
ال�شاعر  اأثارت �شائعة جمهولة امل�شدر عن تعر�ض متثال 
بدر �شاكر ال�شياب يف حمافظة الب�رصة اىل اطالق نار من 
قبل جمهولني موجة �شخط وامتعا�ض عرب مواقع التوا�شل 
االجتماعي، فيما اأكدت م�شادر متعددة اأن ما مت تداوله ال 

يتعدى كونه �شائعة.
وقال رئي�ض احتاد االأدباء والكتاب يف الب�رصة د. �شلمان 
مل  ال�شياب  ال�شاعر  "متثال  اإن  �شحفي  حديث  يف  كا�شد 
يتعر�ض اىل اأي اطالق نار"، مبينًا اأن "ما مت تداوله بهذا 

ال�شاأن جمرد �شائعة ال اأ�شا�ض لها يف الواقع".
بعد  على  متواجدة  اأمنية  مفرزة  عنا�رص  اأحد  قال  فيما 
التمثال،  على  النار  يطلق  مل  "اأحداً  اإن  التمثال  عن  اأمتار 
"التمثال  اأن  م�شيفًا  اأ�شابيع"،  اأو  اأيام  قبل  وال  اليوم  ال 
املركزي  البنك  من  ال�شديد  لقربه  م�شددة  حلماية  يخ�شع 
يف الب�رصة، ف�شاًل عن وقوعه يف �شارع الكورني�ض الذي 

يكت�شب اأهمية �شياحية كبرية".
وات�شمت معظم التعليقات على �شائعة انتهاك حرمة متثال 
التميمي  اأبو جعفر  اإذ علق  بال�شخط واالمتعا�ض،  ال�شياب 
يبكي  وهو  مات  عراقي  رجل  على  اأعمى  "حقد  بالقول 
تخل�ض  مل  التماثيل  "حتى  اآخر  كتب  فيما  العراق"،  على 
احلمداين  الرزاق  عبد  وبح�شب  النفو�ض"،  �شعاف  �رص  من 
عليا  �شهادات  على  يح�شلون  اخل��ارج  يف  "باحثني  فاإن 
يرمى  مدينته  ويف  ال�شعرية،  ال�شياب  جتربة  لدرا�شتهم 

متثاله بالر�شا�ض".
رواد  اأب��رز  اأح��د  هو  ال�شياب  �شاكر  بدر  ال�شاعر  اأن  يذكر 
العربي،  امل�شتوى  وعلى  العراق،  يف  احلر  ال�شعر  حركة 
اأبي  ق�شاء  �شمن  جيكور  قرية  يف   1926 عام  ولد  وقد 
اخل�شيب، ودر�ض اللغة العربية ومن ثم االإنكليزية يف دار 
املعلمني يف بغداد، وعمل مدر�شًا ومن ثم موظفًا اإداريًا يف 
موؤ�ش�شات اآخرها م�شلحة املوانئ، وتويف داخل امل�شت�شفى 
مع  مرير  ���رصاع  بعد   1964 ع��ام  الكويت  يف  االأم��ريي 
يف  الب�رصي  احل�شن  مقربة  يف  جثمانه  ودف��ن  املر�ض، 
ق�شاء الزبري، ومن دواوينه التي ن�رصها يف حياته اأزهار 
ذابلة، غريب على اخلليج، االأ�شلحة واالأطفال، حفار القبور، 
واملعبد الغريق، ويف عام 1972 اأزيح ال�شتار عن متثاله 
احلايل الواقع يف �شارع كورني�ض الع�شار، وهو من ت�شميم 
بيديه  ورمم  اأ�شهر  قبل  عاد  وال��ذي  كاظم،  ن��داء  النحات 
التمثال وفق مبادرة تبناها وزير املوارد املائية ال�شابق 

ح�شن اجلنابي.
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بغداد تقترب لتصبح مدينة ضخمة بعدد سكان تجاوز العشرة ماليين
البرلمان يعقد اولى جلسـاته في العام 

الجديد اليوم

العبادي وعالوي والحكيم يؤكدون اهمية 
االبتعاد عن الثأر السياسي

التعليم توافق على تعديل مدة الدراسة 
للطلبة المبتعثين في استراليا

االعتيادية  جل�شاته  اوىل  النواب  جمل�ض  يعقد  اجلورنال:   - بغداد 
فيما   ، الثالثاء  اليوم  �شباح   2019 اجلديد  امل��ي��الدي  للعام 
ا�شتكمال  التوايل  على  الرابعة  للمرة  االعمال  جدول  اليت�شم�ن 

الت�شويت على مر�شحي احلقائب ال�شاغرة يف الكابينة الوزارية .
القراءة   ، االعالمي�ة  الدائرة  بح�شب   ، االعمال  جدول  و�شيت�شمن 
 3 رقم  الع�شكري  والتقاعد  اخلدمة  قانون  تعديل  ملقرتح  االوىل 
تقاعد  قانون  تعديل  ملقرتح  االوىل  القراءة  وكذلك   ،2010 ل�شنة 

قوى االمن الداخلي رقم 18 ل�شنة 2011 ".
قانون  م�رصوع  مناق�شة  ا�شتمرار  االعمال  جدول  �شيت�شمن  كما 

املوازنة العامة االحتادية 2019 ".
االخري  اال�شبوع  يف   ، باالغلبي�ة  �شوت  ال��ن��واب  جمل�ض  وك��ان 
الرتبية  حقيبت�ي  ملر�شحي  الثق�ة  منح  على   ، املنته�ي  العام  من 
وزارة  حلقيب�ة  اجلربا  في�شل  تر�شيح  على  يوافق  ومل  واملهجري�ن 
الدفاع ، ثم قررت هيئ�ة الرئا�شة رفع اجلل�شات اىل الثامن من �شهر 

كانون االول احلايل .

ورئي�ض  العبادي  حيدر  �شم  اجتماعا  عقد    : اجلورنال   – بغداد 
الوطنية  القائمة  ورئي�ض  احلكيم  عمار  واالعمار  اال�شالح  حتالف 

اياد عالوي .، موؤكدين على اهمية االبتعاد عن الثار ال�شيا�شي
وذكر بيان ملكتب العبادي.

واكمال  ال�شيا�شية  االو�شاع  جممل  مناق�شة  �شهد  االجتماع  ان   
ت�شاهم  �شحيحة  �شيا�شية  بيئة  خلق  واهمية  احلكومية  الت�شكيلة 
يف توفري ما يحتاجه البلد واملواطن واالبتعاد عن الثاأر ال�شيا�شي 

والت�شنجات التي تنعك�ض �شلبا على جميع مفا�شل الدولة .
التاكيد على اهمية احلفاظ على ما حتقق من  وا�شاف كما جرى 
البلد  اعمار  يف  قدما  وامل�شي  املا�شية  الفرتة  خالل  اجن��ازات 
وتوفري اخلدمات وفر�ض العمل واال�شتثمار ، كما و�شهد االجتماع 
اال�شالح واالعمار فيما يخ�ض عدد من  لتحالف  املواقف  تن�شيق 

الق�شايا احلالية وامل�شتقبلية .

العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قررت   : – اجلورنال  بغداد 
وزم��االت(  )بعثات  املبتعثني  للطلبة  االأول��ي��ة  التمديدات  جعل 
مّت  انه  مو�شحًة  تام،  براتب  فيها  يدر�شون  التي  الدول  جميع  يف 
تعديل مدة درا�شة الدكتوراه لطلبة البعثات والزماالت امل�شتمرين 
بالدرا�شة من ثالث �شنوات اىل اربع �شنوات اكادميية للح�شول على 

�شهادة الكانديدات.
عبد  اجمد  الثقافية  والعالقات  البعثات  لدائرة  العام  املدير  وقال 
النبي ال�شواد، اإن وزير التعليم العايل الدكتور ق�شي ال�شهيل، “وافق 
الدول  الطلبة املبتعثني )بعثات و زماالت( يف جميع  على �شمول 
االويل  )التمديد  االولية  التمديدات  جعل  على  فيها  يدر�شون  التي 
ملدة 6 اأ�شهر والتمديد الثاين ملدة 6 اأ�شهر( براتب تام ا�شتناداً اىل 
الفقرة رابعًا من نظام البعثات والزماالت وامل�شاعدات املالية رقم 

)3( ل�شنة 2018 وا�شارة اىل املادة 15 من النظام امل�شار اليه.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

العراق  يف  القامة  ق�شار  ا�شتب�رص 
موؤخراً،  عقده،  ال��ذي  باللقاء  خ��رياً، 
عبد  ع��ادل  العراقي،  ال��وزراء  رئي�ض 
اأع�شاء جمعية  املهدي، مع عدد من 
للتعرف  ال��ب��الد  يف  القامة  ق�شار 
تلبية  وحم��اول��ة  اأو���ش��اع��ه��م  على 

احتياجاتهم.
العراق،  يف  القامة  ق�شار  ويواجه 
عمل  على  ح�شولهم  يف  �شعوبة 

ي�شمن لهم العي�ض الكرمي.
اللقاء  خ��الل  امل��ه��دي  عبد  وتعهد 
لتحويل  ت�رصيع  اإيجاد  على  بالعمل 
عمل ق�شار القامة اإىل جمعية للنفع 
عمل  فر�ض  حتديد  يت�شمن  العام، 
لهم، وكذا تقدمي اإعفاءات وت�شهيالت، 
اإع����داده  يف  للم�شاهمة  ودع��اه��م 
والتكفل  للجمعية  دائم  مقر  وتوفري 
م�شددا  ال�شنوي،  اإيجاره  بدل  بدفع 
مواطنون  القامة  ق�شار  اأن  على 
ولهم  املجتمع  بقية  مع  مت�شاوون 
ذكر  ما  بح�شب  اخلا�شة،  ميزاتهم 

املكتب االإعالمي.
جمعية  ل��دى  امل�شجلني  ع��دد  وبلغ 
اآالف  �شتة  العراق،  القامة يف  ق�شار 
ب��غ��داد،  يف   560 بينهم  �شخ�ض، 
ر�شمية  غ��ري  ت��ق��دي��رات  ت�شري  كما 

القامة  لق�شار  الكلي  العدد  اأن  اإىل 
ن�شبة  �شخ�ض،  اآالف   8 يتجاوز  ال 
من   3%  ،10% منهم  املتعلمني 
مقابل  وظائف  على  ح�شلوا  ه��وؤالء 
طريق  ع��ن  اأو  مالية،  مبالغ  دف��ع 
اأما الغالبية العظمى منهم  الوا�شطة، 
فيعانون الفقر واالإهمال، االأمر الذي 
عن  االبتعاد  اإىل  منهم  الكثري  دفع 
الدرا�شة  وت��رك  الب�رصية  التجمعات 
نف�شية،  اأزم���ات  يف  لهم  ت�شبب  م��ا 
التمثيل  منهم  الكثري  امتهن  كما 
داخل امل�رصح اأو ا�شطروا اإىل القبول 
اأو  امل�شل�شالت  يف  م�شحكة  ب��اأدوار 
الربامج الرتفيهية، اأمال يف احل�شول 
ي�شمن  �شهري  اأو  يومي  دخل  على 

لهم كرامة العي�ض.
ال��ب��اح��ث��ة  ت���ق���ول  ال�����ش��ي��اق  ويف 
ع�شو  م��ه��دي،  روؤى  االجتماعية، 
والتنمية:  ل��الإغ��اث��ة  ح���واء  منظمة 
"بالرغم من اأن القانون العراقي رقم 
38 ال�شادر عن الربملان، وامل�شادق 
�شنة  اجلمهورية  رئا�شة  م��ن  عليه 
2013 يلزم جميع الوزارات العراقية 
%5 من موظفيها من ذوي  بتعيني 
اخلا�شة،  واالح��ت��ي��اج��ات  االإع��اق��ة 
للقطاع  م��ل��زم��ة  اأخ�����رى  ون�����ش��ب��ة 
اإعفاءات  اخلا�ض، ف�شاًل عن منحهم 
وتعيني  مي�رصة،  وقرو�شا  �رصيبية 

يقوم  احلكومة  نفقة  على  �شخ�ض 
بوظيفة املعني ملن يعانون من عجز 
تلبية متطلباتهم  بينهم وبني  يحول 
مل  االمتيازات  هذه  اأن  اإال  احلياتية، 
يف  وهي  الواقع،  اأر���ض  على  تطبق 

احلقيقة جمرد حرب على ورق".
"�رصورة  على  املتحدثة  وت�����ش��دد 
القامة  لق�شار  املجتمع  اح���رتام 
الب�رص،  كونهم ال يختلفون عن باقي 
بنظرات  مالحقتهم  ع��ن  والتوقف 
اأخرى،  تارة  وال�شفقة  تارة  ال�شخرية 
من  تزيد  الت�رصفات  تلك  مثل  الأن 

معاناتهم وت�شبب لهم اأزمة نف�شية".
وتوؤكد مهدي، اأن هذه الفئة مل حت�شل 
القانون،  يكفلها  التي  حقوقها  على 
داعية املنظمات االإن�شانية واملجتمع 
اإليهم  االلتفات  اإىل  الدولة  ودوائ��ر 
عمل  على  احل�شول  يف  وم�شاعدتهم 
ال�شخرية  الئًق بهم بعيدا عن نظرات 

واال�شتهزاء.
ق�رص  زي��ادة  �شحية،  تقارير  وعزت 
متعددة،  الأ�شباب  العراق  يف  القامة 
م��ن��ه��ا ال��ع��وام��ل ال��وراث��ي��ة و���ش��وء 
خاطئة  ع��ادات  عن  ف�شال  التغذية، 
ب�شكل  النمو  ه��رم��ون  يف  ت��وؤث��ر  ق��د 
ب�شكل  االإنرتنت  كا�شتخدام  وا�شح، 
مفرط واإهمال الغذاء ال�شحي والنوم 

املبكر.

وعود حكومية بتلبية احتياجات قصار القامة في العراق
بغداد - الجورنال

ن�رصت �شحيفة "الغارديان" الربيطانية، 
بعنوان  ب��غ��داد  م��ن  ملرا�شلها  حتقيقا 
بينما  ا�شتقرار  موؤ�رصات  كبرية:  "اأحالم 
مدينة  ت�شبح  اأن  م��ن  ب��غ��داد  ت��ق��رتب 

�شخمة". 
اإنه بعد رحلة م�شنية  ال�شحيفة،  وتقول 
التي  ال�شخمة  ب��غ��داد  ���ش��واح��ي  ع��رب 
مدينة  االأف��ق  يف  تلوح  الغبار،  يك�شوها 
الرقيقة  ب��األ��وان��ه��ا  اجل��دي��دة  ب�شماية 
مبينة  االأنيقة،  بوابتها  مدخلها  وي�شبق 
اأ�شبح  التي  االأبراج يف هذه املدينة،  اأن 

زال  ما  بينما  بال�شكان  م�شغوال  بع�شها 
البع�ض االآخر �شاغرا، تاأتي مبثابة تغيري 

�شادم يف االأجواء الفو�شوية لبغداد. 
مبدينة  امللقبة  ب�شماية،  اأن  وي�شيف 
واإنها  اإن�شاء �رصكة كورية،  االأحالم، من 
عند اإمتام بنائها، �شتت�شع لنحو مئة األف 
�شخ�ض، الفتا اىل اأن ب�شماية، التي تهدف 
املتو�شطة،  الطبقة  عائالت  اإقامة  اإىل 
تقدم روؤية حمتملة مل�شتقبل بغداد، التي 
ال�شخمة،  امل��دن  نطاق  لدخول  ت�شتعد 
حيث يقارب عدد �شكانها ع�رصة ماليني 

�شخ�ض.
تتغري،  بغداد  اأن  التحقيق  كاتب  وي��رى 

طوال  املدينة  على  العنف  هيمنة  فبعد 
15 عاما، عنف �شاحب الغزو االأمريكي 
العنف  اأعمال  اأعوام من  ثم   2003 عام 
حملها  ليحل  تراجعت  التي  الطائفية، 

العنف الذي ت�شبب فيه تنظيم داع�ض.
تقوي�ض  اأن  اإىل  ال�شحيفة  مرا�شل  ويرى 
ان  ب��غ��داد  ملدينة  �شمح  داع�����ض  تنظيم 
تبدو  بغداد  واأ�شبحت  اأنفا�شها،  تلتقط 
اإن  وي��ق��ول  ب��احل��ي��اة.  ومليئة  طبيعية 
لالألعاب  ومتنزهها  ال��زه��راء  حديقة 
اأ�شبح مليئا باملتنزهني والعائالت، كما 
املدينة مثل  ثراء يف  االأكرث  املناطق  اأن 

الكرادة واجلادرية اأ�شبحت منتع�شة.

بغداد- الجورنال

وعزت تقارير صحية، 
زيادة قصر القامة في 

العراق ألسباب متعددة، 
منها العوامل الوراثية 
وسوء التغذية، فضال 

عن عادات خاطئة 
قد تؤثر في هرمون 
النمو بشكل واضح، 

كاستخدام اإلنترنت 
بشكل مفرط وإهمال 
الغذاء الصحي والنوم 

المبكر.
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