال يتجاوزون 

اعداد الن�شاء بكثر ".

الجورنال _ لميس عبد الكريم 

طاملا  ابدًا   احلرب  تنتهي  " لن 
ظل ينزف يف مكان ما جرٌح 

�سببتُه احلرب" ما زلنا نر�ش 
امللح على جراح احلرب التي 
تبقى دائما غائبة عن امل�سهد 

ومتوارية خلف الكوالي�ش كون 
ما يت�سدر امل�سهد دائما هو "عدد 

ال�سهداء 

اأ�سماء عديدة اطلقت عليه 
حتى ا�ستقر على اال�سم الذي 
يعرف به االآن وكلما تقادم به 
الزمن كلما تر�سخ ا�سمه اكرث 
يف ذاكرة املثقفني العراقيني 

فكان يعرف ب ) رباط 
ارجوان ( و )االكمكخانة ( 
اي املخبز الع�سكري اذ كان 

يقع يف نهايته خمبزا للجي�ش 
الرتكي حيث بناية ال�سراي 

الرتكي 

مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم امرأة بسبب 
خالف عائلي غرب البصرة

تطهير 11 مبنى حكوميًا من األلغام في الفلوجة

عودة أكثر من 50 ألف أسرة نازحة إلى األنبار

صحف أجنبية: العراق لن يكون صالحًا للعيش قريبًا بسبب الحرارة

شارع المتنبي.. أيقونـــــة الثقافة في بغداد ومالذ المثقفين 

اأف��اد قائ��م مقام ق�ش��اء الزبر غ��رب الب�رصة " طال��ب احل�ش��ونة" عن مقتل 
�شخ�ش��ني وام��راأة واإ�ش��ابة ثالث��ة اآخري��ن يف منطق��ة ال�ش��عيبة_دور النواب 
" خالف��ا �شخ�ش��يا   ، ال�ش��باط، نتيج��ة خ��الف عائلي.وق��ال احل�ش��ونة ان 
وع�شائريا ح�شل بني عائلتني من ع�شرة واحدة يف تلك املنطقة ا�شُتخدم فيها 
ا�ش��لحة الر�شا�ش��ة )كال�ش��نكوف( مما اأدى اإىل مقتل �شخ�ش��ني وامراأة واإ�شابة 
ثالث��ة اآخرين."وب��ني اأن ، " قوة م��ن �رصطة الزبر طوقت م��كان احلادث على 
الفور واعتقلت املتورطني باحلادث و�ش��بطت الأ�ش��لحة امل�شتخدمة يف النزاع 
واأجرت التحقيق مع املعتقلني قبل اإحالتهم للق�ش��اء، موؤكدا على �رصورة حل 

امل�شاكل بالو�شائل القانونية وال�شلمية بدل من لغة ال�شالح."

طهر اجلهد الهند�ش��ي التابع اإىل الق��وات الأمنية، 11 مبنى حكومي جنوب مدينة 
الفلوج��ة �رصق��ي حمافظة النبار، من العبوات النا�ش��فة.وذكر بيان لإعالم قيادة 
عملي��ات النب��ار، ان "قطعات فرقة امل�ش��اة الآلية الثامنة واأثن��اء تفتي�ش منطقة 
احل�ش��ي والعجاربي��ة ومنطق��ة احلالب�ش��ة، عرثت عل��ى 38 عبوة نا�ش��فة حملية 
ال�ش��نع، و�ش��اروخ جهنم".واأ�ش��اف كما مت "تطهر 11 مبنى حكومي مع مركز 

�رصطة ال�شالم، ومعاجلة 35 عبوة نا�شفة بني طريق العامرية وتقاطع ال�شالم".

اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، عن عودة  52،119 الف اأ�رصة اإىل املناطق 
املح��ررة يف حمافظ��ة النبار.وذكر مدير فرع ال��وزارة يف حمافظة النبار 
حممد ر�ش��يد يف بيان �شحفي، ان "فرع الوزارة اعلن عن عودة )38،762( 
ال��ف ا���رصة نازحة اىل ق�ش��اء الرم��ادي و)6،385( الأف اأ�رصة  اإىل ق�ش��اء 
هي��ت واىل ق�ش��اء الكرم��ة بلغ��ت ال�رص العائ��دة )3،600( الف  ف�ش��ال عن 
عودة )1،495( اأ�رصة اإىل ق�ش��اء الرطبة وعودة )1،592( اأ�رصة اإىل ق�ش��اء 
اخلالدية واىل حديثة )285( اأ�رصة عائدة".وتابع ر�شيد  ان "هناك ا�شتمرارا 
يف عودة الأ�رص النازحة اإىل مناطق �ش��كناها الأ�ش��لية املحررة يف  اأق�شية 
ونواح��ي حمافظ��ة النب��ار و ان ال��وزارة �شت�ش��مل هذه الأ�رص بامل�ش��اعدات 

ال�رصورية منها الغذائية والعينية وال�شحية وغرها". 

 اوردت �ش��حف اجنبي��ة مث��ل الوا�ش��نطن بو�ش��ت، تقري��را تتحدث فيه ع��ن تنامي 
خماطر ارتفاع درجات احلرارة يف ال�رصق الو�ش��ط عموما، والعراق خ�شو�شا، اىل 
م�ش��تويات اعلى من قدرة التحمل الب�رصية. امل�ش��ادر اكدت، ب��اأن العراق لن يكون 
ماأه��ول بحلول ع��ام 2070، اذا ما مل يتم تخفي�ش درجة احلرارة العاملية بتقليل 
النبعاث��ات احلرارية، كما اورد الروفي�ش��ور "الفاحت الطاه��ر"، احد القائمني على 
الدرا�ش��ة التي اف�شت اىل التقرير النهائي. ي�ش��ار اىل ان التقرير قد ت�شمن التاأكيد، 
عل��ى ان موجة احلر التي ت�رصب ال�رصق الو�ش��ط الن، تختلف متاما عن تلك التي 

اعتاد عليها ال�شكان كنمط �شابق،

حقيبة 
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قام��ت وزي��ر ال�ش��حة "عديل��ة حم��ود"، وع��ر 
�ش��فحتها الر�ش��مية عل��ى في�ش ب��وك، باإطالق 
بث مبا�رص لها من مكتبها، وهي ت�ش��تقبل عددا 
ممن �ش��وروا على انهم "مواطن��ون"، يراجعون 

ال��وزارة، بغي��ة معاجل��ة "م�ش��اكلهم". اخلطوة 
الت��ي تقوم بها حمود، تاأتي بعد احلملة الكبرة 
الت��ي �ش��نت �ش��دها ع��ر الع��الم و�ش��فحات 
التوا�ش��ل الجتماعي، ب�ش��بب تق�شر وزارتها، 
وال��ذي ادى اىل م�رصع 13 طفل حديث الولدة 
حرقا يف م�شت�شفى الرموك، حيث تقراأ اخلطوة 

كمحاولة منها لإعادة تلميع �شورتها.
ي�ش��ار اىل ان الوزيرة رف�ش��ت حتمل امل�شوؤولية 
عن احلادث، رامية بها �ش��وب حمافظة بغداد، 
والتي انكرت بدورها امل�ش��وؤولية اي�ش��ا دافعة 
اياه��ا نحو رئا�ش��ة ال��وزراء، لينته��ي املطاف 

بدماء ال�شحايا �شائعا بني "امل�شوؤولني".

يجدر الإي�ش��اح اي�شا، باأن تعليقات املواطنني 
املتفاعل��ني مع احل��دث تباينت بني ال�ش��اخرة، 
اىل الغا�ش��بة وبع�ش املرحبة، به��ذه اخلطوة، 
الت��ي ترى عل��ى انها جزء من حمل��ة دعائية ل 
اأكرث، خ�شو�شا وان واقع امل�شت�شفيات العراقية 

ما زال ذاته.

وزيرة الصحة تطلق بثًا مباشرًا وهي تؤدي واجبها في مناسبة نادرة
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