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كـشف اخلـبـير الـقـانـوني طارق
حـرب عـن حتـركـات سـيـاسـيـة 
حلسم منصـبي رئيسي مجلس
الـــنـــواب واجلـــمـــهـــوريــة قـــبل
رشح صادقة على اسماء ا ا
الـفـائزين  ي وقـت رفع حتالف
الـــفــتح دعـــوى لــدى احملـــكــمــة
االحتــاديـة الــعـلـيــا لـلــمـطــالـبـة
بـالـغاء نـتـائج اقتـراع تـشرين .
ــفـوضــيـة الــعـلــيـا وتــسـتــعـد ا
ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابات  اعالن ا
. الـنـتائج الـنـهائـيـة بعـد يـوم
ــفـوضــيـة وقـال عــضــو اعالم ا
عـمـاد جـميـل في تصـريح امس
ــقـرر اعالن الـنـتـائج انه (من ا
الـــنـــهـــائــــيـــة خالل الـــيـــومـــ
ـفـوضـيـة جـاهـزة ـقـبـلـيــة وا ا
بــعــد بت الــهـيــئــة الــقـضــائــيـة
ـقدمـة كافـة) مبـينا بـالطـعون ا

ان (الطعون كان لها تأثير قوي
عــلى الـنــتـائـج إذ ان احملـطـات
الـتي ألغـتها الـهيـئة الـقضـائية
قـاعد إلّا الـنتائج غيـرت عدد ا
الــنــهــائــيــة ال حتــسم إلّــا عــنـد
اعالنـها) وتـابع ان (االحتـادية
ـصـادقة عـلى أسـماء واجـبـها ا
الــفـائــزين بــاالنــتـخــابــات امـا
الــهـيــئـة الــقـضـائــيـة فــمـعــنـيـة
ـــصـــادقـــة عــلـى الـــطـــعــون بـــا
وتعتبرها باتة). والتقى رئيس
حتالف الـفتح هادي الـعامري 
رئـــــيس اجملـــــلس الـــــقـــــيــــادي
لـتـحالف قـوى الـدولـة الوطـنـية
حيـدر العبـادي ورئيس ائتالف
الــوطـنـيــة ايـاد عالوي كل عـلى
ـــنــاقـــشـــة الــتـــطــورات حــدا  
الـــســـيــاســـيـــة ومـــلف نـــتـــائج
االنتخابات.وذكر بيان امس ان
(اجملــــتـــــمـــــعــــ أكـــــدوا خالل
ضــرورة مــتـــابــعــة الـــلــقــاءيـن 

الـــطــــعـــون في االنــــتـــخـــابـــات
الـنـيـابـيــة بـالـطـرق الـقـانـونـيـة
والــقـضــائـيــة) بـدوره  أوضح
العـامري ان (الطـعن الذي قدمه
فيه من الـتحـالف الى احملـكمـة 
األدلــة الـكــافـيــة إللــغـاء نــتـائج
ـتـحدث االنـتخـابـات). وكشف ا
بـاسم حـركـة صـادقـون مـحـمود
الربـيعي عن مـطالـبة الـتحالف
بـــإلــغــاء نــتــائـج االنــتــخــابــات
الـنــيـابــيـة. وقــال الـربــيـعي في
تــصــريح مــتـلــفــز ان (الــدعـوى
الـقـضـائـيـة الـتي رفـعـهـا الـفتح
مـــشــفـــوعـــة بــاألدلـــة الـــفــنـــيــة
والـقانـونيـة الـتي تثـبت حدوت
تالعب في نـتائج االنـتخـابات)
مـبيـنا ان (الـفتح قـدم طلـبا إلى
ـصادقـة على احملكـمة إليـقاف ا
الـنـتـائج حلـ الـبـت بـالـدعوى
ــــقــــدمـــــة من قــــبــــله بــــشــــأن ا
الـتـزويـر). وعـد عـضـو الـهـيـئـة

الــعـامــة لـتــيـار احلــكـمــة اكـرم
اخلزعلي قبول نـتائج الطعون
مـن قــبل الــهــيــئــة الــقــضــائــيـة
تــأكـيــدا بــوجــود خــروقـات في
الـعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة.وقـال
اخلـزعـلي في تـصـريح امس ان
(قـبول الـطعـون من قبل الـهيـئة
الـقـضائـيـة امرا ايـجـابيـا يـؤكد
ـفـوضـيـة لم تكـن جادة في ان ا
الــنـظــر بــالـطــعــون) وتـابع ان
(هــنــاك تــغــيــيــرا في الــنــتــائج
وتــاكـيــدا عــلى انـهــا خــروقـات
وســتــحل تــبــاعــاً) مــبــيــنــاً ان
ـفــوضـيـة لم تـكن مـوفـقـة في (ا
عـــمـــلـــيـــة الــتـــصـــويت واعالن
الـنـتـائج) واسـتـدرك (اذا اعـيد
الـعـد والفـرز الـيـدوي والـشامل
سيكون هـناك تغيـيرا كبيرا في
نــتـائج االنـتـخـابـات).بـدورهـا 
طـالـبت كـتـلـة الـنـهج الـوطـني 
ــفـــوضــيـــة بـــإيــضـــاح ارقــام ا

ـرشــحـ والــدوائـر واسـمــاء ا
الــتـي حــصــلت فــيــهــا عــمــلــيـة
التزوير.وذكرت الـكتلة في بيان
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
فـوضية اعـلنت في مـضمون (ا
ــفـــوضــ عن قـــرار مــجـــلس ا
وجــــــود االف الــــــبـــــصــــــمـــــات
تقاطـعة لناخـب في محطات ا
وكـــلـــفت الـــدائـــرة مـــتـــفـــرقــــة 
االنـتـخابـيـة باتـخـاذ اإلجراءات
القانونية بحق الناخب الذين
تـكـررت بصـمـاتـهم في اكـثر من
مـحـطـة انـتــخـابـيـة) مـؤكـد انه
(اعــــتــــراف واضح فـي تــــكـــرار
بــعض الـنــاخـبــ لــلـتــصـويت
ـــا يــــعــــني ألكــــثـــر مـن مــــرة 
انـــطـــبــــاق عـــنـــوان الـــتـــزويـــر
والــــــــــتـالعـب فـي نــــــــــتــــــــــائـج
االنـتــخـابـات). الى ذلك  كـشف
اخلبيـر القانـوني طارق حرب 
عن حراك يجريه رئيس حتالف
تـــقـــدم مـــحــــمـــد احلـــلـــبـــوسي
والــــــــقــــــــيــــــــادي فـي احلـــــــزب
الـــيــدمــقـــراطي الــكـــردســتــاني
هـــــوشـــــيـــــار زيـــــبـــــاري عـــــلى
الـــصــدريـــ  لـــدعـــمـــهــمـــا في
ان الوصـول الى رئاسـتي البـر
اجلــمــهــوريــة. وقــال في بــيــان
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
ـان هي (انــتـخــاب رئـيس الــبـر
ــرحــلــة االولى الــتي حــددهــا ا
الدستور في سلـسلة انتخابات
الرئـاسات الثالث  حـيث تمكن
احللـبوسي من ان يـحصل على
مــــوافـــقــــة الـــصــــدريــــ عـــلى
الــتـــصــويت لــصـــاحله لــتــولي
ان مجددا  منصب رئيس البر
وبـذلك ضـمن اكـثـر مـن سـبـع
صــوتـاً لــصـاحله وكــذلك ضـمن
الــصـدريــون اكــثــر من اربــعـ

صوتـاً  لـصاحلـهم  على االقل 
حـيث سـيــسـتـفــادون مـنـهـا في
تــرشــيح رئــيس الــوزراء الــذي
رحلة الدستورية يكون ضمن ا
ــرحــلـة الــثـالــثــة) وتـابع ان (ا
الثانية متمثله بانتخاب رئيس
قراطي اجلمـهورية اذ ان الـد
الــكـــردســتـــاني يـــطــمح الى ان
تــكــون من نــصــيب مــرشــحــهم
زيـبـاري) مـؤكدا ان  (االغـلـبـية
الـــــوطـــــنـــــيـــــة في ان يـــــحـــــدد
الـصـدريـ اسم رئـيس الوزراء
ولـــعل ذلك مـــتـــوقع ان يـــكــون

مصطفى الكاظمي). 

ان (نـــسب االرتـــفـــاع بـــالـــرواتب
الـشـهـريـة لــلـحـكـومـة بـشـكل عـام
ولــلـهــيــئـات الــثالث اعاله بــهـذه
الـنسـبـة يـشكل عـبـئـا كبـيـرا على

وازنـة اذا مـا لوحظ بـان نسب ا
النمو الـسنوية مـتساوية تـقريبا
واذا ولم تشهـد انخـفاضا كـبيرا 
عدالت ما استـمر نسب الـنمو بـا
ــتـوقع ان تـصل فـمن ا احلـالــيـة 
الــرواتب الــشــهــريــة لــلــهــيــئــات
الثالث خالل الـسـنوات اخلـمـسة
قـبلة الـى اكثر من  2.5ترلـيون ا
ديــنـــار) مــشـــددا عــلى (ضــرورة
حتويل جزء كبيـر من هذه الكتلة
الـبشـريـة الى طـاقات مـنـتـجة من
خالل حتـويل جـهدهـا الـعـسـكري
واالمــــنـي الى جــــهــــد صــــنــــاعي
وزراعي يــســهم في بــنــاء الــبـنى
وكذلك يـساهم التـحـتيـة للـعـراق 
ــشـاريـع الـصــنــاعــيـة في بــنــاء ا
ــمــكن ان والــزراعــيــة الــتي من ا
تــزيــد الـــنــاجت احملــلي الــعــراقي

بشكل كبير). 

…œUNý “«dÐSÐ s¹d U *« Â«e ≈

ÂuO « WO Ëb « `OIK² «

صروفات الـشهرية  منذ مجمل ا
 2016وحـــتى الـــعـــام اجلــاري)
وتابع ان (رواتب اجلهات الثالث
ـئــة لـتـصل ت بـنـسـبـة  34 بـا
الى  1.87 ترلـيون ديـنار شـهريا
بـــعــــد ان كـــانت في 1.39 2018
ترليون دينار فـقط وبلغت نسبة
النـمو في رواتب مـجلس الوزراء
رتـبـطة بـهـا بنـسـبة والـهيـئـات ا
ئـة بـيـنـما بـلـغت نـسـبة  153بـا
النـمـو في رواتب الـدفـاع بنـسـبة
ـئة امـا رواتب الداخـلية   21با
ــئـة) ت بــنــحـو  20بــا فــلــقــد 
مـــــؤكــــدا ان (مــــجــــمـل الــــرواتب
ـئـة مـنـذ ارتـفـعت بـنـسـبـة  31بـا
 2016وحــــتـى الــــعــــام اجلـــاري
لـتـصل الى  3.4تـرلــيـون ديــنـار
شـهـريـا بـعـد ان كـانت في 2016
 2.6تـرلـيـون ديـنـار) واشـار الى
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ألـقت الـقـوات األمـنـيـة الـقـبض
عـلى عـصـابـة لـسـرقـة الـعجالت
وضــــبط عــــجــــلــــة مــــســــروقـــة
بــحــوزتــهم بــعــد تــتــبــعـهــا في
بـــغــــداد.وذكــــر بــــيــــان لـــوزارة
الـداخلـيـة تـلقـته (الـزمان) امس
ان (مفارز مـكتب مكافـحة سرقة
ــركـــبــات بــالــرصـــافــة الــتــبع ا
ـديريـة مكـافحـة إجرام بـغداد 
كـشـفت عن حـادث سـرقـة عـجـلة
نــوع مــارســيــدس في مــنــطــقــة
شـهـداء الـعـبـيـدي) واضاف ان
ــديــريــة شــكـــلت فــريق عــمل (ا
ـــعـــلـــومـــات وأخــذ لــتـــدقـــيق ا
ـوافـقـات الـرسـمـيـة بـالـتـحري ا
ـعــلـومـات وتــتـبع خط وجــمع ا
سير العجلة باجتاه منطقة ابي
غـريـب ومن ثم انــتــقــالـهــا الى
محافظة األنبـار وبالتنسيق مع
قـسم مـكـافـحـة إجـرام الـرمادي
 انتـقال فـريق العـمل وحتديد
مـكــان الـعــجـلــة  حــيث اتـضح
سرقتهـا من قبل عصـابة مكونة
من ثالثــة مـــتــهــمــ  ضــبط
الـعــجــلـة بــحـوزة أحــدهم بــعـد

نـصب كـم مـحـكم وبـداللته 
ــتــهـم الــثــاني الــقـــبض عــلـى ا

والـثالث تـبـاعـا) واشار الى ان
ـــتــــهـــمـــ (الـــتــــحـــقــــيق مـع ا
اعـتـرفوا ومـواجـهـتـهم بـاألدلـة 
ــة صــراحـــة قـــيـــامـــهم بـــجـــر
السـرقة اذ  تصـديق أقوالهم
قـضــائــيــا واتــخــاذ اإلجـراءات
الـقـانـونــيـة بـحـقــهم أصـولـيـا)
ديريـة نفذت وتابع ان (مفـارز ا
أوامـر قــبض قــضــائــيــة أخـرى
ـتهم لـقيامهم بحق عدد من ا
بـســرقـة مــبـالغ مــالـيــة ومـنـازل
ســـكــــنـــيــــة ومـــحــــال جتـــاريـــة
ودراجـــات نــاريـــة ومــتـــهــمــ
آخــرين بــالــتــزويــر مــطــلــوبــ
اضافة بقضايا جنائـية مختلفة
الى ضـــبط عـــجالت مـــطــلـــوبــة
ضـــــــمن جـــــــانـــــــبـي الـــــــكــــــرخ
والـرصــافـة). وتـمـكـنت مـديـريـة
ـدني من اخمـاد حريق الدفـاع ا
في دائرة بلـدية االعظـمية.وذكر
بـيـان للـمـديريـة تـلقـته (الـزمان)
امس ان (مفارزها في االعظمية
اخمدت حريقا اندلع في مخزن
بـأعـلى بـنايـة الـدائـرة وحتـديدا
في قــسـم اجملـاري) مــؤكــدا انه
(تــمت الـسـيـطــرة عـلى الـنـيـران
ـنــدلـعــة بـكل مــهـنـيــة وبـوقت ا
قياسي قـصير ومنعـت توسعها
وانـتـشـارهـا إلى داخل الـبـنـايـة

وبـــدون اي اضـــرار بـــشـــريـــة).
والقت القوات االمنية في قيادة
عمليات بغداد  القبض داعشي
تهم بكم محـكم وعدد من ا
في قضـايا مـختلـفة. وذكـر بيان
خلــلــيــة اإلعالم األمــني تــلــقــته
(الـــزمــــان) امس ان (قــــطـــعـــات
ـشاة القـيـادة مـتـمـثـلـة بـفـرقـة ا
احلـاديــة عــشــرة مـســتــمـرة في
ـبـنـية عمـلـيـاتـها االسـتـبـاقـية ا

عــلى مـعــلــومـات اســتــخـبــاريـة
ستوى مع قسم وتنسيق عال ا
اســتــخــبــارات وأمن عــمــلــيــات
بــــغــــداد مـن أجل حـــــفظ األمن
واالسـتقـرار ومالحـقة مـرتـكبي
نظمة) ولفت الى ان ة ا اجلر
ــشـاة  44جنح (قــوة من لـواء ا
في إلــقــاء الـقــبـض عـلـى مـتــهم
ـادة اربــعــة إرهـاب بــعـد وفـق ا
كــــمــــ نــــصب له بــــبــــغــــداد)

واضـــاف ان (قــــوة من الــــلـــواء
ذاته تـمــكـنت من الـقـاء الـقـبض
عـــلـى مــــتـــهـم بـــســــرقـــة مــــحل
لـلـهـواتـف الـنـقـالـة فـي مـنـطـقـة
األعـــظــمـــيــة  ضـــبط بـــحــوزته
البـتـوب وأجهـزة هـواتف نـقـالة
مــسـروقـة) مـبــيـنـا ان (قـوة من
شاة  42في الفرقة ذاتها لواء ا
وبـــــنـــــاءً عــــلـى مـــــعــــلـــــومــــات
اســتـــخــبـــاريــة دقـــيــقـــة ألــقت

»UHÞ¡∫ فرق االطفاء تخمد حريقا اندلع في بلدية االعظمية
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العاصمة بهدف من دون رد . وسجل فريق امانة بغداد هدفه االول عن
طريق ركـلة جزاء نفذها بنجاح الالعب جـبار كر في الدقيقة السادسة
بـاراة ركـلـة جزاء من الـشـوط االول وفي الدقـيـقة  67 احـتـسب حكـم ا
ثـانـيـة لـفـريق امـانة بـغـداد جـاء مـنـهـا الـهدف الـثـاني عن طـريق الالعب
رضـا فـاضل. وعـلى مـلـعب الـفـيـحـاء بـالـبـصـرة ضـيّف فـريق نـادي نـفط
الـبـصـرة فريق نـادي الـزوراء وانـتـهى اللـقـاء بـالتـعـادل الـسـلبي من دون
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 جـرت ثالث مــواجـهــات كـرويـة أمس االحــد ضـمن مــنـافـســات اجلـولـة

ـباراة االولى الـتقى في مـتـاز لكـرة القـدم. ففي ا العـاشرة من الـدوري ا
ديربي كـردستان فريق نادي زاخو وضيفه اربيل انتهى لصالح فرسان
اخلابـور بهدف من دون رد. وسجل زاخـو هدفه الوحيـد في الدقيقة 65
عن طــريق احملـتـرف لــوكـاس سـانــتـوس. وحلـسـاب ذات اجلــولـة ضـيف
فـريق امـانـة بـغـداد عـلى مـلـعـبه فـريق  سـامـراء وانـتـهى الـلـقـاء لصـالح
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دعـــا خـــبـــيـــران اقـــتـــصـــاديــان 
قبلة الى حتويل جزء احلكومة ا
من القدرات البـشرية الـكبيرة في
في وزارتي الــدفــاع والــداخــلــيــة
ــؤسـســات االخـرى من وبـعض ا
قــطـاعــات مـســتـهـلــكـة الـى جـهـد
مــــنــــتـج في مــــجــــالـي الــــزراعـــة
والـصـنـاعـة. وقـال اخلـبيـر بـاسم
انــــطــــوان لـ(الـــــزمــــان) امس انه
ـقــبـلـة (مـطــلـوب من احلــكـومــة ا
اجــــــــراء بـــــــعـض االصـالحـــــــات
تمـثلة بتـحويل جزء من الـكتلة ا
ــوارد ــســتــهــلــكــة  الــبـــشــريــة ا
ـوازنـة في الـوزارتـ الى جـهد ا
مـــنــتج فـي قــطـــاعي الــصـــنــاعــة
والـزراعــة  واسـتـنــسـاخ جتـربـة
ــــصــــري الــــذي اعـــاد اجلــــيش ا
ــول تـــرتـــيب اولـــويـــاتـه وبـــدا 
احـتـيـاجـاته ويـشـارك في تـنـفـيـذ
شـاريع الـعمـرانيـة واالنـشائـية ا
وغــيــرهـــا) داعــيــا الى (اهــمــيــة
نـشآت التي دمـرتها فرق اعادة ا
التفـتيش الـدوليـة  واشراك هذه
اجلــهـــود في تــغــطـــيــة حــاجــات
الــســوق من خالل اعــادة عــجــلـة
الــصــنــاعــة احملــلــيــة الى ســابق
عهدها  والسيـما ان بقاءها على
هــــذا الــــوضع هــــو اســـتــــنـــزاف
لــلــمـــوازنــة الــعــامــة) وتــابع ان
ـقــبــلـ ـان واحلــكــومــة ا (الــبــر
يجب ان يـكـون دورهمـا فاعل من
خالل تـــشـــريع قـــوانــ جـــديــدة
تدعم الـقـطـاع االنتـاجي وتـشجع
على استـقطـاب االستثـمار وحتد
مـن اجــــــــــــراءات الــــــــــــروتـــــــــــ
والـــبـــيـــروقـــراطـــيــة  ونـــامل ان
تـرتـقي الى نـسب جـيـدة) مـجـدد
مـــطــالــبـــته (بــتــخـــفــيض رواتب
الـــدرجـــات اخلــاصـــة والـــعــلـــيــا
واعضاء مـجلس الـنواب اجلدد 
وحتــــــــويل هــــــــذه االمـــــــوال الى
صـنــدوق سـيـادي يــدعم حـاجـات
ـستـقبـيـلة دون حـاجته العـراق ا
الـى االقـــــتــــــراض من اخلـــــارج 
فـضال عن االسـتـفـادة من ارتـفـاع
اسعـار الـنفط وعـدم هـدر االموال
واســــتـــثــــمـــارهــــا في مــــشـــاريع
انتـاجيـة تسـتقـطب العـاطل عن
الــعـــمل). بــدوره  رأى اخلـــبــيــر
مـنـار الــعـبـيـدي في بــيـان تـلـقـته
(الزمان) امس ان  (رواتب الدفاع
والـداخـلـيـة ومجـلس الـوزراء مع
الـهـيـئات الـتـابـعـة لـهـا تـشـكل ما
ــئـة مـن مـجــمل نــسـبــته  55 بــا
الرواتب التي بدورهـا تمثل نحو
ئـة من مـجـمل مـصـروفات  50بـا
احلكومة  اي ان رواتب اجلهات
ـــئـــة من الـــثالث تـــمـــثل   28بـــا
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باسم انطوان 

الــقــبض عــلـى مــتــهم بــتــرويج
اخملدرات يستقل دراجة تك تك
وضـبط بـحوزته كـيس يـحـتوي
عـلى مادة الـكـريسـتـال اخملدرة
مـع أجــهــزة تــعــاطي في جــانب
الــــرصـــافـــة فـــضـالً عن إلـــقـــاء
الـقــبض عـلى  15مــتـهــمـاً وفق
مواد قانونـية مختـلفة). وفككت
وكـالـة االسـتخـبـارات  عـصـابة
اخرى مكونة من أربـعة متهم
ـزيفـة في يـتـاجـرون بـالـعـمـلـة ا
مــحـافــظـة بـابـل. واوضح بـيـان
امـس ان (مـــــــفــــــــارز وكـــــــالـــــــة
االسـتــخــبـارات والــتـحــقـيــقـات
االحتــاديــة تــواصـل جــهــودهــا
يـدانية في مـتابعـة اخلارج ا
على الـقانون ومالحـقة مـرتكبي
ـنــظــمـة وعــلى اثـر ــة ا اجلـر
مـعـلـومـات اسـتخـبـاريـة دقـيـقة
تـمـكـنت من إلـقـاء الـقـبض عـلى
اربـــعـــة مـــتـــهـــمـــ يـــقـــومــون
زيـفة تـاجرة وبـيع العـملـة ا بـا
فـي بـــابـل وحتـــديــــدا مـــديــــنـــة
إحلـــلـــة). كــــمـــا ألـــقت قـــوة من
مــديـريــة األمن واالنـضــبـاط في
هيـئة احلـشد الـشعـبي القبض
عـلى عـنـصـر بـعـصـابـات داعش
يـعــمل ضــمن مـا يــســمى واليـة

العراق قاطع شمال بغداد.
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بالداتـاشو في مـدرسة البـينات .
بـــحـــضـــور واثــــنى الـــبـــديـــري  
ـديـريـة علي ـعاون الـفـني في ا ا
عـلـم حـيدر العـامـري ونقـيب ا
ـــشـــرفــ شـــمـــخي وعـــدداَ من ا
شـرفات  عـلى (هذه الـتجـربة وا
الـفـريــدة في مـدارس احملـافـظـة 
ـسـتـنـدة ـدارس ا الـتي شـمــلت ا
ـرحلـة الثـانـية وبـلغ عـددها في ا
رحـلة مئـة مـدرسة تـضـاف الى ا
االولى الـتـي بـلـغـت اكـثـر من 36
مــدرسـة  لــتـكــون الــنـجف اكــثـر
مـــحــافـــظـــة فـي الـــعـــراق بـــعــدد

ستندة).  دارس ا ا

ـعـدل الذي ال يـقل من أصـحـاب ا
الــــتـــقـــد الى ـــئـــة  عن  90بــــا
ــركــزي) واضــاف ان الــقـــبــول ا
(الــــوزيــــر نــــبــــيـل كــــاظم عــــبــــد
الصاحب وجه بتمك هذه الفئة
من الـــــتـــــنـــــافـس مع أقـــــرانـــــهم
والتقد الى الدراسة الصباحية
في اجلــامـعـات احلــكـومــيـة عـلى
وفـق رغـــبـــة الــــطـــالب ومــــعـــدله
سـؤول عن تـرتـيب اخلـيارات). ا
ــديـر من جــهـة اخــرى  افــتـتح ا
الـعام لـلـتـربيـة مـحـافظـة الـنجف
مـردان الـبــديـري  ثالث صـفـوف
الــكــتــرونـيــة ومــكــتـبــة مــصـورة
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قـــررت وزارة الــتــعـــلــيم الـــعــالي
والبحث العلمي السماح للطلبة
من مـوالـيد  1995بـالـتقـد الى
ـركـزي.وذكـر بـيـان لـها الـقـبـول ا
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امـس انه
(استـجابة ودعـما للـمتـفوق من
ــعــدالت الـعــالــيـة من أصــحـاب ا
مــخــرجــات الــدراســة اإلعــداديــة
وحـــرصــا عـــلى عـــدم اقــتـــصــار
ـــــعــــــاجلـــــات عــــــلى احلـــــاالت ا
قـــررت الــوزارة االســـتـــثــنـــائـــيــة
شمـول الطلـبة من مـواليد 1995

مؤكـدة ان (السـعـودية حـافـظت عـلى تصـنـيفـهـا كأكـبر
مورد لـلخام لـلص لـلشهـر احلادي عشر عـلى التوالي
حــيث وصــلت هــذه الـصــادرات إلى  7.1مــلــيـون طن
مرتفعـة بنحو ا يعادل  50.41مـليون برمـيل  مـتري 
اضي) ئة عن شهر تشرين األول من العام ا  19.5با
واضــافت ان (روسـيــا جــاءت ثـانــيــا بـصــادرات بــلـغت
 6.643مـلــيــون طـن او مــا يــعـادل  47.165مــلــيـون
اضي) ئـة عن العـام ا بـرميل مـرتفـعة بـنسـبة  1.3بـا
واوضحـت االحصائية ان (عمان حلت رابعا بصادرات
بلغت  3.430ماليـ طن يوميا او ما يعادل  811الف
برمـيل يـومـيا في مـا جـاءت انغـوال خـامسـا بـصادرات
بــــلـــغت  3.038ماليــ طـن او مــا يـــعــادل  718الف

برميل يوميا). 
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رتبة كشـفت ادارة الكمارك الصينـية ان العراق حل با
كأكبر مصدر نفط إلى بك خالل شهر تشرين الثالثة 
ــاضي .واوضــحت االدارة في احــصـائــيـة لــهـا االول ا
تـابعتها (الزمان) امس ان (إجمالي واردات الص من
اضي إلى الـنفط اخلام انـخفض لشـهر تـشرين االول ا
أدنى مـــســـتــوى فـي ثالثــة اعـــوام وسط ســـقف واسع
ـستـقلـة) مؤكدة ـصافي ا تفـرضه بكـ على واردات ا
ان (العـراق حل ثـالـثـا في قـائـمة أكـبـر مـصـدري الـنفط
ــاضي بـواقع  4.609مالي لـلـصــ خالل الـشــهـر ا
ـا يعادل  32.723مـليون طن مـتري من النـفط اخلام 
ئة عن الشهر ذاته من برميل منخفضا بنسبة واحد با

اضي). العام ا
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احلـــلــفي فـي تــصـــريح امس انه
(فـي حـــال ارتـــفـــعت االصـــابـــات
وجة بكورونا سـوءاً مع دخول ا
قد نـضـطر الرابـعـة او من عـدمه 
الى فـــرض حــظـــرا لــلـــتــجــوال)
واضــاف انه (في الــوقت الــراهن
ـوقف جــمـيـع األمـور مــعـلــقــة وا
الـوبــائي والـوضع الــصـحي هـو
من يـحـددهـا) وتـابع ان (مـسـألة
ــــــــدارس تــــــــلــــــــقـــــــــيص دوام ا
وقف واجلامـعـات يعـتـمد عـلى ا
الـيــومي لـلــجـائـحــة واخلـطـورة
الــتي تــشـهــدهــا الــبالد حـيــنــهـا
ســنـــضــطــر الى تـــلك اخلــيــارات
وجـــمــيع الـــفــعــالـــيــات كــدخــول
اجلــمــاهــيــر لــلــمالعب وغــيــرهـا
متـعلقـة في الظـرف الذي تـشهده
الـبالد حـيـنهـا). وتـبـاشـر سـلـطة
ـــــدنـي  بـــــالــــزام الـــــطـــــيــــران ا
ـغادريـن والوافـدين ـسـافـرين ا ا
الـى الــعـــراق  بـــابـــراز شـــهــادة
الـتـلـقـيح الـدولـيـة مع فـحص بي
سي ار قبل  72ساعة من السفر.
وبـحــسب وثـيــقـة سـابــقـة  فـأنه
(ابـتداء مـن اليـوم االثـنـ سـيتم
سافرين الى خارج الزام جميع ا
الـعـراق  بـابـراز شـهـادة الـلـقـاح
الــدولـيــة مع نـتــيـجــة فـحص بي
سي ار سـالب قبل  72ساعـة من

موعد السفر). 

الـوبــائي الـيـومي الــذي اطـلـعت
عـــلـــيه (الـــزمـــان) امـس ان (عــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من   13الـــفــــا  حـــيث  رصـــد
اصـابة  584بـكـورونـا في عـموم
احملـــافـــظـــات) مـــشـــيـــرا الى ان
(الـشـفاء بـلغ  705حـالة وبـواقع
 23وفــــاة جـــــديــــدة) وتــــابع ان
(اكثـر من  73الف شـخص تـلقى
ـضاد في مراكز جرعات الـلقاح ا
ـــنـــتــــشـــرة بـــبـــغـــداد الـــوزارة ا
واحملـافـظـات).بـدوره  قـال مـدير
الصـحـة العـامـة بالـوزارة رياض
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ـدني تـبــاشـر سـلــطـة الـطــيـران ا
الــتــابــعــة لــوزارة الــنــقل الــيــوم
ــســافـرين الى االثــنـ بــالـزام ا
خـارج العـراق  بـإبـراز الـشـهادة
الدوليـة اخلاصـة بلقـاح فايروس
كـــورونــــا مع فـــحـص بي سي ار
قـــبل  72ســــاعــــة من الــــســــفـــر.
ولوحت وزارة الصحة بـإمكانية
فـرض حـظـراً لــلـتـجـوال في حـال
ارتـــفــاع اصـــابــات الـــفــايــروس.
وســـجــــلت الـــوزارة امس  584
اصابة وشفاء  705حالة وبواقع
وقف  23وفاة جديدة. واوضح ا
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ـؤثرات الـعقـلية كـافحـة اخملدرات وا
الــتــابــعــة لــوكــالــة شــؤون الــشــرطــة
بـاحملـافـظـة ستـة مـتـهـمـ بـحـوزتهم
واد اخملدرة. وقالت كميـة كبيـرة من ا
ديرية في بيـان تلقته (الزمان) امس ا

إن (قـــسم مـــكــافــحـــة مــخـــدرات بــابل
وبـعـمــلـيـة نـوعـيـة الــقى الـقـبض عـلى
ســتــة مـــتــهــمـــ وبــحــوزتـــهم ثالثــة
كــيـلــوغـرامــات من مـادة الــكـريــسـتـال
إضـافة إلى وسـتة االف حـبـة مـخـدرة 

جزائـه العـادل). وأخـمدت فـرق الـدفاع
ـــدني حــريـــقــاً كـــبــيـــراً أنــدلع داخل ا
مخازن لألجهزة الكهربائية في منطقة
ــديــريـة الــدفـاع الــكـرادة.وذكــر بــيـان 
دني تلـقته (الزمـان) امس ان (فرقها ا
في جانب الرصافة أستـنفرت طاقاتها
لــلــســيـطــرة عــلى حــريق أنــدلع داخل
مــخــازن حتـتــوي أجــهـزة كــهــربـائــيـة
مــشــيــدة مـن ألــواح الــســنــدويج بــنل
سـريع االشـتـعـال اخملـالف لـتـعـلـيـمات
ـــديـــريــة) الـــسالمـــة الـــصـــادرة من ا
واضـــاف ان (عــمــلـــيــة االطـــفــاء تــمت
ديرية بإشراف مباشر من مـدير عام ا
اللواء كاظم سلمان بوهان) مؤكدا ان
(احلريق شكل خطراً حقـيقياً لعدد من
وقع احلادث الدور السكنية اجملاورة 
ـا أضــطــر فـرق االطــفـاء الى إخالء
ــبـاشـرة تــلك الـدور من ســاكـنـيــهـا وا
بـتـطـويـق الـنـيـران وحـصـر امـتـدادهـا
حــتى تــمـكــنت من تــنــفـيــذ عــمـلــيـات
ـــبـــاشـــر وسـط اخملــازن اإلقـــتـــحـــام ا
احملترقة والـسيطرة الكـاملة واإلخماد
الــتـام لــلـحــادث وانـهــاء احلـريق دون
تـسجـيل اصـابـات بشـريـة مع حتـجيم

ادية). االضرار ا
ـديـريـة الـعـامة  وفي بـابل  اطـاحت ا
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أدوات الــتـــعــاطي واســلــحــة نــاريــة)
ــتــهــمــ إلى وتــابع انـه ( إحــالــة ا
الــــقــــضــــاء وفق أحــــكــــام اــــــلــــمـــادة
الـقـانــــــونـيـة   28 مـخـدرات لــيـنـالـوا

جزائهم العادل). 
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اعتقلت القوات االمنية امس  متهم
بسرقـة مبالغ  30 مليـون دينار من دار
ســكــنـي و اربــعــة االف دوالر من احــد
االشـخــاص اثـنــاء تـبـضــعه في سـوق
الشورجة  فيما اطاحت ستة مروج
مواد مخدرة بحوزتهم  3كيلو غرامات
من مادة الكـرستـال في محافـظة بابل.
وقــال بـيــان لـوكــالـة وزارة الــداخـلــيـة
لشـؤون الشـرطـة تلـقته (الـزمان) امس
ان (مفـارزهـا القت الـقبـض على مـتهم
لـــقـــيــامه بـــالــدخـــول الى دار ســـكــني
وسرقـة مـبلغ  30 ملـيـون دينـار حيث
 اتخـاذ اإلجـراءات القـانـونيـة بـحقه
ـادة  446 من وتـوقــيـفه وفق أحــكـام ا

قانون العقوبات).
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ولـــفت الى ان (قـــوة اخــرى اعـــتـــقــلت
مـتـهـمـا قام بـسـرقـة مـبـلغ قـدره اربـعة
آالف دوالر من احـد االشــخـاص اثـنـاء
تبضـعه في منطـقة الشـورجة  وجرى
ـــتــهـم وتــصــديـــقــهــا تـــدوين أقــوال ا
قضائـيا باألعـتراف عن حادث الـسرقة
وحوادث اخرى ضـمن القاطع  اذ قرر
قـاضي الـتحـقـيق تـوقـيـفه وفق أحـكام
نـفـسـهــا من قـانـون الـعـقـوبـات لـيـنـال
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قـال مـديـر عام الـدراسـة الـسريـانـية في
وزارة الـتــربـيـة عـمـاد سـالم  جـجـو ان
مــديـــريــته اســتــهـــلت الــعــام الــدراسي
اجلــديــد  بــرسم خــطــة تــشــمـل اجـراء
لـقاءات  مـبـاشرة بـالكـوادر التـعلـيمـية
بـالـلـغـة الـسريـانـيـة والـتـربيـة الـديـنـية
ــسـيــحــيـة واجــراء زيـارات لــعـدد من ا
ـدارس فـي احملـافـظـات كـافـةوحتـديدا ا
ــشــمــولــة بــالــدراســة الــســريــانــيــة  ا
ـســيـحـيــة وايـضـا الــلـقـاء والــتـربـيــة ا
ـــوظـــفـــ في االقـــســـام والـــشـــعب بـــا
اخلاصة بالدراسة السريانية فضال عن
ـدراء  الـعامـ في كال من الـلـقـاء مع ا
مــحـافــظـات بــغـداد وكــركـوك ونــيـنـوى
ومـدراء االقسـام في تربيـات احلمـدانية
وتـلـكيف وبـعشـيـقة وايـضا مع الـسادة
مــدراء االقــضـيــة والــنـواحـي وعـدد من
رجال الدين في اجتاه التعاون اجلاد و
في ســـبــيل الــتــهــيـــئــة لــبــدايــة الــعــام
الــدراسي اجلــديــد ومــعــرفــة مــبــاشـرة
بـالـواقع الـتـربـوي واالحـتـيـاجـات التي
ـمـكن تـلـبـيتـهـا او  ايـصـالـها الى من ا

تـعلـم بالـرغم من اجلهـود الكـبيـرة التي
ـنصة االلكـترونية بـذلها الـكوادر عبر ا
واعـرف انـهم بذلـوا الكـثيـر من طاقـتهم
ومـن وقتـهـم. واثـنـاء زيـارات لـلـمدارس
وحـــواراتــنــا مـع الــتالمـــيــذ وجــدت ان
الــدروس الـتــفـاعـلــيـة اي اثــنـاء الـدوام
ـدارس تــكـون بــاكـثـر احلــضـوري فـي ا
ـراحل الـثالثـة فـعــالـيـة  وخـاصـة في ا
ـالكات  االولـى وهذا يـسـهـم  ببـذل  ا
ـــزيــد مـن اجلــهـــود من اجل ايـــصــال ا
طـلوب وانتهز ـستوى ا الـتالميذ الى ا
هـــذه الـــفــرصـــة القـــدم جـــزيل شـــكــري
وتـقـديـري لـلكـوادر الـتـعـلـيمـيـة لـهـات
ـا بــذلــوه من جــهـود كــبــيـرة ــادتــ  ا

تستحق التقدير واالحترام).
b¹bł ÂUŽ

كـما لـفت مدير عـام الدراسـة السريـانية
الـى (خــطط مـــديـــريـــته بــشـــان الـــعــام
الـــدراسي اجلـــديـــد  فـــاشـــار  الى انه
ديـرية وخـاصة بـعد بـالـنسـبة خلـطط ا
االجــراءات الــتي اتـخــذتــهـا احلــكــومـة
بــالـدوام احلـضــوري اسـتــكـمـلــتـا طـبع
ـنـاهج الدراسـيـة والبـعض مـنـها قـيد ا

الـطـبع للـمراحل الـستـة االولى وكذلك 
 طــــبـع مالزم لــــلــــمــــراحـل الــــثالثــــة
ـــتــوســطــة بـــاخلط الــغـــربي وكــتــاب ا
ـنـاهج االقـليم ويـكـون مـنـهاج الـسـابع 
االعـدادية كتاب الثامن في مناهج اقليم
كــردســتــان وان شــاءلــله لــديــنــا خــطـة
توسطة خالل رحـلة ا لـتاليف مناهج ا
هـذا الـعام دفـعـة واحدة لـتـكون جـاهزة
لــلـعـام الـدراسي الـقــادم وايـضـا يـكـون
مــنـهـاج الـســادس االبـتـدائي مــشـمـولًـا
بــــاالمـــتـــحــــانـــات الــــوزاريـــة لــــلـــعـــام
ـقـبل وايــضـا لـديــنـا خـطـة الــدراسي ا
ـديريـة الـعـامـة لالعداد بـالـتـعـاون مع ا
والــــــتـــــدريـب من اجـل اقـــــامـــــة دورات
تــطـــويــريــة وهــذه االيــام نــشــهــد هــذه
ــنـصــة االلــكــتــرونــيـة الــدورات عــبــر ا
ولـــديــنـــا خــطـــة القــامـــة مــهـــرجــانــات
ومـؤتمـرات ومعـارض للـخط السـرياني
ـــدارس والــــرسم ومــــســــابــــقـــات فـي ا
واصــــدارت اخـــرى اثــــرائــــيـــة تــــخـــدم
مـدارسنـا السريـانيـة وهناك الـعديد من
ـقـترحـات سـوف تـعلن في ـشـاريع وا ا

حينها).

ـــراجع الــتـــربــويــة الـــعــلـــيــا من اجل ا
مــعـــاجلــتــهــا و تــشـــكــيل جلــنــة في
ـديـريـة بـرئـاسـتـنـا وعـضـويـة مـديـري ا
قـسمي االشـراف والتـدريب ومديـر قسم
ـنـاهج والتـقنـيـات وعدد من مـسؤولي ا

ديرية. الشعب في ا
ÕUC¹≈ qzUÝË

وبـ ججو في لقاء مع (الزمان) ان تلك
الـزيارات التي اجـراها في وقت سابق 
ــدارس في مــحــافــظـة وذلـك لـعــدد من ا
كــركـوك والـعـاصــمـة بـغـداد ومــحـافـظـة
نـيـنـوى في قـضـاء احلمـدانـيـة ونـاحـية
بـرطلة ونـاحية بـعشيـقة وقضـاء تلكيف
ونـاحـيـة بـاطـنايـا وتـلـسـقف اثـمرت عن
الــــوقـــوف خالل تــــلك الـــزيــــارات عـــلى
جوانب عديدة من  استعدادات الكوادر
الـتـربويـة  حيث اطـلعـنا عـلى  مدارس
اكـثر من مـتميـزة في ادارتها ومالكـاتها
والحــظت وجـود وسـائل إيـضـاح سـواءً
ورقـيـة او رسـوم عـلى حـائـط الـصـفوف
قابل هناك مدارس درسة وبا وسـاحة ا
حتـتـاج الى دعم  لـغرض الـوصول الى
ــتـمـيـزة  كـمـا ـدارس ا مــسـتـوى تـلك ا

من جهة اخرى  شرعت قيادة عمليات
شــرق االنــبــار في احلــشــد الــشـعــبي
بعـمـليـة أمنـية لـتـفتـيش منـاطق شرق

احملافظة ومالحقة فلول داعش.
WOKLŽ ‚öD½≈

وقـالت هـيـئـة احلـشـد في بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس إن (قــيــادة عــمــلــيــات
شرق االنبار متـمثلة بالـلوائ الثاني
والسابع في الـهيئة  انـطلقت بعـملية
أمـــنـــيـــة لـــتـــفـــتـــيش مـــنـــاطق شـــرق
احملـافــظـة) واشــار الى ان (الـعـمــلـيـة
الحـقـة فـلول داعش والـقـضاء تـهدف 
ـنطـقـة بـشكل عـلى حتركـاته وتـأمـ ا

كامل).
ـتـفـجرات  وعـاجلت مـفـارز مكـافـحـة ا
عددا كـبيرا من للواء الـثاني باحلـشد 
قذوفات احلربيـة ضمن محور بادية ا
الـنـجف.وذكـرت الـهـيـئـة إن (الـعـمـلـيـة
تــمت بـتــوجـيه من آمــر الـلــواء طـاهـر
حيث نـفذت مفـارز مكـافحة اخلاقـاني 
تـمــكـنت ــتـفــجـرات حــمـلــة واسـعــة  ا
خاللــــهـــــا من رفـع عــــدد كــــبـــــيــــر من
بـهــدف تــأمـ ــقــذوفـات احلــربــيــة  ا
دنـي ورعاة نطـقة وحـماية حـياة ا ا
نـطقة االغنام والـعجالت الـتي تمـر با

عامل). واد االولية لبعض ا لنقل ا WOKLŽ∫ قوات احلشد في عملية أمنية في األنبار
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شـكالت اجملتـمعـيـة تنـتشـر في اجملتـمـعات بـسبب فـقر األخالق من الـطبـيعـي أن ا
وضـعف دور الـقـانون الـصـارم وكـذلك عدم وجـود ارادة حـقـيقـيـة في دفع اخملـاطر

التي تغير بل وتسلب السلم اجملتمعي واحلياتي .
اخملــاطـر الــتي أحتـدث عـنــهـا الـيــوم هي األنـيــاب الـوحـشــيـة الـتي تــهـدد الـفــتـيـات
ديـر مع موظفـته قائالً: مـستعـد أن أقدم لـكي حاضر بوظائـفهن.... مـثالً يتحـدث ا
ال غـريـات مـثل تـقـد ا جيـد ومـسـتـقـبل مـريح لكِ ولـعائـلـتك... ويـبـدأ في تـقـد ا
وشراء سـيارة أو رقم على شيك أبيض وذلك ضمن عمليـة غسيل دماغ للفتاة لكي
تـصل الى مـرحلـة الـرضوخ لـرغبـته خـاصة إذا كـانت الـفتـاة بـحاجـة الى الـعمل..
ـوافقة وكـأنها تـأكل العسل سـكينـة بالفـرض والرفض لـكنهـا قد تعـطيه ا فـتشعـر ا
بـاشرة ـطلـقات الـلواتي يـذهـ إلى الدوائـر  وفـيه الـسم ... أما الـنسـاء األرامل وا
أومتابـعة معامالتـهن ويتعرضن لإلبـتزاز فحدث والحـرج  الواحدة منـهن قد تُلغى
معاملتها أوتتلكأ فيها اإلجراءات اإلدارية والقانونية لعدة أيام بهدف وضعها حتت
الـتهـديـد وهـذا التـهـديـد ليـس بالـسالح بل بـاإلبـتزاز عـن طريق "الـعـرض والـطلب"
ـطلـقـة لكي ـوظف في تـلك الدائـرة يُـقَّدم عـرضهُ لـلمـرأة األرمـلة أو ا سـؤول أو ا فـا
يحـصل عـلى غـرضه منـهـا ومثل مـايـقال لـكل شـيخ طريـقـة.. وهذه الـطـريقـة تـعتـبر
ـرأة وتـنتـهك كـيانـهـا وشرفـهـا.. وكثـير من رأة ألنـها تـؤذي وتـقتل ا تـعنـيف ضـد ا
الـنسـاء تضـطـر للـموافـقـة من أجل إتمـام طلـبـها وإال سـتُهـمل أوراقـها وتـصبح في
رأة بنفـسها ألنها قد التملك شيء في ـهمالت وهذا مايحصل عندمـا تعتز ا سلة ا
حـياتـها إال شـرفهـا وهي غنـيـة فيه ولـيست مـستـعـدة أبداً أن تـبيـعه خاصـة لفـاسد
ـارس عمـليـة اإلبتـزاز ضد الـنسـاء لكي يـأخذ رغبـته ويحـصل علـى لذته مـستغالً

رأة ب أنيابه اجلارحة. نصب أو الوظيفة إليقاع ا ا
إن مثل هـؤالء يعكسـون صورة موت الضـمير الذي كـان يوماً حي وذهاب األخالق
ُـثل التي تـربى علـيهـا اجليل القـد ح كـان الرجل يـعتبـر البـنت أو الزمـيلة أو وا
وقف سيء أما اليوم بدل أن ثـابة األخت يسندها ويحميها إن تعرضت  اجلارة 
وقع اإللـكتـروني.. وكثـير من الـفتـيات يـحمـيهـا يهـددها في الـعـمل أو الشـارع أو ا
يـقعن ضـحيـة لذلـك اإلبتـزاز احلقـير الـذي ينم عن تـعـفن الذات اإلنـسانـية فـالفـتاة
التسلم في عـملها مثالً من القرف الـذي يسمى "ابتزاز" وأحيانـاً تغادر عملها لذلك

السبب .
العمـل عبادة وهذا ماعرفناه لكن هنالك مظاهر بدأت تنتشر
وتـرتـفع مثل الـقـمامـة ولنـا أن نـرى كيف الـقـيمـة حتولت من

العبادة إلى القمامة .
لألسف كان هـنالك قيم أخالقـية تعيـش لكنهـا بدأت تموت

وتكاد تكون نادرة لدى بعض الناس .

الـسـبت تنـاقـلت وسائل اعالم عـراقـية قـول مـحمـد الـربيـعي( عـصائب اهل احلق)
ـصادقة عـلى النـتائج حل ملخـصه" الفـتح قدم طـلبا الصـدار امر والئي اليـقاف ا

البت بالدعوى" هكذا جاء اخلبر.
اوضح له ان االمر الـوالئي ليس حـكما فـاصال في الدعوى و هـو اي االمر الوالئي
مـن اعمال االدارة الـقضـائيـة و يكـون االمر الـوالئي امرا مـؤقتـا و ال حاجـة لتـبليغ
دعي وثيـقة لالن يبـ فيـها لوسـائل االعالم من هم خصومه اخلصـوم" لم ينشـر ا
دعي ليس في الدعـوى التي يقـول الربـيعي ان الفـتح قد رفـعها و عـلي اي حال فـا
تابع مهتما عن ملزمـا بنشر اوراقه اعالميا لكن احلديث عن امر والئي سيجعل ا
اصل الدعـوى" واضيف لالخ الربيـعي ان االمر الوالئي قابل لـلنقض و ال يكون اال

لصاحب احلق مع وجود حق للخصم للتظلم منه االمر خالل توقيتات محددة.
لم اقول هذا لالخ محمود الربيعي?

نـشر اخـبـار حـول قضـيـة االنـتخـابـات وفي بـلد مـتـأزم مثـل العـراق البـد ان يراعي
صرح و الـناشر الفائدة ال الضربـة الصحفية هذا مع التـذكير دائما ان القضاء ا
ــعـتـبــرة و ال مـجــال لـتـأثــيـر الــرأي الـعـام عــلى احلـكم يــحـكم بــالـوقــائع و االدلـة ا
دعي ان يكون احلكم لصاحله هم اخيرا و في القضاء ان ال يعتقد ا القضائي وا
فقط ألن مـوقعه في الدعوى انه مـدع ابدا فقد يأتي احلكم
تضامن مـعه ان كان ثمة متضامن دعى عليه و ا لصـالح ا

في الدعوى.
ارجـو كل جـهـة ان تـنــتـدب قـانـونـيـا فـي نـشـاطـهـا خـاصـة

تعلق بنشر نشاط يخصها عند القضاء. ا

بغداد
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ــشــاريع اإلنــســانــيـة تــمــويل الــنــشــاطــات وا
والـثـقــافـيـة والـبـيـئــيـة والـفـنـيـة) واضـاف ان
ـنـدائـي ال يـقل اهـمـية عن (مـبنى الـصـابـئة ا
ا له من شـاريع التي مولهـا الصندوق  بقية ا
بعـد انسـاني يرتـبط بأهـميـة أبنـاء شعـبنا من
ـهمـة فـي العـراق).مـن جانـبه هـذه الـطـائـفـة ا
وصف رئيس الطائفة الشـيخ ستار جبار حلو
النـها مـهدت االجواء (خطـوة البنك بـالسـباقة 
ـبنى الئمـة لـلطـائـفة بـعـد تأهـيل ا الـدينـيـة ا
ساحات التي ستتاح للصابئة في فضال عن ا

ارسة الطقوس).
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ــنــدائــيـون مــبــادرة الــبـنك ثــمن الــصــابـئــة ا
ركـزي  اعادة تأهـيل وترمـيم مبـنى الطـائفة ا
ــبــادرة بـــتــمــويـل من صــنـــدوق ا في بـــغــداد 
اجملـتـمــعـيـة الـذي يـرعـاه الــبـنك وتـشـارك فـيه
ـصرفـية. الـية غـير ا ؤسـسـات ا صـارف وا ا
وأكــد احملـافظ مــصـطــفى غــالب مــخـيف خالل
االحــتـفـالــيـة الـتـي حـضـرهــا وزيـري الـثــقـافـة
ـــهـــجـــرين امس ان (صـــنــدوق والـــهـــجــرة وا
ـتـعارف ـبـادرة اجملـتمـعـيـة تـعـدى احلـدود ا ا
إذ تــوجه الى ــصـرفي  عــلـيــهــا في الــقـطــاع ا
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qHŠ∫ مشاركون في حفل تأهيل مبنى طائفة الصابئة

ان (مـيـنـاء الـفـاو والـقنـاة اجلـافـة أحـدهـمـا يـكمل
اآلخـر وسـيكـون إجنـازه في غضـون ثالثـة اعوام
وسـتة أشـهر مع الـقنـاة اجلافـة وأن الوزارة اآلن
وهـناك الـكـثـير من في مـرحـلـة إعـداد التـصـامـيم 
الــشــركــات الــتــركــيـة واالســبــانــيــة وااليــطــالــيـة
والـصينية مسـتعدة للعمل) وبـشأن النقل العام 
قـال الشـبلي ان (الـوزارة لديـها نـحو  800 حـافلة
ذات طــابق واحــد وطـابــقـ إال أنــنـا نــهـاني من
مـشـكـلـة هي عـدم وجـود عـدد كـاف مـن الـسـائـق
لـقـيادتـهـا والذين يـبـلغ عددهم  200 فـقط) مـبيـنا
ان (الـنـقل قـررت مـفـاحتـة األمـانـة الـعـامة جملـلس
الـوزراء الستحـصال قرار بـتعيـ سائقـ بعقود
أو أجــور يــومــيــة لــلـعــمل عــلى تــلك احلــافالت)
واسـتـطـرد بـالـقـول ان (الـوزارة حـاولت أن تـهـيئ
إال أنـها لم ـطـار  ـسـافـرين الى ا مـركـبـات لـنـقل ا
تـنـجح بـذلـك وهـناك شـركـات داخـل مـطـار بـغداد
ـطار عـبر مـركبات تـقوم بـعمـلية الـنقل من والى ا
صــغـيــرة). وعـقــدت الــشـركــة الـعــامـة لــلـخــطـوط
اجلــويـة الــعـراقـيــة اجـتــمـاع مــوسـعـا مـع شـركـة
بـويـنغ. وذكر بـيـان تلـقـته (الزمـان) امس ان (كـير
عـام الشركة عباس عمران وبحضور مدراء أقسام
وشـعب الشركة  عقد إجتـماعاً موسعاً مع خبراء
ــنـاقـشـة سـبل اإلرتـقـاء شـركــة بـويـنغ لـلـطـيـران 
ــسـتــوى الــنـاقل الــوطـنـي في مـجــال الـطــيـران

دني مع قرب أستالم طائرات جديدة).  ا
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كـشـف وزيـر الـنـقل نـاصـر الـشـبـلي عن اتـفـاق مع
وزارة الـــتــخـــطــيـط يــفـــضي الى ادراج مـــشــروع
ـقـبل. وقال عـلق ضـمن مـوازنـة العـام ا الـقـطـار ا
ــشــروع كــان الــشـــبــلي في تــصــريـح امس انه (ا
ضـمن مـشـاريع الـعـام اجلـاري وهـنـاك اتـفاق مع
قبل  وزيـر التخـطيط إلدراجه في موازنة الـعام ا
وسـيــتم الـتـوقـيع مع شــركـة اسـتـشـاريـة لـدراسـة
الــعـــقــدين الــفــني والـــتــجــاري) مــشــيــرا الى ان
(الـتـنـفــيـذ سـيـكـون عن طـريق شـركـتـ فـرنـسـيـة
وكـوريـة متـخصـصتـ بـهذا اجملـال ومسـتعـدت

للعمل بقروض ميسرة).
WOÝUÝ_«  UDD<«

شروع تـقدر بأقل من مليارين واضـاف ان (كلفة ا
ـشـاريع ـلـيـار دوالر وسـيـكـون ضـمن ا ونـصف ا
ـقـبلـة) واضح الـشبـلي إنه (ال توجـد مـباحـثات ا
ـا جنـري مع تــركـيـا بـشـأن الـربـط الـسـكـكي  وا
مـبـاحـثـات مع شركـة إيـطـالـية لـوضع اخملـطـطات
األسـاسية لهذا اخلط الذي سيبدأ من ميناء الفاو
ـحافـظة البـصرة وصـوالً الى احلدود التـركية)
مـؤكدا ان (هذا اخلط ستراتيجي سيسهم باحياء
مـينـاء الفـاو( ولفت الى ان (الـوزارة استـحصلت
واآلن بـصـدد الـتبـاحث مع قـرار مـجـلس الـوزراء 
الــشــركـة وتــوقــيع الــعـقــد مــعــهـا لــلــبــدء بـوضع
الـتصاميم النهائية للمشروع) ومضى الى القول

واطن محمد جابر من الكوت تبرع بإنشاء جسر لعبور التالميذ في منطقة اخلاجية بعد أن إطلع على معاناة التالميذ Ÿd³ð∫ ا

بالعبور وعدها صدقة جارية لوالده.

بغداد

WOMÞu « bŽUI² « hB  s  WB

d¼UA « o U)« b³Ž

ـعـضـدة خالل ثـمانـيـنـات الـقرن عنـدمـا بـدأت الـكتـابـة كـبـاحث بـدأت اول بحـوثي ا
اضي واسـتـمـرت تـسيـر بـاخـتصـاص االسـتـراتـيجـيـة الـشـاملـة .. بـعـد االحتالل ا
األمريـكي بفتـرة والذي كان احـد مفرزاته الـفساد احملـصن من العقـاب الذي يزكم
االنوف ويثـير القيء وجدت نفسي مدفـوعا باجتاه تسخيـر نصف كتاباتي حملاربته
رغم اني عرفت انه الـقوة األعظم في العـراق  وأنه عدو غاشم مخـيف لي ولشعبي
احلبيب وفي هـذا السياق نشرت يوما عن الفساد قـائال (( انه عمود خيمة العملية
الـسيـاسيـة في العـراق بسقـوطه تسـقط العـملـية الـسيـاسيـة )) وقلت (( ان الـفساد
كجـبل الثلج اجلـزء الظـاهر منه يـساوي سـدس اجلزء الغـاطس)) . وبالـطبع سوف

دمر هو وجد اصال لتحقيق هذا الفساد  لن تقتنعوا ان سرطان الطائفية ا
ـتقاعد (حسب طلبه) عام  2006 وظل يستلم  انهـا قصة اخي االستاذ اجلامعي ا
راتـبه التقاعدي حتى العام   2010 حـيث توفاه الله في الغربة .. بعد  11 سنة من
ـاضي قـدم اهـلـه طلـبـا لـلـحـصـول عـلى الـتـقـاعـد فـقـيل لـهم ان رحـيـله وفي تـمـوز ا
قال ) رحوم حي ( احـبسوا انـفاسكم  وانصح كـبار السن ان ال يتـابعوا بقـية ا ا
وليس حـيا فقط بل انه تقاضـى راتبه االخير في حزيران  2021 سـبحان الله الذي

يت.  يحيي و
كنت اتسـاءل وأنا شاب : ما هـو شعور طبـيب الوالدة عندمـا يقوم بالـتوليد ?? وهل
تـسـتثـار غـرائزه ?? وعـرفت الحـقا ان ذلك يـصـبح من باب االعـتـياد لـديه  وهـكذا
فسـدون الذين يصبح الفساد لديهم من باب االعتياد .. استقبلوا القضية وكأنها ا
  ـوضـوع يتـعـلق فـيـمـا يـسـمى تـقـاعد الـوثـبـة لـلـمـدنـي اعـتـياديـة لـلـغـايـة  وكـان ا
  لتـخرج لي موظفة شريفة االضبارة ألجد فيها كل الوثائق الثبوتية ألخي راجعت
يت  احلي والـذي استلم كل رواتبه التـقاعدية ولكن الـصورة صورة شاب جميل ا
هم لـدي ان عمـره بكل االحـوال ال يزيد بـلحـية خـفيـفة اعتـقد انه لـيس بعـراقي  وا
عن  35سـنة بـينـما خـدمة اخي ال تـقل عن خمـس عـاما . وسـأنشـر لكم في نـهاية

توفى وأخي احلي . دنية ألخي ا قال هويتي االحوال ا ا
حضر الـوريث  ومنحنا وكالـة عراقية في تموز وراجع مـعنا بنفسه (تـقاعد الوثبة)
ـتابـعة ومـنهـا ان تعطـينـا الدائـرة خمـسة كتب الى وقـدم الطـلب بنـفسه .. وبدأنـا با
تـوفى  ومـنـهـا هل ان اخي يـتـقاضى جـهات مـحـددة تـطـلب مـعلـومـات مـنـهـا عن ا
ـزور راتب الــرعـايــة ??!!!! ... الـســؤال هــنـا هل انــهم طــلـبــوا نــفس الـكــتــاب من ا
تواضع ومن نشاطاته انه قام بإلغاء السارق والـذي كان يصول ويجول بتقديـري ا
وكالة كـان اخي قد وكل بها مـحامي من اصدقائه وجـاء الغاء الوكالـة من سفارتنا
فـي مـصـر ومــلـيــئـة بــأخـتــام الـســفـارة وقــسم الـتــصـديــقـات في وزارة اخلــارجـيـة

العراقية 
ـاضي ورئيس الدائرة التي حصلت سروق يـتوسل منذ تموز ا احلالة نـفسها ... ا
ـة الـبـشـعـة يـتـعـسف الى حـد كـبـيـر ولـوال تـدخل الـسـيـد رئيـس هـيأة فـيـهـا اجلـر
التقاعـد شخصيـا نتيجـة شكوت قـدمناها له لـكنا قضـينا السـنة القادمـة سائح

في دهاليـز التقاعد بينما اآلن نحن نطمح ان تنتهي بنهاية العام 
ان شاء القدير 

ولــنـــا مــوعــد قـــريب مع قــصـــة ألخ لم تــلـــده لي امي فــكل
ضحـايا الـفسـاد اخوتي  وأخـرى حصـلت لي  وأخرى 
وأخـرى . ونــلـتـقـي عـلى اخلــيـر ولـيــولي اخـتــصـاصي في

االستراتيجية .
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بحث وزير التـجارة عالء اجلبوري 
مع نــظـيــره الـتــركي مـحــمـد مـوش 
تـوسـيع افـاق الـتـعـاون في اجملـاالت
االقـتصـاديـة والتـجـارية. وقـال بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (اجلـبـوري
ومــوش عــقــدا لــقـاء مــشــتــركــا عـلى
هـــامش مـــنــتــدى االعـــمــال الـــتــركي
ــقــاوالت الـــعــراقي لالســـتــثــمـــار وا
ـنعـقـد في اسـطنـبـول  حـيث جرى ا
بــــحث الــــعـالقــــات االقــــتــــصــــاديـــة
والتـجـارية بـ البـلـدين) ولفت الى
ان (الـــلـــقــاء تـــطـــرق الى الـــعالقــات
قاوالت التـجاريـة الثنـائيـة وقطـاع ا
والــقـضــايـا الــلـوجـســتـيــة). وكـشف

اجلـــــــبــــــوري في وقـت ســــــابـق عن
اجراءات جـديدة مع تـركـيا لـتسـهيل
ـسـتـثـمـرين ورجـال الـقـطاع دخـول ا
اخلاص ب الـبلدين.واكـد في كلمته
نـتدى (اهمية العودة التي القاها با
لـلــتـحـالـفـات والـتـكــنالت االقـلـيـمـيـة
كونها تسهم شتركة  واالقتصادية ا
ـنطقة) واشار الى ان في استقرار ا
وارد (هـناك مـشـكـلـة في استـثـمـار ا
واهمـية الـعـودة لالستـثمـار الذكي)
ـنـتـدى اهـمـيـة في وتـابع ان (لـهـذا ا
واحلكومة دعم الصنـاعات النـظيفـة 
العراقيـة اعدت خطة لـلتنسيق وحل
االشــــــكـــــــالــــــيــــــات الــــــتـي تــــــواجه
ـســتـثــمـرين). بــدوره  رأى رئـيس ا
احتاد الـغرف الـتـجاريـة عبـد الرزاق

الــزهــيــري أن انــخــفــاض مــســتـوى
ـــيــــاه تـــســــبب في حــــالـــة إفــــقـــار ا
كـبيـرة.وذكـر االحتـاد في بيـان تـلـقته
(الـــزمــان) امس أن (الـــزهــيـــري دعــا
خالل كــلـمــة له في مــنــتـدى األعــمـال
ـيـاه تـركــيـا الى مـعـاجلـة مــشـكـلـة ا
ـدن الـعـراقـية) الـتي تـتـعرض لـهـا ا
ياه وأضاف أن (انخفاض مستوى ا
تسـبب في حالـة إفقار كـبيـرة نتـيجة
الـــــدمـــــار الـــــذي أصـــــاب الـــــزراعــــة
وقطـاعات اقتـصاديـة أخرى) واشار
قبـلة تتطلب آليات رحلة ا الى ان (ا
أخــــرى لــــلـــتــــعــــاون االقــــتــــصـــادي
والـــتــــجـــاري) ومـــضى الى الـــقـــول
(ضرورة تـشـكيل تـكـتالت اقـتصـادية
تشـارك فـيهـا تركـيـا والعـراق وإيران

ــا تـمــتـلــكه بـلــدانـنــا من إمــكـانـات
وثـروات تـتطـلب الـتـعـاون والـظـهور
ككتلة اقتصادية واحدة). وبلغ حجم
الـــتــبـــادل الــتـــجــاري بــيـت الــعــراق
ــاضـيـة 75 وتـركــيـا خـالل االعـوام ا
مـــــلـــــيـــــار دوالر .الى ذلـك  إشــــادت
مـــجــمــوعــة اإلتـــصــال اإلقــتــصــادي
لـلــعـراق  الـتي تـضـم الـدول الـسـبع
واإلحتــاد االوربي والـــبــنك الــدولي
باخلـطـوات اإلصالحيـة اإلقـتصـادية
التي تبنـتها احلكومـة العراقية وفق

خطة الورقة البيضاء. 
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الية في بيان تلقته واشارت وزارة ا
(الـزمان) امس ان (اجملـمـوعـة عـبّرت
في بــيـانــهـا عن تــرحـيـبــهـا بــنـجـاح
قراطية في العمليـة االنتخابيـة الد
الـعـراق  على آمـله تـشـكـيل حـكـومة
جديـدة تأخـذ على عاتـقهـا إستـكمال
الي برنامج اإلصالح اإلقتصادي وا
بـحــسب بـيـان ) وقـالـت اجملـمـوعــة 
الـــــــــــــــــوزارة ان ( اإلصــالحــــــــــــــــات
و اإلقتصادية أمر مطلوب لضمان 
إقـتــصـادي مـتـنــوع وشـامل  وخـلق
فـرص عمل مـسـتـدامة لـفـئة الـشـباب
وتــمـكــ الـقـطــاع اخلـاص وتــنـويع
مــــصـــادر االيـــرادات خـــارج نـــطـــاق
اإليراد النفطي) مشددة على (أهمية
إسـتــمـرار تـنـفــيـذ اإلصالحـات الـتي
ــال تـــصب لــصــالح تـــنــمــيــة رأس ا
الــــبــــشــــري وتــــوفــــيــــر اخلــــدمــــات
اإلســاســيــة) ودعت اجملــمـوعــة الى
(ضـرورة إيالء احلـكومـة الـعـراقـية 
اهــتــمــام بــالغ بــحــزمـة اإلصـالحـات

الـــقـــامــشـــلي (ســـوريــا)) ,أ ف ب) - أدى
األكـراد السـوريـون في مـديـنة الـقـامـشلي
ـة في شــمـال شــرق الــبالد طـقــوسـا قــد
طـلـبـا لــهـطـول األمـطـار اكـتـسـبت أهـمـيـة
متـجددة فيـما يـعانون انـخفـاضا قيـاسيا
ـتــسـاقــطـات.وتــقـام طــقـوس في مــعــدل ا
ـطـر" الــتي مـارسـهــا اجملـتـمع "عـروســة ا
ـنطقة لـقرون تقـليديا خالل الكردي في ا
فـصل الشـتـاء لدرء اجلـفـاف.وتسـتـعرض
دمــيـة مـصــنـوعــة من اخلـشب والــنـسـيج
ــيـاه فـيـمـا ـلــون في الـشـارع وتـرشّ بـا ا
يتلو الناس صالة خاصة.وبعدما تالشت
إلى حد كبير في الـعقود األخيرة عاودت
هذه العـادة الظـهور فيـما يواجه الـسكان
ــتـضــررون بـاجلـفــاف في شــمـال شـرق ا
سـوريــا كـارثـة مـنــاخـيـة مـتــزايـدة تـهـدد
محـاصـيلـهم وسـبل عيـشـهم.وقال فـرحان
أحـمد ( 54عـاما) وهـو أب خلـمـسة أوالد
وفــــتـــاة مـن قـــريــــة حــــلـــوة ومــــقــــيم في
لك أرضـا زراعية "هذه القامشـلي حيث 
الــطــقـــوس تــركـــنــاهـــا مــنـــذ زمن طــويل
... اتـذكر عـندما واستـعدناهـا قبل سـنت
ـارسـها من أجل كنـت في السـابـعة كـنا 
أن تــهـطل االمــطــار. في ذلك الــوقت كـان
قــحط وجــفــاف... واآلن يــتــكــرر الــوضع.
ـنـطـقـة عادوا الى هـذه الـطـقوس سـكان ا
بـسـبـب اجلـفـاف الـشـديــد والـقـحط الـذي
نطقـة".في مدينة القامشلي تتعرض له ا
حـمـلت مـجمـوعـة من األطـفـال الـدمـية في
الــشـوارع فـيــمـا كـان اجلــيـران يـجــلـبـون
ــيـاه من أجل الـطــقـوس.وجـلس أكـواب ا
رجل مــسن أمـام نــافــذة مـبــنى خـال وتال
صالة مــطــر.وروى حـجـي سـلــيــمـان (71
عـامــا) "عـنـدمـا كـنـا صــغـارا كـنـا نـصـنع
العروس مثلهم ونبـدأ الدعاء وبعدها كنا
نـأكل". وأضـاف "إن (األمـر) صعـب جدا...
ها قـد دخلنـا منـتصف الـشتـاء ولم تهطل
االمطار بـعد".أما جناح ( 43عاما) فقالت
"الـبـارحـة اتفـقـنـا نـحن اجلـيـران كي نـعد
الغـداء كي يرحـمنـا رب العـا ألن االمة
حتتاج للمطر وكذلك احليوانات. نتضرع
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من اجل رحمة الله ونأمل من رب العا
ان تــهــطل االمــطــار والــرحــمــة".وتـابــعت
"أغـلب الــنـاس فـقـراء بـعــضـهم لم تـدخل
اللـحمة الى بـيوتـهم منذ خـمسـة اشهر...

يارب ارحمنا من اجل هؤالء الفقراء".
وجتــمّـع اآلالف من مــحــافــظــة أصــفــهــان
وسط إيران اجلـمعـة احتـجاجـا على شحّ
ــيـاه وتــوقف جـريــان نــهـر رئــيـسي في ا
ديـنـة التـاريخـية تـعـزى بعض أسـبابه ا
الى اجلفاف الذي يضرب مناطق عدة في

اجلمهورية اإلسالمية منذ أشهر.
ـزارع فـي احملافـظـة أن نـظـموا وسـبق 
ـاضي احــتـجـاجـات في مـنــذ األسـبـوع ا
اجملــرى اجلـاف لــنـهــر زايـنــده رود الـذي
ـدينـة التـاريخـية احـتجـاجا على يعـبر ا
تـوقف جـريـان مـيـاهه ألسـبـاب تعـود الى

اجلفاف وحتويلها نحو مناطق أخرى.
اال أن الـتـجـمع الـذي أقـيم اجلـمـعـة وبث
الــتــلـفــزيــون الــرسـمي اإليــراني لــقــطـات

مباشرة منه كان األكبر حتى اآلن.
وقال مراسل القناة وهو يتحدث من قرب
مـــكـــان الـــتـــجـــمع "آالف األشـــخـــاص من
أصـفــهـان مـزارعـون من غــرب احملـافـظـة
وشرقهـا جتمّعـوا في مجرى نـهر زاينده
رود مع مــطـــلب أســاسي: إعــادة جــريــان

مياهه".
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وردد احملتجون شعارات عـدة منها "مياه
النهر تـتعرض للـنهب منذ عـشرين عاما"
ياه أن تعـود الى مجاري زاينده و"على ا

رود" وفق ما عرض التلفزيون.
كما رفعـوا شعارات منهـا "شرق أصفهان
بـات مـهـجــورا" و"مـيـاهـنـا رهـيـنـة" وفق

صور نشرتها وسائل إعالم إيرانية.
تـجمـعون في مـجرى الـنهـر وعلى وقف ا
جـانبـيه وأسـفل الـقنـاطـر األثريـة جلـسر
( "سي وسه بُل" (جـسر الـثالثـة والـثالث
ا ر أسفـله ولطا الذي كان زاينـده رود 
شكّل نـقطـة استـقطاب لـلسـكان والـسياح
ـدينـة الـتـاريخـيـة.اال أن مـياه الـنـهر في ا
انــقـطــعت مــنـذ نــحـو عــقـديـن من الـزمن

بــاســتــثــنــاء فــتـرات وجــيــزة في مــراحل
مـخــتـلـفـة حــ فُـتـحت بــوابـات سـد نـكـو
آباد. ومـنذ أعوام يـشكـو سكان أصـفهان
من حتويل مياه النهر أيضا الى محافظة
يـــــــــزد اجملـــــــــاورة.وفي 23 تـــــــــشـــــــــرين
ـــاضي أفـــادت وكـــالــة األول/أكـــتـــوبــر ا
" قــامــوا "فــارس" لألنــبــاء أن "مــحــتــجــ
بتـحطيم جتـهيزات مـخصـصة لنـقل مياه

الشرب الى محافظة يزد.
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ووعــد مـــســـؤولـــون بـــالـــعـــمل عـــلى حل
ــشــاكل الــتي تــثــيــر احــتــجـاجــات أهل ا
أصـفهـان ثـالث كـبرى مـدن إيـران ويـبلغ
عـدد ســكــانــهــا نــحــو مــلــيــوني نــســمـة
وتــتــضــمـن ســاحــة "نــقش جــهــان" (رسم
ـــدرجــة عـــلى الئــحـــة الــتــراث الـــعــالم) ا

نظمة اليونسكو. ي  العا
وقــال نـائـب رئـيس اجلــمــهـوريــة مـحــمـد
مخـبـر للـتلـفزيـون الـرسمي الـيوم "طـلبت
مـن وزارتي الـــطـــاقــة والـــزراعـــة اتـــخــاذ
ـسـألـة" مـشـددا إجـراءات فـوريـة إلدارة ا
عـلى أن احلـكـومــة "تـبـحث جـديـا عن حل

رحلة الصعبة". للمشكلة لتجاوز هذه ا
من جـهـته تـقدم وزيـر الـطـاقـة عـلي أكـبر

ــزارعـ مــحـرابــيــان بـ "اعـتــذار من كل ا
األعــزاء ألنــنـا غــيــر قـادريـن عـلى تــوفــيـر
ـيـاه حملـاصـيلـهم. نـأمل فـي التـمـكن من ا
مــعـــاجلــة هــذه الــثــغــرات خالل األشــهــر

شيئة الله". قبلة  ا
وأشـــــار الى أنـه  تـــــكـــــلـــــيـف "وزارتي
الـصــنـاعـة والـزراعــة بـالـعـمـل جـنـبـا الى
جنب مع وزارة الطـاقة للـحد من األضرار
ـــزارعـــ الـــتي تـــعـــرض لــــهـــا بـــعض ا
لألف".وكــان الــرئــيس إبــراهــيم رئــيــسي
الذي تولى مهـامه في آب/أغسطس وعد
في  11تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر بـالعـمل
ــيـاه في مـحـافـظـات وسط حلل مـشـاكل ا

إيران أصفهان ويزد وسمنان.
وأشـــار الى أنه ســـيــتم "تـــشــكــيـل جلــنــة
وضوع ومجموعـة عمل من أجل دراسة ا
وإعـــادة احلـــيــــاة الى زايـــنـــده رود وحل
ـــشــاكل الـــنــاجتـــة من ذلك مـــثل تــرهّل ا
ــــنــــاطـق الــــوســــطى من الــــتــــربــــة في ا
دينة البالد".وقال مراسل التلفزيون من ا
الــيــوم إنه "خالل أعــوام لم تــتــوافـر أي
ــهم". إرادة حلـل مــشـــاكل هـــذا الــنـــهـــر ا
سؤول إيراني أن شكوا خالل وسبق 
أشــهـــر الــصــيف من مـــعــانــاة الــبالد من

لقاء وزير
التجارة

ونظيره التركي

تــقـريــبـا يــتـوقف  صــيـد األســمـاك
خالل موسم الـشتاء عـلى حد قوله
(تــنـام ) يــعــني تــدخل إلى أعــمـاق
ـيــاه وال تــخــرج إلى الــسـطح إال ا
عـند حـلـول فصل الـربـيع   فأتـخذ

من الرحالت النهرية عمال بديال.
استـدار القـارب للـرجوع إلى نـقطة
قهى  دون الـعبور انطالقـته عنـد ا

من حتت مقتربات
اجلـسـر احلـديـدي
( الــــصـــرافـــيه ) 
فـــســـألــــته  لم ال
نـــــســـــتـــــمـــــر في
رحــــلـــــتــــنــــا إلى
األمـام والــعـبـور
مـــــــــــن حتـــــــــــت
اجلـــــــــــســــــــــر 
أجـــابـــنـي  بــأن
االقـــــتـــــراب من
ــنــطــقــة هــذه ا
ــــــــــــنـــــــــــوع
والـــــــنـــــــزهــــــة
الـــــنــــــهـــــريـــــة

ساحة معينة محددة 
ـكـن جتـاوزهـا  جـاء ذلك بـعـد ال 
نطقة إلى أحداث 2003 وتعرض ا
الـتــفـجــيـرات عــنـد دخــول الـقـوات
األمـريكـية إلى بـغـداد  بأحـاسيس
ــة عـدت ادن ادن مع ومــشـاعــر مـؤ
كـاظم الـسـاهـر ( حـبك خـارطتي ...
ما عادت خارطة العالم تعنيني" .
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راجع تعـود ملكـية مقهى وتشيـر ا
الـبــيـروتي الـذي يـقع عـلى ضـفـاف
دجـلـة بـبـغـداد ( هـو نـهـر ينـبع من
مــرتـفــعــات جـنــوب شــرق هـضــبـة

األنــاضـول في تـركـيـا لـيـدخل بـعـد
ذلك أراضي العراق عند بلدة فيش
خابور ويصب في النهر مجموعة
ـنــتـشـرة في كـبــيـرة من الـروافــد ا
أراضي تركيا وإيران والعراق لعل
أهــمـهـا وأطـولـهـا اخلـابـور الـزاب
الـكـبـير الـزاب الـصـغيـر الـعـظيم
إلـى احلـــــاج مــــــحـــــمـــــد ديــــــالى) 
البـيروتي من أهـالي بيـروت سكن
جانب الكرخ من مديـنة بغداد سنة
(1315ه/1897م) وتـــــوفـي ســـــنـــــة

بعـد وجبة إفـطار بغـدادية بامـتياز
( مـخــلـمـة وشــاي مـهــيل عـلى أول
ـقهى األشـهر واألقدم خدرته) في ا
على ضفـاف نهر دجـلة في بغداد (
مـقــهى الـبــيـروتي )  أخــذنـا الـعم
محمـود في رحلة نهـرية ال تتجاوز
الــعـشــرة دقـائق   كــان اجلـو اخـذ
بـالـتـغيـر وأشـعة الـشـمس الالهـبة
لم تــعــد كـذلك  فــقــد بـدأت تــنــشـر
طــيف أشــعــتــهــا اخلــفــيــفــة الــتي
ـياه وزادتها بريقاً انعكست على ا
ــــعـــانــــاً يــــشــــعـــرنــــا بــــالـــدفء و
واإلحـسـاس بـحـلـول فـصل سـنوي
جديـد وهبـوب نسمـات منـعشة من
عـلى ضــفـاف نـهــر (دجـلــة اخلـيـر)
مقترنـا بقول  شاعـر العراق األكبر
محمد مهدي أجلواهري رحمه الله
ورائعـته الشـعريـة " حيـيت سفحك
عن بعد فحييني يا دجلة اخلير ...

يا أم البسات " .
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اخذ القارب يذرع مـياه دجلة تاركاً
خــلـفـه فـقــاعـات كــبــيـرة وأمــواجـاً
اء حملركه  متحركة أثر قوة دفع ا
وصـوت كاظم الـساهـر يصـدح " يا
أغـلـى امـرأة بــ نــسـاء الــكـون ...
أحــبــيـنـي"   أبـطــأ الــعم مــحــمـود
ســرعـة قــاربه عـنــدمــا شـعــر بـأني

وزوجي مـتـمــتـعـ جـدا بــالـرحـلـة
قائالً : خـفـفت السـرعة من اجل أن
تــسـتـمـتـعـوا بـوقت أطـول في هـذه
الـرحــلـة أكـرامــا لـكم  وهــذا لـيس
بـغريب فـالعـراقي صاحب الـشيـمة
والــــــكــــــرم واألصــــــالـــــة  حــــــسي
الصـحـفي يأبى مـفارقـتي حتى في
أجـمل الـلـحـظـات فـتـبـادلت أطراف
حـديث جــمـيل مع الــعم مــحـمـود 
ــنــاطق الــذي يــســكـن في إحــدى ا
ـتـهن مـهـنة القـريـبـة لـلـمقـهى  و
صيد الـسمك التي تـعلمـها وورثها
عن عمه  منذ أكثر من ثالثون عاما
ــقــهى مــنـذ عــامـ  ويـعــمل في ا
وبـآجر أسـبوعي  بـعد أن أجـبرته
ـلكه  الـظروف لـبـيع قاربه الـذي 
ــهـنـة حـيث كــان الـعــمل في هـذه ا
يدر ذهبـا وماال وفيرا عـندما كانت
ـــيـــاه تـــغـــطـي جـــوانب الـــنـــهـــر ا
ـا يـساعـد عـلـى تـوفـير وتـفـيـض 
بـيئـة مائـية مالئـمة لـنمـو األسماك
وتـكـاثرهـا وتـنشـيط حـركة الـصـيد
فــيـهــا   ولــكن بـعــد تــعـرض نــهـر
دجــــلـه لــــلـــــجــــفـــــاف والــــعـــــطش
وانـــخـــفــاض مـــنـــاســـيب مـــيـــاهه
أصبحت مـهنة مـتاعب وقلة دخل 
وهـو أب ألربــعـة أوالد أبـعـدهم عن
ــتــعـبــة  وأضـاف  ـهــنـة ا هــذه ا

(1334ه/1915م)
وبـعـض الـروايـات
تــــــشــــــيــــــر إلى إن
مــحــمــد هــذا لـيس
ـا هو لـبـنـانـيـاً وإ
عــراقـي األصل ســافــر إلى بــيـروت
وعـنــد عــودته ســمي بـالــبــيـروتي
وكـــان يـــلـــبـس الـــزي الـــبـــغـــدادي
(الصاية واجلراوية) كما إن عمال
مقـهاه كانـوا مهرة جـدا وكان هذا
ـقـهى يـسـتـقبـل زبائـنه من صالة ا
الـصـبح وحـتى ساعـة مـتـأخرة من
الـلـيل وتـذكـر الـروايـات أن مـعـظم
مــقـاهي بــغــداد تــأخــذ من روادهـا
ـقهى مـبـلغـاً مـقابـل اجللـوس في ا
قــدره عـانـة (أربـعـة فـلـوس) مـاعـدا

رواد الـــبـــيــــروتي يـــؤخــــذ مـــنـــهم
(خــمــســة فـلــوس) عــنــدمــا غـرقت
بــــغــــداد غــــرقـت الــــبــــيــــروتي ثم
وضع حـرسا لـلزوارق اسـتخـدم ا
ــــبــــنى وفي عــــام 1965م هــــدم ا
ــقـهى وهــنـاك روايــة تــقــول : أن ا
سمي بـالبـيروتي نـسبـة إلى مالكه
إبراهـيم البيـروتي الكرخي  وذاع
صـيــته الرتـيــاد عـدد من الــشـعـراء
واألدباء والظـرفاء من أبنـاء الكرخ
ال عــــــبـــــــود الــــــكــــــرخي مــــــثـل ا
والــفـنــهـراوي وحــمـودي الـوادي
وتوفيق اخلاجني  الشاعر الفقيه
مـحـمـد سعـيـد احلـبـوبي ويوسف
الــعـاني وخــضــر الـطــائي وعــبـد

احلميد الهبش وآخرين.

‚—Ë“ 7  vK  dO)« WK œ w  WO U  W e
¡U*« œuK  vK  b U  w ËdO « vNI

وضـمـان تـنـفـيـذهـا علـى نـحو سـريع
ومـنظم  وتـقـد كـافة اشـكـال الدعم
لـلورقـة الـبيـضـاء كونـهـا أداة مهـمة
في مـــــواصــــلـــــة حتـــــقــــيـق اهــــداف
نبثقة االصالح). وتهدف اجملموعة ا
من الــدول الـــصـــنــاعـــيــة الـــســبـــعــة
واإلحتـــاد األوربـي اضــافـــة لـــلـــبـــنك
الـــدولي  لـــدعـم جــهـــود احلـــكـــومــة
الــعـراقـيـة نــحـو تـنــفـيـذ بـرنــامـجـهـا
ـــــتــــــمـــــثل اإلصالحـي احملـــــوري وا
بـالـورقـة الــبـيـضـاء. واعـلـنت  وزارة
الـتـجارة ان مـالكات الـشـركـة الـعـامة
لـتـجـارة احلـبـوب ان كـمـيـات الشـلب
ــســوقــة لــلــفـتــرة من  -11ولــغــايـة ا
20تــشـــرين الــثــانـي اجلــاري بــلــغت
4,203 اطــنــان مـن ااشــلب بــانــواعه
.وبينت الى ان الـفروع كـافة واصلت
ـطـاحن بـكـمـيـات عـمـلـهـا بـتـجـهـيـز ا
جـديـدة من احلـنـطـة احملـلـيـة الجنـاز
تكملة احلصـة التاسعة   الى جانب
استـمرار عمـليـة مناقـلة احلـنطة الى
ـــواقع الـــتي حتـــتــاج الى عـــدد من ا

تعزيز ارصدتها . 
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واكـد مـدير عـام الـشـركـة بـاسم نـعيم
الـعـكـيـلـي مـواصـلـة.وقـال الى جـانب
ذلك نواصل مـتـابعـة  محـور مهم من
ـتـمثل مـحـاور عمل الـشـركـة االن و ا
ـحــور تـســويق الـشــلب الـذي  بـدء
ـــــوافق 11 -11 يـــــوم اخلـــــمـــــيـس ا
ونتـابع ميـدانيـا وخالل عطـلة نـهاية
ــواقع االســبــوع ســيـــر الــعــمل في ا
التي بـاشرت االسـتالم  والتي بـلغت
  4,203اطـنـان  . واضـاف ان (فـروع

الــشـــركــة في الــنــجف والــديــوانــيــة
ـنــتـجـة والـتـي تـعـد من احملــاظـات ا
لـلـشـلب  مـشـيرا الـى ان مواقـع فرع
النجف سوقت لـغاية اليوم ((2,602
طن مـن الــشـــلب بــانـــواعه و بـــلــغت
ـــواقع فـــرع ـــســـوقــــة  الـــكـــمــــيـــة ا

الديوانية بلغت   1,572طناً.
 بــ ان (الـــشــركــة اولت اهــتــمــامــا
بــحـــمــلـــة الـــتــســـويق اجلـــاريــة في
ـنتـجـة لـلشـلب ونـتابع احملـافظـات ا
سيـر احلمـله من بـدايتـها ونـتواصل
مع اجلميع لتذليل اي معوق نستمع
لــلــجــمــيع ونـتــابع كـل مـايــقــدم لــنـا
والـذي يــكـون في احملــصـلـة خــدمـتـا
ــسـوق . مـن جـانـب اخـر لــلــفالح وا
تــابع الــعــكــيــلي وعــلـى مــدى االيـام
اضية حملـة التسويق اجلارية في ا
الــنـجف االشــرف والـتــقى بــعـدد من
سـوقـ استـمع لهم وتـابع عـملـية ا
ــســوق) . ـــاذج  الــشــلب ا فــحص 
ـــســوولي الـــوحــدات في والـــتــقى 
ـواقـع الـتي  زيــارتـهــا وعـدد من ا
ـــنـــتـــســـبـــ و وجـه ادارة الـــفــرع ا
بـاالسـتـمـاع لـلـمـوظـفـ ورفع الـغـ
عــنــهم و نــريــد الــنــهــوض بــالـعــمل
واشراك جـميع الـكفـاءات كمـا وتابع
ســـيــــر الــــعــــمل وزيــــارة  اجملــــرشه
احلـكـوميـة ووجه بـالـنـهـوض بواقع
عــمــلــهــا ونـحـن عـلـى ابـواب مــوسم
تسويقي  هذا ورافق العكيلي فريق
هنـدسي ضم مديـر القـسم الهـندسي
ومدراء عدد من شعب  القسم ورافق
مدير عام الشركة مدير دائرة الرقابه

التجاريه في احملافظة.

جـفــاف حـاد يـعــود بـشـكـل أسـاسي لـشح
ـــرشـــد األعـــلى ـــتـــســـاقـــطــــات.وقـــال ا ا
لــلــجـمــهــوريــة اإلسالمـيــة آيــة الـلـه عـلي
ـيـاه هي خـامـنـئي األربــعـاء إن مـشـكـلـة ا

سألة الوطنية". "ا
شـكلة يـاه ستصـبح ا وأضاف "مـشكلـة ا
األكــثـر أهــمـيــة في الـعــالم في مــسـتــقـبل
قـريب" في تـصــريـحـات خالل اسـتـقـبـاله
ــواهب الــعـــلــمــيــة عـــددا من الــنــخـب وا
تفوقة وفق مـا أورد موقعه االلكتروني ا
الــرســمي.وكــانت مــحــافـظــة خــوزســتـان
(جنوب غـرب) الغنـية بالـنفط واحلدودية
مع الــعــراق شــهــدت فـي تــمــوز/يــولــيـو
احتجاجات واسعـة على خلفية الشح في
ياه قُـتل على هامـشها أربـعة أشخاص ا
عــــلى األقـل وفق مـــا أفــــادت في حــــيـــنه

وسائل إعالم رسمية.
رشد األعـلى في حينه أنه "اآلن واعتبـر ا
كن وقد أعـرب النـاس عن انـزعاجـهم ال 
يـاه ليست لَومـهم" معـتبـرا أن "مشـكلـة ا
ــنـاخ الـقـاسي صـغـيــرة خـاصـة في ذلك ا
خلـوزســتـان" داعـيـا الــسـكـان في الـوقت
عــيــنه الـى عــدم تــوفــيــر "ذريــعــة" ألعـداء

اجلمهورية اإلسالمية.
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اذا كان من الصحيح القول :

ـة واالنفـتـاح على الـنـاس بقـلبٍ صـافٍ ال يحـمل غِالً وال حـقدا إنّ األخالق الكـر
لهما آثارهما االيجابية الكبيرة على االنسان فان من الصحيح ايضا القول:

انّ هـناك وجـوهـاً صلـفة ونـفوسـا متـوحشـة وطبـاعاً غـليـظة ال تُـقابل االحـسان اال
باالساءة والعدوان ..!!

تاز االصيل عن الدخيل  والكر عن اللئيم والعاقل عن اجلاهل .. وهنا 
-2-

والسؤال اآلن :
حــ يـقـابـلك الــسـفـيه بـالــشـتـيـمـة ويــحـرص عـلى اسـتــفـزازك من خالل الـبـذاءة

بالوقاحة فماذا تصنع ?
واجلواب :

سيد احللول الترفع عن اجلواب السيء 
قال تعالى :

{ واذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما } 
الفرقان / 63

-3-
وللشعراء في هذا الباب إجابات حلوة :

قال احدهم :
اذا نََطقَ السفيهُ فال تُجِبْهُ 
فخير مِنْ اجابَتِه السكوتُ 

ّا   انّ سكوتك يجعله يتميز غيظا وأ
وبالتالي يُوصله الى حقيقه مفادها :

أنك لـست عـلى شــاكـلـته وانّ ســمّـوك يـأبى االنــحـدار الى مـســتـنـقــعـات الـبـذاءة
ز وطعن وسباب . وسالطة اللسان بكل ما حتمل من همز و

وقال جميل صدقي الزهاوي :
واذا يخاطبك السَفِيهُ 

فصُمَّ سَمْعَكَ عَنْ خِطابِْه 
واذا انبرى لك شاتِماً 

فاربأ بِنَفسِكَ عَنْ جَوابِهْ 
فالروضُ ليس يضيره 
ماقد يُطنطنُ مِنْ ذُبابِهْ 

-4-
كاتـب السـطور أَكَـرَمَ مَنْ طـلبَ صداقـته عـلى صفـحته في face book بـالقـبول

حتى
اسـتكـمـلت حـدها االعـلى وبـلغ األصـدقاء " 5000 صـديق  والـكثـيـرون مـنهم ال
ـتنع مـعظم الـناس من تربـطهم به عالقـة شخـصيـة وال مـعرفـة خاصـة في ح 

قبول صداقة اجملهول ..
ومـا دمنا كـذلك فال ضَيرْ اننـا ال نعمل في دهـاليز مـظلمـة وليس لنـا عمل سري 

من أنْ نفتح الباب لكل طارق 
غـيــر أنـنــا جنـد بــ احلـ واحلـ  –لالسف  –مَنْ ال
يـلـتــزم بـاحلـد األدنى من الـلـيـاقـات األدبـيـة واالخالقـيـة
واالجتـماعـية  ويـختـار صِيَـغاً تـقطـرُ عدوانـية وتـهجـما
واتـهــامـا بــالـبــاطل فـنــضـطــر الى اخــراجه من قـائــمـة

األصدقاء وحَسْبهُ أنْ يكون ذا طن كالذباب ...

` U  5  r U

أربيل

Õd  `O UB
شفى إثر الشاعرة أسماء بـنت صقر القاسـمي تكتب بعد خـروجها من ا
عـملـيـةٍ جـراحـيـةٍ فـيهـا نـسـبـة من اخلـطـورة تمـت بنـجـاح عـلى يـد الـطـبيب

العراقي علي الغريباوي  .
بهجةالعافية

شفى للتو  خرجت من ا
الباب أغلق الكثير من األسئلة 

وترك نافذة األصدقاء قريبة من القلب
كان السرير نائماً 

ومخدة األحالم مسهدة 
الرضا يهدهد خياالتي بالغيم 

مالك يضع على  رأسي طاقية البوح 
وأنا  أسابق النهر إلى مصب السالمة

ثابة مزهرية في راحة القلب  كل هاتف كان 
كل زيارة كانت حديقة 

تركت جسدي يطفو على األنس بالله 
غرق البحر في مساحات التعب 

غرقت أشياء كثيرة 
وبقيت أنا واألغنيات وبعض األهل 

واألصدقاء
كانت الساعات تعيش مساراً موجياً

صور الذاكرة 
خطوات العمر 

شاعر اخملتلفة حشد هائل من ا
وسقطت كل الفراغات الهشة من محطات الوقت 

راحل احلرجة فقط  في ا
نرى ما هو حقيقي تماماً 

كن أن نعيش معه إلى آخر الرحلة وما 
يجري الطريق على اخلطى 

وأنا  أرتب أفكاري في دوالب األيام 
مرضة كان أبيضَ أيضاً  صوت ا

رائحة الدواء 
مشاعر القرب من الذات 

عت جنومها في أعماقي كاحلن وقرارات عميقة 
أصل اآلن إلى غرفتي 

كحياة جديدة 
أترك ظل ابتسامتي في كل الزويا 

أجمع أغنياتي من الطاولة والشرفة وخيال الندى 
وأبثها من جديد كبطاقة معايدة لكل الكائنات

أحجز اآلن طاولة لليل 
والركن اجلميل من الذاكرة 

وأهمس للقمر في السماء بحديث جانبي 
أترك لألغنيات أريكةً واسعة 

يغمرني دفء غامض 
وأترك خيالي يـطير كـالعنـقاء إلى آخر بـقعة ضوء

في أعماقي
أصنع شجرة ً من الكلمات 
وأعلق عليها مصابيح الفرح

فكر ح يسجن.. ا
ينتشر فكره 

ب الناس ويأتي 
ا ال يتمناه  احلاكم.

صري احمد عبده ماهر 77 سنة.. ستشار ا ا
وذجا. ا

تظاهرة آالف
االيراني في

طهران

جولة على م زورق
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اجلـمــاهـيـريــة الـتي تــكـون الـشـوارع
راسل الرئـيسـية مـغلـقة فـيهـا وفقـا 
من وكــالـة فــرانس بــرس.ولـلــسـودان
تـــــــاريـخ طــــــويـل مـن االنـــــــقـالبــــــات
الـعسـكـرية وقـد تـمـتع بفـتـرات نادرة
ـوقــراطي مــنـذ فــقط من احلــكم الــد
اســــــتــــــقـاللـه عـــــام .1956وأصــــــبح
الـــبـــرهــان الـــذي خـــدم في ظل حـــكم
الـبــشـيـر الــذي اسـتـمـر ثـالثـة عـقـود
رئـيس الـسـودان بـحـكم االمـر الـواقع
بعدما أطاح اجليش الرئيس وسجنه

سيـادة انتـقـاليـا جديـدا استـبعـد منه
ثل لقوى احلرية والتغيير أربعة 
عـارضة لـلـعسـكر) (ائتالف الـقـوى ا
ــــنـــــصــــبـه رئــــيـــــســــا واحـــــتــــفـظ 
لــلـمـجــلس.كـمــا احـتـفـظ الـفـريق أوّل
محمّد حمدان دقلو قائد قوّات الدعم
ـتّهـمـة بـارتـكـاب جتاوزات الـسـريع ا
إبّـان احلـرب في إقــلـيم دارفـور خالل
عهـد الـبشـير وأثـنـاء االنتـفاضـة ضدّ
ــوقــعه نــائــبــا لــرئــيس الــبــشــيــر 

اجمللس.

عبد الله حمدوك

في الـعام .2019وتـرأس الفـريق أول
الـبـرهان مـجـلس الـسـيـادة الذي ضم
شــخـصـيــات عـسـكــريـة ومــدنـيـة مع
حـــمــــدوك رئــــيس احلــــكــــومـــة.لــــكن
االنــقـسـامــات الـعـمــيـقـة والــتـوتـرات
دني أثرت ستمرة ب اجليش وا ا
ـرحـلـة االنـتـقـالـيـة وقد سـلـبـا عـلى ا
تكللت بانقالب عسكري قاده البرهان
اضي.ويـؤكد البرهان أنه لم الشهر ا
يـــفــــعل ســــوى "تـــصــــحـــيح مــــســـار
الـــثــورة".وشـــكّل الــبـــرهــان مـــجــلس
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بـيالروسيا دولة مستـقلة وذات سيادة  وكانت إحـدى اجلمهوريات اخلمس
عـشـرة في االحتـاد الـسـوفـيـتي الـسـابق  ولـهـا حـدود دولـيـة مع جـمـهـورية
بولندا العضو في االحتاد األوروبي منذ عام   2004أثناء أزمة الالجئ أو
ضـحايـا الالجئـ ب الـدولة بـيالروسيـا واالحتاد األوروبي  الـصراع ب
تـلك الـدول ومـينـسك بـسـبب اسـتـغالل الـبشـر في صـراعـهـا الـسـياسي مع
الـدول األوروبـيـة في االحتـاد األوروبـي  وخـاصـة مع بـولـنـدا الـتي اتـهـمت
االحتــاد األوروبي بـدفـع مـيــنــسك دفع الـالجـئــ إلى شــرقــهــا من احلـدود
بـهدف زعـزعة األمن واالسـتقـرار واالستـغالل والتهـريب الذي دفـع مواطني
عـدة دول أبرزها العراق و إقلـيم كوردستان  للهجـرة والبحث عن ملجأ في
بـيالروسيـا على أمـل العـبور إلى دول االحتـاد األوروبي.  وهو اتـهام تـنفي
اضي جـمهوريـة بيالروسـيا  إلى أن أعـلنت احلكـومة الـبولنـدية األسـبوع ا
حـالة الطوار على حدود بالده مع بيـالروسيا  على خلفيـة قضية الهجرة
غـير الـشرعـية واسـتغالل تـلك العـملـية في صـراعهـا مع أوروبا  إلى ذلك 
اتـهـمت احلـكـومـات األوروبـيـة بـيالروسـيــا بـتـدبـيـر "مـسـرحـيـة رهـيـبـة" عـلى
هـاجـرين اليـائـس  وفـقًـا للـوكاالت احلـدود مع بولـنـدا  مسـتـغلـة "آالف ا
ـستـغَلـ و يجـمعـونهم هـاجرين ا الـدوليـة واألوروبيـة. يأخـذون اآلالف من ا
عـلى احلـدود. هــنـاك مـشــكـلــة حـقـيــقـيـة في مــوضـوع الـصــراع بـ الـدول
األوروبـية ضحايـا من دول الشرق األوسط ودول آسيـوية أخرى  حيث يتم
ـهـربـ وبـالـتـعـاون مع مـجـمـوعـات من دول ـواطن ". من قـبـل ا اسـتـغالل ا
االحتـاد السـوفـيـتي السـابق ذات األحالم الـوهـميـة بـاحلـصول عـلى اإلقـامة
والـعـمـل في دول االحتـاد األوروبي  يــذكـر أن كل ضـحــيـة لـهــذه الـعـمــلـيـة
ستغَل من قبل الـوهمية واالجتار بالبـشر يخسر آالف الدوالرات لـلمواطن ا
شـركات الـتـهريب واجلـماعـات في تـلك البـلدان  غـيرت
ـسـار ـسـاويــة لالجـئـ فـي بـيالروسـيــا ا الـظــروف ا
الـصحيح للجوء واستبـدلت باستغالل البشر في تلك
هرب والدول األوروبية غير الـعملية الالإنسانية ب ا

االحتاد األوروبي . 
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{ الـقــدس (أ ف ب) - قـتل شـخص
وأصـيب ثالثـة آخـرون بـجـروح في
هــــجــــوم مــــســــلح امس االحــــد في
ـة بالـقـدس الشـرقـية الـبـلدة الـقـد
كـما أعـلنت الـسـلطـات االسرائـيلـية
مــشــيـــرة إلى أن مــنـــفــذ الـــهــجــوم
قـتـل.ولم حتـدد جـنـسـيـة الـضـحـايا
على الـفور. وقال مـستشـفى هداسا
في القـدس إن رجال يبـلغ من الـعمر
 30عــامـا تـوفي مـتــأثـرا بـجـروحه.
وأكـدت الشـرطة االسـرائـيلـية مـقتل
مـنـفـذ الـهـجـوم الـذي أعـلـنت قـوات
األمـن "حتــــيــــيــــده" دون أن حتـــدد

هويته.
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الى ذلـك  تـــلـــقى الـــفــــلـــســـطـــيـــني
مصطـفى الصواف بعـد نشره مقاال
عـلى حـسـابه عـلـى موقـع "فـسـبوك"
ـاضي ينتقـد فيه الشركات الشهر ا
الي من اخلاصة التي تسـتفيد با
سـفر الفـلسـطيـني عـبر مـعبر رفح
مع مصر اتصاال هاتفيا يطلب منه
ــنـشـور.روى الـصـواف (61 إزالـة ا
ــنــشــور "الــرحــلـة عــامــا) في ذلك ا
الـشــاقـة" لـلــفـلــسـطــيـنــيـ عــنـدمـا
يــريـدون مــغـادرة قــطــاع غـزة عــبـر
ـنفـذ الـوحيـد لـلقـطاع مـعـبر رفح ا
الـى الـعــالم اخلـارجـي غـيــر الـواقع
ــبـالغ حتت سـيــطــرة إسـرائــيل وا
ــالـيــة الـضــخـمــة الـتي جتــبـيــهـا ا
شـــركـــات خـــاصــــة من الـــراغـــبـــ
ــــغــــادرة الـــقــــطــــاع أو الــــعـــودة
ـتــصل به عن نــفـسه الــيه.وعــرّف ا
فقط أنه تابع حلركة حماس وطلب
ــــنـــــشــــور بـــــســــبب مــــنـه إزالــــة ا
وضوع" بـالنـسبة الى "حسـاسيـة ا
ـــصــريــ و"احــتـــمــال أن يــضــر ا
" وفق مــا يـقـول بــالـفـلــسـطــيـنــيـ
الــــــصـــــواف لــــــوكــــــالـــــة فــــــرانس
بــرس.وعـــمل بــعــد االتـــصــال عــلى
قال.وتفـرض إسرائيل منذ سحب ا
نحو  15عاماً وبعد سـيطرة حركة
حــمـاس عـلى قـطــاع غـزة في الـعـام
 ?2006حـــصــــاراً مـــشــــدداً بـــريـــاً
وبــحـريـاً وجـويــاً عـلى هـذا اجلـيب
الـفـقـير الـذي يـعـاني نـصف سـكانه
مـن الـــبـــطـــالـــة وغـــالـــبـــيـــتـــهم من
الـشــبـاب.وأمـام ســكـان قــطـاع غـزة
ليون في الذين يتجاوز عددهم ا
حــال أرادوا اخلــروج مـن الــقــطـاع
طـريـقان: إمـا عـبر مـصـر وإما عـبر

عـابر مع إسـرائيل الـتي ال يسمح ا
لهم بـسلـوكهـا إال بأذونـات وحاالت
اسـتثـنائـيـة.وغالـبا مـا تكـون فرص
احلـصــول عــلى تـصــريح ســفـر من
الـــســلـــطــات اإلســـرائــيـــلــيـــة شــبه
مـعــدومــة بـالــنــسـبــة لــلـمــواطــنـ
الــعـاديــ فـي ظل شــروط صــارمـة
لـلـغـايـة تـفـرضـهـا الـدولـة الـعـبـريـة
ـســافـرين بــيـنـهــا بـعض لــتـنـقـل ا
احلـاالت الـطـبـيـة وعـدد مـحدود من
الـتـصــاريح الـتـجـاريــة.عـلى مـعـبـر
رفح يـســتـلـزم الــعـبـور غــالـبـا دفع
مــئـات الـدوالرات لـشــركـات خـاصـة
مـقابل تـأم الـسـفر وهـو ما يـزيد
من إحـــبــاط الــغــزيـــ وشــعــورهم
بـاحلـصار.وعـلى بـعد مـسـافة نـحو
 100مـتــر تـقـريــبـا من مــعـبـر رفح
يقـع مطـار غزة الـدولي الذي افـتتح
وسط احتـفاليـة ضخـمة عام 1998
حضرهـا الرئيس األمـيركي األسبق
بيل كلـينتـون.إال أن إسرائيل دمرت
ـــطــــار في بـــدايـــة االنــــتـــفـــاضـــة ا
الفـلـسـطـيـنيـة الـثـانـيـة (ب 2000
و ?(2005ولم يـــتــــبق مـــنه ســـوى
أنقاض ومـدرج يغطـيه عشب يرعى
ـاعـز.في عـام  ?2013تـمتع عـلـيه ا
سكان القطاع بتسهيالت في السفر

ـعــبــر بـعــد تــولي الــرئـيس عــبــر ا
اإلسـالمي مــــحـــمــــد مــــرسي ســـدة
احلـكم في مصـر إذ تـمكن عـشرات
اآلالف منهم من السفـر حينها لكن
ـســافــرين انــخــفض بــشـكل عــدد ا
رسي.وأغلقت كبير فور اإلطـاحة 
ــصــريــة مــعـبــر رفح الــســلــطــات ا
لــفـتــرات طـويــلــة ألسـبــاب أمـنــيـة
مشيرة الى عملـيات تهريب أسلحة
ومـــقــــاتــــلــــ في االجتــــاهـــ أو
كــوســيــلـــة لــلــضــغـط عــلى حــركــة
حمـاس.ويضطـر الراغـبون بالـسفر
إلى الـتـقـدم بـطـلـبـات لـدى حـكـومة
حماس في قائمة قد تمتد ألكثر من
شــــهــــر ودون ضـــمــــان الــــنــــجـــاح
غادرة.وللتغلب على نظام قوائم با
ـواطـنـ الـسـفـر يـضــطـر بـعض ا
الـى دفع مــبــالغ مـــالــيــة لــشــركــات
فــلــسـطــيـنــيـة خــاصـة تــعــمل عـلى
ال تسريع عمـلية السـفر.ومقابل ا
ــســافـر عــلى قــوائم يــوضع اسم ا
لــلـــســفــر الــســريـع بــدال من قــوائم
االنتظـار الطويلـة والبعيـدة زمنيا.
ويـــطــلق عـــلى هـــذه الــقـــوائم اسم
ـالية بالغ ا "التـنسـيقات". وتـثيـر ا
الكـبـيرة الـتي تدفع في هـذا اجملال
غـضب غــيــر الـقــادرين عــلى الـدفع

والــذين يـعـانــون شـتى أنـواع الـذل
خالل السفـر.خالل إعداد التـحقيق
أجرت وكـالة فرانس بـرس مقابالت
مع نحو  12شخصا من سكان غزة
ن تمكـنوا مؤخرا من الـسفر عبر
مــعــبــر رفح ووافــقــوا احلــديث عن
جتـــربــة الـــســفــر شـــرط عــدم ذكــر
هويـتهم.ويروي شـاب عرّف بـنفسه
بـــاسم أحـــمـــد مــعـــانـــاته في وقت
سابق من هذا الـعام عنـدما كان في
رحلة العودة الى غزة من القاهرة.
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وقــد امـتــدت الــرحــلـة أربــعــة أيـام
بـيـنـما ال تـتـطلب مـنـطـقيـا أكـثر من
خـــمـس ســـاعـــات.بــــدأت الـــرحـــلـــة
بـاســتـئــجـار الــشـاب ســيـارة أجـرة
خــاصــة غـادر الــقــاهــرة بـهــا فــجـر
األربعاء مقابل  130دوالرا أميركيا
لنـقله إلـى رفح البـعيـدة قرابة 380
كلم.لـكن الرحـلة تـوقفت عـند مدخل
قــنـاة الــسـويس الــذي كـان مــغـلــقـا
ومكـتظا بـسيارات األجـرة فاضطر
أحـمـد لـتـبـديل سـيـارة األجـرة التي
أقلته من القاهرة بأخرى في مقدمة
ـنـتظـرة.وكانت طـابور الـسـيارات ا
ـصريـة شـددت يـومـها الـسـلـطـات ا
إجـراءاتــهـا األمـنـيــة بـعـد ســلـسـلـة

هـجمـات نفـذهـا متـطرفـون في شبه
جـزيـرة سـيـنـاء.ويـقـول أحـمـد "فتح
اجلنود حـقائبي وصـادروا العطور
والـسـجـائـر فـتـحـوا حـسـابي عـلى
فــيــسـبــوك وتــفــرجــوا عـلـى بـعض
صوري اخلاصة".ويتابع أنه خضع
لـثـالث عـمــلــيــات تــفــتــيش أمــنــيـة
مـنـفـصــلـة عـلى طــول الـطـريق قـبل
وصـوله مسـاء اخلـميس الـى نقـطة
تــفـتــيش تــبـعــد مــئـات األمــتـار من
رفح.في بــلــدة الــعــريش الــقــريــبـة
أسـتـأجر أحـمد غـرفـة "غيـر نـظيـفة"
كمـا يـقـول مـتـابـعـا أنه مـكث فـيـها
يـوم قـبل تـلقـيه رسـالة تـفيـد بأن
الــطـــريق لــلـــمــعــبـــر أعــيـــد فــتــحه
مجـددا.هرع أحمـد ورفاقه اخلـمسة
إلـى رفح لـكن الــوقت لم يـســعـفـهم
فــنــامــوا في الــشــارع حــتى الــيـوم
رور.أما التالي لينجحوا أخيرا با
فـاطـمـة وهـو أيــضـا لـيس اسـمـهـا

احلقيقي
 فـتــقــول إنــهــا نــامت عــنــد نــقــطـة
تفتيش قرب الـعريش خالل سفرها
ــاضي مع مـــجــمــوعــة من الــعـــام ا
الــــــنــــــســــــاء من الــــــقــــــاهــــــرة إلى
غـزة.وتـتـذكـر "كنت خـائـفـة كـنا في
الــصـحــراء لم يـكن هــنـاك مـاء وال
مرحـاض... كـنا نـسمع الـقصف من
بـعـيـد وكـانـت امـرأة مـعـنـا تـصرخ
طـــــــيـــــــلــــــة الـــــــوقت: ســـــــأمــــــوت
سأموت"..وتشرح أنها اضطرت مع
ـنهـارين بـالبـكـاء للـنوم أطـفـالهـا ا
حتت احلـافلـة خالل الـليـلة الـتالـية
الــــتي أمــــضـــوهــــا فـي الـــعــــريش.
وشـــهــدت شـــبه جـــزيـــرة ســـيـــنــاء
احملــــاذيـــــة لــــغـــــزة خالل األعــــوام
ــاضـيــة هـجــمــات عـديــدة شـنــهـا ا
عــــنـــاصــــر من تــــنـــظــــيم "الــــدولـــة
اإلسالمـيـة- واليـة سـيـنـاء" مـا دفع
صـريـة الى نـشر نـقاط الـسـلطـات ا
تـفــتـيش أمــنـيــة عـديــدة عـلى طـول
الطريق.ويقول أحمد متنهدا "نحن
مـواطــنـو غـزة لم نــعـامل مـعــامـلـة
سيئة? وكأننا جميعًا إرهابيون أو
أفـــراد فـي حــمـــاس لـــكـن حـــمــاس
لــيـست غـزة".ويـضــيف بـحـسـرة أن
إحـبـاطـا أصـابه بـعـد لـقـائه بـزمالء
قــامـوا بــالــرحـلــة خالل يــوم واحـد
فــقـط والــفــرق أنــهـم قــامــوا بــدفع
مـقــابل الـســفـر ضــمن خـدمــة كـبـار
الـشـخـصـيات.في قـطـاع غـزة تـقدّم

شركات محـلية عديـدة خدمات سفر
لكبار الـشخصيات تـشمل التنسيق
لـلــسـفـر وســيـارة األجــرة اخلـاصـة
مقابل مبلغ تسـعمئة دوالر للخروج
من غـزة بـينـمـا يدفع الـعـائد إلـيـها
 600دوالر بــحـــسب مـــســؤول في
إحـــدى هــذه الـــشــركــات.ويـــضــيف
ــســؤول "إنـــهــا جتــارة احلــدود" ا
مــشـــيــرا الـى أن الــتـــجــارة تـــعــود
بـــــــــقــــــــرابــــــــة  175ألـف دوالر في
اليوم.وتقـول هبة وهي فلسـطينية
مقيـمة في اخلارج خـالل زيارة لها
الى غزة إنها ظـلت سنوات ترفض
اجمليء الى الـقطـاع لتـفقـد عائـلتـها
بسـبب مشقـة الطريق. "كـنت خائفة
جــــدا من الــــرحــــلــــة انــــطالقــــا من

القاهرة".
 UOB A « —U³

وتـشيـر الى أنهـا دفعت لـقاء خـدمة
كـبار الـشخـصـيات وإنـها مـستـعدة
لـدفع ألف دوالر أخرى لـلـخروج من
غـزة وحتـلم بـاليـوم الـذي سـيـكون
في إمـكانـها فـيه الدخـول واخلروج
من دون عــائق ومن دون دفع.وأثـار
رئـــيـس غــرفـــة جتـــارة غـــزة ولـــيــد
احلـصـري مـؤخـرا قــضـيـة تـوسـيع
الــتــبــادل الـــتــجــاري وتـــســهــيالت
الــســفــر فـي اجــتــمـــاعــات عــقــدت
صريون بالقـاهرة.وقال "إخوانـنا ا
ــســافــرين من أبــلــغـــونــا أن عــدد ا
قـــطــاع غـــزة إلـى مـــصـــر ســـيــزداد
وســــتـــكـــون تـــســـهــــيالت كـــبـــيـــرة
ومـــلـــمـــوســـة" مـــا ســـيـــخـــتـــصـــر
الــرحـلـة.وقـال مـسـؤول في حـمـاس
لــفــرانس بـــرس "تــلــقـــيــنــا وعــودا
بـــــــالـــــــتــــــســـــــهـــــــيـالت نـــــــأمل أن
تـتـحـقّق".ويـرى احملـلل االقـتـصادي
عمر شـعبان أن فـكرة دفع العائالت
في غزة أمـواال للـخروج من الـقطاع
ـكن أن تـصـمـد طـويال في وقت ال 
قــرّرت مــصــر االنــخــراط في إعــادة
إعــمــار الــقـطــاع.ويــتــابع "األعــمـال
الــتــجــاريــة احلــدوديــة هي جتــارة
ـصري حتقّق أمـواال طائلـة لكن ا
يـــشــاركـــون اآلن في إعــادة إعـــمــار
غـــــــزة أتـــــــوقع حتـــــــسّـن آلـــــــيــــــة
الــسـفـر".ويـضـيف "من وجـهـة نـظـر
ــزيــد من اقــتــصــاديـــة الــســمـــاح 
الغزي بالسفر مع تقليل التكاليف
ســـــيــــجــــنـي مــــزيـــــدا من األمــــوال

صر. والتأييد"  ¼−Âu∫ عناصر امن تنقل جثة مدني قتل في هجوم بالقدس الشرقية 

عدة. وقال خـبراء حقـوق اإلنسان في
ـتـحـدة في بـيـان الثـالثاء إن األ ا
تبعاته "ستشل حق النساء والفتيات
في احلصول عـلى الرعـاية الصـحية
وتشكل استدارة مثيرة للقلق من قبل
حـكــومـة نـالت إشـادات عــلى صـعـيـد

الـــتــــقـــدم فـي حق احلــــصـــول عــــلى
الرعاية الصحية".

كـمـا حذرت مـنـظـمـة "هـيومـن رايتس
ــــشــــروع "يــــقـــوض ووتـش" من أن ا
بـــشـــكل فـــاضـح" حـــقـــوق الـــنـــســـاء
ويحرمـهن "من الوصول إلى الـرعاية

ـتــعــلــقـة ــعــلــومـات األســاســيــة ا وا
بـــالــصــحــة اإلجنــابـــيــة" وفق بــيــان

اضي. أصدرته األربعاء ا
وعـلى الـصـعـيـد احمللـي قالـت أفروز
ـنـظـمة ـسـؤولـة في ا صـفـارى فرد ا
اإليـرانـيـة لــلـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة إن

الــقـانــون قـد يــزيــد من عـدد األطــفـال
صاب بتشوهات خلقية وذلك في ا
حديث لوكالة "إيسنا". وحذر مسعود
سؤول في الهيئة الوطنية مرداني ا
كافحة مـرض األيدز من أن القانون
قــد يـــزيـــد اإلصــابـــات بـــالــفـــيــروس
وأمـراض مـنقـولـة جـنـسـياً وذلك في
تصريـحات نشرتـها وكالـة "إيلنا" في
الــتـاسع من نــوفـمـبــر. كـمـا اعــتـبـرت
الـنـاشطـة اإلصالحـيـة آذر مـنـصوري
أن "نـسب اإلجـهــاض غـيـر الـقـانـوني
سـتــرتـفع أيـضــاً بـسـبب الــقـيـود مـا
يـعـود بــالـضـرر عـلى الــنـسـاء بـشـكل
أســاسي" في تــصــريـحــات أوردتــهـا

وسائل إعالم محلية.
 u/ e¹eFð

ــــقــــابل دافع مــــحــــمــــد بــــاقـــر في ا
قــالـيــبـاف رئــيس مــجـلس الــشـورى
الـذي يـهــيـمن عـلــيه احملـافـظـون عن

القانون اجلديد.
وكـــتب عـــبـــر "تــويـــتـــر" في األول من
نـوفـمبـر أن لـلـقـانون هـدفـاً أسـاسـياً
هو "جعل مـصالح األسـرة في أولوية
اخلـطـط" وأن دعم "األزواج الـشــبـاب
أو عــلى أعـــتــاب الــزواج وكــذلك دعم
األمـــهــــات واألمـــهـــات الـــعـــامالت أو
اجلامـعيـات قـد جرى تـأكيـده في هذا

الــقـــانــون بــصــورة خــاصــة خلــفض
لقاة على عاتقهن". الضغوط ا

وكانت السلطات اإليرانية أطلقت في
عام  1993بـرنـامـجاً يـحض األزواج
عـلى إجنـاب ولـدين فـقط مـا انـعكس

سريعاً في مجال حتديد النسل.
ــرشـــد األعــلى إليـــران عــلي وشـــدد ا
اضـية على خامنـئي خالل األعوام ا
أن النـمـو السـكاني يـسـهم في تعـزيز
"اقتدار البالد". وقـال "سيصل سكان
إيران إلى  150مليـوناً إن شاء الله"
مــعـــتـــبـــراً أن بــعـض "الــســـيـــاســات
الــســكــانــيـة لــلــبالد -تــلك الــتي كــنـا
نـتـبـناهـا- كـانت سـيـاسـات خـاطـئة"
وذلك في خطاب ألقاه في مايو (أيار)
 2018ونـــشـــر نـــصـه عـــلى مـــوقـــعه

اإللكتروني.
ويعد اجملتـمع اإليراني شاباً إلى حد
ــركــز الــوطـني كــبــيـر. ووفـق أرقـام ا
لإلحـصـاء الـعـائـدة إلى عـام ?2019
يـشـكـل األشـخـاص مـا دون الـ 30من
ـئة من الـعمـر مـا نـسـبته  46.6في ا
إجمالي عدد السـكان الذي يناهز 83

مليون نسمة.
ـو هـذه الـفــئـة الـعـمـريـة كـان إال أن 
سلـبـياً فـي األعوام الـعـشرة األخـيرة

ئة. مع تراجع بنسبة  3.24في ا

{ طهران (أ ف ب) دخل قانون جديد
لألسرة حـيز الـتنـفيـذ في إيران وفق
ما أعـلنت الرئـاسة بـعدمـا أثار جدالً
وانتقادات من منظـمات حقوقية على
خـلفـيـة تقـيـيده اسـتـفادة الـنـساء من
بــعض خــدمــات الـرعــايــة الـصــحــيـة
اإلجنابـيـة. وأخطـر الـرئيس إبـراهيم
رئيسي احلكـومة ببدء تـطبيق قانون
"جتديد شبـاب السكان ودعم األسرة"
الـذي أقــره مـجـلس الـشــورى الـشـهـر
ــــــــوقع ــــــــاضـي وفق مـــــــــا أورد ا ا
اإللكتروني لـلرئاسـة ليل االثن 15

نوفمبر (تشرين الثاني).
ــوجب نص الــقــانـون ســتــصـبح و
اختبـارات الكشف اخـتياريـة وسيتم
فرض قـيـود علـى عمـلـيات اإلجـهاض
وتقيـيد إمـكان احلصـول على وسائل

منع احلمل.
¡U M « ‰uDð œuO

ــقـــابل يـــســعى الـــقـــانــون إلى فـي ا
تـوفيـر دعم بـوسـائل مـختـلـفـة لألسر
وأطــفـالــهـا ويــوكل إلى الـتــلـفــزيـون
الرسمي إعـداد برامج حتض الـنساء
على اإلجنـاب وتـكويـن أسرة عـوضاً
عن اختيار حياة العزوبية أو الركون

إلى اإلجهاض.
ولـقي الـقـانـون انـتـقادات مـن أطراف
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o¹dÞ∫ إمراة ايرانية في طريق وسط طهران

ــدنــيــة والــتــغــيــيــر وهـي الــكــتــلــة ا
الـرئيـسـيـة الـتي قادت االحـتـجـاجات
ــنـاهـضــة لـلـبــشـيـر ووقــعت اتـفـاق ا
تـقـاسم الـسـلـطـة في الـعام  2019مع
اجليش رفـضت اتفـاق األحد. وقالت
في بــيــان "نــؤكــد مــوقــفــنـا الــواضح
عـلن سابقـا بأنه ال مـفاوضات وال وا
شــراكــة وال شـرعــيــة لالنــقالب".كــمـا
ــحـاكــمــة قـادة طــالــبت اجملــمـوعــة 
االنــقالب بــتـهــمـة تــقــويض شـرعــيـة
تـظاهرين العمـليـة االنتقـالية بـقمع ا
وقـــتـــلـــهم.وكــــانت عـــودة حـــمـــدوك
االقـتـصـادي الـذي تـلـقى تـعـلـيـمه في
ــتـحـدة بـريــطـانـيــا وعـمل في األ ا
ومـــنــظــمــات إفــريــقــيــة إلى رئــاســة
احلـكومـة مـطـلبـا رئـيسـيـا لـلمـجـتمع
الـدولي.واضــاف بـيـان الــوسـطـاء أن
االتـفـاق  التـوصل إلـيه بـعـد اتـفاق
بــ فــصــائل ســيـاســيــة وجــمــاعـات
مـــتـــمـــردة ســـابـــقـــة وشـــخـــصـــيــات
عـــســـكـــريــة.وأشـــار الـــبـــيــان إلى أن
"االتــفــاق ســيــعـلـن رسـمــيــا في وقت
الحـق الــيـــوم (االحـــد) بــعـــد تـــوقــيع
شــــروطـه والــــبــــيـــــان الــــســـــيــــاسي
ـــصــــاحـب".وأعـــلـن االتــــفـــاق قــــبل ا
احــتــجـاجــات دعــا إلـيــهــا نـاشــطـون
ـــوقــراطـــيـــة ضــد مــؤيـــديـــون لــلـــد
االنقالب العسكري وهي األحدث في
ســلـســلـة من الــتـظــاهـرات الــتي قـتل
فـيـهـا  40شـخـصــا عـلى األقل وفـقـا
.وشـهد األربـعاء  17تشرين سـعـف
الثـاني/نوفمـبر سـقوط أكـبر عدد من
القتـلى بلغ  16شخصـا معـظمهم في
ضــاحـــيـــة شـــمـــال اخلـــرطــوم الـــتي
يربطها جـسر بالعاصـمة السودانية

ـــؤيـــدة حـــسب نــــقـــابــــة األطـــبــــاء ا
ــوقــراطـيــة.وفي تــغـريــدة عـلى لــلـد
ـــهــــنـــيـــ تـــويــــتـــر دعــــا جتـــمـع ا
السوداني الـذي لعب دورا محوريا
خـالل االنـــتــــفــــاضـــة الــــتي أدت الى
اســـــقـــــاط عــــــمـــــر الـــــبـــــشـــــيـــــر في
نـيـسان/ابـريل  2019الى مـجـمـوعة
من الــتـجـمــعـات طــوال األسـبـوع من
بـيـنـهـا تـظـاهـرة "مـلـيـونـيـة" حـاشـدة

األحد.
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وتـؤكـد الـشـرطـة أنـهـا ال تـفـتح الـنار
ـتـظـاهرين وتـبـلغ حـصـيـلـتـها عـلى ا
وفاة واحدة فقط وثالث جريحا في
صــفـــوف احملــتــجــ بــســبب الــغــاز
سيل للدموع في مقابل إصابة 89 ا
شــرطـيـا.وتــظـاهـر مــئـات في مــديـنـة
اخلـــرطــــوم بـــحــــري شـــمــــال شـــرق
العاصـمة الـسبت ووضعـوا حواجز
عـــلـى طـــرق وأضــــرمــــوا الـــنــــار في
إطـارات مــطــاط وفق مـراسل وكــالـة
ـتــظــاهـرون فــرانس بــرس. وهـتـف ا

بشعارات ضد احلكم العسكري.
وخالل الــــتــــظــــاهــــرات في شــــمــــال
اخلرطوم الـسبت أحـرق مركز لألمن
في خـرطـوم ولم يـتـضح عـلى الـفور
ــســـؤولـــون عن احلـــادثـــة فـــيـــمــا ا
تظاهرون حتميل تبادلت الشرطة وا

سؤولية. ا
وأعلنت الـسلـطات السـبت أنه سيتم
فـتح حتـقـيـق في حـوادث الـقـتل.لـكن
ـــرور جتــري األحـــد كــانت حـــركــة ا
بــــسالســــة في أنــــحــــاء اخلــــرطــــوم
وفتـحت الـشـوارع إلى حد كـبـير في
مشهد مختلف عن أيام االحتجاجات

{ اخلـــــــرطــــــوم (أ ف ب) - تــــــوصّل
الــفـريـق أول عـبــد الـفــتــاح الـبــرهـان
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى
اتفاق بشأن عـودة االخير إلى رئاسة
احلكـومـة الـسودانـيـة وإطالق سراح
ــعـتـقـلـ مـنـذ ـدنـيـ ا الـقــيـاديـ ا
اضي االنـقالب الـعسـكـري الـشـهـر ا
بــــحــــسب مـــــا ذكــــر وســــطــــاء امس
االحـد.وكان الـبـرهـان قـاد انـقالبا في
 25تشرين األول خالل مرحلة انتقال
هشة في الـسودان. وقد اعـتقل معظم
ـدنيـ في الـسـلطـة وأنـهى االحتاد ا
ـدنـيـون والـعـسـكـريون الـذي شـكـله ا
.وقــال أحــد وأعـــلن حــالـــة الــطـــوار
الــوســطــاء الـســودانــيــ فـضـل الـله
بـورمه أحـد قـادة حـزب األمـة لـوكـالـة
فرانس بـرس " التوصـل إلى اتفاق
سياسي ب الفريق أول برهان وعبد
الــله حــمــدوك والــقـوى الــســيــاســيـة
دني على عودة ومنظـمات اجملتمـع ا
حـمـدوك الى مـنـصـبه واطالق سـراح

." عتقل السياسي ا
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وأصــــدرت مـــــجــــمــــوعـــــة وســــطــــاء
ــيـون ســودانـيــ من بــيـنــهم أكـاد
وصحـافـيون وسـياسـيـون انخـرطوا
في مـحـادثـات وسـاطـة لـلـتـوصل إلى
اتفـاق مـنذ انـدالع األزمـة بيـانـا حدد
النقاط الرئيسية لالتفاق.وهي تشمل
إعـادة حـمـدوك إلى مــنـصـبه كـرئـيس
لــــــلـــــوزراء واإلفــــــراج عـن جـــــمــــــيع
ـعـتـقـلـ ومـا قـالت إنه اسـتـئـنـاف ا
الـــتــوافـق الــدســتـــوري والــقـــانــوني
والـــســيـــاسي الــذي يـــحــكم الـــفــتــرة
االنـتــقـالـيــة.لـكن قــوى إعالن احلـريـة
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يـتــطــلع االنــســان بـفــطــرته الــتي فــطـرهــا الــله جل في عـاله الى ان يــجـد في
ـنضـبطـة بقـيمهـا النـبيـلة كـافة كي مؤسـسة االرض االسـتثـمارات االنـسانـية ا

يحيا حياة طيبة مباركة ذات معنى .
ولـكــنـنـا في ذات الــوقت قـد نـرى بــان االسـتـثـمــارات االكـثـر شــيـوعـاً وتـداوالً
ـزيد من مالحظـاً في الـقرن احلادي والـعشـرين تتـمحـور في احلصـول على ا
ـكلـفة في ـاليـة بـطريـقة مـبـطنـة مـنحـرفـة عن القـيم االنـسانـيـة وغيـر ا ـوارد ا ا
كن ان تتسارع اليها وتميل لها ميالً كبيراً بعض اجراءاتها التنفيذية والتي 
ستفيده من خدماتها بل اغلبها لتصل بهم الى االهتمام النـفوس للشخوص ا
ا لهـا من اثر فاعل في والقـبول والتـبني وقـليل من الرضـا النفـسي الداخـلي 
حتـقــيق رغـبـاتـهم وطــمـوحـاتـهم وتــطـلـعـاتــهم وحـاجـاتـهم
النـفسيـة منـها باقل جـهد وكلـفة ووقت جندهـا حقاً في
االسـتــثـمــار اخلـاص بـالــفـسـاد الــفـكـري والــتـعــلـيـمي

هني . والقيمي وا
{ عن مجموعة واتساب

بغداد
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ـتواضعة حـاولنا مـراراً أن نشخص اخلـلل وقدمنـا وفق رؤيتنـا البسـيطة وا

..
مكن أن نقدمه ألنقاذ العراق لكن ..!! ا هو با

لم نفلح ..??
سـيـقى الــوضع كـمــا هـو مـادامت هــذهِ الـطـغــمـة الــفـاسـدة من قــادة الـكـتل
واألحزاب ال تتقن أال لغة الوعيد والتهديد والقتل وسرقة خيرات العراق..??
جـميـعهم فـاسدين قـادة الكـتل واألحزاب وبال أسـتثـناء .. تـفكـيرهم الـضيق
وعـقولهم اخلاوية حتتاج ردة فعل مزلزلة تـقلب الطاولة على رؤوسهم العفنة

رؤوس الدجل والنفاق واخلداع ..
فـلتتحد جميع الـقوى الوطنية صـفاً واحداً ألنقاذ العـراق من عصابة النظام
الـبائس الـذي تـعجـز اللـغـة أن تصف عـهـرهُ السـياسي

قيت.. ا
ســؤال يـطــرح نــفــسه مــاذا قــدمت أحــزاب الــفــسـاد
عـصابة احلكم لـلعراق وللـمواطن العراقي من 2003

ليومنا هذا ..??

ُدَّعًى عـليه . وكذلك في ـدعي وا ـقامة ا في القـانون هنـاك طرفـ في الدعوى ا
الـعـقـود . وهـنـاك طـرف ثـالث اذا وجـدت حـاجـة او مـصـلـحـة في دخـوله . ولـكل
طـرف من هـذه االطـراف حـقـوق والـتزامـات  وعـنـد اخالل اي طـرف بـالـتـزاماته
فـعلـيه عـقـوبات او اجـراءات مـعيـنـة مـنصـوص عـليـهـا بالـقـانـون او بالـعـقد .وفي

تنازع باخلير.  اجملتمع هناك طرف ثالث يصلح ب الطرف ا
امـا بـالسـيـاسـة فـهنـاك طـرف ثـالث يـكون غـامـضـا  ويـذكر لـلـداللـة عـلى الـعمل

السئ الذي تقوم به جهة مجهولة الهوية .
وفـي العـراق شـاع اسـم الطـرف الـثـالث فـي انـتـفاضـة تـشـرين  2019 . اللـقـاء
ـتـظـاهـرين والنـاشـطـ ضـد الفـسـاد الـسـياسي واالداري الـلـوم عـليه فـي قتل ا

والعمالة لالجنبي . 
أجورة  ومن وراءها ـهدي سيـئة السـيط وابواقهـا ا وكانت حـكومة عـادل عبد ا
يلـيشيـات الوالئيـة تبـرر غدرها بـابناء الـشعب بالـقاء التـهم على طرف مـجهول ا
سؤوليـة القانونية واجلنـائية في استخدام سمته الـطرف الثالث  للتـخلص من ا

ظاهرات واغتيال الناشط .  فرط لقمع ا العنف ا
تظاهرين تارة اخرى ثم اصبح الـطرف الثالث يستهدف القوى األمـنية تارة  وا

.
وكلـما أُرِيـد نكـران اي عـمل سئ او شنـيع ذكر الـطرف الـثـالث فاصـبح شمـاعة

سؤولية . جاهزة في كل وقت للتملص من ا
وهـكـذا اصــبـحت احلــكـومـة ومن وراءهــا االحـزاب احلـاكــمـة غـيــر  قـادرة عـلى

االستغناء عن نظرية الطرف الثالث  حتى صار جزء من هويتها .
وهذا مـاشاهـدناه ايضـا في ادعاءات تـزوير االنـتخابـات االخيـرة  فهـناك طرف

ثالث تسبب في خسارتهم الفادحة باالنتخابات !
وفي محـاولة اغـتيال الـسيـد مصطـفى الكـاظمي رئـيس الوزراء الـعراقي باطالق
ـيلـيـشيـات الـوالئيـة من مـسؤولـيتـهـا عنه اربـعـة صواريخ عـلى داره . تـنصـلت ا

سؤولية على الطرف الثالث ! رغم تهديداتها السابقة له  فتم القاء اللوم وا
وهـكذا فـعـند كل وضع حـرج للـمـيلـيـشيـات  يظـهـر لنـا الطـرف الـثالث لـتـحمـيله

سؤولية . ا
حـتى اصـبح الـطرف الـثـالث شـبحـا  يـهدد الـوضع الـسيـاسي واالجـتـماعي في
همـات واالعمال القـذرة للميـليشـيات تعزى الى الـطرف الثالث . العـراق . فكل ا
تظاهرين والنشطاء السياسي  وليس انتهاء" بالتآمر ابتداء" من قتل وخطف ا

على رموز الدولة بوضح النهار . 
ان حتـمـيل الـطـرف الـثـالث اجملـهـول لـلــمـسـؤولـيـة مـرارا وتـكـرارا لـلـتـخـلص من
التـبعات الـقانـونيـة يؤكد مـدى االنحـطاط والـتعامل الالاخالقـي والالانساني من
نـفلتـة التي تصـول وجتول حتت مـسميـات وطنيـة او مقدسات يـليشـيات ا قبل ا

دينية . ويظهر مدى هزال الدولة وضعف االمن العام وسلطة القانون .
ازاد الـط بـلة الـفـساد الـسيـاسي واالداري وانـتشـار الـرشوة واحملـسوبـية و
والتـهديـد بالسالح . اضـافة الى فـسح اجملال لـلتـدخالت الدولـية واالقـليـمية في

الشأن العراقي .
عـطيات والـكوارث سبـبها الـرئيس تعـدد مراكز الـقوى وميـليشـياتها  كل هذه ا

وماينتج عنها من تعدد مصادر القرار  الذي ادى الى فقدان هيبة الدولة .
ـسلـحـة (عـلى وفق الـعـالم االجـتـماعـي ماكس ان عـدم احـتـكار الـدولـة  لـلـقـوة ا
فــيـبـر)   قـد تـسـبب في الـتـطـاول عـلـيـهــا من قـبل جـهـات حتـمي نـفـسـهـا بـقـوة
ـنافية السالح  وحتـميل الطـرف الثالث لـلمسـؤولية عن كل االعـمال العـدائية وا
لـلـقـانون وحلـقـوق االنسـان . ان شـبح الـطرف الـثـالث سيـظل يالحق مـؤسـسات
ا هـنالك مـيلـيشيـات وسالح مـنفلـت خارج اطار دني والـنشـطاء  طـا اجملتـمع ا

الدولة  مع غياب سيادة القانون واالفالت من العقاب .
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تــعـلـو الـبـاب االصــلي. تـولى الـدكـتـور
االصــيل تــقــد نــبــذة مــخــتـصــرة عن
الـدول والـسالالت الـتي حكـمت الـعراق
واثـارهم بعد سقوط الدولة العباسية
بــعـدهـا الـتـفت الى االســتـاذ مـصـطـفى
جـــواد طــالــبـــا مــنه الــكـالم عن تــاريخ
اخلـان الـذي  حتويـله بـعد صـيـانته
وتـــرمــيـــمه إلى مـــتــحف يـــضم االثــار
الــعـــربــيــة فــأفــاض االســتــاذ اجلــواد
بـاحلديث عن العهد اجلـالئري وتشييد
ـرجانـية عـلى يد أمـ الدين ـدرسة ا ا
مــرجـــان وفي عــهــد الــســلــطــان اويس
اجلـالئــــري في الــــعـــام 1356 مــــيالدي
والــذي يــعــرف الــيـوم بــخــان مــرجـان.
تحف الـذي ضم آثاراً قيمة ويـذكر ان ا
اكـــتــشــفـــتــهــا دائــرة االثـــار في كل من
الـــــكـــــوفـــــة وواسط وســـــامـــــراء. ومن
اريــحــيــات االســتــاذ مــصــطــفى جــواد
دير الـعام بقوله الـتفاتـته الى السيـد ا
أثر ألـم يكن من األجدر ان نطلق اسم ا
ـكان?. فـرد علـيه األصيل أن عـلى هذا ا
ـتـحف أبلغ وأجـمل النـها مـكان كـلـمة ا

حلفظ التحف. 
وفـي حقـل الـصـحـافة واإلعـالم مـوهـبة
لـألصـيل إذ جــاء في مــقــالــة لألســتـاذ
ســـالم االلــوسي: (لـــقــد قــدم الـــدكــتــور
نــــاجـي االصــــيل في االثــــار خــــدمــــات
جـليلة من ضمنها إصدار مجلة سومر
الــــتي تـــبــــوأت مـــركـــزا مــــرمـــوقـــا في
االوسـاط الـعلـميـة واالثـارية في الـعالم
حـيث ظهـر العـدد االول منـها فـي العام
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. إن آخـرين من غـيـر الـعـرب لـفـلـسـط
الـسـكـان الـيـهـود الـعـرب في فـلـسـط
لديهم الرغبة للتعاون مع العرب ل

). وقد اظهرت آمـل فيه خيـر فلسطـ
ــذكــرة تــأيــيـــد نــاجي األصــيل هـــذه ا
ـلك فـيصل االول ـغفـور له ا ـشـروع ا
الـذي تـبـنـاه نـوري الـسـعـيـد في الـعام
1936): إن احلل الــوحـيـد لــلـمـعــضـلـة
الــفــلــسـطــيــنــيـة هــو تــأســيس احتـاد
كـونـفـدرالي من ثـالث دول هي الـعراق
وشـرق األردن وفلسطـ على أن تبقى
هـذه الدول متمتعة بحكم ذاتي وتكون
كـيانا واحـداً من وجهة الـنظر الـدولية

وتكون بغداد عاصمة لهذا االحتاد).
لــلـدكــتـور األصـيـل مـوهـبــة أخـرى في
اآلثـار فـقد كـان مديـر اآلثـار العـام ب
عـــامي 1958 – 1944 وتـــذكـــر هـــنـــا
ــلك حـــادثـــة تــاريـــخـــيـــة هي زيـــارة ا
ــرحــوم فـــيــصل الــثــاني الــصـــغــيــر ا
لــــلــــمــــتـــحـف الــــعــــراقي وكــــانت في
ـدير الـعام اسـتـقبـاله هـيئـة بـرئاسـة ا
االصـــيـل واألســاتـــذة طـه بـــاقـــر امــ
ــتــحف الــعــراقي ومــصــطـفـى جـواد ا
ـالحظ الــفــني وفــؤاد ســفــر االثــاري ا
ـعروف والـسيـد سالم االلـوسي دليل ا
ـتحف. يـذكر االسـتاذ سـالم االلوسي ا
ـــلك كـــان مـن بـــاب االثــار أن دخـــول ا
الـــعــربــيــة في خـــان مــرجــان من بــاب
شـارع الـسمـوأل وهي باب مـسـتحـدثة
الن الــــبــــاب االصـــلـي يـــقـع في ســـوق
االقمشة بداللة الكتابة التاريخية التي

بغداد
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ولــــد نـــاجي األصـــيـل أواخـــر الـــقـــرن
الــتــاسـع عــشــر (ســنـة 1897) وتــوفي
سـنة 1963 وكـان يـضطم عـلى مواهب
عــدة فـفي  الـعــمل الـدبـلــومـاسي كـان
أول قــنـصل عـام في جـدة الـعـام 1931
ثم مـديراً للـشؤون اخلارجـية بالوزارة
الــعـام 1934 ثم رئــيـسـاً لــلـتـشــريـفـات
ــلـكـيــة الـعـام 1936 ومــسـتـشـاراً في ا
ـفـوضيـة الـعراقـيـة في طهـران الـعام ا
1936 وبـعـد انقالب بـكـر صدقي الـعام

1937 استوزر  للخارجية. 
نـذكر هنا مذكرته التاريخية اجلريئة
بــخـصـوص الــقـضـيــة الـفـلــسـطـيــنـيـة
ولــعـلـهـا مـذكــرة نـادرة من بـ وثـائق
وزارة اخلـــارجــيـــة احملــفــوظـــة الــتي
حتـمل تاريخ 18 شباط  1937 وجاءت
رداً عــلى تـصــريح جـورج رمــبل مـديـر
الــدائـرة الـشـرقـيــة بـوزارة اخلـارجـيـة
الــبـريـطـانـيـة عــنـد زيـارته إلى بـغـداد

بـحضور الـسفيـر البريـطاني في بغداد
ـا جـاء في تـصـريح (كـالرك كـيـيـر) و
الـــزائــر الـــبــريــطـــاني: (إن احلـــكــومــة
الـبـريـطـانـيـة قـد قـطـعت عـهـداً لـلـيـهود
ـيـة األولى مـقـابل ما إبـان احلـرب الـعا
قــدمـوه من مـسـاعـدات كـبـيـرة أدت إلى
انـتـصـار احلـلـفـاء وسـوف ال تـعـدل عن
ـاضي وعــدهـا بــصـدق اآلن اكـثــر من ا
ــانـيـا بــسـبب اضــطـهـاد الــيـهـود في أ
األمـر الذي اثار عطف العالم عليهم في

قضيتهم).
ـــرحــوم نــاجي ردّ وزيـــر اخلــارجــيــة ا
األصـــــيـل في مــــــذكـــــرته: (أن تـــــعـــــدل
احلــكــومـة الــبـريــطــانـيــة عن وعــودهـا
لـليهود ال يعني اضطهاداً في بلد آخر.
إن احلــكــومـة الــبــريــطـانــيــة كــانت قـد
وعـدت الـيهـود العـرب بـوطن قومي في
فــلــســطــ وســبق لــهــا أن بــرت بــذلك
الـوعــد ولـيس هـنـالك داعٍ جلـلب يـهـود

. 1945 وكانت تصدر بطبعت شهرياً
وكـــــانت آخـــــر مـــــواهـــــبه فـي اجملــــال
الـتربـوي فقـد كان السـفيـر األصيل قد
عـلـمـ الـعام اصـبح اول مـديـر لـدار ا
1929 ونـالحظ هنا كلمة (مدير) وليس
عـمـيـداً والـذي أصـبح فـيـمـا بـعـد دار
ــعـلـمـ الـعـالـيــة الـتي خـرّجت كـبـار ا
نصرم. االسـاتذة والعـلماء في القـرن ا
انــتــخب رئــيــســا لــلــمــجــمع الــعــلــمي

العراقي العام 1953 ومن مؤلفاته:
عتصم على القاطول - مدينة ا

درس من رواد الفكر العربي - فهمي ا
احلديث
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ـفتش ديـنـة" ومسـرحـية "ا و"غـريب في ا
الـعـام" جلـوجـول و"يـسـيـنـ في الـربـوع
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة"(1989) و"مـــــــذكــــــرات
صـيـاد"(1984) و"رودين" و"عـش النـبالء"
أليــفـــان تـــورجـــيـــنـــيف و"مـــســـرحـــيــات
بـوشك .(1986)”نـشرت أختـها بـلقيس
روايـتـها الـوحـيـدة بـعـد عـدة سـنوات من
رحـيـلـهـا ( إذا األيــام أغـسـقت )  وهـنـاك
عـــمل روائي آخــر لـــهــا لـم يــلــقـى الــنــور

(وميض برق بعيد ) . 
حــيـــاة شــرارة زوجــة طـــبــيب الـــكــســور
والـعظام الشهـير محمـد صالح سميسم 
ويـــذكــــر إنه أعـــتـــقـل في يـــوم أجـــرى به
خـمسة عمـليات جلرحى احلـرب العراقية
اإليرانية عام 1982 وقد مات في ظروف

غـــــامــــضــــة وأصــــابع
االتــهـــام تـــشــيـــر الى
اخملـابـرات الـعـراقـية
في قـتــله تـاركـاً بـعـد
رحـيله زوجته حياة
وبـنتان مها وزينب
. وحياة هي البنت
الــثـــالــثـــة لالديب
مـــحـــمـــد شـــرارة
بـعـد بنـتـان مر
وبـلــقـيس  وقـد

ســــمـــاهـــا والـــدهـــا (
ثـــــالــــثــــة االثــــافي ) .
تـقـول أخـتـهـا بـلـقـيس
ومن خالل روايــتــهــا ”
إذا األيــــــام أغــــــســــــقت

ذات يـوم من شهـر آب عام 1997تواردت
االخــبــار بـفــجــيــعـة االســتــاذة واالديــبـة
ـوت مـفـجع ـتـرجـمــة حـيـاة شــرارة  وا
أقرب الى التراجيديا السوداء مع أبنتها
الكـبيرة مهـا وجنت أبنتها الـثانية زينب
ـوت فكثـرت التـكهنـات حول طـريقة من ا
ودوافع مـوتها  قـد يكـون أرتباطـاً بأزمة
الـوضع السيـاسي في العـراق وأشكاالت
سـيـاســة الـنــظـام في الــتـعــامل مع مـلف
احلــصــار الـــدولي وتــداعــيــات أســلــحــة
عارض الـدمار الشامل وسـياسة قـمع ا
. في الـلحـظة األولى الـتي طرقت سـمعي
تـلك اخلـبــريـة احلــزيـنـة  وفي مــحـاولـة
يـائسـة للـصـدمة لـزمة قـلـماً جـاف وورقة
بــيـضــاء ورحت أدون شــذرات من ذاكـرة
ـاضي الـقـد  عنـدمـا كـانت إسـتاذتي ا
لـثالثـة سنـوات مضـت في اآلداب جامـعة
بـغداد تـلقـي دروساً عـليـنـا حول فـطاحل
االدب الـروسي والـتي توسـمت رسـالتـها
ب ( تــولــســتــوي فــنــانــا )  وبــعــد أيــام
نــشــرت تــلك الــشـذرات عن حــيــاتــهـا في
مـجـلـة ( رسـالـة الـعـراق ) . عـندمـا كـانت
اخلـــطــوط مــاشـــيــة مع الــربـع في نــشــر
مــنـــشــوراتي قــبل مـــا تالص وتــتــقــاطع
واقف والرؤى حول االحتالل والعملية ا

وقف الوطني .  السياسية وا
حــيــاة هي أبـــنــة االســتــاذ
والـشــاعــر مــحــمــد شـرارة
لــبـــنـــاني االصل وعـــراقي
الـــهـــوى . ولـــدت في عـــام
 1935في مـديـنة الـنجف
وتــوفـــيت انـــتـــحــاراً هي
وابـنـتــهـا مـهـا عن طـريق
اســـتـــنـــشـــاق الــغـــاز في
 .1997انــــــضــــــمـت إلى
احلــركــة الــيـســاريــة في
الــــــعـــــــراق ودرسـت في
جــــامـــــعــــة بـــــغــــداد ثم
سـافرت في الـستيـنيات
من الـقرن العشرين إلى
روســـــيــــــا لــــــتـــــكــــــمل
دراسـتها. بعـد عودتها
إلى الـعـراق عـملت في
جـامعـة بـغداد - كـلـية
الـــلـــغـــات كـــأســـتـــاذة
لألدب الــروسي فــتــرة

مـن الــزمن حـــتى بـــدأ نــظـــام صــدام
حـس مالحـقتـها بـالـرغم من محـاولتـها
عـدم االعـراب عـن مـواقـفــهـا من ســيـاسـة
احلــــكــــومــــات آنــــذاك. وانــــصــــرفت إلى
الـتأليف والـترجمـة. فنشرت مـقاالت مثل
"تــأمالت فـي الــشـــعـــر الــروسي"(1981)
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ـقـتــضـبـة بـيـنــهـمـا إنـهـا ��”والــرسـائل ا
أنــتــحـــرت تــمــرداً ويــأســاً عــلى الــوضع
الـقـائم بـالـعــراق وإنـحـداره نـحـو الـنـفق
ـظـلم  وفي تـقــديـري الـشـخـصي لـيس ا
غريـباً عـلى شخـصية حـياة لـتوغـلها في
الـروح االنـسـانـيــة وجـوهـر االنـسـان في
نـتـاجات االدب الـروسي  إنـهـا هي التي
قـرأت علينـا وحللت إنتـحارات الروائي
ـير مـايكـوفسكي واألدبـاء الروس ”فالد
 ”سـيرجي يسين  ”وأعـتبرتها في قمة
أحـــتـــجـــاجـــاتـــهم الـــفـــكـــريـــة واالدبـــيــة
واالنــســانــيـة عــلى الــوضع الــســائـد في

االحتاد السوفيتي زمن ستال . 
يــوم األوّل من شــهـر آب (أغــســطس) من
ذلك الـعام تـوقـيتـاً لالنـتحـار مع ابـنتـها
الـكـبيـرة مـهـا. رغم ذلك  تـبـقى يـد نـظام
الــــبــــعث واضــــحــــة ومــــســــؤولــــة  في
انـتـحــارهـا الــذي لم يـكـن إال احـتــجـاجـاً
أخـيراً وصـامتـاً عـلى سنـوات طويـلة من
عاناة على حيـاتها  فمنعها احلـصار وا
من الـسفـر وحجب كـتبـهـا وضيّق عـليـها
. عـلى أن الروايـة نـفسـهـا كانت يـاً أكـاد
رثـاءً لأليام الذهبية اآلفـلة وانطفائها في
بـغداد التسعينـيات. روايتها التي حتمل
جــزءاً مـن ســيــرتـــهــا من خالل بـــطــلــهــا
األســتـــاذ نــعــمــان فـي إحــدى جــامــعــات
الـعراق والضيق الذي يـتعرض له يومياً
كـــجـــزء من حـــالـــة يــــومـــيـــة في حـــيـــاة

العراقي .
الــــدرس األول عــــام 1980 فـي أروقـــة
اآلداب/ بـــغـــداد .
ألـقـيت عـلـيـنـا
نـحن الــطـلـبـة
اجلـــدد نـــبـــذة
مــخـتــصـرة عن
ســــــيــــــرتــــــهـــــا
ــــــيــــــة االكــــــاد
وأهـتماماتها في
مـجــالي الـكــتـابـة
والــتــرجـمــة  ولم
تـمر عـليـنا في تلك
الـــــســـــيـــــرة عـــــلى
سـيرتها الـشخصية
مـــن هــي ?. ومــن أي
بــلـد ?. ظل االعــتــقـاد
مـاشي بيننا لردح من
الــزمن إنـهــا عــراقــيـة
األبــوين . أنــطــبـاعي
مـــنــــذ الــــيـــوم األول
عـنــهـا إنــهـا تــخـفي
حــــزن شـــــديــــد في
روحــــهــــا  إنــــهــــا
هــــادئــــة الــــطــــبع
يــعــلـــو وجــهــهــا
اجلــــــــــــمـــــــــــــيـل
إبـتسامة خـفيفة
 تـــــــــــتـــــــــــشـح
ــالبـس بــــــــــــــــا
الـــــــــســـــــــوداء
تــــــــــــنـــــــــــورة
وقــــــمـــــــيص
وحــــــــــــــــــذاء
وحـــقـــيـــبـــة
ســــــــــــوداء
التــفـارقــهـا
تـخـفي بـها

بعثرة عن مرحلة الزمن القادم أوراقـها ا
وتـداعـيـاتـه عـلى حـيـاة الــعـراقـيـ . في
الــــعــــام 1982تـــــغــــيـــــبت عـن حــــصص
دة أسبوع في مهمة حزبية احملـاضرات 
الى اجلـبل  وفي عودتي في اليوم األول
ؤدي الى الطابق صادفتني على السلم ا
الـثــاني حـيث قــاعـات دروســنـا وقـبل أن
ألـقي التحيـة عليـها بادرتـني بالسؤال ..
ويــــنك أنـت .. ولـــيـش مـــا داوم ?. أنــــني
ســـوف ألــــتـــحـق بـــفــــصـــائل االنــــصـــار
الـشــيـوعــيــ في اجلـبـل  يـعــني سـوف
تـشرد مـثل جـماعـتك وتلـتـحق بهم ?. في
حـيـنـهـا لم أفـســر وأعي مـعـنى كالمـهـا 
لـكن بـعــد سـنـوات فــهـمت عــمق ومـعـنى
كالمـها . نحن الشيوعيـ تركنا الساحة
الــعـراقــيــة الى الــبــعـثــيــ يــتـحــكــمـون
ـقدرات شعبنا وخيرات بلدنا  وعندما
عـدنا بـعـد سنـوات من الـنضـال عـدنا مع
االحتالل االمريكي وحتت أجندة االسالم
ــتـخــلف ضــيــعــنــا اخلـيط الــســيــاسي ا

والعصفور.  
جـاء أبـوهـا الـشـاعـر مـحمـد شـرارة من
جـبل عــامل في اجلـنــوب الـلــبـنــاني عـام
1920 مـتنهًـا إلى مديـنة النـجف لدراسة
الــــفــــقه اإلسـالمي وقــــرر االســــتــــقــــرار
والـــــــزواج في الــــــعـــــــراق. في بــــــدايــــــة
األربـعيـنـيات ولـلـظـروف التي مـرت بـها
الـعائلة أخذ األب عائلته وأنتفل بهم إلى
بــغــداد وافــتــتح صــالــونًــا أدبــيًــا كــان
يـرتاده الكتاب والشـعراء مثل بدر شاكر
الئكـة  مـحمـد مـهدي الـسيّـاب ونـازك ا
اجلـــواهــري  بـــلـــنــد احلـــيـــدري  أكــرم
ـيــعــة عــبـاس عــمــارة  عــبـد الــوتــري  
الــوهــاب الــبــيــاتي . في بــغــداد أكــمــلت
دراسـتهـا الـثـانـوية  ثم سـافـرت بـسبب
الـظروف السياسيـة في العراق في العقد
األخـيـر مـن اخلـمــسـيـنــيـات الـى سـوريـا
ومـــصـــر حـــيـث درست بـــقــــسم الـــلـــغـــة
اإلجنـليزيـة بجامـعة الـقاهرة . بـعد ثورة
 14تـموز عام  1958 عـادت إلى الـعراق.
درّست األدب الـروسي في جامـعة بـغداد.
وبــعــد تــخــرجــهــا ســافــرت إلى مــديــنـة
مـــوســكـــو حــيث نـــالت الــدكـــتــوراه من
جــامـــعــة مـــوســكـــو قــبل أن تـــعــود إلى
الـعـراق وتـعــمل أسـتـاذة لألدب الـروسي
في جـامعـة بغـداد. إثر مـوت زوجهـا بعد
اعـتـقـاله عـام  ?1982تـعـرضت لـضـغـوط
ومـالحـقــات دفــعــتــهــا إلى االبــتـعــاد عن
الـسجاالت السـياسية لـكن هذا لم يشفع
لهـا عند السلطات. مُنعت من السفر كما
مُـنـعت كـتـبـهــا وظـلت عـلى هـذه احلـالـة
حـتى رحيلهـا في األول من أغسطس عام
1997. في الــــعـــام 1982مـــات زوجـــهـــا
الدكـتور محـمد صالح سمـيسم وتلـبسها
حـــزن شــديـــد وخـــوف عــلـى مــســـتـــقــبل
عـائـلتـهـا . وأنـا أرى ذلك احلـزن الـشـديد
والـغـضب في عــيـونـهـا فـي زيـارتـنـا الى
بــيـتـهــا مع الـدكـتــور جـلـيل كــمـال الـدين
وزمـيـلي في الـقـسـم مـحـمـد عـبـد الـكـر

الزبيدي . 
الـنتاجات في سجل حـياة شرارة األدبية

والروائية والترجمة .
- إذا األيام أغسقت2002

-“ماياكوفسكي1976
- مدخل إلى األدب الروسي1978

- بيلينسكي1979 

- من ديوان الشعر الروسي1983 ”
الئكة) نقد) - صـفحات من سيرة نازك ا

1994
2002 تولستوي فناناً

يــذكـر الـدكــتـور ضـيــاء نـافع زمـيــلـهـا في
الــدراســـة في مــطــلـع الــســتــيـــنــيــات في
موسـكو  وبعد سنوات طويـلة جمعتهما
الرفـقة كـأستـاذين في الـهيـئة الـتدريـسية
في كـلـيـة اآلداب جـامـعـة بـغـداد لـتـدريس
الـلــغـة واالدب الـروسي  ”جــئت مـرة الى
الـقسم ورأيت حياة قـد خرجت لتوها من
. غـرفـة رئـيس الــقـسم وهي مـتـوتـرة جـداً
حـييـتـها وسـألتـها  –مـا األمـر يا أم مـها?
فـأجـابت بـانـفـعـال واضح  انـها حتـدثت
لـتــوهـا مع رئــيس الــقـسم حــول تـدريس
مـواد األدب الروسي من رواية ومسرحية
وشــعـر وتـاريخ األدب ,فـقــال لـهــا رئـيس
ـواد ال قـيـمة الـقـسم بـاستـهـزاء ان تـلك ا
لـها بتاتـا في مناهج الـتدريس في القسم
.ابـتسمت وسألتها  –وهل سمع بوشك

ودســتــويـفــســكي و تــولـســتــوي بـذلك ?.
ضــحـكت حــيــاة وقـالت  –احلــمـد لــله لم
يـسمع احـد وضحـكنـا من أعمـاق القلب

ولكنه كان  –بالطبع- ضحكا كالبكاء..
أخـتارت الفقـيدة حياة شـرارة أطروحتها
اجلــامــعـيــة لــنـيـل شـهــادة اإلســتـاذة عن
الـــروائي لـــيف تـــولــســـتـــوي وواحــد من
كـتبـهـا عنـه بعـنوان  ”تـولسـتـوي فنـانا”
وتـذكـر في كــتـابـهــا … أحـتل تـولــسـتـوي
مـكانـاً مـرموقـاً في قـلوب الـقـراء وتعـتـبر
روايـاته "احلرب والـسالم" و"آنا كـارنيـنا"
و"الـبـعث" من الـروائع اخلـالـدة في األدب
ي وهي الـتي يزداد إهـتمـام الكـتاب الـعا
ـسرحي والسـينمائـي بها من جيل وا

إلى جيل .
ومنبع هذا التلهف على أدبه هو محتواه
اإلنــســـاني الـــعــمـــيق ودعــوتـه لــلـــخــيــر
ولـسيـادته في الـعالقـات البـشـرية ونـقده
ــريــر لـــلــظـــلم والــطـــغــيــان والـــفــســاد ا
واإلنـحـطاط الـتي يـتـعـرض لـهـا الـبـشر .
يـعتـبـر الـروائيـ الـروس أصحـاب مـجد
ي لـتـوغـلهم في مـتـواصل في االدب العـا
الــــنــــفـس الــــبــــشــــريــــة فـي احلب واأللم
ـــة ـــة واجلـــر والـــشـــجــــاعـــة والـــهــــز

والعقاب. 
ـرزوكـكـان ذكـر الـدكــتـور صـبـاح نــوري ا
للـنعي الـذي رفعته كـلية الـلغات بـجامعة
بـغـداد عـلـى جـدران مـجـمع الــكـلـيـات في
الــوزيـريــة سـنـة 1997م أثــره الـبــالغ في
نـفوس من قرأ هذا الـنعي وعرف عنوانه
الســيــمـا انـه يـتــعــلق بــأسـتــاذة فــاضــلـة
ومــتـرجـمــة مـتــمـكـنــة في مـيــدانـهـا وهي
الـدكــتـورة حــيــاة شـرارة أســتـاذة األدب
الـروسي.وكــان احلــديث يـومــئــذ هـمــسـا
يـدور حول انـتـحار الـدكـتـورة مع ابنـتـها
مــهــا هل هــو انــتــحــار فــعـلـي ام ان يـدا
خــفــيــة من وراء ذلـك ولــكن مــا جــاء في
روايـة (إذا األيـام أغسـقت) الـتي كـتـبـتـها
قـدمة الـراحلـة وقامت بـنشـرها وكـتابـة ا
لـهـا شـقـيـقـتـهـا بـلـقـيس شـرارة يـؤكـد ان
احلـدث هـو انـتـحــار بـسـبب فـقـدان األمل
واإلحـساس بانـها أمـام منـعطف الـهاوية

عندما فقدت احلياة مغزاها وهدفها.
 كـتبت أختـها بلـقيس بعـد مرور عقد من
الـزمن عـلى رحيـلـها الـفاجع  ”مـرّ عـقد و
ر في مـآسي متـواصلة فـالعلم الـعراق 
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ــــا حـــدا بــــرجـــال كــــادر الــــســـفــــارة 
اخملابرات إلى كتابة تقارير خاصة عنه
ـلــــــــحق الـعـسـكـري تـرسـل مع بـريـد ا
ــــقـــدم نـــزار اخلـــزرجـي احملب لـــذلك ا
والــتي لم يـطـلع عــلـيـهـا الــسـفـيـر أدت
هــذه احلـــالــة إلى الــتــحــــــــــقــيق مــعه
واالكـتـفـاء بـنـقله بـعـد حـ من الـهـند
إلى بـولونـيا اال أن حـالة نقـده للـقيادة
لـم تفارقـه منـذ العام 1973 بـعد اعـتقال
الــــقـــيــــادي الــــبـــعــــثي عــــبــــد اخلـــالق
ـرة لم تــسـلم الــسـامــرائي وفي هــذه ا
اجلــــــــــرة إذ  تــــســـجــــيـل حـــديــــثه
بـوسـاطـة سـاعـة خـاصـة كـان يـرتـديـهـا
أقـرب اصدقائه وكان السيد السامرائي
قـد تـنـاسى مـوقـفي مـعـه بعـد شـهـادتي
لــصــاحله والـتي أبــديت فــيـهــا ريــبـتي
رحـوم جعفـر العيـد. واخيراً بـاحملقق ا
يــذكـر نـزار اخلــزرجي تـلك احلــقـبـة من
عــمـــلــة بــالــهــنــد مــا بــ 1977 -1974
يـذكرهـا وهو نـادم بعـد توسع اخلالف
ـــثــقف مع الـــســفـــيــر الــذي وصـــفه بــا
ـرمـوقـة في مـقـارنـة مع والـشـخـصـيـة ا
الـسـفيـر مـحمـد سـعيـد الـصحـاف الذي
أعــقـبه والــذي ابـتــلع شـخــصـيــته أحـد

(الطراطير). 
ولـكني أقـول إن السـفيـر الصـحاف كان
دبلوماسياً ناجحاً بعيد النظر ترك ذلك
الـرجل يبتلع شـخصيته ويـتركه جلهله
ويـهتم بشؤون عمله كسفير مترفعاً عن

الصغائر متابعاً الكبائر.

ولــــد الـــدكــــتـــور عــــبـــد الــــله ســــلـــوم
الـسامـرائي في العام 1932 فـي مدينة
سـامراء وتـوفي في بغـداد سنة 1996
وهـو مـن الـرعـيل األول لـلـبـعـثـيـ في
الـعــراق ومن الـذين تـلـقـوا األفـكـار في
ــعـلــمـ ـنــتـهــيـة من دار ا ــرحـلــة ا ا
الـعـالـية يـوم الـتقـى الطـالب الـسوري
آنـذاك شاعر البعث سليمان العيسى
ليصبح بعدها عنصراً فعاالً في نشر
أفـــكـــار احلـــزب فـي قـــضـــاء ســـامــراء
والحـقـاً في لـواء الـرمـادي عـنـدمـا نقل

للتدريس في مدينتي حديثة وراوة.
فـي الــــعــــام 1963 بـــــعــــد انــــقالب 14
رمـضان على الزعيم عـبد الكر قاسم

الـذي قـاده البـعثـيـون تولى مـسؤولـية
وكـــــالـــــة وزارة الـــــعـــــمـل والـــــشــــؤون
االجـتماعية وبعد 30-17- تموز 1968
يــوم تــسـلـم الـبــعــثــيـون الــســلــطـة في
الــــعـــــراق أصــــبح وزيــــراً لـإلعالم ثم
تـولى بـعـد ذلك مـنـاصب دبـلـومـاسـية
ـثل الـعراق في اجلـامـعة عـدة مـنـها 
الــعـربــيـة وخالل تــلك احلـقــبـة حـصل
عـلى شهادة الـدكتوراه من جـامعة ع
شــمس ثم أصـبح سـفــيـراً لـلـعـراق في
الــهـنـد من مـنــتـصف الـعـام 1971 إلى
بـدايات العام 1975 لـيلتـحق بعد ذلك

سفيرا في بولونيا.
وخـالل مــعـــايــشـــته في حـــقــبـــة تــولي
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يـحارب بـقتل أسـاتذته وأطـبائه و طـلبته
وعـلـمـائه و خـبـرائه. و اسـتـشـرت هـجرة
الــعــقــول مـن الـعــراق و أصــبــحـت آفـة ال
ـكن الـتـغـلب عـلـيـهـا تـلـتهـم الـعـقول و
الـضمير. مرّ عقد غلب عليه احلزن فأذاب
الـفرح عقد لفه دخان الرعب بجناحيه و
الـناس حيرى يتطلعون إلى السماء علها
تشرق شمس األمان في مدينتهم بغداد.
ال أدري كـيف أختصـر عقداً كامالً و حتت
حــفـــنــة مـن الــتـــراب في عـــتــمـــة الــقـــبــر
الـضاريـة. كـنت أتـمنى زيـارة قـبرهـا بـعد
ســـقــوط احلـــاكـم الــذي كـــان ســـبــبـــاً في
نهايتها احملزنة زيارة مدينة بغداد التي
أحــبـتــهـا و لم تــفـارقــهـا!! مــديـنــة بـتـرت
أوصـالـهـا و قـطـعت شـرايـيـنـهـا و هُـجّـر
أهــــلـــهـــا و أغـــرقت فـي شالل من الـــدم!!
داكـن قــا هــو الـــواقع الــذي يـــعــيــشه
الـناس و ال أدري مـتى يعـود العراق إلى
شـاطئ األمـان!! فأهل الـعـراق ال زالوا في

االنتظار .
يـشير الشـيوعي والصديق صـباح كنجي
تمدن حول في مقال منشور في احلوار ا
موت حياة شرارة  ”أن احلزب الشيوعي
نـشر في مواقعه بـعد سقوط الـدكتاتورية
خـبراً عنها ينصُ على أن حياة قد ذبحت
مع بـنتها.. (الدكتورة حياة محمد شرارة
زوجـة الـدكـتــور مـحـمـد صــالح سـمـيـسم
وأبــنـتــهــا والـلــتــان اغـتــيــلـتــا ذبــحـا في

منزلهما في بغداد) ..
أيــاً تــكن احلــقـيــقــة ال تـغــيــر من جــوهـر
األمـر.. لـكن الـتوثـيق مـطـلـوب والـتـدقيق
ـعــلـومـة أفـضل من تـعـدد في الـتـاريخ وا
ـثبتة اخملـتلفة في الـروايات والتواريخ ا

عدد من مواقع االنترنيت ..”
أنــتــمت حــيــاة شــرارة بــحــكـم وضــعــهـا
الـعائـلي والـبيـئي ونـشأتـهـا بوقت مـبـكر
الـى احلــزب الــشــيــوعـي الــعــراقي  لــكن
تـركت الـتنـظـيم أيـضـا في وقت مـبـكر في
مــــوســــكــــو عــــام  ”1961 وتــــمـــــنت في
وجهـة الى منظـمة احلزب في رسـالتهـا ا
مـوسـكـو أن اليـهـاجـمـوهـا كـمـا جـرى مع
األخـرين بـشـتى الـنـعـوت  ”الـذين عـزفـوا
عن الـتنظيم  ”وتـقول تركت احلزب والى
األبــد  لـكـنــهـا بــقـيـت مـتــمـســكـة بــفـكـرة

اليسار الراديكالي وأهدافه .
الــفــقــيــد خــالــد حــســ سـلــطــان وحتت
سـلسـلة مـتواصـله ( قـناديل شـيوعـية ) 
صـدر كـتــابه عن حـيـاة شــرارة ( الـثـائـرة
الصامتة حياة شرارة  ”يقول .. لم التقي
بـالفـقـيدة وأنـا من جيل طـالبهـا بل كانت
ـــرحــوم مـــحــمـــد صــالح هي وزوجـــهــا ا
رحوم سـميسـم أصدقاء ورفـاق لوالـدي ا
حــسـ سـلــطـان وكـان الــطـبـيـب مـحـمـد
ســمـيــسم طــبـيب الــعــائـلــة وأصـدقــاءهـا
ـسـاعدة ـشـورة وا وأقـاربـهـا يـقـدم لـهم ا
ــــــرضـــــــيــــــة ســــــواء في فـي احلــــــاالت ا
اخـتصاصه او غير ذلك وخصوصاً خالل
فـتـرة عـمـله في مــسـتـشـفى الـطـوار في
بـغـداد حـيث كـنت احـد مـراجـعـيه وفـاءاً
لـتلك الصــــــــداقة والنـبل اإلنساني الذي
حتــمـــله الــفـــقــيــدة وزوجـــهــا واإلهــمــال
ـية التي ؤسسـات األكاد ـقصود مـن ا ا
عمـلت فيها وكذلك رفاقـها في فترة عملها
احلـزبي  أقـدمت وعـلى ضـوء أمـكـانـاتي
ــتــواضــعــة في تــســلــيط الــضـوء عــلى ا

حياتها من خالل كتابي هذا . 
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عماري الى رفـيقته ماري ليخـطبها  قال لهـا "أنا ال أملك شيئاً عندما تـقدم  موسى ا
  ولكنـــي أملـك حلُماً رسم عـلى السبورة قـلعة"  وقال هـذا حُلمي فهل تـوافق على
ـلـمه  وافقـت بشـرط أن يـحقـقه  وعـلى مدار 60 أن يكـون مـهرك والنـهـا آمـنت به وبحُ
عـاماً نحت في اجلـبل واستطـاع بناء قـلعته بـيديه مُسـتخدمـاً احلجارة والـط  والتي
ضـمت غُرفهـا اكثر من 160 تـمثاالً مُـتحـركاً  نحـتها بـنفـسه ومقتـنيـات نادرة جمـعها
على مر السـن ولوحات فنية كل لوحة تمثل قصة من قصص حياته وحياة اجلبل في

لبنان والشام .
لـتـكـون أجـمل مـعلـم سيـاحي وأنت تـدخل الـى قلـعـة مـوسى سـتـجـد أوالً هـذه الـعـبارة
ُـلهمة هي نسيج افكارنا "  حـلم الطفولة حتقق احالمنا ا "دخلنا شبـاباً وخرجنا شيباً
ونــقـطــة تــفــردنــا عن اآلخــرين    تــلك الــتي نــتــذكــرهــا بـتــفــصــيل حي هي جــزء من
 تصوراتنا و طـموحاتنا ومانعتـقده فطرياً والنوايا التي لم نـخبر بها أحداً  نحن كما
قال ولـيم شكـسبـير األيـحاء  وألننـا نوحي ألنـفسـنا دائمـاً ونكـرر هذا االيـحاء كل يوم
ـون العظماء يتذكرون أحالمهم ويستطيعون ترجمتها واستخدامها بال إستسالم احلا
 ألنها امتـداد مع الوعي يكون احلُلم محققاً لذاته عـندما نوائم ب ما نحلم به و نفكر
فيه  وما نـعيشه على ارض الواقع ونتباهى مـعه  وعندما جند من يؤمن بهذه الحالم
ـبدع كـان الكثـير من العـلماء وا كـما نؤمن نـحن بعيـداً عن روزنامة الـزمان وأبـعاد ا
حـمـلـوا أحالمـهم  الـتي كانت امـتـداداً لـتـأمالت حـالم أفـلت من الـرقابـة الـواعـيـة على

العقل .
احللم كـالضـوء على بقـعة مـظلمـة في كل فكـرة ُيخرجـها الى النـور احيـاناً يقـودنا هذا
الضـوء الى االلـهام  الـتـنبـوء  احلل واالكـتشـاف وتـرتيب اخلـطى و اسـتثـمـار الطـاقة
ألوف  الـكثير من هذه الالعقالنية  وشـجاعة التفـكير بشـكل مختلف عن الـسائد و ا
االحالم تتحقق ارثر كالرك الذي تنبأ باالقمار الصناعية وشبكات االنترنت في روايته
رعب عام 1970) وقدم لـنا حُـلمـاً بـاالبيض و االسـود ما لـبث ان حتول الى (الـوليـد ا
حقـيقـة مـلونـة بكل ألـوانـها احلـارة و البـاردة وكـذلك احلال مع قـوان احلـركـة لنـيوتن
والنـسبـية النشـتاين و الـتكعـيبـية لبـيكـاسو  وكمـا في اخلط واللـون والشكل كل شىء
كن للـجمـيع فهمه كـذلك االحالم ومهمـا يكن من االمر في الوجود له تـعبيـر روحي  

فان للـعقل طاقة قـادرة على مسـرحة االحالم بوعي مُطـلق وتنشيط
احلــواس اخلـامـلــة  وبـهــذا سـنـصل  الى االلــهـام واحلـدس
ـوتون ـون اليـنسـون احالمـهم وإال تـموت و الـصـائب احلا
مـعـهـا  وألنـهم يـعـلـمـون كم هـو مـؤلم األبـحـار فـي سـفـيـنة
األحـالم وهي مــثــقــوبــة . حــافــظــوا عـــلى أحالمــكم وعــلى
االشخـاص الذين يؤمـنون بهـا  ألن االحالم احلية جتـعلنا

نرى بال ع ونسمع ما وراء الصمت بوعي مُطلق .
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بغداد

رتبطة للكتب أهـمية عظيـمة في حياة اإلنـسان فهي منبع اإلحـسان وكنز لـلمعلومـات ا
ـعانـي العـالـيـة حتى بـالتـقـدم نـحو الـفالح  نـسـتـلهـم من عبق سـطـورهـا الـكثـيـر من ا
عـنى الكـلمة يتـكون لـدينا فـضاء من األفـكار السـاميـة  سابـقا كان الـتعـليم مـجاني 
ـاضي أي في زمن احلـصـار اجلـائـر على عـنـدمـا كـنـا طالب في تـسعـيـنـيـات القـرن ا
دارس تـوزع الـكتـب كامـلـة بدون أي نـقص قـبل إنطالق بـلدنـا الـعزيـز كـانت إدارات ا
ـمحاة وأقالم سـاطر وا الـعام الـدراسي باإلضـافة إلى حـصة من الـدفاتـر واالقالم وا
راحل ـطابع الـوطنيـة تطبـع الكتب جلـميع ا الـتلوين وأقـالم السبـورة ( الطبـاشير ) وا
الدراسية كـنا ال نفكر كما يفكر األن أبناءنا الطلبة في عصر التقدم التكنولوجي  كل
عرفة شيء كان يسيـر بإنتظام بداية من تسليم الكـتب إلى التعلم في صفوف العلم وا
لـكن اآلن ثمه غـصة وحزن في داخل الـروح البد أن يـظهر مـهما حـاولنـا الكتـمان هذه
مـشــاعـر إنــسـان يـشــاهـد أوالده وهم يـســعـون لإلجــتـهـاد وحتــقـيق طــمـوحـهم ورسم
مسـتـقـبـلـهم من خالل مـبـاشـرتـهم بـالـدراسـة احلـضوريـة بـغـيـاب أهم أركـان الـعـمـلـية
نهجية فمنذ بداية الدوام الرسمي في األول من تشرين الثاني التعلـيمية وهي الكتب ا
وانـا أتابع بـشكل يـومي في عـدد من منـاطق بـغداد وحـتى احملافـظـات أوضاع الـطلـبة
عن طريق األهـالي من األصدقاء واألقربـاء رأيتهم حـائرين ومتعـصب في ذات الوقت
ألن أبنائهم حلـد األن ينتظرون كتـبهم بفارغ الصبـر كأنهم يتطلـعون لرؤية هالل العيد
 وفي سياق مـتصل تمـكن بعض الطالب من إستالم حـصتهم من الـكتب ولكن كانت
ا أشالء ودمار ومنظر هناك صـدمة بالنسبة لألهالي والعجب العجاب لم تكن كتب إ
غـيـر سـار وهـذه حـقــيـقـة شـاهـدهـا اجلــمـيع في مـواقع الـتــواصل اإلجـتـمـاعي ورأيت
ـتهر عنـدما ذهبت للـمدرسة إلستالم مزق والرث وا شخصيـا البعض منـها مابـ ا
ـسمـاة كتب  عـامان عـشنـاها حصـة إبني مـنهـا خرجت مـسـرعا رافـضا بـقايـا تلك ا
حتت سـطــوة كـورونــا وبـ مـنع الــتـجـوال الــشـامل والــتـبـاعــد اإلجـتـمــاعي وااللـتـزام
ناهج وتـوفير ـراجعـة ا ـدة كفـيلة بـإعداد اخلطط  بـاإلجراءات الوقـائيـة ألم تكن هذه ا
ـطـلـوبـة التـي تغـطي أعـداد الـطالب لـلـمـحـافـظـة على الـكتـب الالزمـة وطبـع الكـمـيـات ا
ـأسـي  قـد يـسـأل الـواقع بـعــيـدا عن الـســراب والـتـهـيـئ لـعـام الــدراسي خـالي من ا
ناهج التـربوية في السوق السـوداء أليس هذا بالء وبدون إفتراء اذا تـوجد ا واطن  ا
عتمدة في الدراسة نـاهج ا ألنها حقـيقة ظاهرة اليوجد فـيها إختفاء علـما إنها نفس ا
ـون أن سعر الكتاب يتراوح ماب أربعة توسطة واإلعدادية أال يعلم العا اإلبتدائيـة وا
آالف وسـتة آالف ديـنار وهاي الـقضـية عـلنـية مابـيهـا أسرار  أخـبرني صـديق مقرب
عـهود قرر شـراء كتب إلى جنله ولـله تسليم جدا إنه بعـد كثرة الوعـود بقرب تـسليم ا

أمــره فـبــعــد الـبــحث عن أرخص الــعـروض وجــد ضــالـته في
مكـتب لديه عروض خاصة لعوائل الـطلبة ويراعي الظروف
ـاديــة الـعـصـيــبـة ويـخـاف الــله لـذلك جلـأ إلــيه صـديـقي ا
واشتـرى عشرة كتب وساعة الـكاش الغالي يصير بالش
ــتــنــبي وعــلــيه عــرض الــتـوصــيل قــال لي  أرخص من ا
اجملـاني أدفع  (40000ألف ديـنـار ) وال تـنسـاني غـمض
فــتح تــلــكــانـي  قــلت له وعــجــبي عــلى مــجــانــيــة الــتــعــلــيم

كتبة الكر . وصـــــاحب ا

جامعـتنا الـعربيـة العتيـدة في حال ال يسـرُّ العدو قـبل الصديق ,فـهي تعيش في واد..
وشـعـوبهـا الـعـربـية فـي وادٍ آخر.. فـاألزمـات تـتـرى على الـبـلـدان الـعربـيـة واحـدة تـلوَ
األخـرى منـذ عـقود ,وال بـوادر من دَوْر حـازم ومشـرّف تـأخذه عـلى عـاتـقهـا لـتنـقـذ ما
طاف إلـى طريق مسدود ,أو صـيرية يـنتهي بـها ا ـكن إنقاذه.. والـقضايـا العربـية ا
ـتفرّج لِـما جرى ويـجري.. وكأنَّ األمر إلى نفق مظـلم ال نهايـة له.. وهي تقف موقف ا
ال يعـنيـها ال من قـريب وال من بـعيد ,وأقصى مـا نسـمعه مـنهـا في بعض األحـيان هو

بيانات اإلدانة واالستنكار إنْ وُجدت اصالً.
نـزل.. إذ يُحكى أنَّ جـرذاً استوطنَ أحد هذا احلال يـذكّرنا بـقصة اجلـرذ وصاحب ا
نازل ,فـعاث فيه فساداً وخراباً ,فلم يَـدَع جداراً أو أرضية إلّا وقد حـفرها ونبشها, ا
نزل ,األمر الذي أدّى إلى أن يكون الذ اآلمن في هذا ا وذلك في بـحثه عن الطعام وا
نازل اآليلة للسقوط.. فضاق صاحب الدار ذرعاً بهذا القارض نزل في عداد ا هذا ا
الـلـع الـذي دمّـرَ وخرّبَ كـل ما تـقع عـليـه عيـنـيه ويديه ,ولم تـنفـع كل أنواع الـسـموم
صـائـد في اإليـقـاع به.. األمـر الـذي حـدا بصـاحب الـدار إلى االسـتـعـانـة بقـطٍّ علّه وا
يـتـمــكن من اصـطـيــاد اجلـرذ الـلـعـ ,وبـالــتـالي يــتـخـلص مـن أذاه إلى األبـد.. ولـكن
فـاجـأة كـانت في قيـام هـذا الـقط بسـرقـة طعـام وقـوت هـذا الرجل بـدالً من أن يـقوم ا
نـزل وحمـايته من شـرّ اجلرذ.. بل باإلمـساك بـاجلرذ الـلع ,أو على األقل حـراسـة ا
ا لذَّ وطاب الذ اآلمن ومـا يحتاج إلـيه  ـسك ا إنه (أي القط) وجـد في منزل هذا ا
سك فـإنه وجد نفسه وقـد أصبح يعاني من مـصيبت من األطعمة.. أمـا صاحبنـا ا
بـدل الـواحـدة ,وكـذلك اجلـرذ نـفـسه أصـبح يـواجه مـشـكـلـتـ أيـضاً ,فـهـو اآلن عـلـيه
ـكـلّف بـاصـطـيـاده ,األمـر الـذي اضـطـره إلى ـنـزل ,كـذلـك الـقط ا مـواجـهـة صـاحب ا
االستعانـة بأبناء جنسه من اجلرذان ليخلصوه من مخاطر القط.. فأصبحت اجلرذان
تتـجـول في الدار بـحـريتـها ,وتتـصـرف وكأنـهـا هي صاحـبـة الدار ,بـعد أن بـات القط
يـخـشى مـجـابهـتـهم لـكـثـرة عددهم ,واألدهى من ذلك أنه أخـذ يـجامـلـهم عـلى حـساب
صـاحب الدار ,لـدرجة أنه عـقدَ معـهم اتفـاقية بـتقـاسم الدار فيـما بـينهم ,له جانب من
الدار ,ولهم اجلانب اآلخر ,وأخذ كلٌّ مـنهم يتمتع بخيرات الدار ,وصاحب الدار ينظر
إليـهم بألم وحسـرة لِما حدث له ,وهـو بال حول وال قوة ,فمـا كان منه إلّـا أنْ يستدعي
لذات احلياة ساندته في محنته ,ونصرته على أعدائه ,فـوجدهم الهون  أبنـاء جلدته 
وكـأنَّ األمر ال يعـنيهم ,فغـضب منـهم غـضبـاً شديداً ,وأخذ يـلوم نـفسه عـلى ما جرى
ومـا وصل إليه من واقع مؤلم ,فقد تـصور أنه ذكياً حـينما اسـتنجدتُ بـالقط للخالص

ــا ال تـشــتـهي الــسـفن ,وصُـدِم من اجلـرذ ,فـجــرت الـريـاح 
بـتـحالفَ الـقط مع اجلـرذان لنـهب خـيراتـه وخراب بـيته ,ثم
ارتـكب اخلـطـأةَ األخـرى بـطـلب الــنـجـدة من أبـنـاء جـلـدته,
فــكـانت صـدمـته أكــبـر حـيـنـمــا وجـد هـؤالء وكـأنَّ األمـر ال
ا االستسالم يـعنيهم ,فأصـبح ب أمـريْن ال ثالث لـهما ,إمـَّ

وت والدفاع عن داره!!.. ر ,أو ا والرضوخ للواقع ا

.. وإنْ كان هناك حل آخر ,فإني أتركه خليال القار

- جلــــديـــد فـي الـــنــــشــــاط االثـــاري في
العراق

- في مواطن االثار.
رحـم الــــــله الدكــــــــتور ناجي االصيل
خـريج كـلـية الـطـــــــب في اجلـامــــــــعة
األمـــريـــكــيـــة بـــيــروت الـــــــــعــام 1916
ـــــــــارس الـطـــــــب بل ولـكــــــــنه لم 
ــريــضــة آثــر ان يـــعـــــــــالج أمـــــــــته ا
جـــراء اجلـــثــــــــــوم عــلـى صــدرهـــا في
احلـــــــــقـبــة الـعــــــــثــمـانــيـة لــيـزيــدهـا
االسـتـــــعمار الـبريطاني مـرضاً وقهراً
ــيـة بــعــد نـــــــــهــايــة احلــرب الــعـــــــــا

االولى.

ناجي االصيلفيصل الثاني

مـنـصب سـفـيـر العـراق في الـهـنـد فـقد
تـــطــــورت عالقـــة الـــعــــراق بـــالـــهـــنـــد
خــصـوصــاً بــعـد اتــفـاقــيــات الـبــلـدين
االقـتـصـاديـة والـثـقافـيـة والـعـسـكـرية
رحـوم مرتـضى احلديثي بـعد زيـارة ا
وزيـــر اخلــارجــيـــة الــعــام 1972. وفي
اجملال الثقافي كانت اتصاالته واسعة
مع اجلــامــعــات وتــمــثــلت بــاهــدائــهم
مـجـموعـة من الـكـتب اخلاصـة بـتاريخ
الــعـراق واجملـاالت الـثـقـافـيـة األخـرى
بــعـد أن عــرضت في مــعـرض الــكـتـاب
الـــعــراقي بـــنــيــودلـــهي. وكــان له دور
مـتمـيز في اجتـماعـات مكتب اجلـامعة
الــعـربـيــة في نـيــودلـهي والـذي يــعـقـد
شــهـريـاً مـؤكـداً وحــدة األمـة الـعـربـيـة
والـفـكـر القـومي حلـزبه كـمـا أنه كثف
عـالقـــاته مـع احلـــزب احلــــاكم (حـــزب
ــؤتــمـر الــوطـنـي الـهــنــدي) بـزعــامـة ا
انــــديــــرا غــــانــــدي انــــذاك واحلــــزب
اركسي الـشيوعي الهـندي بجنـاحيه ا

واللينيني.
نـاصب وعـلى الـرغم مـن تـوليـه هـذه ا
لــكــنه ظل مــتــأثــرا بـثــقــافــته الــعــامـة
وجـــــذوره الـــــتـي كـــــانت فـي مـــــجــــال
الــتـدريس والـدراسـة وهـو مـوسـوعي
فـي فــهم الــتــاريخ الــعــربي االسالمي
ـــــارســـــات الـــــذي ال يــــــخـــــلـــــو مـن 
دبـــلـــومــاســـيـــة مــهـــمـــة يـــعــتـــمـــدهــا
الـدبـلومـاسـيون الـنـاجحـون حلد اآلن:
(احلـفـاظ على شـعرة مـعاويـة)  أو (ما

هـكـذا تـورد االبل يـا فالن) تـلـك االمور
الـــتـي لم تـــكن مــــرغـــوبـــة في كـــتـــابـــة
الـتـقاريـر الـسيـاسـية اخلـاصة بـالـعمل
الـدبـلـوماسي فـضال عن أنه كـان يـهتم
بـأمـور بسـيطـة مثـل التـأكيـد على دوام
الــدبــلـــومــاســيــ صــبــاحــا في تــمــام
الــســاعــة الـتــاســعــة وال يـهــتم كــثــيـراً
بـاجلهد الذي يقـدمه الدبلوماسي ومن
ــعـروف أن الـدبـلــومـاسي لـيس الـذي ا
يـجلس على الكـراسي بل الذي يحاول
ـعـلـومـة وترك جـاهـداً احلـصـول على ا
دائــــرته ألداء مــــهــــمـــاتـه بـــعــــد إعالم
الـسـفـيـر بـالـطـبع والـتي قـد تـسـتـغرق
ســاعــات طــواالً بــعــد انــتــهــاء الـدوام
الــرسـمي. وقـد يـسـتــمـر لـيالً في حـالـة
وجــود بـرقــيـات مــشـفـرة ومــا يـوضح
انـشغاله واهـتمامه هـذا أنه فتح سجل
تـواقيع ألوقـات احلضـور ولم يلـتزم به
ـلحق الصـحفي اإلعالمي كاظم جواد ا
ـعروف بعصبيته الـتي جعلته يتجرأ ا
عــلـى مــواجــهــة الــســفــيــر ويــقــول له:
(حــســبـتك ســفـيــراً ولم أتــصـور أنك ال
زلت بـعـقـلـيـة مديـر مـدرسـة). وبـالـطبع
كـانت النـتيـجة أن الـسفـارة فقـدت ركناً
مـهــمـا في اجلـانب اإلعالمي بـعـد نـقل
ـلـحق الصـحفي (أبـو مصـعب) رحمه ا

الله.
مـعـلوم ان الـعمل الـدبـلومـاسي يتـطلب
عالقــات مع أطـراف مــخـتــلـفــة وتـقـد
الـهدايا وإقامة الـدعوات لكن لم يشجع

ذلـك بل يـعـرقــله من خالل عـدم صـرف
ـــــبــــالغ الـــــتي تـــــغــــطي مـــــثل هــــذه ا
الـنشـاطات والـتي تعود ايـجابـياً على
تـعـزيـز وتـوثـيق الـتـقـاريـر الـسـيـاسـية
ــــرفـــــوعــــة إلى وزارة لـــــلــــســــفـــــارة ا
اخلـارجـيـة.  ذلك كـله بـذريـعـة احلرص
على ميزانية السفارة بحيث أصبح ال
يــتم صــرف شيء مــنــهــا سـوى رواتب
ــبـالغ األخـرى إلى ــوظـفـ وإعـادة ا ا
وزارة اخلــارجـيــة عـلــمـاً أن مــثل هـذا
غــيـر مـحـبـب في الـعـمل الــدبـلـومـاسي
ـــا حــدا بـــالــرئـــيس الـــراحل صــدام
حــســ ان يــنـتــقــد هــذه احلـالــة عــنـد
زيـارته للهـند في العام 1974 ويـتعامل
غـايرة مع رصـيد الـسفـارة بالـوجهـة ا
تــمـامـاً والــتي تـعــكس مـكـانــة الـعـراق
. وكـان على الـسـفـير وثـقل وزنه دولـيـاً
الـــســامــرائي أن يــوقـع  عــلى صــكــوك

الصرف وهو كظيم.
بـــاالجتـــاه نـــفـــسه فـــقـــد عـــرقل عـــمل
ـلـحقـيـة العـسكـريـة من خالل تـقنـينه ا
لـشــراء (الـويـسـكي) الـذي يـحـتـاجـونه
ه هـدايا لـضـباط االسـتخـبارات لـتـقد
الــعـسـكـريـة الــهـنـديـة لــلـحـصـول عـلى
مـــعــلــومـــات تــخص إيـــران الــتي كــان
الـــعـــراق في نـــزاع مــعـــهـــا حــول شط
الـعـرب واجلـزر الثـالث قبـيل مـعـاهدة
 1975والتي قبلها البلد على مضض.
ـة فهي نـقـده للـقـيادة ـؤ أمـا احلـالة ا
كــمـا يـتــصـوره هــو أمـام اآلخـرين من عبد الله سلوم السامرائي عبد الكر قاسم
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ـنـتـخب الــعـراقي لـكـرة الـقـدم يـوم الـســبت عن قـائـمـة أسـود الـرافـدين اعـلن مـدرب ا
ونديال العرب والتي تنطلق في الثالث من الشهر اجلاري في قطر. وتالفت القائمة
من : فهد طالب  احمد باسل  علي ياس  ريـب سوالقا  مصطفى ناظم  مناف
يونس  ميثم جبار  فرانس بطرس  شيركو كر  حسن رائد  منتظر محمد جبر
 مـحـمـد عـلي عـبـود  احـمـد فـاضـل  امـجـد عـطـوان  سـجـاد جـاسم  حـسن عـبـد
الكـر  ابراهـيم بـايش  بشـار رسن  احمـد فرحـان  عالء عـباس  عـلي يوسف 
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اعـتــبـر وزيــرُ الـشــبـاب والــريـاضـة
ــركــزي رئــيس االحتـــاد الــعــراقـيّ ا
لكـرةِ القدم عـدنان درجـال  حضور
وفدي االحتـادين الدولي واآلسـيوي
إلى الـــبــصــرة وأربـــيل بــأنـه يــعــزز
العب مـــســـاعي رفع احلـــظــــر عن ا
الــعــراقــيـــة. وثــمن درجــال جــهــودَ
وتــفــاعل احتــاد غــرب آســيــا بــكــرةِ
القدم ودعـمه إقامة الـبطولة الـثانية
لـــلــشــبــاب فـي مــديــنــتـي الــبــصــرة
وأربــــــيـل وإســـــــنــــــاد االحتـــــــادين
بـاريات اآلسيـوي والـدولي لعـودةِ ا
الـرسـمـيّـة الى الـعـراق بـإرسـال وفدٍ
رسمي حلضور مـبارياتِ كأس غرب
آسيا للشبـاب وإعداد تقريرٍ مفصلٍ
ـؤتـمرِ بـهـذا االجتـاه. جـاءَ ذلك في ا
الـصـحـفي النطـالق بطـولـة ايـرثـلنك
الحتـادِ غرب آسـيـا للـشبـاب الـثانـية
بــــكــــرة الــــقــــدم الــــيــــوم الــــســــبت
ــــــوافق 2021 /11 /20  عـلى قـاعة ا
الــفــراهــيــدي في فــنــدق شــيــراتـون

البصرة. 
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وقــالَ درجــال إن الــشــكــر مــوصـول
ـشـارِكـة واحتـاداتـها لـلـمـنـتـخبـاتِ ا
جــمـيــعــاً والــتي أعـلــنت بــصــراحـةٍ
ووضــوحٍ تــضــامــنـهــا مـع الــعـراق
ولـشـركــةِ ايـرثـلـنك الـراعي الـرسـمي
للبـطولةِ كشـركةٍ عراقيـةٍ رائدةٍ تمثلُ
الــــقـــطــــاعَ اخلــــاص والى وســــائل
ـهـنـيـتـهـا عن اإلعالم الـتـي عـبّـرت 
تـفـاعـلــهـا وحـضـورهــا لـنـجـاحِ هـذا
احلــــدث. وبــــيّـنَ ان الــــعــــمل عــــلى
اسـتضـافـةِ بطـولـة غرب آسـيـا جرى
بـجـهودٍ حـثـيـثةٍ بـ وزارةِ الـشـباب

والــــــريـــــاضــــــة واحتـــــاد الــــــكـــــرة
والــتــواصل مع احتــاد غـرب آســيـا
قـرر أن تقام الـبطولةُ في وكانَ من ا
أربــيل فـقط ولـكن جــهـودنـا أثـمـرت
عن اقتسام اجملمـوعاتِ ب البصرة
وأربيل وتـعـززَ اجلهـدُ بإرسـالِ وفدٍ
مــــشــــتــــركٍ من االحتــــادين الــــدوليّ
واآلسـيـويّ الى الـعـراق لـلكـشفِ عن

ــنــشــآت وإعــداد تــقــريـرٍ العب وا ا
بــهــذا اخلـــصــوص يـــســبق اإلعالن
بـاريات الرسميّة رسمياً عن عودةِ ا
لف دعماً إلى مالعبنـا وينال هـذا ا
مـبـاشـراً من رئـيسِ االحتـاد الـدولي
ورئــيس االحتــاد اآلســيــوي. وتــابعَ
درجـال ان جـمــاهـيــرنـا الـريــاضـيـة
تقدر هذا الدعم وسيكون حضورها

الفـــتـــاً إلى الـــبــطـــولـــة خـــاصــة ان
الشركة الراعـية وفرت وسائلَ النقل
اخلـاصة لـنـقلِ اجلمـهـور فضالً عن
ــلــعـبِ ســيــكــون ان الــدخــول الـى ا
بــــاجملـــــان أيــــضــــاً. وأشــــارَ إلى ان
مــســـاعي رفع احلــظــر ســـتــســتــمــر
لـشمـولِ جـمـيعِ مدن الـعـراق وليس
أربيل والبصرة فقط وان تصل الى

لعبي بغداد بعد االفتـتاح الرسمي 
دينـة والزوراء نهـاية هذا الـشهر ا
يعـقبـها افـتتـاح ملـعب كـركوك الذي
وصل الى جـــاهــزيّـــةٍ مــتــقـــدمــةٍ في
الــعــمـلِ لــيــكــون حتــفــةً مــعــمــاريــةً
جــديــدةً. ونــوه درجــال إلى ان وفــد
االحتاد الدولي لكرة القدم كان على
مــوعـــدٍ لــزيـــارةِ بــغــداد قـــبل ثالثــة

أسابيع وقـد تأجلت الـزيارةُ بسبب
ظرفٍ طـار كما ان حـضور رؤساء
االحتــادات الـــدولــيـــة الى الـــعــراق
والى هـذه الـبطـولـة حتـديـداً توقفَ
عند حدود إقامةِ بطولة كأس العرب
في قـــطـــر وهي بــطـــولـــة يــرعـــاهــا
االحتـــاد الــــدوليّ لـــذلـك ســـيـــكـــون
احلـضــورُ الــرســمي مــحــدداً بــهـذه

البطولة.
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وبــاإلجـــابــةِ عن ســؤالٍ
ـــســاعي يـــتــعـــلقُ 
الـــعـــراق إقـــامـــة
مــــــــــبــــــــــاراتي
ســــــــــوريـــــــــا
وكـــــــوريــــــا
اجلـنــوبـيـة
بتـصفـيات
كــــــــــــــــأس
العـالم في
الــبــصــرة
ومــــــــن ثـــــــم
حتـويـلـها الى
مالعب بــديــلــة

أكدَ رئيس االحتاد
الــــعـــــراقي ان االحتــــاد اآلســــيــــوي
وافـقةٍ من االحتـادِ الدولي طالـبنـا 
ـــلــعـب وهــذا األمــرُ قــبـل حتــديــدِ ا
بـحـسب االحتـاد الـدولي وتـأكـيـداته
يـتــطـلبُ إجـراءَ مـبـاراة وديـةٍ دولـيـةٍ
ـــبـــاريـــات الـــرســـمـــيّـــة ولم قـــبـل ا
يــســعـفــنـا الــوقت في هــذا اإلجـراء
مــبـيـنـاً: ان جـمــيع اجلـهـود تـنـصب
بـتـجـاهِ رفعِ احلـظـر عن جـمـيع مـدن
العب العـراق مسـتقـبالً مع دخولِ ا

اجلديدة إلى اخلدمة. لقاء درجال بالوفود اخلليجية الواصلة الى البصرة
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سـتـوى الـذي قـدمه مـنتـخـبـنـا الـوطني  في لم اجـد لقـبـا  يـتـماهـى مع ا
نتخب الكوري اجلنوبي والتي مني بها بخسارة مباراته االخيرة ضد ا
ـونـديـال قـطر   2022 سوى ـؤهل  ثـانـيـة  في اطـار  الـدور احلـاسم ا
ـنتخب العـجوز عليه  ويـقينا ان هـذا اللقب اليتوافق مع اطالق تسمية ا
لقب  فـريق او نـادي الـسـيدة الـعـجـوز والذي يـكـفي مـجـرد اطالقه لكي
يـتـوارد لالذهـان فـريق نـادي يـوفـنـتـوس  االيطـالـي الـذي اتخـذ مـن هذا
ة اللقب او التسـمية شعارا معـرفا له بسبب ارتبـاط فانيلته بـحكاية قد
نـتـخب العـجـوز قد يـتـناسب لهـا ارتـباط بـالـسيـدة الـعجـوز  لـكن لـقب ا
تمـامـا مع  مـا قدمه مـنـتـخبـنـا من مـستـوى  فـحـتى الالعبـ الـذين كـنا
باريات نعول علـيهم  ونعـلق اماال عريضـة على مجـرد مشاركتـهم في ا
اضحوا بال حول والقوة والفاعلـية  في ادراك جزء من مستوى مشرف
كن  مـتابعيها  يعيد للكـرة العراقية سطـوتها ب منتـخبات القارة او  
ـنتـخبات دون من استـذكار ايام الـكرة الـعراقـية وهي تـقارع مـثل تلك ا

وجل وتقصير او خوف ..
نتخب نـتخب العراقي امـام نظيره الكـوري وقف العبي ا  ففي مباراة ا
راقبة قدرات الالعـب العراقي ومدى تمـكنهم من االستئثار الكوري  
دة تزيد عن الـدقائق العشرين تـاحة  واحترموا خصـمهم    بالفرص ا
بادرة واخذ  قصب السبق او مايزيد ليستلموا بعد تلك الدقائق زمام ا
طـلوب بعد ان وجدوا خصمـهم العراقي  غير قادر في حتقيق الفارق ا
عـلى اخلـروج من عــنق الـزجـاجـة الـتـي وضع الالعـبـ انـفــسـهم فـيـهـا
نتخب من بدليل الداء العـضال الذي انتـشر في جسد ومـفصليـة هذا ا
خالل الــتـمــريـرات اخلــاطــئـة والــتي تــكـشـف قـصــورا كـبــيــرا وبـغــيـاب
ـطــلـوبـة لـدى الالعــبـ فـضال عـن عـدم تـمـكن االنـسـجــام والـفـاعـلــيـة ا
الالعبـ من بـناء هـجـمة  واحـدة ذات فـاعلـية بـسـبب الداء اخلـطـير من
طلوبة  والتي خالل االرتباك وعدم نقل الكرات ب الالعب بالصورة ا
ـنــتــخب الــكــوري الـذين ادركــوا ان احــتــرامـهم فك شــفـرتــهــا العــبي ا
ــبــاراة االولى  لم يــكن مــحض صــدفــة بــقـدر خلــصـمــهم  في دقــائق ا
ـدرب الهولنـدي ادفوكات والذي وقوف للخـطة التي لم ينـجح بادارتها ا
تعـودنـا مـنه تصـريـحـات فضـفـاضـة  غيـر واقـعـية  من جـانب  الـتـشبث
ـركز الثالث  او قعد   مـن خالل احللول في  ا بامل  اللـحاق بنصـف ا
ـسـتـوى مـشـرف في الـبـطــولـة الـتـالـيـة الـتي سـيـتـجـمع فـيـهـا الـظـهـور 

رتقبة.. شاركة ببطولة كاس العرب ا نتخب لغرض ا ا
ومن خالل التـصريحـات التي اطـلقـها ادفـوكات وكـان لسـان حاله يردد
نتـخب من تبريرات التنفع بحجب ستارة على ما تناوله القائمون على ا
ـنـتـخب  بدلـيل انه يـقـدم مـباراة العـيـوب والـثـغرات الـتي يـعـاني مـنهـا ا
باراة ـطاف ثم ما يلبث ان يـفقد كل شي في ا ستوى عال في  اول ا
ـباراة االخرى  حـتى يتبـخر كل ما التالـية قبل ان يـلملم جـراحاته في ا
باريـات وكانه  اليـقوى على ثـبات مـستواه اسهم بتـجمـيعه  في  تـالي ا
او ادراك سر  الترابط واالنسجام ب الالعـب  الذين يبدو غريب عن
بـعضـهم االخـر  رغم مـا تـمـرره مـواقع الـسـوشـيـال مـيـديـا من مـقثـاطع
فيديـوية تبـ بشكل وبـاخر انـسجامـا هالميا  وعالقـات  ضبابـية تربط
بــ احملــتـــرفــ واقــرانـــهم من احملــلـــيــ وكــانـــهم يــؤدون  ادوارا في

مسرحية بال نص وسيناريو  والاجادة والهم يحزنون !
نـتخب الـعجـوز  الذي اليـقدر ان ـنتـخب  بوصـفي له  بكـونه ا  الاظلم ا
يسـهم بـاالنـتـصـار علـى امراضه او الـركـون في زوايـا الـظـلمـة مـنـتـظرا
ركـز الـذي استـقـر فيه ـركز غـيـر ا ـا سـتعـسـفه  بـاحللـول  اقدارا  ر
منـتظـرا هدايـا االخرين او اهـتزاز مـسـتويـاتهم  لـكنـني ادرك حتـما  ان
نتخب لو بقي في ظل شيخوخته سيؤثر بال شك على واقع الكرة هذا ا
رحلة احلالكة التي تمر العراقية التي نتمنى ان تنفض عنها غبار تلك ا
بهـا  وتمـزق اسـتارا وضـعهـا بـعض االعالميـ ادراكا  مـنـهم باحـترام
ـفصـليـة  ولـكن هذا االحـترام ـرحلـة ا الالعبـ ومـا يقـدمونه في هـذه ا
ـحــو بـعض الــهـفــوات  او  تـمــريـر بــعض االخـطــاء اليـعــني  ان نـقف
صامت امـام ما تتـعرض له كرتـنا العراقـية وتاريـخها الـثر والذي بقي
مرهونا ببـضعة مقـاطع تخلد لنـا ذكريات االنتـصارات  الغابرة دون ان
نتمكن من حتويلها الى وقائع تعـيشها اجيالنا او حاضرنا
دون ان نـتــالم عــلى مـنــتــخب اضـحـى عـجــوزا وهـو في

ريعان العمر وربيعه .
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ــبـاراة واحلـد واســتـغالل ظـروف ا
مـن خـطـورة الـضـيـوف امـام مـهـمـة
حتــقــيـق الــنــتــيــجــة الــتي
كــادت ان تــنــقــلـب ضـده
الن الـرهان يـبـقى على
مــبـاريــات الـدار الـتي
منـحته بـداية مـثالـية
قــبل فـقــدان اكـثـر من
مــنـــجــز  لـــكــنه الزال
منافسا اليستهان به.

الــفـــريق بــعـــد مــرور عــشــرة ادوار
ويــكــون قــد اكــتــمـل الــبــنــاء وهــنـا

النـريــد ان نـقـلل من جـهـود
.  فـيمـا استـفاد الالعـب
الــــوسط مـن الـــنــــقــــطـــة
لـيـتـقـدم وصـيـفـا مـؤقـتـا
وكـان األجــدر بــتــشــكـيل
شــهــد ان يــحـــافظ عــلى
تقدمه مرت والسيطرة
عـــــــــــــــلــى االجـــــــــــــــواء

حلــسم االمــور الــتي تــعــقــدت مــرة
اخـرى ذهابـا بعـدما سـقطـوا مرت
فـي زاخـــو وخـــرجــــوا من الـــكـــاس
وتــبـايــنت نـتــائـجــهم  وعـلــيـهم ان
يـــتـــوازنـــوا دون االعــــتـــمـــاد عـــلى
مــبــاريــات عــقــر الــدار والــتــصــدي
للـمهـمة بـصفـوف قادرة عـلى تقد
ـقـنع ألنـصـارهم في ان ـســتـوى ا ا
ـباريات التي تـعتمد يتغـير مسار ا
على خطط جثير في تنظيم صفوف

اخر حتت رغبة جمهوره الكببر.
‰œUF² « a  

واســــتـــمــــر الـــطـالب يـــواجــــهـــون
حتديات الذهاب بـعدما وقعوا بفخ
التعادل امام مضيفهم نفط الوسط
في الـلقاء الـذي إنتـهى  بتـعادلـهما
بــــهـــدفـــ لـــيـــرفــــعـــوا رصـــيـــدهم
الى17نـقـطـة خـامـسـا بـشـكل مـؤقت
ولـم يـقـدمـوا مـا مـطـلـوب مـنـهم من
ــنـاســبـة حـيث االداء والــطـريــقـة ا

اضي بـاالعتناد وسم ا سينـاريو ا
عـلى جـهــود عـنـاصــره الـتي عـادت
الـلـعب بـتـركـيـز وبـصـحـوةسـريـعـة
جتـاوزوا فـيـهـا الـبدايـة بـعـد الـفوز
عــلى الــغــر الــوسط والــنــتــيــجـة
األغـلـى عـلى اجلـويـة ويـقـدم نـفـسه
حتت انظـار جمهـوره بثقـة ويكافح
من اجل مـوقع افـضل ومـنـافس في
الــكــاس فـــيــمــا جتــرع الـــصــنــاعــة
اخلـسـارة الـثـانيـة في اسـبـوع بـعد
االولى من الشرطة ودخل في االيام
الـصـعـبـة الـتـي تـتـطـلب من صـادق
ســـعــدون مــعــاجلــتـــهــا قــبل فــوات

األوان. 
¡UÐdNJK  ◊UI½ ÀöŁ 

وخطف الـكهربـاء ثالث نقاط غـالية
بــــفـــــوزه عـــــلى الـــــنـــــفط بـــــهــــدف
مــهــمـــــــــــ مالخ د 22 لـــيـــتـــقــدم
ـسار واضح ضي  تاسـعا 14  و
ويــؤدي فــيه الــتــشــكــيل مــبـاريــاته
بـشـكل واضح ويـقـدم نفـسه بـثـبات
ــنــافــسـة ــشــاركــة عــلى ا ويــدعم ا
ــطــلــوبــة وحــصــد الــنــقـاط الــتي ا
اســـتــمـــر الــنـــفط نـــزفــهـــا بــتـــلــقي
ة اخلسارة الثانية تواليا بعد هز
الــطالب وكــانه يــفــتــقــد لــلــحــلــول
نافسة بشكل والظهور في اجواء ا
افضل  وانتهى لـقاء الكرخ ونوروز
بــتــعــادلــهــمــا بــهــدف لـيــرفع االول
ــوقف رصــيــده 7  ســـادس عــشــر ا
فــيـمـا واصل الـوافــد اجلـديـد جـمع
الـنـقـاط داخل وخـارج مـلـعـبه ثـالث
عـشر  9 دون ضـجيج مـتـذوقـا طعم
ـوسم ـشـاركــة والـتـطـلع لــلـبـقـاء  ا
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فـرض فريق الـقـاسم الـتعـادل بدون
ـتـصـدر الـشـرطـة في اهـداف عـلى ا
اللـقاء الذي جـمعـهما مـلعب كربالء
ــمـتـازة ضـمن اجلــولـة الـعــاشـرة ا
ـسـاحـات وجنح الـفــريق في غـلق ا
ــرتــدة واالعــتــمـــاد عــلى الــكــرات ا
والتـعمد بـارتكاب االخـطاء  إليقاف
هـجـمـات الـشـرطـة والـدور الواضح
لـلـحـارس مـحـمــد كـاظم بـالـتـصـدي
لــلــكــرات اخلــطــرة واحلــفــاظ عــلى
ــهـمـة الى نـظـافــة شـبــاكه ويـدعم ا
النهاية بالعودة بنقطة غالية وسط
فــرحـــة جــمـــهــوره قـــبل االبــتـــعــاد
ـنطقـة القـاهرة التي وقـع عن ا
عـانى منـهـا كثـيرا 15بسـبع نـقاط .
عـــــلى الــــطـــــرف اآلخــــر  تـــــوقــــفت
انتـصارات األخضـر وخرج بـتعادل
بطعم اخلسارةوفقـد نقطت بعدما
تكامل التعامل مع فشل التشكيـل ا
االمــور الــتي يــبــدو لم تــاخـذ عــلى
مـحـمل اجلـد بـاالشارة الـى الوضع
ـر به الـقـاسم  الـذي كـاد ان الـذي 
يـقـلب الـطـاولــة ومـتـوقع ان تـظـهـر
اثـار الــتـعــادل  سـريــعـة من الــفـرق
الحــقـة حـيث الــزوراء الـذي لـديه ا
مــبـــاراة مــؤجـــلــة مع الـــديــوانـــيــة

واحلال للوسط واجلوية.
n−M « “u  

وواصل النجف سلـسلة انتصاراته
بالفوز على الصـناعة بهدفي محمد
عبد الزهرة د2  وامجد راضي د 10
برصـيد 17 في وضع حتسن كـثيرا
خـالل فــتــرة قـــصــيــرة كـــانه يــكــرر
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{ بـاريس- وكاالت: قـال نوفـاك ديوكـوفيتش
إنه لـم يـقــرر بـعــد مــا إذا كـان ســيــشـارك في
ـفـتـوحة لـلـتـنس في يـنـاير بـطـولـة أسـترالـيـا ا
نـظـمـون أن كل كـانـون الـثانـي بـعـد أن أكـد ا
الالعـب عـلـيهـم تلـقي تـطـعيم كـوفـيد- 19إذا
ـشــاركــة في أولـى الــبـطــوالت األربع أرادوا ا
ــصـنف األول ــوسم. وأشــار ا الــكــبــرى في ا
ــته في قـبل نـهــائي الـبـطـولـة ـيــا بـعـد هـز عـا

ــوسـم الــرجــال أمــام ألــكــســنـدر اخلــتـامــيــة 
زفـيــريف: ســنـرى. عــلـيــنـا أن نــنـتــظـر ونـرى.
ويـتساوى حـاليا ديـوكوفـيتش الذي رفض أن
يكـشف عـلـنـا عـمـا إذا كـان تـلـقى الـلـقاح مع
روجـر فـيـدرر ورفـائيـل نـادال ولكـل منـهم 20
لقـبا في الـبطـوالت األربع الكـبرى. ويـنظر إلى
فتوحة التي أحرز لقبها  9مرات أستـراليا ا
باعـتـبارهـا فـرصة ذهـبيـة لالعب الـصربي من

أجل الـتـفـوق عـلى مــنـافـسـيه. وأكـد نـادال أنه
سـيــلـعب في مــلـبـورن بــارك في يـنــايـر كـانـون
الــثـــاني لــكن فــيــدرر الــذي تـــلــقى الــتــطــعــيم
بـالـكامـل مثـل الالعب اإلسـبـاني سـيغـيب عن
البـطـولـة مع اسـتـمـرار تـعـافيـه من جـراحة في
الــركــبــة. واخـتــتم إعـالن كـريـج تـايــلي رئــيس
ـــفــتـــوحـــة أشــهـــر من بــطـــولـــة أســـتــرالـــيـــا ا
ــفـاوضــات بـ االحتــاد األسـتــرالي لـلــتـنس ا

وحـكـومـة واليـة فـيـكـتـوريـا الـتي أصـرت طـيـلة
الـوقت على أن اجلمـيع في ملبـورن بارك يجب
أن يـحـصـلـوا عـلى الـلـقـاح. وقـال زفـيـريف إن
الالعــبـ بـحـاجــة الحـتـرام الـقــرار مـضـيـفـا:
سـنزور دولـة أخرى. األمـر ال يتـعـلق بالـتنس..
ـوجود حاليـا. نحتاج األمر يـتعلق بـالفيروس ا
إلى اتـــبــاع الــلــوائح واإلرشــادات. أتــمــنى أن

يتمكن من اللعب.
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الرحمن الدارة النـزال . و أختيار
الــهــانــشي عــمــار عــدنــان وهــيب 
ــركــزي رئــيس األحتــاد الــعــراقي ا
للكيكوشـنكاي نائب رئيس االحتاد
الـــعــربي  خــبــيـــرا مــفــوضــا عــلى
مـنـطـقـة آسـيـا في تـركـيـبـة األحتـاد

الدولي.

جـــديــدتـــ لــيـــصــبـح اجملــمــوع 5
ميـداليات مـلونة من  8العب وهو
اجناز كبير للكـيكوشنكاي العراقي
ـية. وكلف االحتاد في احملافل العا
الــدولي مــهـمــة حتــكــيم نـهــائــيـات
الـبــطـولـة الى حــكـمـيـنــا الـدولـيـ
ـــهـــداوي وامــجـــد عـــبــد عــدنـــان ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

 تـــأهل الـــعـــراقــيـــان ابــراهـــيم زكم
واسحـاق عـلي  الى نهـائي بطـولة
الـعــالم لـلـكــيـكـو شـنــكـاي اجلـاريـة
حـالــيـا في بــولـنــدا بـقــيـادة مـدرب
ـنـتـخب الـشــيـهـان عـامـر مـحـمـد. ا
وبـذلك ضــمن الــعـراق مــيـدالــيـتـ
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احدى منافسات الكيكو شنكاي

نوفاك ديوكوفيتش

متاز Í—Ëœ∫ إحدى مباريات الدوري ا
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-(أ ف ب) - ظهـرت جنمـة كرة { بكـ
ــضـرب الــصـيــنـيــة بـيــنغ شـواي في ا
إحدى بـطوالت الـتـنس في بكـ األحد
بحـسب صور رسمـية من احلـدث بعد
تزايد الضغوط الدولية للحصول على
معـلومات حـول وضعهـا.وظهـرت بينغ
شــواي في صــور من نــهـائــيــات "فـيال
كــيــدز جـــونــيــور تـــنس تــشـــالــنــجــر"
ــنـــشــورة عــلـى حــســـاب الــبـــطــولــة ا
الــرســمي في ويــبـو.وهــذا أول ظــهـور
علني لـها منذ فـرضت السلـطات رقابة
سـؤول كبـير واسعـة عـلى اتهـاماتـهـا 
سـابق في احلـزب الشـيـوعي الـصـيني
باالعتداء اجلنسي والتي نشرتها عبر
االنتـرنت. ولم تـظـهر بـيـنغ شواي (35
ـيا سـابقا في صـنفـة أولى عا عامـا) ا
فئـة الزوجي والـنجـمة في بـلدهـا منذ
ــســؤول كـــشــفت أن تـــشــانغ غـــاولي ا
الــسـابق في احلــزب الــشـيــوعي الـذي
يـكـبـرهــا بـأربـعـ عـامـا أرغـمـهـا عـلى
عالقـــات جــنـــســـيـــة وعـــلى ان تـــكــون
عـــشـــيـــقـــتـه لـــســـنـــوات.وكـــانت هـــذه
علومات نشـرت مطلع تشرين الثاني ا
عــلى حــسـاب الـالعـبــة الــرسـمـي عـلى
شـبــكــة ويــبـو الــصــيــنـيــة لــلــتـواصل
االجـتـمــاعي قـبل أن حتـذفــهـا الـرقـابـة

سريعا.
ومـنـذ ذلك احلـ ثـمـة تـسـاؤالت حـول
مــصــيــر بــيــنغ شــواي. ونــشــرت أربع

صـــور لالعــبــة مــســاء اجلــمــعــة عــبــر
حـــســـاب  shen_shiwei@ في خـــدمـــة
تـويتـر الـتي صنـفـته "وسيـلـة مرتـبـطة
بالـدولـة الصـيـنيـة".وبعـد احـتجـاجات
دولــــــيـــــة نــــــشــــــرت وســـــائـل اإلعالم
احلـكــومــيــة الـصــيــنــيـة ســلــســلـة من
اللـقطـات التي تـفيـد بأن االمـور تسـير
عـلى مــا يـرام مع الـريـاضــيـة. ويـظـهـر
مقطع فيديـو للحدث نشـره على تويتر
ؤثر في "غـلوبال هو تشـيجن احملـرر ا
ـــز" بــيـــنغ وسط مـــجــمـــوعــة من تـــا

الضيوف.
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ـز" ونــشـر صـحــافي في "غــلـوبــال تـا
عـلى تـويـتـر أيـضـا مـقـطع فـيـديـو آخر
يــظــهــر بــيــنغ وهـي تـوقـع تــوقــيــعـات
لعب نـفسه على ما يبدو األطفال في ا
قــبل الـتــقـاط صــور مـعــهم.ونـشــر هـو
الــذي يــقـول إنه مــقــرب من الــسـلــطـة
ساء لالعبة أيضا مقطعي فيديو في ا
يــظـهــرهـا وهي "تــتـنــاول الـعــشـاء مع
مدربـهـا وصديـقـات لهـا في مـطعم" في
بكـ موضـحا أنـهمـا صوّرا في الـيوم
نـفسه.ولم تـتـمـكن وكالـة فـرانس برس
ــوقع أو الــظــروف الــتي من تــأكـــيــد ا
ـقـاطع. ولم يـشـر هـو الـتـقـطت فـيـهـا ا
إلى ذلك عــبــر حــسـابـه في ويــبـو.وفي
الـصــور تـظـهـر بـيــنغ شـواي مـحـاطـة
بامـرأتـ تتـشارك مـعـهمـا العـشاء في

مـــكـــان صـــاخب. كـــذلك يـــظــهـــر رجل
يجلس أمـام الالعبـة فيمـا يدور حديث
ـقطع "غدا حول "مـباريـات". وقال في ا
يكون  20 تشرين الثاني (السبت) قبل
ان تقـاطـعه إحداهـمـا بالـقول "إنه ) 21
ـقـطع وتـظــهـر بـيــنغ شـواي في هــذا ا
ـسـاء عـلى الـذي يـبـدو أنـه صـوّر في ا
هـــاتـف مـــحــــمــــول من قــــبل شــــخص
مجهول مسـترخية. وأعربت دول عدة
ـتـحـدة اجلـمـعة من بـيـنـهـا الواليـات ا
عن "قــلــقـهــا" حــيـال مــصـيــر الالعــبـة.
تـحدة أدلة على سالمة وطلبت األ ا
الالعـبـة فـيـمـا انـتـشـر وسم "أين بـيـنغ
شـواي?" #  WhereisPengShuai مـثل
الـــنــــار في الـــهــــشـــيـم عـــبــــر وســـائل
التواصـل االجتمـاعي. وفي مقـابلة مع
مــحـــطــة "سي ان ان" اخلـــمــيس هــدد
رئــيس رابــطــة الالعــبــات احملــتــرفـات
ن الـص "دبلـيو تي أيـه" ستـيف سا
قامة في بسحب البطوالت النسائية ا
الــصـ إذا لم تــوضح بــكــ الـوضع.
وتـخضـع قضـيـة بـينـغ شواي لـلـرقـابة
فـي الــصــ وقــد تــعــذر الـــتــحــقق من
الــرسـالــة األســاسـيــة الـتـي بـثت عــبـر
وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي بـشـكل
مستقل.ولم يـعلق نائب رئيس الوزراء
لـسـابق تـشـانغ غـاولي الـذي كـــــــــــان
من  2013 إلى  2018 أحـد أكثـر سـبـعة

. سياسي نفوذا في الص
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{ فـــــال تــــورنس-(أ ف ب) - أقــــبل
تـزجلـون منـذ صبـاح السـبت على ا
مــضــمـــارَي فــال تـــورنس في شــرق
فرنسا وبورتيه-بومورانس (جنوب
غــرب) مـسـتـمـتـعـ بـعـودتـهم بـعـد
مــوســمـــ افــســـدتــهـــمــا جـــائــحــة
تزجل كوفيـــد-19. وقال عدد من ا
ارسون هوايتهم في الذين جاؤوا 
طـقـس مـشــمس عــلى مــضــمــار فـال
تــــورنس الـــذي يُــــعـــدّ األعــــلى بـــ
مـنتـجـعات الـرياضـات الـشتـوية في
ــرة ـــتـــاز! إنـــهـــا ا أوروبـــا "هـــذا 
األولى! ثـمـة بعض الـصـقـيع لكن ال
بـأس".وقــال عــنــصـر االســتــكــشـاف
انـويل ليـسو ـوقع إ واالنقـاذ في ا
لــوكـالـة فــرانس بـرس "يــسـعـدنـا أن
نــكــون قـادرين عــلى إعــادة تـشــغـيل
مـصــاعـد الـتــزلج ومـعــاودة عـمــلـنـا
بالكامل". وتـراهن منتجـعات التزلج
ــوسم اجلــديــد الــفــرنــســيــة عــلى ا
بعدمـا عانت اإلقفال في شـتاء العام

{ لـــنــدن- وكـــاالت: أعـــلن نــادي مـــانـــشــســـتــر
يـــونـــايـــتـــد  إقـــالـــة الـــنــــرويـــجي أولي جـــونـــار
سـولسـكـاير من تـدريب الـشيـاطـ احلمـر. وقال
مــانـشــســتـر يــونـايــتـد في بــيــان رسـمي: يــعـلن
الـنادي أن أولي جونـار سولـسكايـر ترك مـنصبه
كـمدير فـني للفريـق األول. وأضاف: سيظل أولي
دائــمًـا أســطـورة في مــانـشــسـتــر يـونـايــتـد ومن
ـؤسف أننـا تـوصلـنا إلى هـذا الـقرار الـصعب. ا
ـاضـيـة كانت وتـابع: رغم أن األسـابيـع القـلـيـلة ا
مـخـيـبـة لـآلمال ال يـنـبـغي أن حتـجب كـل العـمل
الـذي قام به سـولسـكايـر خالل السـنوات الثالث
ـدى ـاضـيـة إلعـادة بـنـاء أسس الـنـجـاح عـلى ا ا
الـطويل. وواصل: يـغادر سـولسـكايـر مع خالص
شـكرنا جلهوده الدؤوبة كمـدرب وأطيب تمنياتنا
ـســتـقــبل ســيـظل مــكـانه في لـه بـالــتـوفــيق في ا
تاريخ النادي آمنًا بشكل دائم.. ليس فقط بسبب
مـا قـدمه كالعب لـكن كـرجل عـظـيم ومـدرب قدم

الـصــغـيــرة فـتـفــتـخــر الـســبّـاقـة في
معاودة نشاطها في جبال البيرينيه
ولــــو عـــلـى مـــضــــمـــار واحــــد. أمـــا
ــنـتــجــعــات األخـرى فـي سـلــســلـة ا
اجلــبــال فـتــبــدأ مــوســمــهــا بـ 27
تــشــرين الــثــاني و 4 كــانـون األول.
ورأى مـــديــر احملـــطــة إريك شــار أن
هذه اخلـطـوة "تعـيد تـشغـيل احملرك
االقتـصادي لـلوادي" بـعدمـا قاومت
احملطة أزمة كوفيد مالحظاً أن ثمة
ــتــزجلـ "حــمـاســة كــبــيـرة" لــدى ا
لــلـــعــودة.وقــال مــديـــر شــركــة "فــال
ديزير" للتـلفريك أوليفـييه سيمون
"هـــذا الـــعـــام مــــهم جـــداً وأســـاسي
بالنسبة إلينـا (...) فمستقبلنا على
ـكـنـنـا أن نـتـخـيل غـياب احملك وال 
موسم التزلج لـذلك فعلنا كل شيء"
قرر أن يُفتَتَح في لكي نتيحه.ومن ا

 تشرين الثاني اجلاري منتجع 27
جــــــبـــــال األلـب الـــــذي يــــــجـــــتـــــذب

. البريطاني

أخبار النجوم

{ برين- وكـاالت: حقق بوروسـيا دورتمـوند فوزًا غـاليًا عـلى ضيفه شـتوجتارت
بهـدف لهـدف اليـوم السـبت على مـلعب سـيجـنال إيـدونا بـارك ضمن مـباريات
اجلولة  12 للـبوندسليغا. سجـل لدورتموند في مباراة اليـوم الثنائي دونيل مال
رة هي األولى في وماركـو رويس. وبحسب شبكـة أوبتا لإلحصائـيات فإن هذه ا
وسم تاريخ بـوروسيا دورتموند التي يـحقق فيها الفوز في أول  7 مباريات من ا
ـركـز الـثـاني في جـدول تـرتـيب الـبـونـدسـيـلـجا عـلى مـلـعـبه. ويـحـتل دورتـمـونـد ا

ـتـصدر. وخالل 12 بـرصـيد  27 نـقـطـة بـفارق نـقـطـة وحـيـدة عن بايـرن مـيـونخ ا
سـابقـة حقق دورتـمونـد الفوز في  9 مـباريـات وخسر في 3  بـينما مبـاراة في ا

لم يتعادل في أي مباراة. 
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{ مـــدريـــد- وكــــاالت: رصـــد تـــقـــريـــر صـــحـــفي
إسـبــاني عـدة لـقـطـات من الـظـهـور األول لـلـمـدرب
تـشـافي هـيـرنـانـديـز مع برشـلـونـة أثـنـاء الـفـوز على
إسـبـانـيـول. وحـقق بـرشـلـونـة االنـتـصـار بـهدف دون
رد خالل لـقاء الـديربي ضـد إسبـانيول مـساء أمس
الـسـبت في إطـار منـافـسـات اجلـولة  14 من الـلـيـغا.
ووفقًـا لصحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية فإن تشافي

ـبــاراة حـيث رحب ـلــعب قـبل  5 دقـائـق من ا تـواجــد في ا
بـجـمهـور بـرشـلونـة الـذي هتف بـاسـمه أكـثر من مـرة خـاصـة في الدقـيـقة 6.
ـبـاراة وحتى الـنـهايـة ظل تـشافي وأشارت إلى أن مـنـذ الدقـيـقة األولى في ا
نح احلـماس لفـريقه. وأوضحت أن ألول مرة واقفًـا ورفض اجللوس تـمامًا 
في برشـلونة فإن جميع البدالء يجرون عـمليات اإلحماء معًا قبل أن يقرر
ـدرب من الـذي سـيـشـارك. وذكـرت أن تـشـافي كـان مـضـطـربًـا ونـشـطًـا ا
للـغاية خـارج اخلطوط حـيث منح العـبيه التـعليـمات بـاستمـرار واستغل
ــبــاراة لـلــدردشــة مع جــيــرارد بــيــكــيه وســيــرجــيـو كل اســتــراحــة في ا
واقف إللياس أخوماش وأثنى على جميع بوسـكيتس كما صحح أحد ا
تـصـرفـات الـفـريق. وقـالت الـصـحـيـفـة إن تـشـافي ظل هـادئًـا لـلـغـايـة ولم
ا دفـعـه لالحـتـجاج يـنـزعج إال مـن قـرارات احلكـم ديل سـيـرو جـرانـدي 
على احلكم الرابع عدة مرات. وأضافت أن تشافي شوهد يعاني في الشوط
الثـاني لكـنه لم يتـوقف عن احلديث مع العـبيه ومـحاولـة تصـحيح الـعديد من

باراة باستمرار.  واقف في ا ا

{ روما- وكـاالت: أكد تقـرير صـحفي بـريطـاني  أن البرتـغالي جـوزيه موريـنيو
ـديـر الـفني لـرومـا ينـاقض نـفـسه بـشأن مـوقـفه جتـاه بطـولـة الدوري األوروبي. ا
وذكــرت صـحــيــفـة ذا صن الــبــريـطــانــيـة أن مــوريــنـيــو ســبق أن قــلل من إجنـاز
اإلسـبـاني رافـائـيل بـيـنــيـتـيـز مع تـشـيـلـسـي عـنـدمـا فـاز بـلـقب الـدوري األوروبي
عــــــام 2013. وأشارت إلى أن مـورينيو صـرح عقب قيادة الـبلوز خلـفًا لبيـنيتيز
ـثـابـة خـيـبـة أمل له. بـأن هـذا اإلجنـاز إذا حـقـقه الـفـريق حتت قـيـادته سـيـكـون 
وأوضـحت أن مـوريـنـيـو جنح عـقب  4 سـنـوات من هـذه الـواقـعـة في الـفـوز بـلـقب
الـدوري األوروبي مع فـريق مانـشسـتـر يونـايتـد. وقالت الـصحـيـفة الـبريـطانـية إن
مـوريـنـيـو يـنـاقض نـفـسه ألنه يـفـتـخـر بـهـذا الـلـقب بل ال يـزال يـعـلق صـورته مع

الكأس في مكتبه بنادي روما حتى اآلن.
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تزجلون على مضمارَي فال تورنس وبورتيه بومورانس إقبل ا

الـفــائت بـسـبب جـائـحـة كـوفـيـد-19
وتــأمل في أن تـعـود احلــركـة جـيـدة
رغـم إلـزامــيــة وضع الــكــمــامـات في

مصاعد التزلج. 
Z eð  UD−

ويشـكّل فتح مـحطـات التـزلج بكامل
طـاقتـهـا خطـوة مهـمة لـفـرنسـا التي
ـرتـبـة الـثـالـثـة بـ وجـهات حتـتل ا
الـتزلج األكـثر اسـتـقطـاباً في الـعالم
ـتــحـدة والـنــمـسـا. بـعـد الــواليـات ا
وظـفـون في فـال تورنس وانـشغـل ا
طـــــوال األســــبــــوع بـــــإجنــــاز آخــــر
تـزجل االسـتعـدادات السـتقـبـال ا

ــــنـــحـــدرات وفـــحص كــــتـــحـــديـــد ا
الرغوات الواقية وإجراء التعديالت
النهائـية على مصـاعد التزلج. وقال
سـؤول عن مـصـاعد الـتزلج أحـد ا
فرانك فـيو إن فـتح احملطـات "يشغّل
الكثير من الناس". وأضاف "نتحرق
شـوقـاً لـرؤيـة الـزبـائن هـنـا مـجدداً".
أمــا مــحــطــة بـــورتــيه-بــومــورانس
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ضرب الصينية بينغ شواي في إحدى بطوالت التنس في بك  ôuDÐ ∫ ظهور جنمة كرة ا
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هـتـمـ بـالـشـأن الريـاضي خـبـرا نـشـرته صـحـيـفة "ذا صن" { لـندن - وكـاالت: مـنـذ أيـام يـتـداول نشـطـاء عـرب ال سـيـمـا ا
ـصري مـحمـد النـني في صفـوف نادي آرسـنال اإلجنـليـزي.وكانت صـحيفـة "ذا صن" قد البـريطـانيـة حول مـستـقبل الالعب ا
قبلة قد تكون قبل مشيرة إلى أن وجهته ا صري مطلع العام ا نشرت تقريرا قالـت فيه إن آرسنال ينوي فسخ عقد الالعب ا
غـردين له.وربط نـادي "غـالـطـة سراي" الـتـركي.وفـجـر اخلـبـر جدال عـبـر مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي وتـضـاربت تـفـسـيـرات ا
ـاضي دعمـا لـلفـلسـطيـنيـ خالل أحداث حي الـشيخ جـراح وما الـبعض اخلـبر بـتـغريـدة كان نـشرهـا النـني في مايـو/أيار ا
تبعها من تطـورات.وذهب آخرون إلى ربط التقرير بتوجه بريطانيا إلى تصـنيف حركة حماس حركة إرهابية. يأتي هذا بعد أن
أعلنت وزيرة الداخلية البـريطانية بريتي باتل أنها تسعى لتـصنيف حركة حماس الفلسطينيـة بكاملها "منظمة إرهابية".وسارع

صري يدفع ثمن مـوقفه الداعم للقضية " اعتقادا مـنهم بأن الالعب ا البعض إلى إطالق وسم " النني فـلسط
الـفلـسطـينـية.ومـا عزز ذلك االعـتـقاد هـو تصـريح كان قـد أدلى به عالء نـظمي وكـيل أعمـال محـمد
" الذي يـقدمه أحمد شوبـير.وقد توقف مغـردون عند جزء مع من النني لبرنـامج "ملعب أون تا

اضي. قابلة التي يعود تاريخها إلى يوم اخلميس ا تلك ا
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جوزيه
مورينيو

{ الـريـاض-(أ ف ب) - يـنـطـلق
في السعودية االثن أوّل دوري
ــمــلــكــة كــرة قــدم نـــســائي في ا
احملافظة لتبـدأ معه رحلة مئات
الـفتـيـات والشـابـات نحـو الـلعب
ـشاركة ا ا بشـكل احتـرافي ور
في بطولـة كأس الـعالم للـسيدات
يـــومــــاً مــــاً.وأعـــلــــنت الــــريـــاض
ـــاضي عـن انـــطالق األســـبــــوع ا
الـدوري في  22تـشــرين/الــثـاني
ـشــاركـة  16فـريــقـاً نــوفـمــبــر 
وحتت إشــــراف "إدارة الــــكـــرة
الـنــسـائـيـة" الـتــابـعـة لالحتـاد
الـسـعـودي لــكـرة الـقـدم بـعـد
بــضع سـنــوات فــقط من رفع
ارسة النساء احلظر على 
لــلـــعــبــة.وتــتــطــلّع الــدولــة
الـثـرية الـتي ظـلّت مـغـلـقة
لعقود إلى بـناء منتخب
نـــــســـــائي قـــــادر عـــــلى
نـافـسة في الـبـطوالت ا
اخلارجـية وهـو أمر لم
ـكنـاً تصـوّره قبل فـترة يكن 
قـــصـــيــرة حـــ كــانـت الــشـــرطــة
الدينية تفرض على النساء قواعد
اجــتـمــاعـيــة صـارمــة.من بـ أكــثـر
وهـوبة فرح تـحمّـسات الـشابـة ا ا
جـفري ( 18عـاماً) الـتي تـأمل في أنّ
حتقق "حلمـها" يومـاً باالحتراف في
الــدوري اإلنـــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم
ــــونــــديـــال وقـــيــــادة بالدهــــا إلى ا
النـسائي.وقـالت جفري الـتي ربطت
شـعـرهـا خـلف رأسـهـا أثـنـاء جتـمّع
لالعــبــات  اخــتـيــارهنّ لــيــشــكـلن
ـــنــــتــــخـب الــــوطــــني في أســــاس ا
الــريـــاض "بــدايــتي مـع كــرة الــقــدم
كـانت بـهـا صـعـوبـات ألن الـنـاس لم
تكن تـتقـبّل (الفـكرة) ولم يـكن هناك

مارسة كرة القدم". فرق 
b¹b ðË WſË«d

وتـابـعت الشـابـة اجلـامـعـيـة التي
حتـمل الـقـمـيص رقم  16 وتـظـهر
ـــراوغــة مـــهـــارات كـــبـــيـــرة فـي ا
والــــتـــســـديـــد عن بـــعـــد "أســـرتي
وأصـدقــائي كـانــوا يـشـجــعـونـني"
على مـواصلـة حـلمي.وكـغيـرها من
السعوديات الشـغوفات بكرة القدم
كـانت جـفـري تـمـارس هـوايـتـهـا مع
ــدرسـة أقــربـائــهــا في الــشـارع أو ا
شـاهـدة مبـاريات وتعـزّي نـفسـهـا 
كرة القدم تلفزيونياً دون أن يسمح
ــشـــاركـــة في أي أنــشـــطــة لـــهن بـــا
رسمـية لـلـعبـة. لكـنهـا استـفادت من
االنفـتاح االجـتمـاعي والثـقافي غـير

ملكة العربية السعودية لتبدأ معه رحلة مئات الفتيات والشابات نحو اإلحتراف —WKŠ∫ إنطلق أوّل دوري كرة قدم نسائي في ا

عـــلى مـــلــــعب األمـــيـــر فــــيـــصل في
ــنـتـخب الـريــاض ارتـدت العـبـات ا
وبـعـضـهن غـيـر مـحـجـبـات مالبس
ريـاضـيـة سـوداء وبـنـاطـيل طـويـلة
حتت ســــراويــــلــــهن الــــريــــاضــــيـــة

القصيرة. 
rKŠ oOIð

وأعربت حـارسـة مرمى الـفـريق الما
الـعـنـيـزي ( 25عـامـاً) عن سـعـادتـهـا
الخــتـيــارهـا ضــمن الـفــريق. وقـالت
ـعـمـاريـة "لـقـد خـريـجـة الــهـنـدسـة ا
حقّقت حلمي وحلم أهلي". وأسّست
الـــســعــوديــة ثالثـــة مــراكــز تــدريب
إقـلــيــمــيـة لــلــفــتـيــات الــصــغـار من
أعــمـــــار  13 إلى  17 عــامــاً بــهـدف
ـواهب الـشابـة في خـطّة اجتـذاب ا
أكــبـر تــســتـهــدف إنــشـاء  9 مــراكـز
ملكة بحلول عام 2025. كما عيّنت ا

ـسـبـوق الـذي تـشـهـده الـسـعـودية ا
منذ أصـبح األميـر الشاب مـحمد بن
سلمان في 2017  وهو جنل العاهل
ـملـكة الـسعـودي ولـياً لـلعـهـد في ا
الــتي يــشـكّل الــشـبــاب نــحـو ثــلـثي
سـكــانـهـا الـبــالغ عـددهم حـوالى 35
مـلـيـونـاً.فقـد سُـمح لـلـنـسـاء بـقـيادة
الــــســــيـــــارة ووُضع حـــــدّ حلــــظــــر
االخــتـالط بــ الــرجــال والــنــســاء
وتـقــلّـصت صالحــيـات هـيــئـة األمـر
ـنكـر علـماً ـعـروف والنـهي عن ا با
أن الرياض ال تـزال تواجه اتـهامات
من قبل منـظمات مدافـعة عن حقوق
ـفـكرين اإلنـسان بـقـمع النـشـطاء وا
ورجـــال ديـن. وجـــفـــري واحـــدة من
حــوالى  30 العـــبــة يـــشــكـــلن نــواة

الـــفـــريق الــــوطـــني الــــنـــســـائي 
اخـــتـــيـــارهـن من بـــ حـــوالى 400

انية اخملضرمة قبل أشهر قليلـة األ
مونيـكا ستـاب كأول مدربـة لفريـقها
الـوطــني الـولـيــد لـلـســيـدات.وقـالت
ستاب صاحبة الشعر األبيض التي
فـــازت كــمـــدربــة بـــبــطـــولــة أوروبــا
لألنديـة للـسيـدات في عام  2002 كل
شيء جـديـد هــنـا تـمـامـاً كـمـا يـبـدأ
ــــشي ثم الــــوقـــوف". الــــطـــفـل في ا
وتسـتعد العـبات "الـصقـور اخلضر"
خلــــوض أول مـــبــــاراة وديــــة عـــلى
سـتوى الـدولي في شبـاط/فبـراير ا
ـقـبل. وتـشــعـر سـتـاب الـتي سـبق ا
لها تدريب منتخبي البحرين وقطر
بـــتــفــاؤل قـــائــلــة إنـه "في غــضــون
خــــــمس إلـى ثــــــمـــــانـي ســــــنـــــوات
سيصـبحن الـرقم واحد من ب دول
اخلــلــيج" الـــتي تــمـــلك جــمـــيــعــهــا

منتخبات وطنية للسيدات.

.وسيُقام مشاركة بحسب مـسؤول
الــدّوري عــلـى مــرحــلــتــ من خالل
ـنــاطق في مــرحــلـته األولى دوري ا
ــشـــاركــة  16 فـــريــقـــاً وســتـــقــام
مــبـــاريــاته في  3 مــدن (الــريــاض 
شاركة  6 أندية من جدة الدمـام) 
كل مــنــطـقــة (بــاسـتــثــنـاء الــدمـام 4
فـــرق) لـــلـــعب بـــنـــظــام الـــدوري من

دورين.
وقالت جفري التي حتلم باالحتراف
في نــــادي مـــانــــشــــســـتــــر ســــيـــتي
اإلنـــكــلــيـــزي "أحــلم بـــالــيــوم الــذي
أستطيع فـيه تمثيل بالدي في كأس
الــعـالم" لــلــسـيــدات.وال تـوجــد فـرق
نسائية تابعة لألندية الرياضية في
الـسـعـوديـة الــتي تـأهّل مـنـتـخـبـهـا
لــلــرجــال لــكـأس الــعــالم في خــمس
منـاسـبات. في حـصـتهنّ الـتـدريبـية

أولي غونار
سولشاير

لـنا العديد من اللحـظات الرائعة لذا سيتم
الـتـرحـيـب به إلى األبـد في أولـد تـرافـورد
كــجـزء من عــائـلـة مــانـشـســتـر يـونــايـتـد.
واخــتـتـم: سـيــتــولى مــايــكل كــاريك اآلن

مــــســـؤولـــيــــة تـــدريب الــــفـــريق في
ـقـبـلـة بـيـنـما يـتـطـلع ـبـاريـات ا ا
الـنادي إلى تـعيـ مدرب مؤقت

وسم. حتى نهاية ا
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بغداد

ــهــنــيّـة الــعــامــلــون في جــمــيــعــهــا بــا
واخالقــيّــتـهــا واحلــرفـيّــة واإليــثـار في

مواقع وبيئة العمل.
ــواطـن اليــقـــوى عــلى وأخـــيــراً فـــإنّ ا
زمـانه واليـتـغـلّب اجملـتـمع عـلى الـسوء
والـسـيـئـ إالّ بـسـيـادة وقـوّة الـقـانـون
والـقضاء  وال يحـق ألي فرد أو جماعة
ـسـاس بـهـمـا وتـشـويه صـورة مـيزان ا
الـعـدالـة أمـام أنـظـار أصـحـاب احلـقوق

شروعة. ا
سطور اخلتام:
سيداتي سادتي

زاد   فأنصتوا  فُتح ا
وحاذروا أن تشتروا من ب أشياء هنا

شيئاً معتّق
وتالوموا  وتساءلوا

هل أرضنا ورق يُمزّق?
وجــبـالـنـا نـامـت عـلى األسـفـلت في وادٍ

زّق
ونــهــرنــا وزرعــنــا ونــخــلــنــا وحــزنــنــا
وعشقنا وهتافنا خبر  بال لغة يسوّق
وســمــاؤنــا  ســرب الــطــيــور  من دون
أجـــنـــحــة أو مـــوسم أو دفء أعـــشــاش

 حتلّق 
شــراعـنــا يــهـوى الــبـحــار  ويـســتـريح

وج  لشدو ا
واخللجان  واألسفار  في زمن معلّق

زاد! فُتحَ ا
{ ( پـروفــسـور  فــيـزيــاء الـپالزمــا- عـضـو

تحدة) ملكة ا معهد الفيزياء في ا
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تُـسـتخـدم مـقاربـة احملاكـاة احلـاسوبـيّة
عــــادة لـــدراســـة وحتــــلـــيل الــــظـــواهـــر
 وآلــيــات الــعــمل فـي أيّ مــنــظــومـة أو
نـظــام عـلـمي يـصـعب الـوصـول الـيه أو
إسـتـحضـاره كـباطن الـشـمس والفـضاء

وأعماق األرض.  
ولـو إفـتـرضنـا إدخـال  هذه اآللـيّـة على
مـلـفّـات قضـايـا عـامـة (قطـاعـات الـعمل)
وخــاصــة (شـؤون أفــراد) ومـنــهــا مـلف
لـدى إحـدى محـاكم الـتحـقيـق القـضائي
حـول قـطـعة أرض سـكـنيّـة  مـضى على
اجــراءاته خــمـس سـنــوات ولـم يـحــسم
خلـد اآلن ابـطـال الـقـيـد  واصـدار سـنـد
ـالكها الشرعي احلـقيقي والذي تسنده
ـتـخـذة في كل اخلــطـوات الـقــانـونـيّــة ا

احملاكم  اخملتصة فياحملافظة
( النزاهة والتحقيقات).

ـالك ـلف وأنـا ا وألنــني مـعـنيّ بـهــذا ا
الــشــرعي لــقـطــعــة األرض فـفي ثــنــايـا
ـلف حكايات ورسائل صوتية ووثائق ا
تـؤكد وجـوب ابطال الـقيد( يـعني انا لم
أبع قطعة األرض  على اإلطالق!!). 

لـــنـــخـــرج اآلن من اخلـــاص الى الـــعــام
لف  وشؤون كثيرة سادت وأمام هذا ا
بـعد اإلحتالل  أقـول:  رحم الله شاعر
الـقـراءة الـعربـيّـة بـاقـر سمـاكـةحـ قال

قبل أكثر من نصف قرن:
(تعال ياسمير  وأنتِ يا.....

عندي لكم حزّورة

وحتـسـسه أمـام اآلخـرين. فيـقـال; هـناك
ـبـادىء ضـمــيـر حي وهـو مـايـلـتـصق 
ســـامــيــة مــرغـــوبــة وحتــمل قـــيــمــاً في
ارتــقــائــهــا وهــنــاك ضــمــيــر مــذنب أو
مــخــتل; وهـذا هــو ضــمـيــر األهـواء في
ـــصــالح الــفــرديّــة اخلــانــقــة ســطــوح ا
والـغـارقـة في متـاهـات مـتنـاثـرةيـصعب
جــمــعــهــا وإخــتــزالــهـا بــســبب ضــعف
شـخـصيـة وإنتـهازيّـة وأنانـيّة أصـحاب

هذا النمط.
إنّ مـــحــكــمــة الـــضــمــيـــر هي أعــلى من
مــحــكــمـــة الــعــدالــة وتــتــفــوّق عــلى كلّ
ــهـاتـمــا غـانـدي. احملــاكم كـمــا يـقـول ا
وهـذه رسالـة ساميـة يجب أن تصل الى
كلّ من يعنيه األمر في احملاكم بضمنهم
ـوكّل بـقـضيّـة حـيث تـمرّ  به احملـامي ا
الـــســــنـــ دون حـــسم بـــالــــرغم من أنّه
اسـتلم مبلغ اتعابه مقّدماً. وهذا ينطبق
ؤسسات األخرى بل وحتى على على ا
شي اسـترجاع األرصفـة للمواطن كي 
عـليها بعدمـا صارت األرصفة وساحات

الطرقات مواقفاً للسيارات. 
إنّ سـلطةالضمير يجب أن تكون وتبقى
هي احلــاســمـة ألنّــهــا احملـرّك الــوحــيـد
واألقـوى في كلّ مهنة وسلـوك مجتمعي
وفي جـمـيع  الـسـلــطـات مـهـمـا تـعددت
وتـــرتّـــبت أولــويّـــاتـــهــا  وهـي الـــــــتي
تــعـطي اإلشـارة احلــمـراء أو اخلـضـراء
ن فـي طــريق الــقـــرار وتــدق األجــراس 

اليرى.

قدمة عبّر عنه. إنّ مثل هذه ا وقف ا ا
تـنـطبق عـلى جمـيع  حـقول الـعمل في
مـهنـيّـتهـا وحرفـيّتـها بـقطّـاعات الـعمل

على امتداد تقاو األزمان.
وفـي إطـــار  احلــــرفــــيّــــة وتـــعــــامالت
ــهـنــيّـة فـقــد وجـدتُ أنّ اإلنــسـان قـد ا
يالد عـرف مـثل هـذه الـسـيـاقـات قبـل ا
بــــحــــوالي400 ســــنــــة فـي مــــزيج من
اخـالقــــيّــــات قــــيــــاســـــيّــــة وفق اطــــار
 وإنّ سـمـاتـهـا بـدأت تـتـبـلـور بـرنـامج
بــ الــعــامــ 1870 و 1914 بــــشــــكل
يـتـفاعل مـع اجملتـمعـات في اابـلدان أو

ب الدول.
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الــضــمــيــر لــدى الــبــشــر هــو مــعــيــار
اإلحــــســـاس بـــالــــصـــواب أو اخلـــطـــأ
ويـشخّص عادة بفعل السلوك البشري
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وهي إحــدى فـروع الـفـلـســفـة بـإطـارهـا
ـسمّـى بفـلسـفة األخالق الـتي تشـتمل ا
عـلى تـنظـيم مبـادىء الـسلـوك من حيث
الـصواب واخلـطأ والتـوصية والـتحلّي

بها وتبنّيها والدفاع عنها.
وهـناك علم الـقيم كأحـد فروع الفـلسفة
ــكن أن يــغــطي أيــضــاً وهـــو حــقل  
قـــيـــمـــة وأمـــور ضـــمن   األخـالقـــيّــات

. واجلماليّات معاً
إنّ األخـالقـيّـات تــتـحــرّى عن تـسـاؤالت
ذات مـــســـاس بــتـــعـــريف الـــعـــديــد من
ـبـادىء مثل اخلـيـر والشـر الـفضـيـلة ا
ة الـصواب والـرذيلـة العـدالة واجلـر
واخلـطأ ومـجموعـها في فـلسفـة ترتبط
بـعلم النفس ونظرية القيمة التي حتدد
طـــراز شـــخــصـــيـــة الـــفــرد وقـــراره في

خفيه مستورة
اذا عرفتم حلّها ولونها وشكلها...). 
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يّاً  أو فـي أي شأن سـواء كان  أكـاد
كـان عـمـلـيّـاً  في مـؤسـسـات اجملـتـمع
وحــــ  نــــشـــعــــر بــــتـــشــــتت األوراق
ـقـابلـة البدّ واألقـوال وتـلوّن الـنـوايا ا
مـن الـعــودة الى  الــقَــسَم  الـذي أدّاه
اخلــرّيـجــون بـعــد الـنــجـاح والــتـخـرّج
ـعـدودة ومـعانـيه الـعمـيـقة بـسـطوره ا
الــتي تالمس الــضـمــيـر ومـنــاطق(أنـا)
و(أنــا األعــلى) و(الــعــقل الـبــاطن ) في
الـشـعور  كـما تـعـلّمـنا فـي علم الـنفس
والـعـمل  مـع مـعـلّمـيـنـا فـي الـوظـيـفة.
 وحـتى الـذي لم يـكـمل تـعـلـيـمه وأخذ
مـكاناً في مهنة ما البدّ أنّه تعلّمها في
ـا تيـسّر ـاظ منـاقلـة اخلبـرة فيـها  أ

. له وهذا تعليم أيضاً
إنّ إلـتــزام الـفـرد  واجلـمـاعـة بـالـقَـسَم
اجلـامـعي والوظـيـفي يعـني مـصداقـيّة
ــهــنــيّــة ونــقــاوة آلــيّــات مــقــومــات  ا
مـفـرداتـهـا وهذه احـدى سـمـات إزدهار
اجملــتــمع وهــو بــالــتــأكــيــد يــقــود الى
تــرشــيـق وتــنــشــيط وتــعــمــيق بــعض

ؤسسات العاملة. ا
إنّ الـتـعلـيم احلـقيـقي هـو الذي يـصنع
جــانـبــاً واسـعــاً من مالمح شــخـصــيّـة
الـفرد ويحدد مستقبله في سيرة ذاتيّة
مــريـحـةبــنّـاءة. وألن كل مــهـنـة هي من
نــتــاج الــتـــعــلــيم فــيــجب أن يــتــصف
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اثـنـاء زيـارته الـقـدس إسـمـاعـيل قـاآني 
لـبـغداد بـعـد اعالن النـتائـج واجتـماعه
مـع الــفـــتح ودولـــة الــقـــانــون وزعـــمــاء
سلـحة والـوالئية إالّ أنه لم الـفصـائل ا
ال بل يـحـصل على تـوافق بـينه وبـيـنهم
صـدرت تـصـريـحـات من قـبل الـعـصائب
أضـيـف إلـيــهـا تــهــاجم قـاآني وتــدخــله
تــعـــرض رئــيس الــوزراء الى مــحــاولــة
بـطائرات اغـتيـال بالـهجـوم على قـصره
في وقت وقـف الـــعـــالـم كـــله مــــســـيّــــرة
ن فـيهم وأشـاد بـنـزاهـة االنتـخـابـات 
بــــارك وهـــــذا اعــــتــــراف دولي  ايــــران 
االنــتــخــابــات من مــجــلس االمن وأال
وأي خـرق أو تـغـيـيـر ــتـحـدة رسـمـيــاً ا
من لـنــتـائج االنـتـخـابـات أو إالـغـائـهـا 
كـاإلطـار قــبل أي طــرف أو جـهــة نـافــذة
سوف يكون الرفض الـتنسيقي الشيعي
ـي وردّ مجـلس االمن الدولي قـوياً األ
ـثل هــكـذا مـحــاوالت تـقـوّض ورافــضـاً
ــقـــراطــيــة) الــتي (اإلنــتـــخــابــات الــد
عدا حـظـيت بشـهادة جـمـيع دول العـالم
اإلطـار الـتـنسـيـقي اخلاسـر الـذي شكك
الـعــراق اآلن أمـام مــفـتـرق بــنـتــائـجـهــا
إمـا دخـول الـكـتل الــرابـحـة كـلـهـا طــرق
وفي مـــقـــدمـــتـــهــا الـــتـــيـــار الـــصــدري
ومــعه ــقــاعــد  احلـــاصل عــلى أعــلـى ا
الـــكـــتل األخـــرى ودعم شـــعــبـي عــراقي
في مواجـهة مع الطرف وعـربي ودولي 
الفتح الـفصائل اخلـاسر(دولـة القانـون
وهــو الـــوالئـــيـــة احلــشـــد الـــشـــعــبـي)
األرجـح أو إخضـاع االطـار الـتـنـسـيقي
لــشــروط مــقــتــدى الــصــدر وفــصــائــله 

وأن( االنــتــخــابــات وإسـتــحــقــاقــاتــهـا
التـكون خسارتكم مقدمة النهاء وخراب
بـادرتان إذن ا ـقراطـيـة) الـعـملـيـة الد
مَن ســيــقـرّر مــصــيــر الـعــمــلــيـة هــمــا 
فـإمّـا الــسـيـاســيـة ومـسـتــقـبل الــعـراق
وهذا مستحيل بادرة الصّـدر الـقبول 
يــــقــــبــــلــــهــــا اإلطــــار الــــتــــنــــســــيــــقي
التي ردّت سـلحة والفـصائل ا اخلـاسر
عـلى مبـادرة الصّدر(النـسلّم السالح إالّ
وإمّـا بــيـد صــاحب الــعـصــر والـزمــان)
ـبادرة احلكـيم) وهذا أيضاً الـقبَّول (
رفــضـــاً قــاطـــعــاً في رفـــضه (الــصـــدر)
ــشـــهــد الــعــراقي هــذا هــو ا مــبـــادرته
والـذي يـنـذر بـعـواقب وخـيـمـة ـتـوتـر ا
ـية رغم تـدخل أطـرافـاً دولـيـة وأ جـداً
بــــســــبب إصــــرار الــــكـــتـل واالحـــزاب
اخلـاسرة القـبول بنـتائج اإلنتـخابات
ـنـطـقة ظـاهـرات إلجـتـياح ا والـقـيـام 
ــا تــسـتــلم االوامــر من حــا اخلــضــراء
وبـالـرغم من ادخـل قـائد فـيـلق اخلـارج

الـعـراق اليـوم في إنسـداد سيـاسي تام
هما مبادرة وبـ مبادرت متقاطـعت
الـسيد عمار احلكـيم زعيم تيار احلكمة
الــتي تــطــالـب  بــحــكــومــة تــوافــقــيـة 
وتــقــاسم ــان وتــوســـيع مــقــاعــد الـــبــر
االدواربـــــــــــــــ احلــــــــــــــكـــــــــــــــومــــــــــــــة
وتـعويض اخلاسـرين والغاء ان والـبر
فــيـمــا كـانت االنــتـخــابـات ونــتــائـجــهـا
مـبادرة السيد مقتدى الصدر أكثر جرأة
الى دمج والــتي دعــا فــيـهــا وعــقالنــيــة
ــــســـلــــحـــة مـع اجلـــيش الــــفـــصــــائل ا
واالجـــهــزة االمــنــيـــة وســحب الــسالح
ـنفلت وفرز الـعناصر الـغير منـضبطة ا
وإحــالــة كــبـار في احلــشــد الــشــعــبـي 
الفاسدين الى القضاء وتشكيل حكومة
أغــلـبـيــة (وطـنـيــة ) يـقـابــلـهـا حــكـومـة
وعلى ان مـعارضة (وطنيـة) داخل البر
لـلـخروج من اخلـاسـرين تـقـبّل الـنـتـائج
رافـــضــاً مـــبــدأ اإلنـــســداد الـــســيـــاسي
ونـسف نـتائج الـتـسـوّيات والـتـوافقـات

الــقــانـــون وتــنــفــيــذ بــنــود الــدســتــور
والــــــــتــــــــأكــــــــيــــــــد عــــــــلـى نــــــــتــــــــائج
لذلك ونـزاهتـهـا وصـحـتهـا اإلنـتـخابـات
هــنـــاك فــتــرة أمــامــنـــا أســبــوع حلــسم
األوضــاع بـــعــد أن تــنــهـي مــفــوضــيــة
اإلنـتخابات عمليات الطعون ونتائجها
وإعالن نـــهــائي لــلــنــتــائج بــعــد الــعــدّ
والفرز اليدوي للطعون وسط تهديدات
عــلــنّــيــة من قــبل الــفــصــائـل واألحـزاب
وتـنـفـيذ بـإقتـحـام اخلـضراء اخلـاسـرة 
إنــقالب (حــوثـي) مـحــتــمـل لـتــخــريب
تنـفيذاً لـشعار ـلّعب ونـشر الفـوضى  ا
هـو الــسـيــنـاريـو (عــليّ وعـلى أعــدائي)
شـهـد الـسـياسي األكـثـر حـضـورًا في ا
الـــعــراقـي  الــغـــارق في الــضـــبــابـــيــة
واحملــكم اإلنـسـداد فــهل تـنــقـذ الـعـراق
الـتي دعا حـكـومة االغـلبـــــــية الـوطنـية
والتي لـها ويـصرُّ عـليهـا السـيد الـصدر
وبـــــــــــــــــــدون دعــم دولــي وعـــــــــــــــــــربـي
ســـتـــســـقط خـالل في أقل من مـــبـــاشـــر
شـــهــرين  أم ســــــــــــــتــكــون حـــكــومــة
واسـقـاط تـوافـقـيـة إرضـاءً لـلـخـاسـرين 
والدوس هـيـبـة نـزاهـــــــة االنـتـخـابـات 
عـلى نتائجها التـــــــي أشاد بها جميع

العالم.
إمّا حـكومة الـعراق أمـام مفـترق الطـرق
أو أغــلـبـيــة يـقـودهــا الـتـيــار الـصـدري 
حـــكــومـــة تــوافـــقــيـــة يــقـــودهــا أإلطــار
ـالـكي الــتـنـسـيــقي بـقـــــــيــادة نـوري ا
ـحـنـة أخرى والـذي سـيـدخل الـعراق 
وتـــســـلـــيـم مـــدنه لـــتـــنـــظـــــــــيم داعش

اإلرهابي ثانية.

اللتان تدخـالن العراق بدوامة عـالوي
وتـسفّه االنتخابات ونـتائجها وتلحق
ضـــرراً كـــبـــيــــراً  بـــعالقـــة الـــشـــعب 
بـصنـدوق االنتـخابـات وتفـقد الـشعب
التي عالقـته وثقته بـحكومة الـكاظمي
أخـذت تلقى دعمـاً عراقياً وجنحت في
اليـوم الـشـعب ورئيس إعـادة الـثـقة لـه
احلــكــومــة في مــواجــهــة مـن يــريـد أن
يـخرّب ويشقّ الـعالقة بيـنهمـا ويتفرّد
ــصــالح فــئــويــة وحــزبــيــة بــالــقــرار 
وشــخـصـيـة  لـصــالح إيـران حتـديـداً
الـتي فقدت الثقة بفـصائلها واحزابها
بـعد نـتائج االنـتخابـات وأخذت تـنظر
الى مــــســــتـــقــــبــــلــــهـــا بــــعــــقالنــــيــــة 
أنــهــا لــيـسـت مع هـذه ومــصــلــحـتــهــا
الـتي فــقـدت ثـقـة االحــزاب والـفـصــائل
بخلط االوراق حـاضنـتها وجـمهورهـا 
وتــفـضـيل مــصـاحلـهــا عـلى مــصـلـحـة
وهذا وتقف اليوم بالضد منها الـعراق
مــا نـتـجت عــنه واكـدته زيــارة قـاآيـني
لــــبـــــغــــداد مــــؤخـــــراً اذن حــــكــــومــــة
األغــلـبـيـة(الـوطــنـيـة) الـتـي دعـا الـيـهـا
الـصـدر هي احلل في الـوقت احلـاضر
ألنــهــا تــلــقى دعــمـاً دولــيــاً وشــعــبــيـاً
وعـربيـاً  في ح تـلقـى دعوة حـكومة
تـوافقية رفضلً دوليا وعربيا وعراقياً
يدخل العراق ولـكن حتقيق أياً منـهما 
بــنـفق احلـرب الــشـيـعـيـة  –الــشـيـعـيـة
إذا لم تــعــلـن تــلك اجلــهــات المــحـــالــة
الـدولـية دعـمهـا وتـدخلـهـا في مسـاندة
بشـكل مـباشر ودعم حـكومـة األغلـبيـة 
وعـلني وحقن دماء العراقي وفرض

ن ـرحب بـهـا  الـعـقالنـيـة ا وحـلــفـائه
قــبل غــالــبــيــة الــشـعـب الـعــراقي ودول
نـعم شـروط الـصـدر اخلـلــيج وامـريـكـا 
فـيـهـا نـافـذة أمل لـلـخالص من الـسالح
ــنـفــلت والـعــودة لـسـلــطـة الــقـانـون ا
وضـــبط ايــقــاع الـــفــصــائـل الــوالئــيــة
وبـعـض الـعـنـاصـر الـغـيـر مـنـضـبـة في
وقــد حــددهـا ألــويــة احلـشــد الــشــعـبي
الــســيـــد مــقــتــدى الــصــدر وهي الــتي
تـــمــارس أعـــمــاالً خـــارج الــقـــانــون في
وتــعــتــبــر نــفــســهــا أعــلى من ــوصل ا
نحن نـرى العـملـية الـسيـاسية الـقانـون
كــلـــهــا امــام امــتــحـــان عــســيــر يــقــرر
واخلــروج من مــســتـــقــبل الــعــراق كــله
نال ـظلم  أمـر أصبح بـعيـد ا الـنفق ا
ومــــــــا نـــــــراه مـن إصــــــــرار االحـــــــزاب
وفـصائلـها وميـليشيـاتها الـوالئية على
ـضي بـرفض االنـتخـابـات والتـشـكيك ا
فــيــهــا وإعــادة الــعــدّ والــفــرز وإلــغــاء
الـننتائج أمر شـبه مستحيل إنْ لم نقل
ستقبل اليبشر  وهو ـستحيل بعينه ا
أمن وإسـتقرار للعراق وإنها تنظر الى
مـصاحلهـا ومصالح أحـزابها والتـنظر
وهــو مــا ســيـرفض ــصــلــحــة الـعــراق
اإلعــــتـــراف به مـــجــــلس االمن والـــدول
والـدول العـربيـة كلـها وعدم االوروبـية
لــذلك لـيس أمـام إعــتـرافـهــا بـنـتــائـجه 
اإلطـــار الــتــنـــســيـــقي ومــيـــلــيــشـــيــاته
سـوى الـدخـول في وفـصــائـله الـوالئـيـة
مــفـاوضــات وتــفـاهــمـات  التــخـرج من
وتــبــتــعـد عن مــبــادرة الـســيــد الــصـدر
مـــــبــــــادرة عـــــمــــــار احلـــــكــــــيم وإيـــــاد
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ــوافـقـة والــدرجـات اخلـاصــة الـعــلـيـا 
دوائــرهم الـدراسـة اثـنــاء الـتـوظـيف او
الـتكليف عـلى النفـقة اخلاصة او اجازة
دراسـية للحصول عـلى الشهادة االولية
او الـــعــلـــيــا داخـل الــعـــراق او خــارجه
بــصـرف الـنــظـر عن الـعــمـر)هـذا الـنص
ـشـرع احلـقـيـقـية يـعـبـر عن عن نـوايـا ا
الـتي دفعته الصـدار هذا القـانون  ولنا

الحظات االتية : على هذا النص ا
1- ركـاكة الصـياغة الـقانونـية واحلشو
تـقدم ـتاخـر عـلى ا في الـنص وتـقد ا
اذ يـجـب تـعـداد الـفـئـات في هـذا الـنص
ـكـلف بـخـدمـة عـامة ـوظف  ا كـالتي (ا
ـدراء الـعـامون  الـدرجـات اخلـاصة  ا
الـــوكالء  الـــوزراء  اعــضـــاء مـــجــلس
الـــنــواب ) ولـم يــشـــر الــنـص الى مــدى
شـمول اعـضاء مجـلس االحتاد في حال
تـشكيله ورئيس مجلس النواب ورئيس

مجلس الوزراء .
ـبـدأ عـدم جـواز 2- هــذا الـنص اطـاح 
اجلـمع بـ الـدراسـة والـوظـيـفـة والذي
يـترتب عـليـة وجوب اسـتحـصال اجازة
دراسـيـة وفق تـعـلـيـمـات مـنح االجازات
الــدراســيـة رقم (165) لــســنـة 2011 الن

الــرصـانــة الـعـلــمـيــة ومـبــدأ اسـتـقالل
اجلــامــعــات واحلق بــالــتـعــلــيم ورسم
السياسية التعليمية والتربوية العامة
ـسـاواة واحلـق في تـكـافـؤ الــفـرص وا
ـسـاوات فـي احلـقـوق والــواجـبــات وا
فـي فــرص الــتــعــلــيـم الــعــالي  اال انه
ـــــكن ان نـالحظ ان احملـــــكــــمـــــة قــــد
ادة (12/ اشـاحت بـنـظـرهـا عن نص ا
اوالً) مـــــــنـه الــــــتـي نـــــــصت عـــــــلى ان
كـلف بـخدمـة واعـضاء (لـلـمـوظف او ا
مــــجـــلس الـــنــــواب والـــوزراء ومن هم
بدرجتهم او الوكالء ومن هم بدرجتهم
ـديـرين الـعـامـ ومن هم بـدرجـتهم وا

اصــدرت احملــكــمــة االحتـاديــة الــعــلــيـا
رقم (46/ وموحدتها 50و51/ قرارها ا
27/10/2021  احتــــــــاديـــــــة/2020) فـي 
ـــذكـــور عــدم حـــيث تـــضـــمن الـــقـــرار ا
ــواد دســـتــوريــة بــعـض الــعــبــارات وا
الـــــواردة في قـــــانـــــون اسس تـــــعــــادل
الـشهـادات والدرجات الـعلمـية العـربية
واالجنبية رقم (20) لسنة  2020   وهو
ضـيئة التي تضاف يـعد من القرارات ا
ـهـمـة االخـرى الى ســلـسـلـة قـراراتـهـا ا
ــؤســســة الــدســتــوريـة بــأعــتــبــارهــا ا
احلـامـيـة للـدسـتـور وقد اثـبت احملـكـمة
ــبـدأ في قــرارهــا انف الــذكــر دعــمــهــا 

تـشـريـعـيـاً بيـنـاً الن مـجـلس الـنـواب قد
انــــحـــرف فـي اســـتــــعـــمــــال ســـلــــطـــته
الــتـشــريـعــيـة فــبــالـرجــوع الى طـبــيـعه
الــتـشــريع يــجب ان يـتــضــمن الـقــانـون
قــواعـد عــامــــــــة ومــجـردة تـنـــــــــطـبق
عـلى من يـتـوفر فـيهـم شروط انـطـباقـها
شـرع اخلفـية تـقرير في حـ ان غايـة ا
امــتـــيــازات العــضــاء مــجــلس الــنــواب
والــوزراء والـدرجـات اخلــــــاصـة وهـذا
ـساواة شـكل خـرقـاً لبـعض احلـقوق كـا
وتـكـافؤ الـفرص وهي قـيود مـوضوعـية
ذات طـابـع مـطـلق التـقـبل الـتـقـيـيـد وان
ـا كــان بـعــضــهـا يــقـبل الــتــنـــــــظــيم 
اليـشــكل انـتـهـاك جلـوهـر هـذه احلـقـوق
واحلــريــات  فـالــدــــــــســتــور يـتــضـمن
مـبـادىء عـلـيا تـسـوده وتـهــــــيـمن على
ــبـــادىء تـــمــثل روح احـــكـــامه وهـــذه ا
الـدسـتور الـتي تسـتخـلص استـخالصاً
مــوضــوعــيــاً من نــصــوصه وحــيث ان
عــيب االنـحــراف الـتــشـريـعـي هـو عـيب
غـــائي يــســـتــهـــدف الــبـــحث عن غـــايــة
ـــشـــرع من الـــتـــشــريـع وهــو اوهـــدف ا
حتــقـيق الـصـالح الـعـام فـان صـدور اي

تشريع ال…

فـرص االخـرين  فـضال عن اخـالل هذا
ــرافق ــبــدأ انــتــظــام ســيـر ا الــنص 
دير الـعامـة الن الوزيـر او النـائب او ا
الـعـام اوذوي الـدرجات اخلـاصـة الذي
يـجـمع بـ مـهـام عـمـله وبـ الـدراسة
سـيـخل حـتـمـاً بـاحـد االلـتـزامـ وهـذا

صلحة العامة . بالنتيجة سيضر با
3- تـضمن هذا النص استثناءاً جديداً
عــنـدمـا ابـاح لــهـذه الـفـئــات االلـتـحـاق
بـالـدراسـة اثنـاء الـتوظـف او التـكـليف
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عن الـــعـــمـــر وهــذا
ـبدأ االسـتـثـنـاء بـحـد ذاته يـعـد خـرقـاً 
ـــســاواة وتــكـــافــؤ الـــفــرص اذ حــرم ا
ـوظــفــ بــالـســابق من الــكــثــيـر مـن ا
فـرصة اكـمال دراسـاتهم العـليـا بسبب
الـعمر او بسـبب عدم جواز اجلمع ب
الــوظــيـفــة والــدراســة الـذي اعــتــمـدته
ـالـيـة في تـعـامـيـمـهـا وقرارات وزارة ا
الـية مـجـلس الدولـة وديوان الـرقابـة ا
ــوظـفــ الى وتــعــرض الــكــثــيــر من ا
عـقوبـات انضبـاطيـة ومنعت احـتساب
شـهـاداتهم في الـسابق بـسـبب تطـبيق

بدأ . هذا ا
ــــثل انــــحـــرافـــاً 4- ان هــــذا الـــنص 

الــوظــيــفــة تــســتــوجب الــتــفــرغ الــتـام
لالعـــمـــال الــوظـــيــفـــيــة وكـــذلك احلــال
بـالـنسـبـة لـلدراسـة حتـتاج الى الـتـفرغ
الـعـلـمي واالنـتـظـام بـاحلـضـور واعـداد
الــبــحـوث واالمــتـحــانــات ..الخ  وهـذا
كن ان يـكون مـقبوالً بـالنـسبة احلـكم 
لــبــعض الــدراســات الــعــلــيــا كــدراســة
الــدكـتـوراه الـبـحـثـيــة  الـتي ال تـتـطـلب
االنـتـظـام بـاحلـضـور شـريـطه ان تـكون
انحة للشهادة معترف بها من اجلـهة ا
وزارة الـتعـليم العـالي والبحث الـعلمي
 وهـذه الفـقرة حـري باحملـكمـة الغـائها
ـــذكـــورة ان ان وبـــامــــكـــان الـــفـــئـــات ا
يـتقـدموا لـلدراسـات العلـيا بـعد انـتهاء
ــنـاصب او االسـتـقـالـة شــغـلـهم لـهـذه ا
وااللـتحـاق بالـدراسة بـعد تـوفر شروط
ــبــدأ مــنـح االجــازه الــدراســيـــة وفــقــاً 
ساواة امام القانون الذي نصت عليه ا
ـادة (14) مـن الدسـتـور ومـبـدأ تـكـافؤ ا
ـادة (16) الــفـرص الــذي نـصت عــلـيه ا
مـن الـدسـتـور اذ ان مـنح هـذه الـفـئـات
امـتيازات للـحصول على شـهادات عليا
قررة لغيرهم من شانه خالفاً للقواعد ا
ــبــدأ والـــتــعــدي عــلى االخـالل بــهــذا ا
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َ شـهاداتٍ مـزيـفةٍ أو غـيرِ طـلـبةٍ عـراقـي
ـيـةٍ فإنَّه رصـيـنـةٍ من دولٍ عـربـيـةٍ أو عـا
مــرض وعـــدوى خــطــيــرةً انــتــقــلتْ إلى
طـــالــبِي هـــذهِ األوراقِ من عـــدةِ جــهــاتٍ
أهـمهـا: (قانونُ أسسِ تـعادلِ الـشهاداتِ
سيّءِ الــصــيتِ تــهــافتَ الــســيــاســيـون
َ لـلـحـصـولِ علـى هذهِ ـسـؤولـ وكـبـارُ ا
األوراقِ وقـدْ حـصلَ كـثـيـر مـنـهُم عـلـيـها
فـعًال التّراجعُ والتّهاونُ والتّغافلُ الذي
ـيـةُ من ـؤسـسـاتُ االكـاد اسـهــمتْ بهِ ا
خـاللِ قـيــاداتٍ غـيــرِ مـؤهــلـةٍ أو قـراراتٍ
غـيـرِ مدروسـةٍ أو تـعيـينـاتٍ لـلتـخادمِ أو
جلـانٍ غيرِ مؤهـلةٍ أو ترقيـاتٍ علميةٍ أقلُّ
مـا يقـالُ عنهـا أنَّها ال تـخضعُ لـلمعـاييرِ
ها حتتاجُ الـعلمـيةِ وغيـرِها) ال جدالَ أنـَّ
إلى وقـفةٍ جـادةٍ وحازمـةٍ لعالجِـها ولكنْ
بـالتوازِي معَ مـعاجلةِ االوبئـةِ اخلطيرةِ
ــؤســسـاتِ الــتي انــتــشـرتْ فـي أروقـةِ ا
ـيــةِ والـتي أشــارَ إلـيـهــا بـعضُ األكــاد
َ أحياناً بجرأةٍ وأحياناً على ي االكاد
اســتـحــيـاءٍ وذلك لــلـحــفـاظِ عــلى هــيـبـةِ
ــــؤســــســـاتِ ولــــكنَّ وعــــلــــويـــةِ هــــذهِ ا
ـبـكـرُ عن األلـغامِ االكـتـشـافَ واإلخـبـارَ ا
بــالـتـأكـيــدِ يـكـونُ أقلُّ ضــرراً وفـتـكـاً من
انـفجـارِها كمـا يحصلُ الـيومَ من حديثٍ
) (الـقـيـمـةُ عـن هـذه األوراقِ (الـشـهـاداتِ
/ / جـريــدةُ الـزَّمـانِ َ الـعـقلِ والــورقـةِ بــ
رقـم احملــــــــــتـــــــــوى 52536 فـي 7/17 /
2021). وهـــــــنــــــا ال بـــــــدَّ من احلـــــــديثِ
والــتّـذكــيـرِ بـهــذهِ األوبـئـة والــتي يـجبُ

ــــهنِ عـــــلــــميٌّ وأخـالقيّ ألصــــحـــــابِ ا
والـتَّخصصاتِ كافةً ليتحولَ إلى ثقافةٍ
مــجـتـمـعـيــةٍ رصـيـنـةٍ تــؤيـدُ كلَّ مـا هـو
ـســمــيـاتِهِ مــرمــوق وتـرفـضُ الـزَّيـفَ 
كـــافــــةً ألنَّ األصلَ تـــوعـــيــــةُ اجملـــتـــمعِ
وحــــمـــــايــــتِهِ مـن خاللِ مـــــؤســــســــاتِهِ
الـتَّعليمـيةِ بنماذجِـها القياديـةِ الرفيعةِ
َ عـلميـاً وأخالقياً ومهـنياً والتـدريسي
الـــذيـن يــعـــبـــرونَ عـن رؤيـــةِ ورســـالــةِ
ـــؤســســـاتِ من خاللِ وأهـــدافِ هـــذه ا
قــيــمِـهِم وســلــوكـيــاتِـهِـم واجتـاهــاتِـهِم
ُلهـمةِ واحملفزةِ ـهنيـةِ ا ـارساتِهِم ا و
لـــلـــطـــلــبـــةِ عـــلى اإلبـــداعِ واإلبـــتـــكــارِ
ناهجِ الرَّصينةِ واحلـرصِ على إتباعِ ا
قـدمَ طـورَ والــتـَّ ــنـتـجــةِ لـتُــظـهـرَ الــتـَّ وا
لـــــلــــتـــــخــــصـصِ واإلزدهــــارِ والـــــرقي

. للمجمتعِ
مــا يـثــارُ الـيـومَ في اإلعـالمِ حـولَ مـنحِ

وثـقَ الــــتــــاريخُ احـــــداثــــاً ومــــواقــــفــــاً
ـــارســـاتــاً تـــبـــدو لــلـــوهـــلــةِ األولى و
غـاضمةً أو غـيرَ معـروفةٍ أو ال يسـتطيعُ
أحـد حتـديـدَ صالحـيـتِـهـا بـسـببِ شـحةِ
ا ـعـلومـاتِ أو غيـرِهـا من األسبـابِ  ا
َ أفراد اجملـتمعِ يُـحـدثُ جدالً واسـعاً بـ
فـيبـدأ اخلالفُ والتُّهـمُ وإظهارُ الـعيوبِ
َ والــذينَ ـــنــتـــفـــعـــ َ ا والـــهـــنــاتِ بـــ
ستقبلِ فقيلَ (إذا يحاولونَ االنتفاعَ با
اسَ كــانَ بـيـتكَ من زجــاجٍ فال تَـرمي الـنـَّ
ـشـهـدُ دائمُ الـتـكرارِ بـاحلـجـارةِ) هـذا ا
ؤلمَ أنْ حـولَ مـختـلفِ القَـضـايا ولـكنَّ ا
ـرةُ في الــبـيـوتِ ــسـرحُ هــذهِ ا يــكـونَ ا
الــتـي تــوجهُ وحتــفظُ اجملــتــمــعــاتِ من
األمـراضِ االجـتمـاعيـةِ بكل صـورِها من
خـاللِ األثرِ اإليـجـابي الـذي تـرسـمُهُ في
ــصــالحِ عــقــولِ الـــطــلــبــةِ وأصــحــابِ ا
وجلـميعِ التَّخـصصاتِ ليـنعكسُ منهج

ــســكــنــاتِ وغـرفــةُ االنــعــاشِ جــريـدةُ ا
الـــــزَّمــــانِ 4/16 /2021 ) اجلَـــــامِــــعَــــةُ
ر) جـريـدةُ أثِــيـرُ والـتَّـأثـُّ ُـتــفـاعِـلَـةُ (الـتـَّ ا
الــزمـانِ  رقمُ احملـتـوى 56063 في 26/

.( 2021/10
6- عـدمُ توجيهِ طلـبةُ الدراساتِ الـعليا)
ـتـابـعـةِ طـلـبـةِ الـدراسـاتِ وضعُ آلــيـاتٍ 
الــعـلـيـا من قــبلِ الـقـسمِ الــعـلـمي وذلكَ
بـتـنـفـيـذِ مـجـمـوعـةٍ من الـورشِ لـتـعـلـيمِ
البِ والـتَّـعرفِ عـلى مَـدى تـقدمهِ في الـطـَّ
إعـدادِ بـحـثهِ وتـوجـيـههِ والـتـعـرفِ على
ـشــرفِ لـلـتــقـيـيمِ مَــدى اسـتـفــادتِهِ من ا
َ . (الــتـــعـــلـــيمُ الـــعَــالـي بــ ِ ــقـــو والـــتـَّ
ــســكــنــاتِ وغـرفــةُ اإلنــعــاشِ جــريـدةُ ا

الزَّمانِ 4/16 /.(2021 
7- األقــسـامُ واألنــشـطــةُ الـورقـيــةُ) مـثلُ
أقـسامِ اجلودةِ التي تهتمُّ كثيراً بالورقِ
عاييرِ التي واالعـماماتِ والتعليماتِ وا
. ال وجـــــودَ لـــــهـــــا عـــــلى أرضِ الـــــواقعِ
سـكـناتِ وغـرفةُ َ ا (الـتـعلـيمُ الـعالي بـ
اإلنــــعـــاشِ جـــريــــدةُ الـــزَّمـــانِ 4/16 /

.(2021
8- إهــمــالُ الـــبــحثُ الــعــلــميُّ ومــحــورُ
يةِ) الـعمليةِ التَّعليـميةِ والثَّقافةِ األكاد
ال يوجدُ أثر واضح للبحثِ العلمي على
ي وضـــعفِ اجملـــتـــمـعِ احملـــليِّ والـــعـــا
ـقـافـةِ اإلهــتـمـامِ بــالـطـلــبـةِ وتــشـويهِ الـثـَّ
ُتـفاعِلَةُ (التَّأثِيرُ يةِ. (اجلَامِعَةُ ا األكـاد
والـتَّأثُّر) جـريدةُ الزمـانِ  رقم احملتوى

56063 في 10/26 /2021 ).

لـلجـنةِ الوزاريـةِ بحجـةِ أنَّهم بالـوكالةِ)
َ الـعـقلِ والـورقـةِ جـريـدةُ (الـقــيـمـةُ بـ
الـــــزَّمـــــانِ الـــــعــــدد 7031 في  2/ 8/

(2021
ــزيفُ يُّ ا 3- الــنّــشــرُ الــعــلــميُّ الــعــا
ـفـتـرسُ واخملـتـطفُ) وضعُ مـعـايـيرٍ وا
واضــحـةٍ وشـفــافـةٍ ونــزيـهـةٍ ومــراقـبـةٍ
َ من ـي حلمـايـةِ الـبـاحـث لـلـنـشـرِ الـعا
ـزيفِ ـفـتــرسِ واخملـتـطفِ وا الــنـشـرِ ا
ِ َ ضاغط وغيرِها. (النَّشرُ العلميُّ ب

جـريـدةُ الـزَّمـانِ  رقـمُ احملـتوى 51910
في 6/30 /2021 ).

4- إهـمـالُ اجملالتِ العـلمـيةِ الـعراقـيةِ)
وضعُ اســتــراتــيـجــيــةٍ في كل جــامــعـةٍ
ِ اجملالتِ الـعـلـمـيـةِ الـعـراقـيـةِ لـتــرصـ
وحتــديــدُ مــعـايــيــرَ واضــحـةً ودقــيــقـةً
ومـوثقةً الختيارِ هيئةِ التَّحريرِ وآلياتِ
َ الـنَّشرِ واسـتالمِ البحوثِ من الـباحث
َ ـقـوم ِهـا واخـتـيـارِ ا وعـمـلـيـةِ تـقـو
يةِ الرَّصينةِ عاييرِ الـعا ـا يتالئمُ وا
. (الـنشـرُ العـلميُّ شرِ ـراجعـةِ والنـَّ في ا
ِ جـريــدةُ الــزَّمـانِ  رقمُ َ ضــاغـطــ بــ

احملتوى 51910 في 6/30 /2021 ).
ـتـخصصِ 5- اإلشـرافُ الـعلـميُّ غـيرُ ا
ـؤهلِ) وضعُ آلـيـاتٍ واضـحةٍ أو غـيـرُ ا
َ لـرسـائلِ ـشـرفـ لـتــحـديـدِ واخـتـيـارِ ا
ـا ــاجـسـتـيـرِ وأطــاريحِ الـدكـتـوراه  ا
يــــضــــمنُ حقَّ الــــطــــالبِ بــــاخــــتــــيـــارِ
ــــؤهــــلِ لـإلشـــرافِ ــــتــــخــــصصِ وا ا
َ . (التـعليمُ الـعَالي ب وتـوجيهِ الـطّالبِ

دراســتَـهــا وعالجَـهــا بـدونِ أي تــأخـيـرٍ
ؤسسةِ وبـشكلٍ يضمنُ رفعةَ ورصانةَ ا
ـــيــــةِ وإرســـالِ رســــالـــةً ثــــقـــةً األكــــاد
كــونـكــريــتـيــةً إلى اجملــتـمعِ وأصــحـابِ
ها حريـصةً وأمـينةً ونـزيهةً ـصالِح أنـَّ ا
ؤسساتِ في كـل العمليـاتِ داخلَ هذهِ ا
لــضـمــانِ مـخـرجــاتٍ ذاتِ جـودةٍ عــالـيـةٍ

وأثرٍ إيجابيٍّ. وهي كما يأتي: 
1- تـكليفُ قياداتٍ جامعيةٍ غيرَ مؤهلةٍ)
وضعُ مـعاييرٍ واضحةٍ وشـفافةٍ ونزيهةٍ
ومـراقـبةٍ الخـتـيـارُ القـيـاداتِ اجلامـعـيةِ
(إجـراءُ مـراجـعـةٍ شامـلـةٍ لـكل الـقـياداتِ
احلــالــيــةِ وحتــديــدِ من تــنــطـبـقُ عـلــيهِ
) (إحــكــامُ ــعـــايــيــرَ وإعــفـــاءِ اآلخــرينَ ا
/ جـريدةُ الزَّمان رقم الـقيادةِ اجلـامعيةِ
احملـــــتـــــوى 51489 فـي 6/21 /2021 )
إحــكــامُ الــقـيــادةِ اجلــامــعـيــةِ  جــريـدةُ
الــزّمــانِ رقم احملــتـوى 52844 في 28/
2021/7 ) إحــكـامُ الـقـيــادةِ اجلـامـعـيـةِ

جــريــدةُ الــزّمــانِ رقم احملــتـوى 55785
في 10/18 /2021 ).

ـزيـفـةُ) وضعُ 2- الـتـرقـيـاتُ الـعـمـلـيـةُ ا
آلـــيـــاتٍ دقـــيـــقـــةٍ ومـــوحـــدةٍ ومـــوثـــقــةٍ
الجــراءاتِ الـتـرقـيـاتِ الــعـلـمـيـةِ (إجـراءُ
مـراجعـةٍ شاملـةٍ لكل التَّـرقيـاتِ العلـميةِ
وخـاصةً البحوثُ التي اعـتبرتْ رصينةً
وال تـخضعُ للتـقييمِ والبـدايةُ تكونُ من
عـمداءِ الكلياتِ الذينَ حَصلوا على لقبِ
نصبِ ألنَّ بعضَهم األستاذيةِ وهمْ في ا
َّ تــرقـــيــتُه في اجلــامـــعــةِ ولم تُــبــعثْ
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بغداد

اقـرأ بـ احلـ واالخر عـلى صـفـحـات (الـفـيس بوك) تـغـريـدات لـشـيوخ عـشـائـر فـيـها
سؤوليات االعتبارية التي يجب ان يحافظوا عليها    واحياناً جتاوزات واضحة على ا
تـصـلني رسـائل نـصيـة من اصدقـاء ومـعارف يـهـمهم اسـتطالع رأيـي في تغـريدات من
هذا النوع  وعن مـساحة الرأي التي ال يـجوز  لشيخ العـشيرة ان  يتجـاوزها احتراماً
لالعــراف االجـتـمـاعـيــة  وتـقـديـراًً لـلـرأي الــعـام ورفـضـاً عن طــيب خـاطـر ادخـال جـاهه

الشخصي في مجاهل ال تليق به.... 
وبقدر ما يسـعدني  اهتمام  ابنـاء العشائر  بـأستخدام هذه الوسـيلة االعالمية   ولكن
تاحة لهم للبت ؤسف ان بعض شيوخ الـعشائر غير مدرك حلدود مسـاحة احلرية ا ا
في قضـايـا مـعـيـنـة.  ان هـذا البـعض يـطـرحـون انـفـسـهم اصـحـاب مسـؤولـيـة مـفـتـوحة
ويحاولون االدالء بـأرائهم من دون ان يقـدروا مخاطر مـا يدلون به    فـهم ينشرون كل
ـرعـيـة  وتـسـتـخف مـا يـرد في اذهـانـهم من دون اعــتـبـار ان هـنـاك اراء تـسيء لـلـقــيم ا

بقوان الدولة العراقية بل ويحاولون استخدام لغة امرية لتنفيذ توجيهاتهم  .
ً عــرف قـدره ولم يـتـعـد يـقــول االمـام عـلي بن ابي طــالب عـلـيه الـسـالم (رحم الـله امـر
عنى يـتعدى حدوده في البت بهذه القضية او تلك    اي ال يجوز ان يجعل طوره)   

من نفسه  قاضياً له احلق في اصدار االحكام وينتظر من االخرين تنفيذها . 
لقد نسى او تنـاسى  هؤالء الشيوخ حقيقة ان الدولة العراقية بكل مكوناتها من حكومة
ومجتمع تخـضع لقوان وتشريعات ملزمـة وليس من حق اي عراقي ان يتجاوز عليها
في اصـدار اوامـر تبـخس روح هـذه الـقـوانـ والـتـشريـعـات   وتـخـتـزل االمـور  ضمن
مـزاعم تـمس سـلـطـة الـتـشـرع والـبـت احلـكـومي   واالنـكى  يـسـتـخـدمـون لـغـة االوامـر

والفرض
من خالل وقائع ميدانـية ملموسة   اجد ان هناك  متنفذين يحركون شيوخ عشائر الى
اذا تـفسـر صدور اوامـر من شيـوخ عشـائر بـشأن ـواقف خالفاً لـلمـنطـق  واال  هذه ا
شـروط حـمل الـسالح الـشـخـصي  خالفـاً لـقـوانـ ولوائح حـكـومـيـة حتـدد طـبـيـعـة هذا
ـنع مـتـخـاصـمـ في عـشيـرته او  مع ـاذا نـفـسـر تـدخل شـيخ عـشـيرة  االجراء   و
عـشيـرة اخـرى من الـلـجـوء الى الـقضـاء احلـكـومي   ويـعـطي لـنفـسه احلق فـي احلكم
بيـنـهم والـذي في االغلب يـكـون غيـر عـادل  وكيف يـكـون مقـبـوالً اجتـمـاعيـاً ان يـتدخل
شـيخ عشـيرة ويفـرض على احد اتـباعه تـزويج ابنته الى هـذا الشخص او ذاك من دون
ـرأة  .  الشك ان من يـشـجع عـلى  هذه ـعـنـية   وبـاالخص رأي ا اعـتـبارات لـلـعـائلـة ا
التصرفات غيـاب  السلطة احلكومية ضمن مواقعها القانونية  او باحلد االدنى ضعفها
  او تـاخـرها عـن احلضـور الـذي يـخـوّلـها الـضـبط  االمـني الـعـام   والشك ايـضا ان
ـوظـف احلـكـوميـ ومنـهم ضـباط شـرطـة يغـضون الـنـظر عن هـذه الـتصـرفات بعض ا
ـسـاءلـة خـشـيــةً   او مـجـامـلـةً   وبــالـتـالي يـتــوهم شـيخ الـعــشـيـرة انه في مــأمن من ا
القـانونيـة  .ان انحـراف بعض  شـيوخ الـعشـائر الى هـذا الطـريق يعـكس نيـة فاسدة ال
كن ان يقوم بهـا اال من نصبّوا انفسـهم  بغير وجه حق اما الشيـوخ احلقيقي الذين
عـروفـة يـترفـعـون عن تـلك  التـصـرفات ـنـزلـة باالسـتـحقـاقـات الـتاريـخـيـة ا ورثـوا هذه ا

شينة.   ا
نزلة ثل الشـعبي وصاحـب ا وعلى الـعموم ( كل لـشة تتـعلگ من كرعـانها) كـما يقـول ا
ـكن لـه ان يـتـصــرف هـكــذا حـيث( اليــصح في الـنــهـايـة اال االجــتـمـاعــيـة الــرفـيـعــة ال 
نـزلة االجتماعية والقيادية احلقيقية لشيــخ العشيرة  ال تتأسس من الصحيح)  .  ان ا
ـــا  من خالل وعـــيه الـــوطــني كــثـــرة تــدخـالته في شـــؤون لــيـس من اخـــتــصـــاصه وا
ساعدة اجلادة على تطبيق القانون واالخالقي انه ينبغي ان يـكون عوناً (للزينات) في ا
ثل وظـيفـة رئيس مـنظـمة مـدنيـة حقـوقيـة يقـتضي ومن هنـا تكـون وظيـفته االجـتمـاعيـة 
وجـوده على رأسـها تـعمـيق التـصرفـات الصـحيـحة وان ال يـكون بـديال للـرأي القـانوني
ـضيف مثل فـهو الضـامن االكيد لـكل احلقوق والـتوجهـات وهنا يـاتي دور الديوان او ا
ـناقشـة الهادئة ـنظمـة احلقوقـية التـطوعيـة مدرسة بـحق وحقيـقة للـتداول احلر وا مقر ا

والوصول الى الرأي السديد.
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بعد حوالي عقـدين من الزمن وبحسابات السنـ فإنها قليلة عـند القادة الذين ينشدون
الـتقـدم والـتـطور والـبـناء لـبـلدانـهم وخـدمة أبـنـاء وطنـهم وكـمـا يحـصل في بـلدان عـربـية
عـديـدة كاإلمـارات وقـطـر وعـمـان ومـصر ألنـهم  يـتـسـابـقـون مع الزمـن للـخـدمـة والـبـناء
واألعمار أما سـاسة الفشل والفساد والسرقات الـكبرى في العراق الذين دمروا بلدهم
غا  من كاسب وا وشعبهم فال يـعيرون للزمن  أهمـية فأالهم عندهم احلصـول على ا
ـنـاصب في الـدولـة خالل احملـاصـصـة احلــزبـيـة والـطـائـفـيـة الـتي ابـتـدعـوهـا لـتـقـاسم ا
واحلـكومة واحلكـومات احمللية لـلمحافـظات ب أحزاب طائـفية وقومـية أحرقت األخضر
والـيــابس في الــعـراق بــعـد ان ســرقت أمـواله وثــرواته وجــوعت شـعــبه وفـرقــته شــيـعـا
ومارست أبشع عملـيات القتل واالغتياالت واالعتقاالت واإلعدامات بتهم كيدية وعمليات
االجتثاث والتهـميش واإلقصاء وفق أجندات طائفية وسياسيـة وعمليات التهجير للنخب
ـيـة والـعـلـميـة والـطـبـيـة والثـقـافـيـة حـتى أفرغـت العـراق من كل كـفـاءته الـوطـنـية األكاد
اخلـبـيرة واجملـربـة وبـات الـعـراق حتت رحـمـة األحـزاب الـطـائفـيـة الـفـاشـلـة وأعـضـائـها
تعلم واجلهلة والسراق فانحدر العراق الى الهاوية السحيقة ومريديها من أنـصاف ا
بسبب بسـوء إدارتهم البلد والفشل في كل شيء حـتى بات العراق من أكثر دول العالم
فسـاداً ومن أسوا الدول أمـناً وأمانـاً واسوها في الـعيش وأكثـرها تلـوثاُ بيـئياً وأكـثرها
مـيليشيات مـسلحة ونزاعات عـشائرية وعملـيات اغتيال منـظمة وأكثرها انـتهاكا حلقوق
اإلنـسان واألنـكى من ذلك أكـثرهـا فقـراً وبطـالة ومـن أكثـر الدولـة استـهالكا لـلمـخدرات
التي دمرت شباب العـراق وأكثرها أمية وجهل بعد ان تدمير الـعملية التعليمية واألسوأ
في اخلدمات الصحيـة ولم يفكر الفاشلـون بالبناء واألعمار وتـطوير البنى التحـتية للبلد
أبـداً بـل عـمـدوا الى الـتـهــد والـتـدمـيـر وأهـم مـا دمـره الـفـاشــلـون والـفـاسـدون الـروح
الـوطـنـيـة لـلـعـراقـيـ والـلـحـمـة الـوطـنـيـة والـقـيم االجـتـمـاعـيـة والـتمـاسـك اجملـتمـعـي أما
اخلـدمـات فهي في احلـضيـض فال ماء صـالح للـشـرب وال كهـرباء مـنـتظـمة وال خـدمات
ـسـتـشـفـيـات  والـطـرق واجلـسـور الـتي سـرقت ـدارس وا لـلـصـرف الـصـحي وتـهـالك ا
أحزاب الـفـشل أموالـها أمـا الـصنـاعة والـزراعـة فتم تـدميـرهـما لـيبـقى الـعراق يـصرف
ـنتجات الصناعـية الرديئة من إيران وكذلك اليـة من النفط الستيراد ا نصف إيراداته ا
سـلحة والقوات األمنيـة  فلم يتم بنائها احلال بالنسبـة للمنتجات الـزراعية أما القوات ا
وفق أسس مهنية وعـلمية صحيحة بل بـنيت على أسس طائفية فـكان نتيجة ذلك الفشل
ـذلة أمام داعش في نـينوى ة ا في الـتصدي لـلقاعـدة واألعمال اإلرهـابية ومن ثم الـهز
واالنـبار وصالح الـدين وديـالى وغـيرهـا عـندمـا سـلم السـاسـة الفـاشـلون وقـواتـهم ثلث
عدات مسـاحة الـعراق لـداعش كمـا سرقت مـليـارات الدوالرات بـصفـقات األسـلحـة  وا
ـؤسـسـات  العـسـكـرية واألمـنـية مـن خالل إدخال عـنـاصر ـة ناهـيك عن تـدمـير ا القـد
ـؤسـسة ـيـلـيـشـيات الـسـيئ الـصـيـت الذي جـعـل من ا ـيـلـيـشـيـات فـيـهـا بـقـرار دمج ا ا
ـيليـشيات وال أريـد اخلوض في أمور أخرى الـعسكريـة واألمنيـة ألعوبـة بيد األحزاب وا
هي نتاج فشل وفـساد األحزاب احلاكمة الـتي جاء بها االحتالل األمـريكي للعراق فهي
ال حتـصـى لـكـن أقـول بــعــد كل اخلــراب والــدمـار الــذي تــســبــبت به األحــزاب والــكـتل
اسي والـكوارث وخصوصا عمليات القتل الفاسدة والفـاشلة للعراق وشعبه وبعد كل ا
واالغـتـيـاالت الـتي طـالت أبـنـاء شـعـبـنـا وخـصــوصـا شـبـابه وشـابـته الـذين خـرجـوا في
تظـاهرات تشرين عام 2019 وما تالها يـريدون استعادة وطنـهم الذي سرقه الفاشلون
والـفـاسـدون ومـيــلـيـشـيـاتـهم الــوقـحـة وبـعـد أن فـشـلت هــذه األحـزاب والـكـتل وسـقـطت
ـدوي  في االنتخـابات األخـيرة أما ان األوان لـتشكـيل حكـومة أغلـبية وطـنية سقـوطها ا
اسي والـكوارث التي حـلت به حكومة تـنقذ العـراق وشعبه من الـهاوية الـسحيـقة ومن ا
ـتـخـصصـ واخلـبـراء الـوطـنـي احملـبـ لـوطـنـهم وشـعـبهم ـيـ وا وطـنيـة من األكـاد
حكـومـة تعـيد لـلـعراق الـقه ولـلشـعب حـقوقه تـنبـي وال تهـدم تعـطي وال تـسرق تـخدم وال
تُــخـدم  حتــارب الـفــسـاد والــسـرقـات وتــعـيــد أمـوال الــعـراق من الــسـراق والـفــاسـدين
وحتـاســبـهم عـلى سـرقــاتـهم وفـســادهم وتـعـيـد عــقـارات الـدولـة وأمالك الــعـراقـيـ من
يليـشيات التي سرقتها وحتاسب قتلة الشعب على جرائمهم  وحتاسب كل األحزاب وا
من أساء لـلوطن وفرط بـسيـادته وعمل خلـدمة دول اجلوار ,حكـومة تنـقذ شـعب العراق
من الـفـقـر واجلـوع واألمـراض وتـضع حـدا لــعـمـلـيـات الـقـتل واالغـتـيـاالت واالعـتـقـاالت
واإلعـدامـات والـتـغـيـيب ألـقـسـري والـتـهــجـيـر حـكـومـة تـقـدم اخلـدمـات لـلـشـعب وأولـهـا
ـستشفـيات احلديثـة وجلب األطباء األجـانب للعمل فـيها بدال اخلدمـات الصحـية وبناء ا
ـهـجر ـتـمـيـزين من ا من إرسـال مـرضـانـا الى دول اجلـوار و مـحـاولـة إعـادة أطبـائـنـا ا
الذين هـجرهم الطائفـيون والفاشلـون حكومة تعـيد بناء العـملية التـعليميـة والقضاء على
تـطورة لتـنقذ دارس احلـديثة وتـطبـيق وسائل الـتعلـيم ا اجلهل واألمـية من خالل بـناء ا
شبـاب العراق مـن كابوس اجلـهل واألميـة حكومـة توفـر للـعراقيـ العـيش اآلمن الكر
ـعـوز من خالل تـامـ رواتب الـرعـايـة وبـأمـوال الـبـلـد الـطــائـلـة ال وجـود فـيه لـلـفـقـيـر وا
االجـتـمـاعـيـة لـكل الـفـقـراء والـعـاطـل وكـبـار الـسن  ,حـكـومـة تـعـيـد بـنـاء هـيـكل الـدولـة
احلقـيقي وتعـيد بنـا مؤسسـات الدولة وفق األسس الـعلمـية الصـحية  وتـضع الشخص
ـتقدمة حـكومة تـتعهد بـالعمل الدءوب ـناسب لنـلحق بركب الدول ا كان ا ـناسب في ا ا
خلدمـة الـعـراق والـعـراقـيـ لـكـي يـنـسوا سـنـوات الـظـلـم واجلـور والـفـسـاد والـسـرقات
ـاسي والـكـوارث التي حـلت بـالـوطن والـشعب ,حـكـومة ـيـلـيشـيـات ويـنسـوا ا وسـطوة ا
تعـيد األمل لـشعـبه وتعـيـد البـسمـة ألطفـال العـراق وتعـيد األمل لـشبـابه بان مـستـقبـلهم
مـضـمـون أمـا إذا اتفـقت األحـزاب والـكـتل عـلى مـا يسـمى بـحـكـومة تـوافـقـات وهـذا ما
يـلـيشـيـات اخلاسـرة في االنـتخـابـات فهـذا يـعني الـعودة تسـعى إلـيه أحزاب الـفـشل وا
يـلـيشـيات فـاقرأ ـكاسـب ب أحـزاب الفـساد والـفـشل وا ـغا وا نـاصب وا لـتقـاسم ا

على العراق وشعبه السالم  .  
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التشكيلي محمد الكناني 

اصدرت االحتاد العـام لالدباء والكتاب العراقي فرع ديالى عددا جـديدا من مجلته الفصلية الثقـافية (تامرا) متضمنا عددا من الدراسات
والنصوص االبـداعية. وحفل العدد برؤى نقديـة وفلسفية عاجلت بعض االشكالـيات الشعرية والقصصـية للشأن االبداعي العراقي وتقدمت
واطن سـلمان داود مـحمد) وقـصيدة (اسـتعيـر فيائي من قـوسها) لـسهيل الـصفحـات قصيـدة لرئيس فـرع االحتاد علي فـرحان بعـنوان  (ا
وصـليـة بشـرى البـستـاني اجملـلة بـقصـيدة عـنوانـها (بـتاريخ جنم واخرى المـير نـاصر عـنوانـهـا (مركب الـنجـاة)  فيـما خـصت الشـاعـرة ا
الـليـلةاالخيـرة) . وتمـيز الـعدد بـاخراجه الـفني والطـباعي الالفت مـن حيث حجم االبـعاد ونـوع احلرف الـطبـاعي وتوزيع الـصور  فضـال عن توظيف
ي فاضل ـغربـية ناديـة الزقـان واالكاد ـغترب حـا الصـكر والـناقدة ا االعمـال التـشكـيليـة النـحتيـة في اخراج الـغالف . وساهم في الـعدد النـاقد ا
ـترجم خالـد سهر والتـدريسيـة زينة مـحجوب حـس فيـما افرد الـعدد قصـة للفـنان الراحل خـليل شوقي عـنوانهـا (تعارف) ضمن عـبود التـميمي وا
) وثـالثة لـكاظم حمـيد الزيـدي بعنـوان (عربة في لف قـصة اخرى لـسميـر غالي بعـنوان (العـمة مر مـلف حتت عنوان (كـان يا مكـان). كما تـضمن ا
احلـجيم)  ومسـرحية لـصباح االنـباري بعـنوان (جتلـيات في مـلكوت الـوسيقى). وفي مـجال النـقد كتـبت نوافل احلـمداني دراسة بـعنوان (الـتعدديـة الثقـافية
عنى ي عـيسى سـلمان الـدرويش فكـتب دراسة بـعنوان (جـهل الشـعر والـسلطـة: فيض الـداللة وتـأويل ا وضـغوطـات الواقع في السـرد الروائي). امـا االكاد
ÍdLA « ÂöÝ                                                                                                                                                 .(الشعري
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ـعـرفـي والـنص الـبـصـري  بــ الـنص ا
فالـعمل الفـني نص بصـري مؤسس على
افــتــراضــات مــعــرفــيــة حتــدد مــســاراته
وغـايـاته  وقـائم عـلى تـقـنـيـات مـتـنـوعة
وآلـيـات اشـتـغـال وخـامـات  ومـا يـظـهـر
بــشــكـل نــهـائـي مــا هــو إال سـلــســلــة من
الــتــفـاعـالت بـ الــتــقــني والــوجـداني 
وبــالــتـالـي فـالــنص الــبــصـري خـالصـته

مكثفة لتجربة حياة .
   الـكنـاني يـعي الطـاقة الـتعـبيـرية لـلون
والـتي جتـعل مـن الـعـمل الـفــني مـنـطـقـة
فاعلة في التأثير في حقل التلقي  فضال
عن أثره الـواضح في التبـاين االسلوبي
ـشــحــونـة إضــافــة إلى طـاقــة الــتــأويل ا
يل بالـلون في الـعمل الـفني  لذا فـهو 
إلى الـتــكـثــيف بـالــلـون بــأقـصى درجـات
نــهـله ونـزع اّخـر إشـاراته الـداللـيـة حـتى
يـكـون مـنـدمـجـا في جـسـد الـعـمل الـفـني

ومعبرا عنه .
   الــفـنــان مـحــمـد الــكـنــاني يــسـعى إلى
صياغة نص بصري جديد ومتفرد  فهو
يـراهن عـلى الـتـقـنـيـة وأسـاليـب الـعرض
ـسـتـحـدث من اإلظـهـارات  فـكل شيء وا
مــتـاح ومـوظف داخل حــقـلي الـبـصـري 
ـــتـــاحـــة له في ـــســـاحــة ا ولـــعل هـــذه ا
فـرطة في الـتجـريب ناجتـة عن حريـتي ا
التعـامل مع العمل  إذ يؤسس لـقوانينه

ونظرياته بشكل منفرد .
  الـكــنـاني فــنـان مـهــمـوم بـإشــتـغـاالته 
مـجتـرحاً بـفضـاءاته بوعي مـؤسس على
الـتـجـارب الـتـشـكـيلـيـة الـكـبـرى  كل ذلك
أهله ألن يتماهى مع التيارات التشكيلية
اجلـديـدة وبتـقـنيـة تـكشف لـنـا عن توهج

القادم .

تعد جتربـة الفنان محـمد الكناني من
ـشهد التـجارب الثـرية والفـاعلة في ا
الـتــشـكــيـلي الــعـراقي  حــيث أفـرزت
مـسيـرته الـفنـيـة عن غنـى وتنـوع ينم
عن قــدرة فـنــيـة فــائـقــة عـلى الــعـطـاء
ــثــابــرة في الــعــديــد من اجملــاالت وا
الـفنـية كـالـرسم والنـحت والكـرافيك 
ــيــة داعـــمــاً ذلك كــله بـــخــبــرة أكــاد
ونـقديـة متـقـدمة سـاهمت في إنـضاج

جتربته الفنية .
   وبــالـرغم من ان الـكــنـاني ال يُـخـفي
ــدارس احلــديــثـة ـاط ا إعــجــابه بــأ
ـعاصرة  وتعـلقه بـأسالـيب الفـنون ا
فـــإنه لم يـــســقط في تـــقــلـــيــدهــا  بل
يـــخــتـــار مــنـــهــا مـــا يالءم قــنـــاعــاته
الـشـخـصـية ويـتـرك مـا يـتـعـارض مع
تـكـويـنه الـثقـافي  ويـتـجه بـكل حسه
الـفـطري وإدراكه الـعـقـلي نحـو إتـقان
ـعـاصـر أسـالـيب األداء الـتـشــكـيـلي ا
لــــيــــخـــــوض به نــــشــــاطـه اإلبــــداعي
نـهجـية ـستـقبـلي على أسـاس من ا ا

ثالية والفردية اجلامحة . ا
  كـما انه يـؤمن بالـتنـويع والتـجريب
في عـالم الفـن التـشكـيـلي بكل أبـعاده
ومـسـاراته حـيث دخل مـؤخـراً دائـرة
النحت عبر البرونز بحثاً عن مساحة
جــديــدة الســتــيــعــاب افــكــاره وقــلــقه

الذاتي.
ـــعــرفــة   شـــكل خـــطــاب اجلـــمــال وا
األسـاس الــذي تـبــنـاه الــكـنـانـي عـبـر
جتربته الفنية  بهدف إيجاد  منطقة
ـتـلـقي  قـابـلـة الـتـواصـل مع دائـرة ا
وبـتـصـويـر حسي يـالمس الكـامن في
الـتجـربـة ويـكشف عن وعي االخـتـيار
بـحس جـديـد   جلـعـل اخلـطـاب لـغـة
بــصـريــة مـبـنــيـة وفـق نـظـام مــعـرفي
وجـمـالي مـحتـرف يـخـرج من الـدائرة
الـعفويـة والتـلقـائية الـغيـر مبررة في

إنتاج الفن .
  جتــربــة الــكــنــانـي في اشــتــغــالــهــا

وجتـــريـــبـــهــا فـي الــلـــون والـــتــقـــنـــيــة
كن عايير اجلـمالية ال  والتخطـيط وا
ــيــة   أن تــنــســلخ من األسس األكــاد
غــيــر ان هــنــاك تــضــمــ لـلــســابق من
ــــفــــاهــــيم في احلــــديث الــــقــــواعـــد وا
عاصر لذا فان جتربته غير مرتبطة وا
 بـالـنـمـطـيـة والـتـقـلـيد  بل تـسعى إلى
ـــا الـــتـــحـــرر فـي الـــرؤيـــا والـــوعي و
يـنـاسـب الـتـحــوالت احلـديـثــة في الـفن
الــتي فــتـــحت مــســاحـــة واســعــة أمــام
ــرجــعــيــات الـــتــجــريب .    أســهـــمت ا
ـتـنـوعـة في ثـراء وتـنـوع جتـربته  إذ ا
تـــراوحت بـــ مــا هـــو بـــصـــري عـــبــر
االستفادة من التجارب الـفنية العراقية
ـيــة لـكــبـار فــنـاني الــتـعــبـيــريـة والـعــا
ـرجـعـيـات والـتــجـريـبـيـة  فـضال عـن ا
قـترنـة بالـشعـائر والـطقوس الـبيـئيـة ا
واالحــتـــفـــالــيـــات الــتـي أثــثـت ذاكــرته

الـبـصـريـة بتـنـوعـات هائـلـة من الـصور
ـرجعـيات واحلكـايا والـشعـائر  كذلك ا
سـتحـدث لتـعميق ـتمثـلة بـا ـعرفـية ا ا
ـكان  والفـكر الـفني كـرؤية الشـعـور با

وتأصيل وعودة إلى األسطورة .
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ــرجــعــيــات الــبــيــئــيــة  كــمــا شــكـــلت ا
ـوروث) مرجـعيـة مهـمة لـتأكـيد سـمة (ا
كـانـيـة  ولـكن عـبر احمللـيـة والـهـويـة ا
ـوروث وإعــادة تــأهــيـله عــقــلـنــة هــذا ا
ـتـحـول احلـداثي بــشـكل يـتـنـاسب مع ا
ـعـاصر في بـنـائـيـة النص والـتـسـريع ا
ـــعـــنى إعـــادة الـــقـــراءة الـــبـــصـــري  
الــتـأويــلــيـة لــلـشــكل (الــتـراثي) بــصـيغ
حــداثــيــة مــعـصــرنــة  ذلك أن الــلــوحـة
ـعــاصــرة تـمــتـلـك أنـظــمـة مــتــشـظــيـة ا
ـبـاشـرة في وعـديـدة قــد ال تـسـتـوعـب ا
االستعارة وإعادة نقل الشكل (التراثي)
من مـكانه وبـنفس الـصيـغة الى مـنطـقة
احلداثـة إال بعد ان يـعاد حتديـد مسالك
جــديــدة لـبــنــائـه وتـشــكــلـهِ .الـتــجــريب
ــتـنــوع من اخلــامـات ــســتـمــر عــلى ا ا
ـغـايرة مـن حذف وإضـافة والـتـقنـيات ا
وطـبــاعــة وتـلــصــيق وحــفـر لــتــحــقـيق
ســطــوح بــهــا مــنـاخــات ذات جــمــالــيـة
تتـوافق مع جتربـته وتميـزها وجتعـلها
مـنفـردة وغير مـكررة  أو مـنسـوخة  من

يل  جتارب أخرى  فهو 
إلى الــتـــنــظــيم والــقـــصــديــة الــواعــيــة
وبــــإرادة كــــامــــلـــة  ذلك ان مــــنــــجـــزه
ـقـارنة جتـريـبي.   الـكـنـاني ال يـؤمن بـا
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التشكيلي محمد عباس حلمي

ومـــا بــشــجـــاعــتــهـــا  لــتــجـــاوزهــا هــذه
ــرســـومــة لـــهــا احملـــددات واحلــواجـــز ا
والـتي حتاول أن حتـد وتـكبح من جـماح
ـــرأة في حتــقـــيق ذاتــهــا وطـــمــوحــات ا
ومـشـاركـتـهـا بـالـفـعل احلـضـاري  فـهـنا
(مـحـمد عـبـاس ) حـاول من خالل لـوحته
(اســتـحــضــار أفـكــار ) أن يـجــســد شـكال
انـثويـا بسـاق طويـلة قـد مست اخلـطوط
والــدوائـــر احلــمــر احملـــظــورة   وكــذلك
تــركت خــلــفـهــا كل الــنــزعـات الــذكــوريـة
بوصـفـهـا نزعـة ال انـسـانـية في نـظـرتـها
لـلـمرأة  ومـحـاولـة أن جتعل مـنـها كـائـنا
أنـثــويـا وعـائـيــا لـهـا ثـمــة وظـائف الـتي
يرسمها اجملتمع الذكوري بحيزضيق  ال
يــتــسع كـيــنــونـتــهـا    وهــذه الــوظـائف
ـرأة وخـلــقـهـا وكــيـانـهـا تــسـلخ آدمـيــة ا
وفـعــلـهــا اجلـمــالي في صـنـع احلـضـارة
االنسانية  لذا قد صور مجسمته األنثى

ونـحن نـخـوض في جتـربـة تـشـكـيـلـيـة
تـمكـنت أن تـرسخ مفـاهـيمـها اخلـاصة
وتـصـوراتهـا عن دور االنـسـان في هذا
الــوجــود ومــاهــيــة وجــوده ورســالــته
احليـاتية والـثقافـية فيه  فال شك ان (
محمد عباس ) يبقى أسيرا لهذا القلق
الــوجـــودي فـــمــا يـــنــفـك فــكـــره وهــمه
االنـــســانـي اال أن يــســـبــر أغـــوار هــذا
ـتـرامـي في أسـراره وخالئـقه الــعـالم ا

وكنهه .
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جتـربــة الـتـشـكــيـلي ( مـحــمـد حـلـمي )
تــخط دربـهــا بــثــقـة ودون تــوجس في
عــالم الـفـن الـتــشـكــيــلي  فـيــحـاول أن
يــــخـــوض في غــــمـــار الــــفن بــــألـــوانه
ــا أنــتــجــته وتــكــويــنــاته  وعـــارفــا 
ية من مدارس احلركة التـشكيليـة العا
وأساليب فنية متعددة  فأطلق العنان
لـفــكـره ومـوهـبــته خـاصـيــة الـتـجـريب
والـتـنوع في أسـالـيبه الـفـنيـة   فـتراه
مـنـكـبـا وهــو يـجـرب أعـمـاال وطـقـوسـا
ـشــاهـد من فــنـيــة تـتـرك أثــرهـا عــلى ا
غـبـطـة وفـرح ودهـشـة فـتجـعـلـه أسـيرا
ومتشوقا اليهـا  ليغوص في متاهاتها
الـلـونيـة والتـكـونيـة  فهـو يـنتج نـصا
ثل تصـوراته وفهمه ثـله و بصـريا 
ــعــرفــيـة لــرسـالــة الــفن الــثــقــافـيــة وا

واالنسانية .
ان التجريب بحد ذاته يـعد تنوعا ثريّا
يضيف للفنان متـانة وحصانة معرفية
ـوهــبـته وتــمـكــيـنه ومــهـنــيـة وصــقال 
ـكن ألي قار حلـرفـيـته الفـنـيـة  فال 

ودارس ألعــمــال ( مــحــمــد عــبــاس ) اال
واكـــتــشف هــذه اخلــاصـــيــة بــاســلــوبه
ورؤيـــتـه  حلـــقل الـــتـــشـــكـــيل من خالل

أعماله الثرّة .
حــري بـنــا ونــحن نـخــوض في جتــربـة
الــفـنــان البـد وأن نــقف مـلــيّـا عــلى دكـة
تصـورات وثقافـة ورؤى ( محمـد عباس
ا ) فهو ال ينتج لوحـة فنية فحسب وا
 يصـيغ خـطـابـا فـنيـا وثـقـافـيـا ورسائل
عـدة يوجـهـهـا لـلـمتـلـقي بـصـفـته مـنتج
لـهذا اخلـطاب مـحاوال مـخاطـبة الـنفس
االنـسانـيـة والولـوج في هـموم االنـسان
وقــضـــايــاه بـــغض الــنـــظــر عـن هــويــة
وجنس األخر  وهذا اخلطاب تكون من
خـالل عـنــاصــر فــنــيــة وأدوات مــتــقــنـة
تـمـكـنـه من حـرفـنـتـهــا من خالل كـيـفـيـة
ـواد واخلـامـات وكـيـفـية الـتـعـامـل مع ا
تطويع األلوان لصياغة رؤيته ورسالته
سـتـعمـلة  فـله رؤيته  وكـذلك اخلامـة ا
من اســــتـــخــــدام هــــذه اخلـــامــــة وتـــلك
لـتـنــسـجم مع تــكـويـنـاتـه أوال ومـنـتـجه
الـفـنـي بـشـكـلـه الـنـهــائي ومن بـعـد ذلك
وصوال لغـايته الثقـافية اجلمـالية  وما
ـيز أعـمال (مـحـمد عـباس  ) في حـظة
ـتلـقي ولوحـته حلظة الدهـشة يـصبح ا
ابـداعيـة واحـدة  من خالل ولـعه بثـيـمة
جـسـمـاته الفـنـيـة التي الـعـمل وكـذلك 
تثيـر غرابة التـجسيد والـنص البصري
ـشـكَل الـذي يـحـمل بـ طـيـاته احلذق ا
ـهارة واالخـتالف عن الـسـائد الـفـني وا
ـكـنـنا مـن جتارب فـنـيـة أخـرى  لـهـذا 
الـقــول أن  (مـحـمــد عـبـاس ) تــمـكن من

صـيـاغـة خـطـابه الـفـني اجلـمـالي الـذي
يزه عـن اآلخر وقد تفوق على ثله و

نفسه .
تـعددة يوظف الفنان من خالل أعماله ا
ـدرسـة الـتـكعـيـبـيـة في بـعض أعـمـاله ا
بــاتــقــان فــعــنـــد الــوقــوف عــلى بــعض
لوحـاته الـتـكـعيـبـيـة كـلوحـات (مـهـرجة
بــــغــــداد وقــــاطف األعــــنــــاب ورقــــصـــة
الـشـيـشـان ) فـهـو يـقـاربـهـا سـيـمـيـائـيـا
ورمـزيا بـاسلـوبه الـهنـدسي ويتـخذ من
رأة العربية والـشرقية وذاتيتها واقع ا
ـسلوبـة وتهـميشـها لـيصيغ لـلمـشاهد ا
عـمال فـنـيـا يـلفه الـغـمـوض والـتأويالت
ـبــاشـرة والــتـوريـة فــيـمــزج هـنـا بــ ا
ـتــلـقـي من حـيث ومـآالت الــفــهم عـنــد ا
ـــرأة ان تــتـــخــطى احلــدود مـــحــاولــة ا
االجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة لـلـمـجـتـمـعـات
نوعات الشرقية من أعراف وتـقاليد و

في شـكلـها الـتكـعيـبي الهـندسي لـتحلق
ــمـنــوعــات لـتــجـد وتــتــجـاوز كل هــذه ا
ذاتها وتتـرك بصمتـها في هذا االحتدام
االنـــســاني احلـــضــاري وهـــذا مــا نــراه

أيضا في لوحة ( رقصة الشيشان).
ÍdO³Fð »uKÝ«

يتنقل ( محـمد عباس ) ب عدة مدارس
فنـية  فقـد اتخذ من االسـلوب التـعبيري
والـتجـريـدي مـوائـمـة شكـلـيـة تـعـبر عن
هواجسه وأحالمه وتطلعاته فمن خالل
أعــمـاله الــتي تـركــهـا لــنـا في مــعـارضه
ـاضي ـثـلـة في  لـوحـاته ( ا وخـاصــة 
احلـزين وأين ألــقـاك ومـومــيـاء كـورونـا
وألـوان الصـيف وعـيون ورفـقـة وتكـميم
األفواه ومـرآة وورود وطيـور وغيـرها )
فـــهــو يـــحــاكي الـــطــبـــيــعـــة واالنــســان
والـــوجــود ويـــحـــاول أن يــنـــتج حــوارا
ـاهيـات مـن جـهة ثـقـافـيا بـ كـل هـذه ا

وب احلوار الذاتي من خالل تصوراته
ــــوجـــودات   وكـــذلك واداركـه لـــهـــذه ا
يـحـاول انـشـاء عالقـات ثـقـافـيـة حواريه
بــــ ذاته والــــذات األخـــرى وأن يــــضع
مشتركات معرفية وجمالية ب الوجود
واالنـــســان وذاتـه  فــتـــغـــدو مـــحـــاكــاة
حــواريــة جــســدت بــاســلــوب جتــريــدي
تـعـبـيـري مـتــقن مـعـبـرا عـنـهـا من خالل
بـعض الـشـفـرات الـتي جتدهـا مـشـتـركة
في جل أعماله هذه  فهو يضع خطوطا
مــتــعــرجـة ومــتــمـوجــة حتــجب الــشـكل
وتــقــيّــد الــوجـه وتــغــلق الــفم وحتــجب
الـنـظر وكـأنه يـقول أن االنـسـان في هذا
الـــزمن مـــتـــواري خـــلف ذاته  فـــهـــنــاك
مـخـاطـر حتدق بـه فتـمـنـعه من التـعـبـير
ـشاركـة  ونلـمس أحيـانا قد ومن فعل ا
تـتـصــاعـد نـبــرته الـشــكـلــيـة والـلــونـيـة
بخطاب تمـردي على الواقع الهش الذي

يعـيـشه االنسـان في هذا الـوجود من
خالل تـهــمــيش االنـســان ومــنـعه من
صـنع وحتـقـيق أحالمه وجتـريده من
آدمــيـتـه وذاته  فــهـو انــســان مــكـبل
ومـقـيد مـن اخللق والـصـنع واالنـتاج
والفعل كما يصوره الفنان في بعض

أعماله التجريدية .
ــكـن أن نـغــفل بــطــبــيــعــة احلـال ال 
مــحـاوالته لــلـجــمع بــ  االسـلــوبـ
الواقـعي والتـأثيـري في جتسـيد عدة
أعــمــال  فــقــد اقــتـنـص مــشـاهــدا من
نوعـة واخلالبة الـطبـيعـة العـراقيـة ا
وكذلك جـسد تـراثيـات األمكـنة واألثر
الـــبـــغــــدادي والـــتي تــــعـــد بـــيــــئـــته

وحاضنته الشخصية واحلياتية .
‚—Ë W Uš

ــوسـيــقى احلــواري جتـده االيـقــاع ا
مهيمنا على أعماله األخيرة  (كائنات
ال مرئيـة ) التي حاول التـجريب فيها
قوى من خالل اتخاذه خامة الورق ا
الكارتـون في تشكيل وعـزف أناشيده
ــوســـيــقــيــة الـــلــونــيــة وتــرانـــيــمه ا
الـتـكـونـيـة فــعـزف بـأنـامـله ومـلـمـسه
الـرقيق لـيصـور لـنا كـائنـاته  فأنـشد
لونـا وحركـة على سـطح خامـته التي
اتخذها خلفية معتمة بلونها األسود
القا ولتـسطع ألوانه الفسـيفسائية
الــبـراقــة  وهــذا احلـوار بــ الــلـون
والــضـوء شــكل مـنــعـطــفـا مـهــمـا في
جتربة الفنان وتكـنيكيا مدهشا وكأن
ـشـاهـد يرى أشـكـاال رقـميـة تـتـحرك ا
في فــضـاء مـعــتم وأعـطــاهـا حــيـويـة
كن ـشاهد  من هـنا  وبهـجة تسر ا
الـقول قـد انشـأ الفـنان  نـصا بـصريا
ــتـلــقي ــعــزوفــات تــشــد ا نــغــمـيّــا 
وجتـــعـــله مـــنـــدمـــجـــا مـــعـــهــا فـــهي
محـاولــــــة فـنيـة تـقـنـية لـلـحـوار ب
ــتـــلــقي والـــلـــوحــة  وهـــذا الــدمج ا
ــعــرفي الــتــقـنـي بـ االثــنــ يــعـد ا
اســلــوبــا نــاجــعـا مـن أسـالــيب الــفن

احلديث .
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 زيـنب الــركـابي خـزافــة عـراقـيــة تـمـتـاز
بـتفـانـيـهـا وإخالصـها الـكـبـيـر لعـمـلـها
الــــفــــني فــــهي حتــــمل روح الــــبــــحث 
ومـحـاولة الـعـثـور على أسـلـوب خاص 
إذ أن نتاجاتها قـد ابتعدت عن الواقعية
الـتقلـيديـة التي تـغيّب الصـفة اإلبـداعية
فـي الـعـمل اخلـزفي  وذهــبت الكـتـشـاف
القـيم الفـنية واجلـمالـية اخلاصـة بشكل

مبتكر . .
    لـقـد شــكـلت هـذه اخلـزافــة أعـمـالـهـا
وعـبرت عـنـهـا لـيس عـبر الـعـ الـنـاقـلة
قلدة  ولكن من خالل الروح واحلس وا
 والـتـعـبـيـر الــذاتي والـتـحـلـيل بـحـيث
جـعـلـتـهـا تـنـبض بـاحلـركـة واحلـيـوية 
وحتمل كل معاني التسامي واالنطالق 
إليــصـــال خــطـــاب إنــســـاني يــعـــبــر عن
مــشــاعـر اإلنــســان وهـمــومه ومــعــانـاته
وآماله وأحالمه  فاخلـزف بالنـسبـة لها
فن للـتعبـير عن الذات  ومجـموعة رؤى
وجتــارب وهـواجس  ومــعـاجلــة ذاتـيـة
للروح  ورسالة إنـسانية  ومنـجز فني

قابل للتفسير والفهم .
   لـقـد سـعت اخلـزافـة عـبـر تـكـويـنـاتـهـا
الـفنـية إلى اسـتنـطاق األبـعاد اجلـمالـية
والـفنـيـة والـتـعـبـيـريـة عـبـر اخلروج عن
بـعض الـقـواعـد الـتـقـلـيـديـة أو الـتالعب
ــغـامـرة  ـتـلك شــجـاعـة ا احلـر الــذي 
إلخـــراج نــتــاجــات فــنــيــة خــارج حــدود
اخلزف  حـيث أثـبــتت حـضــورهـا عـبـر
خزفيات حتمل دالالت جمالية وروحية 
لذا فـهي تواصل احلث بـاجتاه الـتغـيير
واحلـــداثـــة  لـــوضـع قـــواعـــد صـــارمـــة
لــلـخــزف تـبـتــعـد عـن الـعـادي والــيـومي
والـتـزويـقي  ومــنـحه سـيــاقه اجلـمـالي

واجلدلي . 
»d « ÁU&«

تـتجه أعـمـال الـركـابي نـحـو التـعـبـيـرية
التجريدية كونها االجتاه األقرب واألبلغ
في التـعبـير عن دواخـلها  حيث تسعى
إلى االخـتزال  واالبـتـعـاد عن مـعـطـيات
الـــشــكل الــواقــعي  عــبــر رحـــلــة نــحــو
الـــداخل واخلـــارج  ومـــا وراء الـــشـــكل
الــواقــعي  أي عــدم مــحـــاكــاة الــواقع 
واالجتـاه نـحـو الـرمـزيـة والـشـكـلـيـة في

الفن .
    فكـرة العـمل الفـني لديـها تـتحول من
الــفــكــرة في الــذهن إلى الــقــوة بــالـفــعل
ـادة  أي لــيــتــحـقـق اإلنـتــاج الــفــني بــا
عنى آخر نقل الالمرئيات إلى مرئيات
 وحتــويل الالمــتــعــ إلى عــنــصـر ذي
استقرارية عالية  وإدراك واضح للفنان
تلقي  وبذلك فـان فكـرة العـمل تمثل وا
لــهــا والدة روحــيــة وابــتــكــاريه جتــسـد

بـهدف ط تـفـكـيـرهـا   طـمـوحـاتـهـا  و
ــعــرفي والــفــكــري االرتــقــاء بــالــنــمــو ا
للمتلقي كي يتذوق الفكرة بشكل سليم .
 الـلـون لـديـهـا أداة تـعـبيـر عـن الـفـكرة 
ثل رموزا وقيمـا جمالية ووسيلة فهو 
لـكـشف الـقـدرة على الـتـعـبـير  إذ يـغلب
على خزفيـاتها استخـدام اللون الشذري
لـرمـزيته الـقدسـيـة وبدرجـات مـتفـاوتة 
مع استخدام اللون األسود  والبرتقالي

 واألحمر .
  ســـعت الــــركـــابـي إلى إيـــجــــاد عالقـــة
ــــوروث من جــــهـــة  مــــتــــوازنـــة بــــ ا
واحلــداثــة مـن جــهــة خلــلق كــيــان فــني
جـديد بـرؤية عـميـقة وواعـية قـادرة على
كــشف مــا فـي الــتــراث من قــيم وأســرار
ــيــز ومــبــتــكــر وصــيــاغــتـــهــا بــشــكل 
تلقي ومعاصر  بحيث يـلبي حاجـات ا
الـروحـيـة .  لـقـد إتـخـذت اخلـزافـة زينب
في بـعض خـزفـيـاتـهـا مـسـارا وأسـلـوبـا
وهــويــة عــبــر اسـتــخــدام ثــيــمــة الـوجه
وتـكــسـيـره وتــهـشــيـمه وإعـادة تــرتـيـبه
لــلــتــعــبـيــر عــمــا تــريــد طـرحه  بــهـدف
اخلـروج من واقـع اخلـزف الــتــقـلــيـدي 

عبر التحرر من القواعد التقليدية .
ـألــوف الـتــزيـيـني   كـمــا ابـتــعـدت عن ا
للخزف لـيصبح العمل لـديها يحمل فعل

مـغـايـر يـحــمل رسـالـة جـديـدة ذات
أبعاد مسـتحدثة لـلمتلقي  فالعمل
لـديــهـا أشــبه بـحـكــايـة نـحــتـيـة أو
لـوحــة لم تـكــتـمـل لـتــعـكس دواخل
وجــوه وطـوطــمـيــات غـيــر مـعــرفـة
نــفـذت بــتـقـنــيـة الــفـخــار اخلـالص
ـكــسـو بــالـلـون الــواحـد لــيـعـطي ا
انـطـبـاعـا مـؤثـرا ومـوحـيـا بـدالالت

متغيرة من عمل إلى اّخر .
  خــزفــيــات زيــنب الــركــابي تــضم
قـيمـا جـمالـية وروحـيـة  فال تظـهر
تلك الـثرثرة الـبصرية الـتي جندها
لـدى اآلخرين .. إنـهـا أقل زخارف 
وتنعـدم الزوائد في أعمـالها.. فهي
مقـتـصـدة في مـفـرداتـهـا الـبـصـرية
ــا يــتـــطــلب اتـــقــانــاً عـــالــيــًا في

واد.   استخدام األدوات وا
  الـــركـــابي جتـــربـــة عـــراقـــيـــة في
مــنـتــهى األهـمــيــة واجلـمــال فـهي
تواصل إنتـاج اجلمال حـرصاً على
الـتـفرد وسـعـياً نـحـو بصـمـة فنـية
خــاصـــة من خالل طــرح أفـــكــارهــا
ـعـاناة اإلنـسانـية ـستـوحاة من ا ا
الـيـوميـة أو استـلـهامـهـا للـموروث
الــشـــعـــبي بـــرؤيــة مـــعـــاصــرة في

عاجلة. ا
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بغداد

رؤوف الـعـطار مـوجـزا معـبرا عن
هــذا الـتــاريخ األصـيل وبــأسـلـوب
ــثــقف ســهـل واضح لــلــبـــاحث وا
ـــزيـــد من الـــعـــادي أتـــمـــنى له ا

االبداع والله ولي التوفيق.
وقــد أهـدى الــبــاحث جـهــد كــتـابه
هـــذا: "قـــال ســـبـــحــــانه وتـــعـــالى
(فَــاذْكُـرُونِي أَذْكُــرْكُمْ وَاشْــكُـرُوا لِي
وَلَــا تَـكْـفُـرُونِ) 152الــبـقـرة أهـدي
هذا الكتاب إلى من عـلمتني معنى
احلـياة ومن صـقلت داخـلي جدتي
ؤرخ ـرحوم ا رحـمهـا الله وإلى ا
العالمة الـدكتور عمـاد عبد السالم
ا كـان اسـمه جبل رؤوف الـذي طـا
شـامخ أتـمـنى ان أصل الـيه وإلى
زوجـتي من جمـلت بجـمال روحـها
أفكاري وإلى أوالدي الذين اتمنى

أن أكون لهم ابا يفتخروا به.

ـــســــلم أن يـــحـــقـق في إنـــتـــاجه ا
الــزخـرفي هــذه اخلـاصــة بـعـد أن
تمـثلـها في فـكره وبـدأ ينـقلـنا من
شاهد رئي إلى الال مرئي ومن ا ا
ــــتـــــخــــيل.وقـــــد ازدهــــر فن إلى ا
األرابــــيــــسك مـع عــــهــــود اإلسالم
ـــبـــكــــرة خـــاصـــة في الـــعـــصـــر ا
الـعـبــاسي الـذي يـعـتــبـر الـعـصـر
الذهبي للفنون والعلوم اإلسالمية
بوجه عـام فكـانت أعـمال الـعلـماء
الـقـدمــاء مـثل أفالطـون وإقـلـيـدس
تُــقــرأ عـــلى مــســـتــوى واسع بــ
ــتـــعــلـــمــ و تـــطــويـــر هــذه ا
ـسـائل الـريـاضـيـة األعـمـال حلـل ا
الــتي نـــشــأت نــتـــيــجـــة احلــاجــة
لـتحـديد الـقبلـة وأوقات الـصلوات
وشهـر رمضان فـأوجد ذلك أفكاراً
جديدة عمـلت كإرهاصة أولى لفن

تعد العناصر النباتية والهندسية
والـتـوريق مـقـومـات أسـاسـيـة في
بـــنـــاء هـــذا الـــفن. وقـــد انـــتـــشــر
الـتـزويق أو الزخـرفـة الـعـربـية أو
الرقـش العربي وكـلها تـعني نفس
الـشـيء في أوروبــا والقى رواجـاً
في الـقـرن الـ  15و ?16بـعـد أن
وجــدت الــزخـــرفــة الــتي وصــفت
بــأنــهــا لــغــة الــفن اإلسالمي إلى
جانب العمارة وأصبحت عنصراً
ـــســـاجــد رئـــيــســـاً في زخـــرفـــة ا
والـــقــبــاب والـــقــصــور بـــأشــكــال
هـنــدسـيـة أو نــبـاتـيــة وقـد هـدف
سلمون في البناؤون والفـنانون ا
أعــمـالـهم إلى إبــراز خـصـوصـيـة
تـوارثـة التي تـنبع من التـقـاليـد ا
الــدين والــتي تـــعــتــمــد عــلى مــا
أســــمــــاه بــــعض مـــــؤرخي الــــفن
اإلسالمي الــســـكــيــنـــة والــراحــة
الــروحــيــة واجلــســديــة والــتــأمل
والــبـســاطــة. ولــلـزخــرفــة قــواعـد
وأسس تــــرمـــز إلى الـــطــــبـــيـــعـــة
والـواقع من دون أن تـنـسـخـهـا أو
تــقـلــدهـا وبــذلك تــوضح مـفــهـوم
اجلـمالـية الـفـنيـة في أنـها تـصور
ذاتـي لــلــوجــود كــمــا أن عــنــصـر
يزات الفن »احلركة «أحد 
اإلسالمي بـشـكل عـام هـو خـاصة
ـشـهد الـقـرآني وقد مـن خواص ا
ـسلم ذلك وكـان هذا عـلم الفـنان ا
الـــفن مـــيـــدانـــاً لـــتـــطـــبـــيق تـــلك
ــعـلــومـات الــديـنــيـة واعــتـبـرت ا
الـزخرفـة وسيـلة للـتعـرف إلى فكر
األ الـسـابـقـة وتـعـمـقـهم الـديني
ومـدى حتضـرهم وكذلك اخلـاصة
الـــثــانـــيــة وهي: »االتـــســاع «أو
اإلمــتـداد وقــد اســتـطــاع الـفــنـان

والـــصالة والــــسالم عـــلى رســـول
الله: أطلق مؤرخو الفن األوربيون
على الـفن الزخرفي اإلسالمي اسم
»? »أرابـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــســك
بـالـفرنـسـية" ? "Arabesqueأي
الــــتــــوريق خــــاصــــة عـــلـى نـــوع
الـزخـارف اإلسالمـيـة ذات الـفـروع
الـنـبـاتــيـة والـتـوريـقـات الـزهـريـة
والــــكــــتــــابـــات والــــتــــحــــويـــرات
احلــيـــوانــيــة الــهــنـــدســيــة بــعــد
جتـريـدهـا من شـكـلـهـا الـطـبـيـعي
حتـى ال تُعـطى إحـسـاساً بـالـذبول
والـفـنــاء. وتـعـود نـشــأة الـزخـرفـة
اإلسالمــــيـــــة إلى بــــدايـــــة عــــهــــد
اخلــلـــيــفــتــ عـــمــر بن اخلــطــاب
وعــثـــمـــان بن عـــفــان رضـي الــله
عـنـهــمـا الـلـذين كــانـا مـنــشـغـلـ
بــالــفــتـــوحــات اإلسالمــيــة وكــان
ساجد التفكير متـجهاً نحو بناء ا
ـــشــرق كــمـــثل الـــتي بُــنـــيت في ا

اإلسالمي.
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ـلك بـن مروان أوَّل ويُـعْـتَـبَـرُ عـبد ا
مَـن أهتمَّ بـالـزخرفـة اإلسالمـية من
خالل إهتـمـامه بقـبـة الصـخرة في
الـقـدس. ولفن الـزخـرفة اإلسالمـية
خـصـائص تمـيـزه عن غيـره حيث
ـسـلم يـنطـلـق فـيه خـيـال الـفنـان ا
إلى الـال نهـاية والـتكـرار والتـجدُّد
في آنٍ والـــتـــنـــاوب والـــتــشـــابك
ــضــلَّــعَـات الــنــجــمــيـة فــابــتـكــر ا
وأشـــكــــال الــــتــــوريق وأشــــكـــال
الــتــوشح الــعــربي وال يــزال هــذا
الـــنـــسق الـــعـــربـي في الـــزخـــرفــة
منتشراً في بـعض البلدان من بعد
ظـــهــوره ألول مـــرة في الـــزخــرفــة
الفاطمية في اجلامع األزهر حيث

إلــيه هــوايــة وفــنـــاً وتــصــمــيــمــاً
ورسـماً. وأنـا أعلم يـقيـناً ان مـثلي
وضوع حقه من البحث ال يعطي ا
ـوضـوع ولكـني بـذلت من سـعـة ا
قل واجـتـهدت أن أصل به جـهـد ا
إلى الــصـورة الــتي تـلــيق به فـان
اصبت فـذاك ما أردت والـفضل لله
أوالً وأخيراً وان كنت قد أخطأت
فــــحــــســــبي اني بــــذلت طــــاقــــتي
ووضـعت لبـنـة في طريق من يـريد
إكـمال الـبـنـاء. في غمـرة االهـتـمام
بالـفنون البـصرية نسي الـكثيرون
فن الــزخـــرفــة رغم أن أيــة نــظــرة
ــبــاشـر مــحــايــدة النــغــمــاســنــا ا
الـيـومي في أشـكـال احلـياة تـشي
ــكــان الــكـــبــيــر الــذي يــحــتــله بــا
الـــزخـــرف هـــذا الـــعــــمل الـــفـــني
ضاف إلى الشيء لـيعطيه رونقاً ا
خاصاً سواء كان هذا الشيء بناءً
أم إنـاءً لـلطـعام أم ورقـة نقـدية أو
غــــــيــــــر ذلـك من آالف األشــــــيــــــاء
واألدوات التـي حتاك مـنـهـا مـعالم
احلــيــاة الـيــومــيــة. لــقــد تـنــوعت
الــزخــارف عــنــد شــعــوب الــعــالم
وتـغيـرت وغذت بعـضهـا البعض.
فـلم تــنـفــرد حـضـارة دون غــيـرهـا
بإنـتاج الـزخرف واستـعماله. وفي
بــــعـض احلــــاالت تــــبـــــدلت هــــذه
واصـفاتـها الـزخـارف وانفـردت 
وفـي حــــــــــاالت أخــــــــــرى تـالءمـت

وتشابهت.
كـمــا كـتـب الـدكـتــور جـمــال الـدين
فــالـح الــكــيالني أســتــاذ الــتــاريخ
واحلـضـارة الــعـربـيــة اإلسالمـيـة
عهد الدراسات اإلسالمية الزائر 
: بـسم الله واليـة قانـصو / الـص
الـــرحـــمـن الـــرحـــيم احلــــمـــد لـــله

االغــريـقــيــة والـزخــارف والـفــنـون
الـبـيـزنـطـيـة والـزخـارف والـفـنـون
الــقـوطــيــة والــزخــارف والــفــنـون
االسالمــيــة والـزخــارف والــفــنـون
الــفـارســيــة والـزخــارف والـفــنـون
الـفــيـنـيـقـيــة والـزخـارف والـفـنـون
الرومانسيكية والزخارف والفنون
ــانـــيــة والــزخـــارف والــفــنــون اال
الروسـيـة والـزخارف والـفـنون في
الــعــصــر الــعــبــاسي و الــزخــارف
والـفـنـون الـعــثـمـانـيـة والـزخـارف
ــغــربــيــة والــزخـارف والــفــنــون ا
والــفـنــون الــســلـتــيــة والــزخـارف
والــفـنـون االجنـلـيـزيـة والـزخـارف
ــة والــفـــنــون في امــريـــكــا الــقــد

والزخارف والفنون احلديدية  
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وجــاء كـلــمـة الــبــاحث في مـقــدمـة
ــواضـيع الـكــتـاب: الـزخــرفـة من ا
ــتـشــعـبــة وجـمــالـهـا الــشـائــكـة ا
ـيل إلـيـها دون الـكـامل يـجـعـلـنـا 
النظر إلى وحـداتها تفصيالً ومن
أجل ان يــــلـم عـــشــــاق هـــذا الــــفن
بــاجلـوانب الــتـاريـخــيـة والـفــنـيـة
والــعـــمــلــيـــة كــان هــذا الـــكــتــاب
ــوسـع نــقـــدمه إلى عـــشــاقه من ا
هتم به فـفيه ما مست احلاجة ا

عن مــكـــتــبــة دار دجـــلــة لــلـــنــشــر
والتـوزيع في بغداد صـدر مؤخراً
مـــجــلـــد (تــاريـخ الــزخـــارف عــبــر
الــعــصــور) لــلـبــاحث والــفــنـان د.
رؤوف عمـاد عـبـد السالم الـعـطار
بـ  307صــفـــحــة مــلـــونــة وبــدقــة
عالـية مـن قياس  A4الذي تـناول
فــــيـه تــــاريخ فــــنــــون الــــزخــــارف
والعـمارة في أكثـر من ٢٧ حضارة
والـتــطـور الــعـمــراني والــفـني في
اسـتخـدام كل الـنـماذج الـفـنـية في
ــاذج هــذا اجملــال مع وجــود كل 
الــزخــارف لــهــذه احلــضــارات من
النباتـية والهندسيـة واستخدامها
ــــبـــــاني فـي األثــــاث واحلـــــلـي وا
والكتب وفن الـتجليـد بكل األمثلة.
وكان تسلسل احلضارات في الفن
والزخارف كما يلي: حضارة بالد
مـــا بـــ الـــنـــهـــرين واحلــــضـــارة
الـفـرعـونـيــة والـزخـارف والـفـنـون
االفــريــقـيــة والــزخـارف والــفــنـون
الــهــنـــديــة والــزخــارف والــفــنــون
االيــطــالـيــة والــزخـارف والــفــنـون
الــيـابــانـيــة والـزخــارف والـفــنـون
الـفــرنـسـيــة والـزخـارف والــفـنـون
االسـبــانـيـة والــزخـارف والــفـنـون
غالف الكتابالـرومــانـيـة والــزخـارف والــفـنـون
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صـريـة والـسوريـة. كـان لدي وا
 20عـــامال لم يـــتـــبق مـــنـــهم إال
هــؤالء الـثالث وكـنــا نـصـنع مـا
ب  60الـى  70زوج حـــــــــــــذاء
يــــومـــيـــا ونــــصـــنع  12زوجـــا

حاليا".
ويـضــيف "أنـظــر لـقـوة ومــتـانـة
أحـذيــتـنـا الـرجـالــيـة وجـودتـهـا
وجـمالـها. إنه ب 20دينـارا فقط
(حـوالى  30دوالرا). مــا نـربـحه
شيء بــــســـيـط جـــدا وبــــالـــكـــاد
أســـتــــطـــيـع دفــع إيــــجـــار هـــذا

كان". ا
ويدعو احلكومة "الى أن تدعمنا
وتــخـفّف الـضــرائب واجلـمـارك
فـــــعــــلـــــيـــــنــــا ديـــــون لم يـــــعــــد
بـاسـتــطـاعـتــنـا دفـعــهـا".ويـقـول
يوسف أبو سرية ( 64عاما) ذو
الــشــعــر األبــيض وهــو مـنــحن
يــــقـــــوم بــــتــــقــــطــــيع اجلــــلــــود
وجتهيـزها أمـام ماكيـنة خـياطة
"مـنذ  50عـاما مـنـذ كـان عـمري
 14عـامــا وأنـا أعــمل في صـنع
األحـذيــة. أنــا أحب مــهــنـتي وال

أعرف شيئا سواها".
ويـضيف "أمر مـحزن مـا يحصل
لــــنــــا. أغــــلب الــــورش أغـــلــــقت
أبــوابـهـا ورحل عــامـلـوهـا (...)
أنـا عــلى يـقــ بـأنـنــا سـنـواجه
ــصــيــر نــفــسه لــكن ال أعــرف ا

متى".

الصيـنيـة".وبحـسب نقـابة جتار
األلـبــسـة واألحــذيـة واألقــمـشـة
كـان األردن يستـورد سنـويا قبل
جـائـحة كـوفـيد- ?19أحـذية من
اخلــارج بـــحــوالى  44مـــلــيــون

دينار ( 62مليون دوالر).
وبـحـسب الـذيـابـات "كـان هـناك
حـوالى  250مـصـنــعـا ومـشـغال
يـعـمل فـيـهـا نـحـو خـمـسـة آالف
عامل لم يتبق منهم اليوم سوى
حــوالى  100مــصــنـع ومــشــغل
وأقل من  500عــامـل" مــشـــيــرا
ـهــنـة إلى أن "اغــلــبـهم تــركــوا ا
واجتــهــوا لــيـــعــمــلــوا في مــهن

أخرى".
¢W¹UGK  WKOK  ÕUÐ—√

في ورشـة مــاريـنــا الـواقــعـة في
ــــة تـــقـع في حي بــــنــــايـــة قــــد
األشرفـية في عمـان يعمل ثالثة
من صــــانـــــعي األحــــذيــــة عــــلى
خـيـاطـة نـعـال عـلى إطـر أحـذيـة
وتــركـيـب كـعــوب ثم يــقـطــعـون
الـــــــــــــزوائـــــــــــــد فـي احلـــــــــــــذاء
بـرد حتى يصل ويـستخـدمون ا
ـطلـوب حتت أع إلى احلـجم ا
تعـبت زهير صاحب الـورشة ا

شيحة ( 71عاما).
ويـقـول شيـحـة "مـنـذ عام 2015
بدأنا بالتراجع بشكل رهيب في
ظـل إغـــراق الـــســـوق احملـــلـــيـــة
بـاألحذية الصـينيـة والفيتـنامية

اجلـلـود.ويـقـول القـبـطي "بـقـيـنا
مـتـمسّـك بـتقـالـيدنـا وبشـغفـنا
وعـــزمــنـــا عــلى مــواصـــلــة هــذا
العمل الذي ال يـوفّر دخال كافيا"
مـع ارتــفــاع اإليــجــارات وكــلــفـة
ـتــجـر احلــيـاة الــغــالـيــة. لـكـن ا
صـامـد بـفـضل زبـائـنه األوفـياء.
"عـــنـــدي زبـــون يـــأتـــيــنـي مـــنــذ
خــمـسـ عـامـا فـكـيف لي أتـرك

هذه احلرفة?".
وشـهـدت مــحـال صــنع األحـذيـة
يـــدويـــا فـي عـــمـــان "عـــصـــرهـــا
الـــذهـــبي" فـي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات
اضي والتسعـينات من القرن ا
على ما يـستـذكر رئـيس جمـعية
مــــصــــنــــعي األحــــذيــــة نــــصــــر

الذيابات.
ـمـلـكـة انــفـتـحت عـلى غـيــر أن ا
الـــواردات وســرعــان مـــا طــغت
ـسـتوردة الـصـنـاعـية األحـذيـة ا

على تلك اليدوية.
ويؤكـد الذيـابات لـوكالـة فرانس
برس أنه يأسف ألن "الكل تخلى
عن العاملـ في هذا القطاع من
حــــكـــومـــة ومـــســــؤولـــ حـــتى
شــارفت هـــذه الــصــنـــاعــة عــلى

االندثار".
ويـضيف "لم يـحـصـلـوا على أي
دعم بل عــلى الـعــكس حـصـلت
ســـــيــــاســـــة إغــــراق وطـــــوفــــان
بــاألســواق احملــلــيــة بــاألحــذيـة

اسـتـدعـاه مـرة في الـعـام 1964
بـــــعــــد عـــــودتـه من زيـــــارة الى
فـرنـسـا الـتـقى خاللـهـا الـرئيس
الـفـرنـسي آنـذاك شـارل ديـغول.
ـــلك أن اجلـــنــرال ويـــنـــقل عن ا
ديـغول سـأله عن مصـدر حذائه
لك وفق القبطي "من فقال له ا
عندنا هذا شغل عمان" مضيفا
ـلك أن أصـنع "هكـذا أوصـاني ا
حذاءين لـديغول كهـدية وأتذكر

قاس كان كبيرا". أن ا
ويؤكد القـبطي أنه صنع أحذية
ــعـظم أيــضـا لــلــمـلك احلــالي و
األمـــراء واألمــــيـــرات في األردن
ورؤســــــاء الــــــوزراء والــــــوزراء
والـــنـــواب واألعـــيـــان والـــقــادة
الــعـســكــريـ مــضـيــفــا "كـانت
لدينا سمعة كبيرة بالبلد والكل
كـان يرغب بـبـسـاطـة في امتالك

حذاء مفصّل يدويا".
لـكن لم يـتبق من زبـائن القـبطي
الـــذي كـــان يـــصــنـع في الـــيــوم
الـواحد  200زوج حـذاء الـيوم
إال عـــشـــرة فــقـط مــا دفـــعه الى
االجتـاه نـحـو تـصـنـيع األحـذيـة

الطبية وأحذية األطفال.
كـان الـقـبـطي يـسـتـورد اجلـلـود
ـانـيـا. من فـرنـسـا وإيـطـالـيـا وأ
في محله الذي يضم على رفوف
مـــئـــات قـــوالب األحـــذيــة الـــتي
غـطـاهــا الـتـراب تــفـوح رائـحـة

عــامال "في الــســنــوات اخلـمس
األخيرة بدأت مهنتنا بالتراجع
أمـام سـيـل األحـذيـة الــرخـيـصـة
ــســتــوردة الـــتي أغــرقت بــهــا ا

األسواق".
ويــتـــذكــر الـــقـــبــطي الـــذي كــان
يـــشـــارك كل عـــام في مـــعـــارض
األحذية في بولـونيا في إيطاليا
ــلك وفــرنــســا كــيف الــتــقى بــا
الــراحـل احلـــســـ بن طالل في
معرض لـلصناعـات احمللية نظم
في اجلامعة األردنية عام 1961
فأهداه أربعة أزواج من األحذية

التي "أعجب بها كثيرا".
ويـشـيـر عـلى شـاشـة هـاتـفه الى
صـــورتــ بـــاألســـود واألبــيض
يقول إنـها من الـستيـنات يـظهر
ـــلك الـــراحل في فـــيـــهـــمـــا مع ا
ـعرض وفي مـنـاسـبة رسـمـية. ا
دة ثم يـروي "بـعدهـا واظـبت و
لك  35عامـا على صنع أحـذية ا
الـراحل الذي كـان يحبّ األحـذية
الكالسيكية ذات اللون األسود".
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ويضيف بفخر "كان يدعوني في
ـــنـــاســـبــات وعـــلى األعــيـــاد وا
الـفـطـور في رمـضـان ومـنـحـني
ــــا وســــام االســــتــــقالل تــــكــــر

سيرتي الطويلة".
- "صنع في عمان" -

لـك حس ويـتابع الـقبـطي أن ا

لـــعـــرض وبـــيع األحـــذيــة الـــتي
نصنعها".

ويـــــضــــــيف وهـــــو جـــــالـس في
ورشـــته فـي مــنـــطـــقــة اجلـــوفــة
الـشعبـية في وسط عـمان يراقب
بنظرات حزينة خمسة عمال هم
آخــر من تــبـــقى من مـــؤســســته
التي كانت مزدهرة يوما مع 42

ويـقـول الـقبـطي الـذي يـعـد أقدم
صـانع أحـذيـة في األردن والـذي
ـزاولة احلـرفـة عام 1949 بـدأ 
عندما كان في الثامنة عشرة من
الــعــمـر لــوكـالــة فــرانس بـرس
"بـدأنا نفـقد زبائـننا الـواحد تلو
اآلخر ونـخـسر حـتى وصل بـنا
احلـــال إلى إغالق ثالثــة مــحــال

{ عــمــان - ا ف ب: كــان يــطـلق
علـيه لـقب "مـلك األحـذيـة"... لكن
بـعد عـقـود من تـصمـيم األحـذية
ـلــوك وأمـيـرات ووزراء ونـواب
وأعــيــان وتــصــنـيــعــهــا يــدويـا
يـخشـى جمـيل قـبـطي الـبالغ من
الــعـمـر  90عـامًـا مـن أن تـقـضي
ستوردة على حرفته. األحذية ا
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إنه يـفـكـر في مـغـادرة مـحـافـظـة
القيروان "نحو العاصمة أو إلى
أي مــنـطـقــة أخـرى... إن لم تـكن
هـنـاك أمـطـار فــلن تـكـون هـنـاك

ماء فلم البقاء هنا?".

الـتـأقــلم مع هـذه الــظـروف عـبـر
الـلـجوء إلى أصـناف جـديدة من
ـقــابل يـخـشى احملــاصـيل.في ا
الـــفـــياللي أن تـــصل مـــثـل هــذه
احلـلـول مــتـأخـرة جــدًا. ويـقـول

 2050نـتـيــجـة لـنــقص األمـطـار
وارتــــفــــاع عــــدد الــــســـكــــان في

قابل. ا
ويــضــيف أنه عــلى قــنــاعــة بـأن
الــدولــة ســتــنــجـح في عــمــلــيــة

ويـــــرى مــــديـــــر عـــــام مـــــكـــــتب
ـالـيـة الـتـخـطـيط والـتـوازنـات ا
بـــوزارة الــفالحــة الـــتــونــســيــة
حــمـادي احلــبـيب أنــهـســتـكـون
هنـاك ميـاه "أقل بكـثيـر" في عام

الــســاحـلــيــة. ومــكــنّت األمــطـار
الـقـوية األخـيرة في اجلـزائر من
إعـــادة تـــعــــبـــئـــة الـــســـدود إلى
ــئــة لــكن مــســتـوى  32,6في ا
اخملزونات تـبقى بالرغم من ذلك
ضـعـيـفـة في مـنـطـقـة الوسط (9
ــــئـــــة) والــــغــــرب ( 18في فـي ا

ئة). ا
كما كشفت حرائق آب/أغسطس
ـائي الـذي أيـضًـا عـن اإلجـهـاد ا
يـــعــاني مــنه بــلــد مــجــبــر عــلى
اســتـخــدام مـيــاه الـشــرب لـلـري
والـصنـاعة بـسبب ضـعف إعادة
ــطــلــوبــة لــلــمــيــاه ــعـــاجلــة ا ا

ستعملة. ا
ـغـرب قــال وزيـر الــفالحـة فـي ا
محـمد صديـقي إن بالده سجّلت
ـئة انـخـفاضـا بـنـسـبة  84في ا
في تـسـاقط األمـطـار مـنـذ مـطـلع
الـعـام احلـالي ومـقـارنـة بـالـعـام

2020.
ونــهــايــة تــشــرين األول بــلــغت
نـسبـة امتالء الـسدود في البالد

ئة. مستوى  36في ا
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وفي تـــقـــديــر وولف تـــتـــجــاوز
تــــداعــــيــــات اجلــــفــــاف اجملـــال
الزراعي لـتصبح "محـركا لغياب
االسـتــقـرار الــسـيـاسي فــيـنـزح
ـــدن حــيث ال الــريـــفــيـــون إلى ا
تــوجــد مـــســاعــدات مـــا يــثــيــر

احتجاجات".

يــــشـــيــــر الــــفــــياللـي إلى أرضه
ــغـروسـة ـمــتـدة وا الــزراعـيــة ا
بــحـــوالي ألف شـــجــرة زيـــتــون
لــيـؤكــد أنه فـقــد نـصـفــهـا خالل

عشر سنوات.
فـــمع اقــــتـــراب مـــوسم اجلـــني
تطرح العديد من األشجار ثمارًا
ذابلة وقد أخّر اجلفاف عمليات
زرع حــــبـــوب الـــقــــمح في أرض

الفياللي.
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وتبعا لذلـك فإن عمليات اجلني
احملدودة لـلثـمار تعـني مـباشرة
ــــزارعـــ مــــزيــــدًا من حتـــمـل ا
الديون وفرص عمل أقل للعمّال.
وارتـفــعت نــســبـة الــبــطــالـة في
تـونـس بـسـبب جــائـحـة كــوفـيـد
ـئـة ما دفع الـعـديد إلى  18في ا
من األشـــخــــاص إلى الـــهـــجـــرة
ـن فـــيــــهم ومـــغــــادرة الــــبالد 
ـواشي من ـزارعــون ومـربــو ا ا

مناطق عدة.
ويــقــول أسـتــاذ اجلـغــرافــيـا في
ــعــهــد األمــيــركي بــأوريــغــون ا
ــــــيــــــاه أيــــــرون وولف "جتـفّ ا
اجلــوفــيـة فـي شـمــال إفــريــقــيـا
بـسبـب نقص األمـطار والـسحب

فرط" للماء. ا
ويـــعــــطي وولف مــــثل الــــنـــهـــر
الـــصـــنـــاعي في لـــيـــبـــيـــا الــذي
ـيـاه اجلـوفـيـة" في يـسـتـنـزف "ا
ـدن الـصــحـراء لــيـنـقــلـهــا إلى ا

مــكــعب فـي الــيـوم بــفــعل عــامل
التبخر.

وتـراجـعت تـعـبـئـة الـسـد الواقع
في الـشـمـال الـغـربي لـلـبالد إلى
ـــــــئـــــــة من طـــــــاقـــــــته  17في ا
االجـــمـــالـــيـــة وهـــو مـــســـتــوى
تـاريـخي بـيـنمـا بـقـيت الـسدود
في كـامل البالد في مـستوى 31

ئة. في ا
ي ـوارد الـعا ويـصـنف مـعـهـد ا
ـغرب وتـونس ولـيـبـيا كـلًـا من ا
واجلـزائر من بـ الثالثـ دولة
ـيـاه على األكـثر تـعـرضا لـشح ا

كوكب األرض.
فـــقـــد تـــوتــرات فـي الـــســـنــوات
األخيرة مـواسم اجلفاف وطالت
فـتراتـها وكـانت أشد وطـأة على
ـزارعـ عـلى غرار الـعديـد من ا
عــلي الـفـياللي ( 54عـامـا) الـذي
يـزرع  22هــكــتــارا بــالـقــرب من
مــحــافــظــة الــقــيــروان في وسط
الـبالد التي كـان يسـمح منـاخها
شــبه الــرطب بــإنــتــاج أصــنـاف
اخلـــضـــروات واحلـــبـــوب عـــلى

مساحات شاسعة.
ويفـصح الفـياللي "عـندمـا بدأتُ
الــزراعـــة مع أبي كـــانت هــنــاك
أمـطــار كـمــا كـنــا نـحــفـر اآلبـار
ــاء". لـكـن ومـنــذ عــشـر لــنـجــد ا
ــيــاه ســنــوات "تــنــزل طـــبــقــة ا
اجلـــوفـــيـــة إلى  3أو  4أمـــتـــار

إضافية كل سنة".

{ ســـــــيــــــــدي ســـــــالم- ا ف ب:
ـنــاخي في يـتــســبّب الــتـغــيّــر ا
غرب العربي بتداعيات منطقة ا
خـطيرة فـقد تزايـد عدد السدود
ـاء وجفّت الـتي نـضـبت مـنـهـا ا
أشجار الزيـتون إلى درجة تهدد
ــزارعــ من بــحــرمــان مــئــات ا

مصدر رزقهم.
مـن األمـثـلـة الــصـادمـة عـلى ذلك
د نحو سد سـيدي سالم الـذي 
اء من ثالثة ماليـ تـونـسي بـا
أصل  12ماليـــ نـــســـمـــة هـــو
الـعـدد اإلجـمــالي لـلـسـكـان. فـقـد
تراجع مـسـتـوى ميـاه الـسد 15
مـتـرا عن أعـلى مـستـوى تـعـبـئة
سُــــجـل في خــــريف عــــام 2018
حــــ شـــهـــدت الـــبالد أمـــطـــارا
تسببت في تشكل سيول جارفة.
ــــهـــنـــدس الـــشـــريف ويـــقـــول ا
الــقــاســـمي لــفـــرانس بــرس إنه
وبــعــد عــشــرات الــسـنــوات "من
ـناخي الرهيب وصلنا التغير ا

إلى وضعية حرجة".
ويــتــابع "لم تــكن هــنــاك أمــطـار
نـافـعة مـنـذ عام  2018وما زلـنا
نـسـتـعـمل مـيـاه الـسـد" اخملـزنـة

منذ ذلك التاريخ.
ويــفــصح أنه فـي آب/أغـســطس
الـفــائت بــيــنـمــا شــهــدت الـبالد
مـوجة قـيظ بلـغت فيـها احلرارة
درجـات قـيـاسـيـة من  48درجة
خـــســـر الـــســـد  200ألف مـــتـــر

األرابيسك. وأبرز عناصر الزخرفة
اإلسالمـيــة هـو فن اخلـط الـعـربي
فـقد اعتـمده الفـنانون في أعـمالهم
الزخـرفيـة أو الـتجـميـليـة وما من
بناء إسالمي يـغيب عنه فن اخلط
دخل فال بدّ من آيـات تكـتب على ا
وفي الـقــاعــات والــغــرف إنْ عـلى
حـــــجــــارة الــــبـــــنــــاء أو اخلــــشب
ـسـتعـمل أو في الرسـوم وغالـباً ا
مـــا تـــضـــاف إلى اآليـــات أســـمــاء
أصـحــاب الـبـنـاء وتـاريخ اإلنـشـاء
والـذين صمـمـوا أو نـفـذوا الـعمل
وقد يُكـتفى أحيانًـا بذكر اسم الله
مـكـتـوبـاً ومـكـرراً أو اسم الـرسـول

الكر صلى الله عليه وسلم. 
d³F  dłu

وجــاء هــذا الـــكــتـــاب الــذي خــطه
الـدكـتور رؤوف عـمـاد عبـد السالم

اذج من صناعته اليدوية /Ã–U∫ صانع احذية اردني يقدم 

»—÷∫ مزارع مغربي  ينظر الى ارض دهما اليباس
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ـوسيقى في فن النـغم  ع مدرسـا لفن ا
تركيـا واستمـر هناك في الـتدريس حتى
تميز بأسلـوب خاص به في الغناء أطلق
ـوصـلي ). عــلـيه أســلـوب (مال عــثـمــان ا
ـارسته له وأجاد الـغنـاء الـتركي خالل 
ـــوســـيـــقـــيـــ األتـــراك وفي مع كـــبـــار ا
ـوسـيقـار جمـيل الـطنـبوري  مـقدمـتهم ا
ــوشــحـات ـوصــلي بــا هــذا وقــد تــأثــر ا
الديـنيـة بشـكل خاص  اخذ مـنه في هذا
ـصـريـ الـذين اجملـال كــبـار الـفـنـانــ ا
التـقاهم خالل تـواجده في مـصر أمـثال :
ســـيــد درويش واحــمــد زكــريــا والــشــيخ
احــمـد الـقــبـاني وكــامل أخلـلــعي وعـبـده
ـوصـلي بـجـديـة احلـامـولي . لــقـد عـمل ا
ـوشـحات وأهـتم بـها عـلى تطـويـر هذه ا
ـوصلي بـحق رائداً بشـكل خـاص وكان ا
ال ـوشـحـات الـديـنـية  و قـدم ا ألنـغـام ا
عثمان أغان تغنى فـيها  بالعراق والشام
و تركيا و مـصر مازالت عـالقة في أذهان
ستمع العربي والعراقي خاصة  أحيا ا
ـطــربـ صــبـاح فــخـري ذكــرهـا كـل من ا
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ـوصـلي ال عـثــمـان ا من مـنــا ال يـعـرف ا
ــبـدع الـذي   1923- 1854 ذلك اإلنــسـان ا
قدم لـلتـراث إبداعـا اليعد وال يـحصى في
احلـقـل الـصـوفي والـغـنـائي  فـكان من
فقد أشـهر الـرجال الـذين عـملـوا فـيهـما  ,
ـــوصـــلـي  بـــصـــوته الـــدافئ اشـــتـــهـــر ا
واجلميل وتميز بقدرته ومعرفته لألنغام
وهذه جاءت من عشـقه منذ الصـغر لعالم
ــوسـيــقى والـنــغم وشــغـفه بــهـمــا بـعـد ا
ـقــام ودرس عـلى يـدهم اتـصــاله بـقـراء ا
ـــقــام أمـــثـــال عــبـــد الــله فـــنــون غـــنــاء ا
طرب " شلتاغ".. عند زيارته كركوكلي وا
له في الـعاصـمة بـغداد  تـعـلم فيـما بـعد
الـعـزف عـلى آلـتي الـعـود والـقانـون ومن
ثم أجاد العزف عـلى آلة الناي والـطبلة 
واخذ يـلـحن ويغـني ما كـتـبه من قصـائد
شعرية فضال عن تلح قصائد الشعراء
ــعــاصــرين انــذاك أمـثــال عــبــد الــبـاقي ا
العـمـري والنـحاس وشـيـخو.. وغـيرهم 
تـلكه من قـدرات كبـيرة في ـا  وتقـديراً 
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وزير الثقافة يكرم محسن العزاوي

وســيـد درويـش والـشــيخ إمــام ويـوسف
ـياس) عـمـر   من  هـذه األغـاني : (قـدك ا
و(زورونـي بــالــسـنــة مــرة) و(طــلــعـت يـا
محـال نورهـا) وغـيرهـا من األغـاني التي
أخــذت من مــوشـحــاته مــثل (اسـمــر أبـو
شـامـة ) أخـذت مـن مـوشح (احـمـد أتـانـا
بـحـسنه سـبـانـا ) وأغـنيـة (فـوك الـنخل)
أخـذت من مــوشح (فـوك الــعـرش فـوك).
واغــنــيــة (عــالــروزنــا) الــتي تــغــنى في
الـعـراق و الـشـام  و(يـا خـشـوف الـعـلى
اجملــريـة) و(لــيت امي لم تــلــدني) و(يـا
ابن احلــمـــولــةعــلـــيــة اشـــبــدلك) و من
ـشـهـورة فـي تـركـيـا و مـصـر اغـانــيـة ا
والــعــراق عـلى حــد ســواء اغـنــيــة (يـا
حبيبي ال تلمني فالهوى قتا ) وعرفت
في مـصر بـاسم (يـا بنـات اسـكنـدرية)
وفي تركـيـا باسم اخـر وله موشـحات
عديدة مشهورة (مثل الغصن اذا راك
مـــقــبل ســجــدا) و( يــا مـن لــعــبت به
شـمول)… والـقـائمـة تـطول بـاالعـمال

الغنائية.
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الناقـد العـراقي ضيـفه اجلمعـة التـجمع الـعراقي األصيل
بنـدوة حتت عنـوان (التـوظيف الـدرامي) وادارت اجللـسة

الشاعرة جنان الصائغ.
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الشاعر الطبيب السوري صدرت
له مــجــمــوعــة شـعــريــة  بــعــنـوان
(شجـر يرتـدي العاصـفة ) ضمن
صرية منـشورات الهيئة الـعامة ا
لـلـكـتـاب وتـقع في  136 صـفـحـة
ــتــوسط وتــضم 12 من الــقــطع ا

قصيدة.

 p¹Ëœ dÝ«

عـرض الفـني التـشكـيلي الـتـشكـيلي االردني شـارك في ا
الـسـنــوي  الـذي نـظـمه مــنـتـدى الـرواد الـكــبـار  بـعـنـوان
شاركة  23 فنانا تشكيلياً وتشكيلية. (تتجدد احلياة) 
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ـعـارف لـلـمـطـبـوعات الـكـاتب الـعـراقي صـدر له عن دار ا
كـتـاب بـعـنـوان (الهـنـدسـة الـسـيـاسيـة لـلـدولـة احلـضـارية

احلديثة).
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ـطربـة السـوريـة احيت اجلـمعـة حفال غـنـائيـا مع الفـرقة ا
ــوسـيــقـيـة فـي خـان أسـعــد بـاشـا بــنـتــظـيم من مــديـريـة ا

وسيقى. سارح وا ا
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ـطـربة الـعراقـيـة شاركت في احـياء حـفل جـوائز روانـكة ا
ـاضي في بـغـداد كمـا قـدمت (ديو) الـذي اقـيم االربـعاء ا

طرب مصطفى عبدالله. مع ا

 dOCš ÍœU¼ 5 Š

اجـستـير طـالب الدراسـات الـعلـيا الـعراقي نـال شهـادة ا
بـتـقـدير امـتـيـازمن قـسم الـلـغة الـعـربـيـة في كـليـة الـتـربـية
ـعنـونة عن رسـالته ا لـلعـلوم االنـسانـيـة في جامـعة واسط

(قضايا احلداثة في شعر ر قيس كبة).
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وسيقـية مسـاء السبت طرب الـعراقي احيـا مع فرقتـه ا ا
لتقى اضي امسية بعنوان (شجن عراقي) بتنظيم من ا ا

العراقي للثقافة والفنون في العاصمة االردنية عمان.
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ـدلل الـتراثي يـحلـو لـزوار بـغـداد ارتـيـاد االمـاكن الـتراثـيـة وكـان في ضـيـافـة مـقـهى ا
قهى. الثقافي ضيوف من دولة رومانيا مشارك في فعاليات أصبوحة ا

قهى { الصورة من موقع ا

كــلــمــته رحـب وكــيل وزارة الــثــقــافـة
عــمـــاد جــاسم مــديــر عــام دار االزيــاء
وكـالـة بضـيـوفه مشـيـرا الى (ان الدار
الـــعــراقـــيــة هـي رافــد مـــهم من روافــد
الــثـقــافـة الــعـراقــيـة تـعــنى بــاجلـمـال
ـــعـــرفي وبـــاألزيــاء الـــتي تـــمـــثل كل ا
اطـــيــاف اجملـــتـــمع الــعـــراقي وتـــنــوع
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ـــرأة فـي اشـــاعــة حتـت شـــعــار (دور ا
ثـقـافة الـتـنوع) أقـامت الـدار العـراقـية
ـــاضي لـألزيـــاء مــــســـاء اخلــــمـــيـس ا
وبـــالــتـــعـــاون مع فــريـق ســومـــريــات
أمـسيـة ثقـافيـة سلـطت الضـوء خاللها
ــرأة فـي صــنــاعـة عــلى أهــمــيــة دور ا
الـــــسالم مـن خالل الـــــفـن كــــجـــــزء من
أدواتـهـا احلـيـاتـيـة. وشـهـدت حـضورا
جــمـاهـيــريـا  كـمــا حـضـره مــديـر عـام
وسـيـقيـة عالء مجـيد دائـرة الـفنـون ا
الـــذي طــــرز أجـــواء احلـــفل بـــتـــقـــد
أنـــشــودة من احلــانـه بــعــنــوان (سالم
ـأخذوة عن عـلى هـضـبـات الـعـراق) وا
ـقــصـورة لـلــشـاعـر الــكـبـيـر قــصـيـدة ا
اجلـواهـري. بـدأ احلـفل بـعـزف مـنـفـرد
لــلـنــشـيــد الـوطــني عـلـى آلـة الــقـانـون
لـــــلـــــعــــازفـــــة زهـــــراء نـــــائل أردفـــــته
ــقــطـوعــات مــوســيـقــيــة من الــتـراث
يز لألزياء الـعراقي وأختتم بعرض 
ـتمـثل بـأزياء الـفـلكـلـورية والـتـراثيـة ا
جـمـيع احملـافـظات ومـخـتـلف األطـياف
وسـيقى التـراثية الـعراقـية ورافقـته ا
الـتي تـمـتاز بـهـا تلك احملـافـظات. وفي

{ لوس اجنلـوس-(أ ف ب) - أكد النجم ليونـاردو دي كابريو خالل إطالق فيلم
شـاركـة في هذا الـعمل ألن (دونت لوك أب) مـن إنتـاج نتـفـليـكس أنه وافق عـلى ا
تـمـحـورة عـلى مذنّب يـهـدد بـالقـضـاء عـلى احلـياة بـأشـكـالهـا كـافـة على قـصـته ا
ية.وفي هذا العمل ناخية العا األرض تشبه بشـدة الوضع احلالي جراء األزمة ا
مـثل األميـركي وشـريكـته في بطـولة الـعـمل جنـيفـر لورنس الـساخـر يجـسـد ا
نـقسم في دور رائدي فـضاء يـحاوالن عـبثـاً توعـية الـرأي العـام األمريـكي ا
بــلــد تــقــوده رئــيــســة ال تــتــمــتع بــالــكــفــاءة الالزمــة تــؤدي دورهــا مــيــريل
سـتريب.وبـعد عودته مـن مؤتمـر األطراف الدولـي السادس والـعشرين
لـلمـناخ (كوب 26) في غالسكـو اعتبـر دي كابريـو أن (الفـيلم الذي
كـتـبه وأخـرجه آدم مـاكـاي يـنـجح في إثـارة احلـمـاسـة بـشـأن أزمـة
نشأت مـنذ أكثر من قرن).وقال دي كابـريو خالل تقد الفيلم في
ـكـنـنـا كــجـنس بـشـري ومـجـتـمع لـوس أجنـلـوس أخــيـرا (كـيف 
وثقـافـة أن نديـر سـياسـيـا نهـايـة عالم داهـمـة).وأضاف (خالل
ساعـتـ يـنجح الـفـيلـم في إظهـار عـبثـيـة اسـتجـابـتنـا كـجنس
بشـري لـهذه األزمـة).ويُطـرح الـفيـلم الذي تـشـارك فيه أيـضا
أريـانــا غـرانــدي وكــايت بالنــشـيت ومــارك ريالنس وجــونـاه
هـيل في الـصـاالت األمـريـكـية في  10 كـانـون األول قبـل بثه
على نتفليكس اعتبارا من  24 كانون األول.وأصبح آدم ماكاي

(مـخرج فـيلم فـايس) من أبرز اخملـرج في هـوليـوود فيـما يـتوقع
بــعض الـــنــقـــاد حــظــوظـــا كــبـــيــرة لـــفــيــلـم دونت لــوك أب فـي ســبــاق

األوسكـار.ويأمل دي كـابريـو أن (يدفع الـفيـلم بالـشركـات واحلكـومات إلى إجراء
ناخيـة). لكنه يقر بـأنه (غير متفائل انعطاف جذري في سـياساتها جتـاه األزمة ا

ناخية). شكلة ا بدرجة كبيرة بشأن قدرة البشر على مجابهة ا

ثـقافاته). كمـا تضمنت األمسـية تنظيم
ـرأة جــلـســة نـقــاشـيــة تـنــاولت دور ا
الـعراقـية في احلفـاظ على التـنوع بكل
أشـكاله الـذي يزخـر به مجـتمـعنـا كما
شـهـدت القـاعة مـعرضـا للـرسم بريـشة
ـبــدعـات الــعـراقــيـات يــعـكس إحــدى ا

رسالة محبة وسالم للعالم اجمع.

ــتــهـورة إال إلـى كـارثــة. يـوم  لن تـؤدي تــصــرفـاتك ا
السعد االربعاء.

qL(«

ــهـنـيـة هـنـاك بـالــتـأكـيـد فــرص لـلـتـقــدم في حـيـاتك ا
القضية هي الدبلوماسية.

Ê«eO*«

إذا واجهت جـبلًا من الـديون فقد حـان الوقت لوضع
خطة سداد.

—u¦ «

ال تــتــردد في االعــتــمــاد عــلى اآلخــرين إذا واجــهــتك
مشكلة.رقم احلظ 2.

»dIF «

ـشكالت  بعض الـتـغـييـر يـسـاعدك فـي التـعـامل مع ا
الصعبة .رقم احلظ 9.

¡«“u'«

حتدث فقط مـن قلبك حـتى لو بـدا األمر غريـبًا بعض
الشيء.

”uI «

سـتـكـون لـديك رغـبـة في إجـراء تـغـيـيـرات في مـوقـفك
جتاه عالقة معينة.

ÊUÞd «

 قــد تــفــقــد أعــصــابك مع زمالء الــعــمـل والــرؤسـاء
واألصدقاء وأفراد األسرة.

Íb'«

ــال حــيــنـمــا تــخـصـص وقـتك ــزيـد من ا سـتــجــني ا
فيدة. لألنشطة ا

bÝô«

سـيـراقب أصــحـاب الــعـمل عـمــلك وسـوف يــقـومـون
بتقييم أفعالك وإنتاجيتك بعناية.

Ë«b «

أفكارك رائعـة ومفيدة لكن طريقتك في تنفيذها ليست
فعالة جدًا.

¡«—cF «

اعـتـرف بـخــطـئك واعـمل عـلـى إيـجـاد حل جـديـد.يـوم
السعد الثالثاء.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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‰U³ «  U²²A
كن ان تدخل غيـنيس إقدم فـتى على ارتقاء ـغامرات الـتي  في اطار ا
مـلـويـة سـامـراء حـتـى الـطـبـقـة الـرابـعــة عـلى دراجـة نـاريـة  ولـوال إن
غامرة شيئـا  اذ لم يقدم عبد الله الشـرطة لم تكن تعرف عن هـذه ا
ـسـؤول عن جـسـوم عـام  1999تـعـهـدا خـطـيـا جلـهـة رسـمـيـة بـانه ا
سالمـته في حـال زلت به عـجلـة  الـدراجـة وهـو يـرتقى الـى اعالي
غـيـنيس  ,كنت اعـد وامـثل (اقـدم ) فيـلـما وثـائـقيـا عن هـذا االثر

اخلالص الذي حير خبراء العمارة واحلضارة االسالمية .
 عرضت الـفـيـلم االن على الـنـاس وعـلى صفـحـتي وكان اول
رد فـــعل غــيــر مـــتــوقع :(اول مـــرة اشــاهــدتك وانـت تــلــبس
الـنـظـارة الـشـمـسـيـة).وذات مـرة حقـقت حـوارا مع عـراقي
ادهش صــاالت الـعـرض االوربـيــة  لـكن كـان في طــلـيـعـة
الـتـعـلــيـقـات ( لـفت نـظـري ان ضــيـفك يـرتـدي جـواريب

حمر).
ـثلـة يكون  هنـاك قرط او قالدة  ضـمن زي تلـبسه 
الفتـا  لالنـظار اكـثـر من أدائهـا مع إنـها حـاصودة
ـنجل في قـرطاج وجـرش وبابـل والعـقبة وبيـدها ا
الى مــهــرجــان كــان  –يــامـــاكــان وعــلى الــتــكالن
وكلـمن علينو ذنب يقول التوبة ويستغفر الله . كما
تصل وصل واليهم ارسل شوقي ا يقـول اهلنا في ا

 ..
ـثلـثات و يـتربص بي الـدوائر وا هـناك واحـد ساكن في مـا  ماعـليـنا
.وهو يـرصد ساعـتي ذات العقـارب التي التلـدغ فهي صمـاء صامتة
وافقـة عنـد االشارة احلمـراء .دون حراك فـانا الـبسـها لـلزيـنة فقط “

حيث اثق فقط  بساعاتي البايولوجية !
انت التـستـطـيع الـزام النـاس علـى حتديـد حـركة عـيونـهم بـاجتـاه ماتـرغب . فـالعـيون

حرة منذ ان خلق الله  هذه اجملرة .
ـاجـستـيـر في اطـراف احلديث سـيف حـسـون سهـيل اول بـاحث يـنـال االمتـيـاز في ا
كـتب : (ان مـقدم الـبـرنامـج استـخـدم يده الـيـسرى في احلـوار اليـصال الـفـكرة 252

ن .. زيدان. مرة) مع إني لست باعسر .. بل ا
هـنـاك امـثـال نـحـفـظهـا عن ظـهـر قـلب كـابـرا عن كـابـر وجيـال اثر جـيل  لـكـنـهـا عـند
عروف والدارج  –والدراجة البخارية والهوائية والنارية تعارف وا التطبيق  تخالف ا
ائية ايضا  –حسب ابراج خالت وخليفة ! من زرع حصد ! وشوفوا كم والترابية وا
احرقت النـيران من بـيادر ليـلة حصـاد البـيدر! خبـراء البيـئة يـصنفـون االمر على إنه
كن ان نلحق بها نفوق اطنان كثير ومليونية من اسماك نوع من االرهاب البيئي  و
ـائدة والـسقف والـصـرف . وهذه تـكون بـفعل فـاعل ومـفعـول به وامر يـدبر الـزيـنة وا

بليل بهيم .
 ومن سـار عـلى الـدرب وصل ..مـكـتـوب عـلى مؤخـرة تـريال كـأنـهـا قـاطـرة ومـقـطورة
تراصف جعـلت شمس الكويـتية حتبس انـفاسها لـيال وهي في طريق بغداد  –حـلة ا
بالشاحنات والتريالت واللوريات والستوتات  لتقد عرض باهر منتظر في مهرجان

قل نظـيره حـضورا  حـيث اخـتلط  في بـابل اللـحم بالـلحم ...
وهي تهتف حلم حلم حلم  ..انتم (تيننون) اموت فيكم !

أال عراق تـناديني وها آنذا أصـحو بأناسٍ بقاع اآلرض من
حُـلُـمـي فـأُبـصِـرُ الـنـاس ال أهـلـي وال لُـغـتي وأَبـصِـرُ الـروح
يـا الئمي في أمـوتُ فيـكُم ولو مـقطوعـةً رئتي فيـها ثـلمُ مُنـثلِمِ

العراقي ال تَلُمِ.

عمان

wz«d U « bO−
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ليوناردو دي
كابريو

ـسرح والثقافـة واجلمال تعالـو معا نفتح ا
نـوافـذ اإلبــداع مع مـهـرجـان بـغـداد الـدولي
لـلمـسرح لـنحـلق في فضـاء ات جديدة  ?ن

سرح يضئ احلياة). ا
وفي خـتـام االفـتـتاح  تـكـر شـخـصـيات
مـهـمــة المـعـة في سـمـاء الــفن ولـهـا بـاعـهـا
الــــطــــويـل في االبــــداع ومــــنـــــهم ازادوهي
صــامـــوئــيل و صـالح الــقــصـب و مــحــسن
الــعــزاوي كــمــا  تــكــر فـنــانــ اجــانب
انيـا والناقد وعـرب كاخملرج توتـشلي من أ
الـدراماتـوج جـون بيـرر والـفنـانـة السـورية
سو?ف فـواخرجي .كما شهد حفل االفتتاح
ـعـرض الـتـسـعـ لـلـمـصـور عـلى عـيـسى ا
ـسـرحـيـة اخلـاصة والـذي جـسـد األعـمـال ا
ــــســــرح الــــرشــــيــــد من عــــام  1981 إلى
ــعــروضــة عــلى مــسـرح عـــــــــــــام  2003 ا
الـرشــيـد بــشـكل عــام بـالــتـعــاون مع دائـرة
ــؤرشف ــعــيـــة ا ــســـرح  الــســيـــنــمـــا وا

سرحي بشار طعمة. ا
W¾OC  …UOŠ 

ــســرح الــوطــني مــســاء الــســبت وشــهــد ا
حــضـور حــشــد من الـفــنــانـ والــضــيـوف
هـرجان وحتت شعار (ألن ـتابعة افـتتاح ا
ـسرح يضئ احلـياة) والذي افـتتحه وزير ا
الـثــقــافـة والــسـيــاحـة واالثــار حــسن نـاظم
ــهــرجـان بــغــداد الـدولي احلــفل الـرســمي 

سرح الوطني . للمسرح وعلى خشبة ا
ـوسيـقية وشـاركت مدرسـة بغـداد للفـنون ا
الـتــعـبـيـريــة في فـعــالـيـات االفـتــتـاح حـيث
درسة عروض باليه راقصة ورائعة قدمت ا
ـوسيـقى اجلميـلة  كمـا شهاد عـلى انغام ا
االفــتـتـاح تــقـد عــرض لالزيــاء ورقـصـات
لـلـفـنـون الـشعـبـيـة. وبـارك نـقـيب الـفـنـان
الـعـراقـيـ جـبـار جـودي اجلـهـود الـكـبـيرة
هرجان وقال عند حضوره بذولة إلقامة ا ا
حـفل االفـتـتـاح ان (الـنـقـابـة سـتـبـذل كل مـا

مـيز بـوسعـها لـتـسانـد هذا احلـدث ا
لـــبـــغـــداد الــــسالم وعـــراق احلُب)
مــهـــنـــئـــاً كل صـــنـــاعه ومـــرحـــبــاً
بـــضــــيــــوف الـــوطـن من الــــوفـــود

bOýd « dO bð WB
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صور ضمن فعالـيات افتتاح مـسرح الرشيد صبـاح السبت أقام ا
ـعـرض يـضم 15 فـالح خـيـبـرمــعـرضه الـذي قـال عـنه لـ(الــزمـان) (ا
لـوحـة تـقرأ قـصـة تـدمـيـر مـسـرح الـرشـيـد بـعـد أحداث  2003 فـكـانت

عرض بعد تأهيل مسرح الرشيد من مبادرة لدي إلقامة هذا ا
ـسـرح) مـسـتـذكـرا (لـكـوني قـبل دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ـيـة فــكـان من واجـبـي تـوثـيق اعـمل في وكــالـة عــا
أحـداث  2003 مــيــدانــيـا عــلى إثــر ذلك جــرحت
ــريـديـان كــنت حـزيـنـا عـنـدمـا كــنت في فـنـدق ا
خـيرت انـظر من الـفـندق أشـاهـد بغـداد تـنزف 
حيث قـدمت أهم وثـيـقة ـغـادرة بـ الـبقـاء أو ا
في تـأريخ الـعـراق) مـضيـفـا(وفي هـذا االطار
لدي كتاب بعنوان رماد احلرب كتب مقدمته
رئيس حترير (الزمان) احمد عبد اجمليد).

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

انـطلقت مـساء امس االول السبت فـعاليات
مـهـرجـان بـغـداد الـدولي لـلـمـسـرح بـدورته
الـثانية وسبقه في الصـباح افتتاح مسرح
الــرشــيـد بــعـد  18عــامــا من االغالق. وأكـد
وزيـر الــثـقــافـة والــسـيــاحـة واالثــار حـسن
ــســرح ( نــحـتــفي نــاظم خالل افــتــتــاحه ا
ـناسـبتـ كبـيرتـ أولهـما إقـامة الـيوم  
مـهرجان بغداد الـدولي للمسـرح  والثانية
اسـتعادة بنـاء مسرح الرشيـد جزئيا  هذه
االسـتـعـادة تـمـثل لـنـا اسـتـعـادة  احلـيـاة..
ـســرحـيـة الـعــراقـيـة  وفي هـذا لـلـحــيـاة ا
ـهرجان هي استعادة للفن العراقي اجلاد ا
نـاسبت تمـثل رمزية عالية  ولـذلك كلتا ا
ـسـرحي في بــغـداد)  مـشـيــداً بـالـعــرض ا
الــكــبــيــر الــذي اســتــهل حــفل االفــتــتــاح 
سرح وأثره وتـسليط الـضوء على تـاريخ ا
في الـثقـافة الـعراقـية مـنذ ثـمانـينـات القرن
ـسـرح اجلـاد  وأضاف ـاضي لـعـروض ا ا
أن (اسـتعادة مـسرح وأعـماره كمـبنى ليس

كــافـيــا  بل نــحــتـاج إلـى نـصــوص أدبــيـة
سرح ـسرح العراقي وا رصـينة تليق با
ـسرح الـكبـار استـنادا إلى شـعارهم  الن ا
ــــســـرح يــــضيء احلــــيــــاة) وأوضـح أن (ا
تــعــرض في أحــداث  2003 الى عــمــلــيــات
ولم تـــتــمـــكن حــرق ونـــهب مـــحـــتـــويــاتـه 
ـتــعـاقـبــة من إعـادة تــأهـيـله احلـكــومـات ا
ألسـباب ماليـة) و أثنى ناظم على الـقائم
ـهــرجـان واألبـطـال الـذين عـمـروا إلجنـاح ا
هـذا الصـرح الكـبيـر وأعادوا له احلـياة من

جديد..
ــسـرح والــقى كــلـمــة دائــرة الــســيـنــمــا وا
ـهــرجـان أحــمـد مــديـرهــا الـعــام ورئـيـس ا
حــسن مــوسى قــائال (نــوقــد مــعــا شــمـوع
الــفـرح إيــذانــا بــإنـطـالق الـضــوء وجــمـال
الــصــورة وســحــراجلـــســد ووقع الــكــلــمــة
وسـحـر اخلـشــبـة ورصـانـة الـنـقـد وقـاعـات
ــــــســــــرح الــــــورش مـــــــرحــــــبــــــا بــــــأهـل ا
ـهـرجان وصـنـاعه).وجـاء في كـلـمة مـديـر أ
عــلي الــســوداني (مــرحــبـا بــكم فـي  عـراق

ـسـرح سـبق من انـتـاج دائـرة الـسـيـنـمـا وا
سرح لـها الـعرض عام  2018 في مـنتـدى ا
ــســرحــيــة الــتــجــريــبـي. فــيــمــا عــرضـت ا
الــســوريــة (بـــيت الــشــغـف ) عــلى مــســرح
الــرافـدين وهـي من اخـراج هــشــام كـفــارنـة
تـشـارك سوريـا في مـهـرجان بـغـداد الدولي
سـرحيـة (بـيت الشـغف) إخراج لـلمـسـرح 
سـرحية هـشام الـكفـارنة الـذي قال عـنهـا (ا
ــال تـــتــنـــاول بـــعض أصـــحـــاب اجلـــاه وا
والـسلطة والـذين يصرون على ملك أي شئ
دون حق وهي عـمـلـيـة تـوريث غـيـرمـقـبـولة
من دون تــعب وجه لـكــونـهـم عـبــيـد لــلـمـال
سرحية التونسية كما عرضت ا والـفساد).
(مــنــطق الــطــيــر ) عـــلى خــشــبــة الــوطــني

اخراج نوفل العزارة.
ــســرحــيـة فــيــمـا تــعــرض الــيــوم االثــني ا
الــســوريــة (ســوبــر مـــاركت) عــلى خــشــبــة
ـن زيـدان كـما الـرشـيـد وهي من اخـراج ا
ـــســرحــيـــة الــعـــراقــيــة(امـــكــنــة تـــعــرض ا
اسـمـاعيل) عـلى خـشبـة الـرافدين خملـرجـها
ابــراهــيم حــنــون فــيــمــا تــضـيـف خــشــبـة
الـوطني مـسـرحيـة(ذئاب مـنـفردة) لـلمـخرج

التونسي وليد الداغسني.

و امس االحـد عـرض مسـرحيـة (تقـاسيم
عـلى احليـاة)على مسـرح الرشـيد  للـمخرج
ـستـوحاة عن قـصة الـعنـبر جـواد السدي ا
رقم  6لـتشـيخـوف وهي من تمـثيل مـناضل
داود  ايـــاد الــــطـــائي  جــــاسم مــــحـــمـــد.
ــسـرح ــوسـيــقى امـ مــقـداد    مــديـر ا ا
بـهاء خيون  و علي السوداني في تصميم
ــســرحــيـة حتــاكي االضــاءة والــديـكــور.وا
واطن العراقي رير الذي يعيشه ا الواقع ا
.. وجتـسـد شـخصـيـات الـعـمل كل مـا يدور
في حـيـاة الــفـرد من مـشـاكل واضـطـهـادات
تـردية التي وانـكسارات في ظل الـظروف ا
ـر بها بلدنا بسبب التغيرات التي طرأت
عـليه من مختلف نواحي احلياة والتي اثر
ــواطن فـجـعــلـته مــهـمـشـا ت سـلــبـا عـلى ا
مـنكسـرا  معبـودا  محطـما جائـعا يجوب
الـطـرقـات بـحثـا عن فـرصـة عـمل يـسـد بـها
رمق الـــعـــيش  وعـن مـــكـــانـــا يـــشـــعـــر به
بـوجـوده وكـرامـته في بـلـده بـعـيدا عن
ــهــانــة والــعــبــوديـة... الــذل وا
يـحلم بغد مشرق.. متمسكا
بـــبــصــيص امـل يــضئ به
سـرحية عـتمـة احليـاة.وا

هرجان رقصات تراثية في إفتتاح ا
ـيـة وقد  اخـتـيـار جودي الـعـربـية والـعـا
لـيـكـون عضـو ومـقـرر لـلجـنـة الـتـحـكيم في
ـهـرجـان الــتي سـتـحـكم بـ األعـمـال إلى ا
جــانب اسـمــاء المــعـة وكــبـيــرة في الــشـأن
ـهـرجـان تـونس ـسـرحـي. و تـشـارك في ا ا
ومـصــر وسـوريـا واألردن وسـلــطـنـة عـمـان

وايـطـالـيـا حـيث سـيتم
تـــقــد أكـــثــر من 15
عـــمالً مـــســـرحـــيــاً
عـربـيـاً وعـراقـيـاً
عـلى مـدار ايـام
ــــــهــــــرجـــــان ا
الـــســتـــة عــلى
مــــــــــســـــــــارح
الــــــرشــــــيــــــد
والــــــوطــــــني

والرافدين.
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مـنـذ ان فـقـست بـيـضــة ذلك الـكـائن اجملـهـري الـصـغـيـر الـذي اليُـرى
- رأساً انـقلـبت الكـرة االرضيـة -حاالً ولـيس تكـوينـاً بـالعـ اجملردة 
تــوقـفت عـقـارب الـسـاعـة عن فـلم يـبقَ احلـال كـمـا احلـال عـلى عَـقِـب 
وثـــارت الـــبـــشــريـــة ثـــورةً لم نـــرَهـــا وقت اعالن االحـــتالل الــدوران 
ـعامل عن االنـتاج االسـرائيـلي لالراضي الفـلـسطـينـية . اذ تـوقفت ا
بل توقف علم عن التـعليم وا واالشجـار عن النمـو والعمـال عن العمل
ومُنعت ُـحبون حتى احلب االبوي وعـاطفة االمومـة الفطرية! فـتباعد ا
ونسينا و حُضرت فناج القهوة الصباحية برفقة فيروز  صافحـة ا
ـآ وتـأجـلت صـوت أم كـلـثـوم والـسـهـر بـصـحــبـة الـقـمـر .. أُلـغـيت ا
ـلـطـان! وحـكم بـالـسجن االعـراس وصـار لـلـعُـطـاس رهبـة ولـلـحـمى سُ
فأمـسى منبوذاً نـفرد على كل من تـتجاوز حرارته 37 درجة مـئوية ا
وصار ـتـاجرة بـه  ـشـار الـيه بـالـبـنان بـتـهـمـة حـيـازة الـفـايـروس وا ويُ

 . ياً وجودهُ خطراً عا
كل ماذكرناه سببه ذلك اخمللوق اللع الذي اليُرى اال مجهرياً .

واليـوم ونـحن نتـحضـر إلطـفاء شـمعـة الـفايـروس الثـانـية ال تـزل تلك
سـانـدة واالنـضمـام جـمـعيـة-الـلـقاح- وعـاهدتـهـا بـا ثـورة  مـستـمـرة
بـدءاً من شـرق آســيـا حـتى اوروبــا وأمـريـكـا اخلـيــريـة بـكل انــواعه 
بـهيـلـمانـها وقـوتهـا وسيـطرتـها عـلى الـعالم.لـتبـدأ حمـلة الـلقـاح وكأنه
عصـا الـساحـرة الـطيـبـة في فيـلم الـسـينـدريال الـتي تُحـوّل الـفأر الى
ـمزقـة الى فسـتانٍ والـثيـاب ا وحـبة الـقرع الى عـربـة فخـمة  حصـان 

رائع!
والتسـاؤل هو: ما الذي حصل عندما حقنا -وسنحقن -ذراعنا بذلك

اللقاح ?!
ا سيجري داخل اجسـادنا وخالياها الالمرئية ..بل انا ال اتسـائل عمّ
ـقروئـة و السـمعـية و صـائبـها ا اتسـائل عمـا سيـحدث فـي حيـاتنـا 

رئية?! ا
انتـبهـوا ياسـادة...فبـعد حـقنـنا لذلـك اللـقاح سـتبـقى فلـسطـ مُحـتلة
ولـيـبــيـا رهـيـنـة ولـبـنـان اســيـرة األزمـات  وســوريـا رهـيـنـة الــدواعش
والـعراق جراحه مفتوحة والـسودان غائصة في اجملاعات  االحتالل 

وت واأللم واجلهل والتخلف والتراجع ...  تنزف اطناناً من ا
نـحن يــاسـادة بـحـاجـة مــاسـة الى  - لـقـاحــات عـدّة- ال لـقـاح واحـد
..لــقـاح ضـد فــايـروس اجلـهـل (لـعـودة صــحـة الـتــعـلـيم) لــقـاح ضـد
لقاح ضـد فايروس الـطائفيـة(لنعيش فايروس احلـرب(لنحيـا بسالم) 
مـعاً اخـوة) لقـاح ضد فـايروس الـنـوم(لصـحوة  ضـمائـرنا )  لـقاح
ضــد فــايـروس الــرشــوة (لــنــظـافــة جــيــوبــنـا) لــقــاح ضــد فــايـروس
االستـغالل (لـكـسب حـقـوقـنـا)..نـحن مـنـذ االزل و سـنـظلُّ حـتى األبد
لقاح ال بحاجـة للقـاحاتٍ ال نخـاف بعدهـا ان نُمسخ  قـردةً او كالب 
عـدن..لقـاح يبـني ارواحنـا ويُعـيد يـسبب الـعقم وال يـجذب احلـديـد وا
كـرامـتـنـا وشـعــورنـا بـوجـودنـا عـلى ارضــنـا وانـتـمـائـنـا

لبلدنا..
نـداءنـا الــيـوم الى الـعـلـمـاء ..حــاربـوا فـايـروسـاتـنـا
االزلـــيـــة لـــنـــتـــمــــكن من مـــحـــاربـــة فـــايـــروســـكم

ستجد.!  ا
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عندمـا نتكلم عن أدوات النجاح إلي مؤسسة أو شركة او دولة فيجب
ــمــنــهج ــدروس ا ان نــتــذكــر ان أهم هــذه االداوت هــو الــتــخــطــيط ا
سـتقبـلية واالسـتفادة عـطيات واخلـطط ا بـاسلوب عـلمي يـتوافق مع ا
نـصرمة لالسف وما حـدث خالل السـنوات ا ـاضية  , من الـتجارب ا
لم يـكن هنـاك اي اهـمـية لـهـذه اجلزئـيـة احملـورية  ولم يـكن هـناك اي
نـوع من انواع الـتـخـطيط ,ولهـذا لم تـكن هـناك ايـة مالمح  او مـعالم
واضحـة لـسيـاسة مـعيـنـة من خالل رسم سيـاسـة  مسـتقـبلـية الدارة

ؤسسات كافة . البلد ولذلك تعرض بلدنا الى إنهيار فعلي في ا
  الـتـخـطـيط هـو عـمـلـيـة وضع رؤيـا إداريـة تـنـظم الـفـعـاليـات حـسب
ؤسـسـة التي سـيـسعى االولويـة وتـعتـبـر هذه الـفـعالـيـات هي هـدف ا
توفـرة بدقة علـومات والـبيانـات ا الـكادر لتـحقيـقهـا حيث يتم جـمع ا
 لـغـرض رسم تـلك االهـداف  ووضع جـدول زمـني لـلـتـنـفـيـذ ومن ثم

حتديد االدوات والوسائل التنفيذية .
ـا حـصل في .لـكن عـنـدمـا نـتـكـلـم الـيـوم عن الـواقع نـشـعـر بـاحلـزن 
العراق هـو غياب قسري لـثقافة التـخطيط  في اي مشروع من خالل

هم   . تهميش هذا القسم ا
سـتقـبل اعتـمادا  حيـث تكـمن اهمـية الـتـخطـيط في فهم احلـاضـر وا
سـاعدة في ـاضي وكيـفيـة الـتعـامل معـهـا وا عـلى حتلـيالت ونتـائج ا
ـوارد لتـحقيق االهـداف وهو مـؤشر مهم يـساعد حتديد واسـتخدام ا

على اتخاذ القرارات وحتديد ماهي اهم  االولويات ..
ومن اجلـديـر بـالذكـر الـعالقـة الـزمـنـيـة بـالتـخـطـيط مـهـمـة جـدا بـحيث
تنتخب فـترة زمنية معـينة قد تكون ذات مـدياتها مختـلفة ( قصيرة او

متوسطة او  ذات مدى طويل ).
ـؤسـسـة يـجب حتـقـيق الـشـروط الـتي   ولـكـي يـتم حتـقـيق أهـداف ا
تسـاعد عـلى اجنـاحه ومنـها وضـوح االهداف ,وااللـتزام بـاخلـطة من
ـؤسـسـة واالفـراد الـعامـلـ فـيـها .ومـراعـاة ان تـكـون االهداف قبل ا

ؤسسة وتوفير وسائل التحقيق . واقعية و ضمن امكانيات ا
ــهم جــدا وضع اخلــطط الــبــديــلــة ومــحــاســبــة االنـحــراف في ومن ا

اخلطة..
وضوعة عوقات والتي حتول دون حتقيق اخلطط ا هناك الـكثير من ا
ـالي واإلداري والذي يؤدي الى تعظيم ـعوقات الفساد ا  واهم تلك ا

 الكلفة  ,وتأخير التحقيق 
عـوقات االخرى هي غـياب العـنصر االمني وان من ا
والتوزيـع العشوائي للكفـاءات  وعدم وجود شفافية
ال وغـياب الـنـزاهـة وتـقـز الـقانـون امـام سـلـطـة ا

السياسي .
واخيرا بلد ال تخطيط فيه ال مستقبل له 

WKLN*« ÕU−M «  «Ëœ√

ما يـحـدث في التـعلـيم اإلبتـدائي كارثـة بـأ معـنى الكـلمـة والسـكوت
ــرحــلـة ــة فـي حق الــبـلــد وفي حـق أوالدنــا بـاعــتــبــارهــا ا عـنـه جـر
ناهج ليست االساسيـة لبنيان وترسـيخ الفهم لدى الطالب يـا سادة ا
رحلة وان شكاوى الطالب ازدادت مالئمـة لقدرات األطفال في هذه ا
بـاشر أنتم حتملون األطفال في هذه السـنة بعد عودتهم الى الدوام ا

فوق طاقتهم والتحصيل النهائي صفر.
منـاهج اإلبـتـدائي حتـتاج إلى الـتـغيـيـر وتـغيـيـر إلى األبـسط واألسهل
ثـير ان الكتب غير متوفرة اين وزارة الـتعليم وتخصصاتها واالمر ا
صاريف وتوفير الية بـتجهيز الطلبة? ماذنب االهالي بتحمل اعباء ا ا
عيشـة وغيرها ?هل هذه العودة درسة مع عبء ا ناهج مـن خارج ا ا

التي كنا نطمح اليها بعد ازمة اجلائحة? 
ـناهج ولكن السؤال األهم يثار سـؤال هناك تالميذ يـستوعبون هذه ا

كم عدد الذين يفهمون الدرس?
اإلجابة سـتكون صادمة عدد قليل يعد على أصابع اليد في كل قسم
وهؤالء قـدراتهم الـعقـليـة عالـية مـهمـا كان الـدرس صعـبًا يـستوعـبونه
ـعلم هـنا ـساكـ يـعتـقدون أنـهم أغـبيـاء وا وماذاعن بـقـية الـتالميـذ ا
ا وهو يعـتقد أنه مـسؤول عن هذا الـفشل واحلقـيقة أن من يقف حائـرً
سـؤول عن ذلك حمـل التـلمـيذ فـوق طاقـته العـقلـية ـنهج هـو ا وضع ا
درسـ في احتواء وايصال عـلم وا والذهنـية وهنا نـناقش بعض ا
ـنـاهج خـبراء ـعـلـومـة الى الـطـلـبـة قـد يـقـول البـعـض ان من وضع ا ا

ناهج.  ومتخصصون فى ا
اجلواب وماذا كانت النتيجة?

هؤالء اخلبـراء لم يدخلوا أقساما ولم يـدرسوا التالميذ فكيف لهم أن
ـناهج فالـتطوير مـعناه الـتبسيط يعرفوا مـناطق القـوة والضعف فى ا
ـراحل االولى من حـيـاة الـتالمـيـذ كل اهـتـمـامـنا أن والتـسـهـيل الى ا
نـعبئ عـقل الطـالب بـأشيـاء تضـر وال تنـفع والـنتـيجـة ما
نـراه اآلن مـن انـهـيـار تـعــلـيـمي ابـسـط احلـلـول لـهـذه
ـسـتتـرة ولم يـسـلط عـليـهـا الـضوء ؤثـرة ا االزمـة ا
ناهج فهؤالء علمـ عند وضع ا هي االستـعانة با
هم األقـدر على فـهمـعـقلـيات الـتلـميـذ وال تفـرضوا

غلقة. عليهم مناهج من داخل الغرف ا
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سرح الـوطني حيث قدمت وسـيقية الـتعبـيرية أمس االول السـبت في فعالـيات افتتـاح مهرجان بـغداد للمـسرح الدولي بـدورته الثانيـة  على خشـبة ا شاركت مدرسة بـغداد للـفنون ا
وسيقى اجلميلة محورها رائعة بحيرة البجع.                  عدسة  –ادهم يوسف درسة عروض باليه راقصة ورائعة على انغام ا ا
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زمــيــلــتــهــا كــريــســتــيل األربــعــاء.
وصــوّرت الــنـســخـة الــتي تُــعـرَض
حـالـيــاً في بـولـيـنـيـزيـا الـفـرنـسـيـة
الــتي يــتــحــدر مـنــهــا تــيــورا. وقـد
ـسابـقة ـرشح من ا اسـتُـبعِـدَ هذا ا
بــعــد اعــتــرافه. واشــارت الــشــركـة
ـنـتجـة إلى أن التـهديـدات بالـقتل ا
رشح تـستـهدف خصـوصاً زمالء ا
الـــبـــولــيـــنـــيــزي الـــذين اتـــهـــمــهم
مـسـتـخـدمـو اإلنـتـرنت اجملـهـولـون
خطأً بأنهم وشوا به.ونفت الشركة
في مــنــشــور عـلى حــســابـهــا عــبـر
ـغـامرين تـويـتـر أن يـكـون أي من ا
ـشارك قد وشى بـتيورا مؤكدة ا
أنـه أقـرّ من تــلـقــائه بــذلك.وشـددت
عـلى أن مـا مِن حـدث مـتعـلق بـهذه
الـــلــعــبـــة يــعـــطي احلق في إطالق
الــشــتــائم والــتــهــديــدات ورســائل
الـكـراهـيـة مـسـتهـجـنـة هـذا الـنوع
مـن الــســـلــوك. وحـــضت الــشـــركــة

رشح على تقد شكاوى. ا
كـمـا خضع جنم فـيلم هـندي جـديد
يـتناول مسألة اضطـهاد مجتمعات
مــهــمــشــة حلــراســة مــســلــحــة من
الــشــرطـــة اخلــمــيس بــعــد تــلــقــيه
تـهديدات.وفـيلم (جاي بـهيم) مبني
عــلى الــقــصـة احلــقــيـقــيــة حملـام
نــاشط يــقـاتـل من أجل امـرأة
مـن إحـدى الـقـبـائل أوقف
زوجـــهــا خـــطــأ وقــتل

الـــصـــمـــود خـالل عـــزلـــتـــهم وسط
الـطـبـيـعة فـي مواقع نـائـيـة.ونـقلت
صــحـيــفـة لــو بــاريـزيــان عن وكـيل
ــنـتــجـة أدفــنـتــشـر الين الــشـركــة ا
بــــروداكـــشن احملـــامـي مـــاتـــيـــاس
شـيـشـبورتـيش إن الـشركـة تـقدمت
ـــدعي الـــعـــام نـــظــراً بـــبالغ إلـى ا
لـــلــمــشـــاعــر الـــتي أثــارتـــهــا هــذه
التهديدات بالقتل لدى فرق اإلنتاج
. ـرشـحـ ولـواجـبـنـا في حـمـايـة ا
وكــشــفت الـصــحــيـفــة أن عـدداً من
ـــشـــاركــ تـــقـــدمــوا بـــشـــكــاوى ا
رشـحـة كومـبا شـخـصيـة بيـنـهم ا
الـتي قالت إنها تعرضت لتهديدات
بــالـقــتل وإهـانـات عــنـصــريـة عـلى
الـشبكات االجتماعية. وكذلك فعلت

{ بـاريس (أ ف ب) - تقدمت إدارة
ــغـامـرات إنــتـاج بـرنــامج ألـعـاب ا
الـفرنسي الـشهير (كـو النتا) ببالغ
عن تـهـديـدات بـالـقـتل تـلـقـاهـا عـبر
شـبكـات التـواصل االجتـماعي عدد
ــتــنــافــســ فــيه ــرشــحــ ا من ا
بــسـبب قــضـيــة غش عـلـى مـا قـال
مــحـامـيـهـا اجلـمــعـة.وتـرتـبط هـذه
الــتـهـديـدات بـقـضــيـة كُـشف عـنـهـا
خالل عرض حلقة  9تشرين الثاني
عـــلى قــنــاة (تي إف 1).  واعــتــرف
ــرشح الـبـارز تــيـورا بـأنه حـصل ا
عــــلى طــــعــــام من اخلــــارج ومـــنه
شـريحـة حلم وبطـاطا مـقلـية وهو
أمــر مــحـظــور تــمـامــاً في بــرنـامج
ـرشحـ فيه على يـصوّر تـنافس ا
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عـنـدمـا كـان مـوقـوفـا لـدى الـشـرطة
الــعـام .1993وهــذا الــفـيــلم هـو من
بــ أحــدث األعــمــال الـتـي تـضيء
اليــ من الــقــبـائل عــلى مــحــنـة ا
ـــعــروفــ الـــهــنـــديــة والــدالـــيت ا
ـصـنـفـ في أسـفل ـنـبـوذين وا بـا
نـظام الطبـقات الهنـدوسية. وتلقى
الــفـيــلم الــذي أطـلق عــلى (أمـازون
) انـتـقـادات إيـجـابـيـة وعـلى بـرا
غـيـر عادة كـان ناجـحا كـفيـلم بلـغة
الـتـاميـل في كل أنحـاء الـبالد التي
تـضم  22 لـغـة رسـمـيـة.وكـان فـيـلم
جــاي بـهـيم لـفــتـرة وجـيـزة األعـلى
تـصـنيـفا في قـاعـدة بيـانات األفالم
آي إم دي بـي التي تملكها أمازون
مــتــفــوقـا عــلى أفالم هــولــيــووديـة

كـالســيــكـــيــة عـــلى غــرار ذي
غـــــودفـــــاذر وشـــــوشـــــانك
ـــبــشن. لــكــنه أثــار ريــد
أيـضـا غـضب الـعـديد من
سـكـان والية تـامـيل نادو
الـواقعة في جـنوب البالد
حـيث تدور أحداث الفيلم
خـصوصـا مجـتمع فـانيار

أبـابـا بـعـد شـهرين عـلى تـسـلـمـها
رسـميا من الـسلطات اإلثـيوبية في
لــنــدن في أيــلــول. وقــال الــســفــيــر
اإلثـيـوبي لـدى بـريـطانـيـا تـيـفـيري
مــيـلــيس إن (تـســلـيم هــذه الـقـطع
ه على وهـو أهم تعـويض  تقـد
اإلطـالق إلثـــيـــوبــــيـــا له أهــــمـــيـــة
هـائـلة).وتـواصل إثـيوبـيـا مطـالـبة
لــنــدن بـإعــادة الــعـديــد من الــقـطع
األخـرى بــيـنـهـا ألـواح مـقـدسـة من
احلـــجـــر واخلـــشب الـــتي تـــصــور
تــابــوت الــعــهـد وهــو الــصــنـدوق
ـقــدس إنه الــذي يــقــول الــكــتــاب ا
يــحـــوي الــوصــايــا الـــعــشــر الــتي
ــــــوسى عــــــلى جــــــبل أعــــــطـــــيـت 
ســيــنـاء.كــمــا تـطــالب أديس أبــابـا
بــــإعــــادة رفــــات جنل تــــيـــودروس
األمــيــر ألـيــمــايـهــو الــذي نـقل إلى
إنـكــلـتـرا بـعـد انـتـحـار والـده عـقب
ــعــركـة.كــمـا ــته في ســاحـة ا هــز
جتـري إثـيـوبـيـا مـفـاوضـات بـشـأن
قرر إعادة إجنيل وصليب من ا
أن يـكـونا مـوضـوع مزاد في

تحدة. الواليات ا

{ اديـس ابــابــا(أ ف ب) - أعــلــنت
إثـيوبيا السـبت عودة مجموعة من
ة إلى أراضـيهـا كان الـكنـوز القـد
قـد نـهـبـهـا جـنـود بـريـطـانـيـون في
ـمـلـكـة الــقـرن الـتـاسع عـشــر من ا
ـتـحـدة وبـلـجـيـكـا وهـولـنـدا بـعـد ا
فــــتـــــرة طــــويـــــلــــة من احلـــــمــــلــــة
الـدبـلـوماسـيـة إلعـادتهـا.وتـتـضمن
اجملـمـوعـة تـاجـا احـتـفـالـيـا ودرعـا
إمـبراطـورية ومـجمـوعة من أكواب
فـضية وكتاب صالة مخطوط بخط
الـيـد ومجـوهـرات متـنـوعة.ونـهبت
مـــعـــظم هـــذه الـــقــطـع عــلـى أيــدي
اجلـيش البريطاني خالل انتصاره
عـــــلى اإلمـــــبــــراطـــــور احلــــبـــــشي
تـــيـــودروس الـــثـــاني في مـــعـــركــة
مــاغـداال في الـعـام .1868وكــشـفت
تحف الـكنـوز أمام الصـحافـة في ا

الـــــوطـــــني
فــــــــــــي
أديــس

{ كـراكاس (أ ف ب) - جنحت فـنزويال في أن تسجل
ي في مـوسوعة غينيس بـاسمها الرقم الـقياسي العا
لـ(أكـبـر أوركسـتـرا في العـالم) بـعدمـا أدى حوالى 12
ألف مــوسـيــقي فـنـزويــلي الـســبت مـقـطــوعـة (مـارش
وسـيقـيون الذين سالف) لـتشـايكـوفسكـي. وينتـمي ا
حــقــقــوا هـــذا اإلجنــاز إلى الــنــظــام الــوطــني لــفــرق
األوركـسترا الشـبابية في فنـزويال وهم حطموا بذلك
الـرقم الـقـيـاسي الـذي كـان مـسـجال بـاسـم أوركـسـترا
سـانت بـطـرسـبـرغ الـروسـيـة خالل حـفـلـة سـنة 2019
ايسترو الراحل خوسيه مع  8097مـوسيقيا.وأطلق ا
ــسـمى (إل أنــطـونــيــو أبـرو هــذا الــبـرنــامج الــعـام ا
وسيقية سيستيما) سنة  1975بـهدف جعل التربية ا
ـــتــحــدرين مـن الــطــبــقــات مــتـــاحــة آلالف األطــفــال ا
ـقر إل سيستيما قال الـشعبية.وخالل احتفال أقيم 
ــبـادرة ــســؤول عن إعـالن الــقــرار (أؤكــد أن هــذه ا ا
كــلـلت بــالــنـجــاح مـبــروك). وأضـاف: (أنــتم رسـمــيـاً
ــوســيــقــيـة جــمــعت مــدهــشــون). ومع أن احلــفــلــة ا
نــحـــــــــو  12ألـف عــازف بــيــنــهـم أطــفــال في بــاحــة
ية الـعسكـرية الفـنزويلـية في كراكاس في 13 األكـاد
تـشـرين الـثاني اجلـاري لم يـعـترف مـراقـبو غـيـنيس
ـوجلــون الـتـدقـيق في األرقـام الـقـيـاسي إال بـ 8573 ا

.وافـــادت مــــوســـيــــقـــيــــاً
الــشــهــادة الــصـادرة عن
مــوســوعــة غــيــنــيـس بـأن

أكــبـر أوركــسـتــرا تـتــكـون من
 موسيقياً وقد حققها النظام 8573

الــوطــني الــفــنــزويــلي لــفــرق األوركــســتـرا
الــــشـــبــــابــــيـــة في  13 تــــشــــرين الــــثـــاني 2021.

وذج (إل سيستيما). واسـتنسخت عشرات البلـدان 
وسيقي دير ا ومن أبـرز الذين خرّجهم في فنـزويال ا
ألوبـرا بـاريس واألوركسـترا الـفيـلـهرمـونيـة في لوس
أجنـلوس غوستامـو دوداميل الذي نشر مـقطع فيديو
عـلى الشبكات االجتماعـية هنأ فيه األوركسترا. وكان
ــقــطــوعـة بــيــوتــر إيـلــيــتش تــشــايــكـوفــســكي الّف ا
ســــــــــــنـة  1876 كــنـشــيـد يــراد مـنه إلــهـام اجلــنـود
الــروس والـصـرب خالل احلــرب ضـد تـركــيـا. وسـبق
ألوركـسترا إل سيـستيمـا أن جمعت أكثر من  10آالف
ـايـسـتـرو أبــرو إثـر وفـاته. لـكن مــوسـيـقي لـتـكــر ا

تـــعــــذرت مـــصـــادقـــة الـــرقم
الـقـياسي بـسـبب تأخـير
فـي تـــقــــد الــــوثـــائق

طلوبة من غينيس. ا
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الـذي يـقول إن الـفـيلم يـظـهرهم في
صــورة ســيـئــة. وأصــدرت فـانــيـار
ســانــغـام وهي هــيــئـة تــمــثل هـذا
اجملـتمع إشعارا قانونيا لصانعي
األفـالم تـطــالب فــيه بــتـعــويــضـات
ــشـاهـد حـتى أن وبــإزالـة بـعض ا
عــضـوا في حــزب سـيـاسـي مـحـلي
عـــــرض  100ألـف روبـــــيـــــة (1340
دوالرا) مـكافأة ألي شـخص يعتدي
ــمــثل الــرئــيــسي جــســديــا عــلى ا
لــلـفـيـلم ســارافـانـان سـيــفـاكـومـار
ـشــارك لـهـذا ــنـتج ا وهــو أيـضـا ا

العمل.
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ـمثـلـة ورائدة االفالم الـهنـدية { بـومـباي  –وكـاالت - أعـلنت ا
بــريـتـي زيـنــتــا الـبــالــغـة  46عـامــاً أنـهــا رزقت وزوجـهــا جـ
غــودنـاف بــتـوأم عــبــر االسـتــعــانـة بــســيـدة قــبـلـت بـأن تــؤجـر
رحــمـهـا.وصــرّحت عـبـر وســائل الـتـواصـل االجـتـمـاعـي بـأنـهـا
مـثلة :(أردت وزوجهـا سعـيدان بـإستـقبـال مولـوديهـما.وقـالت ا
ـدهش مـع جـمـيـعكـم الـيـوم. جـ وانا أن أشـارك هـذا اخلـبـر ا
سعيدان وقلـبانا مليئان بـاإلمتنان واحلب ألننا استـقبلنا توأمنا
جـاي وجــيــا زيـنــتــا غـودنــاف في الــعــائـلــة). وأضــافت :(نـحن
ـرحلـة اجلـديدة في حـيـاتنـا. شـكراً لألطـباء مـتـحمـسـان لهـذه ا
ـمـرضـ ولألم الـبـديــلـة ألنـهم شـاركـونــا في هـذه الـتـجـربـة وا
اجلـــمــيــلـــة. الــكــثـــيــر من احلب والـــنــور). وعــلق
مــتـابـعـيــهـا مـهــنـيـئــ الـثـنــائي عـلى هـذا

احلدث اجلميل.
كـــمــا قــامت جنــمـــة تــلــفــزيــون
الــواقع كــورتــني كــارداشــيـان
نـاسبـة عيـد ميالد خـطيـبها
تـــرافـــيس بـــاركـــر بـــإهـــدائه
سـيارة من طراز خـاص يعود
الى حقبة الثمانينيات. وشارك
تــرافــيس بـاركــر الــذي يـحــتـفل
بعيد ميالده السادس واالربع

صــورهــمــا داخل الــســيــارة عــلى
وسائل الـتواصل االجتماعي وعلّق
(عـنـدمــا تـشـتــري لك فـتــاة االحالم سـيـارة قـائـالً
االحـالم).وكــشــفـت كــاردشـــيــان عــبـــر وســائل
الـتــواصل االجــتـمـاعـي أن االحـتــفـال بــعـيـد
ترافيس لم يـقتصـر على الـسيارة الـفخمة
بل قـام الــثـنــائي بــرحـلــة احـتــفـالــيـة الى
مــــديـــــنــــة كـــــابــــو ســـــان لـــــوكــــاس في
ـكـسـيك.وكــانت كـارداشـيـان و بـاركـر ا
أعـلـنــا خـطـوبــتـهــمـا في شـهــر تـشـرين

اضي. االول ا
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