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عقـد اإلطـار التـنـسيـقي اجـتمـاعاً
في مــنــزل حتــالف الــفـتـح هـادي
ـســتـجـدات الــعـامــري  لـبـحـث ا
السياسـية وحراك تشكـيل الكتلة
االكـــبــر فـــيــمـــا اتــفـق احلــزبــان
ــقــراطي واالحتـاد الــوطـني الـد
الــكـردســتـانــيــ  عـلى الــذهـاب
بـــوفـــد مــــشـــتـــرك الـى بـــغـــداد 
للتـفاهم مع الـكتل االخـرى بشأن
ــرحـلـة. في وقت اسـتــحـقـاقـات ا
الــتــقى رئــيس احلــزب مــســعـود
الـبـارزاني  رئـيس هــئـة احلـشـد
الـشـعـبي فـالح الـفــاض ونـاقـشا
الـــوضع الـــســـيـــاسي في الـــبالد
وتــشــكــيل احلــكـومــة الــعــراقــيـة
اجلـــديـــدة. وقــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــبـــارزاني
اسـتــقـبل فـي اربـيل  الــفـيـاض 
وجـــــرى مـــــنـــــاقـــــشـــــة الـــــوضع
السياسي في العراق واحملاوالت
األخــيـرة لــعــقـد اجلــلــسـة األولى

جملــــلـس الــــنـــــواب وتــــشـــــكــــيل
احلكـومـة). بدوره  قـال القـيادي
في احلـزب هـوشـيـار زيبـاري في
مـؤتـمـر مـشـتـرك مع الـقيـادي في
االحتاد الوطني عماد احمد عقب
انــتـهـاء اجــتـمــاعـهـمــا في اربـيل
امس إن (هـذا أول اجـتـمـاع عـلى
ــكـتـبـ الـسـيـاسـيـ مـسـتـوى ا
للحزب اكدنا خالله على العمل
ـــشــــتــــرك في الــــتـــفــــاوض مع ا
بـغداد) مـؤكـدا (رغـبة احلـزبـي
ـــــشــــــاركــــــة بـــــاقـي األطـــــراف
الــسـيــاسـيــة الــكـردســتـانــيـة في
ــــفــــاوضــــات ولــــكن الـــوفــــد وا
العالقات بيننا وب االحتاد هي
األســاس وســنـــذهب ســويــة إلى
بـغداد). من جـانـبه اكـد احـمد ان
(ذهــبــنــا إلى بــغــداد يــهــدف إلى
ضـمانـة حـقوق الـشـعب الـكردي
ومسـتحـقات اإلقـليم في تـشكـيلة
ـقبـلة). في احلكـومة االحتـادية ا
تـطـور  اتفـقت جلـنـة انـتـخـابات
االقـليم والـدسـتور الـتي تـشـكلت
بـ احلـزبـ خالل  اجـتمـاع في

على إجراء محافظة السلـيمانية 
ان االقلـيم بوقتها انتخابـات بر
فضالً عن اسـتـمرار االجـتمـاعات
. وحتــركت ثالثــة بــ الــطـــرفــ
وفــود  بـــاجتــاهــات مــتــقــاطــعــة
ومــتــوازيــة في نــفس الــوقت في
ســبـــاق مع الــزمن قـــبل انــعــقــاد
اجلـلــسـة األولى جملــلس الـنـواب
ـقـبل  لالتـفـاق على يـوم االحد ا
اخـــتـــيــــار الـــرئـــاســــات الـــثالث
واولـهـا رئـيس مـجـلس الـنواب.
ان فقد اجتمع  رئيس السن للبر
ــشــهـداني مع ــقـبل مــحــمـود ا ا
مـن اجل غــــــايــــــة الــــــبــــــارزاني 
الــــتــــوافـق عــــلى دعـم مــــحــــمــــد
ان في احللـبـوسي رئيـسـا للـبـر
ح اجته احللـبوسي نفسه الى
االجــــتــــمـــــاع مع  الـــــصــــدر  في
احلــنـانــة  من اجل الــهـدف ذاته.
لــكن األنــظـار تــتــجه الى الــلــقـاء
ـعـاودة وفـد  الـتـنـسيـقي األهم 
الى زيـــارة احلــنــانـــة وااللــتــقــاء
برئيس التـيار الصدري من اجل
حتقـيق تـوافق  قـبل الـذهاب الى

جـلــسـة االفـتــتـاح. الى ذلك  اكـد
مـصدر  ان اجـتـمـاع لـلتـنـسـيقي
ـناقشة عقد في منـزل العامري  
آخـــر الــتـــطــورات الـــســيـــاســيــة
واحلراك اجلـاري لتـشـكيل الـكتل
األكـــبـــر. واضــــاف في تـــصـــريح

امس ان (االجـــتـــمـــاع جـــاء قـــبل
زيـارة مــرتـقـبـة لــوفـد االطـار الى
احلــنــانــة ولــقــاء رئــيس الــتــيـار
الـصــدر مـقــتـدى الــصـدر) ولـفت
الى ان (لــقــاء  الـنــجف يــأتي في
مـسـعى إلقـنـاع األخـيـر بـتـوحـيـد

الـــبــيت الــشــيــعـي قــبل انــعــقــاد
ـــان األولى). من جـــلـــســـة الـــبـــر
جهـته   تـوقع عـضو الـتنـسـيقي
وائل الــركــابي حـدوث مــفــاجـآة
في الساعات االخـيرة من تشكيل
الـكـتـلـة االكـبـر.وقال الـركـابي في
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تـصـريح مـتــلـفـز ان (الـتـنـسـيـقي
ـــضي االن بـــالــدخـــول جملــلس
الــنــواب بــكــتــلــة اكــبـر عــدداً مع
التيار الصدري تتفق على الكثير
ـــــا خالل من الـــــقـــــضــــايـــــا ور
الـيــومـ الــقـادمـ ســيـتم طـرح
مــرشح رئــاســة الـوزراء) وتــابع
ـــانـــنــــا بـــحـــكـــمـــة قـــادة انه (إ
التنسـيقي والتيـار في استحقاق
ال نخـشى أحد وال كـون األكبـر  ا
اللقاءات ب الصدر وقادة الكتل
أالخرى وان لم نـسـتطع تـشـكيل
فنبارك لم ان  كتلة أكبر في الـبر
يستطيع تشكيلها  كون اخلالف
السـيـاسي ليس خالفـا عـشائـريا
قــد يــكـــبــر) ومــضى الى الــقــول
ـكن (مــؤمــنـون بــان الــصــدر ال 
االبـتــعـاد عن افــكـار وطــمـوحـات
الـــتــنــســـيــقي في احلـــفــاظ عــلى
ــكــون األكــبــر اســـتــحــقــاقـــات ا
ــرجـــعــيــة الـــعــلـــيــا ال تـــقــبل وا
بـانـشـقـاق الـقـوى الـشـيـعـيـة وقد
تأتي رسالـة منـها وهنـاك لوحدة

الصف).
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انــتــقــد رئــيس الــوزراء مــصـطــفى
الـــكـــاظـــمي  الـــتـــصـــرفـــات الـــتي
وصـفهـا بالـعبـثيـة  حتاول تـعكـير
صــفـو االمن واالسـتـقـرار من خالل
اسـتـهداف قـواعد عـراقيـة  مشـيرا
ــــــؤسف أن يُــــــقــــــتل الـى انه مـن ا
عـراقـيون بـدم بـارد على يـد نـفوس
ضــعـيــفـة دخــيـلــة عـلى أخـالقـيـات
ومباد القوات األمنية. وقال بيان
تـلقـته (الزمـان) امس ان (الكـاظمي
وصل عـقب انتـهاء جـلسـة مجلس
الـــوزراء الى نـــاحـــيـــة جـــبــلـــة في
مـحـافـظـة بـابل  للـمـشـاركـة بـعزاء
ــة الــنــكــراء الــتي شــهـــداء اجلــر
شـهدتـها الـناحيـة). واكد الـكاظمي
فـي وقت ســابـق  ان مــا حــدث في
جـبلة أمـر مؤسف ومحـزن أن يُقتل
عـراقـيون بـدم بـارد على يـد نـفوس
ضــعـيــفـة دخــيـلــة عـلى أخـالقـيـات
ومــبــاد الــقــوات األمــنــيــة. وقــال
خـالل جـــلـــســــة اجملـــلس ان (هـــذا
اجملـزرة دفــعـتـنـا لـلـتـأكـيـد وبـشـدة
عـــلـى ضــرورة إعـــادة الـــنـــظـــر في
الـتقـو األمني لبـعض العـناصر)
واضـــاف (وجــــهـــنـــا جـــهـــاز األمن
الــوطـني لإلشـراف والـوقـوف عـلى
ـة جـبلـة الـتي راح ضـحيـتـها جـر
عـائلة بالكامل بسبب خالف عائلي
ـادة اربـعـة من قـانون واسـتـغالل ا
مـكافحة اإلرهاب) وتابع (كان لدي
لـقاء مع امرأة من مدينة تلعفر هي

أمّ لـسبعـة شهداء وأقـارب لشهداء
آخـــرين قـــضـــوا في زمن الـــنـــظــام
الـسابق وأيضاً ما بعد عام 2003
مـن قــــبـل اإلرهــــاب وعـــــصــــابــــات
داعـش) مشـيـرا الى انه (علـيـنا أن
نــتـوقف عـنـد هـذه الـقـصص لـذوي
الـضحايا التي تنطوي على الكثير
مـن األلم والصـبر) مـجـددا تأكـيده
(انــتــهـاء الــدور الـقــتــالي لـلــقـوات
األمـريكيـة وقوات التـحالف الدولي
فـي الـــــــعـــــــراق و اســـــــتـالم كل
ــــعـــســـكــــرات من قـــبـل الـــقـــوات ا
احملـلية) واستـطرد بالقـول (حاليا
ـــســـتـــشـــارين يـــوجـــد عــــدد من  ا
يــــعـــمــــلـــون إلـى جـــانب الــــقـــوات
األمـــنــيــة) واوضح الـــكــاظــمي ان
(هـناك بـعض التـصرفـات العـبثـية
فـمع األيام األولى من العام اجلديد
انـطـلـقت عـدة صواريـخ مسـتـهـدفةً
مـعسـكرات عراقـية وهـذا بالتـأكيد
يــعــكـر صــفـو األمـن واالسـتــقـرار).
وكـــانت خــلــيـــة االعالم االمــني قــد
افـــادت ب ســــقـــوط صـــاروخ عـــلى
مـعسـكر الـنصـرقرب مـطار بـغداد 
حـيث كـان انـطالقه من منـطـقة حي
اجلــــهــــاد. واضــــافت ان الــــقـــوات
األمـنـية عـثـرت على مـنـصة الطالق
الـــصـــواريخ عـــلــيـــهـــا صــاروخ لم
يـــنـــطـــلق عـــيــار  240مـــلـم جــرى
تفكيكه وتسليمه الى مديرية األدلة
اجلـنـائـية. وتـعـرضت قـواعـد تضم
مــســـتــشــاريــ من الـــتــحــالف في
بـــــغـــــداد واالنـــــبـــــار الـى قـــــصف
بــــطــــائـــرات مــــســــيـــرة . ومــــضى

الـكاظـمي الى القـول ان (العـراقي
قـــضـــوا ســنـــوات في الـــســـجــون
بـسـبب تهم كـيديـة  ورأيت العـديد
مـن هــــذه احلــــاالت خـالل زيــــارتي
الحـــد الـــســجـــون) ولـــفت الى انه
(ســيــقــوم بــزيــارة رئـيـس مـجــلس
الــقـضـاء األعــلى لـلــتـنـســيق عـلى
تـــشــكـــيل جلـــنــة تـــنـــظــر بـــبــعض
الـقضايا الـتي يشتبه أنـها تنطوي

على تهم كيدية).
 بــــدوره  اكـــد وزيــــر االتـــصـــاالت
أركـان الشيباني ان الكاظمي وجه
بـتقـد اخلدمـات للـمواطـن آلخر
يــــوم من عـــمـــر احلــــكـــومـــة.وقـــال
الـــــشــــيـــــبــــانـي خالل مـــــؤتــــمــــره
االسـبوعي ان (رئيس الوزراء وجه

بـتقـد اخلدمـات للـمواطـن آلخر
يـوم مـن عـمـر احلـكـومـة احلـالـيـة)
مـــؤكـــدا (مـــوافـــقــة اجملـــلس عـــلى
ـاليـة من اساليب اسـتثـناء وزارة ا
الـتعاقد النشـاء مركز بحثي عراقي
تــــركي) وتــــابع ان (اجملــــلس اقـــر
سـتـراتـيـجـيـة اإلصالح اإلداري في
الــدوائــر احلــكــومــيــة) مــؤكــدا ان
تولـي وزارة النـفط (اجملـلس وجـه 
شـروع تنـفيذ الـي  تـهيـئة الـدعم ا
خـــطــوط نـــقل مــحـــطــة الـــرمــيـــلــة
االســتـــثــمــاريــة ومــحــطــة ذي قــار
ومـــحــطــة الـــفــاو ومــحـــطــة شــرق
الـبـصرة الـغـازية ومـحـطة الـهـارثة
احلـــراريــة ومــحــطـــة الــقــرنــة من

الية).  ا

قراطي الكردستاني يلتقي في اربيل رئيس هيئة احلشد الشعبي UI¡∫ رئيس احلزب الد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7164 Thursday 6/1/2022الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7164 اخلميس 3 من جمادى اآلخرة 1443 هـ 6 من كانون الثاني (يناير) 2022م

جيشُ العراقِ وكم في آرثه أحتشدت
رؤاتِ اذ غنت لها السيرُ هامُ ا

جيشُ البطولةِ يبقى في مالحمه
ا نرى نشوان منتصر باجملد 

جيشُ العراقِ وكم في دربه أحتفلت
فيضُ البطوالتِ والصوالتِ والصورُ

جيشُ البطولةِ يا تاجاً سنرفعهُ
في كل عصرٍ سيتلو مجدهُ الشجرُ

في كل ملحمةٍ ... نصر .. . يؤطرهُ
فمن خطاهُ ... دروبُ الشر تنكسرُ

في كل بارقةٍ حتدو فيالقهُ
راياته النورُ منها الصبحُ ينحدرُ

في كل نافذةٍ .. يحكي لنا دمهُ 
هنا ... كنا ... هنا قمنا هنا خبرُ

في كل خاطرةٍ ... هامت بها اجلملُ
ابطال جيشنا ال ناموا وال خسروا

جيشُ البطولةِ يا حصناً يحدّثنا
آنى .. أكون فال يدنو لكم خطرُ

جيشُ البطولةِ .... يا غوثاً لنا ويداً
فمن لهيب دماهُ ينضجُ الثمرُ

أمجادك البيض لآلجيالِ سيرتها
في كل مَنْ ذادوا ومَنْ سهروا

جندُ العراقِ ... ال هانت وال وهنت
ا ظفروا ا صانوا  حدّ السيوفِ 

هل مَنْ يعيد الى بغداد رونقها??
لعادَ غضاً عراقيّ وأختفى الكدرُ

أسور خاطبني في غربةِ الوطن ا
هذا النزيفُ .. هنا كانوا هنا نطرّوا

بغداد ترنو حلصنِ اجليشِ نازفةً
قصت ضفائرَها االحزابُ مُذْ مكروا

بغداد في مقلةِ األمجادِ كحلتُها
منها النهارُ ... ومنها ينهلُ البصرُ

بغداد في مهجِ االبطالِ خندقُها
حجت إليها صنوفُ اجليشِ تعتمرُ

بغداد يا رئة االبطالِ  رايتهم
ويا عرين الذرا غنى لها العمرُ

تستنشقُ اجملد من ( بارود) صولتهم
هم احلماةُ لها بغدادنا النظرُ

بغداد حتكي تدورُ اآلن في مضٍض
طرُ? فكيفَ يُذبحُ في واحاتها ا

تستنطق الفجر في ساحاتِ ليلتها
َنْ نادوا ومَنْ نذروا? كيفَ السبيل 

مدود ساترهُ يا حامياً وطني ا
يا جارع الصبر في عيني سرى احلجرُ

يا مانح اجملد يا جيشي ويا أملي
وت ظناً أنه سفرُ يا عاشق ا

يا رافعاً علمّي اخملضوب من دمنا
متى... يطلّ على شرفاتِنا القمرُ ?

حلّت ظروف بنا تدمي مشاعرنا
حمراء تبتكرُ النيران تنهمرُ

ني مرت بنا هذه األعوامُ تؤ
كم من شهيدٍ مضى بالدمعِ يأتزرُ
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الـصنـاعـة بهـدف لـكال الفـريـق في الـلـقاء الـذي اقيم
بذات الـتوقيت. وبهذا التعادل اصبح رصيد النفط 22
ركز التاسع بينمـا اصبح رصيد الصناعة نقطـة في ا

ركز العاشر.  22 نقطة ايضاً في ا
وجـرت مـبـاراة فـريــقي الـزوراء والـشـرطــة عـلى مـلـعب
وقع اإللـكتروني باراة عـلى ا الشـعب الدولي. نتـيجـة ا

جلريدة (الزمان).
rOKÝ ÊUD×  ∫ WÝbŽ
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تغـلب فريق أربـيل بكرة الـقدم أمس عـلى نفط مـيسان
بـهـدف من دون رد خالل الـلـقاء الـذي جمـعـهمـا على
مـلـعب دهوك وذلك ضـمن مـنافـسـات اجلولـة الـسابـعة
ـمتـاز . وسـجل ثـنـائـيـة اربيل كل عـشـرة من الـدوري ا
من سيـفن منصور فـي الدقيقة  67 وشـيركو كر في

الدقيقة 92 .
ه وحلـسـاب ذات اجلـولـة تـعـادل فـريق الـنـفط مع غـر

ÍË– ‚uIŠ WFÐU²0 tÒłu¹ ÍeG «
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ــــشـــــروع ابــــراهـــــيم اخلـــــلــــيل
االسـتـثـمــاري في حـال اسـتـمـرار
الـتلـكـؤ . وقال الـبـيـان انه (جرى
االتــفـاق خـالل االجـتــمــاع  عـلى
ــســـتــثـــمــر  بـــالــشــروع الـــزام ا
ـــصــادقـــة عــلى الـــفــوري حـــال ا
ـعدة للـمجـمعات من التصـاميم ا
قــــبل اجلــــهـــات اخملــــتــــصـــة في
احملافـظـة) واكـد الشـريـفي (عزم
ادارة احملافظة على انهاء التلكؤ
ــــشـــــروع وبـــــخالفه فـي هـــــذا ا
ســيــصــار الى ســحب الــرخــصـة
االســتــثــمــاريــة  وفــتح حتــقــيق
ـالبـسـات تـاخـر فـوري وعـاجل 
الـعـمل والــتـحـقق من االخـبـارات
وجـودة لـدى احملافـظة بـوجود ا
وســطـــاء وســـمـــاســـرة تـــتـــاجــر
ـبـاشــرة بـتـنـفـيـذ بـاالرض دون ا

شروع).  ا

تــرأس مــعــاون احملــافظ فــيــصل
الـشـريــفي  اجـتـمـاعــا مع هـيـئـة
ـعنـية في االستـثمـار واجلـهات ا
ــنــاقــشــة اجـراءات احملــافــظــة  
ـنفذة سحب الـعمل من الشـركة ا
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اوعـــز مــحـــافظ ذي قــار مـــحــمــد
هــادي الـغــزي  بـتـشــكـيـل جلـنـة
تــتــولى مــتــابــعـة مــتــخــصــصـة 
حقـوق ذوي الـشـهـداء واجلرحى
.وقال الغـزي في تصريح تـابعته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــلـــجــــنـــة
سـتـعـمل عـلى مـتـابـعـة وتـبسـيط
ـعــامالت االجــراءات اخلــاصــة 
الشهـداء واجلرحى بـشكل يومي
ــركـز الــثـقــافي  بـنــاءً عـلى في ا
ـقدم من قـبـلهم  بـسبب الطـلب ا
تـأخــر اجـراءات حـصــولـهم عـلى
حــقــوقــهم). بــدوره  قـال رئــيس
اللجنة حيدر سعدي ابراهيم انه
ـباشـرة بـالـعـمل والـلـقاء (تـمت ا
ــشــاكل ــعـــرفــة ا ــواطــنــ  بـــا
عاجلتها). فيما وايجاد احللول 
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الـفـحوصـات الـكـلـيـة خالل األيام
ــــاضــــيــــة  وكــــذلك زيــــادة في ا
ـسـتـشـفـيات حـاالت الـرقـود في ا
الذي يـعـزز القـلق من احـتـمالـية
عــــــودة ارتــــــفــــــاع اإلصــــــابـــــات
لـلـمـسـتـويـات التـي حـدثت الـعام
اضي) وتابع ان (عودة إرتفاع ا
االصـابـات هـو نــتـيـجـة حـتـمـيـة
لـلـتــهـاون في تـلـقـي الـلـقـاحـات).
وســــــــجــــــــلـت الـــــــــوزارة امس 
516اصـابــة وشـفـاء  320 حـالـة
وبواقع  9وفـيـات جــديـدة. واكـد
ـوقـف الـوبــائي الـيــومي الـذي ا
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
(عدد الفحوصات اخملتبرية التي
اجـرتـهـا الـوزارة بـلغـت اكثـر من
 11 الف  حيث  رصـد اصـابة
 516 بــــكـــــورونـــــا فـي عـــــمــــوم
احملافظات) واضـاف ان (الشفاء
بـــــلغ  320 حـــــالــــــة وبـــــواقع 8

وفيات جديدة).
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حـذرت وزارة الـصـحة مـن عودة
ارتــــفــــاع االصــــابــــات كــــورونـــا
للـمسـتـويات الـتي شهـدها الـعام
ـاضي بـســبب الـتـهـاون بـأخـذ ا
ـــضــادة واهـــمــال الـــلــقـــاحــات ا
اجراءات الوقاية. وقالت الوزارة
في بيان تلقته (الزمان) امس انه
(انـطالقـاً من مـسـؤولـيـة الـوزارة
تحوّر في متابعة آخر تطورات ا
ؤسسات اجلديد أوميكرون مع ا
ية فإننا نحذر من الصحية العا
خطـورة الوضع الوبـائي احلالي
ـتمـثل بـزيـادة نـسب اإلصـابات ا

في معظم الدول).
واضــــاف ان (تـــقـــاريــــر خـــبـــراء
األوبـئـة اخملــتـصـ في الـوزارة
رصــــدت الــــوضـع الــــوبــــائي في
الـــعـــراق ورصـــدت ارتـــفـــاع في
ـــوجــبـــة من نـــســـبـــة احلـــاالت ا

عـــلى جـــانب الـــطـــريق فـي قـــريــة
اجملمع في منطقة النهروان. وقال
مصـدر ان (عبـوة ناسـفة انـفجرت
عـلى دوريــة لــلـشــرطـة االحتــاديـة
تسببت بإصابة أثن من أفرادها
ــركــبـــة الى أضــرار). وتــعـــرض ا
كـــشف مـــصـــدر في وفي ذي قـــار 
شرطة احملـافظة عن تـنفـيذ عمـلية
نوعية تمكنت خاللها من االطاحة
 بـــتـــاجـــر مــــخـــدرات في قـــضـــاء
الشـطـرة بـحـوزته مـئـات االقراص
اخملــدرة.وذكــر في تــصــريح امس
ان (شــعــبــة مـــكــافــحــة مــخــدرات
تـمكنت وخالل الـتنسيق الشطرة 
مع فــــوج الــــطـــــوار الــــرابع من
اسـفرت عن تنـفـيـذ عمـلـيـة امنـيـة 
الــقــبض عــلـى تــاجــر مــخــدرات)
ــــتــــهـم ضــــبــــطت واضــــاف ان (ا
بــحـــوزته  1172قــرصـــا مـــخــدرا
وبـنــدقـيــة كالشـنــكـوف واعــتـدة).
فيما اعتقـلت مفارز األمن الوطني
زيف في  متهما يتاجر بالذهب ا

محافظة نينوى.

امس انه (بـعــمـلـيــة نـوعــيـة الـقت
مفارز سـيطـرة بغـداد التـابعة الى
مـــديـــريـــة شـــؤون الـــســـيـــطـــرات
والـطــرق اخلـارجــيــة في الـقــيـادة
القبض عـلى متـهم يحمل خـمسة
كـــلـــيـــوغــــرامـــات من اخملـــدرات)
ـــــتــــهـم حــــاول واشــــار الـى ان (ا
الــنــفــاذ من الـــســيــطــرة من خالل
حيث  ايقافه نتسب  مباغتة ا
ـــضـــبـــوطــات الـــتي وتـــفــتـــيش ا
بحـوزته  اتضح انه يـحـمل كمـية
من مـــادة الــكـــرســـتـــال اخملــدرة)
تهم مع مؤكدا انه (جرى تسليم ا
ــضـبـوطـة الى اجلـهـات الـكـمـيـة ا
اخملـــتــــصـــة التــــخـــاذ اإلجـــراءات
الــقــانــونــيــة الالزمــة بــحــقه وفق
القانون) وتابع ان (وكيل الوزارة
وجه بــتــكـر لـشــؤون الــشـرطــة 
مــنـتــسب الــســيــطــرة الـذي الــقى
ــتــهـم النــتــبــاهه الــقــبض عـــلى ا
وحــسه االمــني). وأصــيب أثــنــان
من مـنـتـسـبي الـشـرطـة االحتـادية
بـانفـجـارعـبـوة نـاسـفـة مـوضـوعة

االجـراءات الـقـانـونـيـة). واطـاحت
الــقـــطـــعــات األمـــنــيـــة في قـــيــادة
عمـلـيـات بـغـداد وبـعمـلـيـة نـوعـية
وجهد استخباري متميز  بسبعة
متـهمـ يروجـون مخـدرات. وقال
بيان للـقيادة تلـقته (الزمان) امس
بالتنسيق مع انه (بعملية نوعية 
قسم اسـتخـبـارات وامن القـيادة 
تمـكنـت قوة من الـلواء  42 ضمن
ـــشـــاة احلـــاديـــة عـــشــرة فـــرقــة ا
وباالشتراك مع مفرزة من مكافحة
مخدرات مدينة الصدر من اعتقال
سبـعـة متـهـمـ بتـرويج وتـعاطي
ــواد اخملـدرة فـي حي الــكــوفـة) ا
وتابع انه (ضبط بحوزتهم نصف
كــيـلــوغــرام من مــادة الــكــرســتـال
اخملـدرة وأجــهــزة تــعــاطــيـهــا مع

ميزان الكتروني).
وافــادت قـــيـــادة شــرطـــة بـــغــداد
بـتــكــر احـد مــنــتـســبــيـهــا بــعـد
ضـبـطه خــمـيـة كـلــيـوغـرامـات من
اخملــدرات بــحــوزة مـــتــهم.وقــالت
ان) القـيادة في بـيان تـلقتـه (الز
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الــــقت وكــــالـــة االســــتــــخــــبـــارات
والـــتـــحـــقــيـــقـــات االحتـــاديـــة في
الـوزارة  الــقــبض عــلى ثــمــانــيـة
دواعش في عــمـلــيــات مــنـفــصــلـة
بـثالث مــحــافـظــات. واشـار بــيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (مــفـارز
الوكـالـة وبـعـمـليـات مـنـفـصـلة في
بــغـــداد و كــركـــوك وديــالـى نــتج
عنـها االطـاحة بـثـمانـية مـطلـوب
ــادة اربـعـة ارهـاب وفق احـكـام ا
النــتــمــائــهم لــعــصــابــات داعش 
اربعة منهم في العـاصمة يعملون
في مـا يـسـمى قـاطع دجـلـة ديـوان
ـسـاجـد ) واضاف انه الدعـوة وا
( القـبض علـى ثالثة في كـركوك
ـا يـسـمى امـني قـاطع النـتمـائـهم 
الـكرمـة  واالرهـابي الـثـامن الـقي
مـؤشـر الـقــبض عـلــيه في ديـالـى 
حيث اسمه ضـمن قاعـدة بـيانـات 
 تـــدوين أقـــوالــــهم ابـــتـــدائـــيـــا
محمد هادي الغزي وقــضـــائـــيـــا واتــخـــذت بـــحـــقــهم
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ـكتبة هذه القصـيدة نسخـة خطية 
دير السيدة في القوش) (2).

امـا آخـر بـنـاية لـلـمـزار فـانـهـا تـعود
الى سـنة 1796 كـمـا هـو مذكـور في
ـؤلـفه كـتـاب الــقـوش عـبـر الــتـاريخ 
ـطران يـوسف بـابـانا. وكـمـا ذكرتَ ا
حــضــرة الــدكـتــورعن تــنــبــؤ الــنـبي
ناحوم بسـقوط نيـنوى وقلتَ بحق (
مـتلئة سخـطاً وغضباً اودع نبوته ا
. ( ـقــدس ( الـعـهــد الـقـد الـكــتـاب ا
صحيح جدا مـا ذكرته وقد كتب احد
مؤرخي القوش وهو الشماس ابر
عمّا موضوعاً ينتقد بشدة تلك اللغة
ا قاله الشديـدة على اهل نيـنوى و
" ان ناحـوم نـبي غـاضب عـلى اشور
بـــدلـــيل نـــبــوته حـــيث يـــبـــدأهــا في
ـديـنـة الـفـصـل الـثـالث مـنــهـا ( ويل 

متلئة بأسرها كذباً)  (3). الدماء ا
     ال نعرف التقـليد في زيارة النبي
نـــاحــوم مــتى ابــتـــدأ ولــكن شــهــدت
اجــيــال الــقــوش الــســابــقــة زيــارات
الـيــهـود من كل انــحـاء الــعـراق الـيه
وحـــــتى من تـــــركــــيــــا وبالد فــــارس
وكـانـوا في كل ربـيع الـذي فـيه يـحل
موسمه يأتون زرافات ووحدانا وهم

بـجـمالـهم وحـاجـيـات الـذهب تـغطي
بناتهم ونسائهم وهم يلبسون ازياء
كل منـطـقة في زيـها : زي الـترك زي
الـفـرس زي االكـراد  زي الـعرب ....
الخ وباغطـية الرأس اخملتـلفة سواء
ـلؤون الـقوش الرجـال او الـنسـاء 
فرحاً وسروراً بعد ادائهم طقوسهم
الـــديــــنـــيــــة داخل ضــــريح الــــنـــبي
ياه ( پّه يخـرجون الى وادي كهـف ا
دمـــايـــا ) الــقـــريب وهم يـــهــتـــفــون "
بــالـــتــوراه وبــالــنــبي نــبي نــاحــوم
الـقوشي" ثم يـعـقـدون الدبـكـات التي
يــشــاركــهم فــيــهــا شــبــاب وشــابـات
الـقوش فـكـانت اجـمل ايام وتـسـتـمر
ـــدة اســبـــوع قــبل ان يـــعــودوا الى
امـــاكن مــعـــيــشـــتــهم  وكـــانت اخــر
ة في عام 1950 وآخر ؤ الزيارات ا
الـراحـلـ الى دولـة اسـرائـيل سـادن
ـــرقـــد مـــوشي وزوجـــته ســـعـــيــدة ا
واوالده عـزرا نـاجي مـلـكـيـة زكـية
ـكـان عــائـلـة بـيت سـارة. فــتـكـفــلت ا
كـــادو الى مـــا قــبـل عــشـــرين ســـنــة
ــســؤولـيــة عــلـيه وبــعــدهـا تــوالت ا
خـصـوصـاً بـيت سـامي جـعـو شـاجا
وابـنه نــصـيـر الــذي يـعـيش االن في

ـقـال مــعـنى كـلـمـة الـقـوش ورد في ا
بــأنــهــا اإلله قــوشي ( إيل- قــشــتي)
صطلح ومن مصادرنا في تفـسير ا
هــو من مــقـطــعــ إيل قُــشـتـي الـتي
تـــــعـــــني إالهـي قـــــوسـي اي قـــــوتي
ــعـــنى قــوس وآللــة (قــوشـــتــا   – 
ــة - قـوس ونــشـاب- احلــرب الـقــد
تسمى بـالسريانـية - قشـتا وگيرا) .
وفـســرت ايـضـا عــلى نـفس االسـاس
بـانــهـا مـديــنـة اإلله الـكـبــيـر اجلـبـار
الــقــوي وهــو اإلله ســ ( الــقــمــر) 
وهناك الى اليوم محلة باسمه محلة
ســيـنــاوايـضــا هـنـاك مــجـمــوعـة من
االراضي الـزراعـيـة في عـقـار الـبـلـدة

بإسم (بي سينا ).
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فـي الـــعـــصـــور االسالمـــيـــة لم تـــكن
الـقـوش خامـلـة فـفي الـقـرن الـسابع
يالدي عندما اسس الراهب هرمز ا
القـادم من بيت البـاط في بالد فارس
ديره في اجلـبل ذاع صيـته في عمل
ـوصل الــعــجـائب ســمع بـه حـاكـم ا
عـتـبـة بن فـرقد الـذي عـيـنه اخلـلـيـفة
عـــمـــر بن اخلـــطـــاب حـــاكـــمـــا عـــلى
ـوصل عـام 20 هـجـريــة وفي تـلك ا
الــفـتـرة مــرض ابـنه شــيـبــني بـشـدة
فجـلبه الى الـقوش ثم الى وادي دير
الــربـان هــرمــزد في الــطـريـق تـوفي
وعـنـدمـا وصـل الـيه الـراهب هـرمـزد
في وادي الـــديــر عـــمل مــعـــجــزة في
شـفـائه فـشـكره احلـاكم وأثـنى عـلى
اعـجوبـته. هـنـاك قـصـيـدة في تاريخ
االديرة الـشـهيـرة كتـبـها ايـشوعـياب

األربيلي ورد فيها:
وصل: شـيـد للـربان ان عتـبـة اميـر ا
هــرمــزد ديــرا بــقــرب صــومــعــته في
اجلــــبـل وأوقف له امـالكــــاً وأراضي
واسعـة لسـد احتـياجـات الدير (ومن
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ة للمطالبة بسحب مشروع ميناء
نفذة الفاو من الـشركة الكـورية ا
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ـــقــابل لـــلـــمــزار الـــذي مــا الــبـــيت ا
انــقــطــعت وفــود الــزائــرين الــيه من

مختلف انحاء العالم.
WBK  …uŽœ

ـنـاشـدتك الـسـؤولـ في بـالـنـسـبــة 
دائـرة اآلثـار والـتـراث الى االهـتـمـام
ـزار الــنـبي نـاحــوم واخـته سـارة
تـلك لـعمـري دعـوة مـخـلصـة وامـنـية
طال انـتـظـارهـا اود االشارة انه في
عام  2018شـرعت حــكـومــة االقـلـيم
زار واجملمع اآليل للسقوط بترميم ا
بل انـهارت اجـزاء مـنه بـفـعل عوامل
الطـبـيعـة واالن نـحن في نـهايـة عام
2021 انــــتــــهـى الــــعــــمـل بــــداخــــله

واضـحى حتـفـة يـسـر الـنـاظـر
ويـنـتـظــر اإلكـمـال من قـبـيل
ـــاء الــيه مـــد الـــكــهـــراء وا
وحتـــســـ الــــطـــريق الـــيه
ـا اقـامت صـروح اخرى ور
خــــدمــــيــــة مــــنــــهــــا مــــوقف
الـــــســـــيـــــارات عـــــلى االرض
سـماة قصيال التي بجانبه ا

تعود ملكيتها لليهود. 
نـــــحن مـــــديـــــنـــــون لـك بـــــكل
االحـــتــرام اســـتــاذنـــا الــكــر
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WOŠd∫  جانب من مسرحية اعدها احلشد الشعبي في البصرة

{ البـصـرة  (أ ف ب) - في إحدى
ســاحــات الـــبــصــرة  يــرفع رجــال
وأطـفـال ونـسـاء هـواتـفـهـم الـذكـية
لــتــصــويـــر مــســرحـــيــة من إعــداد
احلــشـــد الـــشــعـــبي تـــســتـــعــرض
إجنـازات هــذه الـفـصـائل  وتـروي
مـلـحـمــة من آدم إلى مـقــتل الـقـائـد
العسكري اإليراني قاسم سليماني
بضـربة أميـركية في بـغداد.مع بدء
الـــعــرض يـــعــلن أحـــدهم "هـــيــئــة
احلشد الشعبـي تقدّم عمالً مشترك
ب الفنان العراقي واإليراني
عـلى مـدى سـاعـتـ يـعـرض نـحـو
ثالً أحداثـا تاريخـية بارزة 140 
في الـــــديـن اإلسالمـي في أضـــــخم
عرض مـسرحي في الـعراق: قـيامة
األرض بـــحــسب إعـالن تــرويــجي
لــلـــمـــســرحـــيـــة خطّ عـــلى جــدران

دينة. شوارع ا
تــأسـس احلــشــد الــشـــعــبي وهــو
حتالف فـصائل مـسلحـة في العام
ـــــرجع  2014إثـــــر فـــــتـــــوى مـن ا
الـــديــــني األعــــلى آيــــة الـــلـه عـــلي
السيستاني حضت العراقي على

القتال ضد تنظيم داعش.
وشـارك مقـاتـلو احلـشـد إلى جانب
الــقـوات الـعـراقـيـة في مـعـارك ضـد
ـته في الـعـام داعش انــتـهت بـهـز
 .2017ويــعـتـبـر احلـشـد الـشـعـبي

الــثـمــرة احملـرمــة ثمّ يــظـهــر نـوح
معتلياً سفينته.

ــرّ الــعــرض عـلـى واقــعـة الــطف
الــتي قـتـل فـيــهــا اإلمـام احلــسـ

حـفـيـد الرسـول مـحـمـد في كربالء
في الــعـام 680 عــلى أيــدي جــنـود
اخلـــلــــيــــــفـــة األمــــوي يـــزيـــــد بن

معاوية. 
ويـنــتــقل بــعــد ذلك من الــدين إلى
ـــعــاصـــر الــذي مـــزقــته الـــعــراق ا
احلــــروب.في هـــذا اجلــــزء يـــبـــرز
ـعـارك ضـد تـنـظـيم داعش فـصل ا
مــع أصـــــــــــــــــوات إطــالق نــــــــــــــــار
وانــفـجــارات ورايـات اجلــهـاديـ
السوداء ورجـال ملتحـ مسلح
في مواجهـة مقاتـلي احلشد.ويأمل
مــخـرج الــعــرض اإليـراني ســعــيـد
ـسـرحـية اسـمـاعـيـلي أن تـعـرض ا
في مدن عـراقيـة أخرى. ويـقول من
وجهة نظر احلـرب الباردة ينبغي
علـينا أن نـكون رياديـ وأن تكون
أسـلـحـتـنا وأدواتـنـا جـاهـزة دوماً
وال بـــدّ لــــنــــا أن نــــكـــون مــــزودين
بـــأحــــدث األســـلــــحــــة في احلـــرب
ـسـاحات الـنـاعـمـة وبالـتـالي في ا

الثقافية والفنية.
قتل قائد فيلق سرحـية  تنتهي ا
الــــقـــــدس فـي احلــــرس الـــــثــــوري
اإليــراني قـاسم ســلـيــمـاني ونـائب

اضـيـة عن امنـيـات في الـعام اجلـديـد يدفـعـنا األمل ـا كتـبـنا في الـسـنـوات ا طـا
والتفـاؤل بتـحقـيقهـا والنـظر الى مـستـقبل افضل  لـكن كانت امـنيـاتنـا ابعد من
التحـقق ونهاية كل عام مخيبة لنا  ومع وجـود الشعور والرغبة بتحقيق األماني
ـكن حتـقـيقـهـا في الـعراق  فـإنـنا سـنـثـبت هـذا العـام بـعض االمـنـيات الـتي ال 

خالل العام اجلديد  ومنها:
1-  القـضاء على الفـساد: أمنيـة من ضمن اهم االمنيـات بان نرى عراقـا خاليا
من الـفسـاد  لـكنـها صـعبـة التـحقـيق بسـبب ان الـفسـاد اصبح ثـقافـة باجملـتمع
حتـتـاج الى برامج مـطـولـة وتشـريـعات قـانـونـية وسـنـوات للـحـد مـنه اوال تمـهـيدا
للـقضـاء علـيه بعـد ان ضرب بـجـذوره كافـة مفـاصل الدولـة واجملتـمع.. ورغم ما
تقـدم فان األمل ما زال قائـما باحلـد منه اذا ما توسـعت اإلجراءات التي اوقعت

اضي. بعض الفاسدين في العام ا
2-  حــصــر الـسالح بــيـد الــدولـة: أمــنـيــة اخـرى ضــائـعــة في فــوضى الـسالح
ـنتـشـر في اجملـتـمع وكـمـيـة الصـراعـات الـعـشـائـريـة والتـحـديـات األمـنـيـة التي ا
ثـلهـا  ولن تنـتهي هـذا العـام مع االسف رغم انهـا كانت شـعار واولـى فقرات

برامج كل احلكومات السابقة.
3-  انهـاء احملاصصة: آفة من ضـمن اخطر اآلفات التي نـهشت نسيج اجملتمع
ـطالـبات بـانهـائهـا اال انهـا ما زالت قـائمة وكيـان الدولـة السـياسي  ورغم كل ا
من خالل تـقـاسم الـرئـاسـات الثـالث ب كـرد رئـاسـة اجلـمـهوريـة وسـنـة رئـاسة
ـان وشيـعـة رئـيس الـوزراء  فـمـتى نـرى شـخـصـا مـسـتـقال نـزيـهـا رئـيـسا الـبـر

للجمهورية مثال; أمنية لن تتحقق هذا العام.
4- حكومة قوية تعيد للدولة هيبتها: أمنية اخرى ذهبت إدراج الرياح مع تقارب
ا سيـعيدنا فـرده  نتائج االنـتخابـات وعدم استـطاعت فائـز تشكـيل احلكـومة 
الى دائـرة الـتـوافق الـذي أضـاع مـؤسـسات الـدولـة واضـعف هـيـبـتـهـا النه يـقدم
ـصلـحة العـامة  ورغم الـدعوات اجلـادة للـحفاظ مصـلحة الـفرد واحلـزب على ا
على الـدولة قوية وتـشكيل حكـومة اغلبـية سياسـية بعيـدا عن التوافق اال ان هذا
االمر لن يـتحـقق هذا الـعام بل يـحتـاج الى سنـوات حتى يـصبح عـرفا سـياسـيا

بديال عن التوافق الذي خرب البالد طيلة سنوات مضت.
احالمنـا وامنـياتنـا بعـراق قوي مـوحد ليـست كبـيرة كل يـعمل فيه
ـواطن بحياة حرة من اجل مـصلحة اجملمـوع وينعم فيه ا
ــة بـأجــواء من األمن واالســتــقــرار... لـكـن كل هـذه كــر
االمنـيات البسيطة ليست بأيدينا بل بيد الساسة.. فمتى

يصحو الساسة من سباتهم العميق??.

واطــلــعت (الـزمــان) عــلى دعـوات
اطــلـقــهـا نــاشـطــون عــلى مـواقع
التواصل االجـتماعي  جـاء فيها
(ندعوكم لـلمشاركـة في التظاهرة
الــســلــمــيــة الــتي ســتـنــطــلق في
الـساعـة الثالـثة عـصرا مـن اليوم
اخلـمــيس في ســاحــة الــفـردوس
لـلـمطـالـبة بـحـسب مشـروع بـناء
ميناء الفاو من الشركة الكورية 
واحـاال مكـانهـا شركـات صيـنية 
فــضـال عن تـــفـــعــيـل االتــفـــاقـــيــة
ــشـتــركــة بـ الــبــلـدين  وربط ا
الــعـــراق بــاحلــزام االقـــتــصــادي
والـغـاء االتـفـاقـيـة مع الــصـيـني 
مــــصــــر واالردن) مــــؤكــــدين ان
(الـتـظـاهـرة تـهـدف الى الـضـغط
عــلى احلـكـومــة وانـقـاذ الـعـراق
ــتــردي الى مــصـاف مـن حـاله ا

تقدمة).  الدول ا
كـما طـالبت نـقـابات وجـمعـيات
صــحــفــيــة وثـــقــافــيــة وكــتــاب
وشعراء وفنانون الى التظاهر
ــــقــــبــــلـــة  يــــوم اجلــــمــــعـــة ا

واحالل مـكانـهـا شركـات صـينـية
الكمال طريق احلرير. 
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ؤرخ بتـاريخ 26-8 -2020  نـشـر ا
ـــعــــروف د. ابــــراهـــيم ــــوصــــلي ا ا
الــعالف مــقــاالً في الــعـدد 7052 من
جريـدة (الـزمـان)  تظـهـر جودته من
الــنــظـر الـى عـنــوانه " مــرقــد الــنـبي
نـــاحــوم في الـــقــوش الــتـــاريــخــيــة"
وشدني الـيه ايضاً اسـلوبه الـبحثي
الــهــاد الــذي أحــســده ويــحــفــزني
ــصـادره لإلقــتـداء به ويــربط ذلك 
التي يـعتـمدهـا وكذلك تخـصصه في
الــتـاريخ واهــتـمــامه بـبــلـدات وقـرى
دينـة التي يرد محيط نـينوى تـلك ا
ديـنـة العـظيـمة ذكرهـا مـنذ الـقدم بـا
في مــوقــعـهــا اجلــغـرافـي ومـركــزهـا
ــوضـوع عن احلــضـاري. يــتـحــدث ا
النـبي ناحـوم ووجود قـبره في بـلدة
يالد بـسبـعمائـة سنة القوش قـبل ا
عـزي وقد ولد وكلمـة ناحوم تـعني ا
سبي يهـودي اسمه ألقـون فترعرع
وتــعــلـم فــيــهــا وهــو قــريب جــداً من
نـــيـــنـــوى ولــذلـك فــان االشـــارة الى
مولده في اجلليل األعلى ال تمت الى
فـالـقـديس الـرومـاني الـواقع بـصـلـة 
ـــا كــانـت افــادته ايـــرونـــيــمـــوس ر
مقـنـعة في تـلك األزمـنة والـتي بـنيت
عـلى اسـاس الــتـخـمـ وبـعـد مـرور
ازمـــان طــويـــلــة اخـــرى وصــوالً الى
ـيالدي عـنــدمـا اكـتـشف الـقـرن  19ا
االثـــاري االنـــكـــلــــيـــزي اليـــارد اثـــار
ـطــمـورة نــيـنــوى بل قل كــنـوزهــا ا
ـا قـاله" الـتـي ابـهـرت الــبـشـريــة و
ا ان نبوآته  –ناحوم النبي- كتب
بـعـد جالء األسـبـاط الـعـشـرة وتـدور
حـول نـينـوى فـالـتـقلـيـد الـذي يـؤشر
ـعـتـبرة عـلى ان الـقـوش اآلشـوريـة ا
مـحل وفـاة الـنــبي نـاحـوم له قـيـمـته

اخلاصة" (1).

جـــــزءا ال يــــتـــــجــــزأ مـن الــــقــــوات
العـسكريـة العـراقية الـرسميـة.لكنه
أيضا اكـتسب نفـوذا وأصبح العباً
ـــكن تـــفــاديه فـي الــســـيــاســة ال 
ـان ــثـلــون له الـبــر ودخل نـواب 
لـــلـــمـــرة األولى فـي الـــعــام 2018.
يـتهـمه معـارضوه بـالتـبعـية إليران
ــســؤولـيــة عن الــقــمع الـدامي وبـا
الـــذي تـــعـــرضت له االنـــتـــفـــاضـــة
الـشـعـبــيـة الـتي قــامت في تـشـرين
األول .2019وتـمــلك هـيـئـة احلـشـد
الــشـعـبي قــنـواتـهـا الــتـلـفــزيـونـيـة
اخلـــــــاصـــــــة وتــــــنـــــــتـج أفـالمــــــاً
ومـسـلـسالت ولـهــا فـرق ريـاضـيـة
خـاصـة ال سيـما فـريق لـكـرة السـلة

وفريق لكرة القدم.
W Uš  «dŁR

ــقـر في بــاحــة مـفــتــوحــة تــابــعــة 
لـــلــحـــشـــد تــتـــوالى أمـــام أنـــظــار
ـشـاهدين وسط مـؤثـرات خـاصة ا
وانــفــجــارات وأحــصــنــة وجــمــال
أحـداث تــاريـخــيـة تــعـود الى آالف

. السن
ــشـاركـ في ـمــثـلـ ا وغـالــبـيـة ا
الــعـــرض هم عـــراقــيـــون من طالب
مـعهـد الفـنـون اجلمـيلـة لكن هـناك
مـقـاتـلـ من احلـشـد يـلـعـبـون دور
ــسـرحـيـة.يـقف آدم ـقـاتـلـ في ا ا
وسط دخـان أبــيض وحتت شـجـرة كربالء
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من الـواضح جداً إن احملـكـمة اإلحتـاديـة كانـت مدركـة حلـجم الضـغـوط الدولـيـة التي
صـادقـة عـلى نـتـائـج اإلنتـخـابـات الـتي جـرت في  10_10من كـانـت تدفـع بـإجتـاه ا
ـنصرم.  اإلرادة اخلارجـية لم تكن هي الوحـيدة التي رافقـت دراسة احملكمة العام ا
ـعـترضـ عـلى نـتـائج اإلنـتـخـابات بل كـانت الـظـروف الـداخـلـية ـواقف ا اإلحتـاديـة 
مارسات اإلنتخابية القادمة تعلقة با ـصادقة مع إضافة بعض القرارات ا تقتضي ا
وهو ماحدث فعالً بتاريخ  12_27ح صـدر القرار الذي يؤيد النتائج رغم قانونية
قـدمة من بعـض الكتل الـتي قدمت االدلـة العـديدة الـتي تؤكـد احليف الذي الـطعـون ا
ـطالـبة بـإلـغاء الـنتـائج لم تـكن صادقـة وغـير مـدروسة وقع علـيهـا. بـنفس الـوقت إن ا
ـتـعـارف عـليه ـآالت التي تـفـضي إلـيـهـا تلـك اخلطـوة يـضـاف إلـيه الفـهم ا خلـطـورة ا
واإلنـطـبـاع حـول طـبـيـعـة احملـكـمـة اإلحتـاديـة إنـهـا لم تـكن قـانـويـة فـحـسب بـل تـمـتاز
بالـصبـغة السـياسـية الـتي تمنـعهـا من إتخـاذ القـرار بجنـبته الـقانـونية إذ إن ذلك من
ـصلحة العامة لهزات غـير متوقعة تنفس حـالة التوازن التي يشهدها شأنه تعريض ا
كن القول إن مراعاة التوازن كانت حاضرة في القرارات التي البلـد. بناء على ذلك 
أصدرتها احملـكمة اإلحتادية لـكن ما يثير التـساؤالت هو مناشـدتها لبعض األطراف
ـتعـلقـة بقـانون اإلنـتخـابات وآلـيات الـعد والـفرز إذ إن والهـيئـات حول بـعض اإلمور ا
ـناشدة كـونها أعلى سـلطة في الـبلد وما واجـبها يـحتم علـيها إصدار الـقرار وليس ا
ـا هـو دونـهـا. تـذرعت احملـكـمـة اإلحتـاديـة بـأنـهـا غـيـر مـخـتـصـة يـصـدر عـنـهـا مـلـزم 
ـكن جتـاهـلهـا لـكـنـهـا قـبـلتـهـا ورفـضت إعـطـاء حـكـماً بالـطـعـون ذات األدلـة الـتي ال 
بـشأنهـا وأخيراً رفـضتهـا بحجـة عدم كـفاية األدلـة وهذا تنـاقض عجيب يُـحْسَب على
نع إسـتخـدام األجهـزة اإلليـكتـرونيـة األمر الذي مصـداقيـتهـا وهو مـا يؤكـده ذهابهـا 

يؤكد إعترافها ضمنياً باخللل الذي يعرض النتائج لإلختراق السيبراني.
إن اإلعتـراض عـلى القـانـون اإلنـتخـابي وحتـذيرات الـبـعض منه قـبـيل إجراءهـا يـؤكد
تـعلق بضرورة صواب هذا اإلعـتراض وهو ما عـضدته احملكمـة اإلحتادية بـقرارها ا
تــغـيــيــره كــونه ال يــعـبــر عن إرادة الــنــاخب الــعـراقـي بـصــورة حــقــيـقــيــة وإن جـاءت
ا يخدم الـكتل الفائزة لـكنها ناغـمت مشاعر اخلاسرين مصادقتـها 
بالـقـرارات الـواضـحة الـتي تـثـبت مالحـظـاتـهم حول الـعـمـلـية
اإلنـتخـابيـة التي حـالت الظـروف دون اإلستـعانـة باخملـتص
خشيـة إلغاء نتائجـها لوضوح األدلة التي تـخدش بنزاهتها
ـكن الـقـول إن عــدم أهـلـيـة احملـكــمـة اإلحتـاديـة هـو وعـلــيه 

السبب في رد الطعون وليس عدم كفاية األدلة.

الدكتـور ابراهيم خلـيل العالف حبك
الــصــادق لــبـــلــدتــنـــا الــقــوش ومــا
الــكــلـمــات الــتي ذكــرتـهــا في وصف
ـدينـة اال الـدليل الـقـاطع عـلى عمق ا
ـتالطم حتى ابحـارك في هذا الـيم ا
اصـبـت كـبـد احلـقــيـقـة الـتي يــفـتـقـر
الـيـهـا الـكـثـيـرون. سـتـدرس االجـيال
الــنـــاشـــئــة مـــوروثـــهــا احلـــضــاري
لــتــتــبــاهى بـه امــام شــعـوب األرض
قاطبة عندما يسـتقر العراق وتسير
القاطـرة على السـكة الصـحيحة. إذا
سمـحت بـالسـؤال او الـتحـدث قـليالً
عن فترة الثالثة اشهر التي قضيتها

في القوش ب ظهراني اهلها.

من اليم اسطيفو هيلو مع
صديقه عزرا ابن موشي
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 يدمـر االنسـان نفـسه بـطرق مـختـلفـة.احد اخـطـر هذه الـطرق هي ان يـقف امام
رآة ويـشير الى نـفسه في زهـو قائال:سـتكـتب عامـودا يوميـا.وستـكسـر حاجز ا
اخلـوف الـذي اخاف الـكـتـاب جـميـعـا وتـبـدأ بالـلـعب بـالـكلـمـات مـثل بـهـلوان في
طلوب ـدى ا سيـرك.بهذه الطـريقة يتـحطم الكاتب مـثل طيارة من ورق جتاوزت ا

لتحليقها.
ـشكـلـة ان الكـاتب ليس طـيارة من ورق.انه انـسـان وهذا يـكفي كي يـبالغ  لكن ا
تـبقي له كي يـكمل في قدراته وثـقافـته.عـليه في هـذه احلالـة ان يحـسب الـوقت ا
مــقــاله.هــو يــتــوتــر ويــنـشــغل لــكــنه يــفــضل ان يــكــون هــادئــا امـام مـن يـجــلس
معـهم.ظاهـريا يـبدو غـير قـلق اال ان زاوية مـا في رأسه تهـمس مـرت ساعة,مـتى
قـال وتشـطب يوما من ايـام حتديك.تـصل هذه الهـمسـة الى وعيه مثل ستـكتب ا
وخزة تـذكير.حيـنئذ يـكبت الكاتب صـوت راسه بالضـحك او بالتـعليق على كالم

قيل او بالتدخ واالسترخاء.
  سـيـطـارد العـامـود الـيـومي الكـاتب مـثل ثـأر ال يـنـام.ويتـحـول الـيـوم الى قفص
قال اليومي وبعد ساعات قليلة ضيق جـدا تكون حلظة اخلروج منه هي اجناز ا

يبدأ همس الرأس قائال:اين وجبة حتديك اجلديدة.وهكذا يبدأ اليوم وينتهي.
ـة عن مقاالت تصلح ان ـتحدي ان يبـحث في دفاتره القد   سيـضطر الكاتب ا
تنـشـر مـجـددا.هذه لـيـست بـدعة فـنـيـة بل هي تـقنـيـة طـريـفة يـلـجـأ اليـهـا الـكاتب

لالستمرار في كتابته اليومية دون انقطاع.
.يـغيـر الـعنـوان كأنه ـوتى يحـيي الـكاتب فـكـرة مقـاله القـد  كـما احـيـا عيـسى ا
يت,ثم يقوم بتغيير بعض العبارات,واختصار بعضها,ورش يضع رأسا جديدا 
قلـيل من احلذلـقة الـلغـوية عـلي اخللـطة كـلهـا فاذا نـحن امام عـامود يـومي يشع

بريق التحدي منه,وعلينا ان نضع ايدينا على عيوننا حتسبا لقوة الضوء.
 هل يفـكر كـاتب العامـود اليـومي بالـتوقف?هذا يـعود الى مـزاج الكاتب

نفسه.
فاحملـاور والصحـفي مفيد فـوزي مثال رفض فكـرة كتابة
عـامود يـومي في احدى الـصحف.لم يـستـطع الرجل ان
يقـوم بـحركـات بـهلـون عـلى حبـل اللـغة,ذلك الن الـكتـابة

مسؤولية كبيرة,وليست حتديا يوميا.

رئـيس هـيئـة احلـشـد الشـعـبي أبو
ــهـنــدس في كــانـون الــثـا مــهـدي ا
 2020بـضـربـة طـائـرة بـدون طـيار
أميـركيـة في مطـار بغـداد.بعد ذلك
ـسـرح مـقـاتـلـون من يــخـرج عـلى ا

احلـشــد رافـعـ نــعـشي الــقـائـدين
وصــورتــ لــهــمــا وأخــرى لإلمــام
روح الــــله اخلــــمــــيـــــني مــــؤسس

اجلمهورية اإلسالمية.
ـشـاهد عـلي سـويد "هـناك ويـقول ا

أشـــخـــاص غــــافـــلـــون عـن بـــعض
األشـيـاء ال يـعـرفـون مـاذا حـصل...
أطـفــالـنـا مـثـال يـحـتــاجـون عـرضـاً
ـاثالً لـكي يـفهـمـوا مـا حصل في

عارك". ا
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دعــا نـاشــطــون  الى تــظــاهـرات
سلمي
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احـتــجـاجــا عـلى الــطـريــقـة الـتي
ــهـيــنــة في تـوزيع وصــفـوهــا بـا
ـــالــيــة لــلــصــحــفــيــ ــنــحــة ا ا
. وقـــال بـــيـــان امس ــــبـــدعـــ وا
(نـدعـو جمـيع الـفعـالـيات االدبـية
والــثــقـــافــيــة والــصـــحــفــيــة الى
قـبلة في التـظاهر يـوم اجلمـعة ا
ـتـنـبي  احـتـجـاجـا عـلى شـارع ا
نحة هينة في توزيع ا الطريقة ا
ــالـيــة الـتي اقــرتـهــا احلـكــومـة ا
) واضاف انه ثقف للمبدع وا
ـقـرر ان يـبدا الـتـجـمع عـند (من ا
تنبي تمثال الشاعر ابو الطيب ا
في تـمــام الــسـاعــة الـعــاشـرة من
للمطالبة صباح يوم غد اجلمعة 
ــــنــــحــــة عن طــــريق بــــتــــوزيـع ا
ومـنع وزارة ـعـنــيـة  الـنـقــابـات ا
الـثـقــافـة والـسـيــاحـة واالثـار من
الــــتـــفــــرد في اتــــخـــاذ الــــقـــرار 
والسـيــمـا انـهــا غـيــر قـادرة عـلي
ـنحة يـدويا فـي مقر توزيع تـلك ا

الوزارة). 
عـلى صــعـيـد آخــر يـقـيـم مـجـلس

حتـسـ جـودة الـتـعـلـيم لـكـلـيات
اإلعالم في وزارة التـعلـيم العالي
والـبـحث الـعلـمي وبـالـتـعاون مع
كـليـة الـعلـوم اإلنسـانـية بـجامـعة
الـسـليـمانـيـة ونقـابة الـصـحفـي
الــعــراقــيــ مــؤتـــمــره الــعــلــمي
الـدولي حتت عنـوان ( الـعالقات
الـعامـة واإلعالم في ظل االتـصال
الرقمي) وذلك لـلمدة من 20-19 
كانون االثني اجلاري. وقال بيان
تـلـقته (الـزمـان) امس ان  مـحاور
ـــــؤتــــمــــرتــــتـــــضــــمن األزمــــات ا
الـســيـاســيـة في عــصـر الــتـحـول
الـــرقــمـي والــتــربـــيــة اإلعـالمــيــة
ــعـلــومــاتـيــة في اجملــتـمــعـات وا
ــعـاصــرة  وفــاعــلـيــة االتــصـال ا
الـعــلـمـي والـعالقــات الـعــامـة في
حتـسـ جـودة الـتـعـلـيم والـبـناء
ـستخدمي النفـسي واالجتماعي 
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
والـعالقات الـعامـة الرقـميـة بناء
الــــصـــورة وحتـــقــــيق االنـــدمـــاج

االجتماعي للمؤسسات

قبر النبي ناحوم قبل الترميم وبعد الترميم
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هــذا الــنــشــيــد اخلــاص بــاجلــيش
العـراقي الـذي توارثـته عدة اجـيال
من تـأسـيس اجلـيش في 6/كـانون
ثان/ 1921 علـى الرغم من ان اول
احـتفـاليـة رسمـيه للـجيش حـصلت
بـعد ربـع قرن من تـاريخ الـتـأسيس
حـــيث حــــصل االحـــتــــفـــال بـــيـــوم
اجلـــــيـش في 6/ كـــــانــــــون ثـــــان/
1946وألجل تـسـلـيط الـضـوء عـلى
السـنـة االولى من تأسـيس اجليش

في بغداد نقول:
„«d « œuM

بـــــعـــــد دخـــــول االنـــــگــــــلـــــيـــــز في
11/3/1917 الـى بـــــــغـــــــداد تـــــــرك
اجلنـوداالتـراك بغـداد وبقت بـغداد
بال جـــنــود من الـــعــراقـــيــ وكــان
اجلـنـود االنـگـليـز يـتـولـون اجلانب
الـعـسـكـري فـيهـا وفـكـر اخملـلـصون
فـي  بـــغـــداد وخـــاصـــة اثـــنـــان من
الـضـباط الـلـذان خـدمـا في اجليش
الـعـثـمـاني هـمـا جـعـفـر الـعـسـكري
الـذي سـمي ( ابـو اجلـيش )ونوري
الـسـعـيـد البـغـداديـان الـلـذان اكمال
الــدراسه الـعــسـكـريه فـي االسـتـانه
وخــــــدمـــــا فـي وحــــــدات اجلــــــيش
العـثمـاني وبعـد تشـكيل اول وزاره
عـراقـيه وهـي حـكـومـة الـسـيـد عـبد
الرحـمن النـقيب  في 25/10/1920
 تعـي الـفريق جـعفـر العـسكري
وزيـراً لــلــدفــاع الـذي عــمل جــاهـداً
لتأسيس اجليش اذ اثناء حضوره
مـوءتـمر الـقـاهـره كان تـأكـيـده على
تــأســيس جــيـش وفــعالً أبــرق الى
ـلك فيـصل ( قبـل ان يصـبح ملـكاً ا
عـلى الـعـراق) ان بريـطـانـيـا وافقت

عــلـى تــأســيـس اجلــيش الـــعــراقي
وكان نوري بـاشا السعـيد قد تولى
اجلـانب الـعـمــلي لـلـتــأسـيس لـذلك
كـان نــوري بـاشـا ثـاني وزيـر دفـاع
ـلــكي وقـد اعــتـمـد في في الـعــهـد ا
ضـــبــــاط اجلــــيش اجلــــديـــد عــــلى
الـضـبـاط الــعـراقـيــ الـذين كـانـوا
يـنـتـسـبـون الى اجلـيش الـعـثـماني
واجلــــيـش الــــعـــــربي احلـــــجــــازي
واجلــيش الــعــربي الــســوري الـذي
ـلك فـيصل عـنـدمـا كان مـلـكاً الـفه ا
على سـوريا الـذين  تعـييـنهم في
اجلــيش الــســوري عــنـدمــا أصــبح
لك فيصـل ملكاً علـى سوريا لعدة ا
اشـهـر  قبل قـيـام فـرنسـا بـاالطاحه
بـه قـبـل دخـول اجلــيش الــفــرنـسي
لــهــا وكــانت نــواة قــيــادة اجلــيش
اجلديـد او وزارة الدفـاع قد سـكنت
قـصر الـثري الـبـغدادي عـبد الـقادر
ــوجــوده في بــاشــا اخلــضـــيــري ا
مـحلـة الـسنك والـتي ال زالت قـائمه
الى الــيــوم بـأطـاللـتــهــا عــلى نــهـر
دجله وهـذا الـقصـر واحد من ارقى
قـــصـــور بـــغــداد في تـــلك الـــفـــتــره
مــجــاور قــصــور الــســيــد الـنــقــيب
والــيـــهــودي الــبــغـــدادي مــنــاحــيم
دانـيــال وال زال الـقــصــر قـائــمـاً ثم
انـتــقــلت وزارة الــدفــاع الى مــبـنى
ـشــيــريه اجملـاور لــقـشــلـة بــغـداد ا
ــلك وســكــنـاه دار وبــعـد تــتــويج ا
شـيريه انـتقـلت وزارة الدفاع الى ا
ــــعـــظم دائــــرة الـــرديف فـي بـــاب ا
احلالي القريبه من محلة الكرنتينه
او ما يسمى الثكنه الشماليه وبعد
تــرمــيم الـــقــلــعه اي وزارة الــدفــاع

ـوجـوده مـقـابل مـديـنـة الـطب في ا
ـعـظم انـتـقـلت وزارة الـدفـاع بـاب ا
الى الـقـلـعه حـيـث سـكـنـتـهـا طـيـلـة
لـكي واجلـمـهـوري وحتى الـعـهـد ا
ســنـة 2003. وبــعــدأكـثــر من شــهـر
عــلى الــسـادس من كــانـون الــثـاني
سنة 1921ع العـقيد نـوري باشا
نصب وكيل القائد العام السعيد 
ـاثل مــنـصب رئــيس اركـان وهــو 
اجليش وكان الشخص الثاني بعد
الـوزيـر الـفـريق جــعـفـر الـعـسـكـري
و تــــشــــكـــيل أربــــعــــة دوائـــر في
الـــــوزاره هي احلـــــركــــات واالداره
ــيــره واحلــســابــات والــطــبــابه وا
وصــدر مــزســوم احلــيش الــعـراقي
وهو الـنظـام القـانوني لـلجيش في
وقــــتــــهــــا الــــذي يـــــنــــظم اخلــــدمه
الـعــسـكـريه واجلـرائم والـعـقـوبـات
واصـول احملـاكـمــات لـلـعــسـكـريـ
كــالــعــقـــوبــات الــتي تــفــرض عــلى
قرعه العسكري ومنها الضرب با
عــلى األلـيـه و حـيث كــانت اخلـدمه
تطوعيه اختـياريه وال توجد خدمه
الــزامــيه حــتـى ســنـة 1935وكـانت
اخلـــدمه عــــلى نـــوعـــ راجـــله اي
مشاة وراكبه اي على اخليول لذلك
تـشــكـلت 19جلــنـة تــطـوع وافــتـتح
ـديـرية الـتجـنـيد الـعامه و مـقراً 
تعي ضباطهـا وكتبتها منذ االول
من حـزيران 1921 وكـانت حصـيـلة
الــتــطــوع عــلـى احلــيش في شــهــر
حزيران هذا 334 جندياً جاءوا من
تــسع جلــان وكــانت أوفــرهم حــظـاً
جلـنــة كـربـالء ثم الـبــصـره تــلـيــهـا
ـــــوصل اخلـــــالـص ثم احلـــــلـه فـــــا
فــالـــنــجـف فــبـــغــداد ثـم الــهـــنــديه
فـبعـقـوبه و تـشكـيل الـفوج االول
فـــوج مـــوسى الـــكـــاظم في ثـــكـــنــة

اخلياله وكان تشكيله في 
 28/7/1921 وانــتـــقل الــفــوج الى
خـان الـكـابـولي في الـكـاظمـيه وفي
هــذا الــشــهــر  تــشـكــيـل الـســريه
الــنـقـلـيه االولـى وفي الـشـهـر الـذي
يـلي اي شهـر آب  تشـكيل كـتيـبة
اخلـيـاله االولى الـتي سـمـيت فـيـما

بـعـد كـتـيـبــة الـهـاشـمي وفي شـهـر
تـــشـــرين االول من ســـنـــة 1921 
تــــشـــكــــيل الــــبـــطــــريه االولى. و
تشكـيل دائرة االنـضباط الـعسكري
واتـخــذت من بـنـايـة الـسـراي مـقـراً

لها .
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وبعدهـا انتقـلت الى منطـقة اخملبز
الـعسـكري وبـعـدها تـأسست قـيادة
ـوصـل وبـأنــتـهــاء سـنـة مـنــطـقــة ا
الــــتــــأســــيس االولـى ســــنـــة 1921
أصــــبح عـــدد احلـــيش 111ضـــابط
و2505 من ضباط الصف واجلنود
ولـــقــد واجـــهـت وزارة الــدفـــاع في
بـدايـة تشـكيـلـها عـدة قضـايـا منـها
اعـادة الـضـبـاط الـذين مـا زالوا في
اخلارج وتثبيت رتب الضباط على
اسس مقبوله واعتماد مصطلحات
عـــــســــــكــــــريه عــــــربــــــيه بــــــدالً من
ـــصــــطــــلـــحــــات الــــعـــثــــمـــانــــيه ا
والـــتــشـــكــيالت االداريـه لــلـــجــيش
كمصـطلح اليـوزباشي الذي اصبح
نقيب والبگباشي اي مقدم وحربيه
نـــــــــاظــــــــري أي وزارة الــــــــدفــــــــاع
والچاووش اي عريف (وسالح سز
)اي غــيـر مــسـلح (ومـتــرالـيـوز )اي
رشــاشه (ودانه )اي قــنــبــلــة مــدفع
(وپيـاده )يعني مـشاة وبـسطال اي
حـذاء وسـفـر يـعـني حـرب وغـيـرهـا

نوري السعيد

ــعــاهــدة ثـم انــتــفــاضــة وإلـــغــاء ا
1952 لـتـأيـيـد الـثـورة الـتي قـادها
ــلــكــيــة في مــصــر اجلــيـش ضــد ا
وانــتــفــاضـة 1956 ضــد الــعـدوان
الثالثي عـلى مصر وكلـلها جـيشنا
الــبـاسل بـقـيـادة عـدد من الـضـبـاط
األبطال بـثورته العظـيمة ثورة 14
تـموز 1958 الـتي أنـهت الـتـبـعـيـة
لالســتـعـمــار الـبـريــطـاني لــلـعـراق
ـــلــــكي وأقـــامت احلـــكم واحلـــكم ا
اجلـــمــــهـــوري  وتــــبــــقى احلـــرب
اإليــــرانـــيـــة ضـــد الـــعـــراق أهم
وابـرز سـفــر جلـيـشـنــا الـبـاسل
نـظـراً لـطـول فـتـرة هـذه احلرب

التي امتدت لثماني سنوات.
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فــهي أطــول حــرب إقــلــيــمــيــة
وأقــــــــوى وأشــــــــرس حــــــــرب
السـتــخـدام أحــدث األسـلــحـة
وأكثـرها تدمـيراً فيـها وألنها
شــهـدت مـعـارك قـل نـظـيـرهـا
في كـل احلــروب واصــبــحت
ـــعــاهــد دروس تـــدرس في ا
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــعـــربـــيـــة
ـشاة واألجـنـبـية كـمـعـارك ا
الـكـبرى عـلى طـول جـبـهات
الــقـــتــال ومـــعــارك الــدروع
ثالـية التي أخـرجت فيها ا
ــدرعـة الــعـراقــيـة الـفــرق ا
فـــــرق اجلـــــيش اإليـــــراني
ــــدرعـــة من الـــذهـــبــــيـــة ا
اخلــــدمـــــة فـي مــــعـــــركــــة

البسيت  _اخلفاجيـة كما شهدت
مــعــارك بــطــولــيــة نــادرة لــلــقـوات
اخلـاصـة الـعـراقــيـة خالل تـطـهـيـر
احملـــمــرة وفـي عــمـــلــيـــات اإلنــزال
اجلــوي عـلى جــبل كـردمــنـدو عـلى
الرواقم اجلبـلية العـالية في شمال
الــعـــراق  وبــعــد انــتــهــاء احلــرب
اإليرانـيـة الـعـراقـيـة خـرج جـيـشـنا
الـبـطل منـتـصرا وأكـثـر قوة واكـبر
عدد في الفـرق والفيالق وبـصناعة
حربيـة وطنية أذهـلت األعداء فكان

الـــــــتــــــــوسع
الكبير الذي شـهده جيشنا الباسل
والـتـطـور فـي الـقـدرات الـعـسـكـرية
والـعلـميـة وفي الصـناعـة احلربـية
الــوطـنــيـة  من أهم أســبـاب  حـرب
اخلــــلــــيج األولـى ومن ثـم الــــغـــزو
األمــريــكـي الــبــربــري لــعــراق عــام
2003 الـــذي اســـتـــهـــدف تـــدمـــيــر
الـقــدرات الــعــســكــريــة الــعــراقــيـة
ـتــنـامـيــة ألنـهـا بـاتت الـكــبـيـرة وا
تـشـكل خـطـراً كــبـيـراً عـلى الـكـيـان
ـصـالح األمـريـكـية الـصـهـيـوني وا
ــنـطـقــة  أمـا عــلى الـصــعـيـد في ا
القومي  فان سفـر جيشنا العراقي
الـبطل يـبقى سـفراً خـالدا ومـشرفاُ
لـلـعـراق واألمـة الـعـربـيـة وصوالته
شـهودة تؤكـد ذلك فكان وجوالته ا

ذكـرى تــأســيس اجلــيش الــعـراقي
الـبــاسل تــبــقى عـزيــزة لــيس عـلى
الــعـراقـيـ فـحـسب بل عـلى أبـنـاء
امـتـنا الـعـربـية الـذين يـكنـون لـهذا
اجلــيش كـل االحــتــرام والــتــقــديــر
ــشــهــودة مع ــواقــفه الــعــربــيــة ا
أشقاءنا العرب  وفي بلدنا يفتخر
أبـنــاء جـيـشـنــا بـانـتـســابـهم لـهـذا
اجلـيش الـعـريق جـيـش الـبـطوالت
ـشـرفـة واألمـجـاد اخلـالـدة جيش ا
السفر العظيم الذي ال يضاهيه أي
جــيش في مــنـــطــقــتــنــا الــعــربــيــة
بـــبـــطـــوالته وتـــاريـــخه وأمـــجــاده
فجيشنا من اجليوش القالئل التي
كان لهـا الشرف العـظيم في الدفاع
عن شـعـبه وعن سـيـادة وطـنه عـبر
سلسـلة من االنتفـاضات والثورات
الــتـي آزر فــيــهــا ضـــبــاط اجلــيش
ـقـاتلـ األبـطال األحـرار وأبـنائه ا
أبــــنـــاء الــــشــــعب في تــــصــــديـــهم
لالسـتـعـمار األجـنـبي واحلـكـومات
الـســائـرة في ركـابه  خالل الـعـديـد
مـن االنـتـفــاضـات والــثـورات الـتي
حـدثـت في بـلـدنـا وكـان له الـشـرف

اجلـــيش الــــعـــراقي فـي طـــلـــيـــعـــة
اجلــيـوش الــتي شــاركت في حـرب
عــــام 1948 ضــــد الــــعــــصــــابــــات
الصـهيونـية التي احـتلت فلـسط
وكان دوره مشـرفاُ فيـها حيث حرر
ــدن الـفــلــسـطــيـنــيـة الــعــديـد من ا
وسلـمها للـفلسـطينـي واألردني
,ثم شارك في حرب عام 1967على
اجلبهة الشـرقية وقدم العديد
مــــــــــــــــــــن
الـشــهـداء
الـــــــــــذيـن
دافـــــعـــــوا
عـــــــــــــــــــــن
الــــــتـــــراب
الـــــعــــــربي
ومــــــا زالت

أرض
األردن

حتـــــتــــــضن
رفات العديد
مـن شـــهـــداء
اجلــــــــــــــــيـش
الــــــــعــــــــراقي
الـــــــــــــــــــــذيــن
اســـتــشــهــدوا
فـي تــــــــــــــــــلـك
احلرب وكانت
لـــهـم مـــقـــبـــرة
هــنــاك ســمــيت
مـقــبـرة شـهـداء
اجلــــــــــــــــــــــيــش
الــعـــراقي كـــمــا
شـارك العـراق في احلـرب العـربـية
اإلسـرائــيـلـيــة الـثـالــثـة عـام 1973
وعـلى اجلـبهـتـ الشـرقـية (األردن
وسـوريـا)وعلى اجلـبـهة الـشـمالـية
(مــصـر) وابــلي اجلــيـش الـعــراقي
وطياروه األبطال بالءاً حسناً فيها
وعـنـد انـدالع هـذه احلـرب حتـركت
ـدرعـة أرتـال اجلـيش الــــــــعـراق ا
عــلى الــســرف لــتـصـل سـوريــا في
أســرع وقت وتــشـتــبك مع الــقـوات
الــصــهــيـــونــيــة الــتـي كــانت عــلى
مـشــارف دمـشق وأبـعــدتـهـا عــنـهـا
وحـــــمت دمـــــشق مـن الــــســـــقــــوط
واشـــتــبك طـــيــارونــا األبـــطــال مع
طــــائـــرات الــــعـــدو اإلســــرائــــيـــلي

وأســقــطــوا الــعـــديــد مــنــهــا فــوق
ســـوريــــا ومـــصــــر وكـــان الــــقـــادة
ـــصـــريـــون يــطـــلـــبـــون الـــســرب ا
العـراقي اجلوي إلسنـاد هجـماتهم
ضـد الـصـهـايـنــة لـبـطـولـة طـيـاريه
ودقة إصابـاتهم لقـوات العدو ولم
يكن الدور العراقي القومي يقتصر
ــعـــارك فــقط بل عــلى احلـــروب وا
كـــان جلـــيـــشـــنــا ومـــؤســـســـاتـــنــا
التدريـبية الـعسكريـة دور كبير في
وتـدريب وإعـداد الـعـديـد من أبـنـاء
الـدول الـعـربيـة الـذين اسـتقـبـلـتهم
الــكــلــيـــة الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة
وتخرجـوا منها كضـباط ومن أكثر
من بلد عربي منها اليمن  وسوريا
ــغــرب ودول اخلــلــيج الـــعــربي وا
ولــــيـــــبــــيــــا وتــــونس واجلــــزائــــر
وفلـسط ومـوريتـانيا والـصومال
وحــتى طـالب جــيــبـــوتي  وتــشــاد

واريتريا .
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ومن هــــؤالء الـــضــــبط مـن أصـــبح
شيـر عبد الله رئيس جمـهورية كـا
الـسالل رئــيس جـمــهـوريــة الـيـمن
والــعـقــيـد مــولــود حـمــروش الـذي
أصــبح رئــيس وزراء فـي اجلــزائـر
والعـديد مـنهم من أصـبحوا وزراء
ورؤساء أركان جيـوش وقادة كبار
في  بلدانـهم واحلال نفـسه ينطبق
عـلـى كـلـيـة األركان الـعـراقـيـة الـتي
اســتــقــبــلت وخــرجت الــعــديــد من
ضــبـاط الــركـن من جــيــوش الـدول
العربية الشـقيقة وكانت دراسة كل
الـــــطالب الــــعــــرب فـي الــــكــــلــــيــــة
العسكرية وكـلية األركان على نفقة

احلكومة العراقية .   
فـهـنــيـئـا جلـيـشـنــا الـبـاسل جـيش
ـآثـر والبـطـوالت والـسفـر اخلـالد ا
في عيد تأسيــــــــسه وحتـية إكبار
وإجالل لـهـــــــــذا اجلـيش الـعـريق
قـــادةً وضــبـــاطـــاً ومـــقـــاتــــــــــلــ
والــــرحـــــمــــة واخلـــــــــــلـــــود لــــكل
شـــــــــــهـداء جــيــشــنــا الـذين روت
دمــائــهم ارض الــعــراق الــطــاهــرة
دفـاعـاً عن الـعـراق وشـعبـه والذين
روت دمـــــائـــــهـم أراضي الـــــعـــــرب
ودفــاعــــــــا عـن فــلــســطــ واألمــة
الــــعـــربــــيـــة .                           dF»÷∫ قوات اجليش تستعرض في 6 كانون «

ومن الـضــبـاط الــذي الــتـحــقـوا في
بدايـات تشـكيل اجلـيش سنة 1921
وبـرتب مخـتلـفه عبـد الرزاق حـلمي
وحسن حتس مصطفى العسكري
ويــوسف حــنــظل ورووءف ســعــيـد
ومـحـمـد سعـيـد الـفالحي وابـراهيم
ن كـان برتـبـة مقـدم علي حـلمي و

بن رضـا بـن مـصـطـفى
الــعـسـكــري وقـد كـانت
ادارة وزارة الــــــدفــــــاع
بــاالضــافه الـى جــعــفـر
العسكـري ونوري باشا
والــــضــــبــــاط االخـــرون
ومــــعـــهـم االنـــگــــلـــيـــزي
الــــكـــولــــونـــيـل جـــويس
ـــــيــــجـــــر أيــــدي ومن وا
ضـبـاط الـذين عـمـلـوا في
وزارة الـدفـاع سـنة 1921
ـــقـــدم عــــبـــد احلــــمـــيـــد ا
ابراهيم الشاجلي والعقيد
عبد احلميد احمد والعقيد
علوف الطبـيب أم فهـد ا
والـعـقيـد رووءف مـصـطفى
اجلـيبه چي والـرئـيس أم
زكي ســـلـــيــمـــان والـــرئــيس
ـقدم سـعـيـد حـقي مـحـمـد وا
ـقـدم شـاكــر عـبـد الـوهـاب وا
عبد الـلطيف نـوري والرئيس
( الــرائــد) مــحـي الــدين حــاج
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ــعـمـورة لـديــهم أمـال وامـنـيــات في الـعـام اجلــديـد  واجلـمـيع كل أبـنـاء ا
متـفـقون عـلى يـوم اخلالص من وبـاء كورونـا ومـتحـوراته  ونـحن كـشعب
مابـ الـنـهرين  النـخـتـلف عن البـشـريـة في تطـلـعـاتنـا وامـنـياتـنـا  ولكن
نـظبطـة على وفق القـوان والدولة الفرق بـيننا وبـ الشعـوب في الدول ا
ـصـلحـة الـشعب  هـو إن حـكامـنـا يكـثـرون احلديث بـدون مـنتج العـامـلة 
صابة بالرماد داخل يذكر  ومعظمهم عيونهم خارج احلدود  والعيون ا

العراق .
ـاضي أعطى الـشـعب ما يـستـحق الوطن  دمـاء ودموع هم في الـعام ا ا
واهات واختفاءات  ولم يحقق إال جزءً يسيرا جديد من مجموع الرغبات
 وكـان من بـيـنـهــا االنـتـخـابـات الـتـشــريـنـيـة اخملـتـلف عــلى نـظـافـتـهـا من
ـمارسـات الـداخـلـيـة  لكـن رغم ذلك نـحن شعب التـدخالت اخلـارجـيـة وا
ـا هـو دون الـكـرامـة واحلـقـوق  مـفـعم بـاألمـال  وعـنـيـد في االسـتـجـابـة 
ـ  إذ كانـوا نـهـابـ  أو دعاة نتـحـمل الـضـيم  لـكـننـا لن نـنـسى الـظـا
التـفـرقـة  النـكـشف عن احملـاسبـة إال في حلـظـة زمـانـها ومـكـانـهـا  نحن
ا هـو لنا  ولن نـقبل بـغاصب لنـا أو لبني شعب جدلي  ال نـرضى  إال 

عمومتنا .
ـتدفـقـة حيـوية  مـستـقـبلـها وتـقدمـها في العـام اجلديـد تـرسم الشـعوب ا
ونـهـضـة  أوطـانـهـا  ونـحن في الـعـراق ال نـقل رغـبـة عن تـلك الـشـعـوب 
واطـنـة وعـاملـة بـجـهد نتـطـلع الى دولـة نـظامـيـة حـضاريـة قـويـة مؤمـنـة بـا
استـثـنائي في خـدمـة الـشعب  ومن يـتـخلف مـن احلكـام عن حتـقيق ذلك
فـأنه يقـيـنـا ال يـحـصـد سـوى اخليـبـة وخـسـران احلـضـور في كل الـزمان

العراقي .
تفق على مدى سنوات مـضت  خسرنا الكـثير من راحة البـال والعيش ا
واطن  عليه بـ اإلنسانـية  وتربـعت على اكتـافنا ثـلة الحتتـرم الوطن وا
وفي هذا الـعام اجلـديد 2022 سيـكون الـفاصل بـينـنا وبـينـهم  أما وطن
ن تلـذذ بالـنهب ا يـزخر بـاالمكـانـيات  أو ال مـكان في الـوطن  للـجمـيع 

والفساد .
قـد يـتـصـور الــبـعض مـنـهم  بـأن قــوة الـسـيـطـرة الـقـســريـة في الـسـلـطـة
وخارجـها كـفيـلة بـاالستـمـرارية  مـادروا بأن غـيرهم قـد ذهب الى أماكن

النسيان  الجاه لهم  وال حضور ب احلاضرين  والدالالت كثيرة .
في هذا الـعام اجلـديـد أمالـنا تـتـجدد ورغـباتـنا تـتـجذر رغم كل مـحاوالت

التيئيس   والتجويع والتفريق والتدمير لكل البناء العتيق . 
كن بأي حـال من األحوال أن يرضى ـتلك تاريخ عـريق ال  نحن شعب 
ــتــمــدنــة األخــرى  فــمن بالدنــا بــدأ تــاريخ دون مــا حتــقق لــلــشــعــوب ا
اإلنسانـية ومن بالد الـرافدين كـان احلرف التـنويـري والكـلمة الـفصـيحة

والقانون احلافظ للحقوق ب البشر .
لهذا كله وغـيره تبـقى االمال مزروعة في الـعقول  واالمـال متطلـعة حلياة

سعيدة  وسيكـون هذا العام مفعم بـاالرادة الشعبية
ــدافــعــة عـن احلــقــوق والــرافــضــة لــكل الــقــويــة ا
ــقـدرات الـوطن  سـيـاســات اخلـذالن والـتالعب 
وسـيــكـون الـتـــــــاريخ الـعــراقي شـــــاهــداً بـيــنـنـا

وبينهم .
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يشار الى فريق من الناس فيقال عنهم :

انهم يعرفون من أين تؤكل الكتف .
-2-

ومن أهم عوامل جناح هذا الفريق :
الـلـبـاقـة والـبـيـان الـسـاحـر وبهـمـا يـنـفـذان الى الـقـلـوب ويـتـحـقق لـهـم ما

يريدون 
-3-

ومن مصاديق ذلك  ما قيل :
هلب رجل يـطلب مـعونَتَه  –وكان قد جاءه " قَدِمَ على مُـخَلّـد بن يزيد بـن ا

من قبل وأعطاه -  فقال له مخلّد :
ألم تكن أتيتنا فَأَجزناك ?

قال :
بلى 
قال :

فما الذي رَدَّكَ الينا ?
قال :

قول الكميت فيكَ : 
فأعطى ثم أعطى ثم عُدنا 
فأعطى ثم عدتُ له فعادا 

مراراً ما أعودُ إليهِ إالّ 
تَبَسَّمَ ضاحِكاً وثنى الوِسَادَا 

رة السابقة . فأعطاه أضعاف ما كان أعطاه في ا
الحظ أنَّ معظم من يُصاب باخليبـة ويعود بخفي حُن هم اولئك الذين وا
ال يحـسنـون التـعـبيـر  ولم يبـذلوا جـهداً فـي استـظهـار النـصوص األدبـية

غاليق . التي تفتح لهم ا
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انَّ الرصيد األدبي الذي يُهمله اليوم عامةُ الناس 
الي فمنهم ال يبحثون االّ عن الرصيد ا

 وهم بــهـــذا يــجـــنــون عـــلى أنــفـــســهـم من حــيث ال
يشعرون 

وصدق الشيخ الشبيبي ح قال :
ا جنني على أنفسنا  ا

ح جنني ثم نَدْعُو مَنْ جنى ?
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الــــعـــظـــيم اآلخــــر في الـــدفـــاع عن
أشـقـائنـا الـعرب في أكـثـر من دولة
وفي مقـدمـتـهـا فلـسـطـ السـلـيـبة
واألردن وسوريـا ومصـر وفي أكثر
من حـــرب قــومـــيــة ضـــد االحــتالل
ـدعــوم من أمــريـكـا الـصــهـيــوني ا
والـدول الـغـربـية  فـعـلى الـصـعـيد
الوطني كان جيشنا الباسل السند
الـــقـــوي ألبــنـــاء شـــعـــبـــنـــا في كل
االنـتــفـاضـات الــتي تـصـدى فــيـهـا
لالسـتــعـمــار الـبــريـطــاني وأذنـابه
بدأ من االنـتفاضـة الكـبرى في عام
 1936ثـم قـيــام عـدد مـن الـضــبـاط
الـوطـنيـ األحـرار وأبنـاء جـيشـنا
الـــبـــطل بـــالــثـــورة ضـــد االحــتالل
االنــكـلــيـزي الــتي سـمــيت بـحــركـة
الضـباط األحـرار في مايس 1941
ثم مــشـــاركــة أبــنـــاء شــعـــبــنــا في
انـتفـاضـة عام 1948 الـتي سـميت
ـعـاهـدة التي بـوثـبة  1948 ضـد ا
وقـعــتـهــا حـكــومـة رئــيس الـوزراء
صـالح جبـر مع بريـطانـيا(مـعاهدة
بورتسموث) وأدت هذه االنتفاضة
الى إسـقــاط حـكــومـة صـالـح جـبـر

فيصل االول

ســـلــــيم والــــرئـــيـس بـــكــــر شـــوقي
والــنـــقــيـب يــوسف جنـم الــعــزاوي
والنقيب خلـيل ابراهيم نامق وبعد
ـلك فـيصل االول في شـهر تـتويج ا
آب 1921 كــان هـــو الــقــائـــد الــعــام
ولديه مرافـقون عسكـريون وللوزير
كـذلك ومسـتشـار بـريطـاني ورئيس
اركـان جيش ومـرافـقه وضابط ركن
ـــيـــره حـــركـــات ومـــديـــر االداره وا
ـيـره ومــعـاونـيه االداره ومــشـاور ا
ومـــــعـــــاونـه وثالثــــــة مـــــشـــــاورين
ـقر العام لالمور واصبحت دوائر ا
ـشـاور الــطـبـيه ونـائـب االحـكـام ( ا
الــقــانــوني) والــعــيــنه واحملــاســبه
والـبـيـطـره واالنـضـبـاط الـعـسـكـري
ومـشاوران بـريطـانـيان في الـدوائر
ذكوره. وقد اراد اجليش العراقي ا
اخـضاع الـضبـاط االنگـلز لـلقـوان
الـعـسـكـريه الـعـراقـيه فـصـدر نـظـام
ـوءقــته مــنح الــرتب الــعــســكـريـه ا
وجبه الذي مـنحـهم رتب وقتـيه و
خـضع الـضبـاط االنـگلـيـز للـقـوان
الـعسـكريه الـعـراقيه الـتي باالمـكان
اســــتـــردادهــــا  واذا رجـــعــــنـــا الى
االشـــخـــاص الــذيـن تـــولــوا
منصب وزير الدفاع
خالل العشر
ســــنــــوات
االولـــــــــــى
للتأسيس
ومـــنـــهم
مــــــــــــن
تولى

ـــنـــصـب اكـــثـــر من مـــره هم  ا
جــعـفـر الـعــسـكـري ونـوري
بـــــــاشــــــــا ويـــــــاســـــــ
الــهــاشــمي وصــبـيح
نشأت وعـبد احملسن
الـــــســـــعـــــدون
ومحمد ام

زكي.

ميالدُ عيدٍ كلهُ بشائر ..
شاعر.. ومهرجان داعبَ ا

فمرحباً يا مولداً ..
غنت لهُ األقالمُ واحلناجر.. 

رعاك الله يا جيشنا..
اً يا قاهرَ األرهاب .. اً غا فعش سا

ذكرى ميالدك ..
ميالد البطولة والفداء ميالد  الفخر والشموخ  واألعتزاز ..  

تصفق لذكرى تأسيسك   القلوب قبلَ األيادي..
وتصدحُ احلناجر 

(فديتكَ جيشنا..جيشَ الشعب والوطن  )
 اللغة تقف عاجزة أمام تضحيات جيشنا صانع األمجاد والبطوالت ..

 كنتَ سيف احلق البتار 
ـتـمـثـلــة   بـعـصـابـات   داعش ـة قـويـ الـشـر والــظالم ا في مالحـقـة وهــز

األرهابية  اجملرمة.. 
بوركت سواعدكم يا حماة الدار ..

ـشـرق جـبـ  الـرجـولة واألبـاء  في زمن نـقبـل جبـيـنـكم ا
الظالم واخلنوع .. 

عاش العراق..
عاش اجليش..
عاش الشعب..

والنصرُ للعراق  وشعبهِ وجيشهِ البطل ..
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{ القـدس (أ ف ب) - أعـلنت وزارة
الصحـة اإلسرائيلـية امس األربعاء
عن تـسـجـيل نـحـو  12000إصـابة
جــديـدة بــكــوفــيـد خالل الــســاعـات
اضـية وهـو ما األربع والـعشـرين ا
ـثل أعلى حـصيـلة يـومية تـسجل
مـنذ بـداية الـوباء قـبل ما يـقرب من
.سـجــلت اســرائـيل 11978 عــامــ
إصــابـة جــديـدة بــكـوفــيـد الــثالثـاء
مــتـجــاوزة بــذلك الــعـدد الــقــيـاسي
الـسـابق الـذي بـلغ  11344إصـابة
رُصــدت في  2ايـــلــول/ســـبــتـــمــبــر
.2021ويوجد حالـيًا نحو  60ألف
مريض بكـوفيد في إسرائـيل بينهم
 125حـالـة خــطـيـرة وفــقًـا لـوزارة
الــصـحــة.تــلــقى مــا يــقـرب من 4,3
مـلـيـون من سـكـان إسـرائـيل الـبـالغ
عـددهم  9,4مــلــيـون نــســمــة ثالث
جـرعـات من لـقـاح مـضـاد لـكـوفـيـد.
وبـدأت إسـرائـيل اإلثـنــ بـتـطـعـيم
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن
 60عـــامًــا والــعــامـــلــ في مــجــال
الصـحة بـجرعة لـقاح رابـعة.وتوقع
رئـــيس الــوزراء نـــفــتــالي بـــيــنــيت
الـثالثــاء اسـتــمـرار ارتــفـاع حـاالت
ـــواطـــنـــ عـــلى االصـــابـــة وحث ا

التطعيم.
b¹«e²  œbŽ

وقـــال بــــيــــنـــيـت خالل جــــولـــة في
مـــســــتـــشــــفى وسط اســــرائـــيل إن
وجة اآلن تتزايـد بالفعل ونتوقع "ا
أن يــــكـــون هــــنــــاك عــــشـــرات آالف
ـقـبـلة" ـؤكدة فـي األيام ا احلـاالت ا
ستـشفيـات احمللية حيث تـستعـد ا
الســـتــــقــــبــــال عــــدد مـــتــــزايــــد من
ـرضى.وقـال إن "الـنـبـأ الـسـار هو ا
أننـا نلـمس مفـعول هـذه اللـقاحات

لـذا فــإن أي شــخص يــحـصـل عـلى
تــطــعــيم ويــضع الــكــمــامــة بـشــكل
صـــحــيح قـــد ال يــصـــاب بــأعــراض
ـــرض في خـــطـــيـــرة ويـــتـــجـــاوز ا
غـضــون أيـام قـلـيــلـة".بـلـغ مـجـمـوع
ـــســـجــلـــة رســـمـــيًــا في احلــاالت ا
إسرائـيل نـحو  1,4م ليـون إصـابة

بينها  8247 حالة وفاة.
 U½UŠ ‚öſ«

وأعـلنت هـونغ كـونغ امس األربـعاء
عن قـيـود جـديدة صـارمـة لـلـحد من
فــيـــروس كــورونــا ومـــنــهـــا حــظــر
الــرحـالت اجلـويــة مـن ثـمــاني دول
وإغـالق احلــــــانــــــات والــــــنــــــوادي
ـطاعم مـن تقد الريـاضيـة ومنع ا
الــطــعــام مــســاء وذلك بــعــد رصــد
تـحورة أوميكرون على إصابات با
أراضـــيــهــا.وتــشــكـل هــذه الــقــيــود
ضـربـة اقتـصـاديـة جديـدة لـلمـديـنة
ــيـا الــتي تـعــد مـركــزا جتـاريــا عـا
وتـسـعى إلى تطـبـيق استـراتـيجـية
"صــفـــر كــوفــيــد" الـــتي جنــحت في
إبــقـاء عــدد اإلصــابـات مــنــخـفــضـا
لـــــكــــــنـــــهــــــا عـــــزلـت األهـــــالـي عن
الـعـالم.وعـلـى غـرار البـر الـصـيـني
تـــطــبق هـــونغ كــونـغ مــنــذ تـــفــشي
الوباء تدابير من األكثر صرامة في
العالم تـشمل إغالق احلدود فـعليا
وحـــجــــر صـــحي ألســـابـــيع وعـــزل
أماكن محددة وإجراء فحوص على
نـطــاق واسع.ســجــلت هـونـغ كـونغ
 114إصــابـــة بــأومــيـــكــرون حــتى
مـســاء الـثالثـاء. ورصــدت غـالــبـيـة
ـطار أو خالل حجر اإلصابات في ا
إلـزامي في الـفـنـدق مدته  21يـوما
يُـــفـــرض عـــلى غـــالـــبـــيـــة الـــركــاب
.وتب أن تفشيا محدودا الواصل

وظـفي شركة للـمتحـورة مرتبـطا 
كـاثي بـاسـيـفـيك اجلـويـة في األيام
ـاضــيـة واســتـدعى فــرض قـيـود ا
ــسـؤولـة صـارمــة جـديــدة.وقـالت ا
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــديــنــة كــاري الم
لـلصـحافـيـ إن مسـؤولي الصـحة
ــتـحـورة يـخـشــون اآلن أن تـكـون ا
أومـــيــكـــرون الــشـــديــدة الـــعــدوى
تـــــــتـــــــفــــــشـى بـال ضــــــجـــــــيـج في
اجملـتـمع.وأضـافت "سجـلـنـا حاالت

حُـددت مـصـادرهـا لـكن لـيس مـسار
انــتــقــالــهــا".وســتُــحــظــر الــرحالت
اجلـــويـــة من اســـتـــرالـــيـــا وكـــنـــدا
وفـــرنـــســا والـــهـــنـــد وبــاكـــســـتــان
والـفـيلـيـبـ وبريـطـانيـا والـواليات
ـتحـدة اعـتبـارا من مـنتـصف ليل ا
.وأكدت الم أنه اجلمـعة وألسـبوعـ
"لن يُسـمح لرحالت الـركاب من تلك
الــدول بـالــهــبـوط فـي هـونـغ كـونغ
ولـن يُـــســــمح لـألشـــخــــاص الـــذين

طاعم بعـد السادسة مساء داخل ا
مع الـســمـاح بــخـدمــة االسـتالم من
طعم.تراوحت تـدابير هونغ كونغ ا
ـتشددة واخلـفيفـة خالل فترة ب ا
الــوبـاء ومن بــيــنــهــا فـرض وضع
طـاعم ومنع الـكمـامة وقـيود عـلى ا
الـــتـــجـــمـــعـــات ألكـــثـــر من اربـــعـــة
أشـــخــاص فـي األمــاكـن الــعـــامــةم
حـتى خالل فـتـرات لـم تُـرصـد فـيـها

حاالت محلية ألسابيع متواصلة.

ـقاوم ومـا تقدمه الـشخصـية االنـسانيـة من ردود افعال ان كل انواع الـسلوك ا
ـنـغـصـات احلـياتـيـة كـافه فـان الـهـدف الرئـيس في جتـاه ا
ذلك يتـمحور في احلصـول على الرضا الـنفسي الذاتي
فـان حتقق فقد حتقـق كل شيء لدى الفرد بل قاد ذلك
الى الــشـعــور بــاالمن الــنـفــسي وجــودته جتــاه مــعـنى

احلياة .

×h∫ طبيب يفحص مواطنا للتأكد من االصابة بكورونا

أقـــامـــوا فـي تـــلك الــــدول بـــركـــوب
طـائــرات مـتـجــهـة إلى هــونغ كـونغ
ومـن بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا رحـالت
الـــتـــرانـــزيـت".وســـتُـــلـــغى جـــمـــيع
الـفـعالـيـات الكـبيـرة فـيمـا سـيتـع
عـلى عـشــرات األنـشـطـة الــتـجـاريـة
ومن بــيــنــهــا احلــانــات والــنـوادي
الـــلـــيــــلـــيـــة وقـــاعــــات الـــريـــاضـــة
وصـــالـــونــــات الـــتـــجــــمـــيل إغالق
أبـوابـهــا.وسُـيـمـنع تــقـد الـطـعـام
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 كل فـرد في هـذا الــكـون الـفـســيح لـديه اشـيـاء دفــيـنـة او مـدفــونـة في عـقـلهِ
ـا ــمـكن ان تـتـحــول الى مـجـلــدات من كـلـمـات او كالم  ,ر الالواعي  من ا
التـشكل تـلك الـكلـمات بـالـنسـبـة لالخرين اي اهـميـة ضـمن سلـسـلة  احلـياة
وحـركتها التي  التـتوقف عند وفـاة عبقري او شخص عـزيز او حدوث كارثة
ا تشكل تلك الكلمات او من الـكوارث الطبيعية بكل شكل من اشكالها . ور
اخلـواطر اهـميـة كبـيرة او قـصوى لدى الـبعض االخـر ..اليهم ان كـانت هذه
ــهم ان يـبــوح بـهـا الــفـرد بــكل صـدق واخالص ويــطـرحــهـا عـلى او تـلك ..ا
مـسـرح احلـيــاة الـكـبــيـر او يـشـاركــهـا مع االخـرين كــمـا يـفــعل الـبـعض في
احملـتويـات الكـثيرة الـتي ينـجزونـها في حـياتـهم اليـوميـة على مـوقع اسمه –
ـواقع االخرى التي صارت جـزءا من حياة االنسـان اليومية الـيوتيوب  –او ا
. تـكونت لـدي هذه الفـكرة دون سابق انـذار وقررت ان اكـتب كل مايدور في
خـلدي او ذهني عن اشيـاء شاهدتها في حـياة امتدت من سن الـطفولة حتى
حلـظة اعـداد هذه احلروف ..سـنوات تـخلـلتهـا احداث كـثيـرة وافراح ودموع
وتـأمالت وحتوالت في مجاالت مختلفة بعضها جميل والبعض االخر طوقها
تدفقة السـباب شخصية وغيـر شخصية اثرت على احلـزن وااللم والدموع ا
سيـر احلياة بنسبة معينة لكنها كانت دروس التنتهي . ستكون هذه الكلمات
ـثـابـة تـاريخ طـويل جلـيـل لم يـكن مـوجـودا او مـتـواجـدا حلـظـة حـدوث تـلك
ـا سـيـقـول الـبـعض  –ان طـالــعـهـا  يـومـا مـا – اخلـاطـرات او اخلـواطــر. ر
اليـهـمـني مـايـحـدث لـهـذا الـشـخص او ذلك االنـسـان النـهـا احـداث مـرت مع
الـزمن وليس لهـا تاثيـر على الواقع الـذي اعيش فيه . هذا صـحيح ولكن من
يـدري لـعل حـركـة او كـلـمـة او حـادثـة مـدونـة في مـكـان مـا قـد تـغـيـر مـجـرى
االحـداث وقد تخلق شـيئاً لم يكن في احلـسبان وتكـون حلظة انطالق لـتغيير
واقع الى واقع اخـر يـخـدم االنسـان والـبشـريـة بـشكـل عام . انـسـان او فرد
مـكن ان يغيـر مجـرى التاريـخ نحو االفـضل او االسوأ كـما فعل واحـد من ا
هـتـلـر او صـدام او بـوش ,او شـخـص اخـر عـاش ومـات في زمن لم اكن انـا
هم ان نبدأ اعـرفه او موجود فيه على قيد احلياة. اليهم مرة اخرى  ,ولكن ا
من جـديد ونـحاول تغـييـر واقع مؤلم او الـيم نعـيش فيه نـحن العـراقيـون منذ
زمن لـيس بالقلـيل. هذه السلـسلة ستـكون اجترار لتـاريخ فرد من افراد هذا
الــعــالم لم يـكـن له فـيه اي تــأثــيـرعــلى احلــيـاة من الــنـاحــيــة الـســيـاســيـة او
االجـتماعـية او االقـتصاديـة ولكن يشـعر ان عـليه واجب ينـبغي  الـقيام به او
ـا يكـون لها اجنـازه وهو اخراج كـل مايدور في ذهـنه فلـعل حادثـة معـينة ر
دور في اسـعاد انسـان اخر في حلظة من حلـظات الزمن الـتي التتوقف ابدا
اال بـأمـر اخلـالق اجلـبــار . اتـمـنى وبـرغـبـة صــادقـة ان يـحـاول كل فـرد تـقع
ــذكــرات او نــظــراته عــلى هــذه احلــروف ان يــطــالــعــهـا  –اقــصــد جــمــيع ا
اخلـاطرات  –بـدقة ويحـللهـا بطـريقة مـنطـقية وال يـحاول ان يحـكم على حـلقة
من هـذه احللـقـات بـطريـقـة عـشوائـيـة انـتقـامـيـة الظهـار الـعـيوب واالنـتـقادات
اجلـارحـة في موقـع من مواقع تـلك الـكـلـمات . اتـمـنى من كل قـلـبي ان يـعود
ـتص الـعـراق الى سـابـق عـهدة  –وان نـتـخـلص من كل  غـريب يـحـاول ان 
خـيرات الـعراق بطـريقـة او اخرى حتت مـسمـيات وعـناوين شـبعـنا مـنها ولم
تـعد تشكل اي اهمـية في عقولنـا الالواعية النها صارت
مـعــروفـة لــلـقــاصي والــداني انـهــا التـصب في خــدمـة
ا تصب في مـصالح جهات اخـرى تنتمي الـعراق وا
الى هـذا العـالم الـفسـيح . عاش الـعراق وسالمـا لكل

فقراء العراق.
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ـواجهة ب { واشنطن (أ ف ب) - ا
جو بايدن ودونالد ترامب عن بعد لن
حتـدث إذ ألـغى الـرئـيس اجلـمـهوري
الــســـابـق عــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحـــافي
اخلميس بعد عام تـماما على اقتحام
أنـــــصــــاره الـــــكــــابـــــيــــتـــــول مــــقــــر
الــكــونـغــرس.وأكــد تــرامب في بــيـان
الثالثاء أنه سـيتحدث في  15كانون
الــثــاني/يــنــايـر فـي جتـمـع في واليـة
أريـزونـا.وأضـاف أنّه قـرّر إلـغـاء هـذا
ـــؤتــــمــــر الــــصـــحــــافي "فـي ضـــوء ا
االنـحـيـاز الــكـامل وانـعـدام الـنـزاهـة"
اللذين برهنت عنـهما على حدّ قوله
انيـة التي حتقّق كلّ من اللجـنة البـر
فـي مالبـــــســـــات اقـــــتـــــحـــــام مـــــقـــــرّ
الـــــكـــــونـــــغـــــرس ووســـــائـل اإلعالم
ـلـة".وأكــد مــجـددا من دون أن ــضــل "ا
يـــقـــدم اي دلــــيل أنّ االنـــتــــخـــابـــات
الرئاسية التي خـسرها أمام الرئيس
جو بـايدن في نـهاية  2020شابـتها
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ــة الـقــرن" عـلى مــعـتــبـرا أنــهـا "جـر
رشّح اجلمهوري تقدّم الرّغم من أنّ ا
عـــلــيـه بـــأكــثـــر مـن ســـبــعـــة مـاليــ
صــوت.ولم يـوضح تــرامب األســبـاب
ؤتمـر الصحافي التي دفعته إللـغاء ا
الـــذي كــان يــفــتـــرض أن يــعــقــده في
مـنـتـجـعـه الـفـخم مـاراالغـو في واليـة
فلوريدا (جنوب شرق).وتزامن إعالن
ترامب مع حلظة تأمل في الكونغرس
األمـــيــركـي في واشــنـــطن واعـــتــبــره
مـــــنـــــتـــــقــــدو الـــــرئـــــيس الـــــســـــابق
"اســـتـــفـــزازا".لــكـن يــبـــدو أيـــضــا أن
احــتـمــال أن يـتـحــدث تـرامـب يـحـرج
ــعـســكــر اجلـمــهـوري الــذي مـا زال ا
لـلـرئيـس السـابق تـأثـيـر هـائل عـليه.
ومـــعـــظم مـــؤيـــدي احلـــزب احملـــافظ
يـتـبـنـون في الـواقع فـرضـيـة "سـرقـة"
االنتـخـابات الـرئاسـيـة األخيـرة التي
روج لـها تـرامب.وقـال كـارل تـوبايس
أستاذ القانون في جامعة ريتشموند

ـكن الـقــول إن سـلـوك تـرامب غـيـر "
مــسـبــوق في الــتــاريخ األمـيــركي. لم
يـــحـــاول أي رئــيـس ســابـق تــشـــويه
ســــمـــعـــة خــــلـــيـــفــــته والـــعــــمـــلـــيـــة
ــوقــراطــيــة".ومع قــرار دونــالــد الــد
ـؤتــمــر الــصــحـافي تــرامب إلــغــاء ا
ســـيــلــقـي جــو بــايــدن بـال مــواجــهــة
مــبـــاشـــرة اخلـــمـــيس خـــطـــابـــا في
الــكـونــغـرس بـعــد سـنــة تـمــامـا عـلى
مــحــاولــة آالف من أنــصــار الــرئــيس
انـي اجلمـهـوري السـابق منـع البـر
ـــــــــصـــــــــادقـــــــــة عـــــــــلى فــــــــيـه مـن ا
تـحدثة انتخـابه.وقالت جـ ساكي ا
بــاسـم بــايــدن الــثـالثــاء إن الــرئــيس
"سـيــتـحـدث عن الــعـمل الـذي ال يـزال
يــتـعـ الــقـيـام به لــضـمـان وتــعـزيـز
وقـراطيـتـنا ومـؤسسـاتنـا لرفض د
الكراهية واألكـاذيب التي رأيناها في
السادس من كانون الـثاني/يناير من
أجل تــوحـيــد الـبالد".مــنـذ انـتــخـابه
يــتــجـنب جــو بــايــدن عـلى مــا يــبـدو
مـواجـهـة مـبـاشرة مـع "الرجـل اآلخر"
أو "رجل الفترة السابقة" كما يسميه
الـرئـيس والـبـيت األبـيض خـصـوصا
لـتـفـادي ذكـر اسم خـصم مـحـتـمل في
االنـــتـــخــــابـــات الـــرئـــاســــيـــة لـــعـــام
.2024رســمــيــا يــنــوي جــو بــايـدن
الـتـرشح لـواليـة جديـدة بـيـنـمـا يـؤكد
الرئيس اجلمهوري السابق أنه يفكر
فـي ذلك.ورأت الرا بـــــراون أســــتــــاذة
العـلوم السـياسيـة في جامـعة جورج
ـــكن لــــلـــرئـــيس واشــــنـــطن أنـه "ال 
ونــائــبــة الــرئــيس (كــامــاال) هــاريس
ـتـمثل بـالهـجوم دخول هـذا اجملال" ا
ــبــاشـر "ألنــهم ال يــريـدون الــكالمي ا
إعــطــاء االنــطـــبــاع بــوجـــود حــمــلــة
اضطـهاد" مـدبـرة من البـيت األبيض
وهــو تـــعـــبــيـــر اســـتـــخــدمـه تــرامب
بــاســتــمــرار.وقــالت بــراون إن "إدارة
بـايــدن اعـتـقـدت أنه بــاتـخـاذ قـرارات
ســيــاســيــة جــيــدة كل هــذا ســيــزول
لكـننـي أعتـقد أن هـذه سذاجـة".ويرى

بــايــدن أن أفــضل طـريــقــة لــتــطـويق
دونـــالــد تــرامـب هي الــتـــوفــيق بــ
الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطى األمـــيـــركـــيـــة
ـوقــراطـيــة الـتــمـثــيـلــيـة عــبـر والــد
ضـمـان الـوظـائف والـقـوة الـشـرائـيـة
وبـــعض الـــطـــمـــأنـــة في مـــواجـــهـــة
ـة.لـكن الـرئـيس الـذي تـتـراجع الـعـو
شـعـبــيـته يـكـافح لـتــحـقـيق الـنـتـائج
أمولة في بلد يشعر بسأم كبير من ا
موجة جديـدة من الوباء وإصالحاته
االجــتــمـاعــيــة الـكــبــرى مـعــطــلـة في
ـــعـــيـــشـــة الـــكـــونـــغـــرس وكـــلـــفـــة ا
تــرتــفع.وقــالـت ريــتــشل بـــيــتــكــوفــر
ـقـربة من اخلـبـيرة اإلسـتـراتـيجـيـة ا
وقـراطي إنه عـلى جو عـسـكر الـد ا
بايدن مواجهـة رجل األعمال السابق
واحلــــزب اجلــــمــــهــــوري بــــقــــســـوة
أكــــبـــر.وأضـــافت أنـه في مـــواجـــهـــة
دونـالـد ترامـب الذي دعـم مؤخـرا في
بيان الزعـيم اجملري احملافظ فـيكتور

أوربان "يجب أن نكون صريح جدا
بشأن ما يـعنيه ذلك" مـعتبرة أن ذلك
طريـقة لـلـرئيس الـسابق "لـيشـير إلى
ما يريده ألميركـا وهو ليس مستقبال
وقراطـيا".لكنـها عبـرت عن أسفها د
ألن "هــنــاك حتــفــظــا حــقــيــقــيــا عــلى
ـــدى شـــراســـة هـــجــوم االعـــتـــراف 
ـوقــراطـيـة".ورأى الــيـمــ عـلى الــد
كارل توبايس أن "التهديدات احلالية
وقـراطية حقيـقية ومقـلقة" لكنه للد
ـتـحدة تـغـلبت يـعتـقـد أن "الواليـات ا
عـلى أزمـات أكـثـر خـطـورة وال سـيـما

احلرب األهلية".
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ــشـــرعــون األمـــيــركـــيــون وال يـــزال ا
يـــحـــاولـــون جتـــاوز االنـــقـــســـامـــات
العـميقـة التي خلـفهـا اقتحـام أنصار
بنى الرئيس السابق دونـالد ترامب 
الكـابيـتول هـيل قبل عـام في محـاولة
صادقة على فوز جو بايدن في نع ا

االنــتـخــابـات الــرئـاســيـة.وقــال زعـيم
ـوقـراطيـ في مـجلـس الشـيوخ الد
تــشـاك شـومــر قـبل أيــام قـلـيــلـة عـلى
الـذكــرى الـســنـويــة إن "الـسـادس من
كانـون الثـاني/ينـاير  2021سيـبقى
في الــذاكـرة إلى األبــد يــوم عـار دائم
ونـــقـــطــة ســـوداء دائـــمــة فـي تــاريخ
ـوقـراطــيـة األمـيـركـيـة".وأضـاف الـد
"كـــــــان الـــــــهـــــــدف من ذلـك إلـــــــغــــــاء
وقراطينا. نشـكر الله أنهم فشلوا د
فـي ذلك".ويـــقـــصــد شـــومـــر حـــشــود
ــتـظـاهــرين الــذين جـاؤوا حــامـلـ ا
أعالمـا علـيـها اسم "تـرامب" ووقـفوا
ـكــان حـيث كـان قـبـل عـام في نــفس ا
شــــــومــــــر يــــــلـــــــقي كـــــــلــــــمــــــتـه في
الكابيتـول.وكان من ب تلك احلشود
الـنــاشط في حـركـة كــيـو-آنـون الـذي
بــات مــعـروفــا بــخــوذته الـتـي حتـمل
قـرنا حـيـوان الـبيـسـون وجـاء عاري
الـصدر حـامال مـيـكـروفونـا.عـلى بـعد
خــطـــوات قــلـــيـــلــة وضـــعت شـــاشــة
تـلـفـزيـونيـة لـعـرض فـعـالـيـات إحـياء
ذلك الـــيـــوم اخلــــمـــيس. وســــيـــلـــقي
الرئـيس جو بـايـدن كلـمة إضـافة إلى
سؤول الذين سيتحدثون عدد من ا
ــقـرر عن وقــائع تـلـك األحـداث.ومن ا
ايـــضــا إجـــراء حــوار بـــ مــؤرخــ

بــهـــدف "وضع أسس وحـــفظ روايــة"
الـــــــــــــســـــــــــــادس مـن كـــــــــــــانـــــــــــــون
ـؤسسة الثـاني/ينـاير.فـحتى داخل ا
التي  اقـتـحامـها يـدور نقـاش حاد
حـول حـقـيــقـة مـا حـدث.وفي األشـهـر
ـاضـيــة سـعى مـسـؤولـون الـقــلـيـلـة ا
منـتـخبـون مقـربـون من ترامب لـلدفع
برواية مـختلـفة عن تلك الـتي يرويها
ـــوقــــراطـــيـــون.ويــــقـــولـــون إن الـــد
الـســادس من كـانــون الـثـاني/يــنـايـر
كان مجرد أعراض لكل األخطاء التي
ـوقـوفـ على خـلـفـية حـدثت وبأن ا
األحــــــــــــداث هـم "ســــــــــــجــــــــــــنــــــــــــاء
سـيــاسـيــون".وقـبل أقل مـن عـام عـلى
انـتـخـابـات نـصـفـيـة حـاسـمـة يـطـلق

الــبـعض مـن زمالئـهـم دعـوات فــاتـرة
لــلـمــضي قــدمـا.وقــالت اجلــمـهــوريـة
جـونـي إرنـست الــعـضـو فـي مـجـلس
الشيوخ "لدينا دوائر انتخابية علينا
الـعــمل من أجـلــهـا يـجـب أن يـنـصب
تركـيزنا هـناك". والـعديـد من زمالئها
قــــرروا عـــدم حــــضــــور فـــعــــالــــيـــات
اخلـــمــيس.وعـــلى مــواقع الـــتــواصل
ـــــنـــــشــــورات االجـــــتــــمـــــاعـي وفي ا
الـصـحـافــيـة بل حـتى في أروقـة هـذه
ـهــيـبـة تـثــيـر الـروايـات ـؤســسـة ا ا
ـتـضـاربـة لـتـلك األحداث ـتـعددة وا ا
نــقـاشــا حـادا. وجــراح الــسـادس من
كـــانــــون الـــثــــاني/يــــنـــايــــر ال تـــزال
مـــــفــــتـــــوحــــة.وقـــــال الــــســـــنــــاتــــور
ـوقــراطي كـوري بــوكـر لــوكـالـة الــد
فرانس برس "أعتقد أنه ال يزال هناك
الكـثيـر من األذى واأللم لكن حـصلت
أمور جيدة كثيرة".وقد أزيلت األلواح
اخلـشـبـية الـكـبـيـرة الـتي كـانت تـسد
بعض النوافذ ألشهـر فيما استُبدلت
كسرة التي ظلت األلواح الزجاجية ا
حــــتى وقـت قـــريب تــــذكـــر اجلــــمـــيع
بـأعـمـال الـعــنف الـتي وقـعت في ذلك
الـيـوم من شـهـر كـانـون الـثـاني.وأكـد
قـائـد شرطـة الـكـابـيـتـول الثـالثاء في
مؤتمر صـحافي أن مبنى الـكونغرس
األميـركي آمن.وأعـلن ترامب الـثالثاء
ـؤتـمـر الـصـحـافي الـذي كـان إلـغـاء ا
مقرّراً أن يعقده اخلميس في فلوريدا
ــــــنـــــاســــــبـــــة ذكـــــرى اقــــــتـــــحـــــام
الـــكــونــغـــرس.وقــال في بـــيــان نــشــر
الثالثاء إنه سـيتحدث في  15كانون
الــثــاني/يــنــايـر فـي جتـمـع في واليـة
أريـزونـا.وأضـاف أنّه قـرّر إلـغـاء هـذا
ـــؤتــــمــــر الــــصـــحــــافي "فـي ضـــوء ا
االنـحـيـاز الــكـامل وانـعـدام الـنـزاهـة"
اللذين برهنت عنـهما على حدّ قوله
انيـة التي حتقّق كلّ من اللجـنة البـر
فـي مالبـــــســـــات اقـــــتـــــحـــــام مـــــقـــــرّ
الـــــكـــــونـــــغـــــرس ووســـــائـل اإلعالم

ضللة". "ا دونالد ترامب 
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سـلطـان نـزاربايـيف الـذي تـنحى من
الــســلــطــة في  2019وخــلــفه قــاسم

والي له. جومارت توكاييف ا
…b¹d  U¹«e

ونـزاربـاييـف البـالغ  81عـاما وحـكم
كازاخستان منذ  1989يسيطر على
مقـاليد احلـكم بصـفته رئـيس مجلس
األمـن و"قـــــائــــــد األمـــــة" وهـــــو دور
ـنــحه مــزايــا فــريـدة في دســتــوري 

صنع القرار وحصانة من احملاكمة.
و أطـلـقت شرطـة كـازاخـسـتـان قـنابل
صوتية لتفريق حشد يضم نحو ألف
شخص يـحتـجون عـلى زيادة أسـعار

الـغــاز عـلى الــرغم من قــرار الـرئـيس
إقـالـة احلكـومـة في مـحـاولة لـتـهـدئة
ــتــظــاهـريـن في مــدن عـدة مـن هـذا ا
البـلد الـذي يـحكـمه نظـام استـبدادي
في آسيـا الوسـطى.وأطلـقت الشـرطة
ـاتـي كـبـرى مـدن كــازاخـسـتـان في ا
قنـابل صـوتيـة بـاجتاه أكـثر من ألف
بنى متظـاهر كـانوا يسـيرون نحـو ا
دينة الرئيسي لإلدارة احمللـية في ا
حـســبـمـا قـال مــراسل وكـالـة فـرانس
تـظاهـرون في ساحة برس.وجتـمع ا
ـــــبـــــنى بـــــعـــــد لــــيـــــلـــــة من قـــــرب ا
ــســبــوقــة في االضــطـــرابــات غــيــر ا

جـــمـــيع أنــحـــاء الـــبالد أعــقـــبت رفع
أسـعـار الـطـاقـة. وحتـدثت مـعـلـومات
ـــبــنى ـــتــظـــاهــرين ا عن اقــتـــحــام ا
ودخــــوله.وحتــــدث مــــراسل فــــرانس
بــــرس عن حـــالــــة من الـــفــــوضى في
اتي حيث يبدو أنه  إطالق الغاز ا
ـسـيل لـلـدمـوع.أقـال الـرئـيس قـاسم ا
جـومـرت تـوكـايـيف احلـكـومـة وأعـلن
حــالــة الــطــوار األربــعـاء ردا عــلى
احـــتــجــاجـــات انــدلــعـت بــعــد زيــادة
أسـعار الـغـاز و تفـريقـهـا بالـقـنابل
سيل لـلدموع ليل الصوتـية والغـاز ا
الثالثاء األربعـاء من قبل الشرطة في

ــاتي.وذكــرت وزارة الــداخــلــيــة في أ
بــيــان أن أكــثـر مـن مـئــتي مــتــظــاهـر
اعــتـقـلــوا بـتـهــمـة "اإلخالل بـالــنـظـام
الـــعـــام" و 95من رجــــال الـــشــــرطـــة
ــتــظـاهــرين جــرحــوا. وأضــافت أن ا
قاموا "باستفـزازات" عبر قطع الطرق
رور.وسـيتولى نائب رئيس وحركة ا
الوزراء عليخان اسماعيلوف منصب
رئيس الـوزراء باإلنـابة حـتى تشـكيل
حـكـومـة جـديـدة.أعـلن الـرئـيس حـالة
الطوار حتى  19كانون الثاني في
مــنــاطق مــاجنــيــســتــاو حــيـث بـدأت
اتي حـيث يـطبق ظـاهـرات وفي أ ا
حظر جتول ليلي من الساعة 23,00
إلـى الـســاعــة الـســابــعـة بــالــتــوقـيت
احملـــلي.وقــبل ســاعـــات قــلــيــلــة دعــا
تـوكـاييـف السـكـان في مـقـطع فـيـديو
نُشر على موقع فيسبوك إلى الهدوء.
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وقال "لـسنـا بـحاجـة إلى صراع" بـعد
أن حذر احملتج في وقت سابق من
أي "اســـــتـــــفــــــزاز".وبـــــدأت حـــــركـــــة
االحـــتـــجـــاج األحـــد بـــعــد زيـــادة في
ـسـال في أسـعــار الـغـاز الــطـبـيــعي ا
مديـنة جانـاوزن بغـرب البالد قبل أن
تــمــتــد إلى مــديــنــة أكـتــاو الــكــبــيـرة
الــواقــعــة عــلى بــحــر قــزوين ثم إلى
اتي.وحـاولت احلكـومة في الـبداية أ
ـتظـاهـرين لـكن دون جدوى تـهدئـة ا
عبر خـفض سعـر الغاز وتـثبيـته عند
 50تنـغي ( 0,1يـورو) للـتـر الـواحد
ـنـطــقـة مـقـابل  120في بـدايـة في ا
ـاتي رأى صحـفـيو وكـالة العـام.في أ
فـرانس بـرس الــشـرطـة تـفـرّق حـشـدا

يضـم نحـو خـمسـة آالف شـخص ليل
الــثالثــاء األربـعــاء بـقــنــابل صـوتــيـة
وغـــازات مـــســـيــــلـــة لـــلـــدمـــوع.وردد
ــتـظـاهــرون الـذين هــاجم بـعــضـهم ا
سيـارات هتافـات منـاهضة لـلحـكومة
مـثـل "لـتـسـتــقل احلـكـومــة" و"لـيـرحل
الــــرجـل الــــعــــجــــوز" في إشــــارة إلى
الـــرئـــيس الـــســــابق نـــور ســـلـــطـــان
نــزاربـــايــيف داعم الـــرئــيس احلــالي
وصـاحـب الـنـفـوذ الــكـبـيــر.وتـعـطـلت
منصات الـتواصل الكـبرى "واتساب"
و"تلغرام" و"سيغنال" في كازاخستان
األربعاء بينـما حجبت مواقع وسائل
ـــــســــــتـــــقــــــلـــــة عـــــلـى مـــــا اإلعـالم ا
يبدو.وحتدث الـتلفـزيون األربعاء عن
ـعـاجلـة الـغاز اعـتـقـال مديـر مـصـنع 
ومـــــســــــؤول آخـــــر في مــــــنـــــطـــــقـــــة
ماجنيستاو حيث تقع جاناوزن.وقال
ـصـدر إنهـما مـتـهمـان ب"زيادة هذا ا
سعـر الـغـاز دون سـبب" ما "أدى إلى
احتجاجات حـاشدة في جميع أنحاء
الـــبالد".عــانت كـــازاخــســتـــان أكــبــر
اقتصاد في آسيـا الوسطى اعتاد في
ـو من رقم اضي على مـعدالت  ا

من تـبـعـات انـخـفـاض أسـعـار الـنـفط
ا واألزمـة االقتـصـاديـة في روسـيـا 
أدى إلى انــخــفــاض قــيــمــة الــتـنــغي
الــــــكـــــازاخــــــســــــتـــــانـي وتـــــضــــــخم
قـوي.وتـعـتـمـد مـنـطـقـة مـاجنـيـسـتـاو
ـسال كـمصدر على الـغاز الـطبـيعي ا
رئيـسي لـوقود الـسيـارات وأي زيادة
في سـعـره تـؤدي إلى ارتـفـاع أسـعـار
نتجات الغذائية التي بدأت بالفعل ا

في االرتفاع منذ بداية كوفيد-.19
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ــاتي (كـازاخــســتـان) (أ ف ب) - { ا
ــتــظــاهــرين دخــلت مــجــمــوعــة من ا
األربـعـاء مـبـنى اإلدارة الـرئـيـسي في
ـــاتي الـــعـــاصـــمـــة االقـــتـــصـــاديـــة أ
لكازاخسـتان التي تشـهد اضطرابات
غـير مـسـبـوقـة بعـد زيـادة في أسـعار
الغاز.وأطلقت الشـرطة قنابل صوتية
سـيل للدمـوع ضد حشد من والغاز ا
تـظاهـرين لكـنها لم تـنجح في آالف ا
ــبـــنى حــسب مـــنــعـــهم من دخـــول ا
صــحـــافي في وكــالـــة فــرانس بــرس.
ـتـظاهـرون عـلى هراوات واستـولى ا
ودروع للـشرطـة.و توقيـف أكثر من
 200شخص خالل التـظاهرات التي
خرجت في أنحاء الدولة الـسوفياتية
السـابقة في أعـقاب قـرار مطـلع العام
سـتخدم ـسال ا زيادة أسعـار الغاز ا
عـلى نـطـاق واسع وقـودا لـلـسـيـارات
في غـرب هذا الـبـلـد حـسبـمـا أعـلنت
الـشرطـة صـبـاح امس األربـعـاء.ونزل
ـاتي ـتـظـاهـرين إلى شـوارع أ آالف ا
وفي مــنــطـقــة مــنـجــيــسـتــاو (غـرب)
معتبرين قرار رفع األسعار غير عادل
في ضوء احتياطي الطاقة الكبير في
هذا الـبلـد الغـني بالـنفط والـغاز.بـعد
ظهر األربـعاء شـاهد مراسـلو فرانس
ـاتي رجـاال بـزي الـشـرطـة بـرس في ا
وهم يـرمـون دروعــهم وخـوذاتـهم في
. ورفض كـومـة ويـعـانـقـون احملـتجـ
الــرجـــال بـــزي الــشـــرطـــة الــتـــحــدث
.وهتفت امرأة وهي تعانق للمراسل
ـــتـــظــاهـــرين "انـــتـــقـــلــوا إلى أحــد ا
جانبـنا"وتـمثل التـظاهرات أكـبر حتد
لــلــنـظــام الــذي أرسـاه الــرئــيس نـور

بغداد
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هـو اجمل واحلى واروع بيت من البيـوتات التي يتحدثون عـنها  بيتي وبيتك
وبـيت ابـناء وطـني بـاي  مـادة  تـشيـيـده بـها يـسـتـظـلون به  والـتي عـمـقـها
واسـاسهـا احلب  وينعـمون بـوارفه ظله يـحمـينـا من كل العـوارض  وسقفه
مـنبع يحـميك من كل كوارث الـدنيا الـطبيـعية ام الـبشرية الـسيئـة التي حلت

على الدنيا هذه االيام 
ـلـهـوف الـبيـت الوطـني مـا يـعـنـيـنـا نـحن ابـناء الـوطن نـتـطـلع الـيه بـلـهـفت ا
ـغرمـ به نحب كل من فـيه بال نـظرة دونـيه او تفـرقة عـنصـرية او طـائفـية ا
بـيت يـضم اجلـمـيـع بال مـنه وال تـسـلط وال تـكـبـر  هـو بـيت االب واالم واالخ
الـكبيـر واالخت الكـبيـرة بيت العـمه واخلاله واالحـفاد واالجداد  ,هـذا البيت
يـشـيـده ويهـتم به كـل ابنـاءه الـذين اسـتـضـلـوا. به وعـاشـوا في كـنفـه  فهل
جنـد من ب ابناء الوطن من يسعى الى ان يرفع من مـكانة هذا البيت ويعز
من شـانه ويكبر ما فيه لـكي يضمن احلضن الدافئ فيه   ,امـنيات تمـنيناها
وعـساها قادمة باذن الـله ما دام هناك اوفياء مضـح من اجله….جميل هو
الـوطن الن كل مافيه جـميل يلـيق به الغزل والـشعر وكـلمات احلـب الراقية 
ال ال يختلف عند حبه  اثنان  من اهله  بل هناك من يزايد في حب وطنه وله

كل احلق بذلك فهو الوطن ايها السادة . 
خالصـة االمـر ايـهـا الـسـادة إن كل مــا اتـمـنـاه ويـتـمـنـاه كل مـواطن اصـيل
حـريص عـلى وحـدة وطنه هـو ان يـسـمع من الـسيـاسـي
ـتنـافـس عـلى عـنـاوين السـلـطة كـلـمـة البـيت الـوطني ا
ـــتـــعـــدده الـــتي شـــيـــدهــا لـــتـــحل مـــحل الـــبـــيـــوتــات ا
ويـحــــــــــرص على بناءها احملتل الطامع بخيرات هذا

البلد .
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حـ كان التنافس يشتد ما بيننا نحن الصغار حول أمر ما  كنا نلجأ الى
بالغة الشيء الكثير !!  توصيفات حتمل من ا

فـبيـنـمـا كـان خـيط الـبـكـرة الـذي يـسـيطـر عـلى الـطـائـرة الـورقـيـة ال يـتـجاوز
امـتـداده اخلـمـسـ مـتـراً .. كـنت مــؤمـنـاً بـأن طـائـرتي الـورقـيـة قـد المـست
الـنجوم وأنا أطلق العـنان لها لتسـبح على نسمات الـهواء القادمة من جرف
الـنـهـر الـذي كـان عـبـوره سـبـاحـة يـعـادل قـطع االطـلـسي بـ ضـفـتي اوربـا

وامريكا !! 
وكـذا احلال مع ركل الـكرة واحملافـظة عـليهـا لبـضع ثوانٍ في زحـمة االقدام
ـدرسـة خالل وقت الـفـرصـة الـقـصـيـرة مـابـ الـتي تـتـقـاذفـهـا في سـاحـة ا
هارة والـقدرة على تـسجيل االهداف تـلك ا الـدروس والذي يشـعرنا بأنـنا 
مـثل علي كـاظم او فالح حـسن او مثل رأسـية حـسـ سعـيد الـسحـرية في

مرمى ايران!! 
لم يـكن رصيـدنـا من الـكلـمـات كـافيـاً إليـجاد تـعـبـيرات مـنـاسـبة نـصف بـها
احلـال  ولذا كـان اللجـؤ الى (عبـارة ما ال نـهايـة ) نوع من الـقول احلاسم
تعلـقة باجنازاتنا الذي نـحاول فيه وضع حد او نهـاية لنقاشـاتنا الطفولـية ا

و قابلياتنا السحرية التي كانت تسكن عقولنا الصغيرة !! 
تـرتسـم ابتـسـامة خـجـولة عـلى وجـهي حـ أقلب صـفـحـات من ذاكرتي في
حلـظـة صـفــاء وهـدؤ وانـا اطـالع  امــتـزاج خـيـوط ضـؤ الــشـمس الـقـادم من
الـسـمـاء مع تـراب األرض عـنـد الـصـبـاح  صـورة تـخـبـرني بـأن احلـيـاة ال

تعرف التوقف !! 
 وكـما المست طائرتي أبـعد النجوم في الـسماء يوم كنت
طـفال  ها انا قد عبرت االطلسي في حلظة لم تخطر
في بـالي يوماً  لـكنهـا احلياة التـعرف النـهايات ولم
نـكن نبالغ نحن الصغار ح كـنا نقول باننا سنصل

الى ما ال نهاية !! 
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الــفــاضـل لــذا قــررت الـــلــجــوء الى
مكـتـبة أحـد الزمالء الـقانـونيـة التي
: أبــيـه وعــمه ورثــهـــا عن احملــامـــ
وجــده وأضــاف الـــيــهـــا من عــنــده
الشيء الكـثير وهـذا الزميل الـعزيز
هـو (نـافـع سـامي بـدري الـسـويـدي)
ــا رفــد مــتــحف الــنــقــابـة الــذي طــا
بالـكتب والـوثائق والصـور الكـثيرة
وأهـمــا الـنـسـخــة االصـلـيـة من صك
ـــــنح وســــام ــــلـــــكي  ـــــرســــوم ا ا
الـــرافـــدين من الـــدرجـــة االولى ومن
ــدني لـــلــمــرحـــوم (نــاجي الــنـــوع ا
الــسـويــدي) أول نـقــيب لــلـمــحـامـ
ـــلك وبــالـــتـــوقـــيع احلي جلـاللــة (ا

غازي) سنة 1934.
ÈËU œ ÂUE

وعندمـا سألته عن مدى تـوفر (نظام
دعـــاوى الـــعـــشـــائـــر) لـــديه دعـــاني
لــلــبــحث عــنه بــنــفــسي ولم أتــوانَ
وذهــبـت تــواً الـــيه فـي مــكـــتـــبه في
نصور حـيث مكتبـته العامرة فيه ا
فـشمـرنـا عن ساعـد الـبحث أنـا وهو
وإحــدى الـــزمــيالت الــعــامالت مــعه
ة فـيها التي نبحث في الكـتب القد
يدل مظـهرها على قـدمها ولـكننا لم
جنـــد طـــلــــبـــتــــنـــا (نــــظـــام دعـــاوى

العشائر).
 وبـيـنـمـا نـحن عـلى وشك االنـتـهاء
ـة لـفـت نـظــري أحــد الــكــتب الــقــد

منزوٍ جانباً بعنوان:
مجموعة القوان 

(حتــتـــوي عــلـى جــمـــيع الــقـــوانــ
وجبها) عمول  ا

نسلخة) (في جميع البالد العربية ا
(عن احلكومة العثمانية)

طبعة العلمية بيروت  1928 ا
- عرَّبِ تعـديالتها وضـبط ترجمـتها

عن االصل التركي  –
عارف أفندي رمضان

وعــنــد الــبــحث في الــفــهـرست وإذا
التشريعات العـثمانية التي جاهدت
فـي احلــصــول عــلــيــهــا ولم أحــصل

عليها موجودة كاملة. 
وكانت مفـاجأة كببـيرة غير مـتوقعة
سـرّت الـزمـيل الـعـزيـز (نـافع) قـبلي
النه يـقــدم خــدمـة لــتــاريخ الــنـقــابـة

واحملاماة.
وقـــــــررت قـــــــبـل أن أضــــــيـف تـــــــلك
التـشريعـات الى اجلزء الـثاني الذي
قـد يـتــأخـر اصـداره نـشـرهـا خـدمـة
لـلـبـاحـثـ الـذين قـد يـضـيف الـيـهم
شيئاً هم بـحاجة اليه. كـانت ترجمة
أو تـعريـب تلك الـتـشـريعـات مـشوب
ـرحـلة ـصـطـلحـات وألـفـاظ تـلك ا
أي مـرحـلــة اصـدار اجملـمـوعـة سـنـة
1928 فــــــــــضالً عـن أن الـــــــــدولـــــــــة
العـثمـانيـة كانت قـد استـعارت عدداً
كبيـراً من مصلـحات الدولة واالدارة
من الـلغـة الـعـربيـة النـها ورثت دول
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الن القوانـ العثـمانيـة كان مايزال
) الى مـعــمــوالً بــهــا في (فــلــسـطــ

سنوات قريبة ولم ترد إجابة.
وعـنــدمــا ســافـرت الى تــركــيــا كـان
هــــمّي االول الــــعــــثــــور عــــلى تــــلك
التـشريعـات فقابـلت نقـيب محامي
واليـة (ســكـاريـا) ثم نــقـيب مـحـامي
(اســطــنــبـول) ووعــدوني بــالــبـحث
عــنـهـا واجــابـتي وخـاطــبت نـقـابـة
ركزية في أنقرة احملام االتراك ا
وزرت مــكـــتــبـــة مــركـــز (االبــحــاث)
نظـمة (الـتعاون االسالمي) التـابع 
بحثاً عـنها وكانـت النتيـجة خائبة

من اجلميع.
وفي مــحـاولــة أخـيـرة راســلت أحـد
ـوضوع احملـام الـسـوريـ عن ا
فأخـبـرني بوجـودها عـنده ولـكنـها
ـا يـسـتوجب لـيـست الـكـترونـيـة 
ذهــــــابـي الى (ســــــوريــــــا) لـالطالع
عـليـهـا وفـعالً عـزمت علـى ذلك لكن
حـــدوث جــائــحــة (كــورونــة) ومــنع

السفر حال دون ذلك. 
لذا صـدر اجلـزء الثـاني من الكـتاب
ــعـــلــومــات وهــو يـــتــضـــمن تــلـك ا
ـوجـزة عن (نـظـام 1876 وقـانون ا
1884)  وقــانــون حــكــام (الــصــلح)
وتــعـرفــة االتـعـاب فـي نـظـام 1876

كاملة.
واستمر بحثي عن تـلك التشريعات
حــتى بــعــد صــدور اجلــزء الـثــاني
ــوضـوع في عــلى أمل اســتـكــمـال ا
الطـبعة اجلـديدة لـلكتـاب إن وفقني

الله لذلك.
وقـبـل مـا يـقـارب الــشـهـر زارني في
ــؤرخــ مــتــحف الـــنــقــابــة أحــد ا
الـفـضالء بـاحـثـاً عن نـظـام (دعاوى
الـعـشــائـر) الـصـادر سـنـة 1916 ثم
ســنـة  1918عن ســلــطــة االحــتالل
الــبــريــطــاني ولـم تــكن الــنــســخــة
االصـليـة الـتي يرغب فـيـها مـتـوفرة

تحف. في ا
وعــزّ عـليّ ألّــا ألـبي طـلـب الـصـديق

السليمانية
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قصتي معها:
لـم تـكن الـدولـة الــعـثـمـانــيـة تـعـرف
ا احملـامـاة بـشكـلـهـا احلـاضـر وا
كانت تمـارس من خالل الوكالء كما
هــو األمـر في الــعـصـور االسـالمـيـة
ـتقاضـون يوكلون السابـقة وكان ا
ن يــــثـــقــــوا فـــيــــهم أيــــا شــــاءوا 
لـيــتــرافــعـوا عــنــهم ويــدافــعـوا عن

حقوقهم أمام القضاء.
وعندما قـررت الدولة العـثمانية في
منتصف القرن الـتاسع عشر تنظيم
رافعـات فيها على وفق احملاكم وا
ـسـتـمـدة من األصــول الـقـانـونـيــة ا
الــغــرب وتــشــريع قــوانــ تــواكب
التطورات التي حصلت في مختلف
مــنــاحـي احلـيــاة أســسـت مــدرسـة
احلقـوق السـلطـانيـة في اسطـنبول
سنة 1874 العداد موظـفي الدوائر
الــقــانـونــيــة في احلـكــومــة وكـذلك
) كـــمــا وكالء الــدعـــاوى (احملـــامــ

كانوا يسمَون.
وفي ســنــة 1876م أصــدر الــصــدر
األعــظم (رئـــيس الـــوزراء) نــظـــامــا
ينظم فيه عمل وكالء الدعاوى وهو
أول نـظـام خــاص بـوكالء الـدعـاوى

في العهد العثماني.
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ويـعـد هـذا الـنـظـام اخلـطـوة األولى
في نشـوء مـهنـة احملامـاة احلديـثة
حــيث حـدد فــيه اصـول عــمل وكـيل
الـدعــاوى أمــام احملـكــمــة وكـيــفــيـة

تعيينهم واثبات صحة توكيلهم.
وبـعد أن كـثـر عـدد احملـام (وكالء
الـــدعــــاوى) صــــدر قـــانــــون وكالء
الدعـاوى أي احملـام (االفـوكاتـية)

سنة 1884.
 ثم صدر قـانون حكـام الصـلح سنة
ادة/94) 1913 الذي تـضمن في (ا
 مـنه حق الــتـوكـيل بـالـتـقـاضي عن
الـغـيــر امـام احملـاكم اجلـزائـيـة اي
ن يـحمل غـير احملـاكم الـصلـحيـة 
اجـازة عــلـمـيـة من مــعـهـد حـقـوقي
سواء أكان من اسـطنبول أم من أي

معهد اوربي.
وعـنـدمـا عـزمت عـلى تـألـيف اجلـزء
الـثـاني من (تـاريخ نـقـابـة احملـام

ـتـضـمن الـتـشـريـعـات ) ا الـعـراقـيـ
ـتعـلـقة بـاحملـاماة واحملـامـ كان ا
من الـبـديـهي أن ابـدأ بـالـتـشـريـعـات
الصادرة فـي العهـد العثـماني ثم ما
تـالهـا مـن تـشــريــعــات في الــعــهـود
التالية الن العراق حينها كان جزءاً
مـن الـدولــة الـعــثـمــانـيــة وإن تـطـور
احملاماة فيه كـان تبعاً لـتطورها في
ـعـرفـة مـا آلت الـدولــة الـعـثـمـانـيـة 
اليه في العراق بعد انتقال احملاماة
ـسـتــمـدة من الـفـقه مـن صـبـغـتــهـا ا
اإلسالمـي الى مــفــهــومـهــا احلــديث
ــنـقـول عن الـغـرب. والــتـشـريـعـات ا

العثمانية هي:
- نـظـام (وكـالء الـدعـاوى) احملـامـ

لسنة .1876
- قــانــون (وكـالء الــدعــاوى) لــســنـة

1884.
ـؤقت لسنة - قانون حـكام الصلح ا

1913
كتبات وأسواق لذا فقد بحثت في ا
الــكـــتب ومــواقع االنـــتــرنـــيت عــمــا
يرفدني بتلك التشريعات العثمانية
فــــلـم أحظَ بـــــطــــائل ســـــوى بــــعض

الحظات عنها.  ا
أما قانـون حكـام الصلح فـقد وجدت
نسخاً كثيـرة منه الن العمل استمر
به في الـــعــراق الى مـــا بــعـــد قــيــام
احلـكم الــوطـني وتـوجـد نـسـخـتـان
; مـنـه في مــتــحف نــقــابــة احملــامـ
االولـى بــشــرح احملـامـي (ســلــيــمـان
ـــوصــــلي) ســـنـــة 1920 فـــيــــضي ا
واالخـــرى بـــشـــرح الـــقـــاضي (داود

سمرة) سنة 1927.
ـتـعـلـقة  أمـا الـتـشـريعـات الـبـاقـية ا
بــاحملــامـــاة واحملــامــ فـــقــد الــغي
الـــعـــمل بـــهـــا بـــعـــد صـــدور(نـــظــام
) في 14 كـــانـــون الــثـــاني احملـامـ
ســــنــــة 1918 فـي عــــهــــد االحــــتالل

البريطاني. 
ثم كــــلــــفـت بـــعـض الــــزمالء الــــذين
ســــافـــروا الـى (لـــبــــنـــان وســــوريـــا
واالردن) لــلــبــحث عن مــصــادر تــلك
الـتشـريـعـات ولكن دون نـتـيـجة ثم
ارسلت رسـالة الى جـامعـة (بيرزيت
وضـوع نـفسه الـفلـسـطـينـيـة) عن ا

وامـبـراطـوريـات
كــــانـت الـــلــــغـــة
الـعربـيـة لغـتـها
الرسمـية فضالً
عن انـــهــا لــغــة

االداب
والــــــعـــــــلــــــوم
والــــــفــــــنـــــون

وغيرها.
لــــــذا ســــــوف
جند عدداً من
صـطلـحات ا
الــعـثــمـانــيـة
وجنـــــارهـــــا
الـــــــعــــــــربي
واضح وقد
ألـــــــــــــــــــــــف
الــــشــــاعــــر
(مــــعــــروف

الــــرصــــافي)
كـتـابأ في ذلـك اسمـاه (دفع الـهـجـنة
في ارتــضـاخ الــلـكــنـة) كــمـا ورد في
طـبــعــة دار (قــدمس) لــلـنــشــر ســنـة
2018 أو (دفع الهـجنـة في ارتضاح
ـعـجمـة) كـما في اللـكـنة  –بـاحلاء ا
طـبـعـة دار (الـقـيـروان) لـلـنـشـر سـنة
2006 وقـــد أجــــاز (الـــفــــراهـــيـــدي)
احلـــرفــ في كــتــاب الــعــ قــائالً "
واحلــــاء في كـل هـــذا جــــائـــز اال في
االكل والــعـطـاء". ومــعـنى الــهُـجْـنـة:
الـــعـــيب والـــقـــبح يـــقـــال في كالمه

عجم الوسيط)  هجنة (ا
ومـــعــــنى ارتــــضـــاخ: خـــلـطُ الـــكالم
ــعــاني الــعــربي بــغــيـره (مــعــجم ا

اجلامع).
وأوضح (الـرصافي) في كـتـابه هذا
أن هـــنـــاك ( (398كـــلـــمـــة عـــربـــيـــة
مستعمـلة في اللغة التـركية قسّمها

إلى خمسة أقسام هي:
- ما لم يغيروا لفظه وال معناه.

- ما غيروا لفظه ومعناه.
-ما غيروا لفظه دون معناه.
- ماغيروا معناه دون لفظه.

-  وأخــيـــراً مــا وضـــعــوه من عـــنــد
أنــفـــســهـم قــيــاســـاً عــلى الـــقــواعــد
العربية وليس هو من كالم العرب.
والـقـسـمـان الـرابع واخلـامس هـمـا
غــرضـــا الــرصــافـي حــيــنـــمــا وضع
كــتـــابه إذ بـــهــمــا يـــقع االلـــتــبــاس
ومـنـهمـا تـنـشأ الـلـكـنة ألنـهـا ألـفاظ

عنى." بنى تركية ا عربية ا
ولقد نقلت النص كامالً عدا االغالط
اللغوية أو الـنحوية أو االمالئية أو
ــكن جتـاوزهـا ــطـبــعـيــة الـتي ال ا
ـصـطلـحات وشـرح بسـيط لـبعض ا
وما يـقـابلـها هـذا اليـوم.وقد تـكررت
ـصـطـلحـات الـتالـيـة اكـتفي كـثـيراً ا
بـايـرادهــا هـنـا دون الـنص: نـظـارة:

وزارة.
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والبــدّ أن نــذكّــر بـــأمــرين مــهـــمّــ هــنــا
أحــدهــمـــا مــا يــســـمى بــغـــازات الــبــيت
الزجـاجي احمليـطة بسـطح األرض والتي
حتافظ على حرارة جو األرض والغازات
ــيـثـان هي ثــنـائي أوكــسـيـد الــكـربـون وا
ــاء وأوكــســيــد الــنــيــتــروجــ وبــخــار ا
الثنائي.  أمّـا األمر الثاني فيـتعلّق بكون
ــنـاخ وعــوامــلـهــا لــيـست قــكــزة تــغـيــر ا
بـاجلـديـدة. فلـقـد نُـشـرت دراسـة  ارتـباط
ــنـاخ عـلى اإلشــعـاع الـشــمـسي بـتــغـيّـر ا
سطح األرض ألول مرة في العام 1824م.
ثم تـوالت بـعـدهـا الـبـحـوث والـتـحلـيالت
اإلحــصـائـئــة والـنــمـذجـة الــريـاضـيــاتـيـة

وخصوصاً مع تطور إجهزة احلاسوب.
والــبـاحــثــان الـلــذان حــصال عــلى نـصف

جائزة هذا العام هما
( د. سـايـوكورو  مـانـابي) و (د. كالوس

هصلمان).
لـــقـــد  نــشـــر  د.مــانـــابي وزمـــيل له أول
ـــوذج ريـــاضي بـــبـــعـــد واحــد فـي عــام
1967 وتاله بـبـحـوث أخـرى في سـنوات

الحقةلنموذج بثالثةأبعاد.
وأحــد اإلســـتــنـــتـــاجــات الـــتي أوجـــدهــا
ــوذجـه الــريــاضــيــاتي  والــتي أهّــلــته
لـلجـائـزة هـو  أنّه في حـالة زيـادة نـسـبة
غـازثنـائي أوكـسـيد الـكـربـون الى ضعف
مـــاهي عــلـــيه فــإنّ درجـــة حــرارة ســطح
قدار  2.3درجة مئوية. األرض ستزداد 
ــوذجــاً أمّــا د.هـــصــلــمــان فــقــد وضع 
للتشابه  ب التـغير السريع في الطقس
ومعدل التغير الفصلي  أو السنوي  في
ــعــادالت احلــركـة ــنــاخ فـوق احملــيط  ا
البراونيّـة في نظريـة آينشتـاين. ولقد بدأ
ـــوذج عــشــوائي  هــو اآلخـــر  بــوضع 
مـعـقـد في الـعام  1976لـهـذا الغـرض من
ـنـاخ بـتــنـبـؤات الـطـقس . حـيث تــاثـرّ  ا
 وأخذت دراسـاته بـشـكل مفـصّل الـعالقة
ـنـاخ والطـقس ـعـقـدة والـتـرابط  بـ ا ا

جائزة نوبل والعلماء :
كم من الــتــفـاصــيل عن عــنـاوين األشــيـاء
ــشـاهــدات جـيـداً نــحـتـاج  لــكي نـصف ا
وبوضوح? وهل يجب أن نتابع مثالً كل

قطرة ماء لتوضيح  مافي احمليط?
ومـاذا نــحـتـاج أن نــكـتب ونـقــول ويـفـعل
ــهــتـمــون لـكـي تـعــاد رصـانــة الــتـعــلـيم ا
والبحث العـلمي  الى أمام? وماهي سبل
ّـا يـسـجّل من إجنـاز الـتـفـاعل واإلفـادة 

ات علميّة تتبعها جوائز? 
عروف أنّ من ا

جـائــزة نــوبـلــتــمــنح ســنـويّــاً لــلـعــلــمـاء
والــبـــاحـــثــ الـــذين يـــنـــجــزون أعـــمــاالً
إسـتـثـنائـيّـة ويـقـدّمـون  خدمـة لـلـبـشـريّة
جــمــعـاء في مــجـاالت الــعــلـوم اخملــتـلــفـة
ــوذج واألدب واإلقــتـــصــاد. وفي أدنــاه 
إلحــصــائــيّــة بــســيــطــة وســريــعــة لــهـذه

اجلائزة:
الفيزياء:     

احلائزون  منذ العام 1901
هم 219 بينهم  4نساء.

الكيمياء:
احلـــــائـــــزون مــــــنـــــذ الـــــعـــــام  1901هم

�188بينهم 7 نساء.
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نوبل الفيزياء:2021
مُـنــحت اجلـائــزة الى حـقـلــ في بـحـوث

الفيزياء هما:
ــنـاخ; وهـذا يـحـدث ألول مـرة  - تـغـيـر ا
في تــاريخ اجلــائـزة تُــمـنـح لـهــذا احلـقل.
ـــوســوم ( وبــالـــصـــدفـــة فـــإنّ مـــقـــالي ا
 ضــائـقـة مــنـاخـيّــة بـ أشـجــار مـثـابـرة
ـنـشــور في (الـزمـان) وبـيــئـة صـابــرة) وا
بــتــاريخ  2021/10/11 كــان فـي جــانب
مــنه يــســلّط الــضـوء عــلى هــذا الــنــشـاط

العلمي.

©≤μ® ÊU e « © ÍU  ≠Íô ®

ؤثرة. واألنشطة البشريّة ا
وكان اإليطالي د پَريسي

( فــيــزيـاء نــظـريــة) هــو الـبــاحث الــثـالث
احلــــاصـل عـــــلى نـــــصف اجلـــــائـــــزة في
الفـيزيـاء لـهذا الـعام لـنتـائجه في ابـحاث
سبيكة زجـاج البرم (مغـناطيس عشوائي
في اجتاه بـرم الذرات والـذي يخـتلف عن
عروف ببرم ذراته غناطيس التقليدي ا ا
ــرتـبــة بــإجتـاه واحــد).  تــتـشــكّل هـذه ا
الــسـبـيــكـة بــشـكل رئــيـسي من الــنـحـاس
ويـضـاف الـيه بــشـكل عـشـوائي قـلـيل من
ـنـغـنـيـز لـتـمـتـزج مـعه ذرات احلـديـد أو ا
والــتي تــمـتــلك ذرّاتــهـمــا خـاصــيـةالــبـرم
ـــــســـــؤولــــة عـن إظـــــهــــار الـــــصـــــفــــات ا
ـواد. تُـعـرف سـبـيـكة ـغـنـاطـيسـيـة في ا ا
زجاج الـبرم بـأنّهـا محبـطة مـغنـاطيـسياً(
كــمــا لـو إفــتــرضـنــا مــغـنــاطــيس تـوضع
أقـــطــابه في أركـــان مــثــلث فـــإنّ الــقــطب
الثالث سيـبقى متـأثراً بالقـطب اآلخرين
دون تـوقـف) وإنّـهـا مــسـتـقــرة بـرغم كـون
بـرم الــذرات في كل اإلجتـاهــات وحتـتـاج
الى طاقـة عالـية لتـغيـير هـذه اإلجتاهات.
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وقــد نُــمــذجـت حــســابــات هـــذه الــطــاقــة
ــســـتــقــرة في مـــنــظـــومــة عــشـــوائــيــة ا
والدكتور پَريسي هو أول من نشر  بحثاً
أصيـالً عن زجاج الـبـرم في الـعام 1980.
وبـعـد عقـود من الـدراسـات يـأتي تـطـبيق
ستقرة وذج العشوائيـة والطاقة ا هذا 
في مــســاحــات عـــلــمــيّــة عـــديــدة تــشــمل
الــــتـــــركــــيـب الــــذري وعــــلـــــوم احلــــيــــاة
ـاكـنة     وحـتى والـريـاضـيـات وتـعـلّم ا

ناخ. في تغير ا

نوبل الكيمياء 2021: 
موضوع اجلائزة في الكيـمياء لهذا العام
 2021 هــو جـزيــئـات عــضـويــة مـحــفّـزة
ومـســرّعـة لـلـتــفـاعالت أو تـمــتـاز بـتـأديـة
وظـيـفـة خـاصــة مـثل الـفـرق في الـرائـحـة
نـشأ جزيئي لكل من اللـيمون والبـرتقال 
واحــد. وهـذه الـوظــيـفــة تـنـتـج عن صـفـة
الـتـنـاظر فـي ترتـبب اجلـزيـئـات فـيـما اذا
كــانت تــمــثّل بــالــيــد الـيــمــ  أو بــالــيـد
ـعكـوسـة لكل الـيسـار وتـشابه الـصـورة ا
ـرآة. ومن هنا دخـلت الكـلمة واحدة في ا
رآتي) الالتينيّة  (Chirality الالتناظر ا

والتي تعني بدقة
( يــشـــبه كـــفّـــيك). وهـــذا يــعـــني أنّـك لــو
ـن  فــــوق األيــــســـر وضــــعـتَ الــــكف األ
ـستحـيل أن يتطـابقا أي أنّ فإنّهـما من ا
رآة مخـتلفتـان. لقد كان صورتيهـما في ا
موضـوع جائـزة نـوبل في الكـيمـياء لـهذا
الـعام 2021 هـو تـشـكـيل هـذا الـنـوع من
اجلــزيــئـــات الــعــضـــويّــة الالمـــتــنــاظــرة
كمحفّـزات للتـفاعالت ومنهـا مايحدث في

ات جسم اإلنسان. انز
- نوبل الطب( الفزيولوجي) 2021: 

لقد فهمت من جلسة اعالن اجلائزة بأنّها
ـسـتقـبالت ومتـحـسسـات درجة معـنـيّة 
احلرارة والـلمس فـي جسم اإلنـسان. لـقد
حصل عـليـها بـاحثـان أحدهـما من والدة
بــبــروت عـام  1967وهــاجــر في شــبــابه

 الى لوس أجنلوس في أميركا.
ـكن القـول بأنـنا وبإخـتصـار وبسـاطة 
نــتــحـسس درجــة حــرارة نـســمــات هـواء

احلـــدائق  وكــــذلك لـــو مــــشـــيـــنــــا عـــلى
حشـائش احلـدائق  وهـذا يـتم عن طريق
مـــتــحــســـســات في خـــارج جــوف وداخل
اجلـــسم. أضـف الى ذلك مـــتـــحـــســـســات
الشعور باحلرقة مثالً عند تناول الفلفل
احلـار  وغـيـرهـا من األغـذيـة ذات الـطـعم
ــتــحــســسـات احلــاد حــيث تــقــوم هــذه ا
بإشعار الدماغ ومراكـز التعامل الوظيفي
ـصـاحبـة لـتتالئم لـلتـكـيف مع الظـروف ا

معها بكفاءة.
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وفي هـذا الـعـام أيـضـاً أُعـلن عـنـاكـتـشاف
أطــول حـيــوان في الـعــالم في أســتـرالــيـا
وتصـوير الـشـمس من أقرب مـوقع عنـها(
 77مليون كـيلومتـر ) وإعالن وكالة ناسا
الفضائـيّة عن وجود مـاء في موقع محدد
في سـطـح الـقـمـر . كـمــا شـهـد هـذا الـعـام
ايجـاد تـقنـيّة لـتـصويـر ذرّات على إنـفراد
وتـــــســــــجـــــيـل اشـــــارات واضــــــحـــــة من
الكوكب(رينوس) وإكتشاف مواد مركبّات
ـريـخ -مالمح إلمـكــانـيـة عــضـويـة عــلى ا
وجــود حـيــاة. وفي تـكــنـولــوجـيــا قـيـاس
ّ التوصّل الزمن متـناهي القـصر فقـد  
الى  بـنـاء منـظـومـة لـقـيـاس زمن  واحد
عـلى بـلـيـون تـرلـيـون من الـثـانـيـة( واحـد
عـــــلـى عـــــشـــــرة مـــــرفــــــوعـــــة لألس 21=

زيتاثانية).
يّـة عـلمـيّة وتسـتـمر دول ومـؤسـسات عـا
ـجـتـمـعـاتـهـا وتـكــنـولـوجـيّـة  لـتـرتـقـي 

خدمة 
لـلـبــشـريّـة فـتـزدهــر  في الـزمن عـمـوديّـاً
نـفعة. وتسجّـل حضورهـا في إستـدامة ا
أمّا األساس في هذا الـتوجه فهو مـعايير
 تــعـلــيم رصــ ومـنــاهج وبــرامج بـحث
علمي  متفاعل مع حاجة اجملتمع وإدارة
بـدعـ  وليس عـلمـيّـة معـرّفة وكـفـوءة 
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وتمضي بنا السن
تذوب ليالً بوردة نهديها 

وفي النهار  حتملنا ونحملها  
لكي نسافر

ونعود باحلن متعب
وفي اللقاء  تأتينا نوارسنا
وموج النهر في عينيكِ 

يفترش القوافي   بـ أتعابي وصفحات
الدفاتر

{ ( پروفـسور  فيزيـاء الپالزما- عضـو معهد
تحدة) ملكة ا الفيزياء في ا
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ـنـاصب الـعـليـا عـلى وجه لـم يكـن أمراً ـسـؤولـ والـلـقـاء بـهم والـذين في ا الـوصـول الى ا
سهالً في ثـقافة بـلدانـنا شرق األوسـطيـة والسبـب ببسـاطة يـعود إلى الروتـينـيات اإلدارية
ـواطنـ  من جـهة سـؤولـ  وا ـتراكـمـة حول الـعالقـة بـ ا من جـهـة والـثقـافـة السـائـدة ا
ـواطن درجـة ثـانـية وذلك سـؤل درجـة أولى وا أخـرى الـتي جتـعل (بـنـوع من األنـواع)من ا
فتـرض أن يكـون خادما لـلمواطن بـالدرجة سؤول الـذي من ا يعـيق الوصـول إلى السيـد ا

األولى.
عـادلة وبـسطـوا العالقة ولكن هـناك وزراء في حكـومة  أقـليم كـوردستان الـعراق انـقلـبوا ا
راجع ومن بـينهم وب مـراجعهم الى حد كبـير ويفتـحون على الكل خـدمة للمواطـن وا
بـ هؤالء آالن حه مه سعيـد  وزير التربـية في الكابـينة التـاسعة الذي يـقوم بدور (من هذه

الناحية) اليستهان به.
في األقليم حينـما احتج الطلبة وجلأوا الى الشوارع اسـتقبلهم (آالن حه مه سعيد) الوزير
ـعـلـمـ والكـوادر الـتـدريـسـية أثـنـاء تـظـاهـراتهم وجـلس مـعـهم في الـشارع واجـتـمع مع ا
نصات اإلجتمـاعية يتواصل مع من يـنشر شيئاً مـتعلقاً به وبوزارته واحتجاجاتـهم وفي ا
ويـجـيب األسـئـلـة ويـقـبل اإلقـتـراحـات اخملـتـلـفـة واألهم هـوأسـس الـوزيـر غـرفـة إلـكـتـرونـية

طلوبة للذين يتصلون به. لإلتصاالت تقوم هذه الغرفة باألجابة ا
ـدارس واجـهت مـشكـلـة مـعيـنـة واتـصل زمـيلي قـال لي أحـد زمالئي أن ابـنته في إحـدى ا
لكن (كما ـشكلة بـأنفسـهم  ديـر وطاقم اإلدارة أن يحل ا درسـة وطلب  من ا هـذا بإدارة ا
ـعـضـلـة بل حـاولـوا طـمس احلـقـيـقـة وبـعـدئذ اتـصـل زميـلي قـال زمـيـلي) اإلدارة لم يـحل ا
ـشكـلـة وسمع له الـوزيـر من البـدايـة إلى النـهـاية ودخل بالـسـيد الـوزيـر نفـسه و بـحث له ا

. شكلة نهائياً اخلط بنفسه وحل ا
ـناصـات التـواصل اإلجتـماعـية بـالسـيد وفي أثـناء الـعطـلة الـرسمـية اتـصل (مدرّس)عـبر ا
الـوزيـر وأجـاب الـوزيـر فـوراً وقـال له اتـصل بـاألسـتـاذ الـفالني في الـوزارة وهـذا هـو رقم

جوّاله وقال له: اتصلت بك بناء على توصية الوزير.
ـان كـوردسـتـان (أن أخـيـراً بـنـاء عـلى مـا قـاله أحـد رؤسـاء بـر
واطن ؤسسات احلـكومية أصيبت ا الروتيـنيات اإلدارية في ا
ـكـننـا الـقول أن مـا قام به الـسـيد (آالن حه مه بالـسـرطان) 
ــوذجـاً يــجب أن يــحـتــذى به وأن يــنـعــكس في كل ســعـيــد) 
مـفاصل احلـكومـة من أجل القـضـاء على الـثقـافة الـروت في
واطن ؤسـسـات والدوائـر احلكـومـية  الـتي ينـبـغي أن تخـدم ا ا

كما هو الئق به.
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بغداد

كتـبتُ مقـاالً سابـقاً حتت عـنوان: الـتَّاريخ اإلسالمي.. تـهافـت التشـكيـك بوجوده  االحتاد:
ـذكـور جـله أخـبـار ـشـكــكـون جـلـهم مِن الالديـنـيـ مـع أنَّ الـتَّـاريخ ا 2021/9/15) فـا
شكـيك والـتَّجـاهل جعل سـياسـة واجـتمـاع وأدب ليـس تاريخ دين فـقط لـكنَّ الغـلو في الـتـَّ
هــؤالء يـنـفـون وجـود الـتــاريخ مِن األسـاس وكـأن مـا وصــلـنـا مِن أمـهـاته »مـسـرحـيـات«

مخترعة. 
ال اعـتـراض عـلى مَن يـتـخـذ عـقـيـدة ديـنــيـة أو ال ديـنـيـة فـعـقـوبـة الـردة عـلى الـفـكـر غـيـر
مـوجودة فـي القـرآن وهـو األصل األول في الـتشـريع وقـد بـحثـنـا هـذا في كـتاب الـعِـقاب
والغـلو في الفـقه والتُّراث اإلسالميَّ والقتل بـسبب ديـني اجلاهز لـلطبع) وبـهذا إذا كانت
الدعـوة إلى احلـريـة الـديـنيـة فـمِن حق دعـاتـهـا الدفـاع عن آرائـهم ومَن يـطـلع عـلى كـتاب
رتـدين مِن صدر اإلسالم إلى الشَّـيخ جـابر طه الـعـلواني (ت: 2016) إشكـاليـة الـرّدَّة وا

رتد احملارب.  يومنا هذا  يجد ما يرضيه يطمئنه فحد الردة يخص ا
سـلحـة لكن لم يُـقرأ عن طرف الـديني الـذي أسفـرت عنه اجلـماعـات ا قُـرأ الكـثيـر عن التـَّ
الـغـلـو اإلحلــادي الـذي خـطـورته أنه يـضع احلِـجــة لـوجـود الـتـطـرف الـديـني »دفـاعـاً عن
الـدين «فـإذا تـوصلت إلى رأي فـي العـقـيـدة فال تنـكـرهـا عـلى غيـرك لـكنَّ هـذا ال يـشمل
مـواجهة مَـن يُريـد توظيـف الدين في الـسيـاسة ويـجعـلها »عـبادة ?«فـارضاً حكـمه باسم
الله والدين ومعلوم أنَّ فرضَ السلطة عن طريق الدين تُولد االستبداد الديني األخطر مِن
االستبداد السّـياسي فاألخير يسفر عن مواجهـة اإلنسان لإلنسان أما األول فيسفر عن
مـواجـهـة اإلنـسـان مع الـله بـعــد فـرض احلـاكـمـيـة اإللـهـيـة أو نـيـابـة اإلمـام الـذي يُـنـتـظـر

حضوره والفكرتان ال عالقة لهما بالعبادة. 
ا يحصل في اجملاالت كافة ان واإلحلاد حـسب إ إنَّ التقاء الـنقائض أمر ال يخص اإل
ورة الـبـلـشـفـيـة الـرّوسـيـة ومَن قـرأ كـتـاب »مـرض الـيـسـار الـطـفـولي (1920)«لـزعـيم الـثـَّ
تطرف ?«مع تطـرف مع اليسار ا (ت: 1924) سيـختصره بعبارة »التقـاء اليم ا لين
أنهـما خطان ال يـلتقـيان إال بالنـتائج. كان يـظهر هـذا الكتاب بـقوة عنـد كل انشقاق داخل
حزب شـيـوعي أو عمـالي والنـتـيجـة هي حسـب مؤلف الـكتـاب هدم »الـثورة .«مـا يـتصل
نويـر بـتـطرفه عـنـدمـا ينـكـر على ـوضـوعنـا أنَّ الـتّـطرف اإلحلـادي يـهدُ كـلَّ دعوةٍ إلى الـتـَّ

صاحب العقيدة الدينية إمكانيّة مساهمته في النهوض. 
عـتـضـد بالـله الـعـباسي(ت: 289هج) عن قـتله مِن مـاضي هـذا الغـلـو أنَّ سُـئل اخللـيـفـة ا
ـعروف بابـن الفرانـقي(قُتل: 283هج) رخسي ا يب السـَّ ألحد كـبار مـوظفـيه أحمـد بن الطـَّ
ا يدل به حديث وكتبه ولم يتَعرض عتضد يعرف أن للسَّرخسي رأياً في الدين  وكان ا
ـعـتـضـد: »يـا هـذا أنـا ابن عم له لــكـنه زاد وأخـذ يـدعـو اخلـلـيـفــة إلى اإلحلـاد فـأجـابه ا
ريعة وأنا اآلن منـتصب منصـبه فأحلد حتى أكون مَنْ?) «الـتَّنوخي نشوار صاحب الشـَّ
احملاضرة). كذلك كان الشَّاعر اخلشكري النُّعماني(قُتل: 666هج) صديقاً حلاكم بغداد
غولي عالء الـدين اجلويني(ت: 675هج) وأثنـاء ما كان يُلـقي عليه شعراً خالل احلكـم ا
ؤذن فـانتصب اجلويني للصالة فقال له: »يا مـوالنا اسمع شيئاً جديداً واعرض أذن ا

)«ابن كثير البداية والنّهاية).  عن شيء له سن
َن يجـالسك وينادمك مع ما ال نبرر الـقتل ولكنَّ ماذا تريـد أكثر 
تـبـديه مِن خالف لـعـقـيـدتـه! حـتى تـتـطـرف وتـريـده وهـو يُـحـكم
بـاسم الـدين أن يـتـبـنى عـقيـدتك?! لـهـذا تـكـون مـعـاداة الدين
تـطرفة وهنـا يلتـقي النقـيضان في حِـجةً وعذراً لـلجمـاعات ا
نتيـجة واحدة وهي صـناعة اإلرهـاب الديني وحتـشيد حتت

رايات اإلسالم السياسي.

{ كاتب عراقي

مكتب: مدرسة.
االستانة: اسطنبول.

مأذونية  رخصة: إجازة.
اســتــدعــاء: طـلـب عـريــضــة مـا زال
بــــعـض كــــبـــــار الــــسن مـن الــــزمالء

يستخدموها في لوائحهم.  
مستدعي: طالب

عرض حال: سيرة ذاتية.
إجراء: تنفيـذ. ما زال كبار السن في

العراق يستخدمونها الى االن.
احملررات: اللوائح.

مأمورية: وظيفة.
غرش/ قـرش: عمـلة فضـية عـثمـانية
سكت ألول مـرة سنة 1688 في عهد
السـلطـان العثـماني أحـمد مـصطفى
الــثــالث . ويــعــادل الــقــرش الــواحـد
ـــــائــــة) مـن الــــلـــــيــــرة (واحـــــد من ا
العثمانية أي أن 100 قرش فضي=

ليرة ذهبية وواحدة.
الــبـروتـسـتـو (عن االنــكـلـيـزيـة): هـو
محـضر إثـبات عدم سـداد الكـمبـيالة
في ميعـادها. ويتم عـمل البـروتستو
في الـيوم الـتـالي لـتاريخ الـكـمبـيـالة

سددة. غير ا
استنطاق: استجواب.
طابو: تسجيل عقاري.

ــواريث: الــكــلــمــتــان الــفــرائض = ا
عربيتان فـصيحتان لـكن الثانية هي

االشهر في االستعمال.
مالحـظـة: اسـتـعت بـالـعـالم الـعراقي
اجلليل الدكتور فـاضل بيات اخلبير
ـنــظـمـة فـي مـركـز االبــحـاث الـتــابع 
الــتـعــاون االسالمي اليـضــاح بـعض

صطلحات العثمانية. ا
ـن يـــــــــــرغـب فـي االطــالع عــــــــــلـى و
التشريعات العثمانية فهي موجودة
ـــرافق مـع تـــقـــديـــري في الـــرابـط ا

واحترامي.

ثل الشـعبي على أن: "ال خيـر بشجرة ال تفيء عـلى أهلها" ورئـيس مجلس النواب ينص ا
ـهنـدس محـمد ريـكـان احللـبوسي فـاء على مـسقط رأسه.. الـ.. فـائق الـشبـاب واحليـوية ا
الفـلـوجـة تـوسعـاً الى عـمـوم األنـبـار بنـقـلـة حـضاريـة حـلـقت بـهـا.. كالـعـنـقـاء.. من رماد
ـستـقبل احلـرب الى مسـتوى عـمـراني يسـر الـناظـر ويبـعث األمل ويـذكي الـتفـاؤل بعـراق ا

الذي يبنيه الشباب.
ضحك كالبكاء

"كان في نـيتي أن أبـكي ولكني ضـحكت" عـندمـا أعلمـتني مـصادر حسـنة اإلطالع.. قـريبة
ساحة من من مكتب احللبـوسي أنه يحتفظ بخطط تنمية تشمل الوسط واجلنوب بحاجة 
نزاهـة تمنع آفـة الفسـاد من دس العصي في الـعجالت; كي يطلـقها مـشرعة لـلتنـفيذ لكن
نـفلت له كلـمةُ الفـصلِ التي تقـصم احلق فيزهق أن احلق في ـكفول بـالسالح ا الـفساد ا
! "اال ليت شعـري هل أبيـ ليلـة.. بجنب الـغضا أزجي عـراق الوسط واجلنـوب كان زهوقـاً
الـقالص النـواجـيا.. فـلـيت الغـضـا لم يـقطع الـركب عـرضه.. وليت الـغـضا مـاشى الـركاب

لياليا.. لقد كان في أهل الغضا.. لو دنا الغضا.. مزار ولكن الغضا ليس دانياً".
ـئة من فأيـة قـوة تسـتـطيـع تمـريـر مشـاريع الـتنـمـية من دون اإلسـتـيالء على نـسـبة  90بـا
ميـزانية أي مـشروع; لـسد أفـواه الفـاسدين الـفاغـرة بقـوة متـنفذة ثـم يعودون الى الـ 10
ـديــنـته من دون إصـطـدام ــئـة... االمـر الـذي يـجــعل احلـلـبــوسي قـادراً عـلى الـتــحـكم  بـا

يليشيات تشرعن الفساد حتت غطاء مذهبي!
عوائل مسيحية

نـزحت عوائل مسيـحية أمام بـطش التطهـير الديني واالبـادة العرقيـة في الرمادي وسواها
داهـمة بـاإلرهاب وهـو يتـمظـهر بـأشكـال عدة.. داعش والـفساد من أنحـاء بالد الرافـدين ا

و... سواهما.
ـســيـحـيــة داخل الـعـراق وهــجـرتـهــا الى اخلـارج نـظم احلــلـبـوسي أمـام نـزوح الــعـوائل ا
سـاجـد تعـانق الـكنـائس" الـتي تتـضـمن حمـلة ومحـافظ االنـبار د. عـلي فـرحان مـبـادرة "ا
سـيحية النازحة وتملـيكها منازل في الرمادي.. إلعادة إعمار الكنـائس وتسك العوائل ا
سـواء أكـانـوا أنـبــاريـ أم من مـحـافـظـات الـعــراق األخـرى إذا شـاؤوا أن يـلـوذوا بـحـمى
أصـالـة أهلـهم في الغـربـية.. وجـهات الـعـراق كافـة.. أهل اجلمـيع.. إن شـاء الله.. حـيث ما
ـا الـفـساد زائل مـهـما طـال وإسـتـحكم "أمـا الـزبد حل الـعـراقي وإرحتل أهالً وسـهالً طا
فيـذهب جفـاءً وأما مـا ينـفع الناس فـيمـكث في األرض"... فاإلسالم قـوي أعزه الـله برجال
سـيحيـ وسواهم من مـؤمنـ حكـماً شـرعياً حـصنـوا الدولة الـضامـنة شـرعاً لـكنـائس ا
ـسـلمـ في بالد واجـبـاً بـحـسب فـتـوى إمام األزهـر د. أحـمـد الـطـيب إذن حـمايـة غـيـر ا

ـسلمـ تكـليف شرعي مـلزم لـلدولة.. لـكن من ذا الذي يـلتزمه ا
ـفــسـدون يـتـنـصــلـون من تـكـلـيــفـهم الـديـني ومــسـؤولـيـاتـهم فـا
ال... الرسميـة وأعرافهم وتقاليدهم اإلجتماعية تهافتاً على ا
تضامنة معها وهذا يعطي مبادرة احللبوسي والشخصيات ا
في األنبـار فـضل تطـبـيق التـكـليف الـشـرعي بنـزاهة من دون

. مواربة فاسدة شرعاً وقانوناً وعرفاً
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موقع ليس االن بل من عدة مواسم
ـــؤخـــرة بـــالـــكــاد قـــضـــوهـــا في ا
ـشــاركـات في زمن جتــاوزوا تـلك ا
عالء كـــاظم الـــذي لم يـــذكـــره احــد
اطالقــا وسط تـغـيــر األجـواء الـتي
هــدات مـن غـضـب االنــصـار الــذين
لعب الـساحر سيـتوجهـون مبكـرا 
ـــــرحــــوم احـــــمـــــد راضي لـــــدعم ا
االخـتـبـار الـقلـق وبـانـتـظـار خـدمة
ـواقع اجلوية وان الوسط لـلتـقدم 
حــصـل هــذا يـــعـــد االجنــاز األولي
وبــــعـــــد تـــــخـــــلـص الـــــفـــــريق من
مواجهات اقرانه الـكبار ستبقى له
مـبــاراتــ في الــدورين األخــيـرين

يناء واالمانة. امام ا
¡«d U Ë …dB « jH

وتــبــدو الــفــرصــة ســانــحــة لـنــفط
الـبـصـرة لـتعـويض نـكـسـة الـقاسم
وقــبـلــهـاالــتـوقـف عن االنـتــصـارت
لـعـدة ادوار ويـامل عـمـاد عودة في
ـاسـة انـتـفـاضـة الــيـوم لـلـحـاجـة ا
لـلـنقـاط التـي يبـدو هـو االقرب لـها
ــتــواضع النه افــضل من ضــيــفه ا
ســــامـــراء الــــذي الزال بـــدون فـــوز
ومــرشـح ان يـنــهـي الـنــصف األول
بنفس مكانه بعد الفشل الكبير من

جولة الخرى.
WO «u b «Ë ¡UMO*«

ويـشـهد مـلـعب البـصـرة صراع من
ــيــنــاء الــثــامن نــوع خــاص بــ ا
عشر10 والـديوانـية الـسابع عـشر
ـــشــــكــــلـــة لـالن لم يــــنـــجح 12 وا
اصــحــاب االرض ولـو مــرة وحـتى
نـطقة لو حـصل سيـبقـون بنـفس ا

رة . السليمانية هذه ا
r UI «Ë u «“

ويـــامل اجلـــهــــاز الـــفـــني لـــزاخـــو
الـــســابع  25ان تـــقــدم عـــنـــاصــره
ــطـــلـــوب حلـــجـــز كـــامل ـــردود ا ا
الـنـقـاط لـتـعـزيـز الـرصـيـد والـتـقدم
قـــبل ثـالث جـــوالت عـــلـى نـــهـــايـــة
رحلة القائمة وهو من ب الفرق ا
ـسـتـفـيـدة عـبـر اسـتـغالل ظـروف ا
الـلـعب لـتامـ فـوائد الـلـقاء الـغـير
سهل امام ضيفه القاسم القادم من
مــلــعــبـه بــافــضل نــتـــائج الــفــتــرة
احلـاليـة بالـفـوز على نـفط البـصرة
بــثالثــة اهـداف لــهــدفـ مــا يــؤكـد
ــسـتــوى مـنــذ عـدة ادوار حتـسن ا
خطـف فيـهـا نـقـطـة الـشـرطـة وقـهر
الــطالب كــمـاحتــسن وحتــول ثـالث
ـتـلك مـجمـوعـة العـب عـشر18 و
تــطــورت مع مــرور الــوقت واخـذت
تــــظـــــهـــــر بــــوضـــــوح والـــــذهــــاب
سـتوى مع بـعيـدابفـضل تـصاعـد ا
مــرور االيـام وهـذا شـيء مـهم امـام

طموحات البقاء للموسم الثالث .
ŒdJ « U uF

والزالت الـــصــــعـــوبـــات تــــكـــتـــنف
مـبـاربـات الكـرخ الـذي عـاد بـافضل
نتيجـة من ملعب الديوانـية منحته
الـــضــوء األخــضــر لـــلــخــروج مــرة
اخـرى من مـعــانـاة دائـرة الــهـبـوط
ستعدة الستقبالة اذا ما فشل من ا
عبور صـفوف جثـير التي جتاوزت
نوروز بصعوبة لكن احلديث يبقى
ؤكد رفعت من معنويات النتيجة ا
اجملــمـوع في الـتـقـدم رابـعـا افـضل
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يـامل نـوروز والديـوانـية في تـعـثر
الــكـــرخ في مــلــعـــبه أمــام الــطالب
الـــيــوم ضـــمن مـــواجــهـــات الــدور
الــسـابع عــشـــــر من اجـل الـهـروب
ـــنـــطــقـــة احلـــمــراء عـــنـــدمــا من ا
ركز السابع يــــــــستقبل صاحب ا
ـــــوقف عـــــشــــر 13 رابع عـــــشــــر ا
هـمة الكـهرباء 18ويـعلم طـبيـعـة ا
الـــتي تـــتــــطـــلب تــــقـــد كل شيء
والـــــعــــمـل مــــا بـــــوسع االعـــــبــــ
ـــــدعــــومـــــ بــــعـــــامــــلي االرض ا
واجلـمـهـور بانـتـظار تـقـد الـعمل
احلـــقـــيـــقـي من اجل تـــرك مـــكـــانه
احلـالي بـالـسـرعــة قـبل ان تـتـفـاقم
االمــور اذا لم تـتــدارك االمـور أمـام
اخـــر ثـالثـــة ادوار عــــلى نـــهــــايـــة
رحـلة احلـالية والـتي دفع ثمـنها ا
في الــســـــــــــقــوط عــلى عــمــاه في
اسوء مـنطـقة امام حتـديات الـبقاء
موسم اخر و ذلك لم يكن سهال اذا
مــا تـــتــرتـب اخلــطـــوط وتــدعم في
االنـتـقاالت الـشـــــــــتـويـة والبد من
ـرحـلة اخـذ االمـور بـجـدية إلنـهـاء 
احلـــالــيـــة في مـــوقع افــضـل عــبــر
تــكـريس اجلــهـود لـالبـتــعـاد أكــثـر
فـيــمـا اخــتــلـفت األجــــــــــواء امـام
كــتـــيـــبـــة لـــؤي صالح بـــعـــد ثالث
خـــــســـــارات وتــــعـــــادل وفـــــوز في
اجلـــــــوالت اخلـــــــمس األخـــــــيــــــرة
والـتـراجع ثالثـة مـواقع مـرة واحد
مازاد الط بلـة بعدما بات يواجه
صــعــوبــة مـبــاريــات اخلــارج كــمـا
ســيـــكــون امـــام حتــديـــات مـــلــعب
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فـازت فـرق احلـبـانـيـة عـلى غـاز اجلـنـوب واجلـيش عـلـى الـبـحـري والـشـرطـة عـلى الـبـيـشـمـركـة ضـمن
منافسات دوري النـاشئ للكرة الطائرة والذي حتتضنه قاعة الشعب في العاصمة بغداد.وحقق فريق
احلـبانية فـوزا مهما على فـريق غاز اجلنوب بـثالثة اشواط لواحـد إذ تقدم احلبانـية بشوط 25-22
و 31 -33 وقـلص غـاز اجلـنـوب الـنـتـيـجـة بـاحـرازه الـشوط الـثـالث  21-25اال ان احلـبـانـيـة انـتـفض

وحسم الشوط الرابع لصاحله 25-22.
وفي الـبـصرة سـجل فريق اجلـيش فـوزا سهال عـلى الـبحـري بثالثـة اشواط دون رد كـانت عـلى النـحو
االتي 14-25و  18-25و14-25.وقلبَ فـريق الشـرطة الـطاولـة على نـظيـره البـيشـمركـة بعـدما حوّل
تأخره بشوط الى االنتصار بثالثة أشواطٍ بواقع  25-19و 25- 21و 18-25و 20-25و15-11.
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رأى مـــدرب كـــرة الـــقـــدم الـــعـــراقي
حــسن احـــمــد أن تــرشــيــحــات
ــركـزي لــلـمــدربـ االحتـاد ا
ـــســـاعـــدين يـــكـــون وفق ا

زاجية والعالقات. ا
 وقــــــــال احــــــــمــــــــد في
تـــــصــــريـح صــــحـــــفي
نــسـتــغـرب من احتـاد
الـــــكـــــرة تــــــرشـــــيح
مـــــجــــــمـــــوعــــــة من
ــدربــ لـتــكــلـيف ا
اثـــــنــــــ مـــــنــــــهم
كـــــمـــــســــــاعـــــدين
لــــــــــلــــــــــمــــــــــدرب
بـــيــــتـــروفـــيـــتش
ــقـبـلـة ــهـمـته ا
مــــــــــؤكــــــــــدا ً أن
بيتـروفيتش هو

اصالً مـدرب مسـاعـد وبحـاجة الى
مـدرب عـلى مـسـتـوى عـال لـيـوجـهه

ويعطيه االستشارات الصحيحة.
ـدربـ الذين وأشـار إلى أن أكـثـر ا
 ترشيحـهم هم من الشباب الذين
لـم يــدربــوا ســـوى فــتــرة قـــصــيــرة
بـاالنـديـة ولم يـوفق الـبـعض مـنهم
ـــدربـــ الـــشـــبــاب الفـــتـــاً إلى أن ا
تلكوا سيرة رشح للمهمة لم  ا
ذاتـــيــــة جــــيــــدة وعــــلـــيــــهـم عـــدم
حرقة االستعجال ورمي انـفسهم 

نتخب. ا
ـنــتـخب بــقـيــمـة ــدرب  وشـدد أن ا
ــتـلك الـفــريق الــعــراقي يــجب أن 
سيرة جيدة وأن يكون مدرباً عامالً
وله بـــصــمـــة مع أي فــريـق يــقــوده
ــتــلك شــهـادات تــدريــبــيــة عـلى و
مـــــســـــتـــــوى عـــــال اضـــــافـــــة الى
الشخصية التي تعـتبر جانباً مهما

ـدرب في مـجال الـتـدريب داعـياً ا
الشـباب إلى عـدم االستـعجـال ابداً
ـثل ــوافـقــة  وأن يــتـعــلــمـوا قــبل ا
هكـذا مهمة خـطيرة قـد حترقهم في
حـال الـفـشل.وتـابع قـائالً أرجوا أن
اليـــفـــســـر كـالمي بـــانـــني ارغب ان
أكـون مسـاعداً لـبـيتـروفيـتش فذلك
ـــــســـــتـــــحـــــيالت النه مـن ســــابـع ا
(بيـتروفيـتش) مدرب فـقير فـنياً وال
ــتـــلك خــبـــرة تــدريـــبــيــة كـــالــتي
ــتـلــكـهــا الـعــديـد من امــتــلـكــهـا و
ـدربـ الـعــراقـيـ فـضالً زمـالئي ا

عن كونه مدرب مساعد اصالً .
وكـان االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم
اخــتــار ثالثــة مــدربــ مــســاعــدين
لـلـمــدرب بـيـتـروفــيـتش وهم احـمـد
صالح ورزاق فرحان وقـصي منير
ـــؤمـل االبـــقـــاء عــــلـــيـــهم او ومن ا

اختيار اثن فقط .

الـثـانـيـة خالل الـعـام. كـانت مـباراة
مثيرة وقوية.”

انيا وأضاف “أهم شيء أن فريق أ
فاز ومـنحنـا أنفـسنا أفـضل فرصة

للتأهل إلى الدور قبل النهائي.”
ـصـنف الـسابع وتـغـلب بـريـتيـني ا
ياً على أوجو أومبير 4-6 و7-6 عا
فـي اجملمـوعـة الـثـانـيـة بـعـدمـا فاز
مــواطــنه يــانــيك ســيــنـر 3-6 و7-6

على أرتور ريندركنيش.
وحـقق أومـبـيـر مــفـاجـأة بـالـتـفـوق
ـصـنف عـلى دانـيــيل مـيـدفـيــديف ا

يا يوم األحد وكاد يكرر الثاني عا
األمـــر بـــعـــد الـــوصـــول إلـى شــوط
فـاصل في اجملـمـوعـة الـثـانـيـة لكن
بـــريــتــيـــني فــرض تــفـــوقه وحــسم

االنتصار إليطاليا.
وقـــال بــريــتــيــنـي الــذي خــســر في
مباراته االفـتتاحيـة ضد األسترالي
ألــيــكس دي مـيــنـو “كــانت مــبـاراة
صـعــبـة جـدا خــاصـة في مــثل هـذه
الــــظـــروف. إنه صــــاحب ضـــربـــات
إرســــال رائــعـة ويــلــعب بــأســلـوب

يز”.
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اخـــتــتمَ العب مــنــتـــخــبــنــا الــوطــني
الــســابق الـكــابــ مـصــطــفى كـر

عايشة التدريبية في دبي مع نادي ا
ـدرب الـشــارقـة الـذي يـشــرف عـلـيه ا
ي كـوزمان والتي اسـتمرت 14 العا

يومًا.
وقــالَ مــصــطـــفى كــر في تــصــريح
ـــعــــايـــشـــة مع نـــادي صـــحـــفي إن ا
الـشـارقـة والـتي تـأتي ضـمن مـنـهـاج
قـبلة اخـتتمت مسـيرتي التـدريبيـة ا
ـشـاركـة في هـكـذا الـيـوم والبـد من ا
معايشـات خصوصـاً انني في بدايةِ
مـسـيـرتي الـتـدريبـيـة بـغـيـة الـتـسلح
بــشـكلٍ كــاملٍ قـبل خــوض أي مـهــمـة

تدريبية.
ــعـايــشــة أضـافت لي وأضـافَ أن “ا
ـاضـي الـكثـيـر خالل األسـبوعـ ا

ي” خـاصـة وأنا أعـمل مـع مدرب عـا
درب مـؤكـداً بـالـقول “حـضرت مـع ا
ـي كــــوزمـــــان عــــدة وحــــداتٍ الــــعــــا
تــدريـــبـــيـــة فـــضال عـن مـــبـــاراتــ

ية في بطولة سدني للتنس W∫ مباراة عا uD

نادي اجلـيش الذي يـحمل لـواء اجليش الـعراقي الـبطل جوهـرة ودرة لالنديـة العـراقية
ـتـلك من بـنى حتـتـيـة وعـوامل النـجـاح نـتـيـجـة الدعم ـا  الـرياضـيـة لاللـعـاب الـفـردية 
الكبيـر من قبل رئيس اركان اجليش الفريق اول ركن عبـد االمير يار الله جعل النادي
ـشـاركة في كـافـة االلـعاب ـمـارسـة الـرياضـة وا يـسـتقـطب خـيـرة الـشبـاب والـشـابات 
الـفـرديه الـتي تـقام بـرعـايـة االحتـادات الـرياضـيـة وبـعـد عام 2003 ورغم قـرار سيئ
ـر الـذي حل اجليش الـعـراقي االان النـادي ظل شـامخـا كـاالسد لم الصـيت بـول بر
تغلق ابوابه اال لفـترة وجيزة حتى جاءت النـخوة من قبل شخصيـات عسكرية رياضية
الـذيـن حـافـظـوا عـلى مـرافق ومــنـشـات الـنـادي حـتى بـدأت عــودة احلـيـاة لـلـنـشـاطـات
باشرة في تشييد قاعات الرياضية واسـتقطاب الشباب للتدريب في قاعـات النادي وا
ريــاضـيـة جـديـدة واعــادة اعـمـار الـنـادي وبــعـد سـنـوات من عـام 2003 اصـبح نـادي
ـشـاركـات الـفـاعلـة لـاللـعاب اجلـيش جـوهـرة االنـديـة الـريـاضـيـة الـعـراقيـة مـن خالل ا
الـريـاضـية وحـصـولـهـا على مـراكـز مـتقـدمـة في جـمـيع االلعـاب. ومـايـسـجل في نادي
اجلـيش اهتـمامه بـالفـئات العـمريـة وتقـد الدعم االمـحدود لفـئة الـنسـاء على مـستوى
الـشـابـات والـنـاشـئـات في عـدد من االلـعاب واثـار انـتـبـاهي مـشـاركـة الـنـادي في اخر
اء والسـباحة الـتي حصل على مـراكز متـقدمة فـيها وفي ذكـرى تاسيس بطـولة لكـرة ا
اجليش الـلـعراقي الـبـاسل البد مـن استـذكار الـفـعالـيـات والنـشـاطات الـريـاضيـة التي
يتـمتع بـها اجليش الـعراقي مصـنع االبطـال وجدت ذلك منـذ التـحاقي في خدمـة العلم
ـارسة الـعديـد من االلعاب بدأ من مـعسكـرات التـدريب والبـدء بريـاضة الـصباحـية و
الريـاضيـة في اوقات الـبرد الـقارص واحلـر الالهب وتـرى الشـباب كـتلـة من نار تـهزم
االمـراض وجـعل الـقـلب صـخـرة تواجـه بهـا االعـداء في الـوحـدات الـعـسكـريـة الـثـابـتة
وجدت االهتمـام برياضة على اعـلى مستوى وكـانت الرياضة من اسـاسيات الوحدات
ـواقع االمـامـيــة اثـنـاء احلـرب الـعـراقـيــة االيـرانـيـة الـريـاضـة الـعـسـكـريـه واتـذكـر في ا
ـسـائيـة وركـضت الضـاحـية الـتي لم تـذهب عن ذاكرتـي يجـري كل هذا الـصبـاحـية وا
رغم الصعوبات حـتى ان قادة التشكيالت العسكرية نظموا ساحات اللعاب كرة القدم
والـطـائـرة والـسـلـة وتـشـهـد الـوحـدات الـعـسـكـريـة بـطـوالت في مـسـابـقـات عـدة حتـظى
ـتميـزين الى نادي اجليش راتب ا تـابعـة القادة الـعسكـري وانـضم العشـرات من ا
ــشـاركـة فـي فـعــالـيـات الــنـادي فـي الـدوري عـلـى كـافـة رغم ظــروف احلـرب لــغـرض ا
ي من ستوى العربي والعا ستويـات وكانت لنادي اجليش مشاركات واسعة على ا ا
ــثال بـنـادي اجلــيش يـشـارك بــاغـلب هـذه خالل الــبـطـوالت اخملـتــلـفـة وكــان الـعـراق 
ـئويـة لتـاسـيس اجليش البـطوالت الـعـسكـريـة وفي الذكـرى ا
الـعـراقـي الـبـاسل يـسـتـحـق ان اطـلق عـلى نـادي اجلـيش
وذج فـي العـراق وجـوهـرة االنـديـة. حتيـة جلـيـشـنا اال
ن يـقف وراء دعم نادي البـطل مصـنع االبطـال وحتيه 
اجلــيش وحتــيــة لـــرئــيس نــادي اجلــيـش الــذي بــعــمل
باحـترافـية عـاليـة من اجل الريـاضة الـعسـكريـة لتـكون

مصباحا وهاجا لرياضة العراق.
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ــصـنف فــاز ألـكــســنـدر زفــيــريف ا
ـياً على األمـريكي تـيلور الثـالث عا
فريتز 4-6 و4-6 ليحافظ على آمال
ـانـيـا في بـلـوغ قـبل نـهـائي كأس أ
احتاد الالعـب احملـترفـ للـتنس
بيـنما قـاد ماتيـو بريتـيني إيطـاليا
لالنتصار على فرنسا في سيدني .
وبـعـد جنـاة يـان-لــيـنـارد شـتـروف
من 34 إرســــاالً ســــاحــــقــــاً جلــــون
إيــسـنـر خـرج مـنـتـصـرا 6-7 و4-6
و5-7 وكسـر زفيـريف إرسال فـريتز

فـي اجملـمـوعـتــ واسـتـغل سـادس
ـبـاراة في فـرصـة مـتـاحــة لـلـفـوز 

اجملموعة الثالثة.
انيـا التي خسرت أمام وحافظت أ
بـريـطانـيـا في اجلولـة االفـتتـاحـية
على آمال التأهل قبل مواجهة كندا

يوم اخلميس.
وقــال زفـــيـــريف الـــذي ســيـــتـــطــلع
لـــلــمـــنــافـــســة عـــلى لـــقب بــطـــولــة
ـفـتـوحـة خالل الـشـهـر أسـتـرالـيـا ا
اجلاري “حتى الشوط األخير كنت
أقـــدم أداء رفــــيـــعــــا في مــــبـــاراتي
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ــواجــهــة الــطالب الــدور بــعــدهــا 
القادم امام العد الـتنازلي للمرحلة
األولى ويــعــرف اهـل الــبــصــرة ان

همة باتت اكثر تعقيدا. ا

ملعبهم وحتت انظار جمهورهم ما
زاد صــعــوبــات االمــور امــام نــفـاذ
صـبـر اجلــمـهـور الــذي يـرفض ايـة
نـتيـجة بـغـير احلـسم النه سيـخرج

ــظــلـــمــة بــســبب فــارق االهــداف ا
وكـذلك فـارق الـنـقـطـتـ لـلـضـيوف
اضي بإجناز الذين فرطوا الدور ا
عـمـلـيـة العـبـور وقـبل الـسـقوط في

dL  Ê√ V  qO —√ ÍœU
سـتـوى القـاري  حصـد العـديد من نـادي (هـوليـر) أربيل الـرياضي اسـم كبـير عـلى ا
. لديـها جمـهور كبـير مـنذ نشـأتها في األلقـاب  إضافة إلى كـونه وصيف آسـيا مرتـ
اضي وبعد جتديدها في عام 1968 في السنوات منتصف اخلـمسينيات من القـرن ا
ضـايقات التي حـدثت كنكسـات متكررة لـ الـية واإلدارية وا شاكل ا األخـيرة بسبـب ا
زمنـة  وانتقلت النـجوم إلى أندية أخرى ـشاكل ا نادي حيث كانت هـناك العديد من ا
ــشـوارهـا ــدرجـات من اجلــمـاهــيـر  وأدرك اجلــمـيع أن أربــيل قـد أنــهت ا وأفـرغت ا
الـريـاضي  لكن بـعزم وبـفـضل القـيادة الـشـابة لإلدارة اسـتطـاع األصـفر الـعودة إلى
قدمة بـعد وصوله إلى القمة في األدوار األخـيرة في الكأس وحتقيق فـوزين متتالي ا
بـالدوري  وهذا يـدل على التـخطيط الـسليم من قـبل اإلدارة اجلديدة. نـعم عودة اللون
العب وعـودة اجلـمــاهـيـر إلى األصـفـر إلى الــصـدارة والـبــطـوالت تـعــيـد الـروح إلـى ا
ــنـافـسـة  وأتـمــنى أن يـتـعـاون ـدرجـات. أتـمـنـى من كل قـلـبي أن تــعـود أربـيل إلى ا ا
درب أو الالعب في تقرير مصير االصفر  فريق اجلميع سـواء اإلدارة اجلديدة أو ا
نافسة مع اجلميع. وأن النادي يحمل اسم وطموح يتمتع بـ "الـتصميم" والقدرة على ا
اربيل الكردسـتاني العريق ويجب ان يستمر . الـهدف هذا العام هو البقاء في الدوري
 وإذا حتـقق الـنـجاح سـيـكـون الـفـريق مـنافـسًـا قـويًـا وحـقيـقـيًـا يـرضي اجلـمـهور في
ية ريـاضية لتـوسيع القاعدة في ـواسم القادمة. البـد من نصيحـة للنادي لفـتح أكاد ا
ـيـة  هي قـضــيـة و مـسـالــة  مـهـمـة لــلـريـاضـة في جـمـيع ريــاضـات األنـديـة  األكــاد
واهب في سن مـبكرة وتوفير بيئة تعليمية تشجع األشبال والشباب وأولياء اكتشاف ا
ـية أيـضًـا ونشـر الـروح الريـاضـية وثـقـافة ـشـاركة في أنـشـطة األكـاد أمورهـم على ا
يـ الرياضيـ و نشر الوعي األداء اجلماعي بـ األكاد
ية. نأمل أن الثقـافي  واالجتماعي ب منسوبي األكاد
هم من تهـتم اإلدارة اجلديدة بـهذا اجلانب احلـيوي وا
مـــنـــذ الـــريــــاضـــة  ألن أربـــيـل هي أربـــيـل اجلـــمـــيـع 
ـاضي  كـان الـســبـعــيـنــيـات والـثــمـانــيـنـيــات الـقــرن ا
اجلمهور يردد دائما نحن لالصفر واألصفر للجميع.

WOJ d _« WF U'« l  ÊËUF  …d c  lÒ u  ‰U —œ

اخلـــاصــة بـــالــشـــبــاب وهي اطالق
بــطـاقــة خــاصـة بــهم لــلــدخـول الى
مراكز الشبـاب والتي سيحصل من

خاللــهــا الــشـبــاب عــلى امــتــيـازات
مـتـعـددة في اجلـوانـب الـتـعـلـيـمـيـة
واالقـتـصـايـة واالجـتـمـاعـيـة والـتي
تأتي ضمن مسعى الوزارة التحول
من وزارة اسـتهالكـيـة الى التـمويل
الذاتي مطـالبا من رئـيس اجلامعة
االمـريــكـيــة اضـافـة بــنـد في الــعـقـد
نح الـشاب احلامل لـهذه البـطاقة
امتـيازات خـاصة عنـد التـقد على
اجلـامعـة االمريـكيـة .من جانـبه اكد
رئـــيس اجلـــامــعــة االمـــريــكـــيــة في
بغداد مايكل موليكنس ان اجلامعة
تـرغب بنـقل التـجربـة االمريكـية من
ـزج بــ اجلـانب الـريـاضي خالل ا
والــتـــعــلـــيــمي فـــفي الـــوقت الــذي
ـيـة البد هـام االكـاد تـمـارس فـيه ا
من تــفـعــيل اجلــانب الــبـدنـي عـلى
ـقــولـة مــبــدأ الـتــطــــبـيق الــعــمـلـي 
العـقل السلـيم في اجلسم الـسليم 
مـــبــيـــنــا ســـعي اجلــامـــعــة ألقـــامــة
عـالقـات مـتـيـنــة مع وزارة الـشـبـاب
والـرياضـة فيـمـا يخص الـنشـاطات
الــشــبـابــيــة والـريــاضــيـة وتــنــظـيم
الــزيــارات والــدورات والــورش بـ
ــنــافــســات الـــطــرفــ الى جــانـب ا

الرياضية .
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وقع وزيـــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
اتــفـــاقــيــة تــعــاون عـــدنــان درجــال 
شبابي ورياضي مشترك مع رئيس
اجلــامــعـــة االمــريـــكــيــة فـي بــغــداد
مــايـكل مــوكـلــيـنس تــتـضــمن فـتح
افاق الـتعـاون الشـبابي والـرياضي
بــ الـوزارة واجلـامـعـة االمـريـكـيـة
وذلـك خالل الــــلــــقــــاء الـــذي جــــمع
الـطرفـ على قـاعـة هيـاة الرأي في
تقدم الك ا مقر الـوزارة بحضـور ا

فيها .
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وقـــــال درجـــــال ان الـــــوزارة مع اي
جــهــد يــســـاهم بــتــطـــويــر قــطــاعي
الــــشـــبــــاب والــــريــــاضــــة من خالل
االسـتفـادة من اخلبـرات والتـجارب
احملــلــيـة واالجــنــبـيــة مــضـيــفـا ان
اجلـــامـــعــــة االمـــريـــكـــيـــة تـــعـــد من
الـصـروح الـكبـيـرة وتمـتـلك خـبرات
ومــــؤهالت مـــتــــمـــيـــزة بــــاألمـــكـــان
االســــتـــفـــادة مـــنـــهــــا في تـــطـــويـــر
الـنشـاطـات الـشـبـابـيـة والـريـاضـية
وتعـميـمهـا في اجلامعـات العـراقية
سـيـمـا وان اجلـامــعـات االمـريـكـيـة
تـمـتــلك قـاعـدة شـبـابــيـة وريـاضـيـة

رصـيـنــة وحـقـقت جنـاحــات كـبـيـرة
بهذا الشأن . كما استعرض درجال
ـسـتـقـبـلـية احـد مـشـاريع الـوزارة ا

ـالحــــــظـــــات وســــــجــــــلت بــــــعـض ا
ـهمة فـضال عن دخولي والتـمارين ا
في تـــــطـــــبــــيـقِ بـــــعض الـــــوحــــدات
ـعايـشة هم مـن هذه ا التـدريـبيـة وا
هي االسـتفـادة احلـقـيقـيـة من جـميع
اجلـوانب التـدريـبيـة والـفكـر الـفني
ـــدرب مع والـــتـــكـــتــــيك وتـــعــــامل ا
الالعـبـ وطـريــقـة حتـضـيـر الـفـريق

للمبارات.
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 يــشــارُ الى ان الــكــابــ (مــصــطــفى
) قـــد حـــصلَ عـــلى الـــشـــهـــادة كــــر
الـتـدريــبـيـة فـئـة (سي© بـعـد ان أعـلن
اعـــتـــزاله الـــلــعـب والــيـــوم اخـــتــتم

معايشةً مع نادي الشارقة.
ــــدرب كـــوزمــــان قــــــــــد يــــذكـــرُ ان ا
أشــــــرفَ خالل مـسـيـرته الـتـدريـبـية
على عدة أنديةٍ ومنـتـــــــخبات منها
أنـــــديـــــة الـــــهـــــــالل الـــــســـــعـــــودي
وكــــوانــزو ودلـيــا الـصـيــني والـسـد
القــــطـري واألهـلي االمـاراتي فضال

عن منتخبي رومانيا والسعودية.

حسن احمد
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نظم احلالي اضي وعـندما اخذ الدوري شكله ا في منتصف الـسبعينيات من القرن ا
 اخـذ الـكـشــافـون يـنـشـطـون  ويـتـنــقـلـون من مـلـعب الى اخــر لـلـبـحث عن الالعـبـ
الـواعدين .. جـرجيس الـياس وداود العـزاوي  وطالب جـلوب واسـماء اخـرى ساهمت
ـنـتـخـبات ـقـدمـة وا في وصـول الـعـديـد من الالعـبـ الـشـبـان الى اخلـط االول لـفـرق ا
ـمتازة حـاليا) في ـشاركة في بـطولـة دوري اندية الـدرجة االولى (ا الوطـنيـة ..االندية ا
ـدة الزمنـية  كانت تـعتمـد على نحـو غير مـباشر عـلى مراكز الـشباب و الى حد تلك ا
ما على الفرق الـشعبية حيث كانتـا من الروافد احليوية  للمـنتخبات الوطنية ..ادارات
اضي متازة وكذلك االولى تـخلت في العقدين ا شـاركة في دوري الدرجة ا االندية ا
,عن رعاية فرق الفئات العمرية وسط عالمات استفهام عديدة  بحيث ان تشكيل فرق
دة قصيرة جدا ال تـتعدى السقف الزمني للبطولة االشبال والناشـئ والشباب يكون 
الـتي ينظمـها االحتاد  التي تـستمـر لثالثة اشهـر او اكثر بـقليل  والدلـيل هواننا (ال)
مـتاز  ـعروفـة في الـدوري ا نـرى الـوجوه الـشـابة في صـفوف عـدد من فـرق االنديـة ا
ال العـام الذي يتدفق على صندوقها التي تبحث عن الالعب اجلـاهز وتنفق عليه من ا
سـاكن في الوزارة الـتي يرتبط بها ـوظف ا ـستقطع من ا بلغ ا من الوزارة او من ا
النادي .. و ال نـعمم الـراي السـلبي عـلى االنديـة كلـها بصـدد ضعف رعـايتـها لـلوجوه
الشـابة  إذ ال بـد ان نشـير الى جتـربة نـادي الكـرخ قبل تـفشي وبـاء كورونـا في عهد
ـطاولة خـاصة من حـيث البحث درب  الراحل عـبدالـكر سلـمان  حـيث تمتع هـذا ا
عن الالعب الصـاعدين  وصقل وتهـذيب مهاراتهم  وتطـوير وعيهم الـتكتيكي  ومن
ثم زجـهم في اخلط االول للـفريق االول  وبرز الـكرخ كـقوة كرويـة يحـسب لها حـسابا
متاز  جنومه الواعدين  الذين قدمة في بطولة الدوري ا خاصا  واستـهدفت اندية ا

بي والوطني . اصبح عدد منهم االن اعضاء في منتخبات الشباب االو
تـمرس واخلـبـير في شـؤون فـرق الفـئات ـدرب ا ـنحـلـة اناطت بـا  الـهـيئـة التـطـبيـعـية ا
العمرية الـصغيرة باخملضـرم اخلبير داود العـزاوي  جزء من مسؤولية جلـنة التطوير
 ولـكن آلية عـمل اللجنـة  لم تكن واضحة  ولـم نر عمال ملـموسا لهـا لضيق الوقت 

ا لقلة االدوات واحلوافز .  ور
ئات  ان نع خريـجي الدورات التدريبـية ( ا.ب.سي) وهم با  وهنا اتسـاءل ما الذي 
يعملـوا بصفة كشاف  وهم الـذين درسوا اصول التدريب الريـاضي على نحو علمي
ية (دبلـوم  بكلوريوس  ماجـستير  وحتى دكتوراه ومنهم يحـمل شهادات اكاد
) .. كشافـون بطريقة جديدة  تتعاون معهم االندية
واالحتــادات  عـلى نــحـو يـضــمن حـقــوقـهم
ـعنـويـة .. اقتـرح ذلك حتى ال ـالـية وا ا
ـدة تـبــقى وظـيـفـة الــكـشـاف شـاغـرة 
واهب زمنـيـة أطول  وحـتى حتـظى ا
بالعنـاية التدريـبية العـلمية الـصحيحة

في وقت مبكر.
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وقف وتسجيل الوافد اجلديد فيران { مـدريد- وكاالت- استنجدت برشلونة بالعبه من أجل إنقاذ ا
تــوريس بـحـسب تــقـريـر صـحـفي إســبـاني. ولم يـتــمـكن بـرشـلــونـة من تـسـجــيل تـوريس الـوافـد من

يركاتو الشتوي اجلاري بسبب جتاوز احلد األقصى للرواتب.  مانشستر سيتي في ا
وبحـسب صـحيـفة "سـبـورت" الكـتالـونـية فـإن برشـلـونة يـحاول جتـديـد عقـد سيـرجي روبـيرتـو الذي
ـوسم اجلاري مـع تخـفيض راتـبه من أجل الهـبوط بـفاتـورة األجور. ويـنتهـي عقد يـنتهـي بانـقضاء ا
وسم اجلاري ولم يتوصل الطرفان التفاق حول التجديد حتى اآلن.  روبيرتو مع برشلونة بنهاية ا
ـهمة في بـرشلونـة والتي تنـاسب خطط واحـتياجات وأضافـت الصحـيفة أن روبيـرتو من العـناصر ا

وسم. درب تشافي هيرنانديز وبالتالي هناك رغبة في بقائه وعدم رحيله مجانًا في نهاية ا ا
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جـاءت نــتـيـجــته سـلـبــيـة.وأصـيب كل من
احلـــارس مــانــويل نــويـــر الــفــرنــســيــ
كـيــنـغـسـلي كـومـان وكــورنـتـان تـولـيـسـو
ولــوكــاس هــرنـانــديــز وتـانــغي نــيــانـزو
واالنــكـلــيـزي عـمــر ريـتــشـاردز بــفـيـروس
كــــورونــــا بــــعـــــد الــــعــــودة من عــــطــــلــــة
االعـــيــاد.وكــان بـــايــرن أعــلـن في كــانــون
االول/ديــســمــبــر الــفــائت أنه ســيــفــتــقـد
ـدة خـدمـات العب وسـطـه يـوزا كـيـمـيش 
أربعة أسابـيع لتعافـيه من ارتشاح رئوي
نــاجـم عن إصــابــته بــالــفــيــروس.وســبق
اني أن أثار اجلدل في تشرين للدولي اال
ـاضي بعد أن رفض تلقي االول/أكتوبر ا
ا وصـفه بـ "مخـاوف شـخصـية" اللـقـاح 
قــبل أن يــؤكـد الــشــهـر الــفــائت نــيـته في

تلقيه.
ويـغـيب عن صـفـوف بـايـرن الـكـامـيـروني
ـدافع إريك مـكـسـيـم تـشـوبـو-مـوتـنـيغ وا
الــسـنـغـالـي بـونـا ســار النـشـغـالــهـمـا مع
مـنتـخـبـيهـمـا في كـأس أ إفريـقـيـا التي
تـــنــطــلق االحــد.تـــســمح رابــطــة الــدوري

تـنـظـيم ضـربات الـقـلب. اسـتـعـاد مـؤخرًا
الــــــتــــــمــــــارين مـع أوديــــــنـــــسـي فــــــريق
الطفولـة.وفقًا لصـحيفة "بي تي" الـيومية
ـاركيـة ركز إريـكسن بشـكل أساسي الد
على التـمارين البدنـية لكـنه تدرب أيضًا
مـع الــكــرة ولــكــنه ال يــحـــطط لــلــعب مع

الفريق.
على صعـيد آخر اعـلن نادي باريس سان
جــرمـان الــفــرنـسـي الـثالثــاء عن إصــابـة
حــارسه الــدولي اإليــطــالي جــانــلـويــجي
دوناروما بـفيـروس كورونا بـعد يوم من
خــوضه مــبــاراة في مــنــافــســات الــكـأس
احملـــلـــيــة. وســـيــغـــيب بــطـل أوروبــا عن
ــضــيف لــيـون في مــبــاراة الـقــمــة ضـد ا
الــدوري االحــد عــلى أن يــحــمي الــعــرين
الــكـوســتـاريـكـي كـيــلـور نـافــاس.وانـضم
بالـتالي دونـاروما (22 عامًـا) الى قائـمة
طــويـــلـــة من العـــبي فـــريق الـــعـــاصـــمــة
ــصـابــ بــكـوفــيـد-19. غــاب خــمــسـة ا
ن فـيـهم االرجـنـتـيـني لـيـونـيل العـبـ 
مـيـسي والـبرتـغـالي دانـيـلـو بـيـريرا عن
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عـضـوا في أجـهـزتـهم الـفنـيـة والـطـبـية
ــــــتـــــــوقع واإلداريـــــــة من 3 االف مـن ا
حـضـورهم في أستـرالـيا طـلـبوا إعـفاء
وقـلـة مـنـهم فـقط حـصـلـوا عـلـيـه.وأصر
تــايـلـي عـلى أن "أي شــخص يـســتـوفي
الـظــروف اخلـاصـة بـاإلعـفـاء يـسـمح له
بـالدخول (إلى أسـتراليـا). لم تكن هناك
أفـضـليـة خاصـة. لم تـكن هنـاك مـعامـلة
خـاصـة لـنوفـاك".ويـسعـى ديوكـوفـيتش
إلى لـقـبه الـعاشـر في بـطولـة أسـترالـيا
ــفـتــوحـة والــرابع تــوالـيـاً والـ 21في ا
الـغـرانـد سالم ليـنـفـرد بالـتـالي بـالرقم
الـقياسي في عدد األلـقاب في البطوالت
الــكــبــرى الــذي يــتــقــاسـمـه حــالـيــاً مع
اإلســبـاني رافـايل نـادال والـسـويـسـري

روجيه فيدرر.
فـتـوحة هي وفـضال عن أن أسـتـراليـا ا
ـفــضـلــة فـهي األولى له في بــطـولــته ا
ألــــقــــابه الـ 20فـي الــــبـــطــــوالت األربع
الـكـبـرى عـنـدمـا تـوج بـهـا عام ?2008
كـما أنه لم يسبق ألي العب أن توج بها
تــسع مــرات.لــكن مــشــاركــة "نــولي" في
نـســخـة هـذا الـعـام كـانت مـحط شـكـوك
ـشـاركـ ألشـهـر كـثـيـرة بـسـبب إلـزام ا
ــضـاد ــشــاركـات بــتــلــقي الــلـقــاح ا وا

{ مـــــلــــبــــورن ,أ ف ب) - حـثَّ رئــــيس
ضرب ومدير االحتـاد األسترالي لكرة ا
ـفتـوحة كـريغ تايلي بـطولـة أستـراليا ا
األربـــعــــاء الـــنـــجم الــــصـــربي نـــوفـــاك
ـيـا على ـصـنف أول عا ديـوكـوفيـتش ا
الـكشف عن سبب "اإلعـفاء الطبي" الذي
شـاركـة في أول بـطـولة سـيـسـمح له بـا
كبرى هذا العام رغم أنه لم يفصح على
اإلطالق مـا إذا كان تلـقى لقـاحا مضادا
لـفـيـروس "كـوفـيـد- "19مـن عدمـه.وقال
ـفيد : "سـيكون من ا تـايلي لـلصحـافي
بالتأكيد أن يشرح نوفاك الظروف التي
وجـبـهـا للـحـصول عـلى إعـفاء" تـقـدم 
ـقررة من 17 لـلـمـشاركـة في الـبـطولـة ا

الى  30كانون الثاني/يناير احلالي.
وأضــاف: "أشـجــعه عــلى الـتــحـدث إلى
اجملـتـمع حـول هـذا األمر ... لـقـد مـررنا
بـــوقت عـــصــيـب جــدا خـالل الــعـــامــ
ــتــنًــا لــبـعض ــاضــيــ وســأكـون  ا
اإلجـابات عـلى ذلك".لكـن رئيس االحتاد
ـيا ـصـنف أول عـا األسـتـرالي قـال إن ا
لم يـتلق أي معاملة تفـضيلية للحصول
عـلى هـذا اإلعفـاء خالل عمـليـة أشرفت
عـليـها الـسلـطات األسـترالـية وسـلطات
واليـة فـيـكـتـوريـا.وقـال إن  26العـبـا أو

أخبار النجوم
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  بـأن نيـوكاسل يـونايـتد هو { باريس- وكـاالت - أفاد تـقريـر صحفي إسـباني
األقرب لـلحصول عـلى خدمات الفـرنسي صامويل أومـتيتي مدافع بـرشلونة في
يـركاتـو الشـتوي اجلـاري. ويـرغب برشـلونـة في التـخـلص من أومتـيتي في ظل ا
ارتـفـاع راتـبه وعـدم االعـتـمـاد عـلـيه بـشـكل أسـاسي مع الـفـريق. وكـانت تـقـارير
صحفية قد أكدت خالل الساعات األخيرة أن أومتيتي وافق أخيرًا على الرحيل
كن أن عن بـرشـلونـة لعـدم حـصوله عـلى فـرصة لـلمـشـاركة رغم اقـتـناعه بـأنه 

يكون مفيدًا للمدير الفني تشافي هيرنانديز.
وبحسب صـحيفة "سبـورت" الكتالونـية فإن نيوكـاسل يتحدث مع بـرشلونة بشأن
ـا بـات الالعب أومـتـيـتي مـنـذ عـدة أسـابـيع واآلن قـرر تـقـد عـرض رسـمي طـا
وسم منـفتحا على الرحيل. ويرغـب نيوكاسل في استعارة أومتـيتي حتى نهاية ا
وسم مع وضع بنـد بخيـار الشراء. ويعـاني نيوكـاسل على صعـيد النـتائج هذا ا
ـيرليج وبالتـالي يعي جيدًا ركز قـبل األخير في جدول تـرتيب البر حيث يـحتل ا
أنه سيـكون من الصـعب علـيه ضم أي العب كبيـر بشكل نـهائي. وأشارت تـقارير
اضية إلى أن نيوكاسل حسم صفقة الظهير اإلجنليزي إجنليـزية في الساعات ا

كيران تريبيير العب فريق أتلتيكو مدريد مقابل  12مليون جنيه إسترليني.
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مكـولي مهـندسة صـناعـية في كـلية
ويـلــسـون لـلـمــنـسـوجـات بــجـامـعـة
واليـة كارولـيـنا الـشمـالـية: "تـتـحمل
الــــقـــدم كل وزن اجلــــسم. هـــذا هـــو
الـــســبب فـي أنه من الـــضــروري أن
ـتاز لـلقدم ودعم يكـون لديك دعم 
جلـــســمك".وبــالــنــســـبــة لــلــسالمــة
تــتـطـلـب بـعض الــريـاضــات أحـذيـة

أكثر تخصصًا. 
فـالـريـاضــيـون الـذين يـشـاركـون في
مـنـافـســات الـقـوارب الـشـراعـيـة في
بية على سبيل دورات األلعاب األو
ــثـال يــعــتـمــدون عـلـى أحـذيــتـهم ا
ـســاعــدة عـلى لــتــقـلــيل االنــزالق وا
اتزانهم عند التعلق بجانب القارب.
وهــذا يــقــلل من احــتــمــالــيــة وقـوع
حـوادث خــطـيــرة مع تــعـزيـز األداء
أيــضًــا.أخـيــرًا تــقــول مــكـولي: "إذا
ـارسة كانـوا يريـدون الـعودة إلى 
بـية عراة فال بأس في األلعاب األو
ذلك لكن عـلى األقل يجب عـليهم أن

يحتفظوا باألحذية".
ـشــاركــة بـدون مالبس وقــد تـؤثــر ا
أيــــــضًــــــا عــــــلـى مـن يــــــشــــــارك في
ـــنــــافــــســــات نــــظـــرا ألن بــــعض ا
الـــريــاضــيــ قــد يـــنــســحــبــون من
ــبـيــاد في حـال إجــبــارهم عـلى األو

ـــــثــــال األكــــثــــر ا
إقــنـاعًــا لــلـمــزايـا
الــريـاضــيــة الـتي
البس تــوفـرهــا ا
يـــــــــــــــــــــــأتــي مــن
الـــســــبـــاحـــة. في
الــــــواقـع كــــــادت
هذه الـرياضة "أن
تـصــبح مـنــافـسـة
فـي الــــهــــنــــدســـة
ولــــيـس فــــقط في
الـــــــــــــــقــــــــــــــدرات
الريـاضـيـة جلسم
اإلنـــســـان" كـــمـــا
تـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول
تـروينـيـكـوف.وقد
تـــــصـــــدرت هـــــذه
الـقـضـيـة عنـاوين
الـصـحف في عـام
2008 عـــــنــــدمــــا
حطم الـسـبـاحون
ــتـنــافــسـون في ا
دورة األلـــــــعـــــــاب
ــبـيــة بـبــكـ األو
25 رقـماً قـيـاسـياً
ياً - 23 منها عا
من قبل ريـاضي

يـــــرتـــــدون بــــدالت
مـتـخـصـصـة مـصـنـوعـة من الـبـولي
يوريثان تغطي كامل اجلسم تسمى

"إل زد أر ريسر". 
ووفــقًـا لـوكــالـة نــاسـا الــتي سـاعـد
عـــلــمـــاؤهــا فـي تــصـــمــيم "إل زد أر
ـتـطورة ريـسر" قـلـلت هذه الـبـدلة ا
من احـتـكـاك اجلـلـد بـنـسـبـة 24 في
ـئــة وضـغـطت أيـضًــا عـلى جـسم ا
مـرتديـهـا لـتقـلـيل الـسـحب.وفي عام
2010 قـــــــــرر االحتـــــــــاد الـــــــــدولي
للسباحـة (فينا) أن "إل زد أر ريسر"
ـمـاثـلـة تـمـنح مـرتـديـهـا والـبـدالت ا

ميزة غير عادلة. 
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ــنع االحتـاد الــدولي لـلــسـبــاحـة و
ـنـافـسـة وهم اآلن الـريـاضـيـ من ا
يـــرتـــدون أي بـــدلــة تـــســـاعـــد عــلى
الــســـرعــة أو الـــطــفــو أو األداء. في
الواقع هذا يعني أن بـصرف النظر
عن الـسـحب الـذي يضـاف من خالل
ــــتـــــدلـي أو األعـــــضــــاء الـــــثـــــدي ا
نافسات شاركة في ا التناسلية - ا
بـــــــدون مـالبـس عــــــلـى اإلطـالق من
احملـــــتــــــمل أال تــــــؤثـــــر عــــــلى أداء

السباح بشكل كبير.
تقـول ترويـنيـكوف إنه فـيمـا يتـعلق
بالـرياضـات الصـيفـية األخـرى فإن

أسئـلة مـثـيرة لالهـتمـام حول األداء
الـــريــاضي واألعــراف الـــثــقــافــيــة
والــتــمـــيــيــز عــلى أســاس اجلــنس
وأكثـر من ذلك.بالـنسبـة للـمبـتدئ

فـــإن الـــتـــنــــافس بـــدون مالبس قـــد
يخـلق مشـكالت لـوجسـتيـة محـرجة
. وفي ح أن للعديد من الرياضي
ـعــاصــرين غــالـبًــا مـا ــنــافـســ ا ا
يـؤدون ريـاضـاتــهم عـراة تـقـريـبًـا -
يـرتـدون فـقط سـراويل ضـيـقـة جدا
ثال - فإن قطعا معينة على سبيل ا
البس تؤدي أغراضًـا أساسية من ا
ـرأة واألعضاء مهمـة: تثـبيت ثدي ا
الـــــتـــــنـــــاســــلـــــيـــــة لـــــلــــرجـــــال في
مـكانـهـا.ويـقـول شون ديـتـون مـدير
ـــشـــروعـــات اخلـــاصـــة في مـــركــز ا
ــنـــســوجــات في حـــمــايــة وراحـــة ا
جـامـعة واليـة كـارولـيـنا الـشـمـالـية:
البس فـجـة "بـدون أن تـكــون هـذه ا
أو خـشـنة فـإنـهـا تـسـاعد مـن حيث

الراحة على األقل".
من ناحـية أخـرى فإن الـدرجة التي
ـالبس في األداء تـــــســــاهم بـــــهــــا ا
الريـاضي (عـلى عكس الـراحـة فقط)
أقل وضـــــوحًــــا. ووفـــــقًــــا ألولـــــغــــا
ـــواد تـــرويـــنــــيـــكـــوف أســــتـــاذة ا
الوظيفية والهندسة التي تركز على
ـلـكي اإلنـسـان في مـعـهـد مـلـبـورن ا
لـلتـكـنولـوجـيا هـنـاك أهمـيـة كبـيرة
لــــلــــمالبـس ومالءمـــــتــــهــــا جلــــسم
الــــريـــــاضي ولــــلـــــريــــاضـــــة الــــتي
البس ارسـهـا.وبشـكل عـام فإن ا
تـقــدم بـعض األشـيـاء لــلـريـاضـيـ
عــلى حــد قـول تــرويــنـيــكـوف. أوالً
تُبـسط اجلسـم و"تقـوّمك معًـا" وهو
مـا يـسـمح بـتـوجـيه قـوة الـعـضالت
ـهمـة التي تـقوم بشـكل أفضل إلى ا
ـكن أن تــكـون أحــزمـة رفع بـهــا. و
األثقال واأللـياف االصـطناعـية التي
ـــرونــــتـــهــــا الـــشــــديـــدة تـــعــــرف 
(اإلسـبـانـدكس أو الـلـيـكـرا) مـفـيـدة
ــثـــال في تـــثـــبــيت عـــلى ســـبـــيل ا
ـنـافـس حـتى يـتـمـكن من عـضالت ا
توجـيه كل طاقـته نحـو العـمل الذي
البس قـد يــقـوم به. وبــدون هــذه ا
البس كن أن تقلل ا يتأثر األداء.و
قاومة التي شديدة النعومة أيضًا ا
يـواجـههـا اجلـسم عـنـد الـتـحرك في
ــاء - وهـــو أمـــر مــهم الـــهـــواء أو ا
لـــلـــغـــايـــة فـي الـــعـــديـــد من أنـــواع
ثال يحلق الرياضات. على سبيل ا
راكــبــو الــدراجــات شــعــر أرجــلــهم
ويـــســـتــفـــيــدون أيـــضـــا من ارتــداء
مالبس ضـيقـة لـلـغايـة ذات مـقـاومة
منخفضة جدًا للهواء.ومع ذلك فإن

مــبــاراة الــكــأس االثــنــ الــتـي فــاز بــهـا
الفريق بسـهولة بربـاعية نظـيفة على فان
من الــدرجــة الـرابــعــة لــيـعــبــر الى الـدور
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ــدرب االرجــنــتــيـــني مــاوريــســيــو قـــال ا
بـوكـيــتـيـنـو االثـنــ "إنه فـيـروس غـريب.
نــــتـــابع حــــالـــة كل العـب نـــدرك أن عـــدد
ــصـــابــ قــد يــرتــفع".وعــاد االســبــاني ا
خـــوان بــيــرنـــات الى صــفـــوف مــتــصــدر
الـدوري بعـد أن أصـيب بـالـفـيروس خالل
فــتـرة الـتــوقف الـشــتـويـة بــعـد أن جـاءت
نتيجة فحصه سلبية مرت تواليًا يومي
االثـنـ والـثالثــاء وفق مـا أعـلن الـنـادي
عـلى أن يـعـاود الــتـمـارين االربـعـاء.وفـتك
الفـيروس بـالـعديـد من االنديـة الفـرنسـية
تحورة "أوميكرون" مع التفشي السريع 
ـــقــررة االحـــد بــ ـــبــاراة ا إذ أرجـــئت ا
أجنيه وسانت إتيان فيـما تبدو مواجهة
بــوردو ومـــرســيــلـــيــا اجلـــمــعـــة مــهــددة

بالتأجيل.

{ النـدن- وكاالت - قدم محمد صالح جنم ليفربول اإلنكليزي وعدا للجماهير
ـصــريـة قــبل مــشـاركــته مع مـنــتـخب مــصـر فـي بـطــولـة كــأس األ األفـريــقـيـة ا

بالكاميرون.  
وقال صالح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: الطريق مش سهل.. بس إحنا
هنـحارب عـلشـان نرجع بـالكـأس.. خلـيكـوا في ظهـرنا.. شـجع مصـر. ويأتي ذلك
تـزامـنـاً مع انـضـمام صـالح إلى مـعسـكـر الـفـراعـنـة  اسـتـعـدادا لـلـمـشاركـة في
صـري وقع في اجملـموعـة الثـالثـة بكأس ـنتـخب ا النـهائيـات القـارية.  يـذكر أن ا

األ األفريقية مع منتخبات نيجيريا السودان وغينيا بيساو.
ـنــتـخب ــقـرر أن يـخــوض الـفــراعـنــة أولى مـبــاريـاتــهم بــالـبـطــولـة أمــام ا  ومن ا
النيجيري في 11 يناير/ كانون الثاني اجلاري.  جدير بالذكر أن أحمد حجازي
مـدافع احتـاد جـدة الـسـعــودي ومـحـمـد الـنـني العب آرســنـال ومـصـطـفى مـحـمـد
مهـاجم جالـطة سراي الـتركي انـضمـوا إلى مران مـنتـخب مصـر أمس الثالثاء

استعدادا لبطولة كأس األ األفريقية.

الــتـعــري. وقـد تــمــنع الـدول األكــثـر
حتــفــظًـــا أيــضًــا مـــنــافــســـيــهــا من
ـــشـــاركـــة تـــمـــامًـــا. وتـــقــول روث ا
شاركة لدراسات باركان األستاذة ا
الـــنـــوع االجـــتــمـــاعي في جـــامـــعــة
سيـدني ومؤلـفـة كتـاب "العـري: علم
الــتــشــريح الــثــقــافي": "بــالــنــســبــة
لـلثـقـافـات التي يـلـعب فـيهـا احلـياء
كن دورًا كـبيـرًا فـإن هـذا األمـر ال 
الـتـفـكيـر فـيه عـلى اإلطالق".وعالوة
عـــلى ذلك ســتـــكــون هــنـــاك أيــضًــا
أسئـلة قانـونيـة وأخالقيـة جدية إذا
طُــلـب من الــريــاضــيـــ الــذين تــقل
أعــمــارهم عن  18عــامًــا الــتــنــافس
عراة. ورغم أن رياضـي ال تـتجاوز
أعمارهم  12عامًا شاركوا عراة في
ة بية اليونانية القد األلعاب األو
نـظـرًا لـلـطـبـيـعـة الـديـنـيـة لأللـعـاب
تــقـول بــونـد إن الـنــشـاط اجلــنـسي
لـلــريـاضـيــ كـان مـحـظــورا تـمـامًـا
ـمــكن أن يــكــون مـوضع وكــان من ا
اسـتـيـاء شــديـد.وتـقـول بـونـد: "كـان
بـيـة مـعنى لـلعـري في األلـعـاب األو
مـختـلف في ذلك الـوقت. أمـا الـيوم
سيصبح بطـبيعته جنـسيًا وإباحيًا
للغاية وهـذا بدوره سيصبح ضارا

وسلبيا جدا".
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في حــــ أن األحــــذيــــة احلــــديــــثـــة
البـس الـريــاضــيــة تــقــدم بــعض وا
الــفـوائـد لــلـمـتــنـافـســ فـإن اآلثـار
البس قـد الـنــفـسـيــة لـعــدم ارتـداء ا
تـــفـــوق اآلثــــار اجلـــســـديــــة.تـــقـــول
ة إنه في األسطورة اليونانية القد
ــيالد كـان ريـاضي عام  720قـبل ا
بي يدعى أورسيـبوس من مدينة أو
مــيــغـارا يــتــنــافس في ســبـاق 185
مترًا عنـدما سقط سرواله. وبدالً من
الــــتــــوقف إلخــــفـــاء عــــورته واصل
أورســــــيـــــــبــــــوس الــــــعــــــدو وفــــــاز
بـالـسـبـاق.وبـقـيت هـذه الـلـحظـة من
االنـــتــــصـــار عــــالـــقــــة في األذهـــان
ـــــنــــافــــســــات الــــتي وأصــــبــــحت ا
يــخـوضــهـا الــريــاضـيــون عـراة هي
األكــثــر شــعــبـيــة وجــمــاهــيــريـة في
اليونان وبات يُنظر إليها على أنها
تـكــر لــكــبـيــر اآللــهــة الـيــونــانــيـة

"زيوس".
W¹u¼ nA

تـقـول سارة بـونـد أسـتـاذة الـتاريخ
في جـامعـة آيـوا: "كـانت هنـاك فـكرة
كـــامــلـــة عن أن أورســـيــبـــوس بــطل
ومـنـتــصـر ثم االحـتــفـال بـأنه حـقق
ذلـك وهــــو عــــارٍ. وأصـــــبح تــــعــــري
الـيـونـانــيـ وسـيـلـة لـلـتـعـرف عـلى
هـويـتــهم الـيـونـانـيــة وعـلى لـطـفـهم
وكـيــاسـتـهم".وبـحــلـول الـوقت الـذي
ـبـيـة جـرى فـيه إحـيـاء األلـعـاب األو
ــد احلــديـــثــة في عــام 1896 كــان ا
الثـقافي قد حتـول منـذ فترة طـويلة
نـظـمون حـتى في إعادة ولم يفـكـر ا
الـتــقـلــيــد الـيــونــاني لـلــمــنـافــسـات
ـنـافـسات الـريـاضـية الـعاريـة.وفي ا
البس اآلن أيـضًا احلـديثـة تـلـعب ا
دورًا أســـاســــيًـــا في األداء - تـــوفـــر
األحـذية ثـبـاتًا وتـضـيف دفعـة قـوية
ــــكن أن إلـى خــــطــــوة الـــــعــــداء و
تساعـد مالبس السبـاحة السـباح
اء بسـهولة أكبر على االنزالق في ا
كن للمالبس الـضيقة أن تقلل كما 
من تـــأثــــيـــر الـــريـــاح عــــلى حـــركـــة
.ومع ذلك كانت األلـعاب الريـاضيـ
اضي بية في طوكيو الصيف ا األو
غيـر عاديـة من نواح كـثيـرة بالـنظر
إلى الـــقــيــود الــتي فـــرضت بــســبب
تـداعــيـات تــفـشي فـيــروس كـورونـا.
لـكن مـاذا لــو اتـخـذت دورة األلـعـاب
ـبـيـة خـطـوة غـيـر عـاديـة أخرى األو
من خالل إعـادة تـقـلـيـد الـعـري الذي
كـان مـتـبـعـا في األلـعـاب الـيـونـانـيـة
ـة?لم يــفـكــر أحـد بــجـديـة في الــقـد
الـقيـام بـذلك لكـن هذه الـفـكرة تـثـير

ـسـاهـمـة اإلجـمـاليـة لـلـمالبس في ا
ـنــافـســات في أوقـات أقل أو قـطـع ا
حتـقـيق نـتـائج أفـضل أمـر مـشـكوك
فــيه وتـضــيف: "هـنــاك الـكـثــيـر من
البس وأنـها زاعـم بشـأن تـأثيـر ا ا
تفـعل هذا أو ذاك لـكن في احلـقيـقة
البس هي ال تـؤثـر بـشـكل كـبيـر".فـا
ــثــال الـــضــاغـــطــة عــلـى ســبــيـل ا
مصـمـمة لـتـغيـير طـريـقة تـدفق الدم
عـبـر اجلـسـم من أجل رفع مـسـتـوى
. في الــواقع انــقــسـمت األكــسـجــ
ـئـة مع األبـحــاث بـنــسـبـة 50 في ا
وضــد الــتــحــسن الــذي يــطــرأ عــلى
األداء عــنـدمــا يـرتــدي الـريــاضـيـون

البس.  هذه ا
تـقــول تـرويـنــيـكـوف: "هــنـاك بـعض
األبحـاث في هذا الشـأن لكـنهـا غير
حـاسـمـة".من ناحـيـة أخـرى تـعـتـبر
األحذيـة قصـة مختـلفـة تمـاما ليس
فــقط لــتـحــسـ األداء ولــكن أيــضًـا
ناسبة لضمان السالمة. فاألحذية ا
الـتي تـوفـر دعــمًـا لـلـقـوس والـكـعب
تــســاعــد بــشــكل كــبــيــر فـي اجلـري
والـقــفـز وتـغــيـيـر االجتــاه بـسـرعـة.
وتـقـلـل األحـذيـة أيـضًـا مـن الـتـأثـيـر
عــلى األطـراف الــسـفـلــيـة والــعـظـام
واألربطة والـعضالت.وتقـول باميال
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بعض عناوين الصحف األسترالية في
بـلد كـانت فيه تدابـير مكـافحة "كـوفيد-
 "19صـــارمــة جــدا بــشـــكل خــاص.ولم
يــتـحــدث ديـوكـوفــيـتش أبــدًا عن حـالـة
الـــتـــطـــعــيـم اخلــاصـــة به وحتـــدث في
نــيـسـان/أبـريل  2020أنـه ضـد الـلـقـاح
اإلجــبـاري الــذي كـان ضــروريـا وقــتـهـا
ـنـافـسـات عـلى الـرغم من السـتــئـنـاف ا

جائحة "كوفيد-19.

قرب منهم لـ"كـوفيد- "19إلـى جانب ا
وأعـــــضـــــاء جـــــهـــــازهـم الـــــتـــــدريـــــبي
والـــطــبي.حـــصل ديــوكـــوفــيـــتش عــلى
"إعــفـاء طــبي" الــثالثـاء وجلــأ االحتـاد
األسـتـرالي لـلـعبـة إلى الـسـرية الـطـبـية
حــتى ال يــبـرر هــذا اإلعــفـاء.وأثــار هـذا
اإلعـالن عــــلى وجـه اخلــــصـــوص ردود
فـعل سـلـبـيـة من بـعض الالعـبـ الذين
ـعـايـيـر أو في اسـتـنـكـروا ازدواجـيـة ا

باريات في حال لم يكن اني بتأجيل ا األ
 15العــبًـا مـتــاحًـا لــلـفـريق وهـي لـيـست
حال بايرن حـتى اآلن.يتبعـد بايرن بفارق
تـــسع نــقــاط عن بـــوروســيــا دورتــمــونــد
ـنافـسـات من بـوابة الـثاني ويـعـود الى ا
مونشـنغالدبـاخ خلف أبـواب موصدة في
تعلقة ملعب أليانز أرينا بسـبب القيود ا

باجلائحة.
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اركي من جهـة أخـرى أعرب الـدولي الـد
كريـستيـان إريكـسن الذي تعـرض لسـكتة
قـلـبـيـة في كـأس أوروبـا الـصـيف الـفـائت
وخــضع لـزراعـة جــهـاز تــنـظــيم ضـربـات
ـشــاركــة في كـأس الــقـلـب عن أمـلـه في ا
العالم في قطر نهاية العام احلالي خالل
مـقابـلـة تلـفـزيونـيـة مع قنـاة مـحلـيـة بثت
الـثالثـاء.  أنـهـى إريـكـسن عـقـده مع إنـتـر
بالـتـراضي في كانـون االول/ديـسمـبر إذ
يـحـظــر الـدوري اإليـطـالـي عـلى الالعـبـ
اســتـــخـــدام أجـــهــزة تـــنـــظـــيم ضـــربــات
الـقـلـب.وقـال إريـكـسن في مــقـتـطف صـدر

الـثـالثـاء من مـقـابــلـة مـطـوّلــة سـتـبث في
وقت الحق مـن هـذا األســبــوع عــلى قــنـاة
"دي أر": "أريد أن ألـعب كـرة القـدم. ما من
سبب لـعدم الـقيـام بذلك".وأكـد أن االطباء
"قالوا إن مـا من مشكـلة في ذلك قالوا إن
االمـــور جــيــدة.  لــذا كل شـيء مــســتــقــر
وأشــعـــر أنـــني حـــصـــلـت عــلـى الـــضــوء
االخضـر للـعب كـرة القـدم مجـددًا". وتابع
صـاحب الـ 29عـامًـا "هــدفي أن ألـعب في
كأس الـعالم في قـطر مـضيـفًا أن "مـسألة
اســـــتـــــدعـــــائي مـن عــــدمـــــهـــــا هـي أمــــر
مختلف...ولكن...بإمكاني العودة".تعرض
العب توتنـهام االنكـليزي الـسابق لسـكتة
ـارك في ـبـاراة االولى لــلـد قـلــبـيـة فـي ا
الــبـــطـــولــة الـــقـــاريــة ضـــد فــنـــلـــنــدا في
كوبنهاغن في  12حزيران/يونيو الفائت
ــلــعب.جنـحت و إنــعـاشه عــلى أرض ا
ـشاعـر في الوصول ـارك مدفوعـة با الد
الى الدور نـصف النـهائي قـبل أن تخـسر
ضد إنكلترا.أمضى صانع االلعاب بضعة
ستـشفى وخضع لـزراعة جهاز أيام في ا

{ روما- وكـاالت- قـال تقـريـر صحـفي إن أوريـلـيو دي لـوريـنتـيس رئـيس نادي
صاب نابـولي طالب بتأجيـل مباراة فريقه أمـام يوفنتـوس بسبب تزايـد أعداد ا
واجهـة يوفنـتوس عـلى ملعب ألـيانز بفيـروس كورونـا مؤخرًا.  ويـستعـد نابـولي 
ستـاديوم بـتورينـو في قمـة مباريـات اجلولة 20 من الـدوري اإليطـالي.  وبحسب
صحـيفة "إل ماتـينو" اإليطـالية فـإن دي لورينتـيس غاضب بشـدة ويساوره بعض
ـتـعـددة الـقـلق من رحـلـة فـريــقه إلى مـديـنـة تـوريـنـو خــاصـة في ظل اإلصـابـات ا
بـفـيـروس كـورونا بـ العـبي الـفـريـق في األيـام األخـيـرة.  وأضـافت أن نـابولي
ـديـنة نـابولـي وهو نـفس األمر أبـلغ قـلقه إلى إدارة الـوقـاية بـالـسلـطات احملـلـية 
الـذي منع سفر الفـريق إلى تورينو في عام 2020 وتـسبب في دخول الفريق في
معركـة قانونية بـعد ذلك. وتابعت أن دي لورينـتيس تواصل تليفـونيا مع دال بينو

قرر لها مساء الغد. باراة ا رئيس رابطة الدوري اإليطالي وطالبه بتأجيل ا
 وأشارت الـصحـيـفة إلى أن نـابولـي يفـكر أيـضًـا في تأجـيل مـغادرة الـفريق إلى
تـوريـنـو حتـى صبـاح غـد اخلـمـيس من أجل تـقـلـيل مـخاطـر اإلصـابـة بـالـفـيروس
واحلصـول على صورة أوضح للـوضع الراهن. جدير بالـذكر أن تقاريـر صحفية
إيطـالية أكدت في الساعات األخيرة أن رابطة الدوري اإليطالي ليس لديها أي نية

لتأجيل أي مباراة بالكالتشيو.
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) ,أ ف ب) - بــــــرلــــــ
بـات بــايــرن مـيــونـيخ
انيا حتت خطر بطل أ
عـــــدم إتــــــاحـــــة فــــــريق
خلـــوض مـــبــاراتـه ضــد
ضــــــيــــــفه بــــــوروســــــيــــــا
مــــونـــشـــنـــغـالدبـــاخ ضـــمن
مـــنـــافــســـات الـــدوري احملــلي
اجلـمـعة مع الـعـودة من الـعـطـلة
الـشــتـويـة بــعـد أن انــضم الـثالثـاء
لوروا سانيه والفرنسي دايو أوباميكانو
ـصـابـ بـكـوفـيـد-.19وأكد الى قـائـمـة ا
العـمالق الـبافـاري في بـيان أن "الالعـبَ
بصـحة جـيدة ويـخضـعان
لـــــلــــعـــــزل".وتــــأكــــدت
إصــابـتــهــمـا االثــنـ
ــدافع فــيـــمــا عــاد ا
الــشـــاب الــكــرواتي
يــــــــــــــــــــــــــــــــــوزيـــب
ستانـيتـشيتش الى
الــتــمــارين بــعـد أن

كرستيان اريكسون

{ بــاريـس (أ ف ب) - أعــلــنـت الــنـــيــابــة
كافحة اإلرهاب الثالثاء العامة الفرنسية 
أنها فتحت حتقيقًا أولـيًا بشبهة محاولة
اغـــتـــيــال بـــعـــد االنـــفـــجــار الـــذي وقع
اخلــــمـــــيس الــــفـــــائت فـي رالي دكــــار
مكلة العربية قام في ا الصحراوي ا
الـسعـوديـة والـذي اسـتـهـدف سـيارة
ســائق فــرنــسي وأدى الى تــعــرضه
إلصــابــات بــالــغــة.وجــاء في بــيــان
صـادر عن الــنـيــابـة " فُـتـح حتـقـيق
أولي في عــدة مــحــاوالت اغــتــيـال
ــنــظــمـة إرهــابــيـة" عــلى صــلـة 
مضـيفـة أن جمـيع ركاب الـسيارة
ن فــيــهم الــسـائق اخلــمـســة 

. كانوا فرنسي
ولم يــذكــر الـــبــيــان مــزيــدًا من
الــتـفــاصــيل بــشـأن االنــفــجـار
الـذي وقع في جـدة وأدى الى
إصـــابـــة الـــســائـق فـــيــلـــيب
بـوتـرون بـجـروح بـالـغـة في
سـاقه وخــضــوعه لـعــمـلــيـة
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جـراحـيـة في الـسـعـوديـة قـبل الـعـودة إلى
فــرنــســا.وكــانت اســتــبــعــدت الــســلــطــات
الـسعـوديـة الـسـبت ارتـكـاب عمـل إجرامي
لتـفـسيـر مـا وصفـته بـ"احلـادث" وأصدرت
وزارة الـداخـلـيـة بـيـانًـا عـلى تـويـتـر أكدت
فـــــيـه أنه "ال يـــــوجـــــد أي شـــــبـــــهـــــات في
احلادث".لـكن وزارة اخلـارجـيـة الفـرنـسـية
دعت رعـايـاهـا الى "اتـخـاذ أقصـى درجات
اليـقـظة من مـخاطـر أمـنيـة" مضـيـفة "ثـمة
حتـقيـقـات جتـريهـا الـسـلـطات الـسـعـودية
كن استـبعاد عرفـة أسباب احلـادث وال 
العمل االجرامي" مـشيرة إلى أن "الـتهديد
ــمـلـكــة الـعــربـيـة اإلرهـابي مــسـتــمـر في ا
الــسـعــوديه".وكــان الــسـبــاق االســطـوري
ــا بـــاسم بـــاريس-دكــار ــعـــروف ســابـــقً ا
ينطـلق من العاصـمة الفـرنسيـة في طريقه
إلى عاصمـة السنـغال كمـحطة أخـيرة.لكن
ـسار في الـتهـديـدات األمـنـيـة عـلى طـول ا
شـمال إفـريـقـيـا أدت الى نـقـله الى أمـيـركا
اجلـنـوبـيـة في الـعـام 2009 قـبل أن يـحط

الرحال في السعودية منذ العام 2020.
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كنّا اسـتعرضنا في احللقتـ السابقت نتائج اسـتطالعات ألداء الكاظمي بعد
ونأتي اآلن الى آخـر استطالع ثم بـعد سبـعة اشـهر مئـة يوم من تولـيه السـلطة
يـون واعالميـون وفنـانون اجـريناه في 2021 /12 /30 -28 شـارك فيه اكـاد

ثلة الجاباتهم:   اذج  اليكم 
لكن في بعـض االمور ما كان اخـفاقا منه بل كان راعـيا لرعيـته رغم التحـديات

ضغوطات دولية وحزبية من مافيات لم يستطع مواجهتها.
ـاكنـات االعالمـية رئيس وزراء عـلى الـفـيسـبـوك  فقـط وناجح اعالمـيـا الن ا

أرادت له ان ينجح.
يحـسب له انه اجنز انـتخـابات نزيـهة  تـعرّض عـلى اثرهـا للـتجـريح واالعتداء
تـظاهرين بـسبب ضغوط هـائلة مورست والتـشكيك- لم ينـجح في تقد قـتلة ا
ـنـفـلت - وافـقه احلـظ في انـقـاذ خـزيـنـة الـدولـة من ضـده من حـمـلــة الـسالح ا
االنـهـيـار عـنـدمــا ارتـفـعت اسـعـار الـنـفـط  - كـان ودودا في مـواقف تـسـتـلـزم
ـعيشـية بسـبب اجراءات ترقـيعية- يـتحمل واطن ا احلزم - لم تـتحسن حـالة ا
ا اثقل ـسؤوليـة في خفض قيمـة الدينـار  امام العـمالت الصعـبة  جزء من ا

وقع. واطن  البسيط - يبقى هو افضل من الذين سبقوه في هذا ا كاهل ا
وبان ضـعف الدولة معه اكثر وشعرنا نحن ليشيات ضعـيف امام االحزاب وا

كشعب ان الدولة هي التيار الفالني واحلزب الفالني.
يـريـد..لـكنـه ال يسـتـطـيع.يـخـضع الجـنـدات الكـتل الـكـبـيـرة  وهـذا حـال رئيس
وزراء ياتي من رحم تـوافقات ب احزاب ال تريد خيـرا للعراق.الرجل مقيد من

قبل االحزاب ومليشياتها
ـسـاس بالـسالح االمـور الـداخـلـيـة: محـاربـة الـفـسـاد عـلى اسـتـحـيـاء - عـدم ا
نـفلت حتى عندما هددوه شـخصيا - اسوأ خطوة بـتخفيض الدينار(25-30 ا
ـواطن الـشرائية - تـقاعدين واضـعاف قدرة ا وظـف وا ـئة ) من رواتب ا با
ــنــافـذ مــحــاربــة اخملــدرات بــشــكل فــعــال - بــدأ بــخــطــوة الــســيــطــرة عــلـى ا
وانيء ولم يكملها  فـعادت كما كانت - اجراء انـتخابات ناجحة احلدوديـة وا

ا سبق. نسبيا افضل 
االمـور اخلـارجـيـة: اصالح الـعالقـات مع الـدول الـعربـيـة -  جـمع الـسـعـودية
وايران في مـفاوضات خـففت من التـوتر بيـنهمـا وتاثيـره على العـراق- االتفاق
عـلى الــربط الـكــهـربـائـي ولم يـتم اجنــاز شيء عـمــلـيــا وال زالت ايـران تــتـحـكم
بتزويـدنا بالغـاز- اكمل انسحاب الـقوات القتالـية االمريكيـة وحكومته  افضل
من احلـكـومـات الـسـابـقـة-ابـعـد الـعـراق عن ان يـكـون سـاحـة حـرب بـ ايـران

وامريكا او ب ايران واسرائيل.
وفرّط ـسـتـقـبل الـشـعب الـعـراقي سـلّم مـينـاء الـفـاو الـكـبـيـر الـذي هـو ضمـانـة 

  . بامتيازات اتفاقية الص
ــجــلس الــوزراء  اســتــعــرض الــكــاظـمـي مــنــجـزات في اجــتــمــاعه االخــيــر 
ـركـزي الـعراقي  حـكـومته  بـاضـافة 12 ملـيـار دوالر الى احـتـيـاطي البـنك ا
وتعـزيز دور العراق االقليمي والعربي والدولي  وجتاوز جائحة كورونا بتوفير

اللقاحات.
قالوا في الكاظمي

هـنـاك من يـرى أن حـكـومـة الكـاظـمي( أخـفـقت في الـوفـاء بـوعـودهـا في عـموم
ـلـفـات - اجلـزيرة) مع انـهـا كـانت ولـيـدة مـظـاهرات شـعـبـيـة عـارمـة أطاحت ا
ـهــدي ويــفـتــرض بـهــا أن تـكــون هي األفــضل فـيــمـا بـحــكــومـة عــادل عـبــد ا
ـلـفـ األمــني واخلـدمي  شـاهـدين عـلـى إخـفـاقـهـا. و اشـار تـقـريـر واقع  ا
لفات الى ان وعود الكاظمي كانت (41) وعـدا تتعلق  صحـيفة العالَم اجلديـد
حقق منها ثالثة بـشكل كامل واربعة بشكل جزئي سياسـية وامنية واقتصـادية

ئة) . واخفق في حتقيق (34) وعدا تشكل (83 با
وتمكن ويرى مـحللـون أن الكـاظمي  احـدث أكثـر من نقلـة في اكثـر من مجـال
وتميز بنشاط دبلوماسي مكثف جعل العراق من اقامة عالقات مع رؤساء دول
وقــيــامه نــقــطــة انــطالق وأبــعــده عن مــصــادر الــصــراع وســيــاسـات احملــاور
بـاصالحـات جـديـة لواقـع األقتـصـاد..فـيـما يـرى آخـرون أن الـرجل يـنـتمي إلى
منـظومة احلكم بوصفه رئيس جهاز مخابرات وصحافي يعرف خفايا  عقود
نـصب لم يكن عـلى أساس اشـتراطـاته في إدارة فترة وأن قبولـه با الصـفقـات
ـنــظـومـة الـســيـاسـيـة الــتي أنـتـجت اخلـراب ـا وفـقــاً الشـتـراطـات ا حــرجـة وإ

وكانت تبحث عن شخصية تؤمّن بقاءها فوجدتها فيه. والفوضى
ونخـتم اهم ما قـيل عنه بـأن حكـومة الـكاظـمي جاءت بـتوافق سـياسي من أجل
وثــانــيــهــا إجـراء أولــهــا حــصــر الــسالح بــيــد الــدولــة حتــقــيق ثـالث مــهــمـات
ــــعــــيــــشي اإلصـالحــــات االقــــتــــصــــاديـــــة الالزمــــة مـن إلنــــعــــاش الــــوضـع ا
بكرة..وباستثناء (ثالثتها) فأنه اخفق في وثالثها إقامة االنتخابات ا للمـواطن

األولى والثانية.
U U M «

نشير الى ثالث حقائق سايكولوجية في الواقع السياسي العراقي بدءا
األولى: ان العراقي ال يرضون عن اية حكومة عراقية

الـثـانـيـة: ان احلـكـومـات الـعـراقـيـة تريـد مـن الـناس ان تـمـتـدحـهـا وال حتب من
ينتقدها

والـثـالثـة:ان سـيـكـولـوجيـا الـسـلـطـة في العـراق عـلـمت احلـاكم ان يـحـيط نـفسه
بأشخاص يقولون له ما يحب ان يسمعه.
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توزع العراقيون في مواقفهم من الكاظمي على ثالثة:
ـلـيـارات وافـقـرت الـعـراقـيـ فـريق يـرى ان حـكــومـات مـا بـعـد 2003 نـهـبت ا
ئات وجرحت وعـوقت اآلالف في وثبة تشرين 2019. وانـهم لكثرة ما وقـتلت ا
عـانـوه من فــواجع وخـيــبـات ارادوا من الــكـاظـمي ان يــكـون نــيـلـســون مـنـديال

العراق..لكنه خيّب ظنهم فيه.
ومـع انه لم يـتــحـرش والـثــاني: يـرى ان الــرجل فـعـل مـا اســتـطــاع ان يـفــعـله 

فانهم استهدفوه في بيته لتصفيته. ليشيات باحليتان وال بقادة ا
ـرجعيـة ودعم مالي الـعراقـي له كانت والثـالث:يرى انه فـرّط بفرصـة تأيـيد ا
لـكـنه اضـاعـها..واضـاع مـعـها فـرصـة تـخـليص سـتـجعل مـنه بـطال مـخـلـصّا 
الـعـراق من افـشل وافـسد احـزاب انـهت حـكمـهـا قـادة وشعـوب مـصـر وتونس

غرب. واجلزائر وا
يـزت عن سـابقـيه من رؤساء الـوزراء:انه يتـمتع ينـفرد الـكاظـمي  وشخـصيـا
فـهـو استـطاع في يـوم ان يـكـون في اربيل ودهـوك ومعـبر بنـشاط اسـتثـنائي
ابراهيم اخلـليل والسـليمـانية ليـعود الى بغـداد ومنها الى مـيسان.وهـو الوحيد
الذي يـلتقى بالـناس في اماكن عـامة بدون فوج حـمايات ولم يحـصر نفسه في

اخلضراء احملصنة.
عـرفتي له عن قرب ومتابعـتنا ألدائه فان شخـصية الكاظـمي ليست عدوانية و
ارقاها انه احتوى وانه عمل بـكل الوسائل لتفـادي حصول فتـنة تسفك الدمـاء

غضبه وسكت عن حقه ضد الذين استهدفوا تصفيته برغم انه يعرفهم.
بـدعوة فـقمت  سـؤوليـة فـان شـباب تـشرين كـانـوا ضده حـ تولـى ا ولـلـتاريخ
منه بـدور الوسـيط بيـنه وب عـدد من تنـسيـقيـات األحتـجاجات مـهدت الى ان

يلتقي بهم في ساحات التحرير.
والرجل يتـمتع بشـجاعة اثبـتتها اجـراءاته (األيلولـية) باعتـقال فاسدين يـنتمون
ويـدرك ان احلـيـتـان يـدبـرون له امـرا الى احـزاب الـسـلـطـة وفـصـائل مـسـلـحـة 
بعد ان اصـبحوا عـلى يق بـأن  لديه طموح ان ألسقـاطه سياسـيا او اغتيـاله
وأنـه يهـدف الى انهـاء استفـراد احزاب االسالم يكـون قائـدا وطنـيا جـماهـيريا
رجعيـة في اقامة دولة السيـاسي بالسلـطة والثروة لـتحقيق هـدف العراقيـ وا
مؤسسـات مدنـية حـديثة..لـكنه خـشي ان يذهب ابـعد لـيكون حـاكمـا ثوريـا كما
ـتـلك هـذه الـقدرة ويـفـضل عـلـيـهـا احلـكـمـة كـما ألنه  ال  اراد له الـعـراقـيـون 

يراها هو في تقديره لقوى الالدولة.
ويـحسب له انه حـقق افـضل انتـخـابات بـعد 2003 خـسرت فـيهـا قـوى موالـية
أليران ولم يـضعف امام تهـديداتها. ومع ذلك فـان الكاظمي كـان عليه ان يكون
اجرأ السـيمـا في استـعادة مـليـارات نـهبت تـكفي لـبنـاء دولة خـرجت من حرب
وان يـكـون أقـوى في حتـقيـق سلـطـة الـقـانون ـتـظاهـرين وكـشف قـتـلـة ا كـارثـية
سلـحة..لكن الـكاظمي كان لـيشيـات والفصـائل ا وفرض األمن وحتـجيم دور ا
صـاحب مجـلة األسـبوعـية سـابقـا  ورئيس يأخـذ برأي (عـرّابه) في السـياسـة

اجلمهورية احلالي.
ان الـعراقـي سـيلعـنون كل من حـكم العـراق بعد 2003 اال ؤكدة واحلقـيقـة ا

الكاظمي فانهم ان لم يعذروه..فلن يلعنوه.
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بيروت

ـــوقف ـــيــاً ألن ا بـــشـــكل عـــام بل عـــا
اإلنــســاني ال يــتــجــزأ ورســالــة الــدين
إنـسـانـيـة وعـادلـة بـعـيـدة عن األغراض
ـــنــافع الــشـــخــصــيــة الــســـيــاســيــة وا
ـصـالح الـفئـويـة الـضيـقـة ومن هذا وا
ــنـــطــلق كــان مــوقـــفه مــســانــداً حلق ا
الـشعب الـعربي الـفلـسطـيني في تـقرير
مــصــيـره  وهــو مـا كــان ضــمن قـرارات
مـــؤتـــمـــر ديــــربن ضـــدّ الـــعـــنـــصـــريـــة

مارسات "اإلسرائيلية". وا
كـمـا عـارض احلـرب على الـعـراق الـعام
2003 ودعـا رئـيس الوزراء الـبريـطاني
ـتـحدة تـوني بـلـيـر ورئـيس الـواليـات ا
جـــورج  بــوش االبن االعـــتــذار عن شنّ

هذه احلرب غير األخالقية.
إن رحــيل ديــزمــونــد يُــعــتــبــر خــســارة
ع أسمه منـذ السبعينيات كـبيرة. فقد 
واقف الـسـيـاسـية لـيس عـلى صـعـيـد ا
الـكبرى وقـضايا الـسالم بشكل عام بل
بــشـأن حــقـوق الــنـســاء فـحــ أصـبح
رئـيسـاً ألساقفـة كيب تـاون العام 1986
أشـرف عـلى تقـد الـكهـنـة من النـساء
كـما عمل الحقاً رئيساً للتحالف الدولي
حملـاربـة مـرض اإليـدز مـعـتـبـراً أن تـلك
ـهـمـة اإلنسـانـية جـزءًا من عـمل رجال ا

الدين.

ــصـاحلـة لــلـتـحــقـيق في انــتـهـاكـات وا
حـقوق اإلنسان الـسابقة التي ارتـكبتها
نـاهـضة لـلـفصل ـؤيـدة وا اجلـمـاعات ا
الـعـنـصـري عـلى حـد سـواء. وهـو الـذي
سـكّ مــصـطــلـح "أمّــة قــوس قــزح" الـذي

يعني التنوّع والتعدّدية.
خالل زيـارتي جلـنوب أفـريقـيا حلـضور
مــؤتـمـر ديـربن ضــدّ الـعـنـصــريـة الـعـام
2001 حـرصت عـلى التـدقـيق في بعض
ـقـراطي جــوانب جتـربـة الــتـحـوّل الــد
والـعـدالـة اإلنـتـقـالـيـة الـتي قـامت عـلى
ساءلة وجـبر الضرر كـشف احلقيقـة وا
بـتـخلـيد أسـماء الـضحـايا  إضـافة إلى
تـــعــويــضــهـم  أو تــعــويض عـــوائــلــهم
وإصالح الـنـظـام الـقـانـوني والـقـضائي
وأجـهزة إنفاذ الـقانون وصوالً لـتحقيق

صاحلة الوطنية واجملتمعية. ا
كـان البعض من البيض يعتبره متطرّفاً
ــســـاءلــة عن ألنـه تــولّى مـــســؤولـــيـــة ا
االرتـكابـات السـابقـة في ح أن بعض
الــســود يــعــتــبــرونه اصـالحــيــاً وغــيـر
ــيل إلى راديـــكــالي أو جـــذري ألنه ال 
الـعـنف واالنتـقام وانـتـقده الـيسـاريون
لـبـعض مـواقفـه الفـكـرية إزاءهم وأدرك
ديــزمــونــد أن رحــلــة مــا بــعــد الــنــظــام
الـعنصري ينبغي أن تكـون مختلفة عمّا

وأهواء إنتخابية وأنانية.
وكـان ديـزمـوند داعـيـةً حقـيـقي لـلسالم
فالسالم كمبدأ إنساني ينبغي الوصول
إلــــــــيه مـع األعــــــــداء. ومن أقــــــــواله أن
كن "إنـسـانيـتي مرتـبـطة بك ألنـني ال 
أن أكــون إنــسـانــيـاً مـن دونك". ودعـوته
تـلـك ال تـعـني الـوقـوف عـلى احلـيـاد في
حـالـة الـظلم وإلّـا سـيعـني ذلك اخـتـيار

ظلوم.  الظالم وتفضيله على ا
العالم الذي نعيش فيه حسب ديزموند
ـتاز بـالتـنوّع عـلى الرغم من هـو عالم 
اإلصــرار عـلى رفض االخــتالف أحـيـانـاً
وإبـعـاد الـشـخص اخملـتـلف ولـذلك كان
يــردّد "لـيـكن قـلــبك أرحب من مـسـاحـات
الـعالم ... إهدم في أعـماق روحك جميع
احلـدود اجلغـرافيـة واللـغويـة والديـنية
واالجــتـمــاعـيــة الـتي شــيّـدتــهـا أنــانـيـة
الــبــشــر". قــاد ديـزمــونــد مع نــيــلــسـون
فاوضات إلنـهاء نظام الفصل مـانديال ا
الــعـنــصـري بــعـد إطالق ســراح األخـيـر
ــقــراطــيــة الــعــام 1990 بــتــأكــيــد الــد
الـــتــعـــدّديــة لألعـــراق كــافــة وخملـــتــلف
االنـــحـــدارات الـــساللـــيـــة والـــلـــغـــويـــة
واالجـتمـاعـية وسـعى لتـشكـيل حكـومة
لـلـوحدة الـوطـنيـة الـعام  1994بـرئـاسة
مـانـديال وتـرأّس فـيـهـا جلـنـة احلـقـيـقة

واالنــتـقــام ال يـجــلب الــسالم بـقــدر مـا
يـولـد الـكـراهـيـة وهـذه األخـيـرة إذا مـا
سـادت تـنجب كـراهيـة مـضادّة وهـكذا
يــســتــمـر احلــقــد لــيـنــتج حــقــداً آخـر
وحــسب بــوذا: إذا رددنــا عــلى احلــقـد
بـاحلـقـد فـمـتى سـيـنـتـهي احلـقـد? فمن
دون التسامح لن يكون هناك مستقبل.
لـذلك دعـا إلى أن يـكـون الـسـود لـطـفاء
مـع الـبــيض الـذيـن سـيــحـتــاجـون إلى
"إعـــادة إنــســـانــيـــتــهم"  وهـــو يُــرجع
الــعــنــصــريــة في أحــد أســبــابــهــا إلى
الـنظـام اإلجتـماعي كمـا يتمّ تـوظيـفها
ـهاجرين الـيوم سـياسـياً في قضـايا ا
ـصـالح الــتي يـتمّ الـتالعب بــهـا وفـقـاً 

الـدين كالسـكّ تسـتطيع أن تـستخدمه
لـــقــــطع اخلـــبـــز أو تــــغـــرزه في ظـــهـــر
ــثّـل جــوهــر فــلــســفـة أحــدهم" وهــو 
ديـزمـونـد تـوتـو كـبـيـر أسـاقـفـة جـنـوب
أفــريــقــيـا احلــائــز عــلى جــائــزة نـوبل
لـــلـــسالم الـــعــام  1984 الـــذي اعــتـــبــر
الــــعــــدالــــة أســــاس اإلصالح حــــيث ال
ــظــالم بـل يــتــطــلّب يــنـــتــهي بــوقـف ا
حتـقيقها  وإلّا فإن الواقع سيكون أكثر

سوءًا. 
وبــقـدر مــعـاداتـه لـلــعـنــصـريــة إلّـا أنه
رفض فـكـرة اإلنـتقـام واعـتـبرهـا لـيست
حــلّــاً ألن ذلك ســيــؤدي إلـى اســتــمـرار
الـعـنف الـذي سـيـأخـذ دورة مـتـواصـلـة

قــبـلــهـا لــيس العـتــبـارات "األقــلـيـة" و
ـا "األغــلــبــيــة" كـمــا كــان ســائــداً وإ
ــســاواة والــتــنـوّع بــتــأكــيــد مـبــاد ا
الـعـرقي والـتـعدّديـة وكـان هـو من دعا
إلـى ذلك مـنـذ الـعـام 1976 إثـر أحـداث
ســويـتــو الـتي انــفـجــرت بـاالحــتـجـاج
الـشـعـبي لـلـسـود عـلـى إجـراءات نـظام
بــريـتـوريـا الـعـنــصـري وأطـلق حـمـلـة
قاطعة الـنظام العنصري ومنع ية  عـا
تــوريـد األسـلــحـة إلـيـه لـلـضــغط عـلـيه
لـلـتـراجع. وحـ حـصل ذلك فـي الـعام
1989 رحّـب بـــــــاإلصـالحـــــــات الــــــــتي
اضـطّــرإلـيـهـا رئـيس الـبالد ويـلـيم دي
كــلـيـرك والـتي شــمـلت رفع احلـظـر عن
ـــؤتــمــر الــوطــنـي األفــريــقي وإطالق ا
سـراح مـانـديال وفـيـمـا بـعـد الـتـهـيـئـة

إلجراء إنتخابات في إطار التعدّدية.
وكــنت قــد تـابــعت مـواقــفه حـتى بــعـد
ساءلة تـوليه رئاسة جلنة احلقيقة وا
حـيث انـتقـد بعض إجـراءات احلكـومة
في عـــدم دفع تــعــويـــضــات مــنــاســبــة
لـلـضـحـايا كـمـا انـتـقد إخـفـاقـاتـها في
مــحــاربــة الــفــقــر وهــو الــوجه اآلخــر
لــلـعـنـصــريـة.وبـقـدر مــا كـانت مـواقـفه
إنـسانـية عـلى صعـيد الـداخل اجلنوب
أفـريـقي فـقد كـان مـوقـفه هـذا أفريـقـياً
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رؤيـته عـلى أرض الـواقع مـن دون إعادةة
هــيــبــة الــقــانــون وحــصــر الـسـالح بــيـد
الـــدولــة وكـــبح جــمـــاح جتــار اخملــدرات
تــرويـجًــا وتـوريــدًا وتـعــاطـيًــا وتـغــطـيـة
وتقـو العملـية التربـوية والعلـمية التي
تـــهــاوت إلـى احلـــضــيـض ومــحـــاســـبــة
ـفــســدين من أعــلى الــهـرم الــفــاســدين وا
ـوظــفـ بــجـعــلـهم ولــيس عـبــر صـغــار ا

أكباش فداء.
رحلة لـذا ومن منطلق الـبدء بالتـأسيس 
قـادمة وصحيحة من احلكم الرشيد ال بدّ
ـسارات ووضـع النـقـاط على من تـغـييـر ا
احلـروف والبدء بتصـفية بيدر الوطن من
األشـواك والـزؤان واألدغــال الـدخـيـلـة كي
يـــعــود احلـــكم لـــلــشـــعب صــاحب اإلرادة
ــصـــلــحـــة في كلّ شيء وأيّ والـــقـــرار وا
شيء. وحـتى لـو حـصلت الـبـدايـة بـبضع
ــثــلـ وطــنـيــ من أصــحــاب الـغــيـرة
والـنخوة واإلرادة الوطـنية فـهي ستكون
بــادرة خـيـر وبـشــارة طـيـبــة لـلـمـســتـقـبل
الـقريب. فمسيرة األلف ميل تبدأ بخطوة.
وهــذه اخلــطـوة ســتــنــفــذهـا هــذه الــقــلّـة
ــســتــقــلــ ومن الــقــلــيــلــة من الــنــواب ا
ستـقلّ الناضج أصـحاب الفـكر الوطـني ا
ـــومـــة ثـــوار االنـــتـــفـــاضـــة بـــدعمٍ مـن د
الـباحثـ دومًا عن "وطن مفـقود" والذين
لم يـــفـــقـــدوا جـــذوتــــهم وال خـــفـــتت نـــارُ
ـطـلـوب بـاجتـاه مـطــالـبـتـهم بـالـتـغــيـيـر ا
تــفــعــيل الــوازع الــوطــني وعــودة احلــكم
الـرشيد إلى بلد الرشـيد أيام كان للخالفة
الـعـبـاســة شـأن ورفـعـة وتــطـور وسـمـعـة
حـيـنمـا كـانت بـغـداد مـنـارة زاهـيـة بـزهو
قـــدراتــــهـــا فـي كلّ شيء وســــطـــرًا جملـــد
الـعـروبـة وصـخـرة لـلـمُـلك الـوطـيـد. فـهل
ستـعود إليـها بسـمتُهـا الزهراء الـناصعة
قـريبًـا وتـبـشرنـا األيـام الـقادمـة بـإشـراقة

أمل وبهجة وفرح في األفق? 
هـذا هو األمـل القـادم اجلـديد الـذي نـتوق
ـرتـقـبة إلـيه ونـريـد حصـوله في الـدورة ا
ـان كي نـشـهــد بـصـدق سـمـفـونـيـة لــلـبـر
الــوطن تــخــرج من أوتــار عــودٍ تــغــنّي له
وتـعـيـد أمـجـاده وثـرواته وقـراره وإرادته
وإدارته إلى أهـله األصـالء من الـعـراقـي
. دمتِ بـغـدادُ دارًا الـصـاحلــ الـوطـنـيــ
لـلـنــهى والـفن واحملــبـة واألصــالـة. فـأنتِ
دومًـا ستظـل بـيتَ القـصيـد كمـا أنشدَك
! ونحن قـبلنا محبوكِ وأحـبابُكِ وعاشقُوكِ
عـلى وقع خطـواتهم نـغني لك كـي تعودي

عاشقةً للحكم الرشيد!

مـنها في فـرض أجنداتـها الـضيقـة لكسب
ودّ الـشـارع الـذي لـفـظَــهـا وكـره سـلـوكـهـا
ـكـشـوف في وسـئمَ من وسـائل إيـغـالـهـا ا
الـفــســاد واخلــروج عن الــقــانــون وفـرض

أجنداتها بفعل سطوة السالح. 
إن من جـملة ما يـعنيه هذا الـنداء الصادر
عن أعـلـى سـلــطـة في الــوطن بــالـرغم من
الـــشــكــوك فـي الــنــوايـــا واإلرادات لــكــون
اجلــهــة الــداعـيــة تــشــكلُ جـزءً مـن تـوافق
ـكاسب ـغـا وا الـسلـطـات عـلى تـقاسم ا
ـناصب مـنذ الـتغـيـير الـدراماتـيكي في وا
2003 تـكمـنُ بإشـارته إلى حـالـةٍ متـهـالـكة
من خــيــبــة األمـل بــعــد بــلــوغ الــعــمــلــيــة
الــســـيــاســيــة شـــبهَ حــالـــة من االنــســداد
الـسيـاسي بـعـد االنتـخـابات األخـيـرة وما
شـابهـا من تشـكيك وتـنابـز وتهـديد بـلغتْ
حـدّ الـتدخـل بسـطـوة الـسالح واسـتـخدام
ـتـيسـر بـأيـادي اخلـاسر الـعدّة والـعـتـاد ا
اخلــائب لــرفض الـنــتــائج. فـيــمـا الــطـرف
ـنافس الفـائز بـأريحيـة األصوات مازال ا
ــشـروعه الـوطــني بـتــحـقـيق مــتـمـســكًـا 
"األغـلبيـة الوطـنيـة السـياسـية" وهو ذات
ـقدَّم من نـفس األطراف الـفائزة ـشروع ا ا
في دورات سـابقة فيمـا هي ذاتُها ال تقبل
به الـيـوم. ومـثـل هـذا الـتـنـاقض الـواضح
والـفـاضح في الـرأي والـتــعـبـيـر وتـغـيـيـر
ـــواقف غــيـــر مـــقــبـــول الـــبــتـــة في زمن ا
ـقــراطـيــة الـتي قــبـلت بــهـا واتــفـقت الــد
ــشـاركـة فـي الـعـمــلـيـة عــلـيـهــا األطـراف ا

أل.  السياسية من دون تردّد أمام ا
ثل هذه التقلبات في إن األمـور ال تُقاس 
ـقــراطـيـة احلـقـيـقـيـة ال الــسـيـاسـة. فـالـد
تــعــنـي الــتــوافق الــعــرفـي عــلى تــقــســيم
ــنــاصب طــائــفــيًــا ومــذهــبـيًــا وتــوزيع ا
الـثـروات بطـرق غـيـر شـرعـيـة بـ أحزاب
الـسلـطـة عـبـر نـظام الـتـحـاصص الـفـاسد
الـذي يـدرّ عــلى سـالـكــيه وطـالــبـيه عـسالً
ــا ويــحــرم مـنـه شـرائـح واسـعــة من ولــبــنً
ـقـراطـيـة الـصـحـيـحـة ـا الـد الـشـعب. إ
ــا تــأتي به صــنـاديق االقــتـراع تـتــمـثل 
وتـــقــبل به جــمــيـع األطــراف بــالــرغم من
عــلـمــنـا وإدراكــنـا عــدم إمــكـانــيـة تــطـابق
ــقــراطـيــة في األنــظــمــة الــطــائــفــيـة الــد
والـدينيـة والعـشائـرية والـقبـليـة. إذ ليس
ـعـقول حـ تـفـوز كتـلـة او حزب أو من ا
حتــالـف يــجـــري الــتــصـــفــيق لـه وإقــامــة
ــهــرجــانــات والــشــمــاتــة االحــتــفــاالت وا
بـاخلاسر وبعـكسه ح اخلسـارة تتفاقم
األزمــات وتــوجّـه االتــهــامــات بــالــتــزويــر

وال يُـحتـمل. وكلّ هذا عـلى حسـاب الوطن
ـغـلـوب عـلى أمـره. وفي حـالـة ـواطن ا وا
الـــفــشـل في اتــخـــاذ مـــثل هــذه اخلـــطــوة
ـطروحـة سلمـيًا كـما حصل في اجلـريئة ا
نـتائج االنـتـخـابـات الـتشـريـنـيـة األخـيرة
يـكون االنـتـقـال لـلـمـرحـلـة الـتـالـيـة والـتي
يتـرقبـها اجلـميع مجـبَرين غـير مـخيّرين
بفـارغ الصبر باللجوء لعناصر أكثر جرأة
وشـجاعة وحـماسة في وضع الـنقاط على
ـشـكـلـة ـواجـهـة الـتــمـادي في ا احلـروف 
ـــتــمـــثــلـــة بـــنــظـــام احلــكم األســـاســـيــة ا
ومــنـظــومـتـه الـســيـاســيــة الـفــاشـلــة. أمّـا
الـــعـــودة إلى ذات الــوســـيـــلــة فـي احلــكم
بتـقاسم السلطة توافقـيًا ومشاركة الفائز
واخلـاسـر مــعًـا في حـكم الــبالد والـعـبـاد
ـكن القـبول بـها. فـتلك نـكسـة مضـافة ال 
كن أن يـستـوي الفـائز مع اخلـاسر فـهل 
في جـني ثمـار اجلـهود بـحـجة وأد نـيران
الـفتـنـة وتـرضيـة اخلـائـب حتـاشـيًـا ألية
صــدامــات أو انـعــكـاســات هــوجـاء بــفـعل
يليشيات نفلت وسطوة ا تـمكّن السالح ا

بتحريضٍ طائفي ومذهبي واضح?
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ــنـاسـبــة مـئـويــة الـدولــة الـعـراقــيـة كـرّر
لحة لألطراف رئـيس اجلمهورية دعـوته ا
الـسياسـية كي تتـوجه نحو "عـقد سياسي
واجـتمـاعي جديـد يُرسخ احلـكم الرشـيد".
ـلـحـة ـطـالب ا وهـذا عـ الـعـقل بل من ا
لــشــرائح واســعــة من اجملــتــمع الــعــراقي
الـباحث عـن تغـيـيـر حـقيـقي في مـنـظـومة
احلـكم تعـيـد لـلـبالد وأهلـهـا مـا فـقدته من
أمن وطمأنينة وسالم وفرك عقدٍ مجتمعيّ
وإعــمـار وبـنـاءٍ وتـنـمـيــة وثـقـافـة وتـعـلـيم
وخــدمــات. هــذا إضــافــة إلـى إعــادة بــنـاء
شــخـصــيــة اإلنـســان الـعــراقي الـذي فــقـد
هـويته الـوطـنـيـة وشـيئًـا كـثـيـرًا من وعيه
ورصـانته وطـينـته األخالقـية واإلنـسانـية
والــديـنـيـة الـصـحـيـحــة بـسـبب انـغـمـاسه
ـظـاهـر الـفـارغـة بـتحـريضٍ من بـتـرّهات ا
ذهـبية والـعشـائرية زعامـات الطـائفيـة وا
ؤسف هـزوزة أحـيانًـا. فـمن ا والـدينـيـة ا
أن يـسود شـكل هذه الـثقـافة الـناقـصة في
اجملـتمع الـعـراقي الذي أضـحى الـبسـطاءُ
رهــيــنـــةً حتت أكــنــاف أشــكــال مــثل هــذه
اخلـلطات الغريبة والـدخيلة والسيّما ذات
ذهبي مـنها بفعل بسط الـطابع الدينيّ وا
ـتشـدّد الذي اسـتخـدمته الـفكـر الطـائفي ا
ومــازالت تــســتــخــدمـه أحــزاب الــســلــطـة
وزعـاماتُهـا وأدواتُهـا والسيّمـا اإلسالمية

أثــبــتـتــهـا األيــام وســنـوات احلــكم غــيـر
ـئوية الـرشيد خـاصةً على مـرّ سنوات ا
التـأسيسية التي يحتفل بها العراق هذه
األيـام. ولـستُ أدري عن أيـة مـقـايـيس أو
بـأيـة مـعـايـيـر جتـري االحـتـفـاالت فـيـمـا
مــصـالح الــبالد فـيـمــا عـبـادُهــا مـرهـونـة
بــأيــدي الـــدخالء واألغــراب عــنــهــا مــنــذ
سـقوط الـنظـام السابـق. ناهيـك عن سمة
الـشـغف األعـمى بــحـيـاة اخلـارج ومـتـعِه
وورديـة احلــيــاة فـيـه والـتي تُــرسَمُ ألهل
الـداخل من دون تمحـيص وإعمال حـكمة

  . وتفعيل عقلٍ
نـحن جـميـعًـا ال نـنـكر وجـود مـنـغـصات
ومـعوّقـات وصـعـوبـات تقف حـجـر عـثرة
بـوجه أصحـاب األرض األصالء من أبناء
الـعراق الغيارى تتيحُ لـهم التمتع بحياة
ة ومـرفهة حـالُهم حال الـبشر حـرة وكر
تقـدمة أو في العالم. نطـقة ا في بـلدان ا
ونـظرًا لـكون مـثل هـذه األدوات دينـية أو
بـشرية صرفة وكونها غير معصومة وال
ـكن أن تنـطـبق علـيـها صـفـة القـدسـية
فـهي جــمـيــعًـا إذن مــثـار جــدل وشـكـوك
بــأهـلــيـتـهــا وقـدرتــهـا عـلـى خـلق أجـواء
إنـســانـيـة وبــشـريـة طــبـيـعــيـة مـنــاسـبـة
لــلــحــيـاة. مـن هـنــا تــقــتــضي الــضـرورةُ
الـتفـكيـرَ والترويـج والعمـل على ضرورة
انـــفــراط عـــقــد هـــذه األدوات الــدخـــيــلــة
ـتاحـة سـلمـيًا ودفـعهـا بكـافـة الوسـائل ا
ه إلخـراجــهــا من بــاحــة احلــكم ومــغـا
ومـحاسبتها عـلى ما جنت به على البالد
والـعبـاد ولـيس مجـامـلـتهـا ومـحابـاتـها
ومـسح أكــتـاف شـخـوصــهـا. وإن حـصل
ـطـلـوب فـذلك خروج عـكس هـذا الـفعل ا
واضح عن جــادة الــصــواب وإمـعــان في
الـتـأســيس إلدامـة الــبـاطل عــلى حـسـاب
احلـق وبــقـاء الــظــالم فـي ســاحـة الــظــلم
واجلـــور وإطــالـــة زمن الـــظالم والــقـــهــر
وإمـعـان في الـفسـاد الـذي صـار ال يُـطاق

عـمر الـدولة الـعراقـيـة التي شـاع وصفـها
بـبالد ما بـ النـهرين أو ببـالد الرافدين
ئوية سـنوات تأسيسها ـكن قياسُه  ال 
االفـتـراضي حـديـثًــا وحـاضـرًا. فـاجلـمـيع
ــوغــلــة في عــمق يــشــهــد حلــضــارتــهــا ا
الـتــاريخ ومــا واجــهــته الــبالد إبــان تـلك
الـسـنـ ولـغـايـة الـسـاعـة من مـنـعـطـفـات
تـاريــخـيـة وتـقـلـبـات شــكـلـيـة وجـغـرافـيـة
وطوبـوغرافية منها اإليجابية على قلّتها
ومــنـهـا الـســلـبـيــة ومـا أكـثــرهـا وأشـدهـا
فـظاعـة وقـساوة وظـلـمًا ألصـحاب األرض
عــلـى مــرّ الــســـنــ والــعـــهــود والــقــرون
لـتـصقـة بأرض ـنصـرمة. لـكنّ الـصفـة ا ا
السواد "بلد شنعار" أكثر من غيرها تكاد
تــكـون صــفـة عـدم االســتـقــرار طـيــلـة تـلك
ـضـنـيـة من الـتاريخ ـراحل الـطـويلـة وا ا
البـشـري بسـبب تـكالب الـطـامعـ عـليـها
من دول اجلــوار والــعــالم عــلى الــســواء.
ومَـن يــقـــرأ مــا أوردته بـــطــونُ الـــتــاريخ
ـاضـيـه وحـاضـره يــدرك تـمــامًـا صـدق
وصـحـة هـذه الـسـمــة الـتي لم ولن تـغـيب
عـنه البتة مهـما قيل ويُقـال ومهما جرى
ـسـتـقـبل. فـقـد كُتب فـعـلُه في احلـاضر وا
لـهــذا الـوطن تــيـهـهُ وضـيــاعُه واجنـرافُه
نــحـو الـهـاويــة لـفـتــرات مـظـلــمـة بـأيـادي
مــريـبـة دخـيـلـة غـيــر وطـنـيـة أو ال أبـالـيـة
ـصلحـته العـليا ومـصلـحة أهله إالّ في
فـتـرات قصـيـرة عـرفَ بـهـا قـيـمـتَه وفرضَ
هــيـــبـــتَه وأبـــدَعَ في ســيـــادته وثـــقـــافــته
وحـضارته كـمـا حصل في عـهـد الرشـيد.
وكلّ هـذا وذاك حـصل ويـحـصل بـاألحـرى
ــتــأرجح أوالً بــ من داخل عــقــر الــدار ا
الــوالء لــلــغـــيــر ولألجــنــبـي من مــنــطــلق
"ثـروات الـوطن لــلـغـريب ولــيـست ألهـله"
و"الــــغـــريب دومًـــا أفـــضـل من أهل الـــدار
ـصــالح اخلـاصـة " وبــ ا وأكـثـر قــبـوالً
فــئــويـــة كــانت أم عــرقـــيــة أو حــزبــيــة أم
طـائفيـة. وهذه األخـيرة من السـمات التي

وتـشتد الدعوات بالثبور والتهديد وقلب
الــطــاولــة عـلـى الـفــائــز. وهــنــا ال بـدّ من
اإلشـارة الــواضـحــة لــعـدم رضــا شـرائح
واســعــة من الـــشــعب الـــعــراقي عن أداء
ــتـــزايــدة ســـاســة الـــبالد وشــكـــوكـــهم ا
بـنــجـاعـة الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيــة بـسـبب
بـلـوغــهـا أدنـى دركـات الـفــشل واخلــيـبـة
والـــتــهـــافت اجلــنـــوني في صـــراعٍ عــلى
السـلطة ومكاسـبها ومناصـبها بحثًا عن
أبـواب ونوافذ درّت عـليـهم ثرواتٍ طـائلة
طـيلـة الـسـنـوات الـسـابـقـة عـنـدما رفـعت
أحـوالَ غالـبـيتـهم من أسـافل احلـضيض
إلـى اكـتــنــاز الــثــروات وفــتح حــســابـات
وشـراء عـقـارات والـتــغـوّل عـلى عـقـارات
بـطـرقٍ غـيــر مـشـروعـة. ومــا خـفي يـبـقى
األعـــــظـم! ومن ثـمّ فال مــــــجـــــالَ بــــــعـــــدُ
ـنــظــومـة الســتــعـادة ثــقــة الــشـعب فـي ا
. بل نـحنُ أمـام حتـديات الـسـياسـيـة كـكلّ
جـديـدة وحـسـابــات مـحـسـوبــة الـنـتـائج
عـايير صحيحة وطـنيًا تلوح في األفق 
قادمـة تنـتظـرُ التطـبيق والـتنـفيـذ بالرغم
من اعـــتـــراض األطـــراف الـــفـــاشـــلـــة في

السلطة وشبه الالّدولة.
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ـغـلوب عـلى كلّ مـا يـتـوق إلـيه الـشـعب ا
ا آلت إليه أمـره قبول جـميع األطـراف 
االنــتـخــابــات الـتــشـريــنــيـة األخــيـرة من
نــتــائج واجلـلــوس عـلـى طـاولــة وطـنــيـة
لالتـفاق عـلى انطالقـة جديـدة ب جـميع
ـــنــــاصب األطـــراف لــــيس لــــتــــقـــاسـم ا
ــكــاسب ثـانــيـة بـل إلتـاحــة الـفــرصـة وا
لألطــراف الـفــائـزة بــتـنــفـيــذ مـشــروعـهـا
الـوطني ذي "األغـلبـية الـسيـاسيـة" فيـما
الطرف اآلخر يفرض رقابته الصارمة من
وجــهـة نـظــر وطـنـيــة ولـيس طــائـفـيـة أو
حـزبـية أو مـذهـبـية مـن أجل اخلروج من
األزمــة الـشـائــكـة وبـلــوغ مـرحـلــة الـعـقـد
الــســيــاسي اجلــديــد الــذي نـســعى إلــيه
ــا. وهــذه فــرصـة جــديــدة لــعـودة جــمــيـعً
احلـكم الـرشـيـد بـأيـادي عـراقـيـة وعـقـول
وطـنيـة تـأخذ فـي بنـود مـشروعـهـا إعادة
نـهارة من جـديد بـناء الـدولة الـعراقـيـة ا
وفق مـقـوّمـات وطـنـيـة صـحـيحـة بـوضع
ــنـــاسب وإعــادة ـــنــاسب فـي ا الـــرجل ا
ثـلـومـة والتـفـكـير اللـحـمـة اجملتـمـعـيـة ا
اجلـدّي بــوضع حــدود لـهــجــرة الـعــقـول
قدرات في خدمة والـكفاءات ووضع كل ا
ـــواطـن عـــلى أســـاس الـــعــدل الـــوطن وا
ـكن ـســاواة واجلـدارة. وكل هــذا ال  وا
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احلـاجة  وال حل لهـذا االشكال  وال قدرة
لـلدولـة بـتسـريـحهم ألن صـنـدوق التـقـاعد
سـيجف قريبـا كون موارده من التـوقيفات
التـقاعدية للموظـف وهناك نسبة ال بأس
بـها تـسـتنـزف امـواله دون ان تدفع فـلـسا
واحـدا كـتـوقـيـفـات  وهذا مـا لـم يفـكـر به
  ..  الــغــاز خــبــراااائـــنــا االقــتــصــاديــ
ســيــبـــقى من اخلــارج بــإرادة اقـــلــيــمــيــة
والـكهرباء ستبقى تطلب الغاز  وستجف
ميـاهـنا قـريـبا كـمصـدر لـلكـهـرباء  الـنفط
الـدائم (الـزراعـة) سـيـنـتـهي امـرهـا قـريـبا
بـسبب اجلـفـاف  هجـرة الـفالح مـؤكدة

... ال صناعة دون زراعة اال في اليابان .
هل وجـد حال لـكل ذلك ?? مـسـتـحـيل في
ــسـتـشـري وغــيـاب وطـنـيـة ظل الـفـسـاد ا

بـتصويـر هذا اجلانب بقـوله في مذكراته
عمـقة قمـنا بوضع بـأنه بعد احلـوارات ا
قـانون ادارة الـدولة وحددنـا الغـد موعدا
إلعالن قــانـون ادارة الـدولــة .. دخل عـلي
الـطـالـبـاني بـعـد مـنـتـصف الـلـيل بـحـمل
(18© نـقـطـة يـنـبــغي لي ادراجـهـا ومـنـهـا
كـردسـتـانـيـة كـركـوك  ونـسـبـة  %17من
ـوازنـة  اصـر عــلى كـركـوك فـقـلت له ال ا
تـفكـر بـذلك مـطـلقـا اجـاب ال يـهم اعـطني

ال17%. 
سـقت ذلك دلــيال عـلى ان الـتــأريخ يـعـيـد
نــفــسه  فــتــصـوروا ان اتــفــاقــيــة اربـيل
ـــالــكي االولى الـــتي جـــاءت بــالــســـيــد ا
لـلوالية االولى كـانت تتضمن (18) نـقطة
ايـضا  وأعـتقـد ان (اربيل الـثانيـة) التي
الـكي جـاءت بالـواليـة الـثـانـيـة لـلـسـيـد ا
حـصل فيـها الـشيء نـفسه او اقل قـليال 
اما الثالثة واالخيرة فعلمها عند ربي ??
قال .. انه الفاو دعـونا ننتقل الى هدف ا
الـكـبــيـر .. احلــلم اجلـمـيـل .. وأقـول لـكم
قـبل ان تعدوني مبالغا ان ماكن مارا قال
قـبل اكــثــر من نــصف قـرن مــعــرفـا األمن
بـكـلـمـة واحـدة .. انـه الـتـنـمـيـة  فال امن
ا اجليـاع كثـر والدولة دون تـنميـة  فطـا
ـسـلـحـة خارج ضـعـيـفـة فـإن الـفـصائـل ا
اطـار الــدولــة والــعــصــابـات  –مـع فـارق
الــتـشـبــيه- سـتـبــقى قـادرة عـلـى جتـنـيـد
اجلــيــاع  والــكـتـل سـتــبــقى قــادرة عـلى
شـراء الـضـمــائـر واألصـوات اجلـائـعـة ..
عــلــيه فــأن الـرفــاه هــو احلل لــكي يــفـتح
ــواطـن عــيــنــيه ويــزن خــيــاراته  فــهل ا
ـانش او يـخـون دولته يـذهب الى بـحـر ا
او يـتـعـاطى اخملـدرات او يـتـاجـر بـها ام
تظاهرين الذين هدفهم انقاذه ??? يـقتل ا
واطن مـا الذي ابـقـيـناه في األفق لـهـذا ا
?? اقـولهـا لكم ان في الـتـعيـينـات تدمـيرا
قنعة اضافـيا لهذا البلد  كون الـبطالة ا
ـتـواضع هي ثالثـة اضـعـاف بـتـقـديـري ا

وزارات خـــمس تـــفـــجـــرت  وظـــهـــر كــأن
الـــدولــــة ســـقـــطـت  وعـــمت الــــفـــوضى 
والـرعب  والـويل لـوزارة فتـحت ابـوابـها
ذلك الـــيــوم الــذي اطـــلق عــلــيـه الــثالثــاء
الـدامي ان لم تــخـني الـذاكــرة ألن بـعـدهـا
اطـلقت الـتسـميـة على كل ايـام األسبوع 
ـبـاركة وخـفنـا ان يـتـبـدل دعـاء اجلمـعـة ا

الى جمعة دامية .
هل يـعقـل ان تفـتح وزارة مـا ابوابـها ذلك
الـوقت  ويستمر العمل فيها بل وتزورها
ـــتــــرفـــ الـــذين ال وفـــود مـن االجـــانب ا
يـجـازفــوا بـاالقـتــراب من الـظــرف الـفـارغ
لـلرصـاصـة  ليـوقعـوا اتـعس صفـقـة بيع
لــلــعـراق .. انــهــا .. جــولـة الــتــراخـيص 
ة في ظل األزمة والذهول  ومـاتت اجلر
كـما ماتت جـرائم قاتـلي ثوار تـشرين يوم
اعــدام الـــقــتـــلــة كـــون الــشــعـب والــثــوار
يـــعــرفـــون ان هــؤالء قـــتــلـــة واحلل لــيس
بـإعـدامـهم من خالل مـحـاكـمـات (مـغـلـقـة)
ألقـوى قـضـيـة رأي عـام  وتـضـيع الـدولة
الـقاتـلـة والكـتـلة الـقـاتـلة واحلـزب الـقاتل
والـفصيل القاتل .فـيكون احلكم بحد ذاته

ة. جر
كـدارس لـلــتـأريخ اعـلـم ان كـيـســنـجـر في
رســالــته لــلــمــاجــســتــيــر اثــبت مــبــدأ ان
الــتــأريخ ال يـعــيـد نــفــسه  والـعــراق فـيه
طـبـقـة سـيـاسيـة اثـبـتت خـطل كـل مـباد

الـتـاريخ الـثـابـتـة  وثـوابت اجلـغـرافـية 
والــدلـــيل ان الــتــأريـخ يــعــيــد نـــفــسه في
الـعراق بتـماثل غـريب دون كلل او ملل او
ثال ال احلصر حياء  ومنها على سبيل ا
تـكرار احلج الى اربيل بـعد كل انتـخابات
ـقـسـوم ( مـهـمـا كان ) مـقـابل   ا وتـقـد
سـلطة ال تـوجد سـلطـة في العـالم تفـوقها
ــغـريــاتـهــا فال حـســابـات خــتـامــيـة وال
سـجالت تمـسك وال مـوازنات حـقـيقـية او
ودسـتــور بال ضـمــانـات شــبه حــقـيــقـيــة 
ـــر ابــدع مـــلــزمـــة  ولـــعل الـــغـــازي بـــر

الـعراقـيـ بـاتـوا حـلقـة زائـدة وأن مـيـناء
الـفـاو مـلك لـلـوزيـر وقـبـله رئـيس الـوزراء
ـهـم الـكــتـلـة لــذلك ال حـاجــة إلخـبــارنـا فــا
االكـبـر  وكـأنـنـا ربـحـنـا كـثـيـرا من الـكـتل
االكبـر الـسـابقـة ..كـتبت لـلـسـيد الـكـاظمي
ــقــتــرحـات اجملــانــيــة عـلى الــكــثـيــر من ا
صـفــحـات الــزمـان دون جــدوى  وقـلت له
انك ان حـافظت على الفاو الـكبير ستدخل
الــتـأريـخ  والـيــوم اقـولــهـا لــلـصــدريـ 
وأعـيدها للسيد الكاظمي  ولثوار تشرين
قـبلهم ولكل شريف في هـذا البلد الشريف
.. انه الـعــراق الــغـالـي فـاحــمــوه من هـذه
الـكـارثة واتـركـوا كل مـا عـداهـا في الوقت
الراهن  ألن النصر فيها (( صبر ساعة ))

وما النصر اال من عنده .

اوالدي ألنه من بـــ االمــور االســـاســيــة
الـتي تؤشـر مسـتـقبل زاهـر لهم وألحـفاد
احـفادي  فكلـما اسمع ان غـاطسه سيقل
مـترا واحدا احزن الى ان يتكذب اخلبر 
وكلـما اتذكـر انه بقى معـلقا لسـن عشر
يـخــفق قــلــبي .. ومــنــذ ايــام وأنـا اراقب
الــشــرقــيــة عــلــهــا تــكــذب اخلــبــر وطــال
انـتظـاري .واليـوم اعاد الـتأريخ نـفسه ..
ازمـة مفـتعـلة حـول االنـتخـابات والـناس
تـترقب الـفرج في قـرار االحتاديـة  وجاء
الفرج متزامنا مع غصة وهي سكة حديد
البصرة  –الشالمجة التي ستحول الفاو
ـــهم ان الـى مـــشـــروع عـــادي فــــاشل .. ا
تـالحــظـــوا ان الـــضـــرف الــذي وقـع فــيه
الـوزيران خـلف الـكـواليس يـشـير الى ان

الـطـبـقــة الـسـيـاســيـة  ولـكن رغم كل ذلك
هـناك حل .. انـه احللم .. انه مـيـناء الـفاو
الــــكــــبــــيــــر ..انه الــــرفـــــاه .. انه ثــــوابت
اجلـغرافيـة .. موقع العـراق الذي درسونا
عـليه في االبتدائية  ويا ويلهم يوم قالوا
لـــنــا انه عـــقــدة مـــواصالت بـــ الــشــرق
والـغرب  ويـا ويـلـهم يوم عـلـمـونا نـشـيد
مـوطـني وعـلــمـونـا مـعـنـى الـعـلم وحتـيـة
الـعـلم  وعـلـمـونـا ان هـنـاك دولـة تـأتـيـنـا
يـوميـا بـحبـوب دهن الـسـمك مع كأس من
احلــلــيب او الــلــ .. يــا ويــلــهم ألن حب
الــعـلم ثــقـيل وقــد يـجــعـلك تــقـدم حــيـاتك

ليشمخ الوطن  وقد يصل حد العشق..
صـدقوني فأنا مجتث ال مستقبل سياسي
لي ولــكن مــيــنـاء الــفــاو الــكـبــيــر يــعـادل
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دأبـت االطــراف الــســيــاســيــة وخــاصــة
ـتصدرة منها للمـشهد السياسي قبيل ا
عــقــد اجلــلـســة االولى جملــلس الــنـواب
عـلى ان تقدم العروض وفروض الطاعة
لـبـقـيـة االحـزاب لالسـتـحـواذ عـلى أكـبر
ا سـتـطرحه بـشأن قـدر من الـقنـاعـات 
شـــكـل احلـــكـــومـــة اجلــــديـــدة وتـــوزيع
ـنـاصب الــعـلـيـا احلــقـائب الـوزاريــة وا
ـا يـتم الـتـوافق عـلى مـيـثـاق شرف ور
وطــني يـضـمـن لـلـمـكــونـات الـبــقـيـة من
الـكرد والـسنة واالقـليات اسـتحقـاقاتهم
ـكـونات االنـتـخـابـية رغم عـدم وصـول ا
الـرئيسية الى التوافق داخلياً فما زالت
الــضــبـابــيــة غـالــبــة عــلى مـا يــزمع من
ـــكــونــات تـــوافــقـــات داخل بــيـــوتــات ا

تـفاقم االزمة االقتصادية وتكهنات وزير
ـالية بسن عجاف قادمة تستهلك كل ا
قـــدرات الــعـــراق وتــســـتــدعي تـــســريح

. وظف ا
الــيـوم نـحن امـام مـنــعـطف قـاسي عـلى
الـقـوى الـوطـنـيـة والـشعـب العـراقي في
جتـاوز هذه احملنة وخاصة فيما يتعلق
بــتــشــكـيـل الـكــتــلــة الــشـيــعــيــة األكــبـر
ودخـولـهـا الى مـجـلـس الـنـواب مـوحدة
لـتـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة وتـسـمـيـة
رئــيس الــوزراء والــبـرنــامج احلــكـومي
ومـسؤوليـتها اجتاه تـشكيـلتها وتـنفيذ
ـفـتـرض ان يـكون الـبـرنـامج الـذي من ا
ـا خــدمي بـحت لـلــعـراقـيــ وخـاصـة 
يــضــمن الــنــهـوض بــواقع احملــافــظـات
الـــوســـطى واجلـــنـــوبـــيــة الـــتي عـــانت
االمـرين وبعضها أصبح مـنكوبا بسبب
ـستـشري في ـوازنـات والفـساد ا شح ا
مفصال دوائرها احمللية نأمل ان تكون
ــســتــوى قـــادم األيــام انــفــراجه عـــلى ا
الــسـيـاسي ورفع تـأثــيـرهـا عن الـشـارع
الـعراقي الذي انقسم الـيوم الى نصف
ــوقف وجــديـة وهــنــا تــكـمـن خـطــورة ا
الــعــواصف الــداخــلــيــة رغم اخــمــادهـا
والـــتـي تـــعـــد الـــيــــوم اخـــطـــر من أثـــر
الــــتـــحــــديـــات اخلــــارجــــيـــة عــــلى أمن

واستقرار البالد.

مـصـاحلهـا بالـدرجة األولى ويـستـكمل
شاركـة في قرارات الدولة طـموحهـا با
الــسـيـاديـة واخلــارجـيـة والـســيـاسـيـة
واالقـتـصـاديـة واألمنـيـة وهـذا مـاترمي
ـتعاقبـة; لكنها الـيها عبـر احلكومات ا
دائــمــا مــا تـفــشل فـي نـيـل مـبــتــغــاهـا
خـاصـة فيـمـا يتـعـلق بإقـلـيم كردسـتان
ركز ستقـلة بقراراته عن ا وحـكومته ا
ـــادة 140 وشـــرطـــوهــــا بـــتـــنـــفـــيـــذ ا
وقــانــون الــنـفـط والـغــاز وغــيــرهـا من
ان ـدرجة عـلى رفـوف البـر الـقـوان ا
االحتــادي ألسـبــاب سـيـاســيـة تــتـعـلق

بستحقاقات الشعب.
في حـ بدأت األقـليـات بالـتحـرك على
ـنـاصب العـلـيا وحـقـائب وزارية نـيل ا
مـشترطـة سيادية مـنها لضـمان حقوق
كـونات ـثـليـها وايـضـاً تعـد ضـمن ا
الــعـراقـيـة وان من حـقــهـا االسـتـحـواذ
كـون السـني والكردي حـالهـا حال ا
ومع كل ما ديور في األروقة السياسية
ا مـا زال الشعب العراقي غير مقتنع 
خــلـفـته نــتـائج االنـتــخـابـات ويـرى أن
الـــتـــركــة الـــثـــقـــيــلـــة من اإلخـــفـــاقــات
احلـــكــومـــيــة الـــســابـــقـــة في مــلـــفــات
اخلـدمات والتعـليم والصحـة والبطالة
والـعشـوائيـات واالستـتبـاب األمني لن
تـتمكن احلكومة القادمة على حلها مع

الـشيعي ب (االطار التـنسيقي والتيار
ـنـفـردة نـحـو الــصـدري) وجـوالتـهـمــا ا
الــقـوى الــسـيــاسـيــة في شـمــال وغـرب
الـبالد والسـني (عزم وتـقدم) واخلالف
الـــدائـم عـــلى جتـــديــــد واليـــة مـــحـــمـــد
ـان مقابل عدد احلـلبوسي لرئـاسة البر
مـن الــــــوزارات والــــــكــــــردي (احلـــــزب
ــــقــــراطـي واالحتــــاد الـــــوطــــني الـــــد
وحد الـكردسـتاني) ومـشكلـة الدخـول ا
وتـمسك االحتـاد بتجـديد تـرشيح برهم

صالح لقيادة رئاسة اجلمهورية.
الــشـد واجلـذب بــ األطـراف الـكــبـيـرة
ا يـحـمله مـنـهم لألخر لـعـدم القـنـاعـة 
ــكــونــات الـتـي قـررت لـن يـخــدم هــذه ا
ـضي مع من يحمل بجعبته ما يحوط ا
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قصتان قصيرتان

ات األدبيـة في فرنسـا إلى كالرا دوبون-مونـو في فئـة الرواية الـفرنسـية في ح حـصل عليـها التـركي أحمد مُنحت جـائزة "فيـمينـا" التي تـفتتح مـوسم التكـر
ألتان في فـئة الـرواية األجـنبيـة عن قصّـة كتـبها في الـسجن. ونـالت احملرّرة والـصحافـية كالرا دوبـون-مونو ( 48عاما) هـذه اجلائـاة التي تـتميّـز بلـجنـة حتكيم

مؤلّفة من نساء حصرا عن "سادابتيه" التي تتمحور حول طفل مصاب بإعاقة.
وقالت الفائزة في مؤتمر صحافي "أهدي هذه اجلائزة إلى كلّ األشخاص اخملتلف البالغ عددهم نحو  12مليونا في فرنسا وإلى أسرهم وكلّ من يتولّون رعايتهم".

أما جائزة "فيمينا" للرواية األجنبية فهي منحت إلى التركي أحمد ألتان عن رواية "مدام حياة" التي كتبها في السجن ولم تصدر بعد بلغتها األصلية.
ا هو أكثر جاذبية من اجلمال وتشعّ حيوية". وفي هذه القصّة يقع الراوي الشاب في غرام سيّدة أكبر سنّا منه "ليست جميلة في واقع احلال لكنها تتميّز 

ّ إحباطه شاركـة في انقالب ضدّ الـرئيس  ويُمنع على الـكاتب والصـحافي البالغ  71عاما مغـادرة بلده بـعد خروجه من الـسجن في نيسـان/أبريل إثر إدانـته بتهـمة ا
ـا نـفـاهـا ألـتان. وفي رسـالـة تالهـا نـاشـره الـفـرنسـي تيـمـور مـحـيي الـدين أمـام اإلعالم أهـدى هـذه اجلائـزة إلى "كلّ الـنـسـاء الـتـركـيات سـنة  .2016وهي تـهـمة لـطـا
ية الفـرنسية اخلميس و"غونكور" و"رونودو" ات األدبية الـفرنسية قبل "ميديسـيس" الثالثاء وجائزة األكاد سجونات ظلـما". وتفتتح جائزة "فيميـنا" موسم التكر والكرديات ا

في  3تشرين الثاني/نوفمبر.

رسالة باريس
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ـــوت ومـن اجل مـــاذا ــــاذا  اجــــابــــته..
نحيا?!!

اتــــــكـــــأت االوهـــــام الـى مـــــلــــــحـــــوظـــــة
ـــــــــــصــــــــــــاب بـــــــــــداء ا الــــــــــــســــــــــــؤال
عـبــر فـتــحـات  الـوهن والـقــحط احلـيــرة
ظل يـــراقب ظــــلـــهـــا اجلـــار الــــضـــيـــقــــة
وتأوهات ارواح حسـرات حناجـر وراءه
مـا كـنت وخـيـبـات أمل مـكـفـنـة بـالـعـذاب
ـنسي عـند طـرف  القـرية ادري وجوده ا
ال احــد يـدري الـقــصي طــوال الـســنـوات
ـثـيـر لــلـريـبـة هـذا الــوجـود الـغـامـض ا
وح  هـمست  بإذني الـسيدة احملـمولة
عـلى عـربـة الـضـجـيج عـنوة  -—بـإنـها

تعرف وجوده!!
ودرت مـثل زرزور قــبـلت يـدهـا ابـتـهـاجـا
ارفف بــجــنــاحي الــلــحــظـة الــتي ذبــيح
اســست الن اظل لــصـيــقـا بـه مـكــتـشــفـاً
وتـرقـبه االتـي الـذي يـقول خـبـايـا عـزلـته
عـنه—الفـائـدة من انــتـظـار مــجـهـول قـد

اليجيء..!!
-لكنه قادم المحالة?!!

—ال اجـــد اشــــارة تــــدل مـــا تــــقـــول..إن
لـــلــرجـــوع  قــوة تـــضيء االدلــة وتـــعــلن
. ومـن اعـلـمك ان الــطـريق..مــالـذي رأيت
لـــلــــرؤيـــا اثــــر ووجـــود..ال اعـــلـم كم من
الدهور مر وأنا كـما أنا تيه وسط فيافي
الـــبــحث والــتــدويـن...األنــســان مــعــرفــة
وجوده.. والسـر احساس بـالعجـز..لعبة
اجملـهـول التــعـني غـيـر مــحـاولـة تـدجـ
االرواح..مـــادمـت تـــود الـــبــــقـــاء كف عن

محاولة هتك استار الغيب?!
دون الـتمـكن من ـوافـقـة هـززت رأسي بـا
كـنت الـنـظـر الى عـيـنـيه شـبه الـذابـلـتـ
اسـمـعه يــتـمـتم بـكـلــمـات لم اسـتـطع فك
لــكــنه حــ ازاح الــســجالت طالســمــهــا
الـــــصـــــارة مـــــثـل ابـــــواب عـــــتـــــيـــــقـــــة
عــــنـــد اول أمـــرني ان ادون  نـــاحــــيـــتـي

السطر.
—ال حقيقة  سوى إنـنا يجب أن نستعد

 دوما الى رحيل الندري متى يجيء!!

(هــيــبــة الــقص  تــكــمن في إنه يــخــلق
عوالم من الوهم)

الى/أحـمـد اجلـنـديل...ردا عـلـى وقـاحة
صبي اخرق!!!

×بــهــيــبــته الــبــاعــثــة عــلى الــتــبــجــيل
واالحــتــرام يــجــلس مــحــاطــا بــهـاالت
وتـتالشى دون أن ضــوء تـظـهــر بـبطء
لـتـرف فوق ـارة يـبـصرهـا ا تـتـرك اثـراً
تـشعل في شـفـاهـهم إبتـسـامـات ودودة
تصدر أعماقهم رضا النفوس وقبولها
مـثل تالل ــتـكـدســة اوراق الــسـجالت ا
صــــريــــرا حـــــ يــــقــــلـــــبــــهـــــا حـــــطب
ثم يــجــعــله يــغــمض عــيــنــيه مــوجـعــا
وكـأنه يـفـتـحـهـمــا عـلى اتـسـاع الـرؤيـا
اضــاعــتــهـا يــبــحث عـن حلـظــة هــيــام 
ليـستـقر ـسافـات التي جـاءت بـخطـاه ا
ــــكــــان عــــنــــد هــــذا ا دون  ارادة مــــنـه
الفـارغ من االلفـة كان يـصاب ـوحش ا
بـالـذهـول ويـغـشـاه االرتـبـاك والـذهول
مـتعـمدة الـكشف حـ تمـرق من أمانه 
بجـكـجات تـسيل عن خالخـيـلهـا الرانـة
تـبطء عــذوبــة خــطـوات مــهــرة نــافــرة
لـتــلـتــفت إلـيـه غـامــزة بـطـرف ســيـرهــا
ترشها تالية عينها اليسرى غمزات 
وبـحيرة يـطرق قـليال بتـوابل االبتـسام
عــــله يــــفـــهم يــــرفع عـــيــــنـــيـه إلـــيــــهـــا
لكـنه ومثل كـل مرة يتـسربل مـقاصدهـا
اليـدري بــثــيــاب الـفــشل الــفــضـفــاضــة
لـكـنه مـاعـسـاه فــاعل..يـهم بـالــنـهـوض
نـتظر ب يـهم بقلب الـسجل ا يتراجع
مـصـابــا بـخــيـبـة لـكــنه يـتــراجع  يــديه
االمل(مـا الــذي يـجــعل الــكـون يــتـحـرك
دون ســواه..كـلـمـا وددت بــهـذا االجتـاه
وجــدتـني الـذهــاب الى حــيث رغــبــاتي
الـــــهـث وراء االجتــــــاهـــــات األصــــــعب
واجع نـبذت واالكـثر إيـغاالً بـا مـراساً
وارتديـت مسوح سـرات وا الـطمـأنينـة

( الباحث عن حقيقة ما يجري
ب علم أجـلسني ا قبل هروبي األخير

وقـال امـرا/- يـديه ونـاولــني قـرطــاسـا
أكتب!!

أو رغـبـة ـعــاني دون تــدبـر بــا فـكــتـبت
بالـسؤال —أنت لن قـوى..الـعـبور الى
ـعـاني الــقـصـيـة حتـتـاج الى ضـفـاف ا
أنت لن تــقــوى عـلـى فـعل عـدة وقــبــول
سبر االغوار هذا..كن مع االقرب واترك

البعـيد يجيء إلـيك..حيرتـك تنث  مطرا
مـــاحلــــاً من االرتـــدادات الـــتي تـــزيـــدك

!!.. نفوراً
فـراحت تـرفـرف محـاولة داخت أعـماقي
والـتــخـلص من شــرود الـروح الـهــروب
الـتي  تـيـبـست مـثل شـجـرة صـفـصـاف
عـنــد مـقـاصــد الـقـول ال يــدري مـالـذي
يـــشــده الى هـــذه الــلـــعــبـــة  الــكـــثــيــرة
والــدالل التـــقــبل والـــغــنـج االبــتـــســام
او وال يـقــبل نـسـيــانـهـا  االقـتــراب مـنه
ضمخة برائحة جتاوز خفقات ثيابها ا
كــيف له تــدون هـذه الــلــحــظـات ــسك ا
الــتي اليــريــد لــهــا الــشــيــوع حلـظــاته
اخلـاصـة الـتي ادمن تـكـاثـرهـا ودخول
لـيـطوي ـها من ان جتيء الـهـندس عـوا
وسيـول اكاذيبه يرتدي فضائح الـنهار
ليـرقد مـستـدعيا عـريه الكـثيـر العثـرات
هــامــسـا األنــثى االيــلــة الى االشــتـهــاء

—اقتربي..أنت تعذب أيامي!!
—ولم تـــريــداالقـــتــراب..عــزلـــتك اقــرب

إليك?!!
—من اوحى لـك بـهـذا..وعـزلـتي  غـربـة

االختيار!!
ــكن ان —الفــائــدة مــا اصـبــو إلــيه ال
ــدن احـــده مـــعك..أحـــلـم بـــأن اجـــوب ا
ورؤيـــة مـــا اريـــد..دون انــكـــســـار اريــد
النــوثـتي ان تــنــمـو..أنـت  فـراغ تــنـازع

فراغ!!
وبـقهر تـتهشم مـرآيا الـطيف مـتشطـية
ركون يبـدأ بشتـلهـا ب ثنـايا جسـده ا
ال احـد يدري مـثل قـطعـة قـماش مـهـملـة
كـيف ومـتى ظـهـر الـرجل الـكث الـلـحـية
سـمعـتهـم يقـولون—إنه ما في قـريـتنـا
جــــــاءولـم يــــــره احـــــــد وهــــــو يـــــــدخل
مرابعنا..لكـنهم وجدوه ذات ليلة راعدة
مـاطــره..يـخـرج مـن فـوة مـدفـن عـتـيق..
ـصـابــات بـفـشل حـرثـهن كن الـنـسـوة ا
ــســاعــدة رابــطــات اذيـال يــتــوســلــنه ا
دشاديـشـهن بـطـابـوقـة مـلـسـاء مـرسوم
ظلت مصدر عليـها وجه خفـاش يبتـسم
الــتي مــا اسـتــطـاعت حــكـايــات الـلــيل 

كشف السر!!
وبحسب مـايرويه االستاذ(حميد ويقال
ـرهون)—أن الـرجل الـكـثـيف الـشـعـر ا
جــاء من بالد الـفـرجنه لــيـسـكن ديـارنـا
بـــعــد أن اعـــلن ـــفـــعـــمـــة بـــالـــصــمـت ا

( جهارا..(أن الدين افيون الشعوب
بـعد ان امـطرته الحـقته الـسن الغـوغاء
وامــــطــــار من بــــوابل مـن الــــســــبــــاب 
مـــطـــالــبـــة بـــرمـــيـــة في جلج احلـــجـــر
ـعـابد وهـذا مـا قـام به كـهـنـة ا الـبـحـر
قـبل مصالح الذين تـضررت مصـاحلهم

!! ساك الفقراء وا
ابن وتـــقــول االســطـــورة الــتي دونـــهــا
—إنه مــاجــاء ولن فــضــيــلــة اخلــبـازة
يجيء  وما يـراه العامـة ماهو اال هراء

يجب عدم تصديقة..!!
وعــنــد بــاب احلــوش تــصــرخ ( هــيــلــة
مجمان)  ماهو االصـورة جلبها (مجيد
الـــرويض)  الــذي اعـــدمــته احلـــكــومــة
بــــســـبب. كـــرهـه الـــشـــديـــد  لـــلـــحـــرب
كان يقف شاركة فـيها  وامتناعـه من  ا
ـتـوسـطـة هـاتـفـا( ـدرســة ا عـنـد بـاب ا
مـالـكم تـمـوتـون لـيـتـمـجد كـرسي زائف
)لـيلصـقها عـند كوسـر غرفـته الطيـنية
حــتى حتــول الى يــتــحـدث عــنه ومــعه
وبـسـعــادة راح يـدون مـا لـعــابـة صـبــر
و وادوات الـتـعـذيب عن احلـروب يـقـال
هـوسات الـطـامعـ بـكرم احلـاكم حتى

وإن كان تافها!!
تـشـير الى لـكن احلـقـيـقـة التـي اعرفـهـا
( حـ سـمع الـعـجـوز غـيـر ذلك تـمـامــا
ـكن ان ــوت  الــكـثــيف الــشـعــر.. أن ا
حــــــــــــمـل يــــــــــــزوره قــــــــــــريــــــــــــبــــــــــــا 
وجـاء وبـقـايـا خـطـاه وكـتـبـه كـراريـسه
ـنـسـيـة اليسـتـطـيع مـؤمـنـا ان الـقـرى ا
ـوت الـوصـول الـيهـا لـكـنه مـالبث ان ا
رةالتي سمعها من اصطدم باحلقيقة ا
حـكـيم بالـغه الـعـمر —يـاسـيد نـبـؤتـنا
وت ولو كنتم في بروج تقول يدرككم ا
مــــشــــيـــــدة ..عــــد من حــــيـث اتــــيت ان

استطعت عد ?!!
وبهـدوء مثير وابـتسم هز الرجل رأسه
لـلـريـبـة كـتب عـنـد اول صـفـحـات سجل
يـســتـخــدمه لـلــمـرة االولى —يـاله من
ســـؤال ذاك الــذي ظــلـــلــنــا نـــبــحث عن
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كـفّــاهُ مـرآة  و فــجـر فـي الـصالة  و في
القنوت . 

أَغْوَيْتَهُ  ومَكّانهُ فِي األرض  
حقلُ  مَعَايِشٍ  وعبادةٍ  تعلو ليصرخ في

خفوت .
و لكل إبليسٍ غوايةُ مَن عصى  

و هو العَصيُّ بذنبهِ  
و بروحهِ جمرُ الغضا  

سكونِ في بحرٍ  و حوتْ .   و بحُلمهِ ا

ألقْعُدَنَّ  على الصِرَاطِ الْمُسْتَقِيم 
و حَيْثُ شِئْتُ  ..

َ العواصـمِ أقتفي أثرَ اخليانةِ هناكَ ما ب
في الدماءِ  

 و كلَّ من خانَ البالدَ  
 و أنتقي جلهنّمٍ حطباً  و قوتْ .

و للذين تبرأوا من التراب   
و أولغوا طهرَ احلليبِ   

وغــيّــروا  عــسلَ الــرضــاعــاتِ الــنــظــيــفــةِ

بالنذالةِ  و اجلفوت .
يْطَانُ و تبـادلوا أنـخابَـهم مذ وَسْـوَسَ الشـَّ

 
كلَّلِ بالنعوت . يُبْدِي سَوْأةَ  النهرِ ا

فمخازنُ األحقاد  مقصلة  و رأي قافل 
أنثى تساحِقُ  ظلَّها   

و نسيجُها متفرّع مِنها كبيتِ العنكبوت .
....

في سورة األعراف  أشرح ما رأيت 
وأكاد أجزم أنهم يتخاتلون 

وعاهدوا  الشيطان ضد دماءهم ونخيلهم

 أغوتهم الدنيا بتبرٍ زائف  
وبريقه خرس نطق 

 هي صفقة مغسولة بدم الفرات 
سيرجمون بحسرةٍ  ويلعنون بذنبهم 

راوِدَ في الشبَقْ . و لعلَّني كنتُ ا
أنا ما كذبتُ .. و ما صَدَقْ .

كم جنمَةٍ مشبوبةٍ في البحرِ  
أنقذَها  النَقاء من الغرَقْ .

كم سكرةٍ  غنَّاءَ تعتعَها اخليالُ  
 و لم يشفَّ بِها العرَقْ .

دى   كم صرخةٍ خرساءَ فجّرها ا
َ الـسـطـورِ الـغــافـيـاتِ عـلى و تـفـجّـرتْ بــ

الورَقْ .  
.....

بهتَ الزمانُ لَديهِ من كمدٍ    
و ما انكسر  البهوت .

وتخرصَّتْ لغةُ الضغائنِ  
مِن صدى جزَعٍ ينوءُ بهِ السكوت . 

مُذ  راحَ يقرأُ سورةَ األعرافِ  
ِ رَماهُما قلبِي عليهِ    أنزلَ دمعت

على  العراقِ  
وبسمَلتْ شفتاهُ  : يحيَا لَن يَموت .
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 رِجالً اُقــــــدّمُ واؤخــــــر أخــــــرى مـــــرات..
ومرات... 

×××××××××××××
  اُدرك تـمامـا ما أنـا مقـدم علـيه... وأُقدّر
الــفـرق الــشــاسع بــيــنــنـا ســنّــاً وثــقــافـة
وتـفـكـيـرا... أعـرف أنـهـا في ربـيع الـعـمر
وأنـا في خـريـفه.. وأنّ الـربيـع واخلريف
ـكن أن يـجـتـمـعـا.. لـكـنهـا هي... هي ال 
من شـجـعـتـني عـلى فـعل مـا انـا فـاعله...
شـــجـــعــتـــنـي بــكـالمــهـــا.. بـــلـــطـــفـــهــا..
بــاهـتـمـامــهـا.. بـإحــسـاسـهــا الـذي نـاغم
إحساسي.. اَفممـكن اإلحساس أن يخون
?!!. وليكن هي التلميذة وأنا األستاذ في
مـحـراب الـعـلم... لـكـنـها  –والله - هي
األستاذة وأنا التـلميذ في محراب احلب

.!
××××××××××××

رِجـالً اُقــــــدّمُ واؤخـــــــر أخــــــرى مــــــرات..
ومرات... 

   ××××××××××××
كم تمنـيت أن يكون بـوسعي الدخول في
عقلها ألعرف ما تفكر فيه.. والدخول في
قــلــبـــهــا ألعــرف مـــا تــشــعـــر به. لــكن لم
الــــتـــردد.. لم احلــــيـــرة.. أفال تــــتـــعـــمـــد
اجلـلـوس أمـامي في كل مـحـاضرة.. أفال
.. تــتــقــصــد أن تــكــون الــعــ فـي الــعـ
اإلبــتــســامـة بــاالبــتــسـامــة.. اإلحــسـاس
باالحـسـاس ?!!. هي ذي في كل مرة.. في
كل مـرة تتـعمـد الـبقـاء معي وحـيدة بـعد
خروج الطالب من القاعة.. تفتعل مسألة
مــا.. ســؤاال مــا.. أي ســؤال وإن كـان بال
معنى !. بل ألم تقل لي صراحةً ذات يوم
خـريـفي جـمـيل عـمـري لن أنـسـاه بـأنـني
رجل جـديــر بـاحلـب وبـأنـهــا تـتــمـنى أن
يــقــسم لـهــا الــله زوجــا مـثــلي !!. فــمـاذا
يعـني كل ذلك إن لم يـكن ما في مـخيـلتي
ا فـسرت وبررت كل تـصرفـاتها ?!. ولطـا
مــعي واهـتـمــامـهـا بــشـتى الـتــفـسـيـرات
والــتـبــريــرات إال أن تـكــون مـعــجــبـة بي
وتـمـيل لي عـاطـفيـاً. قـد يـكون مـجـامـلة..
براءة.. عفوية.. وقـد يكون مجرد إعجاب
الـطـالـبـة بـاألسـتـاذ.. وقـد.. وقـد... فـأشك
في ذلك كل الـشك وسـرعان مـا أطـرد هذا
الـهـاجـس عن ذهـني لــكـنـهــا في كل مـرة
كــانت تــؤكـد لي صــواب ذلك الــهـاجس..
وهـذا اإلحـسـاس. حـتى حتـول الـهاجس
. هفا القلب إلى حقيقة.. والشك إلى يق
لـهـا.. واخـضـرّت مـشـاعـري وأيـامي بـعد

طـول جدب ويُـبـاس.. وارتـوت الروح من
منهل احلب العذب وشهده بعد أن كادت
.. يأسـاً وبؤساً وأسىً تمـوت ظمـأً ولهفـةً
فأحـيت فيّ آماال وأحاسـيس كنت اظـنها
ماتت من غيـر صحو. وماذا في ذلك.. اال
يـــقــولــون بـــأن احلب أعــمـى وال يــعــرف
ـسـتـحـيل.. وأنه يـحـطم كل احلـواجز.. ا
وأنه.. وأنه.... فـلمَ استـكثـر عليَّ الـفرحة
?!.. فـكـثـيرا مـا ضـاعـت مـني فـرصـاً تـلو
فـرص بــسـبب خــجـلي وتــهـيـبـي الـقـاتل
ذاك. إرمِ بكـل تردد وخـوف وحيـرة خلف
ظـــهـــرك وأقـــدِم.. أقـــدِم يــا رجـل ولــتـــكن
شـجـاعـا ولـو مـرة فـي حـيـاتك.. فـقـد فـاز
باللذات من كان جـسورا. أنا اخلمسيني
الـكهـل الغـارق في بـحر االحـزان لِمَ اُكـبِرُ
عـلى نـفـسي الـغـرق بـدله في بـحـر احلب
وأنـا الـذي عـمـري.. عـمـري مـا فـزت بـلذة

فما انا بجسور.
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رِجـالً اُقــــدّمُ واؤخــــر أخــــرى مــــرات..
ومرات... 
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   أتـوجه إلى الـقـاعـة الـتي هـي فـيـها
عازمـا مصـمما عـلى مصـارحتهـا بعد
أن انـهكـني طـول الـتـفـكـيـر والـتـدبـير
والـتـردد. ارانـا عـلى شـاشـة خـيـالي..
وفي مــرآة مــســتــقـــبــلي وقــد زُفِــفــنــا
واشتعل القلب بـهجة وسرورا. هأنذا
يا مـنية الـقلب والروح قـادم إليك.. يا
فـرحـة مـا تـبـقى من عـمـري وسـنـيني.
مــا عـاد يــفـصــلـنـي عن اجلـنــة سـوى
أمــتــار مـحــدودة.. مــعــدودة. بت أرى
مـر وقد غدا أطـول من احزاني. كان ا
بــاب الـقــاعـة نـصـف مـوارب.. جـاءني
صـــوتــهـــا احلــبـــيب من بــعـــيــد وهي

تهمهم.
××××××××××××

   رِجـالً اُقــدّمُ واؤخـــر أخــرى مــرات..

ومرات. ترتعش األيدي. يجف الريق.
ينهـصر القـلب. اصل القاعة. من دون
ـــــعـــــرفــــة أن تـــــراني مـــــددت رأسـي 

محادثها.
هي : ال حبيبي.. لمَ الغيرة... 

الـزمـيل : حـبيـبـتي أخـشى أن تـكوني
بالغتِ في الدور ! 

- أطمئن حبيبي اعرف ما أنا فاعلة..
اال تعرف أنّ كل ذلك ألجل النجاح  

... واردفـت ضـــــاحــــــكــــــة : اســــــكت..
ألضـــحـــكك... ظـــهـــر صـــاحـــبـــنـــا أنه

زاحـــف !! 
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انتفض  أيّها العزيز 
انتفض وال تبالي

باني انتفض ضد طغاة الفساد وسرّاق ا
انهض  يا وطني

انهض فقد كبلّوك بالسالسل
سالسل األقرب 

الزناة  البغاة العتاة 
وهل هناك يا وطني

أشدّ إيالماً من تلك السالسل?! 
انهض يا وطني
امسح دموعك

تنافرة من عروقك امسح قطرات الدم ا
أغلق األوداج التي قطّـعتها سـكاك الغدر

واخليانة 
انهض يا وطني

انهض وعلّم األكوان ما معنى الكرامة
انتفض وال تخف

فاليوم يوم واحد وإن طال 
ولك كل األيام 

حتى يوم القيامة 

نهبوك يا وطني
مزّقوك يا وطني

حطّموا منك األضالع 
ذبحوا منك االوداج 

نحروك على رغم شديد اآلالم 
ولم يشعروا ولم يشبعوا

إذ ما بقي فيك من قطرة واحدة من دم
األوباش 

األحقر من احلقارة ذاتها
األنذال

األحطّ من النذالة بذاتها
" عن ويـــســمّـــون أنـــفـــســـهم " مـــســؤولـــ

األوطان!! 
انهض يا وطني إنهض

هاك عروقي حالل هي لكَ  والدم
هاك فلذات أكبادي 

وكل مالي وما هو لي هو لك مكتوب بالدم
انهض يا وطني 
انهض وانتفض

مزّقهم إذ مزّقوك 
حطّمهم فقد حطّموك 
اقتلهم وأقِم عليهم احلدّ
فهم الزناة العتاة البغاة

لم يراعوا فيك ذمّةً لم يراعوا فيك حرمةً
مزّقهم شرّ تمزيق

فقد مزّقوك ونهبوك وسرقوك 
وما شبعوا حتى قتلوك

ووقفـوا عـلى جثّـتك أصـنامـاً عـبيـداً خـونةً
... يتفرّجون!

 wMÞË U¹ iN½≈

 5ÝU¹ bFÝ w½U √

بيروت

لمَ أرهق نفسي
ا ذاك الذي قاتلة لطا

 من أجله لم يكن موجوداً
أن شعوري بالوهم 

يفوق حجم التصورات
يجاريني القلق ويهزم

أمام قراري باحلفاظ بك 
رغم تفاقم هزائمي 

دون أن أفقد األمل منذ غيابك
 إنني في استمرار بإعالن 

حبي الدائم لك 
كما وكأنني قاتل نفسي

يوما ما أرهقها عشقك
األيام بعدك يثقلها احلزن

أعاني الرحيل ويقتلني 
ستمر بداخلي حضورك ا

األمر بات مظطرباً 
تعبة ماب نفسي ا

وظنوني فيك على أنني لم أكن لك
سواء امرأة عنيدة بالغرام

لكن دون جدوى
أهرب من كل الظنون وأستجير 

بك كموت محتملٍ
على أن تكون أنت أنا 

وينتهي الكون

pÝUL²  —«b−

w dð qOÝ«

بغداد
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 22 نـيسـان -جناح جتربـة ناسـا إنتاج
ريخ من ثانـي أكسيد األكـسج عـلى ا
ـوجــود في الـغالف اجلـوي الــكـربـون ا

للكوكب.
 24نــيـــســان- حــريق مــســـتــشــفى ابن
ـا خلف  82قـتـيال وإصـابة اخلـطـيب 

110
ا  30 نـيـسـان- تـدافع جـبل اجلـرمق 
أدى إلـى وفـاة  45شـــخــصــا وإصــابــة

أكثر من مائة .
—U¹√

 2ايــار - الـرئــيس الـكــولـومـبـي إيـفـان
دوكي يـسحب تعـديلًا ضـريبيًّا مـقترحًا
بــعـد احـتـجــاجـات كـبـيــرة عـمت الـبالد

خلفت تسعة عشر قتيلًا على األقل.
 3ايــــار -مــــصــــرع مــــا ال يــــقل عن 23
شـخـصًا وإصـابة  70آخـرين في حادث

انهيار مترو مكسيكو سيتي.
 8ايار -مقتل  68وإصابة  165أغلبهم
من الـطـالـبـات دون سن الـثامـنـة عـشرة
في تـــفــجــيــرات مــدرســـة طــالــبــات في

كابول أفغانستان.
 11 ايـار -مقتل  9أشـخاص على األقل
ـدرسـة وإصــابـة آخــرين بـإطالق نــار 

في قازان روسيا.
 18 ايار - مسابقة األغنية األوروبية.
وفــاة اخملـرج الــسـعــودي عـبــد اخلـالق

الغا عن عمر ناهز  63عامًا.
ـصـري سـمـيـر ـمـثل ا  20ايـار -وفـاة ا

غا عن عمر ناهز  84عامًا.
 20ايـار أو  21ايــار - وقف إطالق نـار
غـير مشروط في غزة بـوساطة مصرية
وذلك بعد اشتباكات دامت  11يومًا

 22 ايــار - ثـورة بـركـان نــيـراجـوجنـو
ـقـراطـية في جـمـهـوريـة الكـونـغـو الد

واحلِمم تقترب من مطار غوما.
أزمــة دسـتــوريـة فـي سـامــوا بـعــد مـنع
رئـيس الدولـة فآليـتوا سـواالفي الثاني
ان عقب االنتخابات العامة انعقاد البر

التي جرت في نيسان.
 24ايــار - انــقالب عــســكـري فـي مـالي
هـــو الـــثـــالث خالل الـــعـــشـــر ســـنــوات
األخـــيـــرة ووضع الــرئـــيس بـــاه نــداو
ورئـيس الـوزراء قـيـد اإلقامـة اجلـبـرية

ثم إطالق سراحهما الحقًا.
 26ايـــار - االنــتـــخــابـــات الــرئـــاســيــة

السورية .2021
 27ايـار - اكتـشاف مقـبرة جمـاعية في
أرض مـــدرســة كـــامــلـــوبس الـــهــنـــديــة
الـسكنـية كولـومبيـا البريـطانيـة كندا
تــضـم رُفـات  215طـــفــلًــا من الــســكــان

. األصلي
ـصـري يـتـوج بـلقب  28ايـار -األهـلي ا
كــأس الـسـوبــر األفـريـقي  2021لــلـمـرة
الـسـابعـة وذلك بـعد فـوزه عـلى نهـضة

غربي بنتيجة .0–2 بركان ا
 29ايــار-تـشـيــلـسي اإلجنـلــيـزي يـهـزم
مـواطنه مانـشستر سـيتي بنـتيجة 1-0
فـي نـهائـي دوري أبـطـال أوروبـا فـائزًا

باللقب للمرة الثانية في تاريخه.
Ê«d¹eŠ

 2حزيران - غرق السفينة اإليرانية آي

آر آي إس خــــرج فـي خـــلــــيـج عُــــمـــان
بــالـقـرب من جـاسـك بـعـد انـدالع حـريق
فيها وجناة طاقمها. وهي أكبر سفينة

نقل بترول في البحرية اإليرانية.
غرق ناقلة احلاويات إكس-بريس بيرل
بو في سـريالنكـا بعد قُـبالـة ساحل كـو
انــدالع حــريق فـيــهــا وتـســرب حـمض
النيتريك فيما يُعد كارثة بيئية كبيرة.
 7حــــزيـــران - تــــصــــادم قـــطــــارين في
مـقـاطـعـة غـوتـكي الـبـاكـسـتـانـيـة يؤدي

قتل  63شخصًا.
 8حزيران - القبض على أكثر من 800
مشتبه به وضبط  40طنًا من اخملدرات
في  16دولــــة في إطـــار عــــمـــلـــيـــة درع
طـروادة فيمـا يُعد أكـبر عمـلية لـتعاون

وكاالت الشرطة الدولية.
مــســـبــار جــونــو يــعـــبــر بــجــوار قــمــر

شتري غانيميد. ا
 11حــــزيـــران - بـــطــــولـــة أ أوروبـــا

2020.
 13حزيران -تشكيل حكومة إسرائيلية
جـــديــدة بـــرئــاســة نـــفــتـــالي بــيـــنــيت
ا وحدة  ومـشاركة القائمة العربية ا
يـنهي عـهد بـنيامـ نتـنيـاهو الذي دام

 12سنة.
 17حزيران-

وفاة كينيث كاوندا أول رئيس لزامبيا
عن عمر ناهز  97عامًا.

انـطالق مهمـة الفضاء شـنتشو  12إلى
ــعـيــاريـة الــكـبــيـرة مــحـطــة الـفــضـاء ا
ــأهــولــة الــصـــيــنــيــة. وهي الـــرحــلــة ا

. السابعة للص
 18حـزيـران- وفـاة الـشاعـرة الـعـراقـية
ـيـعة عـباس عـمارة عن عـمر نـاهز 92

عامًا
 19حـزيران - انتخاب إبراهيم رئيسي
لـيصبح ثامن رئـيس جمهوريـة منتخب
فـي إيــــران بــــنـــــســــبــــة  %61.95من
ـشـاركـة شـعـبـية ـشـاركـ  أصـوات ا

. بلغت  %48.8من إجمالي الناخب
 21حـــزيــران- فــوز حــزب عـــقــد مــدني
احلــاكم في أرمـيــنـيــا بـرئــاسـة نــيـكـول
بـاشـيـنـيـان بـاألغلـبـيـة في االنـتـخـابات

بكرة جلمعية أرمينيا الوطنية. ا
 23حـزيـران-اكـتشـاف مـقـبرة جـمـاعـية
في أرض مــدرســة مــاريــفــال الــهــنــديـة
الــســكــنــيــة الــواقــعــة في كــولــومــبــيــا
الـبريطانية كـندا تضم رُفات ما ال يقل

عن  751طفلًا من السكان األصلي .
 24حـزيـران - وفـاة الرئـيس الـفلـبـيني
الـسـابق بـنيـغـنو آكـيـنـو عن عمـر نـاهز

 61عامًا.
 29حــــزيــــران - احلــــكم عــــلى رئــــيس
جـنـوب أفـريقـيـا الـسابق جـاكـوب زوما
بـــالــســجن  15شـــهــرًا بــتــهــمــة ازدراء

احملكمة.
“uLð

 4تـــمـــوز - مـــقـــتـل مـــا ال يـــقل عن 50
شـخصًا في حتطم طائرة لوكهيد سي-
 130هـيركـوليـز تابـعة لـلقـوات اجلوية

الفلبينية
 7تـــمـــوز - اغـــتـــيـــال رئـــيس هـــايـــتي
جـوفيـنيل مـويس على يـد مجـموعة من

سلح في مقر إقامته. ا
 7تـمـوز - تـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة في
ن بن عبـد الرحمن اجلـزائر بـرئاسـة أ

الية السابق. وزير ا
 9تـموز - وفاة جـيهان الـسادات زوجة

الرئيس السابق محمد أنور السادات.
 10تـموز - فاز منتخب األرجنت لكرة
الـقـدم بـكـأس كـوبـا أمريـكـا بـعـد تـغـلبه
على منتخب البرازيل لكرة القدم بهدف

دون مقابل.
ــلــيــارديــر الــبــريــطــاني  10تــمــوز - ا
ريـتـشـارد بـرانسـون يـسـتـعـد لالنظالق
في أول رحــلـة جتــريـبــيـة إلى الــفـضـاء

على م طائرته فيرجن غاالكتيك.
 11تـمـوز - إيطـالـيا تُـحـقق بطـولة أ
أوروبـا للمرة الـثانية في تـاريخها أمام
إجنلترا بعد الفوز بضربات الترجيح.

 12تـــمــــوز-مـــقـــتل مــــا ال يـــقل عن 90
شـخـصًا في حـريق مسـتـشفى احلـس

دينة الناصرية جنوب العراق.
 13تـــمــــوز-مـــقـــتل مــــا ال يـــقل عن 70
شـــخــصًـــا واعــتـــقــال أكـــثــر من 1200
آخـرين إثـر االحـتـجاجـات عـلى اعـتـقال
رئـيس جنـوب أفريقـيا السـابق جاكوب

زوما بتهمة ازدراء احملكمة.
 15تـمــوز -أمـطـار غـزيـزة وفـيـضـانـات
مـــدمــرة جتـــتــاح عـــدة دول في أوروبــا
وتــؤدي إلى مــقــتل مــا ال يــقل عن 180

شخصًا وفقد آخرين.
ـــصـــري يُـــتــوّج  17تـــمـــوز -األهـــلي ا
بـدوري أبـطال أفـريـقيـا للـمـرة العـاشرة
في تــاريــخه بــعـد تــغــلـبه عــلى كــايـزر

تشيفز بنتيجة 3-0
 18تــمــوز -مــنــظـمــة قــصص مــحــرمـة
الـصحفـية تكـشف عن عملـيات جتسس
طـالت صـحـفيـ ونـشـطاء وسـيـاسـي
حـول الـعـالم عـبـر برنـامج بـيـجـاسوس

الذي تطوره إن إس أو اإلسرائيلية.
 19تـــــــمــــــوز -إعـالن فــــــوز بـــــــيــــــدرو
كــاسـتــيـلـوبــرئـاســة بـيــرو بـعــد شـهـر
ونـصف من إجـراء اجلـولـة الـثـانـية من

االنتخابات.
 20تــمـوز -مـركـبــة نـيـو شـيــبـرد تـقـوم
بـأول رحلة مأهولة وعـلى متنها أربعة
ركــاب فـيـمـا يُـعـد أول رحــلـة فـضـائـيـة

جتارية.
 21تــمـوز -اإلعالن عن اخــتـيـارمــديـنـة
بـريزبـان في أسترالـيا الستـضافة دورة

بية الصيفية .2032 األلعاب األو
 24تـموز -الـيونـيسكـو تصـنف منـطقة
حـمى الـثـقـافـيـة في جـنـوب الـسـعـودية

ي. ضمن مواقع التراث العا
 25تــمـوز - أزمـة سـيـاسـيـة في تـونس
بـعـد قرار الـرئيس قـيس سـعيـد جتمـيد
ـان وإقــالــة رئــيس الـوزراء عــمل الــبــر
ـشيـشي بـيـنمـا رفـضت حـركة هـشـام ا

النهضة القرار.
 28تـــمـــوز-إعـالن فـــوز حـــزب الـــعـــمل
ـعـارض في سـانت لـوسـيا بـاألغـلـبـية ا
ـانـيـة الـتي جرت في االنـتـخـابـات الـبر

كـاوهسيونغ تايوان; ما أدى لوفاة 46
شخصًا.

 20تــــشـــرين األول - اإلعـالن عن مـــنح
جــائـزة سـخـاروف حلــريـة الـفــكـر لـعـام
 2021لــلــمُــعـارض الــروسي ألــيــكـسي

نافالني.
 25تـشـرين األول -انقـالب عسـكري في
الـسودان واعتقال عدد من الوزراء على
رأســــهـم رئــــيس الــــوزراء عــــبــــد الــــله

حمدوك.
 31تـشـرين األول - إجـراء االنـتـخـابات
الــعـامـة فـي الـيـابــان الخـتـيــار أعـضـاء
مــجـلس الـنـواب وهـي أول انـتـخـابـات

عامة في عصر ريوا.
w½U¦ « s¹dAð

 1تـــشــــرين الـــثـــانـي - مـــؤتـــمـــر األ
ناخي .2021 تحدة للتغير ا ا

 2تـــشـــريـن الـــثـــاني - وفـــاة الـــفـــنـــان
الـسـوري صـبـاح فخـري عن عـمـر نـاهز

 88عامًا.
 7تـشـرين الثـاني - إجـراء االنـتخـابات
الـعامة في نيكاراغـوا النتخاب الرئيس
وأعـضـاء اجلـمـعـية الـوطـنـيـة وأعـضاء
ــان أمـريـكـا الـوسـطى رغم اعـتـقـال بـر

عارضة للرئاسة. معظم مرشحي ا
 15تــشــريـن الــثــاني -تــدمــيــر الــقــمــر
االصـطنـاعي كوزموس  1408بـواسطة
سـالح روسـي مــــــــضــــــــاد لـألقــــــــمـــــــار
االصـــطـــنــاعـــيـــة وحتـــوله إلى حـــطــام

فضائي.
 23تـشـرين الـثـاني -الـهالل الـسـعودي
يُــتـوَّج بــلـقب دوري أبـطــال آسـيــا بـعـد
فــوزه عـلى نـادي بـوهـانـغ سـتـيـلـرز في

نهائي دوري أبطال آسيا .2021
ــيـراس  27تــشــرين الـثــاني- نــادي بـا
الــبـرازيـلي يــفـوز عـلى نــادي فالمـنـغـو
الــــبـــرازيــــلي ويــــتـــوج بــــلـــقب كــــوبـــا
لـيبـرتادوريس  2021لـلمـرة الثـالثة في

تاريخه.
 30تـشـرين الـثـاني - انطالق الـنـسـخة
الـعاشرة من بطـولة كأس العرب 2021

. شاركة  16منتخباً عربياً في قطر 
ســانـدرا مــاســون تُـصــبح أول رئـيــسـة
جلـمهورية باربـادوس بعد حتولها إلى
جـــمـــهـــوريــــة مـــســـتـــقـــلـــة عن الـــتـــاج

البريطاني.
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 4 كانون االول - كسوف كلي للشمس.
ثـوران بـركان سـيمـرو في جزيـرة جاوة
في إنـدونـيـسيـا مـسبـبًـا مقـتل أكـثر من

 34شخصًا وإصابة  169آخرين.
مــــقـــتل  15وإصــــابـــة الـــعــــشـــرات في
ـكـافـحة مـواجـهـات عـنـيـفـة بـ وحـدة 
الـشغب تابعة للجيش الهندي ومدني

في ناجاالند.
 7كــانــون االول - الـرئــيس الــتــونـسي
قـيس سعيد يصدر قـرارا بتغيير تاريخ
عـيـد الـثـورة الـتـونـسـية من  14كـانـون

الثاني إلى  17كانون االول.
الــعـراق اسـتــعـادة لـوح حـلـم كـلـكـامش
الـشهير بعد  30عـاما من سرقـته ونقله

إلى خارج البالد.
 8 كــانـون االول - مــقـتل رئــيس أركـان
الـــدفـــاع الــهـــنـــدي بــيـــبــ روات و12

آخرين في حادث حتطم مروحية.
تـشـكـيل احلـكـومـة االئـتالفـيـة اجلـديدة
ـســتــشـار أوالف ــانــيــا بـقــيــادة ا في أ

شولتس.
ـستشارية أنـغيال ميركـل تُسلم ديوان ا

انية ألوالف شولتس. األ
 13تـكـانون االول - الـرئـيس التـونسي
دد تعـليق اخـتصاصات قـيس سعيـد 
ـــان حـــتى إجـــراء انـــتـــخـــابــات الـــبـــر
تـشريـعيـة جديدة في  17تـكانون االول

2022.
 14 كــــانــــون االول: بـــطـل الـــعــــالم في
الـشطـرجن ماغـنوس كارلـسن يدافع عن
لــقـــبه بــعــد فــوزه عــلـى مــتــحــديه يــان
نــيــبــومــنــيــاتـشـي في بــطــولــة الـعــالم

للشطرجن .2021
 15 كــانــون االول:انـتــخـاب ســيـاوسي
سـوفـالـيـني رئـيسًـا لـلـوزراء في تـونـغا
في أعــقـاب االنــتـخـابــات الـعــامـة الـتي

جرت في نهاية تشرين الثاني.
 17كــانـون االول: انــتـخــاب مـحــمـد بن
ســــلــــيـم رئــــيــــسًــــا لالحتــــاد الــــدولي
لــلـسـيـارات »فـيـا ?«وهـي أعـلى هـيـئـة
تــشــرف عــلى ريـاضــة الــســيـارات ومن
ضمنها الفورموال  ?1ليكون أول عربي
يـتـولى رئـاسـة االحتـاد مـنـذ أن تـأسس

سنة .1904
 18  كــانـون االول - الـيـونـسـكـو تـدرج
اخلـط الــعـــربي عــلـى قــائـــمــة الـــتــراث
ي في 16 ـادي الــعــا الــثــقــافي غــيــر ا

دولة عربية.
ـنـتـخب اجلـزائـري لـكـرة الـقـدم يـحرز ا
كـأس العرب  2021بـعد هدف نـظيف

نتخب التونسي. أمام ا
مــقـتــــل مـا ال يـقل عن  375 شـخـصًــــا
فـي الـفــلــبــ جـراء إعــصــار راي الـذي
ضــرب مـــنــطــقــة شـــمــال غــرب احملــيط

. الهاد
 19كــانــون االول: انـتــخــاب الـيــسـاري
غـابرييل بوريك رئيسًا لتشيلي ليصبح

بذلك أصغر رئيس في تاريخ البالد.
ـــصــري  22 كـــانـــون االول : األهـــلـي ا
يــحــقق لــقب كــأس الـســوبــر األفــريـقي
لـلـمـرة الـثـامـنـة في تـاريـخه وذلك بـعد
ــغـــربي بــركالت فـــوزه عــلى الـــرجــاء ا

الترجيح.
 25 كـــــانـــــون االول: نـــــاســــا تُـــــطـــــلق
الــتــلـســكــوب جـيــمس ويب الــذي يُــعـد
األكـبـر في الـتاريـخ على مـ الـصاروخ

أريان .5
 29 كــــــــانـــــــون االول : وفـــــــاة الـالعب

درب العراقي احمد دحام . وا

 %u‰∫ االنتخابات العراقية حتوالت وآمال

في  26تموز.
 28تـــمــــوز-وفـــاة مـــا ال يـــقل عن 250
شـــخــصًــا جـــراء فــيــضـــانــات شــديــدة

اجتاحت والية ماهاراشترا في الهند.
 27تـمـوز-اليـونـيسـكـو تصـنف الـسلط
فـي وسط األردن ضــمن مــواقع الــتـراث

ي. العا
»¬

 9اب-الــلــجــنــة الــدولــيــة لــلــتــغــيـرات
ـتحـدة تُصدر ـناخـية الـتابـعة لأل ا ا
اجلـزء األول من التقـرير السادس حول

ناخ وآثاره. تغير ا
 11اب-اجلــزائـر تــعـلن احلــداد لـثالثـة
أيــــام بـــعــــد وفــــاة مـــا ال يــــقل عن 65
ــوجــة الــثــانــيــة من شــخــصًـــا جــراء ا
حـرائق الـغـابـات التي اجـتـاحت شـمال

البالد.
 14اب-زلــزال بـقـوة  7.2عــلى مـقـيـاس
ريـخــتـر يـضـرب مـنـطـقـة بـوتي تـرو دو
نـيـب في هـايـتي خـلف أضـرارًا كـبـيـرة

باني ومئات الضحايا. في ا
 15اب-حـــركـــة طــالـــبـــان تـــســتـــعـــيــد
الــسـيــطـرة عــلى أفـغــانـســتـان وتــتـوج
حـمـلـتهـا الـعـسكـريـة بـتسـلم كـابل بـعد
انـهــيـار احلـكـومـة األفـغـانـيـة وقـواتـهـا
ومــغـادرة الــرئـيس أشـرف غــني الـبالد

إثر االنسحاب األمريكي.
 15اب - بـطـولـة الـعالم أللـعـاب الـقوى

2021.
 16اب-انـتـخاب هـاكـينـدي هـيشـيـليـما

رئيسًا لزامبيا.
 21اب -مـلـك مـالـيـزيـا عـبـد الـله أحـمـد
شـاه يــعـ إسـمـاعـيل صـبـري يـعـقـوب
رئـــيـــسًــا لـــلـــوزراء في أعـــقـــاب األزمــة

السياسية في البالد.
 24اب - وفـــاة رئــيـس تــشـــاد األســبق
حــسـ حـبـري في سـجــنه بـالـعـاصـمـة
الــسـنـغــالـيــة داكـار عن عـمــر نـاهـز 78

عامًا.
الـرئـيس التـونـسي قيس سـعـيد يـصدر
أمـــرًا رئــاســيًــا بـــتــمــديــد »الـــتــدابــيــر
االسـتثـنائـية «الـتي اتـخذهـا منـذ شهر

»إلى غاية إشعار آخر.«
اجلـــزائـــر تـــعــلـن قــطـع عالقـــاتــهـــا مع
ـغرب واألخيـرة تصف اخلطـوة بغير ا

بررة. ا
 26اب -مــقـتل وإصــابـة الــعـشـرات في
هـجـوم انـتـحاريـ عـلى مطـار حـامد
كـرزاي الـدولي في العـاصـمة األفـغانـية

كابل.
ان اإلستوني ينتخب أالر  31اب -الـبر
كــاريـس لــيــصــبـح الــرئــيس الــســادس

جلمهورية إستونيا.
‰uK¹√

 5ايـلـول - انـقالب عـسكـري في غـيـنـيا
بـقيـادة مامادي دومـبوي وحل حـكومة
الـرئـيس ألـفـا كـونـدي وتـعـطـيل الـعـمل

بالدستور.
 7ايـــلـــول - حـــريق كـــبــيـــر في ســـجن
تـاجنـيراجن في إنـدونيـسيـا يؤدي إلى

وفاة  41سجينًا وإصابة  80آخرين.
 8ايـلـول - فوز حـزب الـتجـمع الـوطني
لـألحـــرار بـــرئـــاســــة عـــزيـــز أخـــنـــوش
بـاألغـلبـيـة في االنتـخـابات الـتـشريـعـية

غربية. ا
 10ايــلـول - إعالن تــشـكــيل احلــكـومـة
الـلبنانـية برئاسـة جنيب ميقاتي وذلك
بــعـــد مــرور مــا يــزيــد عـن الــعــام عــلى

استقالة احلكومة السابقة.
 15ايــــلــــول - اإلعالن عن اتــــفــــاقــــيـــة
ـملكة أوكـوس األمنيـة ب أستـراليا وا

تحدة. تحدة والواليات ا ا
 17ايــلـول - وفــاة الـرئــيس اجلـزائـري
الـسابق عبـد العزيـز بوتفـليقـة عن عمر

ناهز  84عامًا.
ـصري  21ايـلـول -وفـاة وزير الـدفـاع ا
األسبق محمد حس طنطاوي عن عمر

يناهز  85عامًا.
. 22ايـلـول - وفـاة الـرئـيـس اجلـزائري
الـسـابق عبـد القـادر بن صالح عن عـمر

ناهز  79عامًا.
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ي في  4تـشـرين األول - شلل تـقـني عا
اإلنـترنت خصـوصًا تطبـيقات فـيسبوك

4]].
ــ  4تـــشــرين األول - حــصـــول الــعــا
األمـريـكـي آرد بـاتـابـوتيـان وديـفـيد
جوليوس على جائزة نوبل في الطب.
 4تـــشـــرين األول -انــتـــخـــاب فــومـــيــو

كيشيدا رئيسًا لوزراء اليابان.
 5تــشــرين األول -ســيــوكــورو مـانــابي
وكالوس هـاسلمـان يناالن جـائزة نوبل
في الــفـيـزيـاء مـنــاصـفـة مع جـورجـيـو

باريزي.
 6تـــشـــرين األول -بـــنــيـــامـــ لـــيــست
وديـفـيـد ماكـمـيالن يـناالن جـائـزة نوبل

في الكيمياء.
 7تـشـرين األول - حصـول الـكاتب عـبد
الـــرزاق قــرنـح عــلى جـــائــزة نـــوبل في

األدب.
 8تــشــرين األول- الـصــحــفـيــان مــاريـا
ريسا ودميتري موراتوف يناالن جائزة

نوبل للسالم.
 9تـشرين األول -وفاة أبـو احلسن بني
صـدر أول رئيس للجمهورية اإلسالمية

اإليرانية عن عمر ناهز  88عامًا.
 10تـشرين األول - انتخابات تشريعية

في العراق .
 11تـشرين األول -حكـومة جنالء بودن
تــؤدي الـيــمـ الــدسـتــوريـة وهي أول
حــكــومــة تــتــرأســهـا امــرأة فـي الـعــالم

العربي.
 13تـــشـــريـن األول - مـــقـــتل خـــمـــســـة
أشــخـــاص وإصــابــة ثالثــة آخــرين في

هجوم في كوجنسبرج النرويج.
 14تـــشــرين األول - انــدالع حــريق في

سامراء
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قـبل ايـام ودعنـا عامـا واستـقبـلنـا اخر
وفـي هـــذا اجلـــرد نــــتـــوقف عــــنـــد اهم
االحـــداث الــــتي شـــهـــدهـــا عـــام 2021

ختلف دول العالم :
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 1كــانـون الــثـانـي - تـطــبـيق اتــفـاقــيـة
الـــتــــجـــارة والـــتــــعـــاون بـــ االحتـــاد
ـتحـدة بعـد خروج ـملـكة ا األوروبي وا
األخــيـرة رسـمـيـاً من االحتـاد األوروبي
بــعـــد قــرار انــســحـــابــهــا ســنــة 2016

عروف بالبريكست. ا
 5 كـانون الـثاني - قـادة ورؤساء وفود
الــــقـــمـــة اخلــــلـــيـــجــــيـــة في الــــعال في
الـسعـودية يـوقعـون على وثـيقـة مباد
تـؤسس إلنهـاء األزمة الدبـلومـاسية مع
قــطــر الــتي اسـتــمــرت ألكــثـر مـن ثالثـة

أعوام.
ـتظاهرين  6 كـانون الثـاني - اقتحام ا
ا تـحـدة  ـبـنى كابـيـتول الـواليـات ا
عــطل تــصـديق الــكـونــغـرس األمــريـكي
عـلى االنـتـخـابات الـرئـاسـية األمـريـكـية

2020.
 9 كـــانـــون الـــثـــاني - حتـــطـم طـــائــرة
ســريـويـجـايــا الـرحـلـة  182 الــتي كـان
عـــلى مـــتــنـــهــا  62 شـــخـــصًــا شـــمــال

العاصمة اإلندونيسية جاكرتا.
 13 كــانــون الـثــاني- مــجـلس الــنـواب
األمــــريــــكـي يــــتــــهـم دونــــالــــد تــــرامب
بــالــتــحـريض عــلى الــتــمــرد في دعـوى
ثـانـيـة لـعـزله لـيـصبـح بذلـك أول رئيس

. أمريكي يتعرّض للعزل مرت
 15 كانون الثاني - مقتل ما ال يقل عن
 80 شــخــصًـا وإصــابــة أكــثـر من 800
آخــرين جــراء زلـزال بــقـوة  6.2ضــرب

جزيرة سوالوسي في إندونيسيا.
 15كــانـون الــثـاني - اســتـقـالــة رئـيس
وزراء هـولندا مـارك روته وحكومته في
أعــقـاب فـضـيــحـة االحـتــيـال في رعـايـة

األطفال في هولندا.
 16كــانــون الــثــاني - إعــادة انــتــخـاب
يـوري مـوسفـني رئـيسًـا ألوغـندا لـفـترة
رئـاسـيـة سـادسـة بـعـد إعالن حـصـوله

على  %58.6 من األصوات.
 18كــانــون الــثــاني - إعــادة انــتــخـاب
فـــوســتــان آرشـــاجن تــواديــرا رئـــيــسًــا
جلــمـهـوريـة أفـريـقــيـا الـوسـطى لـواليـة
ثـانية بعـد حصوله على  %53.92من

األصوات.
 20 كــانــون الــثــاني - حــفل تــنـصــيب
ــــتـــحـــدة الــــرئـــيس  46 لــــلـــواليـــات ا

األمريكية جو بايدن.
 21 كانون الثاني - مقتل ما ال يقل عن
 32 شــخـصًـا وإصــابـة أكـثـر من 110 
آخـــرين جـــراء تـــفـــجـــيــريـن وقــعـــا في

العاصمة العراقيّة بغداد.
 23 كــــانــــون الــــثــــانـي- مــــظــــاهـــرات
واحــتــجــاجــات فـي عــدة مــدن روســيـة
ُـعارض أليـكسي بـسبب الـقبض عـلى ا

نافالني.
 23 كــــانـــون الـــثـــانـي-وفـــاة اإلعالمي

األمريكي الري كينغ
 24 كـانون الثاني - انتـخابات رئاسية

في البرتغال.
 25 كــانــون الــثــاني-كــايــا كـاالس أول
امـــرأة تـــتــولـى مــنـــصب رئـــيس وزراء
إســــتـــونـــيــــا في تــــاريخ الـــبـالد عُـــقب

استقالة يوري راتاس.
 26كــانــون الــثــاني-اســتــقــالـة رئــيس
الـــوزراء اإليــطــالـي جــوزيــبـي كــونــتي
وحــكــومــتـه إثــر مــشــاكل في االئــتالف

احلاكم
 29كـانـون الـثـاني - نـشـوب حـريق في

محالت بسوق التوفيقية في القاهرة.
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 1 شــبـاط - اعــتـقـال مــسـتــشـارة دولـة
ـعــارضــة سـابــقـاً ــار وزعــيـمــة ا مــيـا
الــســيـدة أون ســان ســو تـشـي من قـبل
اجلــــــيش عــــــقب اإلعـالن عن تــــــزويـــــر

االنتخابات في تشرين الثاني 2020
 4شــبــاط - مـــقــتل الــكــاتب والــنــاشط
الـسـيـاسي الـلـبـنـاني لـقـمـان سـلـيم عن

عمر ناهز  59 عامًا.
 5 شـباط - جتريـد النائـبة اجلمـهورية
األمـيـركيـة مارجـوري تـايلـور جرين من
يـزانـية مـهـامهـا كـعـضوة في جلـنـتي ا
والـتـعـليم بـالـكـونغـرس األمـريـكي عقب
إدالئـها بتعليقات مسيئة قبل انتخابها

كنائبة .
ــنــفي  5 شــبــاط -انــتــخــاب مــحــمــد ا
رئـيسًا للـمجلس الرئاسي الـليبي وعبد
احلـميـد الـدبيـبة رئـيسًـا للـحكـومة بـعد
انـتهاء أعمال منـتدى احلوار السياسي

الليبي.
ـار تــقـطع  6 شــبـاط - ســلـطــات مـيــا
االنــــتـــرنـت عن الــــبالد وحتــــجب عـــدة
تــطـبـيـقــات مـنـهــا انـسـتـغــرام وتـويـتـر

وفيسبوك .
ــنــاصــري  7 شــبــاط - احــتــجــاجــات 
أنـتيفا في واشنطن العاصمة ويهتفون
كان ) ( إن لم نحصل عليها فسنحرق ا
ويـصـرحـون بأن الـشـوارع صـارت لهم
تــظـاهــرهم جـاء بــسـبـب حـيــاة الـسـود
الـغيـر عادلة بـالنـسبة لـهم في الواليات

تحدة. ا
 10شـــبــــاط - وصـــول مـــســـبـــار األمل
اإلمــــاراتـي ومـــســــبــــار تــــيــــان وين-1

ــــريخ يـــومي  9و10 الـــصــــيـــني إلى ا
شباط على التوالي.

ــاني  11 شــبــاط - بــايــرن مــيــونخ األ
يــتـوج بــبـطــولـة كـأس الــعـالم لـألنـديـة
لــلـمـرة الـثـانـيـة عــقب فـوزه عـلى فـريق
ـكسيكي بـنتيجة 1-0 تـيغريس أونال ا

في النهائي.
 13 شـباط- تشـكيل حكـومة جديدة في
إيـطاليـا برئاسة مـاريو دراجي الرئيس
ركـزي األوروبي بـعد الـسـابق للـبـنك ا
اسـتقالة حـكومة كونـتي الثانيـة الشهر

اضي ا
 14 شـباط - وفاة الرئـيس األرجنتيني
الـسـابق كـارلـوس منـعم عن عـمـر نـاهز

 90عامًا.
 15شـبـاط - تـعـيـ جنـوزي أوكـوجنو
ـنـظـمـة الـتـجـارة إيـويــاال مـديـرًا عـامًـا 
ــيـــة لــتـــصــبح أول امــرأة وأول الـــعــا

نصب. أفريقية في هذا ا
 18شــــبـــاط - هــــبــــوط جـــوال نــــاســـا
ريخ حـاملًا بـرسيـفيـرنس على سـطح ا

ريخية. مروحية إجنينويتي ا
 21شـــبــاط - نــوفـــاك دجــوكـــوفــيــتش
ونــعـومي أوسـاكــا يـفـوزان فـي بـطـولـة
ضـرب لعام ـفتوحـة لكـرة ا أسـترالـيا ا

2021.
 22شــبـاط - إغـتـيــال لـوكـا أتــانـاسـيـو
سـفير إيـطاليـا لدى جمـهورية الـكونغو

قراطية. الد
ـــصــري ـــمـــثل ا  28شـــبـــاط - وفـــاة ا
يـوسف شـعـبـان إثـر إصـابـته بـفـيروس

كورونا عن عمر ناهز  90عامًا.
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 7اذار - وقـوع سـلـسـلـة انـفـجارات في
مـــوقع عــســـكـــري في بــاتـــا بــغـــيــنـــيــا
االسـتـوائـية تـسـفر عن وقـوع مـا ال يقل
عن  105قتلى وأكثر من  600جريحًا.
 10اذار - وفـاة حامـد باكايـوكو رئيس
وزراء ســــاحل الــــعــــاج إثــــر إصـــابــــته
بــفـيـروس كــورونـا عن عـمــر نـاهـز 56
عــامًـا. وتــعـيــ بــاتـريك أتــشي قـائــمًـا

بأعمال رئيس الوزراء.
وفــاة رئــيس الـصــومـال الــســابق عـلي
مـهـدي مـحـمـدعن عـمـر نـاهـز  82عـامًـا

رض فيروس كورونا. إثر إصابته 
 15اذار - مــجـلس الـشــيـوخ األمـريـكي
يـصادق عـلى تعـي ديب هـاالند وزيرة
لـلداخلية لتصبح أول وزيرة من سكان

. أمريكا األصلي
 17اذار - وفــاة رئـيس تــنـزانــيـا جـون
بـومـبـيه مـاغـوفـولي عن عـمـر نـاهز 61

عامًا.
 19اذار - سـامـيـة حسـن تؤدي الـيـم
الـدسـتـوريـة رئيـسـة لـتـنزانـيـا لـتـصبح

أول رئيسة في تاريخ البالد.
 23اذار - االنــتــخـابــات الــتــشـريــعــيـة

اإلسرائيلية .2021
 23اذار - جــنــوح سـفــيــنـة احلــاويـات
إيـفرغيـفن في قناة الـسويس يؤدي إلى

. الحة في االجتاه تعطيل ا
 26اذار - تـصادم قـطارين فـي سوهاج
ــــصـــريـــة يــــؤدي لـــوفــــاة وإصـــابـــة ا

العشرات.
الحــة الــدولــيــة في  29اذار - عـــودة ا
قــنـاة الـسـويس بـعــد أن جنـحت هـيـئـة
قـنـاة الـسـويس بـإعـادة تـعـو سـفـيـنة
احلـاويـات إيـفـرغـيـفن الـتي جنـحت في

القناة يوم  25اذار .2021
 31اذار - وفـاة كمال اجلنزوري رئيس
مــجـلس وزراء مــصـر األسـبـق عن عـمـر

ناهز  88عامًا.
ـقـرر إطـالق تـلــسـكـوب  30اذار - مـن ا
جـــيـــمس ويب الـــفـــضـــائي بـــعـــد عــدة

تأخيرات.
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 2 نــيــسـان - تــنـصــيب مــحـمــد بـازوم
رئـيسًـا للـنيـجر وهـو أول رئيس عربي

األصل للبالد.
مــقــتل مــا ال يــقل عن  50شــخــصًــا في
انــحـــراف قــطــار ســريع فـي مــقــاطــعــة

هوال في تايوان.
ـلكـية ـوميـاوات ا  3 نـيـسان -مـوكب ا

صرية. ا
حـملة اعـتقاالت في األردن تـشمل حسن
ــالــكــة) ورئــيس بـن زيــد (من األســرة ا
ــلـــكي الــســـابق ووســاطــة الـــديــوان ا
األمــيــر احلـــسن بن طالل لــفك اإلقــامــة
اجلـبريـة عن ولي العهـد السـابق حمزة

. بن احلس
 4نــيـسـان - انـتــخـاب فـيــوزا عـثـمـاني

لتكون خامس رئيس لكوسوفو.
 9نــيـسـان - وفــاة األمـيـر فــيـلـيب دوق
إدنـبــرة زوج إلـيـزابـيث الـثـانـيـة مـلـكـة

بريطانيا عن عمر  99عامًا.
 9نـــيــســان - إخـالء أكــثــر من  20ألف
مـواطن من جزيرةسـانت فينـسنت بعد
تــفـجــر بـركــان ال سـوفــريـيــر الـذي كـان

خامدًا منذ عام .1979
 11نـــيــســان - فــوز غـــويــلــرمــو الســو
بـرئـاسـة اإلكـوادور بـعـد حـصولـه على
 %52.21فـي اجلــــولـــــة الـــــثـــــانـــــيــــة

لالنتخابات
 19نـــــيـــــســــان - جنـــــاح مـــــروحـــــيــــة
إجنـينويتي الـتابعة لنـاسا في الطيران
ــريخ. وهــو أول طــيــران عــلـى ســطح ا

حرك على كوكب آخر. لطائرة 

u“∫ فريق نادي تشيلسي يفوز بدوري االبطال االوربي  

ــتـابــعــة- طـلــبـا ن يـشــهـد لـه احلـرص و ا اضع امـام انــظــاركم - وانـتـم 
يـتلخص بدراسـة توجيه من القـضاء لتـقييد الـنشر في القـضايا و احلوادث
الـتي صارت جتتهد كل جهة حكومية او اعالمية بالنقل عن مصدر حكومي

في سرعة التصريح بها دون التثبت من صحتها بالتمام.
حـادثة جبلـة صدر حولهـا اكثر من تصـريح متضارب و من جـهات رسمية
ـة االرهـاب ثم بـاالجتار بـاخملـدرات و اخرى احـدهمـا اتـهم الـضحـيـة بـجر

اتهمت قوة بأستغالل الوظيفية لتحقيق مصلحة شخصية.
حـادثـة الـقبـض علـى منـتـحـلـة صـفـة طـبـيب و قـد صـدر الـتـصريـح من جـهة

رسمية ثم تاله تصريح ينسف رواية اجلهة االولى.
انـتم اعلـم مني و من غـيـري بأن ثـمة جـهـات صارت تـقـضم دور القـانون اذ
ـتــهــمـ وفق ـشــهــودة راحت تـصــرح حــول ا ــة ا انـهــا و في غــيـر اجلــر
قبوض قتول او ا نفذة تصف ا التوصيف في اخلبر الصادر عن اجلهة ا
ـثول امـام القـضاء الـذي له وحده الـقول عـليـهم بأنـهم مجـرمون حـتى قبل ا

الفصل وفق قرار يقبل االستئناف و التمييز.
انـكم سيادة القـاضي لكم الواليـة القضائـية التي حتول دون اربـاك ما تبقى
ـواطنـ في اجهـزة احلكـومة الـتي وصلت االمـور بقـسم منـها من ثـقة من ا

ة التزوير. ة تقارب جر للتورط في نشر اخبار كاذبة وهي جر
اطـمح ان تبـلـغك الـرسالـة سـيادة الـقـاضي و لـكوني صـحـفـيا و مـتـحصال
عـلى مؤهل قـانوني فـلم اجد غـيركم مـحل ثقـة خطـاب و توقع جـواب حيث
قاالت لـلمعنـ حول ضرورة عدم االنزالق ان كل مـكاتباتـنا الشخصـية و ا
لـلنـشر و اسـتـعراض الـقوة و ان مـسلـكهـم االعالمي في بث برامج حـوارية
ـنــظـمـة تـقـابل امـا ـة ا مـع مـجـرمـ بـاتت تـشــكل دروسـا تـعـلـيـمــيـة لـلـجـر
بـاالهمال او التغاضي و يكفيني ان اذكر لكم ان قسما من وسائل االعالم
ـهمة في الـعالم بـاتت ال تثق بـالبيـانات الـرسميـة خشـية ان تضـطر ألعادة ا
نشر قصة تكذب القصة االولى كما وقع في قضية جبلة.
ـفــتــاح االخـيــر لـتــوجـيه ان واليـتــكم الـقــضــائـيــة هي ا
االجـهزة التي تصـدر البيانـات بعجالـة للتمهـل و التقيد

و معرفة حدود العمل.
دمتم للقضاء العراقي.

WH¹e  Èdš√Ë WOIOIŠ WO³Kſ√
بنيت العـملية السيـاسية في العراق على أن الـكتلة األكبرهي الـتي تشكل احلكومة
بإعتبـار أنها تمثل األغلبيـة السياسية لكن هذا الـعنوان كان كاذبا الى حد ما طوال
ـاضيـة الن التمـثيل احلـكومي أخذ جـانبا تـوافقـيا يكـون فيه نـصيب تلك الـفترات ا
الــكـتـلــة الـثــلث وفي أحـسن األحــوال ال يـتــجـاوز الــنـصف ويــبـدو انه أصــبح عـرفـا

سياسيا ال يتغير.
نـاصب السـيـادية عـنـد تشـكـيل كل حكـومـة فالـكتل   هذا مـا الحظـنـاه في توزيـع ا
ـكـون ـثل االغـلـبـيـة كـونـهـا تـمـثل ا الـشـيـعـيـة صـاحـبـة الـتـمـثـيل الـسـيــاسي الـذي 
اإلجـتماعي األكـبر يكون حـصتهـا رئيس مجلـس الوزراء بينـما الكتـل السنيـة مهما
كـان عدد قـوائـمـهـا تـوافقت مع الـكـتل الـشـيـعيـة أو إخـتـلـفت يـكون حـصـتـهـا رئيس
كـون الكـردي ولو جـمعـنا ان بـينـما مـنصب رئـاسة اجلـمهـورية فـمحـصور بـا البـر
مـقاعد الـكتل السـنية مع مـقاعد الـكتل الكـردية لن يبـلغ عدد مقـاعد الكـتل الشيـعية
نـاصب الـثالثـة وكذلك لكن الـكـتل الـشيـعـيـة حتصـل على مـنـصب واحـد من هـذه ا

األمر ينسحب على التمثيل الوزاري!
هـذه الصـبغة كـانت حاضرة في جـميع الدورات اإلنـتخابـية وعلـيها جـرت العادة في
ـسـمـيـات.. وكـذلك سـتـكـون تـشـكــيل حـكـومـاتـهـا وإن إخـتـلـفت األسـمــاء وتـعـددت ا
حاضرة في التـشكيلة القادمة سـواء كانت حتت مسمى األغلبية أو الـتوافقية فبعد
انية األكثر تغيير الـتفسير القانـوني للكتلة األكـبر من الكتلة الفـائزة الى الكتلة الـبر
ا زرعته ـا نعود  عددا إنكسـر معه حجم التمـثيل احلقيـقي للمكونـات العراقية ور
كون الشيعي بريـطانيا في تشكـيل احلكومات ما قبل عام 2003 وما حـصل عليه ا
ـا لن يـحـصل عـلـيه في هـذه من ثـلث الـتـمـثـيل احلــكـومي في الـدورات الـسـابـقـة ر

الدورة.
ذلـك أن سعي بـعض الـكتـل السـيـاسيـة الـفـائزة في اإلنـتـخابـات الى حتـقـيق غالـبـية
كـون الـشيـعي الذي عدديـة دون مراعـاة لـلتـمثـيل الـسيـاسي لـلمـكون األكـبـر وهي ا
فهوم احلقيقي لألغلبية السياسية ئة من الشعب الـعراقي يلغي ا ثل 65-60 با
كون ـثلـوا ا ويذهـب بنا الى أغـلبـية مـزيفة هي األغـلبـية الـعدديـة وهذا ما إنـتبه له 
ـكــون الـكـردي فـحـسـمـوا أمـرهم بــالـدخـول في أي حتـالف عـلى أسـاس الـسـني وا
كونات ال عـلى أساس الكتل وعدد مقاعدهـا فيما يبقى السجـال محتدما ب كتلة ا
ـكون األكـبر التـيار وكـتلـة اإلطار حـول السـعي لـتشـكيل الـكتـلة األكـبـر التي تـمثل ا

ثلها منفردا. رغم أن كليهما ال 
 إذا أردنا أن جند أغلـبية حقيقية وليست مزيفـة يجب أن يكون هناك تمثيل حقيقي
للمكونـات اإلجتماعية صاحبـة األغلبية وأن يتنـاسب تمثيلها السـياسي مع أغلبيتها
اإلجـتـمـاعـية فـلـيس مـعـقـوال أن يـكـون مكـونـا عـدد مـقـاعـده يصل الـى حوالي 200
مقـعد لكن تمثيله احلكومي ال يصل الى  100مقعـد بينما تكون األقلية اإلجتماعية

هي صاحبة األغلبية السياسية!
  علـيه ال بد أن تكـون هنـاك اغلبـية سـياسيـة للـمكون الـشيـعي تقابـلهـا أغلبـية سـنية

فهوم احلقيقي حلكومة األغلبية.. وكردية إذا ما أردنا ا
  عـلى كل طـرف سـياسـي شيـعي سـواء الـتـيـار او اإلطـار إذا مـا ذهب الى حـكـومة
األغـلــبــيـة أن يــضع في حــسـبــانه الــتـوازن اجملــتــمـعي لــلــمـكــونـات
الـعراقـيـة وحـجم التـمـثيل الـسـيـاسي لكل مـكـون ويجب أن
تـبـقى هـذه الـرؤيـة الــسـيـاسـيـة واإلجـتـمـاعـيـة حـاضـرة لـدى
ـكـونـات وال تـسبب اجلـمـيع ألنهـا ضـمـان حلـقـوق جمـيع ا
اإلخـتالل فـي الـتوازنـات وال تـقـودنـا الى وضع هش ونـفق

مظلم.
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الـعـالم يـقفـز قـفـزات كبـيـرة في تـكـنلـوجـيـا الطـاقـة ورحالت الـبـحث عن الـبدائل عن
الطاقة االحفورية  (البترول) أقل ما يقال عنها بأنها ناجحة .

  اغـلب دول الـعـالم تـسـتـورد الـبـتـرول لـذلك فـان عـمـلـيـة الـبـحث عن الـبـديل النـتـاج
الـطاقة مـستمـرة دون توقف .ولذلك ظـهرت صور كـثيرة من الـطاقة الـبديلـة ( الطاقة

الطلقة احلرارية  ) الشمسية  طاقة الريح  الطاقة اجلوفية  الطاقة الكهرومائية
واالبحاث تـعزز بان اإلعتمـاد على الطاقـة االحفورية سـوف يقل بنسـب كبيرة ما أن

تستثمر التكنلوجيا في الطاقة البديلة بصورة شاملة .
ـمكن أن شـرق من الطـاقة هـو الطـاقة الـهيدروجـينـة التي من ا  أن الـوجه اجلديـد ا
اء اء ويغطي ا صدر لتلك الطـاقة هو ا تكون الـبديل األقل كلفة واألكثر تـوفرًا الن ا

ئة من سطح الكرة األرضية  ما نسبته 70 با
وبـعد الـعديـد من البـدايات اخلـاطئـة والتـجارب في هـذا اجملال الـتي كانت بـداياتـها
يالدي حيث  تسجيل اول اختراع  لتقنية خاليا الوقود في القرن التاسع عشر ا

الهيدروجينية في إجنلترا على يد السير وليام روبرت جروف .
قـد تؤتي طـاقة الهـيدروجـ ثمارهـا اآلن وستحـاول سد بـعض النقص في الـطاقة 

ستقبل القريب.  بدالً من الهيمنة الكلية على إقتصاد الطاقة على االقل في ا
هنـا يجب ان نفـرق مابـ الطـاقة الـهيـدروجيـنيـة الناجتـة عن القـنبـلة الـهيـدروجيـنية
ذات االنـدماج الـنووي و طـاقة الـهيـدروج أو تكـنولـوجيـا الهـيدروجـ النـاجتة عن
اإلحتـاد الـكـيمـيـائي بـ الـهيـدروجـ واألكـسجـ في خاليـا الـوقـود إلنتـاج الـتـيار

الكهربائي
أغلب رواد التكـنلوجيا يـتكهنون بـأن السيارات التي تعـمل بالبطاريـات هي مستقبل
الـسـيـارات.  لـكن شركـة هـيـونـداي للـسـيـارات تـرى عكس ذلك فـعـلى مـدى األشـهر
صدر الـبديل للـطاقة اضـية  قامت بـحملـة إعالمية عـامة تمـجد فضـائل ا الـقليـلة ا
الـكـهربـائـية الـهـيدروجـيـنيـة بـدالً من تـخزين ثم إطـالق الكـهـرباء اجملـمـعة من الـتـيار
الـكهـربـائي بالـطـريقـة الـتي تعـمل بـها الـبـطاريـات   فـتولـيـد خلـيـة الوقـود تـيارًا من

تفاعل كيميائي ب الهيدروج واالوكسج . 
ـضـغـوط بـشـكل حـيث يـأخـذ االوكـسـجـ من الـهـواء ويـتـم تـخـزين  الـهـيـدروجـ ا
مناسب في خـزان على م السيارة  ويتم جتديده في محـطات تعبئة مثل مايحدث

في محطات تعبئة البنزين.  
حتى وان خلفت خـلية الـوقود الهيـدروجيني عادمًـا سيكون هـذا العادم هو بـبساطة

نتاج تفاعل الهيدروج واألكسج وسيكون غير ملوث للبيئة .
إن تقدم التـكنلوجيا في البـحث عن الطاقة البديـلة األقل كلفة يرسم أمـامنا مستقبل

ستقبل للدول النفطية. بيعات البترول وأسعاره في ا مجهول 
يزانـية العـراقيـة تعتـمد على صـادرات البـترول بنـسبة لـألسف ان ا
ــئــة  وهــذا خــطــأ كــبـيــر يــجب تــصل إلى أكــثــر من 94 بــا

معاجلته .
ــســؤولــ رسم خــطــة إلدخــال مــشــاريع تــنــمــيـة فــعــلى ا
مـستـدامـة تعـزز من الـواردات الغـيـر نفـطـية بـدال من إبـقاء

ورد . اآلقتصاد ريعي أحادي ا

الرئيس التونسي قيس سعيد
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صرية نيللي كر موقفها مثلة ا كشفت ا
الــسـابق من الــزواج وبـعض الــتـفــاصـيل
حــول حــيــاتــهــا اخلـــاصــة وعالقــتــهــا مع
الـرجال.وأوضحت سبب إعجابها بزوجها
جنم االسـكـواش هشـام عاشـور وأكثـر ما
جـذبــهـا قــائـلــة (إنه شــخص طـبــيـعي وال
يـتــصـنع أي شيء بل يــظـهـر دائــمـاً عـلى
طـبيـعته أمـام اجلمـيع).كمـا كشف الـثنائي
كـر وعــاشـور تــفـاصــيل قـصــة حـبــهـمـا
وزواجـهمـا وبداية الـتعـارف بيـنهـما حيث
أشـار عاشور إلى (أنـهما ال يـعلمـان بداية
عالقـتـهـمـا كـيف بـدأت عالقـتـهـما ألن كل

شيء حدث بسرعة).
وعـلقت كـر موضـحة انـها لم تكـن تتوقع
االرتــبـاط مــجــدداً خـاصــة بــعـدمــا فــقـدت
األمل في لـقــاء شـخص جـيـد قـائـلـة: (أنـا
كــنـت فــاقـــدة األمل في الـــرجــالـــة حــظي
وحش فـيـهم كـنت مـاشـيـة من أزبل ألزبل
ألزبل) وتـــابــــعت خـالل لـــقــــاء تـــلــــفـــازي
ان(حـظي الـوحش أوصـلـني لـهـشـام الذي

وجدته وأحببته سريعا).
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ــمـثـلــة الـتـركــيـة هـانــدا أرتـشـيل نـشـرت ا
مـؤخـراً صوراً لـهـا على وسـائل الـتواصل
االجـتـمـاعي مـن حـمـلـة قـامت بـهـا لـعالمـة

أزياء. 
جـمـوعة من األطـقم مثل تـتمـيـز الصـور 
فـستان السـترة اجللدي األسـود واللباس
ـطـبـوعة الـلـيـلي األحادي الـلـون والـبـذلة ا
االنـيــقـة وغــيـرهــا من الـتــنـســيـقــات الـتي
تـتــمـنى كل سـيــدة أن حتـصل عـلــيـهـا في

خزانتها اخلاصة. 
ــوقع الــفن اشـتــهــرت ارتـشل ووفــقـا 
بـأناقتها. سـواء كان ذلك لقضاء يوم
في اخلـــارج مـع حـــبــــيـــبــــهـــا كـــرم
بــــورســـــ أو قـــــضـــــاء يـــــوم من
ـمـثـلة ـهـمات الـعـاديـة فإن ا ا
الـبـالـغـة من الـعـمـر ثـمـانـيـة
وعشرين عامًا لم تفشل
أبــــــــدًا في انــــــــاقــــــــة

مالبسها
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الصحفي العراقي يتحدث يوم غد اجلمعة في اجللسة
طرب التي يـقيـمهـا فرع مـيسـان بنـقابـة الفـنان عـن ا
الراحل مـسـعـود العـمـارتلي فـيـمـا يؤدي بـعض اغـانيه

حس جبار. 
 w½UC d « bL×  sÐ nOÝ

الـكاتب الـعُـمـاني صدر لـه عن وزارة اإلعالم العُـمـانـية
كتـاب (ديوان العشق العماني) يضم مختارات شعرية
ائـت وخـمس شـاعرًا عُـمانيًـا من مخـتلف الـعصور

يالدي حتى اآلن. بدءا من القرن األول ا
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سرحي العراقي نعته االوساط الثقافية بعد الكـاتب وا
ــوت في الـبــصـرة  إثــر تـعــرّضه إلى أزمـة ان غــيـبه ا

قلبية مفاجئة.سائل الرحمة لروحه الطاهرة.
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تــضـيـف قــاعـة اجلــواهــري في
االحتـاد العـام لالدبـاء والكـتاب
الـعـراقيـ في الـساعـة الـثالـثة
ـقـبل حـفل من عـصـر الـسـبت ا
تــوقـيع الــصــحــفي الــريـاضي
مـحمـد ابراهـيم لكـتابه االول (
أحـالم وكـوابــيس الــريـاضــيـة
الــعــراقــيـة فـي نــصـثـف قـرن)
الـذي يـضم اعـمـدة سـبق وان
نـشــرهـا ابـراهـيم في صـحف
عدة خالل مسـيرته االعالمية
الــتي امـتـدت الكــثـر من اربع
عـــقــــود كـــمــــحــــرر ريـــاضي
وسـكــرتــيـر حتــريــر صـحف
العب والـريـاضي الـكــرة وا
ورئيسا لقسم الرياضية في
ــــشـــرق اجلـــمــــهــــوريـــة وا
ـسـتـقـبل.والـكـتـاب صدر وا
شــــركـــــة األنس ويـــــقع في
 302صــفـــحــة من الـــقــطع

الكبير.
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الـرشـيــد وحتـويـله لـنــمـوذج مـشـابه
تنبي الذي  اجاز تطويره لزقاق ا
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تسـتـعد امـانة بـغـداد لتـطويـر شارع
حـيث وجه امـ وافـتـتـاحه مـؤخـرا 
بــغــداد عالء مــعـن بــتـشــكــيـل جلــنـة
العــــــداد دراســــــة
فــــنــــيــــة وكــــشف
موقـعي لـلـمـباني
الــــتـــــراثــــيــــة في
شـــارع الـــرشـــيــد
اســــــــتــــــــعـــــــداداً

لتطويره .
وذكـــــــر بـــــــيـــــــان
لالمـــانـــة تــلـــقــته
(الزمان) امس ان
(امــــــ بـــــغـــــداد
اطلع خالل جولة
مــــــيـــــدانـــــيـــــة له
بــشـارع الــرشــيـد
بــحــضــور مــدراء
عــــــــامـي دوائـــــــر
ـــــــــــشــــــــــاريـع  ا
الـــــتــــصـــــامــــيم 
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وت امس االربعاء الفنان أحمد غـيب ا
احلـجـار عن عمـر ينـاهز  65عـاما بـعد
والراحل تـعرضه ألزمـة قلـبيـة مفـاجئـة
يـعـد من أشـهـر مطـربي ومـلـحـني جيل
الـتـسـعـيـنـيـات  يـنـتـمى لـعـائـلـة فـنـية
فـوالـده الـفـنـان إبـراهـيم احلـجـار أحـد
ــطــربــ في الــقــرن الــعـشــرين أبــرز ا
ـطـربـعـلي احلـجـار .الـتحق وشـقـيـقه ا
ـعـهد الـعـالي لـلمـوسـيقـى العـربـية بـا

وتعلم العزف على آلتي العود
والــبـيـانــو كـمـا درس الــنـوتـة
قـامات الشرقية ـوسيقية وا ا
والــــغـــــربــــيــــة وبــــدأ مــــجــــال
االحــــتــــراف وهـــو طــــالب فى
الـسـنة األولى بـالـكلـيـة حيث
وضـع حلـن (اعـــــــذريــــــــنى)
?خيه علي احلجار ثم
تـوالت أعمـاله الفنـية ب
الـتـلحـ والغـناء فـلحن
حملـمد فـؤاد أغنيـات فيلم
(أمــريــكــا شــيـكــا بــيــكـا)
بـاإلضافة إلى الـعديد من
ـــســــرحــــيـــة األعــــمــــال ا
ــســلــسالت ومــقــدمــات ا
الــتـلـفــزيـونـيــة تـعـاون مع
الـــــــعــــــديـــــــد مـن فــــــنـــــــاني
الــتـســعـيــنـيــات مـنـهـم هـشـام
عــــبـــاس عـالء عـــبــــد اخلـــالق
أنـغام أنوشكا وغيرهم وكانت
أغــــنـــيــــة (عـــود) هـي بـــدايـــة
شــهـرته كـمـطـرب كـمـا أصـدر
أربــعــة ألــبــومــات غــنــائــيـة

حققت جناحا كبيرا .

ـا هـو اعـمل بـحـزم وضع الـهــمـوم جـانـبـا واسـتـفـد 
متاحرقم احلظ.9
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اهـتم الـيـوم بـصـحـتك لـتـكـسب نـفـسك وكن مـسـتـعدا
للتغيير.رقم احلظ .4
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اعـتمد الـلبـاقة وال تتـكلم كثـيرا. هـناك مفـاجآت سارة
في طريقها إليك.
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كن صـــبـــورا مع شـــريك حـــيـــاتـك جتـــنـــبـــا لـــلـــنــزاع
والصدام.رقم احلظ .5
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اتـبع حدسك الـذي يـجعـلك تقـرأ مـا ب الـسطـور.يوم
السعد االحد.
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ـشــكــلـة نــهــاركم سـعــيــد. اعـد الــتــفـكــيــر مـجــددا بــا
العالقة.رقم احلظ .98
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تخطط لـسفر أو ترغب في اكتشاف العالم من حولك.
رقم احلظ.8
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عـلـيك اعــادة تـقـيــيم االمـور بـكل هــدوء. الن الـتـسـرع
يسبب اضطرابات .
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سـتـقـبلك تـميـل نحـو االهـتـمام بـأمـور مـاليـة وتـخـطط 
بجد.رقم احلظ .2
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بالتـاكيد لـديك احلق بان تبـحث عن ما يريـحك ماديا.
رقم احلظ.1
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تـتمع بأوقـات هانـئة وتبـدو أكثـر استعـدادا للـتسامح.
رقم احلظ.7
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تهتم بـأحد الزمالء وتفرض شـروطك وتوجهاتك فقط
ساعدته.رقم احلظ.72
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أوجد معاني ومفردات الكلمات
أفقيا وعموديا حسب التسلسل

الرقمي:
1- من الكتب السماوية

2- اسراف وتبذير

3- هواء شديد

4- سال

5- مدينة مغربية

6- نقيض غالء

7- يعبدونه في اجلاهلية

8- آلة موسيقية

قيم في أمريـكا أنتـهى مع الفنان الفـنان الفلـسطيـني ا
طوني قـطان من تصوير فيديو كليب اغنيتهما اجلديدة
عنونة (بدنا نقلبها قلق)والتي  تصويرها في عمان ا

ومأدبا مع اخملرج عبد الفتاح إسماعيل.

الـســارد الــعــراقي قــدم اجلــلـســة الــتي اقــامــهـا امس
االربـعاء نـادي الـسـرد في احتـاد أدبـاء الـعـراق وسلّط
فـيـهـا الـضـوء عـلى روايـة (خـلـو) لـطه حـامـد الـشبـيب

شاركة نخبة من النقّاد واألدباء.

ــــتــــرجم واالعالمـي الـــعــــراقي ا
صـــــــدر له بـــــــعـــــــد ان  ادراج
ي االهـوار في قائمة التراث العا
من قـبل منظمـة اليونسـكو كتاب
(األهــوار الـــعــراقــيـــة في عــيــون

أجنبية)  وهو من اعداده وترجمته.
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ية اخلبـير األمني الـعراقي تلـقى تعازي االوسـاط االكاد
ـرحوم طه عـبود سـالم اجلنابي لوفـاة شقـيقـته  عقيـلة ا

سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

هاندا ارشيل

يتـناول اربعـة اعمـال مسرحـية كـلها
ضـــمن تـــوظــيـف الــتـــراث الـــعــراقي
ــرحـــلــة االولى الـــقــد وهـــذه هي ا
لـلــمـسـرحـيـة اضـافــة الى مـسـرحـيـة
ونـودااول ايــوب  وســمــيــر امـيـس 
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قــدمت الــفـرقــة الـوطــنـيــة لـلــتـمــثـيل
سـرح الوطني مؤخـراً على خـشبـة ا
مـسرحـيـة (سـردنبـال) تـالـيف خزعل
اجدي اخراج و سينـوغرافيا عماد ا
حيث شـهد العـرض حضورا محمـد 
ـسـرحـية كـبـيراً تـفـاعل مع احـداث ا
التي تتـحدث عن حـقبة زمـنية مـهمة

مرت بتاريخ العراق .
عن ذلك حتدث اخملـرج قائال ان (هذا
العمل ملـحمي كبيـر يتناول جزء من
تـاريخ وادي الرافـدين وهـو يـتـحدث
عن اســطــورة اشــور بــانــيــبــال لــكن
بـصـورة مـعــاصـرة مع مـقـاربـات عن
الـواقع العـراقي الـذي نـعـيـشه وهذه
االسطـورة هي تـوظيف لـتراث وادي
ـسرح الـعـراقي ضمن الرافـدين في ا
ـشروع ـاجـدي وا مـشـروع خلـزعل ا

من خـصـوصـيـة كـونه عـمل مـعـاصـر
ــسـتــوى الــفـكــري وســاقـدمه عــلى ا
عـمال جتـريـبــيـا كـون الـنص يـنـتـمي
الـى اســطــــورة تـــاريــخــيـــة وهــنــاك
صـورة رقمـيـة حـديـثة عـلى مـسـتوى

شــــاعــــرة فـي تــــاريخ بـالد ســــومــــر
ولصعوبة تناول اعمال كهذه نحتاج

الى ادوات وانتاج جيد ) .
ــلــحـمـي صـعب ــسـرح ا واضــاف (ا
ـا فيه اشتـغالـة في الوقت احلـاضر 

االداء والــــــتــــــــــمــــــثــــــيـل واالزيــــــاء
ـــوســيــقى وهـــنــاك صــور اخــرى وا
ـسرحي مع ستـكون داخل الـعرض ا
وجود اسماء مهمـة سبق وان عملنا

معها).
ــســرحــيــة حتــدث مــديــر عـام وعن ا
سرح احمد حسن دائرة السينما وا
مــوسـى قــائال(انه عـــرض مــســرحي
ــاضي ويـقــدمه االن وهـذا يـحــاكي ا
الــتــنــوع الــفــكــري هــو مــا نــصــبـوا
فـهذه الـعروض حتاكـي التاريخ اليه
ـــــهـــــا مع ونـــــتـــــطـــــلـع الى تـــــقـــــد

اجلماليات).
واشــــتـــرك في الــــتـــمـــثــــيل كال من :
مـــيـــمـــــــــــون اخلــــالـــدي فـــاطـــمـــة
الـربـيعي هـنـاء مـحـمـد طالل هادي
وزمن عــلي ســعــد عــزيــز و صــادق
ـــــوســــيــــقى الــــوالي. الـــــتــــالــــيف ا

ـــايـــســـتـــرو ا
قـــــــــــــــــــيـس
حاضر
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في برنامج تـلفـزيوني ثقـافي معروف بـ
( أطراف احلـديث ) يعـرض على شـاشة
ـقدمه االعالمي (الشـرقيـة) الفـضائـية  
ـيزة مـجـيد الـسـامـرائي  وفي حـلـقـة 
تـضــمـنت مــواضـيـع عـلــمـيـة ــتـعــة  و
مــنـوعــة مــفـيــدة في عــلـوم الــزراعـة مع
تـخصص في عـيـني ا ي أيـاد ا االكاد
العلوم الزراعية  –احملاصيل احلقلية 

فـسـلـجـة االجـهـادات الـبـيـئـيـة  –رئيس
قـــسم احملــاصــيل احلــقـــلــيــة في كــلــيــة
الزراعة  –جامعـة القـاسم اخلضراء في
مــحـافـظــة بـابـل  تـخـرج عــلى يـده  40
طـــالب مـــاجــســـتـــيــر ودكـــتــوراه  ومن
مؤلـفاته كـتاب (علم بـيئـة النـبات) يضم
أكثـر من  700صفـحـة وكـتاب ( االسس
الــعـــلـــمـــيــة الدارة وأنـــتـــاج وحتـــســ
احملـاصـيل احلـقــلـيـة ) ويـقع بـأكـثـر من

 1000صفحة . 
أنه أبن عـائـلة ريـفـيـة وما زال
يــعــيـش في قــريــة هــور رجب
جـــنــــوب بـــغـــداد  وفي أرض
زراعـــيـــة تـــوارثـــهــا عـن جــده
ووالـــــده  حـــــيث تـــــعـــــلم من
احلــــقـــول أكــــثـــر من الــــكـــتب
والـــفـــصـــول  هــــو تـــلـــمـــيـــذ
نـشورات الطـبيـعـة أكثـر من ا

طبوعة. ا
في حــواره الــعـلــمي الــرصـ
عن تخـصـصه وعصـارة عـلمه
عن مــهـنــة الــزراعـة الــتي قـال
عنها بأنهـا (مهنة التعامل مع
الــنــبــات وأنــهــا ذات شــقـ 
االول شق النـبات واالخر شق
احليوانات ) وتـخصصه كان
في الشق النباتي  وعن أقرب
النـبـاتات  الى نـفـسه قال  أن

(النبات الذي سحرني هو نبات احلنطة
 احلـنطـة نـبات جـمـيل شـكالً  حتى أن
الـله سـبـحـانه وتـعـالى قـال : مثـل الذين
يـنـفـقـون أمـوالـهم في سـبـيل الـله كـمـثل
حبـة أنـبتت سـبع سنـابل في كل سـنبـلة
ن يشاء والله مائة حبة والـله يضاعف 
عيني كالمه  واسع عليم ). ويـواصل ا
بأن (الله سبحانه وتعالى وصف الكرام
الـذين يـنـفـقـون أمـوالـهم في سـبـيل الـله
والعطاء بـاحلنطة الـتي هي أم السنابل
 وبــهــذا الــوصف فــأن احلـنــطــة نــبـات

عظيم ).
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وفي معـرض حديـثه أشار الى مـوضوع
الــتــلــوث الــبــيــئي وســبــبـه هــو ســلـوك
ــارســاته اخلــاطــئــة مــثل االنــســان  و
ـــبـــيـــدات ـــفـــرط مـن ا االســـتـــعــــمـــال ا
واالســمـــدة الــكـــيــمـــيــاويـــة والــعـــطــور
ومساحيق التجميل  ثم عرج في كالمه
ناخي الذي سببه الى موضوع التغير ا
عـوامل بـشـريـة عـلى االكـثـر كـأسـتـعـمال
نـبعثة بيـدات الكيـمياوية والـغازات ا ا
ـــــولــــدات من عـــــوادم الــــســـــيــــارات وا
والـتــفــجــيــرات الــنــوويــة وتــفــجــيـرات
احلـــروب . كــمــا تـــطــرق الى مـــواضــيع
ـسـتـدامة و عـلـمـيـة منـوعـة كـالـتـنمـيـة ا
تـطورة في هـولندا التـجربـة الزراعيـة ا
واليونان والسويـد وموضوع أعتمادها

ــكــنـنــة عــلى الـطــواحـ في تــشــغـيل ا
الهوائية والطاقة الشمسية.

وفي خـتـام حـلـقـة احلـوار  سـأله مـقـدم
اذا يشعر االن الدكتور أياد البرامج  
ـــعــيــنـي ? أجــاب قــائالً (انـــا مــصــاب ا
بغصة في بلـدي الني أشعر أن كثير من
االشياء تـستحق أن نـعيد الـنظر فـيها 
ــا لم أحـــصل عــلـى الــفــرصــة ولـــكن ر
ــنـاســبـة لــكي أتـعــاون مع زمالئي في ا
االخــتــصــاصــات اخملــتــلــفــة لــلــوصـول

لــتــحــقــيـق أهــداف يــحــتــاجــهـا
مجـتـمعـنـا بشـدة  الـيوم
فــان الــعــراق يــعــاني
من نـــقـص شـــديــد
فـي االنـــــــتـــــــاج
ونــــــــــقـص في
تـــــــــــــــــــوزيـع
الــــــــثــــــــروة
ــائــيــة اي ا
سوء توزيع
ياه الثـروة ا
 وبــــــــــــــرامـج
الــتـعــلــيم الـتي
اعـــــاني مـــــنــــهــــا
كـثـيـراً الني أسـتاذ

جامعي الكثر من 30
سنـة  برامـج تقـليـدية
تتـبنى احلـشو والـتلـق

بــلــديــة مــركــز الــرصـافــة عــلى واقع
االبـنـيـة واحملـال الـتـجـاريـة بـدءاً من
نطقة منطقة حافظ القاضي وصوالً 

يدان ). ا
مــشــيــراً الى ان (اعــمــال الــتــطــويــر
ستـتضـمن مقـطعـ االول من ساحة
ــيـدان الــرصــافي لــغــايــة مـنــطــقــة ا
والـثـاني من تـقـاطع حـافظ الـقـاضي
ومـقــتـربـاته لـغـايــة سـاحـة الـوثـبـة 
وبشـكل يضـاهي ما ظـهر عـليه زقاق
ــتــنـــبي وأبـــهــر جـــمــيع مـــرتــاديه ا

ومحبيه). 
واضــــــاف ان (امـــــ بــــــغـــــداد وجه
بـــتـــشـــــــكــيل جلـــنـــة الجـــراء كــشف
مـــوقــعي واعـــداد دراســة فــنـــيــة عن
ــبـاني الــتـراثــيـة اآليـلــة لـلــسـقـوط ا
تـخـصـصة والـتعـاون مع اجلـهـات ا
ــعـــــــنــيــة العــادة تــأهــيــلــهــا مع وا
احلــفـــاظ عــلى طـــابــعـــهــا الـــتــراثي

والتاريخي).
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الـشاعر االردني وقع ديـوانه اجلديد (سـابر اخلضم)
ـلـكي ـركـز الـثـقـافي ا خالل احـتـفـالـيـة اســتـضـافـهـا ا

بعمان.وأدارت االحتفالية األديبة عنان محروس.
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فـي ذهن الــطـــلــبــة  ال تـــعــلـــمــهم شيء
فالزراعة وكل االخـتصاصات هي مهن 
الــهــنـدســة مـهــنـة  الــصــيـدلــة مـهــنـة 
والــطب مــهــنــة حتــتــاج الـى مــهـارات 
الــيــوم طـلــبــتـنــا  ال زلــنـا جنــتــر نـفس
ـــفــــردات الـــتي وضـــعت في كـــلـــيـــات ا
الـزراعة قـبل  60او  70سـنـة ). بـعد أن
متع  خـرجنا منه انتهى هذا احلـوار ا
وكأننا قرأنا عدة كتب عن زراعة النبات
وقد تـأملـنا وأحوال الـطبـيـعة والـتربـة 
وشعرنا بأن الدنيا ما زالت
بـخــيـر مــا دام لـديــنـا
هـــكـــذا عـــلـــمـــاء
مــــبــــدعــــ 
وعباقرة في
تخصصهم
وعلمهم .
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الشـهادات والتـصريحـات التزال تتـوالى يوما بـعد آخر
تــلك الـتي يــدلي بـهـا قــادة عـسـكـريــون ووزراء سـابـقـون
وسـيـاسـيـون في اعـقـاب الـنـكــسـة الـوطـنـيـة الـكـبـرى في
ـدة أكـثـر من ثالث سنـوات عـلى يد فـقدان ثـلث الـعراق 
تنظيم داعش الـذي عبر في ليـلة ويوم بسـياراته علناً من

سوريا الى العراق. 
كل مـا قـيل يـلتـقي عـنـد نـقطـة أسـاسـيـة هي انّ اجليش
ـتــلك الـسالح والــذخـائــر مع فـقـدان الــعـراقي لم يــكن 
طـلوبة للـقتال. أحدث تـلك الشهادات ـعنويات ا جنوده ا
وثقـة كانت للـفريق علي غـيدان وهو ضـابط قد خبرَ ا
عـارك في حـروب الـعراق مع إيـران والـكويت وداعش ا
وكـان يـشـغل مـنـصـبا قـيـاديـا عـسـكـريـا في يـوم احتالل
ـقـابــلـة الـتــلـفـزيـونــيـة انه ابـلغ ـا قــاله في ا ـوصل. و ا
ــســلــحــة انّ دبــابــات أبــرامـز الــقــائــد الــعــام لــلـقــوات ا
االمريكـية التي بـحوزة اجليـش العراقي تـفتقـد الذخائر
وانّ عتـادها عـبـارة عن صجم لـلتـدريب وكان ذلك قـبيل
ــوصل. ويــنـعــطف غـيــدان الى مـوضــوع طـلب ســقـوط ا
التسليح العاجل من إيران لنكتشف انّ اجليش العراقي
ـليـارات قـد صـرفت عـلـيه ونـحن في الـعام الـذي كـانت ا
ا كـان يـفتـقد لـسالح مـتوسط مـثل الهـاونات 2014 ا
الـبـسـيطـة والـبي كي سي والـقـاذفـات الـيدويـة آربي جي
ــتــوســطــة وهي ســفن وعــتـــاد األســلــحــة اخلــفــيــفــة وا
مسـتلزمـات أساسـية في ايـة وحدة عسـكريـة لكي حتمل
صـفــة قــتــالــيـة أولــيــة ولم يــكن هــنــاك أصال أي شـراء

دافع الكبيرة والدبابات من ايران.  لسالح ثقيل كا
ـعــاصـر في تـلك الــفـتــرة الـســوداء من تــاريخ الـعــراق ا
هـاترات الـسـياسـيـة صاخـبة في األكـثر سـواداً كـانت ا
نطـقة اخلضـراء والتخـبط واضحاً وكـان وزير الدفاع ا
االسبق أو األجهـزة اخملتصـة تتحـدث عن جاهزيـة عالية
القـاة الـعــدو لـيـكــتـشف الـعــراقـيـون الحــقـاً انّ تـعـداد
موجود االفواج ال يزيد على عشرين جندياً وانَّ السالح

الثقيل في حال وجوده يكون من دون عتاد. 
ــة وطـويت? أم انّ أيـجــوز أن نــقــول انـهــا صــفـحــة قــد
لـك من ذخـائر كـخط أول ـسـتـحق هـو مـاذا  الـسـؤال ا
وخط ثــاني واحــتــيــاطي اســتــراتـيــجي لــكـل سالح بــيـد
كفـولة اليوم لضمان سلحـة? وما هي االليات ا القوات ا
منع أن يـظهر عـليـنا قائـد بطـوله وعرضه بعـد اية أزمة
مقبلة ليرمي بالتقصير على تسرب اجلنود من الوحدات
وانّ االفواج واأللـوية مسـميـات من دون وجود كـما قيل

سابقاً. 
ليس اجلـيش والوحدات األمـنية فـقط بحـاجة الى فحص

عرفة احلقيقة اللحظة وانّما كل أجهزة الدولة. 
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