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اشـــادت االوســـاط الـــريـــاضـــيـــة
ـبادرة رئـيس مجـموعة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز  ا
لـتخـليـده مسيـرة اسطـورة الكرة
الــعـراقــيـة الـراحـل احـمـد راضي
عــبـر اقـامـة نــصب تـذكـاري امـام
مــلــعب الــشــعب. وافــتــتـح وزيـر
الــشـــبــاب والــريــاضــيــة عــدنــان
درجـال بحـضور قـناة (الـشرقـية)
وعـــدد من الــســؤولــ اول امس
(نــصب الالعب الـدولي الـراحل 
بـــعــد أن أوعـــز الــبـــزاز بــتـــبــني
تـكـاليف الـعمل الـفني والـشروع
ـهـمــة الى الـنــحّـات فـاضل بــا
ا مـسير الـذي اجنزها تـكر
ـسـيرة راضي الـذي توفي
مـتأثرا بـاصابته بـكورونا
فـي شــهــر حــزيــران عــام
2020). وقــــال عــــدد من
الـــريـــاضـــيــ لــــقـــنــاة
(الــشــرقــيــة)  (نــشــكـر
ة الـتفاتة الـبزاز الكر
ــتـواصل واهــتــمـامه ا
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ال ســــامح الــــلـه إلعالن الــــبـــراءة
اإلداريـــة مـــنـه وفـــصـــله وكـــذلك
نــهـيـب بـالــصـدر الــقــيـام بــنـفس
الـفـعل عـلى كلّ مَن يـثـبت تـورطه
نتم إلى في هذه اجلرائم من ا
الـتـيـار أو مُـدعي االنـتـماء إلـيه).
وأشـــــاد رئــــيـس ائــــتـالف دولــــة
ـالـكي بـسـرعة الـقـانـون نـوري ا
اســتـــجـــابــة الـــتـــيــار الـــصــدري
وعـصــائب أهل احلـق بـتــطـويق

األزمة االمنية في احملافظة.
ــالـكي في تـغــريـدة عـلى وكـتب ا
تويتـر ان (الفتـنة نائمـة لعن الله
من ايقـظهـا) مضـيفـاً (نشـد على
ـــتـــفـــاوضــ ايـــدي الـــوفـــديـن ا
اليـقـاف نـار الـفـتـنـة في مـيـسـان
وارجــو لـــهم الــتــوفـــيق) وتــابع
(اقدم لـهم الشـكـر على جـهودهم
كـــمــــا اشـــكــــر قـــيــــادة الـــتــــيـــار
والـــــعـــــصـــــائب عـــــلـى ســـــرعــــة
االســتــجــابــة لــتــطــويق االزمــة).
ورأى رئيس حتالف الفتح هادي
العـامري  ان مـا تشـهده مـيسان
أمــر يـبــعث من حــوادث دمــويــة 
على االسى والـقلق  ويؤدي الى
ســـــــلـب الـــــــشـــــــعــــــــور بـــــــاألمن

واالستقرار. 
وقــال الــعـــامــري في بــيــان امس
(ســــبق وان حـــذرنــــا من حـــاالت
الـتـصــعـيـد الـذي قــد تـتـسع مـعه
ــتــبـادل لــيــأخـذ دائــرة الــعـنف ا
مديـات خـطرة يـصـعب وضع حد
لـــهـــا  لـــذلك نـــنـــاشـــد الـــتـــيـــار
والــعـــصـــائب وامـــتـــداداتـــهـــمــا
الـــعــشــائــريــة والــســيــاســيــة ان
يــتــحـلــوا بــاعــلى درجــات ضـبط
ـــســــؤولـــيـــة الــــنـــفـس  ووعي ا

عن عــبــوة صـوتــيــة في مــنـطــقـة
االسكان دون وقـوع خسائـر كما
انفجرت عبـوة صوتية أخرى في
ــعــلــمــ الــقـد مــنــطــقــة حي ا
الـــــثــــانـي من دون تـــــســـــجـــــيل
اما االنفجار الثالث الذي خسائر
وقع أيضـاً نتيـجة عـبوة صـوتية
فــهــو في مــنـطــقــة حي الــثـورة).
واغتال مسـلحون مجـهولون قبل
الـقـيادي في سـرايـا السالم ايام 
واصـابـة زوجته كرار ابـو رغـيف
بــجــروح. وجــاء االغــتــيــال بــعـد
ســاعـــات فــقط مـن زيــارة رئــيس
الـــوزراء مــصـــطــفـى الــكـــاظــمي
جملــلس عــزاء قـاض اغــتــيل هـو
اآلخـر في احملـافظـة. فـيـمـا كشف
قــائــد عـمــلــيـات مــيــسـان الــلـواء
الــركن مــحـمــد الــزبــيـدي عن ان
احملافـظة تنـتظـر وصول قـطعات
عـــســـكـــريـــة جــــديـــدة من قـــوات
اجلــــيش.وأشـــار الــــزبـــيـــدي في
تـــــــصــــــريـح امس الـى (إرســــــال
قطعات عسكرية من قوات الفرقة
اخلــاصــة والــفــوج الــتــكــتـيــكي
لــفض مـشــاجـرة بــ عـشــيـرتـ
والــــقـــاء الــــقـــبـض عـــلى  21من
مـفتـعـليـهـا واالستـيالء عـلى عدد

من االسلحة).
 كــمـا اكــد مــصـدر فـي الـقــيـادة 
مـعـاقـبــة ضـبـاط ومـنـتـسـبـ في
شرطـة قـضاء الـكـحالء. وذكر في
تــــصـــريـح امس ان (عـــمــــلـــيـــات
مـيسـان قـررت مـعـاقـبة  4ضـباط
و 16منتـسباً في شـرطة الكحالء
ونقلهم الى حدود قـضاء سنجار
على خلفية نشوب نزاع عشائري

في قاطع مسؤوليتهم). 
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اجلـــــمــــهــــوريــــة .الـى ذلك  ودعت
ية امس االوسـاط الدينية واالكاد
اســتــاذ الـفــقه واصــوله الــعالمـة
درس األعـظمي مـحمـد محـروس ا
الـــذي تـــوفي عـن عـــمـــر نـــاهــز 81
عــــامـــا. واشـــار احلــــزب اإلسالمي
الــــعــــراقي فـي بـــيــــان نــــعــــيه الى
(مـــســــيـــرته في ســــاحـــات الـــعـــلم
ـعـرفـة) واصفـا ايـاه بـأنه (احد وا
قـامــات الـعـراق الـعـلـمـيـة الـبـارزة
ــرمــوقـة في ومـن الـشــخــصـيــات ا
العالم العربي واإلسالمي). ووصل
وفـد مـن الـتـيـار الـصـدري بـرئـاسـة
ان حاكم الزاملي نـائب رئيس البر
الى حــامع آبي حـنــيـفـة الــنـعـمـان
لـنـقل تـعـازي رئـيس التـيـارمـقـتدى

درس الصدر بوفاة ا

ـــنــــصب حـــتى 1981 وبــــقي في ا
تـعـيـ سـامـال مـجـيـد فـرج في 27
اول وت  تـموز 1982. كـما غـيب ا
رئـيس ديــوان الــرئــاسـة في امـس 
زمـن النـظام الـسـابق حا حـمدان
الـعزاوي عن 87 عـامـا بعـد ان كان
يــتـعــالج من مـرض مــزمن في احـد
مــســتــشـفــيــات جــمـهــوريــة مــصـر
من مواليد الـعربية  والـراحل هو 
مـحــلـة الـعـزة بـبـغـداد  تـخـرج من
كـلـيـة احلـقـوق عام 1968 عـمل في
وزارة اخلـارجية ثم مديرا عاما في
مـكتب نائب رئيس اجلمهورية عام
1976 ثـم مــســتــشـــارا في رئــاســة
اجلــمــهــوريــة ثم رئــيــســا لــديـوان
الــرئـاسـة كـمـا عــ مـسـتـشـارا في
دائـرة خـدمـة االحـتـيـاط في رئـاسة

شــغـل مــنــصب وزيـــر الــتــخــطــيط
بــــالـــوكـــالـــة في 28 كـــانـــون األول
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الـشــرعي  والـبـصــيـرة بـعـواقب
األمور كون الدم ال يجلب اال الدم
 وإن االقتتـال احمللي الذي انفق
ـــلــــيـــارات ولم ألجــــله االعــــداء ا
ا يقدم إلـيهم بهذه ينجحـوا  ر
الـطـريـقـة مـجانـا وعـلى طـبق من
ذهب  فـنـحذر مـن االجنرار وراء
شاعر الغضب الف واالنصياع 
ظـلومية  فالشجـاع من احتمل ا
وصــبـر حلــقن دم حــرام او لـردع
عـدو متـربص  نـحن مـسـتـعدون
ألي مــســعى يــنــزع فــتـيـل االزمـة
ويعضد جـهود اخليـرين لتجاوز
هذه االزمة  واني اقـابل بالـشكر
واالعــــجـــاب خـــطـــاب االعـــتـــدال
والـتــهـدئـة لـلــصـدر واخلـزعـلي 
وادعــــو الــــوجـــــهــــاء وشــــيــــوخ
الـــعـــشـــائـــر وعــقـالء الــقـــوم الى
الـتــمـسك بـالــوقـار وبـعــد الـنـظـر
ورؤيــة االصــابـع اخلــفــيــة الــتي
تـــدخـل في مـــثل هـــذه احلـــوادث
ــؤسـفــة). واعـرب إمــام جـمــعـة ا
الـنــجف صـدر الــدين الـقــبـانـچي
عن مساندته لعلـماء الفلوجة في
بـيـانهم األخـيـر  عن طـرد عـلـماء
الـفـتـنــة هـنـاك  عـادا ان تـطـبـيق
فـــعـــالـــيـــات مـــشـــروع ابـــراهـــام
الـــتـــطــبـــيـــعي في االمـــارات هــو
خروج عن الـدين واالسالم .ودعا
خالل صالة اجلـــمــعـــة امس الى
(الــتـــعــامل مع أحـــداث مــيــســان

بالتفاهم واحلوار). 
وهـــزت ســـلـــســـلـــة انـــفـــجـــارات
بعـبوات صـوتيـة مديـنة الـعمارة
الــتي تــشــهـد تــوتــراً سـيــاســيـاً
وأمنـياً مـنذ ايـام. وقالت مـصادر
أمـنـيــة ان (االنـفـجـار األول نـاجت
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اتـــفق وفـــدا الـــتـــيـــار الـــصــدري
وحـــركــــة عـــصـــائـب اهل احلق 
عـلى تـفـويت فـرصـة الـفـتـنـة بـ
ابــنـاء االب الــواحــد  والــوقـوف
عـلى مـسـافـة واحدة مـن اجلمـيع
النهاء حـالة التـوتر االمني التي
تـشــهـدهـا مـحـافــظـة مـيـسـان من
خالل دعم عمليات فرض القانون
وتقد اجلناة الى العدالة. وقال
بــيـــان مــشــتــرك لــلــوفــدين عــقب
انــتــهـاء اجــتــمـاعــهــمـا االول في
العـمارة  تـابـعته (الـزمان) امس
(نـدين ونـسـتــنـكـر جـمـيع جـرائم

القـتل في احملـافـظة ونـشـدد على
دعم واسـنـاد الـقـضـاء واالجـهـزة
األمـنـيـة من أجل فـرض الـقـانـون
والوقوف على مـسافة واحدة من
اجلـمـيع لـكـشف اجلـنـاة من أجل
أخــذ جـزاءهم قــانـونــيـاً) داعــيـا
أهـــالي مـــيــســـان الى (الــتـــحــلي
بـالـصبـر لـتـفـويت فرصـة الـفـتـنة
ب ابنـاء محـمدالصـدر ونطالب
وســــائـل االعالم تـــــوخي احلــــذر

علومات). والدقة في نقل ا
ـــكــلف من قــبل  ووصل الــوفــد ا
رئـيس الـتــيـار الـصـدري مـقـتـدى
الصدري اول امس إلى مـيسان
بــعــد األحــداث والــتــوتـر األمــني
التي تـشهـده احملافـظة مـنذ أيام.

وكـتـب الـصـدر فـي تـغـريــدة عـلى
تــويـتــر ان (الـتـيــار والـعــصـائب
أخـوة وإن اخـتـلــفـوا سـيـاسـيـاً).
ودعــا امـــ عــام احلـــركــة قــيس
اخلــــزعـــلـي في وقت ســــابق الى
(الـتـعـاون مع الـوفـد الـذي شـكـله
الــــصـــدر  مع تــــأكـــيـــد ضـــرورة
االحـتــكـام إلى الـقــانـون  وعـلـيه
فـتكـون وظـيـفـة هذه الـلـجـنة هي
تقصّـي احلقائق مع جلـنة الـتيار
ـشبوهة  عن كل أحداث القتل ا
ابتداءً من اغـتيـال الشهـيد وسام
الـــعـــلــــيـــاوي وأخـــيه وإلى االن
ورفـع اسم أيّ فـــــرد مـــــنـــــتمٍ الى
احلـركة أو يـدعي االنـتـماء إلـيـها
ويـثـبت تـورطه في هـذه اجلـرائم
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تــذكـاري لالسـطــورة راضي بـعـد
ــا ــا  أن فـــارق احلــيــاة  تـــكــر
حـققه من اجنازات ريـاضية على
ــسـتـويـات احملـلــيـة والـعـربـيـة ا
ـيـة واآلســيـويـة وحـتى الـعـا
تــغــنت بـهــا الــبالد العـوام 
اســـتــــطـــاع من خاللـــهـــا أن
يــضع بــصـمــة واضــحـة في
قـلـوب اجلـماهـيـر عـلى مدار
عــقــدين من الــزمن.والـراحل
هــو الالعب الــوحــيــد الـذي
وذلك ونديال  سـجل هدفا في ا
نتـخب العراقي ضـمن مبـاراة ا
مـع  نــظــيـــره الــبـــلــجـــيــكي في
بـــطــولــة كــاس الــعــالم
كسيك عام في ا
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بدع الـعراقي في اجملاالت بـا
اخملــتـلـفــة ونـأمل من احلــكـومـة
.( تـخليد رواد الريـاضة الراحل

وكــان الـبــزاز قـد
اسـتجاب في
حــــــزيــــــران

2020
لـــــدعــــوات
جنـــــــــــــــوم
الـــــــــكــــــــرة
الـــعــراقــيــة
بــــــإقــــــامـــــة
تــــــــمــــــــثـــــــال
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لــومــونـد ديــبــلــومـاتــيك  بــاجـراء
حتــقـيـق مـعــمق عن تـلك الــلـجــنـة
حـيث ابرز (حتيز اللجـنة وتعمدها
هـــدر أمـــوال الـــشـــعب الـــعـــراقي 
بحيث يتكون اعضاؤها من امريكا
وبـريـطانـيـا واستـراليـا ونـيوزلـندا
وكــنــدا بــلـغـت مـصــاريــفــهـا 500
مـليـون دوالر سنويـاً تسـتقطع من
بـتـرول العـراق ومعـظم أعضـاؤها
ـرحــون ويـســتـأجـرون يــلـهــون و
شـاليهات في سـويسرا  فضالً عن
رواتـبــهم الـبـاهـظـة وعـمـلـهم الـذي
أشــبه بـإجـازة 5 جنــوم مـجـانـيـة)
واضــاف ان (كـــان غــيــر مــســمــوح
لـــلــجـــانب الـــعــراقي االطـالع عــلى
ــلـفـات بــحـسب الـتــحـقـيق الـذي ا

اجراه غريش. 

مـن اإلجراءات). وتـأسست الـلجـنة
ــــوجب الــــقـــرار فـي آيـــار 1991 
ـــرقم 692 الـــصــادر عن مـــجــلس ا
األمـن  وكـانت مــسـؤولـة عن إدارة
ـالـيـة عـلى الـعراق الـتـعـويـضـات ا
ـئـة  الـتـي تـسـتـقـطع بـنـسـبـة 5بـا
تُـــفـــرض عــلى مـــبـــيــعـــات الـــنــفط
ـنتجات البترولية.وبتت اللجنة وا
خـالل واليـتـهـا بـنـحـو 2.7 مـلـيـون
طــلب تــعـويـض سُـدد مــبـلغ 52.4
مــلـيـار دوالر من نـحـو 352 مـلـيـار
ــطــالــبــة بــهــا وكـان دوالر تــمـت ا
آخـــرهــا في 13 كـــانــون الـــثــاني 
بــنــحـو 630 مــلــيــون دوالر وفــقـا
لــتـقـريــر الـلـجــنـة. وفي عـام 2001
قـــام الـــصــحـــافي الـــفـــرنــسي أالن
غريش  وهو مدير حترير صحيفة

 ‚uÞ uÐ« wÝd  ≠ „—u¹uO½

ــقــرر  ان يـــصــادق مـــجــلس مـن ا
األمـن الدولي في 22 اجلـاري عـلى
حل جلـنـة الـتـعـويـضـات الـعـراقـيـة
بـعـد أنـهت جلـنـة األ الـكـويـتـيـة 
ـكـلــفـة بــاإلشـراف عـلى ــتـحــدة ا ا
عــمــلـيــة دفع الـعــراق تــعـويــضـات
تفـويضـها عقب  30عـاماً لـلكـويت 
عـلى تشـكيـلهـا وتسـديد مـبلغ قدره
52.4 مــلـيـار دوالر. وأكـد الـتـقـريـر
ثل نهاية بـلغ  الـنهائي أن (هذا ا
واليــة الــلـجــنــة بـعــد أكــثـر من 30
عـاماً حـيث  تـسوية 2.7 مـليون
ـبـلغ إجـمـالي يـقـدر بـنـحـو طـلـب 
دة  352مـلـيـار دوالر خـالل هـذه ا
هـو أمـر غـيـر مـسبـوق لـهـذا الـنوع

أعــفي وعـ هــشـام حـسـن تـوفـيق
الــــيــــاور في  14آب 1983  كــــمــــا

وفــــاة الـــوزيـــر فـــوزي عــــبـــد الـــله
الـقيـسي عام 1979 واسـتمـر حتى
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ـالــيــة الـعــراقــيـة نــعت االوســاط ا
الـوزيـر االسبق ومـؤسس جـمعـية
رجـــــال االعــــــمـــــال ثـــــامـــــر رزوقي
الــشـيــخـلي الــذي تـوفي فـي عـمـان
اول امـس عن 86 عــــــامـــــا. وكـــــان
الـراحل وزيـرا للـمالـية والـتخـطيط
وكـــالـــة في عـــقــد الـــســـبــعـــيـــنــات
ـاضي  والــثـمــانـيــات من الـقــرن ا
وقـد اسـس جـمـعـيـة رجـال االعـمال
الـعـراقـيـة في االردن. والـراحـل هو
اقــتـصـادي عـراقـي ولـد في بـغـداد
عــــــام 1936 مــــــثـل الــــــعــــــراق في
صـنـدوق األوبك لـلتـنـمـية الـدولـية
الـية بعد كـما شغل مـنصب وزير ا

oÐU « ÂUEM « bNŽ w  WO U*« d¹“ËË WÝUzd « Ê«u¹œ fOz— qOŠ—

درسحا حمدانثامر رزوقي الشيخلي محمد محروس ا
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كورونا الـذي يسـببه كورونـا منذ
أمس في روسيا بواقع  722حالة
وفـاة مقـابل 701 وفـاة في الـيوم
الـسـابق بـيـنـمـا تمـاثل 112236
مريضا للشفاء.وتعد هذه الزيادة
ـلـمــوسـة في مــؤشـر اإلصـابـات ا
اجلــديــدة بـــكــورونــا في روســيــا
ـــدة األخــيـــرة مـــرتــبـــطــة خالل ا
بتفـشي متـحور أوميـكرون سريع
العـدوى  الـذي يـعـد أقل خـطورة
من الـسالالت األخـرى.في غـضون
ذلك  اكــدت مــســؤولــة بــارزة في
شـركـة أسـتـرازيـنـيـكـا أن الـلـقـاح
ــضـاد لــكــورونـا الــذي تــنــتـجه ا
كنه التصدي للمتحور الشركة 
أومــيـكــرون األكــثـر انــتــشـارا في
العـالم حـاليـا. وأوضـحت رئيـسة
ناعية في اللقاحات والعالجات ا
ــلك الـــشــركـــة إيـــســـكــرا ريـك (
الكثيـر من البيانـات التي أظهرت
أن لــقـاح أســتــرازيــنـيــكــا مــضـاد
ألومـــيــــكـــرون) واشـــارت الى ان
ـلـكـهـا سالمـة (الـبـيـانـات الــتي 
اللقاح لألطفال وسنستمر بجمع
زيد من البـيانات ونناقش االن ا
مع واضعي اللـوائح التنـنظيـمية
ـكننا ومن خالل األبحاث كيف 

توفيره لألطفال). 

( ــواطــنــ كــمــا يــفـــعل بــعض ا
مؤكـدة انه (سـيـكون من احلـمـاقة
الـتـخـلي عن جـمـيع االحـتـيـاطات
التي اتخذناها طوال هذا الوقت
ونحن بحـاجة إلى االسـتمرار في
ذلك ونــأمل بــحــلـول نــهــايــة عـام
 2022أن نـكــون في وضع أفـضل
بـــكـــثـــيـــر) ولـــفـــتـت الى انه (من
مكن أن تـظهر سالالت مـتحورة ا
ــربع في أي مــكــان ونـعــود إلى ا
األول ومـــا زلـــنــــا بـــحـــاجـــة إلى

توخي احلذر). 
وفي ثالث قفزة غير مسبوقة على
الــــتـــوالي تــــخـــطت حــــصـــيـــلـــة
اإلصـابات الـيـومـيـة بـكـورونا في
روســـيـــا ألول مـــرة مـــنـــذ بـــدايــة
اجلائحـة عتبة  200ألف.وأعلنت
كافحة غرفة العمليات اخلاصة 
تـفــشي الــفـايــروس (تـســجـيــلـهـا
اضية 203949 خالل الساعات ا
إصـابـة جـديـدة بـكـورونـا مـقـابل
197076 إصــــــــابــــــــة اول أمس).
ويـعــود أكـبـر عــدد من اإلصـابـات
اجلـديـدة إلى الـعـاصـمـة مـوسـكو
22070 حـالــة وثـاني أكــبـر مـدن
الـبالد سـان بـطـرسـبـورغ 18541
حـالـة ومــقـاطـعــة مـوسـكـو 8967
حالـة. وارتفعت حـصيـلة ضـحايا
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رصـــدت وزارة الــــصـــحـــة امس 
3776 اصــابــة بــكــورونـا مــقــابل
شــفــاء 5718 حــالـــة وبــواقع 29

وفاة جديدة. 
وقف الوبائي اليومي واوضح ا
الذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتـي اجـرتــهـا الــوزارة لـعــيـنـات
مـشــتـبـه اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس

بلغـت اكثر من  21الفا  حيث 
رصـد اصـابة 3776 بـكورونـا في
عموم احملافـظات) مشيرا الى ان
(الشـفـاء بلغ 5718 حالـة وبواقع
29 وفاة جديـدة) وتابع ان (اكثر
من 45 الف شخص تلقى جرعات
ـضـاد في مراكـز الوزارة اللـقاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). ا
ية  وجددت منظمة الـصحة العا
حتــذيـرهــا من جــائـحــة كــورونـا.
نظمة وأكدت كبيرة العـلماء في ا
سومـيـا سوامـيـناثـان أن (الـعالم
لم يــشــهـد بــعــد نــهـايــة جــائــحـة
ــتـــوقع ظــهــور كــورونـــا إذ من ا
تحورة وقد زيد من السالالت ا ا
ــربع األول) داعــيــة نــعــود إلى ا
الى (عــدم إعالن انــتــهــاء الــوبـاء

زيـد من الـعالقـات بـ الـبلـديـن ا
التقدم واالزدهـار) واكد الكاظمي
ـــــانـي في (أهـــــمـــــيـــــة الـــــدور األ
ـشـاركــة بـاحلــرب عـلى اإلرهـاب ا
التي يـضطـلع فـيهـا العـراق بدور
تصـدّي األول وأهمـية الـتعاون ا
األمني واالستـخبـاري وفي مجال
مكافحة اإلرهاب) واضاف البيان
ان (االتــصـال شــدد عــلى أهــمــيـة
االسـتـثـمـار واسـتـعـداد الـشـركات
ــشــاركـة فـي تـشــيــيـد ــانـيــة ا األ
مشاريع البنى التحتية وترحيب
الــســوق الــعــراقــيــة بــالــشــركــات
ـانـيـة) ولـفت واالسـتـثـمــارات األ
الى ان (االتـــــصــــال تـــــطــــرق إلى
ــهــاجــرين الـعــراقــيـ أوضـاع ا

تـخذة للحـفاظ على واإلجراءات ا
أمنهـم وسالمتـهم) بدوره  اشاد
ـتنامي للعراق شولتس (بالدور ا
إقليمـياً في تقريب وجـهات النظر
والتهـدئة ورحب بـجهـود العراق
في مجاالت اإلصالح االقـتصادي

واخلـــطـــوات اإليـــجـــابــيـــة الـــتي
اتـخــذتـهـا احلــكـومـة عــلى مـسـار
ــــــا يــــــعــــــزز فـــــرص اإلصـالح 
التعاون ب البلدين). وفي اربيل
 الــتــقى رئــيـس حــكــومــة اقــلــيم
كـــردســتـــان مــســـرور الـــبــارزاني
ــثـل شــركـــة خــطـــوط الـــســكك
ـانيـة دويتـشه بان . احلديـدية األ
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ــديـر ان (الــبــارزاني اســتــقــبل ا
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة في أوربــا
والشـرق األدنـيـاألوسط فـيـنـسنت
فــان هــوتن بــحــضــور الـقــنــصل
ـــــانـي لـــــدى أربــــــيل الــــــعـــــام األ
ـتـنـر) واضاف ان كـلـيـمـيـنس ز
ثل الشركة استعرض ملخصاً )
عن مـذكــرة الـتــفـاهم الــتي وقـعت
بــ حــكــومــة االقــلـيـم والــشــركـة
بشـأن تنـفـيذ خط لـلـسكك احلـديد
في كردسـتـان) وأشـار هوتن إلى
ـثل خــطـوة أولــيـة أن (االتـفــاق 
ــهـم الــذي ـــشـــروع ا لـــلـــبــدء بـــا

يشـتـمل علـى مراحل عـديـدة ويتم
تنفيـذه من قبل شركات مـختلفة)
من جانبه  أكد البارزاني (أهمية
ــشــروع احلــيـوي تــنــفــيــذ هــذا ا
والستـراتيجي لـبناء بـنية حتـتية
اقتـصاديـة متـيـنة لإلقـليم  وربط
ــنـــاطق مـع بــعـــضـــهــا ـــدن وا ا
وتعـزيـز الـتبـادالت الـتجـاريـة ب
االقــلــيم وبــاقي مــنــاطق الــعــراق
ودول اجلـوار والعـالـم). من جـهة
شــارك وفـــد من حــكــومــة اخــرى 
االقـلـيم ضـمن الـوفد الـعـراقي في
ـــيــثـــاق الـــعــربي اجـــتــمـــاعــات ا
حلـقـوق االنـســان جلـامـعـة الـدول
العربيـة. وقال بيان امس انه (من
ــقــرر ان تــعـقــد يــومي  14و15 ا
اجلاري اجتماعات مناقشة تقرير
العـراق الـثاني اخلـاص لـلمـيـثاق
العـربي حلقـوق االنـسان الـتابـعة
جلـــامـــعـــة الـــدول الـــعــربـــيـــة في
ـشاركـة وفد من حــومة القـاهرة 

االقليم). 
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بــحث رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
ـاني ـسـتـشار األ الـكـاظـمي مع ا
أوالف شــــولــــتس  مــــســــاهــــمـــة
ـانــيــة في تــشـيــيـد الــشـركــات اال

مــشــاريـع الــبــنى الــتـــحــتــيــة في
العراق .وقال بيان تلقته (الزمان)
امس إن (الــــكــــاظــــمـي بــــحث في
اتـــصـــال هـــاتـــفي مع شـــولـــتس
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ الـبـلـدين
ــنـاسـبــة تـسـنــمّه مـهـام وهـنـأه 
مــنـــصــبه مــتـــمــنــيـــاً أن تــشــهــد
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الـــنـــقـل  ان يـــكـــون طــــقس الـــيـــوم
ـنـاطق كـافـة صـحـوا  الـسـبت في ا
واسـتقرار درجـات احلرارة . وقالت
الـهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (طــقس الــيــوم الـســبت ســيــكـون
صـحواً مع بـعض الـغيـوم في عـموم
الـــــبـالد  أمـــــا درجــــــات احلـــــرارة
فسـتـكون مـقـاربة لـليـوم الـسابق في
في ـنطـقـت الـوسـطى واجلنـوبـية  ا
مـــا ســــتـــرتــــفع بـــضـع درجـــات في
ـنـطقـة الـشـمـالـيـة) واشار الى ان ا
(طـقس يـوم االحـد سـيـكـون صـحـواً
ـنطـقـت الـوسـطى واجلنـوبـية في ا
بـيــنـمــا سـيـكــون غـائــمـاً جــزئـيـاً في
ــنـطــقــة الـشــمــالـيــة  أمــا درجـات ا
احلـرارة فـسـتـرتفـع قـليـالً عن الـيوم
الـســابق في جـمــيع انـحــاء الـبالد)
وتــــابع ان (طــــقس يــــومـي االثــــنـــ
ـقـبـلـ سـيـكـون غـائـمـا والــثالثـاء ا
وال تـغـيـر ـنـاطق كـافـة  جـزئـيـا في ا

بدرجات احلرارة). 
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ـيل الى الـصـمت واالنـطـواء زاهـدا ال ـنـظم رجل  من اجلـيل االول في الـعـمـل الـقـومي ا
يحب الشهرة منصرفا للنضال  الصامت طيلة حياته

وهـو من مـتصـوفـة احلـزب ومع انه من رجـال اعتـمـدهم الـرئـيس صـدام حسـ فـسـلوكه
وحياته اقرب الى سلوك وحياة عبد اخلالق السامرائي

نسوب حلزبه لم يسجل عليه تاريخ من العنف ا
ت خلبر رحيله الننا من صنف واحد  ولهذا تا

ناضل العرب ضد التبعية واالستعمار   انه من ا
مثل في احلـزب الشيوعي ولم يعرف مـعاداته لليـسار الوطـني ا

على حد علمي .
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مــــؤكـــدا ان (اآللـــيـــة تـــتـــضـــمن دفع
ـترتبـة على العراق خالل القروض ا
 3سنوات بأقـساط متـساوية). وكان
كــر قــد بـــحث مع وزيــر الــبــتــرول
والـــطــاقــة الــقــطــري ســعــد شــريــدة
الــكــعــبي إمــكــانــيــة تــوريــد الــغــاز

للعراق. 
“UG « b —u

وقـــال بــيــان ان (اجلـــانــبــ بـــحــثــا
امكانية توريد الغاز القطري للعراق
ـعـاجلـة وسـد الـنـقص احلـاصل من
الـــغــاز ألدامـــة زخم عـــمل مــحـــطــات
االنــتــاج  واســتــعــراض الــقــضــايـا
اللوجستية الالزمة لتوريد الغاز من
ــــوانئ ــــؤاني الــــقـــطــــريـــة  خالل ا
شـــكـــا الـــعــــراق). في غـــضـــون ذلك 
ـحافـظة قائـممـقام قـضاء الـرمادي 
األنبار ابـراهيم الـعوسج من نقص
حاد فـي جتهـيز الـكـهربـاء الـوطنـية.
وقـال العـوسج فـي تصـريح امس ان
(الكـهـرباء قـصـة عقـيـمة لم حتل وال
ســــتــــحل) مــــشـــيــــرا الى ان (وضع
الـكـهـربــاء في الـرمـادي سيء بـشـكل
عـــام) وتــابـع (جنـــهـــز الـــكـــهـــربــاء
واطنـ بشكل يومي الوطنيـة الى ا
ال يــتـــجــاوز بــ  6الى  8ســـاعـــات
يـومـياً) ولـفت الـى ان (وزارة النـفط

الزالـت مــتـــأخـــرة بــعـــمـــلـــيــة اطالق
الـــكـــوبـــونـــات اخلـــاصـــة بـــالـــنـــفط
االبيض) داعياً اياها الى (التعجيل
باطالق الـكوبـونات  9و 10ألننا في
نهايات الشتاء من اجل استخدامها

مصادر أخـرى مساعـدة أو بديلة في
حال انقطـاع الغاز اإليراني أو شحه
 والسيما خالل فصل الصيف لكون
إيران تواجه أيـضاً شحـا في الطاقة
الكهـربائيـة) الفتا الى انه ( خالل
لــقـائي بـوزيــر الـطــاقـة الــقـطـري في
الـــدوحـــة  االتـــفـــاق عــــلى مـــبـــاد
أساسـية للـعمل وهـو ما يـحتاج إلى
مـوافقـة مـجـلس الوزراء) مـسـتـدركا

(اذا  االتـــــفـــــاق عــــــلى كـل مـــــا 
ــــــقــــــبــــــلـــــة ادراجه خـالل األيــــــام ا
وضوع عاما واحدا او فسيحتـاج ا
اكـثـر لـتـهيـئـة االمـور الـلـوجـسـتـية)
ولــفت إلى أن (إيــران تــصــدر الــغــاز
ـبـرمـة إلى الـعـراق حــسب الـعـقـود ا
ــفـتـرض أن تـصـدر 45 حـيث كـان ا
مليون أو  35مليون متر مكعب كحد
أدنـى لـــكن مــــا يـــصـــدر اآلن هـــو 8
مالي متر مكعب فقط) ومضى الى
الـقـول ان (إعـداد آلـيـة وإقـرارهـا في
مجـلس الوزراء و طـرحهـا كعرض
عـــراقـي عـــلى إيــــران وخالل األيـــام
قـبلـة سـيتـوجه وفد بـرئاسـة وكيل ا
ــديــرين الــوزارة ومـــســتــشــارهــا وا
الــعـــامـــ لـــغـــرض الـــتــفـــاوض مع
اجلــانب اإليـراني لــتـســديـد الــديـون
واالتــــفـــاق عـــلـى امـــدادات الـــغـــاز)
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رعـت مــســـتـــشـــاريــة االمـن الــقـــومي 
ي بــ األديـان أســبــوع الــوئــام الــعــا
بـحـضـور شـخـصـيات ديـنـيـة وفـكـرية
ـيـة واجـتـمـاعــيـة من مـخـتـلف وأكــاد
ألــوان وأطــيــاف اجملـتــمع  فــضال عن
ـدني للـدعوة الى مـنـظمـات اجملتـمع ا
ارسـاء مـفـاهيم الـتـسـامح ونـبذ الـغـلو
ــســـتــشــار قــاسم والــتـــطــرف. وقــال ا
ــؤتــمـر ان (اإلنــسـان االعــرجي خالل ا
هـو محور األديان وأن جـميع الديانات
تــدعــو لــلــتـســامح والــوئــام واحــتـرام
اآلخـر وهي كباقة ورد متعددة األلوان
لـكــنـهـا تُـقـدّم كـبـاقـة واحـدة) واضـاف
(أنــنـا نـســتـطـيع جــعل االخـتالف قـوة
وجنـعل من الدين محـبة للـناس) الفتا
إلـى أن (جائحة كورونـا وحدت العالم
ألن ذلـك خطر حقيـقي يواجه اجلميع)
وتــابع ان (رئــيـس الــوزراء مـصــطــفى
الـكـاظمي حـدد يوم  6آذار مـن كل عام
يوماً للتسامح) ومضى الى القول انه
(اليـوجـد في جـمـيع الـديانـات مـايـدعو
لـلـحـقد والـكـراهـية فـكل األديـان تـدعو
لـــلــــتـــســـامـح واحملـــبـــة والــــتـــعـــايش
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شارك ؤتمـر مداخالت من ا وشـهد ا
ومـن مـــخـــتــــلف األديـــان والــــطـــوائف
ـفـكـرين أكـدوا خـاللـهـا أن (الـعراق وا
وذجـا لـلـسالم مـكـن أن يـكـون أ مـن ا
ي) واشـاروا إلـى أن (الـتـسـامح الــعـا
والــوئــام وقــبـول اآلخــر هي مـن أعـظم
الــقـيم اإلنــسـانــيـة ويــجب أن تـتــغـيـر

ـتـخـاصـمة) ولـفت الى بـ األطـراف ا
(احلــاجــة لــلــحــكـمــة والــعــقل حلل كل
اإلشـــكـــاالت ونـــرفـض الـــدخـــول بــأي
نــزاع بل نـعـمل عـلـى تـقـريب وجـهـات
الـنـظـر وننـأى بـأنـفسـنـا عن أي نزاع)
ـشـاكل التـبـني مـبـيـنـا ان (احلـروب وا
أوطـانا والتعايش والـتسامح هما من

يبنيان األوطان).
 مـن جانـبه  ثمن ڤـاريوال (الـدور الذي
يـــلـــعــبـه الــعـــراق ونـــحن نـــؤمن بــأن
تــشــكــيل احلــكــومــة عــمــلــيــة خــاصــة
بـــالـــعـــراقــيـــ وحـــدهم أمـــا الـــقــوى
سؤولية في اخلـارجية فعليها حتمل ا
دعـم الـعــراق وعــدم الــتــدخل بــالــشـأن
الــداخـلي) مـعـربــا عن امـله ان (تـتـفق
الـــقــوى الـــســيــاســـيــة عـــلى تــشـــكــيل
احلـكـومة اجلـديدة) وتـابع (سنـقدم 5
مـلـيـون يـورو لـلـمسـاعـدات اإلنـسـانـية
ـتـضـررة في الـعـراق). على لـلـعـوائل ا
حـذرت وزارة الـهـجرة صـعـيـد مـتصل 
ــهــجــرين الــعـراقــيــ من الــوقـوع وا
ضــحـيــة لـشـركــات خـدعــتـهم بــعـنـوان

الهجرة واللجوء.
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وقــال وكـيل الـوزارة كــر الـنـوري في
تــصـريح امس إن (تــداعـيـات الــهـجـرة
األخـيرة غـير الشـرعية الى بـيالروسيا
ودفـعـهم بـاجتـاه احلدود بـ لـتـوانـيا
وبـولـنـدا أسـهمت فـي انخـفـاض إقـبال
الـعراقيـ على الهـجرة كمـا أن تهديد
الـعـراق بـعـقوبـات بـسـبب مـشـاكل ب
االحتـــــــاد األوربـي وبـــــــيـالروســـــــيــــــا
ومـحـاولتـها إيـقاف هـذا الـعدد الـكبـير
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كـشف وزيـر الــكـهـربـاء وكـالـة عـادل
عن تـــفــاصــيل عــرض عــراقي كــر 
إليران للتفاوض على تسديد الديون
واالتفاق على امدادات الغاز محددا
أهــداف االتــفـاق الــعــراقي الــقــطـري
بــشـأن تــوريـد الــغـاز.وقــال كـر في
تــصــريح امس إن (اإلنــتــاج احلـالي
لـلـطـاقـة إذا تـوفـر الـوقـود يـصل إلى
ولــكن أكـثــر من  22ألف مــيــغـاواط 
لـعــدم تـوفــره وشح الـغــاز اإليـراني
أصـبح أقل من ذلك بـكـثـيـر) وضـاف
ان (اإلنــتـاج حــالـيــاً أقل كـون هــنـاك
اعــــتــــدال ربـــيــــعي وفي االعــــتـــدال
اخلريفي ايـضاً يـكون اإلنتـاج قليال
ــقـــبــلــة ســتــكــون ــدة ا لـــكن خالل ا
احلــاجـــة إلى  19ألف مـــيـــغــاواط)
واشار الى ان (الـغاز االيراني وصل
سـتويـات متدنـية جـداً وهنـاك نحو
 6االف مـيغـاواط فـقـدت بـسـبب عدم
وجـود الوقـود سـواء الـغـاز اإليراني
أو وقــود وزارة الـــنــفط) مــؤكــدا ان
(الـــعــراق يــحـــتــاج الـــغــاز اإليــراني
لـسـنـوات مـقـبـلـة بـسـبب عـدم وجود
مشاريع لدى النفط خالل احلكومات
الـسابـقـة إلنتـاج حـقول غـاز جـديدة
لذلك  التوجه إلى قـطر للبحث عن

 W UD « eON& U U  l «d  uJA  —U _«

الـنظرة إلى االختالف في الفكر واللون
والــدين بـفــهم اآلخــر واحـتــرام أفـكـاره
ومـعتـقداته) مـشددين على (نـبذ الـغلو
والــتـطـرف في اخلــطـاب واسـتــبـدالـهـا
ـفـاهـيم الـتـسـامح والـتـآخي واحملـبة
ـــشـــتـــرك) مـــعـــربـــ عن والـــعـــيـش ا
ـســتـشــاريـة األمن (شــكـرهم الــعـمــيق 
الـقومي وتـطلـعهم الستـمرار عـقد مثل
هــكـذا مــؤتـمـرات تــنـمّي لــدى اجملـتـمع
ـفـاهـيم اإلنسـانـيـة السـامـيـة وصوال ا
إلى مــا يـتـطـلع الـيه اجملـتـمع الـعـراقي
مـن وئـــام وسالم). مـن جـــهـــة اخـــرى 
حـث االعرجي  سـفيـر االحتاد األوربي
لـدى بغـداد ڤيلـيه ڤاريـوال  على سحب
رعــــايـــاهـم من مـــــخــــيم الــــهـــول فــــي
ســوريـا . وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (االعرجي اسـتـقبل في مـكـتبه
ـــرافق له وجــرى ڤـــاريــوال والـــوفــد ا
بـحث دور االحتاد في مباحثات فيينا 
ــكـن أن  يــتــرك جنــاحــهــا آثـار الــتي 
ــنــطــقـة ) إيــجــابــيــة عـلـى الـعــراق وا
مطالبا االحتاد األوربي (بحثّ أعضائه
عـلى سـحب رعـايـاهم من مـخـيم الـهول
) وتـابع ان (وجـود هذا الـعـدد الكـبـير
مـن اإلرهـابــيـ في ســجـون قــسـد  مع
ضـــعف اإلمـــكــانـــيـــات يــشـــكل خـــطــرا
مــسـتــمـرا ودائــمـا إن لـم يـقم اجملــمـتع
الـــدولـي بـــواجـــبـــاتـه ) ولـــفت الى ان
(عــشـرين إرهـابــيـا خـطـرا تــمـكـنـوا من
الــهــرب من ســجـن احلــســكــة) مــؤكـدا
(نــحن ضــد سـيــاسـة احملــاور ولـســنـا
طـرفا فـيهـا بل نعـتقـد أن للـعراق دوراً
ايـجـابيـاً  ونسـعى إلى إيـجاد احلـلول
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لم تمضي سوى أيـام قليلة على اللـقاء التاريخي الذي جـمع قادة "التحالف الثالثي" زعيم
ـان مـحـمـد احلـلـبـوسي ورئـيس اقـلـيم الـتـيـار الـصـدري مـقــتـدى الـصـدر مع رئـيس الـبـر
كـردسـتـان نـيـجرفـان بـارزاني ورئـيس حتـالف عـزم خـمـيس اخلنـجـر في مـديـنـة الـنجف
قـبلة حتى أعلن الصـدر في تغريدة له عبر ضمن مفاوضات تـشكيل احلكومة الـعراقية ا
قـراطي الكـردستاني الـى تقد مـرشح لرئـاسة اجلمـهورية تويـتر عن دعوته لـلحـزب الد
"مـسـتـوفيـاً لـلـشـروط" وهي إشـارة لـرفض مـرشح احلـزب هـوشـيار زيـبـاري تـبـعـهـا بـيان
ومـوقف لـكـتـلة الـصـدر أعـلـنت فـيه تـعلـيق مـفـاوضـاتـها الـسـيـاسـيـة وعدم حـضـور جـلـسة
قراطي الكـردستاني وكتل انـتخاب رئيس اجلـمهورية فـيما أعـلن اإلطار التنـسيقي والـد
ـفـاوضات اخـرى ايـضـاً مقـاطـعـة اجلـلسـة. حتـركـات ومـواقف سرعـان مـا قـلـبت طاولـة ا
الـسياسيـة وأحرجت اجلميع ودعـتهم إلعادة ترتـيب أوراق خارطة التـحالفات الـسياسية
ـشهد الـسياسي أكـثر تعـقيداً وضـبابية ـتسارعـة يبدو ا من جديـد وسط هذه األحداث ا
ومـخـاوف من دخـول الـبالد فـي نـفق مـظـلم وفـراغ دسـتـوري غـيـر مـسبـوق مـا هـو شـكل
قبـلة واخلارطة الـسياسـية التي يخـطط لها الصـدر زعيم الكـتلة االكبـر الفائزة احلكـومة ا
انـية مـاذا يريد الـفرقـاء واحللفـاء منـاصب محاصـصة ضـمانات في االنتخـابات الـبر
ان النـتخاب شهـد بعـد جلـسة البـر تـطميـنات شـراكة ام تـقاسم الكـعكـة كيف سـيكـون ا
رئـيس اجلـمـهـوريـة مـشـهد بـات يـتـكـرر بـعـد كل دورة انـتـخـابـيـة بـيـنـمـا يـتـطـلع الـشارع
العراقي إلى تفاهـمات سياسية تنتج حكومـة قوية قادرة على جتاوز األزمات الراهنة التي
ر بـها البـلد والعـبور به نحـو مرحلـة االستقـرار السيـاسي واألمني واالزدهار الـعمراني
والنـمـو االقتـصـادي وانتـشـال الـبطـالـة واحلد من الـفـقر إال ان أمـنـيـات الشـعب الـعراقي
ـعـتادة.الـصـدر يصـر عـلى تشـكـيل ما دائـمـاً ما تـصـطدم بـحـاجز اخلالفـات الـسيـاسـية ا
يصـفها "حكـومة أغلبيـة وطنية" مـستقلـة عن أي نفوذ إقلـيمي فيمـا يرى اإلطار التـنسيقي
ذلك بأنه تـفرد بـالـقرار واسـتئـثـار بالـسلـطـة ويدعـو حلكـومـة توافق وطـنـية شـاملـة ويرى
محـللون خيـار اإلطار بأنه مـحاصصـة جديدة تنـتج حكومـة هشة ال تخـتلف عن سابـقاتها
ـوازين وخـلق آفاق ـواطن الـعراقي.ولـغـرض معـادلة ا وتـفشـل في حتقـيق مـايصـبو الـيه ا
  جدران الـسلـطات الثالث متوازنـة في العـملـية السـياسـية وإيجـاد صمـامات أمـان  ب
ا ينسجم فاوضـة  ووضع  حد  لبعض الـتراكمات احملاصـصاتية لدى بـعض  الكتل ا
عادلة وفق التوازنات دة محدودة حتى تتـغير ا وعملية التـغيير يبدو  إيقاف الـتفاوض 
اجلديدة.وبعـيداً عن ما ذكر أعاله ثمة حتول واضح بعد االنـتخابات االخيرة ومفاوضات
ـكن لـلـمـراقـب لـلـشـأن الـسـيــاسي ان يالحـظه وهـو تـراجع اخـتــيـار الـرئـاسـات الـثـالث 
التـدخل االقـليـمي والـدولي بنـسـبة كـبـيرة عن الـتـدخالت السـابـقة في تـشـكيـل احلكـومات
شهـد السياسـي وهو ما يدعـو اجلميع الى بـصيص أمل في نهـاية النفق والـتأثير عـلى ا
ان الـعراقي بـعد جلـسته األولى خالل ظـلم. ويفـترض أن يـنتـخب البـر ا
ادة  70من الدستور  30يومًا رئيساً جديداً للجمهورية وتنص ا
في  فـقـرتـهــا األولى عـلى أن "يـنــتـخب مـجــلس الـنـواب من بـ

ـرشـحـ رئـيـسـاً لـلـجـمـهـورية بـأغـلـبـيـة ثـلـثي عـدد أعـضـائه" ا
والـبالغ  329نائـبـاً وبـدوره يكـلف رئـيسـاً لـلحـكـومة خالل 15
يومًـا من تأريخ انـتخـابه يكـون مرشح “الكـتلة الـنيـابيـة األكبر

عدداً وفق الدستور.

من الــعـراقـيــ لـلـضــغط عـلى االحتـاد
األوربـي) مشيرا الى ان (العراق اتخذ
إجـراءات منها إيقاف الرحالت باجتاه
بـيالروسـيـا وحرك رحالت من مـيـنسك

الى الـــعــراق لـــلــعــائـــدين  وطــالـــبــنــا
االحتـــاد بــعـــدم الـــهــجـــرة الـــقــســـريــة
وجـودين هنـاك ونأمل من لـلعـراقيـ ا
الــعــراقــيــ بــأن ال يــكــونــوا ضــحــيــة

الـشـركـات الـتي خـدعـتـهـم) واسـتـطرد
بـــالـــقـــول (لـــيس لـــديـــنـــا عـــدد دقـــيق
ـوجــودين عـلى الـشـريط لــلـعـراقـيـ ا

احلدودي في الوقت الراهن). 
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لــلـتـدفــئـة) مــؤكـدا ان (هـنــاك رقـابـة
ــة مــشـــددة  من قــبل مـــفــارز اجلــر
االقــتـــصـــاديـــة وال نـــســـمح بـــبـــيع
ــنـــتــجـــات الــنـــفــطـــيــة بـــالــســوق ا
الــســوداء) واســتــطــرد بــالــقــول ان

(وضع الغاز جـيد وال نـشكو من اي
مـشـاكل بـهـذا اجلـانب وهـنـاك سـتة
مــعــامل أهــلــيــة اضــافــة الى مــعــمل
حـكومي واحـد وهي تـعـمل بـصورة
طبيعية وبكل طاقتها في الرمادي). 

ي ب االديان dL ∫ جانب من مؤتمر اسبوع الوئام العا R

في ظل الهجمة الـشعواء التي تعرضت وتتعرض لها األمـة العربية على مدى عقود طويلة
ـا في هذه الهـجمة من الزمن والـتي استـعرت بشـكل مسـعور خالل العـقدين االخـيرين 
ـبـاشـرة واحلـروب بـالـنـيـابـة عن طـريق انـشاء من أسـالـيب وحـشـيـة متـنـوعـة كـاحلـروب ا
ونت كونتـرول من اخلارج بكل جهاته األربع وبكل تنظيمـات وحركات مسلحـة تُدار بالر
مسافاته القـريبة والبعيـدة وكذلك من خالل إثارة الف الـتي لعبت تكنـولوجيا االتصاالت
ا أدى الى زيادة تفكـيكها وإنهاك والتواصل االجتـماعي دورا فعاالً في تأجـيج إوارها 
ا نخـورة أصالً  بسبب تبعـية وتخبط حـكامها وسيـاسيها موالـ ومعارض  قـواها ا
أدى إلى زرع كـراهيتـها في نفوس ابـناءها وجعـلهم يسـخرون من امتهم الـتي اعزها الله
جلت قدرته باختـيار خا انبياءه محمد صلى الله عـليه وسلم منها وجعلها حتمل شرف
نشـر اخر رساالته الـسمـاوية الى خـلقه من األنس واجلن ثـم اختيـاره للـغتـها لـتكـون لغة
آخر كـتبه وهـو القـرآن الكر ولـغة عـبادته واهل جـناته فـكانت خـير من حـمل ونشـر تلك
ا أهـلهـا لتـكون خـير امـة أُخرجت  لـلنـاس فصـار ابنـاؤها يرددون الـرسالـة السـمحـاء 
مايُـصَدره إليـهم أعداؤها من عـبارات اإلهانـة واالستهـزاء والسخـرية منـها فسـالت انهار
من دمائها واتسعت  مقابرها بشكل لم يسبق له مثيل وحتولت مدنها الى خرائب ودمار
شامـل وحُرمت من أبـسط اخلـدمـات والبـنى الـتحـيـة وكل مـقومـات االقـتصـاد الـصنـاعـية
نتحات الدول االخـرى وانتشرت اخمليمات منها والزراعـية واخلدمية وحتولت الى سـوق 
بــدال من الــبـيــوت والـقــصــور الـتي كــانت عــامـرة بــأهـلــهـا وامــتألت كل أصــقـاع األرض
ـمكن أن يـتـعاطـفـوا فيـما ا جـعل أهـلهـا اليتـوقـعون انـهم من ا ـهاجـرين من ابـنائـهـا  بـا
بـيـنهم واليـحن بـعـضهم عـلى بـعض في يـوم من األيام  ووصـلت بـهم احلال الى إحـتـقار
أنـفـسهـم وإنتـمـاءهم الـقـومي والـديـني بـعـد مـا وصل إلـيه الـتـشـويه والـوصف لـقـومـيتـهم
ودينـهم الى حـد الهـمـجيـة والـوحشـيـة واإلرهاب الـذي إصـطنـعه أعـداؤها لِـيُـوصِمـوها به
وبـكل تلك الصفـات التي صدّق بهـا جهلة األمـة فصاروا  يرددونـها ويحاولـون السخرية
بـها بأمـتهم ودينهم .  ولـلتأكد من جنـاح كل تلك اخلطط وأن الـعرب قد وصلـوا لإلنهيار
الـتـام وأن الـقـطـيعـة بـيـنـهم وبـ أبـناء جِـلـدتـهم وصـلت إلى حـد الالعـودة  كـان البد من
شـاعر أبـناء الـعروبة وإنـتمـائهم وإلتـصاقـهم ببـعض عن طريق حدث بالون إخـتبـارٍ قوي 
مثـير وغـيـر متـوقع في مـكانه ووقـته وتـفاصـيـله فكـانت واقـعة الـبـئر هي خـيـر بالـون لذلك
ـعـقولـة في كـثـيـر من جـزئيـاتـهـا الـتي تـشابه االخـتبـار رغم كل غـمـوض تـفـاصيـله غـيـر ا
غموض اإلنهيـار التام لبرج  يتكون من مائة وعشرة طوابق واختفائه تماما حتت األرض
  حيث يـسقط طفل في بـئر عمـقه اكثر من نتـيجة إلنـفجارٍ في طـابقه اخلامـس والثمـان
ست مـتر اي مايـقارب إرتفـاع عمارة تـتكون من خـمسة عـشر طابـقا ليـستقـر على عمق
ـسـتـوى ارتـفـاع اكـثـر من ثـمان طـوابـق من تـلك الـعـمارة الـتي إثـنـ وثالثـ مـتـر  اي 
اليتجاوز قطـرها الثالث سنتمترا دون ان تعيقه تعرجات تربة البئر واليصاب اال ببعض
الرضوض فـيعيش خـمسة أيـام في ظالم دامس ورعب وقلة أوكـسج مع وضع األرض
وازي دون ان يـراه أحد ثم سـرحيـة احلفـر ا نـاخي حتت هذا الـعمق لـيـخرج بـعدهـا  ا
ـستشفى بعد حلظات من وصول سيارة اإلسعاف التي حملته اليها يُعلَن عن وفاته في ا
ثم يـتم نشر صـور له اليشبه بـعضهـا البعض ودون ان يـظهر اي اثـر واضح على جسده
ُـعـلن عـنه من الـبـئـر  ثم يـوازي ذلك الـسـقـوط الـرهـيب وذلك الـبـقـاء الـطـويل في الـعـمق ا
يـشيع في صـندوقٍ  خـشـبي (تابـوت) ليُـدفن مع سره دون ان يـراه احد واالدهى من كل
هـذا وذاك لم نـشـهـد ذلك احلــزن األبـوي عـلى وجـوه والـديه من تــلك الـقـصـة الـتي ادمت
ـتوقع من أُم وأب سقط فلذة كـبديهما في قـلوب البشريـة كلها ولم تُـدمِ قلبيهـما بالشكل ا
ـا يـزيـد الـقـصة ـأسـاويـة الـتي حَـسْبَ فـصـول قصـتـهـا قـد افـقدتـه حيـاته  تـلك احملـنة ا
غـمـوضا اكـثر فـأكـثر .وبـكل فخـر فـقد أثـبتت هـذه األمـة من خالل تلك (احلـادثة)  ورغم
محاوالت تدميـرها وتشتيتها  فشل تلك احملاوالت فـاجتمعت كلها حول قصة ريان الذي
لم نراه حيا او ميـتا سوى في صور مخـتلفة الترتبط بـأي صفة من صفات الـتشابه فيما
بــيـنــهـا لــتــؤكـد امــة الــعـرب انــهـا واحــدة مــوحـدة رغـم كل تـلك
ؤامرات واخلطط إلنهاكها وتشتيتها والقضاء عليها والحتتاج ا
سـوى عودة جـمـيع حـكـامـهـا إلنـتمـائـهم لـهـا والـعـمل علـى جمع
شـملـهـا من جـديـد واالسـتغـنـاء عن مـصـاحلـهم الضـيـقـة خـدمة

صلحة أمة انهكتها التدخالت اخلارجية وفتنها.
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يـسـعى مجـلس الـنواب الـى انهـاء ملف
احملـــاضـــريـن اجملـــانـــيـــ واصـــحــاب
الـعقـود من خالل تضـم مسـتحـقاتهم
الك الـدائم قـبل اقرار وتـثـبيـتـهم على ا
مــوازنــة الــعـام اجلــاري. وقــال الــنـائب
مـحمد شـياع السـوداني في بيان تـلقته
(الــــزمـــان) امـس إن (هـــنـــاك مــــســـاعي
لـتـثـبـيت جـمـيـع احملـاضريـن وتـضـم
ـالية في مـوازنة العام تـخصيـصاتهم ا
احلـالي  والسـيـما أنـهم قـدمـوا الكـثـير
مـن الــعــطـــاء وجــهــوداً اســـتــثــنـــائــيــة
وتــطـوعـيـة) داعــيـا الى (إنـصـاف هـذه
الـشريحة من خـالل تثبيتـهم واحتساب
ــدة الــزمـنــيــة وفق الـقــانــون) وتـابع ا
(سـنعمل على تضم مادة تنظم عملية
تـثـبـيت واحتـسـاب حـقوقـهم في قـانون
ـوازنة  ?(2022مـشـيرا الى ان (هـناك ا
مــخــاطــبــات بــهــذا الــصــدد لــلــوزارات
عنية). من انـية ا ـعنية واللـجان البر ا
جـــهــته أكــد الــنـــائب عالء الــركــابي أن
(جـهـود كبـيـرة وقويـة وجديـة لـتضـم
الـية لـلمـحاضرين في الـتخـصيـصات ا
قـبلة). وراى النـائب عن كتلة ـوازنة ا ا
قـراطي الكردسـتاني ماجد احلـزب الد
شــنــكـالي إن (مــلف احملـاضــرين كـبــيـر
جــدًا وهــنــاك أعـداد كــبــيــرة مـنــهم في
أغــلب احملــافـظــات لم يـتـم تـثــبـيــتـهم)
واضـاف (نـعـمل عـلى تـثـبيـت هؤالء في
ــوازنـة الــتي نــنـتــظـر ارســالـهــا بـعـد ا
انـتـخـاب رئـيـس اجلـمهـوريـة وتـشـكـيل
احلـكـومـة جديـدة) مـؤكـدا ان (االسراع
ــوازنــة ســيــعــمل عــلى حل فـي إقــرار ا
ــوضــوع) مــشــددا عـلى وحــسم هــذا ا
عــلى (ضــرورة (الــتـخــلص من مــســألـة
الك خاصة في الـعقود واالجتاه نـحو ا

اجلـــانب الــتــربــوي ويــجب أن تــكــون
هـناك مالكـات تعـليـميـة للـنهـوض بهذا
أكـد ـهم) بـدوره  الــقـطـاع احلـيــوي وا
النائب عن كتلة بابليون دريد جميل أن
(بـابـلـيـون تـسـعى مع الـنـواب لـتـثـبيت
ـــــلف) احملــــــاضـــــرين واغـالق هـــــذا ا
مــــــوضــــــحـــــا ان (هــــــنـــــاك عــــــددًا من
احملـاضرين لم يتم شملهم بقرار ?315
وســـنـــعــمـل عــلـى ادراجــهـم بــالـــقــرار
وســــنــــســـعـى مع وزارتـي الـــتــــعـــلــــيم
والـتربية في حتديد مدى اكتفائهما من
لف). من جهته احملـاضرين لغلق هذا ا
 أشــار الــنــائب عـن حتــالف الــســيـادة
فـالح زيــدان أن (هــنــاك نــقــاشــا جــديـا
بــشـان مـوضـوع تـثــبـيت احملـاضـرين 
وان عـددًا كبـيرًا من الـنواب سيـدعمون
ـوازنة تـثـبيت جـمـيع احملاضـرين في ا
حــال تـسـلـمـهـا من احلـكـومـة لـكـونـهم
يـعملون لسـنوات طويلة بدون رواتب).
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أكــد رئـيس جــهــاز ُمـكــافـحــة اإلرهـاب
الــــفـــــريق أول ركـن عــــبـــــد الــــوهــــاب
الـــســاعــدي أن ســقـف طــمــوح قــوات
مـــكــافــحــة اإلرهــاب عـــال من نــاحــيــة
األســالـيب الـعــمـلـيـاتــيـة والـتــدريـبـيـة

علوماتية. وا
وذكر بيان للجهاز تلقته (الزمان) امس
رئيس أن (السـاعدي اسـتـقبل بـبغـداد 
هـــيــــئـــة أركــــان اجلــــيش األســــبـــاني
األدمـيـرال تـيــودورو اسـتـيـبـان لـوبـيـز
كـالديـرون بـرفـقة سـفـيـر اسبـانـيـا لدى

بـغـداد بـيـدرو مـارتـينـيـث حيـث جرى
بحـث العالقـات الثـنـائيـة بـ البـلدين
وسبل مـكافحـة التـنظيـمات اإلرهـابيـة

نطقة والعالم) تطرفة في ا ا
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 مؤكدا ان (اللقاء ناقش تعزيز اجملاالت
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الفنية واسـتخدام األساليب والـتقنيات
ا يـحقق مـصلـحة الـبلدين) احلديـثة 
من جانبه ثـمَّن الساعـدي (هذه الزيارة
الــتي وصـفــهـا بــالـهــادفـة واضـاف أن
(سقف طـمـوح  قوات اجلـهاز عـاٍل جدًا
من ناحية تـطوير األسالـيب العملـياتية

علوماتية) والتدريبية وا
W b  UOMI

ـستـمر بـالتـعاقـد على  مؤكـدا (سعـيه ا
أفضل التـقنيات األلـكترونيـة واألسلحة
احلديثـة) واستـعرض السـاعدي (أبرز
نـفذة الـعمـليـات الـعسـكـرية الـنوعـيـة ا
ِ عـلى بـقـايا ـنـصـرمـ خالل الـعـامـ ا
اإلرهـــاب في الــبالد الـــتي اســتـــهــدفت
رؤوس كـــبــيـــرة أفــشــلـت الــكــثـــيــر من

ُخططات اإلرهابية داخل البالد). ا
أعـرب رئـيس هـيـئـة أركـان  من جـانـبه 
اجلــــيش االســــبــــانـي عن (تــــقــــديــــره
لـلتـضـحيـات الـتي بذلـهـا أبنـاء الـعراق
عـامـة ورجـال جـهـاز مـكـافـحـة اإلرهـاب
خــاصــة في مــعــاركــهم ضــد اإلرهـاب)
ـاءت من أجل الفـــتـــاً الى أن (زيـــارته جــ
ـاون واســتــمــرار الـعــمل تــعــزيــز الــتــعـ
ــــشـــتــــرك من أجـل الـــوقــــوف بـــوجه ا
اإلرهـاب وجتفـيف مـنابـعه الـتي تـشكل
خطرًا على العـالم أجمع) وتابع البيان
حيث أهدى ان (الطرف تبـادال الهدايا 
الـســاعـدي لألدمـيــرال تـيـودورو  رايـة
ـهـزوم الـتي تـنـظـيم داعــش اإلرهـابي ا
إســتــحــوذت عـلــيــهــا قـوات ُمــكــافــحـة
وصل اإلرهـاب أثنـاء مـعركـة حتـريـر ا
كتعـبيـر رمزي عن النـصر الذي حـققته

القوات احمللية). 
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لم يـسـتـخـرج من آخـر فـتـرة صـيـانة
اضي.واشار في أربعيـنيات الـقرن ا
عــمــر خالل االجـتــمــاع الى (إضــافـة
ـــصـــلى ـــكــــتـــشف حتـت ا ــــوقع ا ا
كــمـتـحـف لـلــسـائـحــ والـزوار الى

التصميم اجلديد للجامع).
بـــدوره قـــال رئــيـس ديــوان الـــوقف
الــسـني ســعـد كــمـبش ان (االعــمـال
ــتـمــثــلــة بـالــتــحــريـات ـنــجــزة وا ا
ـأذنة ـصلى وا والتـنقـيـبات حتت ا
جاءت بنـتائج مـثمرة مـنها اكـتشاف
ـبـاشرة ـدرسـة الـنـوريـة  ونـأمل ا ا
ـأذنـة احلـدبـاء خالل بـبـنـاء قـاعـدة ا

األيام القليلة القادمة).
من جـانبه قـال األب مـارتن في كـلـمة
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دعا وزير الـثقافـة والسيـاحة واالثار
حـسـن نـاظم الى اســتـكـمــال جـمـيع
ـــرحـــلــة االســـتـــعـــدادات إلنـــطـالق ا
اجلــديـــدة من مــشـــروع إحــيــاء روح
ــتــضــمن إعــمــار مــجــمع ــوصل ا ا
اجلامع الـنوري وكـنيـستي الـطاهرة
ـة التي ـوصل الـقد والسـاعة في ا
ـتـحدة تـمـولـهـا األمـارات الـعـربـيـة ا
بتنـفيذ مـنظمـة اليونـسكو وإشراف
ـسيحي والسني الوزارة والوقف ا

في نينوى.
وقـال نـاظم خـالل تـرؤسه االجـتـمـاع
شتركة السادس للجنة التوجيهية ا
ــوصل أن ــبــادرة روح ا اخلــاص 
ـرحلة جديدة (من الضروري البدء 
بــعــد االنــتــهــاء من مــرحــلــة دراســة
ـــبـــاني واجملـــمـــعـــات الـــتـــراثـــيــة ا
تـضررة قرب اجلـامع والكـنيـست ا

بـاإلضــافــة الى دراسـة االســاسـات).
وأضـاف خالل االجـتـمـاع الـذي عـقـد
في مـقـر الـوزارة بـبـغـداد  ان (األمـر
ـــهـم هـــو ان يـــشـــاهــد احلـــيـــوي وا
ـوصــلـيـون واجملــتـمـعــات احملـلـيـة ا
لموسة رحلة اجلديدة وا األخرى ا
من بـدء اإلعــمـار بـشـكـل عـيـاني بـدل
تقـد األوراق واخملطـطات وهـو ما
يـعـزز جـهـودنــا الـتي نـبـذلـهـا حلـفظ
الــــتــــراث الـــــعــــراقي وصـــــيــــانــــته
ــــنــــاطق الــــتي وخــــصـــوصــــاً فـي ا
تــعـرضت الـى الـدمــار الـذي خــلــفـته
عـــصــابـــات داعش)". وقـــالت وزيــرة
ـعرفـة اإلمـاراتـية الـثقـافـة وتـنمـيـة ا
نــورة الـكــعـبـي في كـلــمـة لــهـا عــبـر
بـرنـامج الــزوم خالل االجـتـمـاع انه
وصل (عنـد انـطالق مشـروع روح ا
ـشاريع ـضي بتـنمـية ا كان هـدفنـا ا
الـثــقـافـيــة والـتـراث إضــافـة الى مـا
تـــخــلــفه أعـــمــال الــتـــرمــيم من آثــار
إيجـابـية اقـتصـاديـة او اجتـماعـية).

ـسـاهـمة وأضـافت (أود ان أشـيـد بـا
ـوصل في تـنفـيذ الكـبـيرة جلـامـعة ا
ــشــروع عـلى أرض الــواقع فــيــمـا ا
أسهمت مشاريع الترميم في تشغيل
اكـــثـــر مـن ألف شـــخص من ســـكـــان
ـئــة من ــوصل وأكــثــر من  70 بــا ا
شـروع هي الـشـركـات الـعـامـلة فـي ا
شـــركـــات عــراقـــيـــة وهــو مـــا حــرك
احلـيـاة االقـتـصـاديـة ونـأمل ان يـتم
شـروع بحـلـول نهـاية االنتـهـاء من ا
). وقدم مدير مكتب اليونسكو2023
ــشـروع ــســؤول عن ا في بــغــداد وا
باولو فونتاني عرضـاً تفصيلياً عن
ـشــروع والـدراسـات مـراحـل تـقــدم ا
الــنــهــائــيـة لــلــمــصــلى وألســاسـات
ـــنــارة احلــدبــاء بــعـــد الــتــأكــد من ا
تـرتـبـهــا وقـابـلـيـتـهـا الـثـبـاتـيـة عـلى
ــقـبل في ضـوء حتـمل ثــقل الـبـنـاء ا
احلـاجــة الى بـنـاء  200 ألف قـطــعـة
طابـوق فوقهـا. وأضاف فـونتاني ان
كـتب سيـبدأ بـالعـمل الفعـلي على (ا
ـنــارة خالل الـفــتـرة األرض لــبـنــاء ا
ـقـبلـة مع اسـتقـدام خـبراء الـقلـيـلة ا
ـواد األولـيـة األصـلـيـة جـديـد وفق ا

للمنارة).
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ـــوصـل عـــبــد وقـــدم مـــفـــتش آثـــار ا
الـرحـمن عـمـر عـرضـاً تـفـصـيـليـاً عن
آخـر االكـتـشافـات الـتي حـدثت حتت
مـصـلى اجلـامع الـنـوري (بـأكـتـشاف
مصلى قـد وأربع قاعـات بطول 33
مـتـراً تـعــود الى احلـقـبـة األتـابـكـيـة.
وعـرج عـمـر عـلى الـعـمل الـذي قـامت
به مالكات دائرة اآلثار عبـر تنقيبات
ـصـلى وحـفـريـات شــمـال وجـنـوب ا
بــاإلضــافــة الى اجلــهــات الــغــربــيــة
والـــشــــرقـــيـــة والــــتي أســــفـــرت عن
ــرات اكـــتـــشــاف أمـــاكن وضـــوء و
لــلـمــيـاه ومـســكـوكــات نـقــديـة ولـقى
عاجية بـاإلضافة الى حـطام مزخرف
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احلق مـبدأ من الواجب اسـتحصـاله والذي يـفرغه من معـناه هو

عـلى #الــتــعـسف في اســتـخــدام احلق وبــأي صـورة كــانت
ألن سياتي يوما يرد صاحب احلق تطبيق مبدأ اإلحسان 
عــلى طــالب احلق أن يـتــذكـر اإلحــسـان بــإحـســان مــقـابل

سيكون محل تعسف.
هسه ما أدري عليمن جبناهة يومية حنية ودعوى إحتادية.
{ عبر مجموعة واتساب

-1-
ـدحُ الـتـذبـذب في لـو اسـتـنــطـقتَ مَنْ تـعـرفُ من الـنـاس لَـمَــا وجـدتَ فـيـهم مَْن 

واقف  ولكنهم  –ولالسف الشديد  –ال ينجو أكثرهم منه ..!! ا
وَهُمْ بذلك يدينون أنفسهم من حيث ال يشعرون ..!!

-2-
ديح الى الذم هو التذبذب الصريح  االنتقال من ا

تنبي : وهذا ما أَخَذَهُ النُقّادُ على ا
قال في مدح كافور :

وللنفس أخالق تَدُلُّ على الفتى 
أكانَ سخاءً ما أَتَى أَمْ تساخِيا 

قَواصِدُ كافورٍ تَواركُ غَيْرِهِ 
ومَنْ قَصَدَ البحرَ استقلَّ السَواقِيا 

ـتالطم األمـواج الـذي ال يُقـصـد غـيرهُ وكافـور وَفْقَ هـذه األوصـاف هـو البـحـر ا
!!..

ـا كان ـتـنـبي سـرعـان مـا أنـقـلب عـلى نـفـسه وعـلى كـافـور حـ يَـئِس  ولـكنّ ا
يتوقعه منه فقال :

ال تشترِ العبدَ االّ والعصا معَهُ 
إنَّ العبَيد ألجناس مناكِيدُ 

مَنْ علَّمَ األسودَ اخملصيَّ مكرمةً 
أَقَوْمُهُ البيضُ أمْ آباؤه الصِيدُ ?

وهكذا حتوّل البحر الذي ( ال ينجسه ) شيء الى ( جنس ) منكود ..!!
ديح الى سفوح الهجاء القبيح ال يخرج عن كونه تذبذبا وهذا التحوّل من قمم ا
يزري بـاألخالق ويتنكر لآلداب ويشي بالكـثير الكثير من االختالل واالضطراب

.
وقد قيل :

مَنْ مَدَحَ وذمّ فقد كذب مرتيْن .
-3-

ـواقف مِنْ هذا الـفريق أو ذاك ويـشتد ونشـهد يـوميّـاً ألوانـاً من التـذبذب في ا
تذبذب أنفسهم على ما يتسمون به جميعا من التذبذب ..!! التراشق ب ا

ـا هو حرام على اجلميع وهذا ما انّ الـتذبذب ليس حالالً لفريق دون فريق وا
ينساه الفريقان ..!!

-4-
ــبـــاد والــقــيم يــصــعب أنْ يُــصــدّقَ مَنْ انّ األمــنــاء عــلى ا
يتـهِمُهُمُ بـالتذبـذب بينـما األلسن ال تـمل وال تكل من إحلاق
ـا يـجب أنْ ـتـنـكـرين  الـوصـمـات اخملـزيـة بـاجلـاحـدين وا

باد دون ادنى تذبذب . يصان من القيم وا
-5-

ـرصـاد لِـكُلّ مَنْ يـخـتـرق اخلـطـوط احلـمـراء والـتـاريخ بـا
. والعاقبة للمتق
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نقتل في العراق بصور مختلفة.

نقتل برصاصة طائشة تطلق في عرس او موت شيخ عشيرة.
نقتل في حادثة سيارة او اغتيال او جرعة خاطئة من عالج كورونا.

ـوت قد يـكـون حجـابا لم نقـتل بـطرق مـختـلـفة لـكـنني لم اكن اعـتـقد ان سـبب ا
تضعه طالبة موصلية على راسها.واحلكاية نعرفها جميعا.

سـكيـنة لـنضف اذن احلـجاب الى قـائمـة اسبـاب موتـنا,ولـنتـذكر تـلك الطـالبـة ا
التي خسرت حياتها وكأنها تمثل دورا عبثيا في رواية وجودية.

يالـله كم حتدث حتت سمائك من كوارث.نغضب قليال وننزعج ثم تطوى صفحة
وت,ويبـتلع الـنسـيان الـضحيـة.هل هذا هـو كل ما نـقوم به ونـفعـله ازاء حادثة ا

غريبة كموت تلط الطالبة?
ـعـلـمات ـة ح اعـطـتـني احدى ا وصـلـيـة الى حلظـة قـد اعـادني مـوت سـمـا ا
درسة الى البيت فرحا وانا احمل علبة االلوان هدية النني متفوق.ركضت من ا
ـسافـة الطـويـلة الـتي تبـلغ كـيلـومتـرا او اكـثر قـليال دون بيـدي.ركضت قـاطـعا ا

هم كنت اريد ان اري والدتي هديتي. توقف.ا
  في تلك الـلحـظـة كانت الـدنـيا كـلهـا هي عـلبـة االلـوان التي حـصلت عـلـيهـا.ما

معنى هذا?
ـرحلـة االبتـدائية يـشعـرون بضـغط نفسي معـناه ان الـطلبـة وعلى االخص في ا
ـــهم الـــدراسي وكـــتـــبــهم كـــبـــيــر.انـــا احتـــدث عن طـــلــبـــة يـــنــدمـــجـــون في عــا
ودروسهم.تـصبح الدنـيا كلهـا في نظرهم الـقراءة ومراجعـة الدروس واحلصول

على درجات عالية.
.يـبقى ـدرس عـلـم وا  هذا الـعالم اخلـفي لـلطـلبـة قد ال يـشـعر به كـثيـر من ا
ــعـلم الـطـالب صـنــاديق ســوداء مع هــمـومــهم واحالمــهم.وتــكـون مــســؤولـيــة ا

درس الذكي ان يفهم ما يفكر فيه الطالب وما يعانونه من ضغط يومي. وا
وصلية شيء فظيع.?  ما حدث مع سما ا

ـســكـيــنــة الـغي جملــرد انـهــا لم تــكن تـضع حـدث ان كل عــالم هــذه الـطــالـبــة ا
ــا ســتــعــانـــيه هــذه الــطــالــبــة لــو انــهــا حــرمت من احلــجــاب.لم يــفــكــر احــد 
االمتـحان.واظن ان ما تفجر في داخلي من فرح وانا اركض بهديتي الى البيت
سكينة بعد منعها يقـابله خوف وانهيار مدمران كانت حتس بهما تلك الطـالبة ا

من اداء االمتحان.
 اتخـيل انهيـارها الـنفسي وهي تـسرع عائـدة الى البـيت.اتخيل نـدمها وخـوفها

وما يعني لها رسوبها.اية افكار كانت تتفجر كالقنابل في داخلها.?
 اتسـاءل اين الرسـالة الـتـربويـة والرحـمة واكـتشـاف عوالم الـطالب الذين نـلمح

فيهم رغبة حقيقية في التعلم,والتفوق.
 اظن انـهـا رسـالـة قـاســيـة ان تـمـوت طـالـبـة بـهـذا الـشـكل الـعـبـثي.وعـلى وزارة
دارس الذي يكتسبون في اكثر االحيان التـربية ان تعيد النظر في اداء مدراء ا
ـديـرة ـديـر او ا مـظـهـرا قــويـا النـهم يـعـتـقـدون ان االمـور سـتــفـلت ان لم يـكن ا

وصلية. حاسمة.وال اعرف اين احلسم في قضية الطالبة سما ا
 ال بـد مـن دراسـة هــذه احلـادثـة,وال بـد ايــضـا من مـتــابـعـة
درسـ على مـشاركة ـعلـم وا دارس,ودفع ا ادارات ا
طالبـهم بعض مشاكلهم.انا ال احتدث عن احالم بل عن
درس الذكي علم الناجح,وا وقائع عشتها وشاهدتها.فا
هــو من يـفــهم طالبه الــذين يـبــدون حـبــا لـلــتـعــلم وذكـاء

ملحوظا.

ـسيحي له نيابـة عن رئيس الوقف ا
ــوصل يــجب ان ان (مــشـروع روح ا
ـبـادرات أخــرى تـشـجع يـســتـكـمـل 
النازحـ على الـعودة لديـارهم عبر
توفير البـنى التحتيـة لتأم احلياة

ة). الكر
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الى ذلك أكـــد مــــســـاعـــد مـــنـــظـــمـــة
اليوسـنكـو أرنستـو أوتون انه (على
األرض بدأنا نشاهد نتائج أعمالنا
إذ ســيــنــتـهـي الـعــمل عــلى صــيــانـة
ـديـنـة وتـرمـيم  44بـيــتـاً أثـريـاً فـي ا
ة باإلضافة الى اجناز مقاطع القد
مــهـمــة من الـكــنـيــسـتــ واجلـامع).
وعــرضت يــوم الـثـالثـاء في مــؤتــمـر

ـــتــحف الــوطــني صـــحــفي عــقــد بــا
العراقي  377 قطـعة اثـرية اسـتردها
الـعـراق من مـتــحف نـابـو في لـبـنـان
والتي وصلت الى مـطار بغداد امس
. وقــال وزيــر الـثــقــافـة االول االثــنـ
والـسـيـاحــة واالثـار حـسن نـاظم في
ـؤتمـر الـذي حـضـرته (الـزمان ) ان ا
(الــعـــراق تــلــقى وعــودا بــاســتــرداد
ـنهـوبة )مـؤكدا ان زيـد من االثار ا ا
(هـنـاك جـهـود مـتـواصـلـة السـتـعادة
ـنـهـوبة) ـزيد من الـقـطع االثـرية ا ا
هـربة قـال ناظم وحول عـدد القـطع ا
لك احصائية كون اغلبها هربت (ال
وهذا عن طـريق النـبش الـعـشـوائي 
بـــعـــد الـــعــــمل الـــثــــالث مـن نـــوعـه 

اســتــعــادة الــعــراق 17 الف قــطــعــة
اثرية ولوح كلكامش هي اكبر عملية
استرداد واالن نشهـد استرداد مئات
الــقــطع االثـريــة من لــبــنـان )مــشـددا
لف). (نولي جميـعا االهتمـام بهذا ا
ــؤتــمــر  مــعــايــنــة االثــار وبــعــد ا
تحف ستردة وهي تعود خلزانة ا ا
الـوطـني الـعـراقي. فـيـمـا اكـد رئـيس
الـهيـأة الـعـامـة لآلثـار والـتـراث ليث
مـجــيـد حـســ عـنـد اســتالم الـقـطع
ــــطـــار بــــغـــداد الــــدولي االثـــريــــة 
(سـنــحـتـفل قــريـبـًا بـاســتـعـادة قـطع
أثرية أخرى من عدة دول أوربية كما
ســنــواصل الــعــمـل الســتــعــادة آخـر

قطعة أثرية خارج العراق ).

ŸUL∫ وزير الثقافة ورئيس ديوان الوقف السني خالل إجتماع إعمار تراث نينوى ≈

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7195  السبت 10 من رجب 1443 هـ 12 من شباط  (فبراير) 2022م
Issue 7195 Saturday 12/2/2022

—«u _« w  ”u U'« wÒ d  r b  ËU  UNLOI  WO Ëœ WKL

ÍËc  öON « dO u  v ≈ u b  —U  Í– k U

W U)« U UO ù«

 ÎöH  ¥∑¥ q I  ÊUM ú  wBB « e d*« ∫n M «

bIH∫ محافظ ذي قار يتفقد مشاريع خدمية

ــقـتــربــات اجلــســور . ودعـا رمــبــات 
صــــنـــــدوق االعــــمـــــار الى تـــــوفــــيــــر
الــتــسـهــيالت الــبــيـئــيــة لألشــخـاص
ــعــوقــ ضــمن تــصــامــيم مــشـروع ا
الـكــورنـيش  والــزام الـشـركــة  بـفـتح
ـرات خـاصـة لــهم  مـوجـهـاً بـلـديـة
الـنـاصـريـة بـشـأن تخـصـيص اراضي
لـــهـــذه الــــشـــريـــحــــة .  ووجه  قـــسم
الـشـؤون القـانـونـيـة بأمـكـانـيـة جعل
الـــدوام لــذوي االعــاقــة والـــتي تــقــدر
ــئـة  نــســبــة الــعــجــز لـديــهم  50 بــا
صاب باالمراض اخلـبيثة ليكون وا
عـمـلـهم في دوائـر الـدولـة بـنـسـبة 50 
ـئة وتـوضيح اجلـوانب القـانونـية با

لذلك.
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واشــار بـكـتــاب الى قـسـم الـتـخــطـيط
ـــتــابــعـــة الدراج مــشــروع مـــعــهــد وا
كفوف ومشـروع انقاذ الطفولة من ا
اجلهل " ضمن مشاريع تنمية االقاليم
لــلـــمــحــافـــظــة. وشـــدد الــغـــزي عــلى
عنيـة بضمان حقوق ذوي (اجلهات ا
االحتياجات اخلاصة  التي كفلها لهم

القانـون وتقـد التسـهيالت الالزمة
لـهم). من جـهـة اخـرى اطـلع الـغـزي 
راحل مع هيئة النقل  اخلاص على ا
وحد النهـائية لتـأهيل مرأب بـغداد ا
واكمـال الـربط الـكهـربـائي له. واشار
الـغــزي الى (اكـمــال اعـمـال الــتـأهـيل
ــرآب خالل والــتـــطــويــر وافــتــتــاح ا
االيـام الــقـلـيــلـة الـقــادمـة  مـؤكـداً ان
واصفات حديثة شـروع   تنفيذ ا
ومــتـطــورة وسـيــسـهـم في تـخــفـيف
الــــزخم احلــــاصل). ووجـه (بـــلــــديـــة
رآب الـنـاصـرية بـاكـسـاء مـقـتـربـات ا
ؤديـة اليه مـشدداً على والشـوارع ا
تــشـكـيل جلــان من قـبل هــيـئــة الـنـقل
لــلـحــد من تـواجــد الـســيـارات خـارج
ـرآب مؤكـداً عـزم احلـكومـة احملـلـية ا
ـشـاريع اخلـدمـيـة ذات عـلى تـنـفـيـذ ا
ا يضمن تقد االهمية للمواطن 

افــضل اخلــدمــات بــكــافــة اجملـاالت).
واعــلن الــغـزي عـن (شـمــول مــنـطــقـة
ـهــيـديـة الــثـانـيـة بــخـطـة عـام 2022 ا
ــشـاريع اخلــدمـيـة وإقـامــة عـدد من ا
جـاء ذلك خالل جـولـة تـفـقـديـة فـيـهـا 

ــنـطــقـة ). واوعــز بـتـخــصـيص الى ا
ـنــطـقـة ضــمن مـشـاريع مـدرســة في ا
تنـميـة االقالـيم كون االرض ال تـنطبق
ــدارس الـصــيــنــيـة  شــروطــهــا مع ا
ـدرســة جـاء مــؤكـداً ان تــخـصــيص ا
ـنـطـقة. بـنـاءً عـلى طـلب االهـالي في ا
واكـد الغـزي عـلى (قـرب تمـلـيك الدور
ـنطـقة واغلب ـلكـة في هذه ا الغـير 
ـــنـــاطق االخـــرى  حـــيـث  اعــداد ا
ـسح الــتـصــامـيم الــقـطــاعـيــة  وفق ا
ـسح اجلـوي مــؤكـداً اعــداد اكـمــال ا
ــديـــنــة اجلــوي  لـ17 مـــنــطـــقـــة في ا
واكـمال الـتـصامـيم الـقطـاعـية الربـعة

منها).
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على صـعيـد آخـر أعلـنت دائرة صـحة
ـــركـــز الـــتـــخـــصـــصي الـــنـــجف أن ا
لألســنــان فـي الــكــوفــة قــام  بــتــقـد
ـنـظـمــة لألسـنـان خـدمــات الـرعـايــة ا
لألطــفــال دون  12ســنـة . وبــ مــديـر
ــركــز زيــاد احلــويــزي في تــصــريح ا
ـركـز كـان قـد أسـتقـبل 474 أمس (أن ا
ـــاضي  وأن طـــفـالً خالل الـــشـــهـــر ا

ــيـاه  ـســتــويـة ودورات ا ــداخل ا ا
باالضافة الى تشكـيل جلنة مخصصة
الجنــــاز مـــــعــــامـالتـــــهم  فـــــضالً عن
مـخـاطـبـة مـديـريـة الـبـلـديـات لـتـوفـيـر
رات خاصـة ومنحـدرات اخملصصة
ــتـحــركـة ووضع ــسـيــر الـكــراسي ا
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خـاطب مـحـافظ ذي قـار مـحـمـد هـادي
الـــوحــــدات االداريـــة كـــافـــة الـــغـــزي 
مـكنـة لشـريحة لتـقد الـتسهـيالت ا
ذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة وانـشاء

ـركــز الـذي يـقع في اجملــمع الـطـبي ا
في شـــريط حي مـــيــســان  ويـــغــطي
رقـعـة جـغـرافـيـة كـبـيـرة وذات كـثـافـة
سكـانـية عـالـية  و يـعمـل على تـقد
أفـضل اخلــدمـات الـطـبــيـة في مـجـال
طب األسـنـان). وأوضح احلـويزي أن
ــركـــز يــعــمل بــنــظــام اإلحــالــة من (ا
ـراكـز الصـحـيـة الـتـابعـة لـقـطـاعات ا
الكوفة والعباسـية والقطاع الشمالي
 إضــــافــــة الى وحــــدات الــــصــــحــــة

راكز). درسية في هذه ا ا
من جــانــبـهــا قــالت مــسـؤولــة وحـدة
ركـز عـاتـكة الـوقائـيـة واالطـفـال في ا

رســول أن (حــاالت األطــفــال الــتي 
أسـتقـبـالهـا ومعـاجلـتهـا تـوزعت ب
احلشـوات وحـشوات اجلـذور والـقلع
مع  18 حـالــة  فـيـهــا إجـراء تـداخل
جـراحي بـفــتح الـلـثـة). ودعت رسـول
(أولـياء األمـور الى اإلهـتـمام بـصـحة
أبــنـاؤهم ومــتــابـعــتـهم وتــوجـيــهـهم
بـاسـتـمـرار لــلـعـنـايـة بـهـا  من خالل
التـنظـيف وتنـاول األطعـمة الـصحـية

واإلبتعاد عن العادات الضارة).

حسن ان مـنظـمـة الفـاو قامت بـشراء
طــن 1000طـــن مـــن االعــالف  3000
نــخــالــة و  1000طن ت و  1000طن
ســـيـالج الـــذرة الــــصــــفــــراء) لـــيــــتم
تـــوزيـــعـــهـــا خالل األيـــام الـــقـــادمـــة
لـــتـــخـــفـــيـف مـــعـــانـــاة  5000مـــربي
كـمـا جــامـوس فـي تـلك احملــافــظـات ,
نـظـمة بـصـدد شراء 3000 أعلـن ان ا
ـوالس) لـيـبـاشر طن دبس الـسـكـر (ا
في تـوزيــعـهـا عـلى  10000مـربي في
مـناطق عـمل مـشـروع اجلـنوب خالل
فترة سـتة اشـهر عـلى االقل  وسيتم
ذلـك خالل شـــهــــر اذار عـــلـى اقـــصى

والزراعة الـفاو في الـعراق في كـلمته
سـاهـمة في علـى اهتـمام الـفـاو في ا
حتــسـ قــطـاع الــزراعـة في الــعـراق
وتـوفـيـر فـرص عـمل لـفـقـراء الـريف.
واشــار د. صالح  احلـــاج حــسن إلى
ان مــنــظــمـــة الــفــاو قــد اســـتــجــابت
بــصــورة عــاجــلــة الســتــغــاثـة مــربي
اجلـامـوس في األهـوار الـذين تـأثروا
ـوسـم من اجلـفـاف الـذي خالل هـذا ا
أدى إلى انـخـفـاض مـيـاه االهـوار مع
زيــادة مــلــوحــتـهــا وارتــفــاع اســعـار
االعـالف إلى اضـــعـــاف مـــضـــاعـــفــة.
وخالل الــورشــة أعــلن صالح احلــاج

ـزارع قـار (بـهـدف تـمـكـ صـغـار ا
الفقراء واالسـر الريفية الـضعيفة في
ــســتـــهــدفــة من خالل احملـــافــظــات ا
حتــســـ االنــتـــاجــيـــة. وقــد حـــضــر
الورشة  20مرشدا زراعيا من اقضية
ـسـتهـدفة بـهدف تـنمـية احملافـظات ا
قــدارتـهم لــتـنــفـيـذ نــشـاطــات الـثـروة
احليـوانيـة مع التـركيـز على حتـس

إنتاجية تربية اجلاموس . 
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وقد اشرف على احلصص الـتدريبية
خـالل مـــدة الـــدورة  لـــدى مـــنـــظـــمــة
الـــشــاذلي كــيـــولي اخلــبـــيــر الــدولي
نسق سـاعدة مـحمـد عبـد الرضـا ا
الـفـني لنـشـاطـات الـثروة احلـيـوانـية
شروع .خالد الفرطوسي منسق في ا
الــفـاو في اجلــنـوب ; إذ  ركــز خـبــيـر
الـفاو عـلى ادخـال الـتـقنـيـات اجلـيدة
واجلديدة لتـحس تغـذية اجلاموس
عـن طــــــريـق اســـــــتــــــعـــــــمـــــــال دبس
ــوالس) لـــرفـع الـــقـــيـــمــة الـــســـكـــر(ا
الـغـذائـيـة لألعالف اخلـشـنـة احملـلـية
(الـــقـــصب والـــبـــردي والـــتـــ وتــ
الـشــلب (الـبــوه) وكـوالح الـذرة) ذات

القيمة الغذائية الضعيفة.  
كــمــا بـ  كــيــولي خالل مــحــاضـرته
أهــمــيــة ادخـال تــقــنــيـة نــشــر زراعـة
ـالئـمـة لـظـروف األعالف اخلـضـراء ا
ـنـطــقـة عـلى نـطــاق واسع لـتـصـبح ا
ثــقــافـة عــنــد مــربي اجلــامـوس وفي
نهـاية الـورشة شرح اخلـطة الـعمـلية
رحلة ـشروع في ا لتنفـيذ نشاطات ا
الـقـادمـة.بـيـنـمـا صالح احلـاج حـسن
ـــقـــيم لـــبــرنـــامج االغـــذيــة ــمـــثل ا ا

الــعـمــران ومــسـاحــات احلــدود الـتي
تـشـغـلـهـا واألضـرار الـتي أصـابـتـها
جــراء االســـتــعـــمــال الـــســابق لـــهــا
وتثبيت واقع حال اإلشغال الفعلي).
وعـقـد الــفـريق الـفـنـي بـرئـاسـة مـديـر
ثـل مخـتص الدائـرة وعضويـة 
عـن وزارات (الــدفـــاع والـــداخـــلـــيــة
ـائـيـة ــوارد ا ـالـيـة وا والـعــدل وا
والـــثـــقـــافــــة واإلعـــمـــار واإلســـكـــان
والـــبــلـــدبـــات واألشـــغـــال الـــعـــامــة
والــزراعــة والــنــقل وأمــانــة بــغــداد
دني) خالل الـعام وسلـطة الـطيـران ا
ـاضي (سـتــة) اجـتـمـاعـات مـركـزيـة ا
و(ثالثـة) اجــتـمـاعـات فــرعـيـة وعـمل
على تنظيم وتولى (عشرة) كشفوفات
ميدانية ومـسوحات موقعيـة لثمانية
مواقـع رئاسـية فـي محـافظـتي بـغداد
واألنـبار. كـمـا تـقوم الـدائـرة بـتهـيـئة
واقع الـرئـاسـية ـلفـات اخلـاصـة بـا ا
بـــــعـــــد إجــــراء الـــــتـــــدقـــــيق اإلداري
ـالي وعــرضـهــا أمـام والــقـانــوني وا
أنــظـار األمـ الــعـام حــمـيــد الـغـزي
وتــقـد الــتـوصـيــات الالزمــة بـشـأن
ا سـتقـبل  االستـخدام األمـثل في ا
صلحة العامة. ينسجم ومقتضيات ا
وأقــامت مـنــظــمـة الــزراعـة واألغــذيـة
(فــــاو) ورشــــة عــــمل لــــلــــمــــرشــــدين
الـزراعـيـ الــعـامـلـ ضـمن مـشـروع
اســتــعــادة وتــعــزيــز صــمــود الـنــظم
الغذائيـة الزراعية في جـنوب العراق
ـنــفـذ ـمــول من االحتــاد االوربي وا ا
نـظـمة   بـالـتعـاون الـوثيق من قـبل ا
مع وزارة الــــزراعــــة    –مــــديــــريـــات
الزراعـة في الـبصـرة و ميـسان و ذي

Êu —œ X N  ‡ œ«bG

أحالت دائـرة القـصور الـرئاسـية في
األمـــانـــة الـــعـــامـــة جملــلـس الــوزراء
طــلــبــات تــخـصــيص (ثـالثـة) مــواقع
رئـــاســـيـــة إلى جلــــنـــة تـــخـــصـــيص
مـلـوكة لـلـدولة لـلوزارات العـقـارات ا
ـــرتــبــطــة بــوزارة واجلـــهــات غــيــر ا

لتحويلها إلى مراكز ومتاحف.
قدمة وذكر بيان امس ان (الطـلبات ا
واقع الرئـاسية إلى تنوي لـتحـويل ا
مـتـاحف ثـقـافـيـة ومـراكـز تـرفـيـهـيـة
ومـســاحـات خُـضــر ومـركـز لــتـأهـيل
اجلـــرحى وضـــحـــايـــا الـــعـــمـــلـــيــات
اإلرهـــابـــيـــة ومـــركــز وطـــني لـــعالج
ضــــحـــايــــا اإلدمـــان عــــلى اخملـــدرات

ؤثرات العقلية وتأهيلهم). وا
وبــاشـرت الــدائــرة  (بـإعــداد قــاعـدة
بـيـانـات مـتـكـامـلـة وتـفـصـيـلـيـة لـتـلك
ــواقع فــضال عن تــشـكــيل الــفـريق ا
الفني الـذي يتـولى إجراء الكـشوفات
ـيــدانـيـة إلى ــوقـعـيــة والـزيــارات ا ا
ـــواقع الــرئـــاســيــة وتـــقــد الــرأي ا
الــفـنـي وإغـنــاء مـصــفــوفـات قــاعـدة
ـذكـورة آنـفـا بـالـبـيـانـات الـبـيـانـات ا

تكاملة). علومات ا وا
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وتـابـع الـبـيــان ان ( دائـرة الــقـصـور
الرئـاسية دأبت مـنذ تـأسيـسها خالل
عـلى الــربع األخـيــر من الــعـام 2019  
ـنـوطة بـها من إدارة ـهـمات ا تولي ا
ــواقع الــرئــاســيــة فـي مــحــافــظـات ا
الــعـــراق كـــافـــة وحتــديـــد عـــائـــديــة
ُــنـشــأةِ عـلــيـهــا الـقــصـور االراضي ا
الـرئاسـيـة ومـالـكي األراضي ودرجة
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بغداد
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ـتبـادلة في اي من شـاعر االنـسانـية ا تـكرر بـعدم االهـتـمام بـا ان االحسـاس ا
ـواقـف احليـاتـيـة كـافه تـعـد من ـعـلـنه او اخلـفـيـة الـتي حتـدث في ا احلـوارات ا
االزمـات اخلــطـرة عـلـى الـنـفس الــبـشـريــة بل عـلى جــودة الـنـســيج احلـضـاري

اجملتمعي النها تسهم في استحداث تصورات انعكاسية سلبيه
فـاهيـم القـيـميـة االنـسانـية السـيـما مـفـهومي تـخـتلـط فيـهـا ا

احلقيقة واالمن.
ـواقف عــنـدهــا يــصــعب عــلــيـنــا احلــصــول عــلى صــدق ا
ن يـستحق ـسميـات وكذلك احلـال الوصـول او اللـقاء  وا

الثقة والتقدير .

تــقــديـر. اجلــديــر بـالــذكــر حــضـر في
خــتـــام الـــورشــة قـــائـــمــقـــام قـــضــاء
اجلبـايش الـسـيد كـفـاح شنـاوه الذي
قــدم شـكـره إلى مــنـظــمـة الــفـاو عـلى
حــرصـــهــا تــأهــيل مــرشــدي األهــوار
بـصـورة عـلـمـيـة وعـمـلـيـة وتـنـفـيـذها
نشـاطات ملـموسـة على ارض الواقع
لـتـقــلل من مـعـانــاة مـربي اجلـامـوس
بصورة فاعـلة . هذا وابـدى استعداد
احلكومة احمللية في قضاء اجلبايش
ـنــظـمـة فـاو تـقــد كل الـتـســهـيالت 
إلجنــاز مــشــاريـعــهــا الـتــنــمــويـة في

القضاء.
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(أ ف ب)  –اعـــتــبـــر وزيــر { واشـــنــطن
اخلــارجـيـة األمـريــكي أنـتـوني بــلـيـنـكن
ـزيـد من اجلـمــعـة  أن روسـيـا حتـشـد ا
اجلــنــود عــلى حــدودهــا مع أوكــرانــيـا
كن مـحذّرًا من أن غزوًا روسيًا لكييف 
ـبـية الـشـتـوية حـتى خالل األلـعـاب األو

اجلارية.
وقــال "نـحن في إطـار قــد يـبـدأ فـيه غـزو
فـي أي وقت وألكون واضحًا يشمل هذا
ــبــيــة" مـــتــجــاهــلًــا وقت األلـــعــاب األو
تـكهـنـات عن أن موسـكو سـتنـتظـر حتى
ــبـيــاد بـكـ لــتـجــنّب إقـحـام نــهـايـة أو

حليفتها الص في األزمة.
وتــابـع بــعــد اجــتــمـــاع مع نــظــرائه من
حتــــالـف "احلــــوار األمــــنـي الــــربــــاعي"
األسـتـرالي والـهـنـدي والـيـابـاني (كواد)
في مــلــبــورن "بــبــســاطــة ال نــزال نــرى
مــؤشـــرات مــقــلـــقــة تــنـــذر بــتــصـــعــيــد
روسـي".وشدّد بلـينـكن علـى أن الواليات
ـتـحـدة "تـفـضّل أن حتلّ اخلالفـات" مع ا
روسـيا "دبلـوماسيًـا".وأضاف "قمـنا بكلّ

كن للحوار مع روسيا". جهد 
وقـال أيـضًـا "لكـن في الوقت نـفـسه كـنّا
واضـحـ جـدًا بشـأن بـناء الـردع وبـناء
الــدفـاع والــتـوضـيح لــروسـيــا أنـهـا إذا
اخـتارت مسـار عدوان متـجدّد ستواجه
عـواقب كبـيرة". ودعـا الرئـيس األمريكي
مواطنيه إلى جـو بايدن في وقت سابق 
مـغـادرة أوكـرانيـا فـورا في وقت جتري
مــوســكـو مــنــاورات بـالــذخــيـرة احلــيـة
وحتــــشـــد قـــوات قــــرب اجلـــمــــهـــوريـــة
الــســوفــيـاتــيــة الــسـابــقــة مــا يــزيـد من
اخملــاوف من غــزو روسـي رغم اجلــهـود
الـدبـلـومـاسيـة الـتي تـبـذل في األسـابيع
األخــيــرة.وبــلغ مــنــســوب الــتــوتــر بــ
واشـنـطن ومـوسـكـو ذروتـه مـنـذ احلرب
الـــبــاردة وتـــقــول بــعـض الــتـــقــديــرات
األمـريـكـيـة إن قـرابـة  130ألـف عـسـكري
روسـي يحتشدون فـي عشرات الوحدات
الـقتالية قـرب احلدود مع أوكرانيا.وقال
في مـقابلة مسجلـة مسبقا مع شبكة "إن
بـي سي نـــــيــــوز" إنه يـــــتــــوجـب "عــــلى
ـغـادرة. عـلـيهم ـواطـنـ األمـريـكيـ ا ا
ـــغـــادرة اآلن".وأضـــاف بـــايــدن "نـــحن ا

نــتـــعــامل مع أحـــد أكــبــر اجلــيــوش في
الـــــــعــــــالـم" في إشـــــــارة إلى اجلـــــــيش
الـــروسي مـــشــددا عـــلى أن "هــذا وضع
ـكن أن تـصبح مـخـتـلف جدا واألمـور 
جــنـونــيـة بــسـرعــة".وكــرر أنه لن يـرسل
ــيـــدان في حتـت أي ظــرف قـــوات إلـى ا
أوكـرانيا حتى من أجل إجالء أمريكي
في حال حصول غزو روسي للبالد

ـثـابـة .وقـال بــايـدن إن األمـر سـيـكـون 
ـيـة عـنـدمـا يـبـدأ األمـيـركـيون "حـرب عـا
والــروس بـإطالق الــنـار عـلى بــعـضـهم.
نـحن في عـالم يـخـتـلف كـثيـرا" عـمـا كان

عليه سابقا.
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 ونـشرت مقابلة بـايدن بعد ساعات على
بــــدء روســــيــــا وبــــيـالروس مــــنـــاورات
عـسكرية مـشتركة أجـجت التوتر وزادت
من أهـمـية حتـقـيق اختـراق في اجلـهود
الـدبـلـوماسـيـة الـتي يـبذلـهـا قـادة الدول
نع األعـضاء في حـلف شمـال األطلـسي 
أي غـزو ألوكرانيا. وقـال حلف األطلسي
إن نـشـر روسيـا صـواريخ وعتـادا ثـقيال
ــثل "حلـــظــة خــطــيــرة" وعــســـكــريــ 
ألوروبــا بـعـد ثالثـة عـقــود عـلى انـهـيـار

االحتاد السوفياتي
.ويــــجـــري قــــادة دول الـــغــــرب زيـــارات
مـكـوكيـة إلى مـوسكـو في مـسعى إلبـقاء
خــطـوط الــتـواصل مـفــتـوحــة مـا أعـطى
روسـيـا فـرصة لـلـتعـبـيـر عن اعتـراضـها
عــــــلى تــــــوسـع احلـــــلـف شـــــرقــــــا وفي
جـمـهـوريـات سـوفـيـاتـيـة سـابـقـة.لـكنـهم
أيـــضــا يــحــذرون مــنـــذ أســابــيع من أن
روســيـا تــسـتـعــد لـلــتـصـعــيـد في وضع
ـاني ـسـتـشـار اال مـتــوتـر أصال. ونـبّه ا
اوالف شـولتس أن "على روسـيا اال تقلل
من اهـمية وحدتـنا وتصمـيمنا بـوصفنا
شـــــــــركــــــــاء داخـل االحتـــــــــاد االوروبي
وبــوصـــفــنــا حــلــفـــاء في حــلف شــمــال
االطـلـسي".وفي مسـعى لـتجـنب احتـمال
وقــوع "حــوادث غـيــر مـحــســوبـة" خالل
ـناورات الروسية الـبيالروسية أجرى ا
رئـيس هيـئة األركـان األميـركيـة اجلنرال
مـارك ميـلي اتصاالً هـاتفيـاً قلمـا يحدث
بـنـظـيره الـبـيالروسي اجلـنـرال فيـكـتور

غـولـيفـيتش.وأرسـلت روسيـا ست سفن
ناورات حـربية عبـر مضيق البـوسفور 
بـحـريـة في الـبحـر األسـود وبـحر أزوف
اجملـــاور.دانـت كـــيـــيف نـــشـــر الـــســـفن
واعــتـبـرت ذلك مــسـعى "غـيــر مـسـبـوق"
لـقـطع أوكـرانيـا من الـبحـرين.لم تـكشف
مــوسـكـو وال مــيـنـسك عـن عـدد اجلـنـود
ـنـاورات لـكـن الـواليات ـشـاركـ في ا ا
ـتـحـدة قـالت إن قـرابة  30ألـف جـندي ا
ســيـتـوجـهـون إلى بـيالروس من مـواقع
تـشمل أقـصى الشـرق الروسي. وشددت
وزارة الـــــدفــــاع الـــــروســــيـــــة عــــلى أن
ـنـاورات سـتـتـمـحـور عـلى "مـنع وصد ا
عـدوان خـارجي" فـيـمـا تـعـهـد الـكـرمـل

بـأن يـعـود اجلـنـود الروس بـعـد انـتـهاء
ـــنـــاورات. لـــكـن الـــرئـــيس األوكـــراني ا
ـيـر زيـلـيـنـكـسي قـال إن "حـشـد فـولــود
ـثّل وسيلة ضغط الـقوات عند احلدود 

نفسي من قبل جيراننا".
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وأطـلقت كيـيف تدريبـات عسكـرية يتوقع
ــنـاورات الـروسـيـة أن تــكـون ردا عـلى ا
ـسـؤولـ لـم يكـشـفـوا الـكـثـيـر عن لـكن ا
تـفاصـيلـها خـشيـة تفـاقم التـوتر عـلى ما
يــبـدو.وتـســعى روسـيــا لـلـحــصـول عـلى
ضــمــانــات خـطــيــة بــشــأن سـحـب حـلف
األطــلـسي تـواجـده الــعـسـكـري من شـرق

أوروبا وبعدم ضم أوكرانيا للحلف.

تــقـتـرن بـأفـعــال".غـيـر أن الفـروف وصف
احملـادثات بـ"اخمليبة" وقال إن التدريبات
الـعـسكـرية وانـتشـار اجلنـود على أراض
روسـية أثـار "حذرا غـير مـفهـوم ومشـاعر
ـثل قـوية من نـظرائنـا البـريطانـي و
غــربــيـ آخــرين". وجــاءت زيــارة تـراس
بـعــد أيـام عـلى قـيـام الـرئـيس الـفـرنـسي
ـانـويل ماكـرون بزيـارات مكـوكيـة ب إ
مـوسـكـو وكـييف قـبل أن يـطـلع شـولتس
. عــــلى نـــتــــائج احملــــادثـــات فـي بـــرلـــ
اني إلى كييف ستـشار األ زوسـيتوجه ا
ومــوســكــو األســبــوع الــقــادم حملــادثـات
مـنفصلة مع القادة األوكراني والروس
. تتضمن أول لقاء مباشر له مع بوت

WLK ∫ بايدن خالل كلمته وجهها لالمريكي في أوكرانيا

ــتــحـــدة واحلــلف ورفـــضت الــواليـــات ا
ـــطــالب الـــروســـيــة.غـــيــر أن رســـمــيـــا ا
واشـــنـــطن طـــرحـت فــكـــرة أن يـــتـــوصل
اجلــانـبـان التـفــاقـيـة جـديــدة بـشـأن نـزع
االســلــحــة في أوروبــا عــرض اعــتـبــرته
مــــوســـكـــو غــــيـــر كـــاف.وكــــانت وزيـــرة
اخلـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة لـيـز تـراس آخر
ـسؤولـ الغـربيـ الذين تـوجهوا إلى ا
مـوسـكـو اخلمـيس. وقـالت عـقب لـقاء مع
نــظـيــرهـا الــروسي سـيــرغي الفـروف في
مـوسـكـو "أبـلغـني الـوزيـر الفـروف الـيوم
بــــــأن روســــــيــــــا ال تــــــخــــــطـط لــــــغـــــزو
أوكـــرانــيـــا".وأضــافت فـي تــصـــريــحــات
لـلـصـحـافيـ "لـكن هـذه األقـوال يجب أن
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قراطيـة طويل وشائك  وال بد لنـا أن نركز على العالقة حلـديث عن الد
الـتي تـربط احلـاكـم بـاحملـكـوم  ومـا يـنــتج عـنـهـا من إشـكــالـيـات كـثـيـرة
مـلمـوسة و فـاعلـة لألخذ بـها مـنهجـا للـحكم  فـفي ضوء األوضـاع التي
تـعـيـشـهـا األنـظـمـة احلـاكـمـة في الـدول الـعـربـيـة  ال بـد من احلـديث عن
ـقراطـية في الـتطـبيق  حـيث يجب األشـكال اخملـتلـفة الـتي تتـخذهـا الد
ـواطن األساسـية ـكونـات األساسـية لـتـطبـيقـها و أهـمـها حـقوق ا تـوفر ا
ي حلقـوق اإلنـسـان ; و أهمـهـا احلـقوق الـتي حتـدث عنـهـا اإلعالن الـعـا
االجـتـمـاعيـة كـحق الـعـمل و الـتـعـلـيم و الـصـحـة و الـرعـايـة االجـتـمـاعـية
ـارسته لهذه احلـقوق جتعـله مشاركا فـعال في وضع القرارات التي .و
ــكــون األخــر من مــكــونــات ــســـتــويــات . أمــا ا تــمــسـه عــلى مــخــتــلف ا
قـراطـيـة فهـو الـتـعدديـة الـسـياسـيـة حـيث تعـطى الـقـوى السـيـاسـية الـد
ـشاركة في االنتخـابات ويفترض منح حـقها في التعبـير عن وجودها با
واطن من بيـنها الـفرص أمام تـعدد االجتاهـات السيـاسية الـتي يختـار ا
ـثــله.الــصــراع الـقــائم الــيــوم في الــعـراق هــو صــراع الـبــقــاء بـ مـن 
ـقراطية فتية حتـاول أن تثبت نفسها لـتبني لألجيال مسـتقبلها وب د
ـيت فاجلبابـرة يحاولون أن صـراع مرير على الـسلطـة هذا الصراع 
ـقراطـية بـالضـربة القـاضيـة ويتـمكـنوا من الـسيـطرة على يـسقطـوا الد
مـفـاتـيـح احلل والـعـقـد في الــسـيـاسـيــة واألخـيـرة حتـاول ان تــبـني لـهـا
مــرتـكـزاً في بــنـاء الـدولـة ولــكـنـهـا جتــد الـصـعـوبــة في مـقـامــة الـتـسـلط
قراطية والـديكتاتوريـة.إن العراق ليس حالـة استثنائـية في التجربـة الد
ـــقـــراطــيـــة وانــتـــهت إلى فـــله جتـــارب  كــثـــيــرة بـــدأت عـــلى شــكـل الــد
دكـتـاتوريـات أحـرقت األخضـر والـيـابس ودمرت الـبالد وحـرمت الـشعب
ـتـعـارف عـلـيـهـا وعـنـدما أزيل الـعـراقي من أبـسط احلـقـوق واحلـريات ا
نـظـام البـعث بـالـتـدخل الـعسـكـري اخلـارجي حـاولت كل جـهـة جاءت مع
ـنـطـقـية الـتغـيـرات الـسـيـاسيـة اجلـديـدة فـرض سـيطـرتـهـا اجلـغـرافيـة وا
قـراطيـة ودينـية ومن هـذا نسـتشف أن والـطائـفيـة بشـعارات وطـنيـة ود
الـتـوجـهــات الـتي بـدأت مالمــحـهـا أثـنــاء تـشـكــيل احلـكـومـات الــعـراقـيـة
تعاقبة كانت حتمل ب طياتها النزعة الفردية وليس اجلماعية وجتلت ا
هـذه التوجـهات بشـكل واضح وصريح وأصـبح القرار الـفردي واحلزبي
في الـعــديـد من الــقـضــايـا هــو احلـاسم وقــد يـكــون هـذا الـتــوجه وهـذا
الـطريق عـبـارة عن خطـوات نحـو إقـامة نـوع من الدكـتـاتوريـة حتت طائل
مسـميات كثـيرة في مقدمـتها مصـلحة العـملية الـسياسيـة التي أصبحت
بــفــضل هــذه الـســيــاسـة تــعــيش مــأزقـاً حــقــيـقــيــاً ومالمــحه ظــهـرت في
االنـقسامـات ب الـكتل الـسياسـية عـمومـاً .الديكـتاتـورية عـبارة عن نهج
إقـصـائي يـتـسم بــالـرؤيـة الـضـيـقـة عـلـى الـرأي اآلخـر ويـعـتـبـر االنـفـراد
واالستيالء عارض  بـاتخاذ القرارات هي أفضل وسيلة للتخلص من ا
ال العام وحصره بيـد الفاسدين الذين يعـيثون فساداً في أجهزة عـلى ا
ـؤسسات بل ويقفـون حجرة عـثرة أمام ا الـدولة بدون رقـيب أو حسيـب 
الـرقـابيـة واحملـاسـبـيـة  الـتي حتـاول تـطـبيـق القـوانـ والـتـعـلـيـمـات التي
ـقـراطـيـة ومصـالح تـرفض الـقـرارات الـفوقـيـة الـتي تـعـتـبـر مـعـاديـة لـلـد
فيد تذكير من يتناسى وليس ينسى أن هذا الـشعب والوطن ولعل من ا
الـطريق يحـمل مخاطـر جمة مـهما كـانت الصيغ الـتي تستـعمل لتـمريره
ومـصــيـر الـدكــتـاتـوريــات والـدكـتــاتـورين لم ولن
يـخـتـلف بالـكـثـيـر ولـكل واحـد منـهـمـا طـريـقة
لــلــتــخــلص مــنه وعــنــد ذلك لن يــرحــمــهم ال

الشعب والتاريخ.
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{ كـــــــراكـــــــاس( أ ف ب) - قــــــــبض
اجليش الفنزويلي على " 35إرهابيًا"
ــاضي في جـنـوب نـهــايـة األسـبـوع ا
غرب فنـزويال في منطـقة حدودية مع
كولـومبـيا تشـهد تـوترًا حـسبـما أكّد
ـدّعي الـعـام طـارق ولـيـام اخلـمـيس ا
صــعب.وأعــلـن صــعب في بــيــان بــثّه
الـتــلـفـزيــون الـرســمي "في اجملـمـوع
أوقف  35عضـوًا من هـذه اجلـمـاعات
(الكولومـبية) خالل أربع عـمليات في
ـــــــتــــــــاخـــــــمـــــــة واليــــــــة أبـــــــوري (ا
ـوقــوفـ لــكـولــومــبـيــا)".وتــابع أن ا
ا فيها جرائم متّهمون بجرائم عدة 
"إرهـــاب وجـــمع اجملـــرمـــ وجتـــارة

األسلحة والتهريب".
ــعــارضــة وتــســتــنـــكــر بــوغــوتـــا وا

الفنزويلية ومنظمات حقوق اإلنسان
وجـود مـقـاتـلي فـارك (حـركـة الـقـوات
ـســلــحــة الـثــوريــة الــكـولــومــبــيـة) ا
وجـيـش الـتـحـريــر الـوطـني مــتّـهـمـة
كراكاس بالتعمية أو بالتواطؤ األمر
الــذي تــنـفــيه الـســلــطـة.ونــشـر قــائـد
عمليات اجليش الفـنزويلي دومينغو
هـيــرنـانـديث الريث صــورا عـدة عـلى
تــويــتــر تــظــهـــر فــيــهــا الــعــمــلــيــات
الـــعـــســـكـــريــة فـي أبــوري فـي األيــام
األخـــيـــرة.وقـــال في إحـــدى رســائـــله
"ســتُـطــرد كلّ اجلــمـاعــات اإلرهـابــيـة
الـكـولـومـبـيـة ومـهـرّبي اخملـدرات أيّـا
كـان اسـمـهم".وكـانت أبـوري مـسـرحًا
في آذار/مــارس  2021القــتــتــال بــ
اجلـــيش الــفـــنــزويــلي واجلـــمــاعــات

سلحة الكولومبية أسفر عن مقتل ا
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 بحـسب احلصـيلـة الرسـميـة التي ال
تـــرد فــيــهــا اخلــســـائــر في صــفــوف
ـدّعي الـعام العـدو. الى ذلك  أعـلن ا
في مـنطـقة مـانـهاتن اخلـمـيس غداة
هـــجـــوم عـــلى دبــــلـــومـــاسي كـــوري
جــنــوبـي في مــديــنــة نــيــويــورك أن
فـــريـــقه يـــحـــقـق في أكـــبـــر عـــدد من
اجلــرائم ضــد أشــخــاص من أصــول
آسـيـويـة مـنـذ إنـشـاء وحـدة خـاصـة
ـدّعي العام منذ أكـثر من عـقد.وقال ا
انـهاتن ألـفـ براغ "لألسف يـحقّق
ـة كـراهـية مـكتـبـنـا حـالـيًا بـ 33جر
عنصـرية بدوافع أحـكام مسـبقة على

أشـخـاص من أصــول آسـيـويـة وهـو
أكبر (رقم) سجّلنـاه منذ إنشاء وحدة
مــكــافـــحــة اجلــرائـم الــقــائـــمــة عــلى
الـعـنـصـريـة في الـعـام ."2010وأشار
إلى أنـه تــابع "جــرائم كــراهــيــة ضــد
اآلســيــويــ أكــثــر بــأربع مــرات" في
الــعـام  2021مــقــارنــة بــالــعــام الـذي
سبقه.وتـزايدت الهجـمات العـنصرية
جتــــــاه األشـــــخــــــاص ذويي أصـــــول
ـتـحـدة مـنـذ آسـيـويـة فـي الـواليـات ا
الـعام  2020وبدايـة جـائـحة كـوفـيد-
 .19ويلقي بعض الناشط اللوم

عـــلـى خـــطـــاب الـــرئـــيس األمـــيـــركي
الــســابـق دونــالــد تــرامب الــذي كــان
يـصـف كـوفــيـد- 19بـأنـه "الـفــيـروس
الــصـــيـــني".وعـــزت الـــســـلــطـــات في
نيويورك ارتفاع الهجمات العنصرية
إلى اضــطــرابـات نــفــسـيــة لــدى عـدد
كـــبــــيـــر من اجلـــنـــاة وهي مـــشـــاكل
تــفــاقـــمت بــســبب تــعــطل اخلــدمــات
االجــتـمــاعـيــة خالل فـتــرة اجلـائــحـة
الـتـي ضـربت أكـبــر مـديـنـة أمــيـركـيـة
ـانـهـاتن ـدّعي الـعـام  بـشـدّة.ونـشـر ا
ألـفــ بـراغ هـذه األرقـام مــعـلـنًـا عن
مـشـتـبه به يـبـلغ  50عـامًـا في هـجوم
ارتُكب في  23نيـسـان/أبريل في حيّ
ايــست هـارلـم ضـد "مــهـاجــر صــيـني
يــبــلغ  61عــامًــا يُــدعى يــاو بــان مــا"
تـوفي بـعـد أشـهـر مـتـأثـرًا بـجـروحه.
ـشـتـبه به الـذي كـان مالحـقًا واتّـهم ا
أصــــــــلًـــــــا بــــــــالــــــــقــــــــتـل لــــــــدوافع
عــنــصــريــة.ومــســاء األربــعــاء جُـرح
دبـلـومـاسي كـوري جـنـوبي من أفـراد
ــتــحـدة في بــعــثـة بالده لــدى األ ا
نيـويورك بـعـد أن تعـرّض لهـجوم من
"رجـل لم حتــدّد هـــويــتـه" حــســـبــمــا
أعـــلــنـت اخلــمـــيس وزارة خــارجـــيــة
كوريا اجلنوبية التي لم حتدّد ما إذا
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الـــــســـــودانـــــيــــة وصـــــور قـــــتـــــلى
االحتـجاجات نتـيجة الـقمع والذين
بـلغ عـددهم عـلى األقل  79شـخـصـا
منـذ االنقالب العـسكـري في تشرين
األول/أكــتــوبــر مــطــالــبــ بــحــكم
ـسـؤول عن قتل مـدني ومحـاسـبة ا
ـتــظـاهـرة ـتــظـاهـرين.ووصــفت ا ا
ـسيـرة بـأنـهـا "موكب رؤى بـشـيـر ا
ــوكب 14 تـــنــشـــيــطي حتـــضــيـــرا 

فبرايـر(شباط) لدعـوة أكبر عدد من
الــنـــاس لــلــمـــشــاركــة".كـــمــا أغــلق
احملــــتـــــجــــون بــــعـض الــــشــــوارع
الـرئــيـسـيـة فـي جـنـوب الــعـاصـمـة
بــــــــــــــــوضـع حــــــــــــــــواجـــــــــــــــز مـن
احلـجــارة.وحــاولت مـجــمــوعـة من
ـتـظــاهـرين الــتـوجه إلى الــقـصـر ا
الـــرئــاسـي إال أن قــوات الـــشـــرطــة
ـسيل أطـلقت عـليـهم قـنابل الـغاز ا

لـلدمـوع بحـسب صـحافي لـفرانس
بــرس.وقــال شـــاهــد من مــديــنــة أم
درمان لفرانس برس "جتمع حوالى
ألف مـتــظـاهــر في شـارع األربــعـ
ــديــنــة يــحــمـلــون األعالم بــوسط ا
وصــور الـشــهــداء ويــهـتــفــون ضـد
الــعــسـكــر".وأفــاد شــهــود أن قـوات
سـيل لـلدموع األمن أطلـقت الـغاز ا
ـتظـاهرين في مـرة أخرى لـتفـريق ا

أم درمـــان وشـــرق اخلـــرطـــوم.وفي
وقت مـــتـــأخــر اخلـــمــيـس دهــست
شـــاحـــنـــة رجال بـــعـــدمـــا جتــاوزت
احلـواجـز التي اقـامـهـا متـظـاهرون
في شـمال اخلـرطوم وفق مـا افادت
ـنـاهـضة ـركـزيـة ا جلـنـة االطـبـاء ا
لالنـــقالب مـــحـــمـــلــة الـــســـلـــطــات
مـــســــؤولـــيـــة مــــا حـــصل.وجـــاءت
احـتـجـاجـات اخلــمـيس تـزامـنـا مع
عــودة مـحــمـد حــمــدان دقـلــو نـائب
رئـيس مــجـلس الــسـيــادة من دولـة
بادرة االمارات التي كانت رحبت 
ـــــتـــــحـــــدة حلل االزمـــــة في األ ا
ـــعــروف الـــســـودان.وكـــان دقــلـــو ا
بـ"حميـدتي" في زيارة إلى االمارات
لبـحث "مسـار العالقـات السـودانية
اإلمـــــاراتـــــيـــــة وســــبـل دعـــــمـــــهــــا
وتـعـزيــزهـا" بـحـسب وكــالـة أنـبـاء
السودان الـرسميـة.وطالب اجملتمع
الـــدولي بــاالفـــراج عن الــقـــيــاديــ
عـارض وكتـبت سفيـرة النروج ا
في الـســودان عـبــر حـســابـهــا عـلى
مـوقع تـويـتـر أن "حــمـلـة الـتـوقـيف
التي طالت السيـاسي والناشط
والـصـحـافـيــ تـقـوض جـهـود حل
األزمـة".وكـتب الـسـفـيـر الـبـريـطاني
جايـلز لـيفـر أن التوقـيفـات األخيرة
"تــــظــــهـــــر افــــتـــــقــــارا إلـى حــــسن
ـتـحـدة الـنـيــة".وحـذرت الـواليــات ا

الــتـي أوقــفت صــرف  700مـــلــيــون
ــــــــســـــــاعـــــــدات من أن دوالر من ا
اسـتـمـرار حـمـلـة الـقـمع سـيـكون له
"عـواقب".وقـالـت الـقـائـمـة بـاألعـمال
األمـــيــركــيـــة في الــســـودان لــوسي
تـامـلـ في تـغـريـدة نـشـرت نـسـخة
مـنــهـا بــالـعـربــيـة لــيل األربـعـاء إن
"االعـتـقـاالت واالحـتجـاز الـتـعـسفي
لــشـخــصـيـات ســيـاســيـة ونــشـطـاء
ــدني والـــصــحـــافــيــ اجملـــتــمـع ا
ـــبـــذولــة حلل تـــقـــوض اجلــهـــود ا

األزمة السياسية في السودان".
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ويـــشــهــد الــســودان احــتــجــاجــات
مـتـواصــلـة تـتـخـلّــلـهـا اضـطـرابـات
وأعــــمـــــال عــــنف مـــــنــــذ االنــــقالب
الـعسـكري الـذي نفـذه قائـد اجليش
عـبـد الـفـتـاح الـبـرهان فـي اخلامس
والـــــــعــــــــشــــــــرين مـن تــــــــشــــــــرين
دنـي األول/أكتـوبر حـ أطاح بـا
الذين تقاسموا مع اجليش السلطة
بـعـد سـقـوط الرئـيس الـسـابق عـمر
الـبـشيـر.وتـنفي الـشـرطة اسـتـخدام
ـتـظـاهرين الـرصـاص احليّ ضـدّ ا
وتـقول إن ضـابطـاً طُعن عـلى أيدي
مــتــظــاهــرين خالل االحــتــجــاجـات
األخــــيـــرة مـــا أدّى الـى مـــصـــرعه
باإلضـافة إلى إصـابة الـعشرات من

أفراد األمن.

( أ ف ب) - جتـــددت {اخلــــرطــــوم
االحـــتــــجـــاجـــات في الــــعـــاصـــمـــة
الــســـودانـــيـــة ومــديـــنـــة أم درمــان
اجملــــاورة لــــهـــــا اخلــــمــــيس ضــــد
االنقالب العـسكري الذي نـفذه قائد
اجلـيش عـبـد الـفـتـاح الـبـرهـان قبل
أكــثــر من ثالثــة أشـهــر وذلك غـداة
اعــــــتـــــــقـــــــال اثــــــنـــــــ مـن قــــــادة
عـارضة.واألربعـاء اعتـقلت قوات ا
األمـن الـسـودانـيـة قـيـاديـ بـارزين
في ائــــتالف قــــوى إعالن احلــــريـــة
والتغيـير التي تقـود االحتجاجات
ضد االنـقالب العسـكري هـما وزير
شــؤون مــجــلـس الــوزراء الــســابق
خـالـد عـمـر يـوسف ووجـدي صـالح

تحدث باسم االئتالف. ا
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وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس
أن مـســيــرة اخلـمــيس الــتي شـارك
ـعـتاد إلى فـيـهـا االالف لم تتـجه كـا
القـصر الـرئاسي بـوسط اخلرطوم
ـا هي تـظاهـرة دعت لـهـا جلان وإ
قـاومـة بـاألحـيـاء الـسـكـنـيـة.وقال ا
ــقــاومــة بــدون قــيــادي مـن جلــان ا
الــكـشـف عن اســمه لــفـرانـس بـرس
"مـوكـب الـيـوم خـارج اجلـدول وهـو
مـحاولـة لتـنويع الـعمل الـثوري مع
ـــعــلـــنــة إلى ـــواكب ا االلــتـــزام بــا
تـظاهرون األعالم القـصر".وحـمل ا

في أرض الـسـواد يـبـحث الـعــراقي عن الـعـدالـة فال يـجـد ال األرضـيـة الـتي
أوعـدتنـا بهـا اإلنقالبـات العـسكـرية الـدمـوية وال الـسمـاوية الـتي بشـرنا بـها
ـوشـومــة جـبـاهــهم بـالــوشم الـزائف لــلـزهـد ــؤمـنــون األتـقـيــاء الـورعــون ا ا
ن رافـقـوا احملـتل وكـانـوا أدواته. تـبـ ال حـقـاً وبـعد والـتـعـفف والـوطـنيـة 
فـوات األوان أن تلك الـوعـود لم تكن إال مـجمـوعـة أكاذيب أطـلـقهـا طامـحون
ن حـولـوا الـعـراق الى حـلـبـة صـراعـات أكلت ال واجلـاه  الى الـسـلـطـة وا
ـستـوى مـعيـشة ـتاحـة للـنـهوض  األخـضر والـيابس وأتـلـفت كل الفـرص ا
أبـناءه وأتت عـلى خيـرة عقـوله ومواهـبه. بالي الـدوالرات أهدرتـها األنـظمة
. ـصيـرية أو عـلى شراء الذ عارك ا الـسابقـة إما عـلى تسـويق شعـارات ا
لـكن تلك األنظـمة فـعلت الـقليل الـقلـيل على األقل. لقـد بنت مـدارس وشيدت
سـتوطـنة مـستـشفـيات وفـتحت طـرقاً وشـنت حربـاً على األمـية واألمـراض ا
لـكن مـا أجنـزته بيـد خـربـته بـالـيـد األخـرى وهو مـا يـفـعـله احلـكـام احلـمقى
عـادة. لكن القادم مع اإلحـتالل كانوا أشد سوأ وأكثـر إيغاالً باألذى. لقد
ـتاحـة إلنتـشال هذا ـنطق الـثأر والـغنيـمة فـأحرقـوا كل الفرص ا تـصرفوا 
الـوطن والنـهوض به من حتت الـرماد. لـقد عمـلوا ومـنذ الـلحـظة األولى على
شرعـنة السرقة والفسـاد والتبعية ونشـر الثقافة الطائـفية التي ما بنت وطناً
في يـوم مـا. مـاذا كـانت حـصـيـلـة عـشـريـن عـامـاً تـقـريـبـاً من الـهـيـمـنـة عـلى
زيد من نهب ثروات الـسلطات وإمتالك مفاتيحها? ال شيء. ال شيء سوى ا
ـزيد من الـتبـعية ـرض واألميـة واألشد خـطراً ا الـبلـد مع مزيـد من الفـقر وا
لـيس للـكبـار فـقط بل للـصغـار أيضـاً. خالل عـشرين عـاماً نـهضت دول من
اذا لم يـفعل الـعدم وتـبوأت الـصدارة في قـائمـة أقوى إقـتصاديـات العـالم. 
كن ـؤمنـون اجملـاهدون شـيئـاً كهـذا? الـسبب واضح جـداً وبـسيط جـداً و ا
تـلخـيـصـة بعـبـارة واحدة تـقـول: إنه غيـاب الـوالء لـلوطن. الـلـصوص ال وطن
لـهم. ال أحد لـديه أدنى إحسـاس باإلنـتمـاء الى وطن ثم يفـعل ما فـعله هؤالء
ـشهـد اخملـجل لـلـعـراقـيـ الذين سـتـحـيل أن يـسـتـمـر ا بـهـذا الوطـن. من ا
يـنبشون وهم أمام كاميرات العالم في مكبات النفايات بحثاً عن كسرة خبز
أو بـقايا طـعام بينـما بلـدهم هو من أغنى بـلدان العالم.
أال يـحـتاج الـعـراق والـوضع هـكذا الى تـشـرين تـنهض
من جـديد عـساهـا تـرسم ولو ظل إبـتسـامة واعـدة على

الي الغارقة في بؤسها?. شفاه ا

بغداد
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نقـترح عـلى رئاسـة الوزراء ومـجـلس القـضاء األعـلى ووزارة الدفـاع والداخـليه
وجـمـيع وزارات الـدولـة بـإضـافـة حتـلـيل تـعـاطي اخملـدرات أسـوة بـتـحـليـل عـقد
الزواج عـند تقد الـشخص على تعـي أو قبول في جـامعة أو كلـية وحتى عند
ستمـسكات الي هي ( البـطاقة الوطـنية أو السكن تقـد الشخص على حجـز ا
أو الـتـمـويـنـية وغـيـرهـا )  والـتـحـلـيل غـيـر مـكـلف مـاديـا لـلـكف واحلـد مـن هذه
الـظـاهرة اخلـطـيـرة التي أخـذت مـنحى كـبـيـرا في عمـوم عـراقـنا احلـبـيب ونحن
ـة بـشعه جـدا يـرتكـبهـا مـتعـاطي اخملدرات الـيـوم كل صبـاح نـصحى عـلى جر
ـة الشـنيـعة الـتي أودت بحـيـاة القـاضي الشـجاع احـمد فـيصل وآخرهـا اجلر
خصـاف قاضي التحـقيق اخملتص بقـضايا اخملدرات في مـحافظة مـيسان وانا
سـبق وكــتـبت مــوضــوع جـدا مــهم بـهــذا اخلـصــوص و نــشـره في أكــثـر من
صـحـيفـة ومـجـلة حتت عـنـوان (( حرب الـعـراق الـثالـثـة اخملدرات واخـطـارها ع
وافقة على عنـية التي ذكرتـها باالعلى بـا اجملتـمع )) وعليه نطلـب من اجلهات ا
ادراج فقـرة حتليل اخملـدرات عند تقـد الشخص على
اي شي في الـعـراق ولـكي يــكـون رادع مـهم لـلـحـد من

ة اخملدرات .  جر
وارجــوا من جــمــيع زمالئــنــا والــبــيــجــات واألصــدقــاء
ـنـاشـدة إلى اجلـهات اخملـتـصـة التـخاذ إليصـال هـذه ا

ناسب فيها . القرار ا
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( أ ف ب) - طـالـبت حـركـة { جـنـيف
بإجـراء مـحـادثـات مـبـاشرة طـالـبـان 
مع اجملـتـمع الـدولي الـذي ال يـعـتـرف
بــهـا رسـمــيـا بــهـدف احلــصـول عـلى
مساعدات إنسانية ألفغانستان وفقا
لـبــيـان صــادر عن وفـد يـقــوم بـزيـارة
الـى جــنـــيف.ونـــاشــد وفـــد طــالـــبــان
وجود ؤلف من نحو  10أعضاء وا ا
في ســويـســرا إلجــراء مـحــادثـات مع
ـنظـمـات غيـر احلـكـوميـة "اجملـتمع ا
ــــضي قـــــدمـــــا مع إمــــارة الــــدولـي ا
أفـغـانـســتـان اإلسالمـيـة عـلى أسـاس
ـسـاءلـة واالسـتـجـابـة الـشـفـافــيـة وا
ــــــســــــاعـــــدات لــــــلــــــحــــــاجــــــة إلـى ا
اإلنـــســانــيــة".ومــنـــذ تــولي طــالــبــان
السـلطـة في كـابول في آب/أغـسطس

 2021بعد انسحاب القوات
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 األمـيـركـيـة والـدولـيـة األخـرى تـهدد
أزمــة اقــتـصــاديــة ومـالــيــة أكــثـر من
نصف سـكان الـبالد باجملـاعة.وتـدعو
تحدة منذ شهور إلى تخفيف األ ا
فـروضة على كـابول منذ العقـوبات ا
آب/أغسـطس  2021لـتـجـنب انـهـيـار
الـــبالد.وتـــمـت دعــوة وفـــد طـــالـــبــان
بـرئاسـة وزيـر الصـحـة كـالنـدار عـباد
إلى جـنـيف من قـبل مـنـظـمـة "أبل دي
جـنـيف" غـيــر احلـكـومـيـة الـتي تـقـوم
دنيـ في مناطق بحمالت حلـمايـة ا
الصراع وتنشط منذ سنوات عدة في

أفغانستان.
وكــانت الـزيــارة أيـضــا فـرصــة لـوفـد
طالـبان لـلقـاء رئيس مـنظـمة الـصحة
ـــيـــة وإجـــراء مـــحـــادثـــات مع الـــعــا
الـصــلـيب األحـمـر الــدولي بـاإلضـافـة
ا في إلى دبـلـوماسـيـ أوروبـيـ 
ـــــثـــــلــــو وزارة اخلـــــارجـــــيــــة ذلك 

السويسرية.
وقالت سويـسرا اخلمـيس إن الزيارة

"ال تـــشـــكـل شـــرعـــيــــة أو اعـــتـــرافـــا"
بـطــالـبـان مـشـددة عــلى أنـهـا عـبّـرت
بوضوح عن توقـعاتها بـشأن احترام
حـقـوق اإلنسـان والـقـانـون اإلنـساني
. ـدنـيـ الـدولـي وحـمـايــة الـسـكــان ا
ورفض الرئـيس األميـركي جو بـايدن
اخلـمـيس تـقـاريـر تـفـيـد بـأن اجلـيش
األمــيــركي انــتــقــد تــعــامل إدارته مع
االنسـحاب األمـيـركي من أفغـانسـتان
اضي والذي أنهى عقديْن من العام ا
احلــــرب.وورد في تــــقـــريــــر نــــشـــرته
صـحـيـفـة واشـنـطن بـوست شـهـادات
أدلى بـهـا قــادة عـسـكـريـون قـالـوا إن
الــبــيت األبــيض ووزارة اخلــارجــيــة
تــركــا الـتــخــطـيط خلــروج اجلــيـوش
األمــيــركــيــة من أفــغــانــســتـان لــوقت
مــتــأخــر جــدًا وجتــاهال انــتــصـارات

حركة طالبان.
وأكّـد بـايــدن في مـقـابـلــة مع لـيـسـتـر
هــولـت من "ان بي سي" أن الـــصــورة
الـتـي رسـمـهــا ضـبـاط خـالل حتـقـيق
رســمـي لــلــجــيـش "لــيــست مــا أُفــدت
بـه".وشــــــــدّد عـــــــــلـى أنـه "يـــــــــرفض"
الــشـــهــادات الــتي وردت فـي تــقــريــر

اجليش.
ودافع بايـدن عـدّة مرّات عن الـطريـقة
التي أنـهى فـيهـا احلـرب التي فـشلت
في دحــــر طــــالــــبــــان الفــــتًــــا إلى أن
الـرؤسـاء الـســابـقـ وعـدوا بـايـجـاد
مخـرج من أفغـانسـتان طـيلـة سنوات
لكن لم يتمكّنـوا من القيام بذلك.وقال
بـايـدن اخلـمـيس "لم يـكن هـنـاك وقت

مناسب للخروج".
وأضـاف أنـه لـو لم يــدفع بـاجلــيـوش
األمـيـركـيـة إلى مـغـادرة أفـغـانـسـتان
لــكــان عـدد اجلــنــود األمـيــركــيـ في
أفــغـــانــســـتـــان بــحـــاجـــة إلى زيــادة
"كـــــبــــيـــــرة" و"لــــعـــــدنــــا إلـى حــــرب

االستنزاف هذه".
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عمان 

سـتنصرية فقط فيها كانت مكتبة ا
خازن ومشرف ومناوب...

هل تـعـتــقـد ان ابـنـاء هــوالكـو عـنـد
مـجـيـئـهم الى  بـغـداد يـسـتـأجرون
دورا ويقيمـون فيها بـسبب منعهم

السكن بالدور احلكومية?
ـــــدرســــة وعـــــنـــــدمــــا يـــــأتـي الى ا
ــسـتــنـصــريـة يــتـحــفّى ويـوصي ا
اجلالسـ من الطالب والـعلماء اذا
بلغكم سالم من السلطان فال تردوا

سالمه..!.
اذا? يسألونه 

الن الـسلـطان يـقـول: " ما أنـتم  فيه
ا أقوله" . خير 

 اسـتـاذ طـارق حـرب  كـنـا في حـالة
حرب معك..

 سيدي الكر بغداد ال سكوت لها
وبارك الله فيك..

كـنت احتـدث مع عــظـمـاء الــعـظـيم
االول ..االعالمـي االول في احلـــيــاة

العربية.. االستاذ سعد البزاز..
وحـــــضـــــرتك واالســـــتــــاذ حـــــيــــدر

األنصاري ..
 "ان شاء الله في األسابيع  القادمة
ال تـخــيب أمـلي فـي حـلــقـات أخـرى
اتمناها في احللم  وأسأل الله  ان
تــكـون احلـلـقـة الـقـادمـة في أواسط

احلديث ال في أطرافه.
  وإلى هـنـا سـكنَ احلديـثُ ولم تزلْ

للذكريات بقية وبقاءُ .
} } }

طـــارق حــرب  –اطـــراف احلــديث –
االعالن 

كان  من عشاق بغداد السائرين في
دروبها ; الـسادرين في حـبها ; يرد

على مناوئيها 
} } }
 قصورهم تدل عليهم 
} } }

 في حلــظــة درامـيــة نــادرة يــحـاور
طــابـوقــة نـافــرة في جــدار بـبــغـداد

العامرة 
} } }

كانت جلـنابه امنـية لم تتـحقق قبل
غيابه !

} } }
ستشار االراحل الكبير احملامي وا

ؤرخ البغدادي  القانوني وا
 طــارق حـــرب في آخــر حـــوار قــبل
اخلتام الصادم في اطراف احلديث

على الشرقية 
نص 1

كــان آخـر عـهـده في الـدنـيـا مـاتـركه
حملبيه بتوقيعه ...

 مـــوســـوعـــة الـــتـــراث الـــبـــغــدادي
بـجـزئـهـا الـسـادس عن مـتـمـاجـنات
بغدادية  بالف صفحة وصفحة عن
مديـنة الـليالي االلف وعـليـها زيادة
بليلـت ; كان ابنا بـارا بامه الفتية
التي شاخت شنـاشيلهـا وقبابها  ;

ابالمها وجروفها .
ـا مـلـكت  بــغـداد الـتي الف فـيـهـا 
يداه ومداده طـيفا هـائال من تآليف
وتصانيف وصحائف محب ; سادر
في عشقه يسري على غير هدى في

دربه .. 
مـحب لــلـقـشــله ; نـزهـته  الــعـظـمي
حــولــهــا وحــوالــيـهــا فـي اكـثــر من

جوله 
انه رغـم كل مــاوضع بــعــشـرة االف
صـفحـة يعـتـقد إنه مـاكتـبه ليس اال

وجيز الوجيز ...
نص 2

كــان شـعــاره : التــقل الا عـرف ..بل 
سوف اعرف 

 هـــذا الــســـائـــر الــســـادر الــراكب ;
السائق ; الباسم ; احلالم ; اجلوال
;..كــــان ديـــنــــدنه ان يـــشــــيع احلب

واخلير واجلمال 
 سـتــمـر اول جـمــعـة عــلى بـغـداد –
ويومـها من عـجائب االسالم االربع
; وقــد تـخــلف عن حــضــور يـومــهـا
ـتنـبي الـذي كان االثـير في شـارع ا
هو من عالئمـه الفارقة  .. لـقد القى
ابن حـرب عـصاه وخـتم مـنـاه وقال

على الدنيا السالم ..
نص 3

عـــــرفــــتـه احملــــافـل مــــحـــــاضــــرا ; 
طـابع مؤلفا واحملاكم متـرافعا ; وا
; والقـنوات مـحلال ; لـقد مأل الـدنيا
وشغل الناس ; وكان يـسير ببغداد
مــتــفـقــدا كل حـنــيـة فــيـهــا بـحــنـان
اليـعـرفه اال من شب عـلى حـبـها من

غيب ! اليفاعة حتى ا

فــــنـــوري بــــاشــــا - رحــــمه الــــله -
اســـــتــــوزر فـي بــــغــــداد  14 وزارة
والـــــوزارة  15 هـي وزارة االحتــــاد

الوطني.
{ هل كـان فريد عـصره في تلك احلـقبة

الزمنية? ألم تنجب النساء غيره?
- نعم ....ولم تنجب مثله ..

اذا?  }
-  تــأسـيـس وزارة الـهــاشــمــيـ
ــــــــــوجب (االردن والــــــــــعـــــــــراق) 
الدستـور.. ورئيس االحتاد االردني
ـلـك فـيــصل حــيث الــعــراقي هــو ا
جـــاء ابـــراهــيـم هــاشـم بــاشـــا ابــو
عـقـلـ (االردني) الـذي سُـحِل فـيـما
بـعــد مع نـوري ســعـيــد- رحـمــهـمـا

الله.
ـــا انــتم ابـــراهــيـم بــاشــا قـــال: طــا
الــعــراقــيــ اخــذ اول مــنــصب 
وهو منصب رئاسـة االحتاد بقيادة
ــلك فــيــصل . امــا نــحن فــنـطــمح ا

نصب (رئيـــس الوزراء)
نـوري باشـا كان صـاحب فكـر ثاقب
وكالم غالب فقال البراهيم باشا انا

موافق بشرط!!
ـوجـب الـدســتـور ... نـحن نــتــفق 
فسأل (توفيق الـسويدي) كم الكلفة

الواجب دفعها للموازنة األردنية?
قــال الــســويــدي: الـعــراق يــجب أن
ــــوازنــــة ــــئــــة من ا يــــدفع  80 بــــا
األردنـيـة .. قـال: ال مـانع انت تـكون
ـبـلـــغ رئـيس وزراء بـعـد تـقـلـيص ا

ئة.  الـ7 با
نــوري بـاشــا الـذي قــاد الـعـراق من
والية يسـمونها (واليـة بغداد) لذلك
عـــنـــدمــا تـــقـــرأ (جـــنـــابك) قـــانــون
الـــعــقــوبــات الـــبــغــدادي وقــانــون
اذا اصـول احملـاكـمـات الـبـغـدادي..
سمي بـ البـغدادي ?? ألن بغـداد لها

لها تأريخ ..
امـا الــبـصــرة فـكـانـت فـيـهــا حـركـة
شديدة لالنفصال في   1920و 1921
الن طــالب الــنــقــيب - رحــمه الــله-
نــقـــيبُ اشــراف الــبـــصــرة  في ذلك
الــوقت قـــال: اذا لم اجــلـس مــلــكــا

سأفصل البصرة عنكم!!
حـدثـني عـن  دخـول االجنـلـيـز سـنة
م حـتى أربـط سـؤالي بـحـادثـة1917

دخولهم ..
هـل كــــــان في 11 اذار الــــــســــــاعـــــة
التـاسعة مـساءً وكان يـوم مطير..?
جـاءوا  مــعـهـم بـكــامـيــرا وصـوروا
الـدخـول أخـبـرني عن وقت  دخـول

الكاميرا الى العراق ?
كتب مـؤرخ عن دخول االنـكلـيز الى
بــــغـــــداد ووثق االحـــــداث حلــــظــــة
بـــلـــحــظـــة وعـــنـــدمـــا ذهــبـــوا الى
الـــســـراي ال بل حـــتـى صـــور لـــنــا
البغداديات عندما رأينَ نزول العلم
ـــكـــانه الـــعـــلم الـــتـــركـي ووضع 
االنكليزي فبدأنَ بالبكاء .. مرددات
شعار: (راح الدين راح الدين!! ) ..
فــخـيــر مَن قـدم خــدمــة لـبــغـداد هم

االنكليز ..
مــاذا تـقـول ابـا زيـاد حـيـرتـني مـرة
سعيدي ومـرة  انكليزي .. انت مع
من ??  ال تــســتـــطــيعُ تــخـــطــئــتــهم

بسهولة
هم من وزّع  لــقـاح الــكـولــيــرا عـلى
ــوت  اهل بــغــداد وانــقــذهم من ا
"وســتــانــلي مــود " لم يُــعـطَ جــرعـة

منه ومات بسبب الكوليرا ..
ـا هـو امتـنع عن اخـذه ال يـعني ر

انهم منعوه.
ال  االمــر له ابـعـاد ومـعـانٍ بـعـيـدة
حـــــــســـــــبـــــــهـم انـــــــهـم  في  1924م
اسـتحـصـلـوا على قـرار من مـجلس
ـــوصل  الى الـــعـــصـــبـــة بــأعـــاده ا

العراق ..
اعـــود لـــســؤالي: انـت  لم جتب عن

التوثيق  بـ الكامــيرا..
ال هي تــرجع الـى الــقــرن الــتــاسع
عشر من العهـد العثماني محاوالت
الــتــصـويــر والــتــصــويـر  –عـادة -

وصل. سيحيون من اهل ا ا
{ انت  –االن - مع مَن تـتــمـنى الــتـقـاط

صورة (سيلفي) ?
- مع مـــحــمــود بـــاشــا الــذي صــار
رئـــــــيـس وزراء  او  مـع احـــــــدٍ من
عــائــلــة الــســويــدي (عــنــدنــا ثالث
عـوائـل من كل عـائـلـة خـرجَ رئـيـسـا
وزراء) هـــم كــل مــن:  نـــــــــــــــــــــاجــي
وأخوه السويـدي- نقيب احملـام 

توفيق السويدي ايضا..
ويــاســ بــاشـــا الــهــاشــمي  وطه

واليا. والوالي درجة ثالثة أي درجة
وزير.. (باشا من تكول باشا

طـلـعت الـشُّمـيـسة عـلى قـبر  عـيـشة
عيشة بنت الباشا

{ من هي عيشة حقا?  
- عـــيـــشــة هـي ابــنـــة والي بـــغــداد
ونــتـكـلم عن الـعــوائل الـتي حـصـلت
ولـــدي عــائـــلــة عــلـى لــقـب "بــاشـــا" 
مسـيحـية وحيـدة حصـلت على هذا
اللقب هي: (عائلة عيسائي او عائلة
الـــونـــد ) وأن اغـــلب الـــبـــغـــداديـــ
ـغتـرب خارج ) ا االوائل (االرمنـي
الـعـراق فاحتـوني بـهـذا االمـر حتى
ــشـــهــور ـــصـــور ا وجــدت أبـــنــاء ا
(ارشـر) كـمــا وجـدت ابـنــاء (حـكـمت
سلـيمان) كذلـك. انت نسيت (سـليمة
بـاشـا) يـهـوديـة..  كـيف حـصـلـتْ علـ

اللقب??
العوائـل البغداديـة التي لقـبت بلقب
(بـاشـا) عـوائل مـحـدودة جـدا.. لـقب
"الـباشـا" لبـعض  للـنسـاء??.هل منح

لقب
سليمة باشـا اخذت لقب الباشا  لو
راجـعت بغـداد لـوجدت اسـاس في
منح لفظ (بـاشا) االساس االول:  ان
سلـيمـة باشا اجـادت الغـناء في تلك

الفترة.
{ نوري السعيد منحها اللقب?

- نـعم; ألنهـا جـاءت في فـترة  "زكـية
جــــورج"  "وســـــلــــطـــــانه يـــــوسف"
ُالية" "ومنيرة الهوزوز" "وصديقة ا
من الـصــدق  حـيث اجـادت  وكـانت
ـلهى اما من افضل اجلـالس في ا
مـلهى االهـالي او مـلهى اجلـواهري

قال: عشتِ سليمة باشا ..
وهنـاك رأي آخر ان (سـليـمة بـاشا )
اخــذت لـقب  الــبــاشـا مـن  روجـيــنـا

أختها األكبر.
{ أخذت اللقب من روجينا?

- نعم ..
الــــراجح انــــهــــا اخــــذته مـن نـــوري

السعيد .
عـلى ايـةِ حـال  لـكـن  اقـولُ روجـيـنا
باشا الن سـيارتها فـخمة وسيارات

كاظم باشا  تأتي إلى بيتها..
  فـالـسـفـارة البـريـطـانيـة  في مـحـلة
ـنـطقـة احملـصورة ات وهي ا الـكـر
مــــــــا بــــــــ وزارة الــــــــعـــــــدل  –في
الـصاحلـيـة وما بـ شـمال الـسيف
ـنــاطق لـذلك ان اهل وســواهـا من ا
ـــات عـــنــدمـــا تـــســألـــهم من الـــكــر
مـــخـــتـــاركم? يـــقـــولـــون: الـــســـفـــيــر
الــبـريــطـاني.. وفــيـهــا من الـقــصـور
احملدودة وقـصر ابن شـعشـوع الذي
رحـمه ــلك فــيــصل االول  – ســكــنه ا

الله -
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{ ابن  شعشوع  يهودي?
- ما زالت امالكُهُ موجودةً إلى االن
قــضــيــة عُــرضت امــام احملــاكم قــبل

أيام..
{ عُرضت عليك?

- ال  على عقار هو مبنى يقع بجهة
كــلــيــة الــفــنــون اجلــمــيــلــة  - قــرب
اجلسـر احلـديدي-  حـيث وجدت ان

الك شعشوع افندي.. أحد ا
ــطل عــلى الــشــاطئ قـرب وقــصـره ا
اجلــسـر احلــديـدي  مــازال مـوجـودا

وبيع الى بيت (بنية) 
فـالـبــغـداديـون الـقــدامى لم يـسـمـوه
قـــصـــرا مـــالم تـــكن له اطـاللــة عـــلى

الشاطئ ..مهما كانت مساحته .
ُـميـز.. قصـر انا زرته.. بـيت أم  ا

لكنه ليس على الشاطئ?!  ..
ُــمـــيــز) هــؤالء كــانــوا بـــيت (أمــ ا
وكالء لــعــادلــة خــاتــون - صــاحــبــة
امالك مــحــكــمـة شــرعــيـة الــرصــافـة
ـركـزي فـهي الــواقـعـة خـلف الـبـنك ا

ميز.. عمة بيت ا
فـمن الـقـصور هـو قـصـر عبـد الـقادر
اخلــــضــــيـــري - رحــــمه الــــله -  في
مـــنــطــقــة الــســـنك الــذي كــان نــواة
لتأسـيس اجليش العـراقي فيه غرفة
صـغــيــرة بــالـقــشــلــة يـجــلس فــيــهـا

مؤسس اجليش او(ابو اجلـيش).
  انت مــتـزوج ام زيـاد زواج(شـغـار)
بـالــلــهــجــة الــدارجــة يــســمـ( گــصـة

بگصة)..
أروي لك قصة عن (الشغار) (الكصة
بكصة) الثن كبار هما: نوري باشا
- رحــمه الــله -  تــزوج من نــعــيــمـة
الـعسـكري  أخت جـعـفر الـعسـكري
وجعفر العـسكري - أيضا تزوج من
فخرية السعيد أخت نوري السعيد

وقـــــال: ال تـــــســـــمــــــوني (لـــــويـــــز
ماسنيون)...

{ ماذا نطلق عليك من اسم? 
قال: (عـبده لويــز ماسنـيون) وانا
مـا زلـت أقـرأ االوراق الـتي كـتـبـهـا

رحوم عباس العزاوي..  ا
ويــأتــيك االن مـن يــدعي الــثــقــافــة

ويتحدث لك..
{ مَن تقصد ? 

أقصد بعض من يدعي الثقافة..
اذا تسميهم?  }

حـــمـــار في الـــثـــقـــافـــةِ يـــدعـــيـــهــا
كدعوى ال حربٍ  في زيادِ

حـيث جـاء لـويـز مــاسـنـيـون سـنـة
ــجــلس1945 م وعــقــد مــؤتــمــراً 
االب "انـــســتـــانس الـــكــرمـــلي" في
ــنـــطــقــة الـــكــنــيـــســة الــواقـــعــة 
الـشـورجـة ألفضل مـثـقـفي بـغداد 
أال وهــو عـبــاس الـعــزاوي -رحـمه

الله.
درس لويز مـاسينـون في بغداد ما
ب سنة (  -1907و  1908م ) وقبل
أيـام ذهـبت الـ الـكـاظـمـيـة لـلـبـحث
عن  بيت (محمد احلكَّاك) ابن هذه
العائلة الـتي عملت اخلتم  لـ لويز
مــاســنـــيــون الن اهــلــنـــا الــكــبــار

ُهر.. يضعون(طمغة) أشبه با
اذا لـويـز مـاسـيـنـون كـان يـقـول: (
اذا أذهب الـ أذهب الـ بيت حلم و
فـــــلـــــســــطـــــ واحلـج هــــنـــــا في

بغداد!!!).
لــويــز مــاســنــيـــون ألّف مــعــجــمــا
بـاأللـفـاظ الـعـاميـة الـبـغـدادية  ,في
ألــفـاظ  مالزمـة لـك.. (جـنـابك)  من

أين جاءت هذه االلفاظ ??
هـو مـصـطلـح تـعـظـيمـي تـوقـيري
وفـيه رفـعـة  مـثــلـمـا أقـول: احلـمـدُ
دح والـثـنـاءُ والـشـكـرُ واالطـراء وا
والـدعـاء لـلـدكـتـور مـجـيـد الـذي بزَّ
االخـرين بـثـقـافـته والـذي يـنـطـبق
علـيه  مـا ورد في الرسـالة   22 من

رسائل اخوان الصفا.
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أتـدري بـأي شيء وصـفـوك إخوان
الصفا في الرسالة  22 .

وصـــــفـــــوا االنـــــســـــان الـــــكـــــامل
ـثـقف ويـقـصـدون بـذلك االنـسـان ا
فــقـالــوا: " يــكـون االنــســان كـامال
ومثـقفا اذا كـان إغريـقيَّ العلمِ أي
يوناني العلم هنديّ البصيرة اي
الــعــقل شــامي الــســيـرة صــوفي
النسك  مسيـحي الطريقة عبراني
ـــــنــــهج عــــراقـي اآلداب عــــربي ا

الدين فارسي النسب".
{ من اين اتـيـت بـهـذه الــصـفــات الـتي

الأملك منها شيئا?
- (النـها  تـتـكلم عن عـمـالقـة ثقـافةٍ
وعلمٍ  فأعطاهم اعتبارا معينا)..

{ هل أنت منهم? 
- ال انا صعلوك في بغداد.. 

{ طارق حرب رئيسُ مَن?
- انـــا رئــيـسُ صــعـــالــيك بـــغــداد
ورئــيس عـشــاقـهـا ورئــيس الـذين

آمنوا في بغدادَ ببغداد!.
{ ما زلت تبكي?

أحــــيـــانــــا - يــــجـب أن أمــــيلَ الى
البُكاء..

{ أتبكي االن?
- يجب أن أتذكر بغدادَ (اويلي يا

بغداد اويلي يا بغداد
 (أبــو زيـاد مـسـبــحـتك  الـزرقـاء ..

أعتقدها  عادية?)
حتـما هي مسـبحة  عـادية لم تكن
كـمــســبــحــة زُبــيــدة  بــنت جــعــفـر
االكـبــر الـتي دُفــنِت بـالــكـاظــمـيـة

واول مَن دفن بالكاظمية ريطة.
{ في مقبرة اخليزران?

- مـقـبرة اخلـيـزران في االعظـمـية
اما مـقـبرة الـكـاظـميـة فـيـسمـونـها
(باب التبانة أو باب قريش) دُفنت
ــهـــدي الــتي لم ريـــطــة - زوجـــة ا
تـــنـــجب أبـــنـــاء وهي ابـــنـــة ابـــو
العـباس السـفاح وزبيـدة تزوجها

هارون الرشيد
زبيدة  –أيضـا - ال تنـجب.. ضربه
ابـو الـنـجم فـقـال له (انت سـالـفتك
سـالـفـة سـيـدنـا ابـراهـيم اخلـلـيل);
الن زوجـــته ســـارة لم تُـــنـــجب اال
بـــعـــد زواجه من هـــاجـــر!! (غــارت
ســـارة من هــاجــر وأتت كل وحــدة

منهن بولد)..
ــــا تــــزوجَ من (مــــراجل) وفــــعـال 
حــمـلـت زبـيــدة بــاألمــ وحــمـلت
ــأمـون لــذلـك اول يـوم مــراجل بــا

ببغداد يوم بكت بغداد..
   ِ من ذا أصابكِ يا بغداد بالع
ِ  ألم تكوني زماناً قرة الع

قال الرصافي:
الهي أرـ بغداد تسبحُ في ا

    وتعبث باألوامر والنواهي
ـــــا أعـــــلِنَ بـــــعـــــد ســـــنــــة  1908م 
الـدسـتـور ال نـنــسى هـنـاك عـائـلـة
كبيرة  بـكت عليها  بـغدادُ  عندما
كــتب الـدسـتـور الـعـثـمـاني مـدحت

باشا سنة 1876م ..
مـدحت بــاشـا: هــو والي عـثــمـاني
عُــــــيّـن ســــــنـــــة  1869وتــــــزوج من
عـثـمـانـيـة - ابـنـة صـدر أعـظـم كان

ـيـز فـي الـثـاني من رحل في يــوم 
الشهر الثاني من عام 2022

وقد  مـرت اول جمـعة عـلى بغداد –
ومـــايـــزال هـــذا الـــيــوم فـــيـــهـــا من
ـــشــا عـــجـــائب االسالم االربع  –وا
ؤون نـحـو قـيـصـريـة حنـش والذين
يــأخـذون كـل اسـبــوع جــولــة حـول
هوال القشله  افتقدوا ذلك القوال ا
 اجلـوال احلـمــال الـسـائــر الـسـادر
كـــالــطـــاووس في دروبـــهـــا    ايــام
ـيس وكـان قـبل شــبـابه كـان بـهــا 

الرحيل بها  يجوس .
ا له جـزء سـادس  بـألفِ صـفـحـةٍ 
ِـــقــوَدُ بــيــدي حلــد االن تــعُــدُّون ا
له ضــحـكـة ويـودُّ أن يــتـفـلـتَ مـني 
يزة وكنـ وعالمات فـارقة اشتهَر

.. بها ب العراقي
االســـتـــاذ طـــارق حــــرب  مـــرحـــبـــا

(جنابك)..
مــراحب.. أهـــــــال وســهــــــال بك ..

شرفتني  دكتور.
ـا حديـثنـا عن بـغداد الـيـوم كله طـا
بــغـداد!! بل حـتـ نـبـدأُ بـاحلـمـد لـله
ــا درج عـــلـ قــوله فـــقــيه ونـــأخــذُ 
بـــغـــدادَ وقـــاضـــيـــهـــا ومـــربـــيـــهـــا
وســفـيــرهـا وهــو أول مَن كـتب في
القـانون الـدستـوري واالداري فيـها
ابـو احلـسن علـي محـمـد بن حـبيب

اوردي البصري الذي قال: ا
دخـــلــنــا بـــغــدادَ كــارهـــيــنــا فـــلــمــا

ألفناها خرجنا مكرهينا
ـا بدأ قـوله (الحظ حـضرتك): يـبدأ
بــاحلـمـد.. وهـو لــيس احلـمـد الـذي
سـاجد نـسمـعُهُ من الـناس او فـي ا
يـقول:" احلـمد لـله الـذي فضَّل ذوي
الـعقـول وميَّـز الـعالِمَ عن اجلَـهول
ـــفـــضــول" وقــدَّمَ الـــفـــاضـلَ عــلـى ا
والـعـجـيب أنَّ هـذا الـرجل شـافـعيٌّ
لـكـنك جتـد االنـطـبـاعَ احلـنـفي فـيه
ــذاهب االخـرـ مــوجـود وانـطــبـاع ا
فيه  –أيضا -  واحلنـبلي خاصة 

وال سيما أنه  عاش  488 هجرية.
لذلك يـقول مـرة أخرى: ( احلـمد لله
الــذي ذم اجلــهلَ واجلــهـالء ومـدح
ـمَـا الــعــلمَ والــعــلــمــاء بــقــوله  ?إِنـَّ

يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ـ .
ال تــتــكــررُ... ال نـســمــعُــهــا في هـذه

االيام
سألتني عن العراق فقالت:
أتراهُ كما وصفت جميل

فقلت يا أخت: ال تُثيري شُجوني
.. فحديثي عن العراق طويلُ

ردَّ عليها بقوله:  
ذكرُ بغداد يا بغدادُ أسكرني

     وهل وجدتِ محبًا غير سكرانِ
فالـسُّكـر هنـا هي الدرجـة الصـوفية
ـقـاماتِ لـلفـكر الـعلـيـا وهي أعلى ا
الـــصــوفيّ الــبـــغــداديّ الــذي يــبــدأُ
ــقــامِ ــقــام الــتــوبــة ويــنــتــهي 

السُّكر.
ذلك تـســمـ مـقـبــرة (الـشـيخ مــحـمـد

سكران)
في الراشدية

بــاسم صـاحـبـهـا..  والـعـجـيب هـذا
عزله من زمن هوالكو وأبـنائه فهو
صـوفي متـقدم حـيث يذكّـرنا بـبشرِ

احلافي الذي قيل عنه:
 (لـو قُسم نـصفُ عـقل بِشْـر احلافي
على أهل بـغداد  لـعقلـوا وما نقص

من عقله شيء)
أو يــذكّــرُنــا بــأبــي بــكــر الــشــبــلي
وقبره مـوجود في مقـبرة اخليزران

باألعظمية..
أبو بكر الشبلي كان يجلِس ببغداد
(ويضع رجال عـلى رجل مـثل طارق
حـــرب) ويـــقـــول: مـــا عالقـــة عـــابــد
عـبود??.. عالقـتكم كـعالقة عاشقٍ

عشوق!!.
ال ُتـنشـئِـوا عالقةَ عـبـدٍ ال يريـدُ اللهُ

عالقة عبد  بل يريد عاشقا له.
ـحبوب ـعشـوق ومحب  عاشق 
لـذلك كان يـسيـر في شوارع بـغداد
ويـنــادي بــصـوت عــالٍ (أنــا أعـشق
الــلهَ والــله يــعــشــقُــني) حــيــنــمــا
أجتول ببغداد أتألم أعاينُ لطابوقة

(سميچية) وسط مرجان.
(جـــامع مـــرجـــان) الــذي درس فـــيه
ستشرق  "لويز ماسنيون" شيخ ا
حــــيث جـــاء ولــــبس الــــعـــمــــامـــة
ودرس فـــيه ســـتـــة أشـــهـــر بـــخــان

مرجان بالشورجة.
أجد سميچية وأقول لها.....

هــذه چـــفـــقــيـم أبــا زيـــاد ولـــيــست
(سميچية)!!.

يـعـود هــذا الـبـنــاء إلـ  اخلـواجـة –
أمــ مـرجــان الــرومي أحـد عــبــيـد
اليك السلطان أُويس اجلالئري.
الـــدولــــة اجلالئـــريـــة: هي الـــدولـــة
الـثانـية الـتي حـكمت بـغداد فـأم
مـــرجـــان عـــيّـــنـــوه وهـــؤالء عـــادة
الن يـذهـبون ويـتقـاتـلون فـي تبـريز
اهـلـهم هـنـاك واغـلـبـهم من عـشـائـر
غول التـركمان فـقد اخـتلطـوا مع ا
فــأكــثــرهم مـغــول فــوكــلــوا واحـداً
منـهم وأحدثَ انقـالبا  فلـما عاد لم

يحاسبه أم مرجان..!!
ــــــــعــــــــقــــــــول أن شــــــــيخ هـل مـن ا
ـستـشرقـ الـذي باع حـتى اسمَهُ ا

الهاشمي.. 
واثنان من بيت طالب الكهية هما:
مـحـمــود بـاشـا الــذي صـار رئـيس

وزراء  بالدولة العثمانية
"وحـــكـــمت ســـلـــيـــمـــان"  صـــاحب
االنـقالب مع بـكـر صـدقي  فـهـؤالء
الرؤساء من ثالث عوائل  بغدادية

كبيرة. 
لــذلـك يــقــول:  بــشــريــعــة الــنــواب

يسبح حبيبي..
أتــيــنــا بك الـ هــنــا بــســبب كــتـاب
ـــاذا (مــــتــــمــــاجــــنــــات بــــغــــداد) 

متماجنات  ال ماجنات?
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هــذا الــكــتــاب اجلــزء الــسـادس بـ
صـفــحــة كــاألجــزاء االخـرى 1000
كل جـــــــزء صــــــار 6 اجـــــــزاء وهي

"موسوعة التراث البغدادي"..
أعـطيت شـيئـا معـينـا كنت مـترددا
في الـكـالم عن الـقــيـان والــغـلــمـان

والبغاء وسواهم..
 تـعــلم ان الـبـغــاء كـان مــبـاحـا في
بـغداد حـتى سـنة 1958م  اي بـعد
انـــــقـالب عــــبـــــد الـــــكــــر قـــــاسم
ســــــــنة  958 فصدر قانون يعاقب

سنت 
اجنات? تماجنات ام من ا { هي من ا

تماجنات .. - ال  من ا
لــقــيه (درويش) في يــوم وقــال يــا
مـدحت هل تتـزوج ?. قـال : "ويحك
يـــــا رجل انــــا مــــتـــــزوج  ولي من
الـبــنـات اثـنـتـ وابـحث عن رجل

أزوجه من احدى بناتي.
اء على  وبعد فترة جارية تصب ا
يـد مـدحت باشـا في بـيت الـنـقيب
فنظر اليها وقال سبحان الله

 قال له النقيب: زوجتك إياها..
ــدحت بــاشـا  وبــعـد فــتــرة واذا 
ــشي في الــشـــارع نــفــسه ذاهب
الى السراي صادفه هذا الدرويش
وقال له يا مدحت سيأتيك ولد

ثم صـادفه رجل اسـمه عـلـي حـيدر
فــقــال له اذا أجنــبت زوجــتك ولـداً
سـمّه (عـلي حيـدر) وهـوالـذي كتب
مذكـراته سـنة  1911ونقـل لنـا اخر
رســـالــة  عن مـــدحت بـــاشــا الــذي
قتله الـسلطـان العثمـاني بالطائف
قــتــلـةً شــنـيــعـة .. كــقــتـله هــوالكـو

ستعصم..  للمرحوم اخلليفة ا
ـــدحت بـــاشــا فـــوجـــدوا رســـالـــة 
مـــضـــمـــونــــهـــا (احلب والـــغـــرام)
مـــنـــشـــورة ذكــــرهـــا عـــلي حـــيـــدر
ـذكــراته  مع جـواب يـتـكـون من
اربـعة اسـطر.. مـدحت كتـبهـا ونام

وهي النومة االخيرة..!
الـدسـتـور كـتـبه مـدحت بـاشا زوج
الـبــغـداديـة وآخــرمـعه من عــائـلـة
ـة  وهي عـائـلة من الـزنـدي الكـر
اصول كـردية  لـكن فاقت.. طـبيعي
عـائـلـة بابـان حـسـبهم فـضـيـلة في
ذلك.. وهو البغدادي الوحيد الذي
حــصل عــلى الــدكــتــوراه في عــهـد
االســتـانــة قــبل نــاجي الــســويـدي
وتـــوفــــيق الــــســــويـــدي وحــــقي
اســـمــاعــيل بـــابــان وهــو أســتــاذ

درسة احلقوق في االستانة..
نسيت اليهود ويجب ان أذكرهم...
أتــدري أن نـهــر الــيــهـوديــة  بــنـاه
يهودي  في احلـلة وهو نـهر قد

الن مــزارعه كــثـيــرة  هـل سـمــعت
بسوق دانيال (جنابك)?

 دانيال شيَّـد مأ للمـسلم فقط
والـــيـــهـــود حـــســبـــهـم  ســـاســون
حسقيل ترجمان بغداد ومن اجاد
اكـثــر الـلـغــات ونـقل كل االنــظـمـة

.. والقوان
حكـيـنا ا  –كـماتـقـول فـيروز-   في

خمس دقائق عن خمسة شهور..
 بـغـداد في كل مـكـان جـلـيل جـميل
نبـيل أين تذهب تـعثـر على  كل ما

هو  فضيل وكميل ومثيل..
عــنـدمـا ادخل في ازقــتـهـا واجـلس
((واضـع رجال عـــلى رجـل وانـــظــر
لــلــطــابــوقـة واقــول لــهــا يــا( بـنت
الـيـمـني) ا نـعل ابـوج  البـو الدكج

هنا))
اذا يا طارق تسألني الطـابوقة .. 
تـــســــبـــنـي??  أخـــبـــرهــــا هل هـــذا
مـكـانـك??  هـذا لـلـقـصـر الـذي شُـيّد
في عــهــد الـوالي ســلــيـمــان بــاشـا
الكبـير.. وال يوحـد طابوق في تلك
الفـترة. فـما الـذي اتى بك الى هذا

كان?? (شوف جنابك) ا
ــسـتــنــصـريــة في عــهـد هــوالكـو ا
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ـعروف ان الـعدل مـفهـوم أخالقي وسيـاسي يعـود اصله الى احلق او من ا
الــقـانـون ,والــعــدل خالف الـظــلم واجلـور ,فــبـتــحـقــيق الــعـدل يــعم الـسالم
ـواطن فـيـها ـؤسـسـات الـتي يـشـعـر ا واالسـتـقـرار وتـبـنى دولـة الـقـانـون وا
ة .. وبـدافع الـبـحث والـفـضول بـالـطـمـأنيـنـة واألمـان ويـنعـم باحلـيـاة الـكـر
زيـد عن قيـمـة العـدل واهمـيته في اجملـتمع ,قـرات قبل الـصـحفي ومـعرفـة ا
مـدة اخبارا وحكايا وقصص كثيرة عـنه واستوقفني خبر من اخبار االول
مـفاد اخلبر يقـول :كتب احد الوالة الى اخللـيفة يطلب أمـواال ويستأذن بناء
سـور حـول مـديـنـتـه فـكـتب اخلـلـيـفـة الـيه : نق مـديـنـتك من الـظـلم وسـورهـا
بـالعدل .(انـتهى نص اخلبر ) من خالل قـراءة اخلبر والـتمعن فيه وبـكلماته
ـعـبرة .يـبدو لـنـا ان بأن لـلخـلـيفـة رؤية واقـعـية لإلصالح وحتـقيق الـبـليـغة ا
فـهوم العدل وقـيمته واهمـيته في اصالح أوضاع واحوال الـسلم واألمان و
ـذكـورة أنـفـا وعـلى الوالـي ان يعي عـبـرة ا الـنـاس ,ولـهـذا كـتب الـكـلـمـات ا
ــديـنــة ونــشـر األمن مــعــاني الــكـلــمــات  وان يـفــهم بــأن اصالح أوضــاع ا
ـا يتـحـقق ذلك من ـديـنـة وا واالسـتـقـرار فـيـهـا ال يـأتي بـبنـاء سـور حـول ا
ساواة بـ الناس وازالة حـاالت الظلم واجلور خالل بـسط ونشر الـعدل وا
حـتى يجعل الناس يشـعرون بالسالم واالمان وان هنـاك قانون يحميهم من
ن يـعتـبر الـظـا واجملـرمـ ويضـمن حـقوقـهم وحـقوق االخـرين والـعبـرة 

لك ) ... أثورة   ( العدل أساس ا قولة ا با
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الـرقـابة عـلى مؤسـسـات الدولـة حالـة صـحيـة لتـسـييـر االعمـال واإلجراءات
ـواطـنـ لـلـمـراجـعــ بـشـكل عـادل دون تـمـيـز وهـذا مـا يـرغب به جـمـيع ا
ؤسسات احلكـومية وغير احلـكومية في العراق ـراجع لتلك الـدوائر وا ا
ؤسـسات عـمل مثـالي ويطـمح أن تتـم معامـلته ـواطن الرقـابة عـلى ا ويـعد ا
بـالـطرق الـقانـونيـة وان تـتم معـاملـة اجلمـيع سـواسيـة  داخل دوائر الـدولة
ــواطن ــا يــســمى (بــالــواســطــات) من اعــلـى طـمــوحــات ا دون الــتــدخل 

العراقي عند مراجعته للمؤسسات احلكومية. 
ـؤسـسات ومـا يـحـصل االن آمر عـجـيب!! هـو افتـقـادنـا للـرقـابـة على تـلك ا
ـقيـتة لـلحـصول بـسبب غـيـاب اجلهـات الرقـابيـة وانشـغالـها بـاحملاصـصة ا
ـغا ـتـعـاقـبـة وهـذه ا ـنـاصـب العـلـيـا فـي احلـكـومـات ا عـلى الـوزارات وا
ـكاسب تـمثل اهم اهداف بـعض االحزاب والـتيارات الـسيـاسية لـتوسيع وا
نــفـوذهـا وشــراء الـذ وتـمــريـر أجـنــدتـهـا آلـتـي أسـست من أجــلـهـا وهـذه

االجندات السياسية قد تكون(داخلية او خارجية).
ـكاسب الـتي حتصل عـليهـا هذه الـطبـقة يقـينـا على حـساب قوت ـغا وا ا
ـشاريع الـتي باتت مـنسـية في خطط ـوطنـ واخلدمـات التي تقـدم لهم وا ا

افيات السياسية والسماسرة التابع لهم.  هيمنة عليها ا احلكومات ا
ـشاريع التي حتـال للشـركات معـدودة باألصبع (لـو صح التعـبير) والبد وا
ـشروع سـؤولـة عن ارسـاء ا من وجـود نـسـبـة تدفـعـهـا الـشـركة لـلـجـهـات ا
نجزة بال الـيها واعطاء نسـبة لتلك اجلهات اي تـصبح الشركة واعمـالها ا
ثل الـشعـبي ( من فوك هلـله هلله ومن رقـابة أي بال جـودة وينطـبق عليـها ا

جوه يعلم الله).
ادي لـها بـشكل مـضاعـفة فـضال عن ذلك أن الـشركـات تبـحث عن الربـح ا
ـية الرصـينـة التي حتـافظ على سـمعـتها عـكس ما تـعمـله به الشـركات الـعا
ـثـل رصـيـدهـا بــالـسـوق اال في الــعـراق فـان قـرب بــجـدوة عـمـلــهـا الـذي 
ـشاريع يعد ضمان ـسؤولة عن احالة ا الـشركة من اجلهات الـسياسية وا
شـاريع  واالكـثر عـجـبـا من ذلك أن الـكثـيـر من هذه لـهـا لـلحـصـول علـى ا

لوكة لألحزاب اال ما ندر.  الشركات 
هـني) الـذي يـعول وفي ظـل تلك الـفـوضى الـعارمـة ال يـبـقى اال (الضـمـيـر ا
واطن في تسيير امورهم عند مراجعة مؤسسات الدولة ولالسف عـليه ا
ـؤسسـات مفـقود لـدى بعض ـهني وعـدم احلرص عـلى ا اصـبح الـضمـير ا
وظـف الذين لديـهم ثقافة الـرشوة واالبتزاز كـجزء من عملهم ـسؤول وا ا

ؤسساتهم التي هي مصدر رزقهم ولعوائلهم.   اليومي دون االهتمام 
ـهني ـؤسـسات احلـكـومـيـة ال تـخـلو مـن اصحـاب الـضـمـيـر ا وخـتـامـا أن ا
واخلـيرين ونرفع لهم القبعة جلهودهـم  ونتطلع ان نرى موظف ومسؤول

. واطن قادرين على ادارة البلد ومؤسساته بشكل يحقق طموحات ا
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ـتع لـلنـظـرِ الـطبـيـعةُ الـرَّبـيعُ كـلمـة حتـفزُ الـذَّاكـرة السـتحـضـارِ كل مـاهو 
مـتعـةُ وكلّ ما يدخلُ الـسُّرورَ لـلنّفسِ نـاظر ا اخلالبـةُ واألزهار اجلـميلـةُ وا
هـناك اعـتقـاد أنَّ ربيعَ الـعمـرِ في سنـوات الشَّبـاب قد يـكون هـذا صحـيحاً
ولـكنَّه يـنطبقُ عـلى القـوةِ العضـليةِ واجلـسمـانيةِ فـقط أما بـقيةِ أنـواع القوى
ـعرفةِ الـثَّروة ........). هـنا يأتي دورُ فـغالـباً ما تُـمتـلكُ بعـد هذه الفـترةِ (ا
ان باللهِ والتَّطبـيقِ احلقيقي لها; فإذا كانتْ القوة الـقوة األهم وهي قوة اإل
ـةَ الالزمةَ ـوجـهـةُ لـبقـيـةِ الـقـوى حيـنـهـا تـمتـلكُ اإلرادةَ والـعـز ـتـحـكـمةُ وا ا
لـصناعة عظائم األمور أما إذا كانت ضعيفةً وال تستطيع السيطرةَ وتوزيعَ
أدوار الـقوى األخـرى فإنّك تـفقـد القـوةَ احملركـةَ وتصـبحُ بقـيةَ الـقوى هـزيلةً
وال تـمد مالكـها بالثَّبـات والقدرة على مـواجهة الصعـابِ. فاحرص أن تكون

وجهة لبقيةٍ القوى تحكـمة وا هيمنةُ وا ان هي ا قـوة اإل
وال تــنـسى أن ربـيعَ الـعـمـرِ لــيس له مـرحـلـةً مـحـددةً بل
ا ـهيـمنـةِ التي تـعتـمدهـا للـتَّحـكم  يـعتـمدُ عـلى الـقوةِ ا
ان ـهيمنةُ اإل ن كانت قوَّتهُ ا تـملكُ من قوى; فهنـيئاً 
ـذِينَ أُوتُـوا بــالـلهِ. (يَــرْفَعِ الــلَّهُ الَّـذِينَ آمَــنُـوا مِــنـكُمْ وَالـَّ
الْـــعِـــلْـمَ دَرَجَـــاتٍ ـ وَالـــلَّهُ بِـــمَــــا تَـــعْـــمَـــلُـــونَ خَـــبِـــيـــر )

(اجملــــــادلة: 11).
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بـالرغم من قـلق العـوائل العـراقيـة بسبـب الركود االقـتصـادي الذي تـشهده
اسـواق الـعـاصمـة بـغـداد بـسبب ارتـفـاع وانـخـفاض اسـعـار الـدوالر والتي
تـتاثر باسعار برمـيل النفط القافز العـلى مستوياته  وبسبب مـشكلة التيار
الـكـهـربائي الـذي تـاثر في احلـالـة اجلـوية وانـخـفاض درجـات احلـرارة حد
ـالي الـتي مازالت تـتواصل  تـسـاقط الثـلوج وبـالـرغم من حاالت الـفـساد ا
ـواطن لـتــاخـيـر تــشـكـيـل احلـكـومــة الـذي مـهــد لـظـهـور وبــالـرغم من قــلق ا
ـة وحتـدي اخلـارجـ عن االرهــاب هـنـا وهـنـاك  الـى جـانب تـفـشي اجلــر
واطن الحول له والقوة بقي ا ـرخص  الـقانون من استـخداد السالح غير ا
واصــيب غـالــبـيــتـهم بــحـاالت الــيـاس والــقـلق عــلى مـســتـقــبل مــجـهـول اذا
مـاتكاتـفنا ووقـفنا صـفا واحدا مع عراقـنا الذي هـو خيمـتنا ومـستقـبلنا من
اجل بـزوغ شـمـس الصـبـاح الـتي تـنـثـر الـسالم والـدفـا واالهم احلـب الذي
ة الـوباء سـننـعم بـظله مـستـقـبلـنا ومـستـقـبل فلـذات اكبـادنا لـنـعلن عن هـز
اجلــديــد وكــشف الـفــاســدين ونــفــضح اجملــرمـ لــنــقــضي عــلى االشـرار
ـتـاجـريـن بـدمـائـنـا وامـوالـنـا  نـعم شـمس احلب سـتـشـرق لـنـقـضي عـلى ا
الـبـطالـة وعـودة الـنازحـ الى ديـارهم لـنحـقق مـعا امـانـيـنا وامـنـياتـنـا التي
تـتـغـذى من احلب الـذي نـحـتـفل به في الـرابع عـشـر من شـباط مـن كل عام
وفي هـذا الـعيـد امـلنـا كـبيـر ان نـعيـش للـحب ونـحيـا ايـامه التي به سـنـهزم

احلـقد والفساد واجملرم لتعود بـيوتاتنا عامرة وشبابنا
يــنـعــمـون بـاخلــيـر والــعـمل لــيـعــود اقـتــصـادنـا مــعـافى
ــعـدالت وصـحـتـنـا تـعـلن وتالمــيـذنـا يـسـجـلـون اعـلى ا
انــهـزام الـوبـاء من عــراقـنـا ويـقــيـنـا هـذا كــله يـتـحـقق
باركة الله عزوجل الذي منحنا قلوبا بـارادتنا اوال و
التـعرف الـكراهـية بل عـنوانـها احلب لـنقـولهـا جمـيعا

ونرددها سابقى احبك مهما اختلفنا.

طارق حرب
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حددَ احتادُ غرب آسـيا لكرةِ القـدم موعداً لبـطولةِ كرة الـصاالتِ الرابعـة التي ستقامُ في
ُقبل. و حتديـدُ البطولـة في اجتماعِ دولة الكويت لـلفترةِ من  11-4 من شهر حزيـران ا
جلنـة الصـاالتِ والشـاطـئيـة في احتادِ غـرب آسيـا الذي عـقـدَ عبـر منـصةِ الـزوم. وقدّمت
ُــقــتــرحـاتِ مـن أجل تــطـويــر ورفعِ االحتــاداتُ الـتـي شـاركـت في االجــتـمــاع عــدداً من ا
ـديـرُ اإلداري لــلـمـنـتـخبِ الـوطـنيّ لـكـرة مـسـتـوى الـلـعـبـة. ومــثّلَ الـعـراق في االجـتـمـاع ا
قترحـاتِ نالت استحسـانَ وثناء بقية الصاالت علي عيـسى الذي بدوره قدّمَ بعـضاً من ا

احتادات دول غرب آسيا.
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احدى مواجهات دوري الدرجة االولى

تــصــويت االحتــاد الــدولي لــلــتــاريخ
ــوسم واإلحــصــائــيــات ثم قــاد في ا
الـذي يـلـيه فـريق الـكـرخ الـرشيـد إلى
ـباراة الـنـهائـيـة من بـطولـة األنـدية ا
اآلسيوية أبطال الـدوري سابقاً لكنه
خــســـر صـــراع الـــلـــقب أمـــام الـــســد
القطـري عندمـا فاز ذهاباً  2-3وخسر
مواجـهـة اإلياب 0-1. وعلى مـسـتوى
األنديـة فاز راضي مع الـرشيـد بلقب
الـــدوري ثالث مـــرات ولـــقب الـــكــأس
مـرتـ فـضال عن فـوزه بـلـقب بـطـولة
األنـدية الـعـربـيـة ثالث مـرات أما مع
الزوراء فقـد حاز على بـطولة الدوري

مرت وكأس العراق اربع مرات.
وطــار أحــمــد راضي إلى الــعــاصــمـة
الـقـطـريـة الـدوحـة الـتي كـانت شـاهـد
عـيــان عـلى مــسـيـرة إحــتـراف كـروي
لالعب خـــارج الــعــراق وحتــديــداً في
صفوف فريق الوكرة القطري من عام
20 ولــعب مــعه  1996 لــغــايــة  1993
مـــبــاراة ســـجل  16 هـــدفــاً ثـم أعــلن
اعـتزالـه في الـعام  1998تـاركـاً خلـفه
إرثـــاً كــبــيـــراً اســتــحق مـــعه شــهــرة
واســـعــة حـــيث اجتـه إلى الـــتــدريب
ـنتـخب الـنـاشئـ كـما وعـمل مدربـاً 
أشــرف عـلـى تـدريـب فـريق الــشــرطـة
ولـفـتــرة بـسـيـطـة عــلى فـريق الـقـوة
اجلوية وأشرف على تدريبات عدد
قـدمة قـبل اجتاهه إلى من أنديـة ا
سؤولـية اإلدارية. ودخل راضي ا
اجملــال الـــســيــاسـي في الــعــراق
حـيث أصـبح عـضـوا في مـجـلس
الـــــنـــــواب عــــام  2008 وأصــــبح
عـــضــــوا في جلــــنــــة الـــشــــبـــاب

والرياضة في اجمللس.

وارتــدى الــنـورس الــطــائــر قــمـيص
ــنـتــخب الــوطـني في  121 مـبـاراة ا
ســجل خاللــهـا  62 هــدفــاً لــيــعــتــبـر
الهـداف الثـاني تـاريخـياً بـعد الـنجم
لك  73 هـدفا حـس سـعـيـد الـذي 
وخالل مــســيــرة زاهــرة تُــوج فــيــهــا
الـعراق بـالـعـديد من األلـقـاب أبـرزها
الـفـوز بـبطـولـة كـأس اخلـلـيج مـرت
عــامي  1984و1988. واســهـم أحــمــد
راضي في تأهل مـنتـخب العراق إلى
ــبــيــة مـرتــ في دورة األلــعــاب األو
لوس أجنـلـوس عام  1984 وسـيؤول
ـبي عـام 1988  وخــرج حـيــنــهــا األو
العراقي من دور اجملموعات. ووصل
راضي إلى ذروة الــعـطــاء الــريـاضي
في عـام  1988عــنـدمــا اعــتــلى عـرش
قـــائـــمــة أفـــضل العـب في آســـيــا في

العالية بـحجز مكان له في مـنتخبات
الفـئات الـعـمريـة وصوالً بـوقت مبـكر

نتخب العراقي األول. إلى ا
ــدرب الــعــراقي ولم تــكـن مــغــامــرة ا
الراحل عـمو بـابا عام  1981محـفوفة
باخملـاطـر ألن قـرار ضم أحـمد راضي
صاحب الـ  17عامـاً آنـذاك لـلمـنـتخب
األول كـان الـنـواة احلـقـيـقـيـة لـتـقد
أحد أبرز جنوم الـكرة في قارة آسيا
ولن تـنسى اجلـمـاهـير الـعـراقـية ذلك
ميز الذي تأهل إلى نهائيات اجليل ا
ـكـسـيك عـام 1986 كـأس الـعـالـم في ا
وكــــــان راضـي صـــــــاحب الـــــــهــــــدف
الـــتــاريــخي والــوحـــيــد لــلــعــراق في
الـبــطـولـة بــعـد أن عـانـقـت تـسـديـدته
ـنتـخب البـلـجيـكي في الدور شبـاك ا

األول.

ـــــا ان احلــــيــــاة والــــكـــــؤوس وطــــا
الـرياضـيـة هي الـفـضاء الـذي تـلـتقي
فــيه الــشـعــوب عــلى احملــبـة واأللــفـة
ـبـاد وتـنـبـت في رحـابـهـا الــقـيم وا
ـــفــاهـــيم الــســـمــحــة فـــان اقــسى وا
مـايـعـانــيه االصـدقـاء واحملـبـون لـدى
فـقـدانـهم االحـبـة لـوعـة الـفـراق وألن
ـوت احالم الــعــراقــيــ مـؤجــلــة فــا
حـاضر وقـد خـلفـوا امـنيـات يـصعب

حتقيقها.
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ولـد أحـمـد راضي هـميـش الصـاحلي
ــديــنـة في  21 نـيــســان عـام  1964 
ســـامــراء وكـــانت نـــعــومـــة أظــفــاره
الـكرويـة في نـادي الـزوراء الـذي مثل
ـــدة من  1982 إلى صـــفــــوفه خـالل ا
وســاهـمت إمـكــانـيــاته الـفــنـيـة 1984

رســـمي يــــتـــقـــدمه وزيــــرُ الـــشـــبـــاب
والـريـاضـة رئــيس االحتـاد الـعـراقيّ
لــكـرةِ الــقـدم عــدنـان درجــال ووزيـر
الــنـفط إحــســان عـبــد اجلـبــار وأمـ
بــغــداد عالء مــعن ورئــيـس الــلــجــنـة
ــبـــيّـــة رعـــد حـــمـــودي ونــقـــيب األو
الصـحفـي الـعراقـي مـؤيد الالمي
ورئــيـس الــهـــيـــئـــة اإلداريـــةِ لـــنــادي
الـزوراء فالح حـسن وعــائـلـة الـنـجم
الراحل أحـمـد راضي متـمثـلـة بنـجله
فــــيــــصل وعـــــدد من جنــــوم الــــكــــرة

. السابق
وشـهدت احـتـفالـيـةُ إزالة الـسـتار عن
الـنصب الـتـذكـاري وافتـتـاحه بـشكل
رسـمي حـضــوراً جـمـاهـيـريـاً كـبـيـراً
ابتـدأ بقـراءة سـورة الفـاحتة لـلراحل

سيرة النجم الفقيد. واستذكار 
وقــال درجــال إن هــذه اخلــطــوة هي
جزء بسيط لرد الدين ألسطورة الكرة
العراقية ونـورس آسيا الراحل احمد
راضي الـذي رفع اسم العـراق عـالـيا
في مـختـلف احملـافل الـدولـية مـبـيـناً
ـبدع أن مـكانـة وجـماهـيـريـة النـجم ا
ستبـقى رمزاً كرويـاً نفتـخر به والبد
من أن تـنال أقـصى درجـات االهـتـمام

والتقدير.
وشكلت وفاته مفـاجأة للجميع أذ لم
شؤوم يكن متـوقعـا ان يكون االحـد ا
اليوم االخـير في حـياته بعـد اجلهود
الـكـبـيـرة الـتي بـذلت من اجل تـهـيـئـة
مـتــطـلـبـات نــقـله بـطـائــرة طـبـيـة الى
العاصمة االردنيـة عمان حيث تعيش
عائلته الذي كانت تننظره وهو الذي
زرع بذور االجنـاز لـتحـصـد الريـاضة
الــــعــــراقــــيــــة االلــــقــــاب واجلــــوائـــز
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أزاحت وزارة الـــشــبــاب والــريــاضــة
بـادرة من رئـيس مجـمـوعة االعالم
ستقل االسـتاذ سعد الـبزاز الستار ا
عن نــــصب الـالعب الـــدولـي الـــراحل
جنم الـكــرة الـعـراقــيـة أحـمـد راضي
بـعـد أن أوعــز الـبـزاز بـتــبـني الـعـمل
الــفــني بــكــافــة تــكــالــيــفه والــشـروع
ـهـمـة الى الـنـحّـات فـاضل مـسـيـر بـا
سـيرة راضي ـا  الذي اجنـزها تـكر
الـذي تــوفي إثـر اصـابــته بـفـايـروس
كورونا في شهر حزيران عام 2020.
وكــــــان الــــــبـــــزاز اســــــتــــــجــــــاب في
ــطــالــبــة جنــوم حـــــــــزيـران  2020 
الكرة العراقية بـإقامة تمثال تذكاري
لالسطورة احمد راضي بعد أن فارق
احلــيـــاة انــذاك مــتــاثــرا بــاصــابــته
ا حـققه ـا  بفـايـروس كورونـا تكـر
مـن اجنــــــازات ريــــــاضــــــيـــــــة عــــــلى
ــســتـــويــات احملــلـــيــة والــعـــربــيــة ا
ــيـة تـغـنت واآلسـيـويــة وحـتى الـعـا
بها بالده لسنوات طويلة واستطاع
أن يـضع بـصـمـة واضـحـة في قـلـوب
اجلماهير العـراقية على مدار عقدين

من الزمن.
ويـعـد احمـد راضي الـالعب الـعراقي
الـــوحــــيـــد الـــذي ســــجل هــــدفـــا في
ــــونــــديــــال وذلك ضــــمن مــــبــــاراة ا
ـــنـــتــــخب الـــعــــراقي مع نــــظـــيـــره ا
البلجيكي في بـطولة كاس العالم في

كسيك عام 1986. ا
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وافــتـتحَ الـنــصبُ الـتــذكـاري لــلـنـجم
الراحل أحمد راضي في باحةِ مدخل
مــلــعـب الــشــعب الــدوليّ بــحــضــور
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بنـاءاً على تـوجيهـات وزير الـشباب
والـريـاضـة عــدنـان درجـال بـتــنـفـيـذ
مــلـعـب تـرابي ســبـاعي داخل مــركـز
اجلــــدعــــة لـــلــــتــــاهــــيل الــــنـــفــــسي
واالجــتـمـاعي في مـحــافـظـة نـيـنـوى
وبـــأبـــعــاد 30*50 م. بـــاشــرت إدارة
ــشـاريع مــحـافــظـة ـشــرف الـعــام  ا
نيـنوى الـتابـعة الى دائـرة الشؤون
الـهـندسـيـة والـفنـيـة قـسم اإلشراف

ـشروع اذا  الـهـنـدسي بـتـنـفـيـذ ا
لعب بعد زيارة حتديد موقع بناء ا
ـــشــــرف الـــعـــام ــــركـــز مـن قـــبـل ا ا
ـهـندس ـشـاريع محـافـظة نـيـنوى ا
ســهـيل مـحـمـود عـبـدالـله بـانـتـظـار
ــالــيـة له إطالق الـتــخــصـيــصـات ا
ـبـاشـرة به مـطـلـع شـهر اذار لـيـتم ا
ـقـبل. وتأتـي مبـادرة الـوزارة بـناءً ا
علـى مخـرجات االجـتمـاع الذي عـقد
ــقــر الــعــمــلــيــات في وقت ســابـق 
ــشـتـركـة بـرئـاسـة مـسـتـشـار االمن ا
الـقـومي قـاسم االعـرجي  لـتـحـس

الــواقـع اخلــدمي واالنــســاني داخل
مــركـــز اجلــدعـــة من قـــبل الــوزارات
ـشـاركـة ـؤســسـات احلـكـومـيـة  وا
وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة كــذلك
اللقاء الذي اعقبه ب السيد الوزير
عدنان درجـال مع مستـشار الشؤون
االستراتيـجية في مسـتشارية االمن
القومي سعيد اجلياشي الذي كرس
ـتـضـرر من الـنـزاع لـدعـم الـشـبـاب ا
القانـط في مركـز اجلدعة لـلتأهيل
الـنـفـسي واالجتـمـاعي في مـحـافـظة
نـــيــنـــوى لـــتــكـــون وزارة الــشـــبــاب
ـبــادرين بــتــقـد والـريــاضــة اول ا
خدمـة لـلعـوائل القـاطنه داخل مـركز
اجلدعة بأنشاء ملعب رياضي يكون
مـتـنـفس لـلـشـبـاب الـذين تـأثروا من
الـنـزاعـات الـتـي خـلـفـتـهـا عـصـابات
داعش االجــرامــيــة والـــتي انــتــجت
شبـاب بحاجـة الى رعايـة و احتواء
اجــتــمــاعـي وريــاضي واقــتــصــادي
وثـقـافي  من اجل تـوفـيـر مـسـتـقـبل

افضل لهم .
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يـسـعى احلـدود لـتـعـزيـز مـوقـعه في
صـــدارة اجملـــمــوعـــة االولى لــدوري
الــدرجـــة االولى والـــســعي حلـــصــد
النقاط الثالث لـتوسيع الفارق الذي
يــفـصـلـه مع دهـوك الى عـشــر نـقـاط
عـــنـــدمـــا يـــخــــرج الـــيـــوم الـــســـبت
واجـهـةالرمـادي الرابع 22 في عقر
داره فـي مـبـاراة سـتــكـون مـخــتـلـفـة
ـتصـدر وتاكـيد امام االثـنـ حيث ا
عــادل نــعــمــة عــلى جتــنب الــكــبــوة
واحلـــفـــاظ عـــلى نـــظـــافـــة الــســـجل
لــلـنـهـايـة والــكل يـراقب الـدور الـذي
يـقــوم به الــفـريـق والـعــمل بــافـضل
طريقة مـنحته السـيطرة على اجواء
اجملموعة واالمـساك بها بـثقة عاليه
ـهـمـة في هذه لـكـنه يـدرك خـطـورة ا
اجلـولـة والـرغـبـة بـعـدم التـوقف في
ايـة محـطة كـانت بـعد الـتطـور الذي
ـضـيـف في االونـة االخـيـرة حـقــقه ا
وسـيـطـر عـلى مـبـاريـات االرض كـما
يـامل ان يـتـعـثـر دهـوك امـام الـدفـاع
ــوقع افـضل مـعـوال ــدني لـلـتـقـدم  ا
على عـامـلي االرض واجلمـهور بـعد
ان تـــغــيـــرت االمــور بـــســـرعــة وفي

طلوب. الوقت ا

ويـجــد الـكـوفـة اخلـامس  21 نـفـسه
ـتـابـعـون في امــام مـهـمـة  يـعــدهـا ا
مــتـــنـــاول اصــحـــاب االرض في ظل
الـفـوارق القـائـمـة عنـدمـا يـستـقـلون
تـذيل العـلم الذي يـعيش ازمـة ثقة ا
ويتواجه اجليـران مصافي اجلنوب
التاسع وميسان الثالث في البصرة
وتـمـثل اهـمــيـة لـهـمـا فـيــمـا يـتـعـلق
نطقة بخروج اصحـاب االرض من ا
احلـــمــراء والـــتـــخـــلص من تـــراجع
الـــنـــتــائـج في مــشـــاركـــة انـــخــفض
تاثرهـا كثيرا فـيما يامل مـيسان مو
ــمــيــزة األخــيـرة اصــلــة نــتــائــجه ا
والــلـعب بـطـمـوحـات الـفـوز لـلـتـقـدم
ــقــدوره ذلك  كــونه في وصــيــفــا و
ـــنـــاســبـــة امــام الـــعــودة احلـــالــة ا
بــالـــفــوائــد كــامــلـــة ويــامل صــلــيخ
ـرور الـعــاشــر يـتــعــثـر عــفك امــام ا
للـتخـلص من مـنطـقة اخلـطر عـندما
يخـرج الى مديـنة سـوق الشـيوخ ما
قبل االخيـر ويجد نفـسه امام فرصة
ـــتـــنـــاول  بـــســـبب تـــراجع و  في ا
مــعـانـاة الـســوق في مـشـاركـة زادت
ـرور اكـثــر صـعــوبـة . ويـســتـقــبل ا
الـذي تـطـور وتقـدم سـادسـا بـسـرعة
ويــســـعى إلى مـــواصــلــة صـــحــوته

وحتــقـيق الــفـوز اخلـامـس من سـتـة
ادوار وسط حـالــة من األرتـيـاح بـ
اإلدارة والالعــــبــــ واالســــتــــعـــداد
ـواجــهـةعــفك لــتـحـقــيق الــنـتــيـجـة
ا يتقدم طلوبة وفي حـال جنح ر ا
مـوقـعـا فـيـمـا تـظـهـر االمـور صـعـبـة
ـرون بـفـترة عـلى الـضـيـوف الـذي 
عدم االستـقرار وسط تزايـد مخاوف
الـــنــــزول في مـــنــــطـــقـــة الــــهـــبـــوط
ــــركـــز الـــثـــامن لـــتــــواجـــدهم في  ا
وجتــــــري مـــــــبـــــــاراة واحـــــــدة  في
اجملــمـوعــة االولى بــ الـصــنـاعـات
والــسـمـاوة وسط رغـبـتــهـمـابـالـفـوز

وقع. لتحس ا
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وجتـــري غــد األحــد اربع مــبــاريــات
ضـمن فرق اجملـموعـتـ وفيـها بـعد
خــسـارتــ وتــعـادلــ  وتـراجع في
شاركة مـنذ فقدان الصدارة مؤشر ا
يـــــخـــــرج الــــــوصـــــيـف دهـــــوك الى
ـدني ــقـابــلــة الـدفــاع ا الـعــاصــمـة 
السابع في مهمة قـد تبعده اكثر من
ـــضـــيف ــــتـــصـــدر امـــام رغـــبـــة ا ا
الساعي خلطف النتيجة لدعم موقع
الــبــقــاء مــوسـم اخــر ومــنح الــثــقــة
لــنــفـسـه من هــذه االوقــات وتــشــهـد

البـصرة لـقاء هـام ومؤثر في االولى
ب البحري الرابع 23 والبيـشمركة
الـثالث  25 وكل مـنهـمـا يـضع هدف
الـفــوز أمـامه كـونه سـيـحـقق تـغـيـرا
في مـوقـعـيـهـمـا فـالـبـحـري يرى فـيه
ـوقـع الـضــيــوف مـبــاشـرة الـتــقــدم 
والـوقـوف سـويـة مع الـنـاصـرية في
وقت يـطــمح الـبــيـشــمـركــة  الـعـودة
لــلــوصــافــة وتـــقــلــيص الــفــارق مع
تـصدر ويظـهر البـحري افضل في ا
هــذه الــفـتــرة مـن الــضـيــوف الــذين
انـحـســرت نـتـائــجـهم عـنــد الـذهـاب
وفـقـد التـوازن مـيدانـيـا . ويسـتـقبل
الـشــرقـاط الــعـاشــر فـريق احلــسـ
التاسع وكالهما يعاني من التواجد
نطقة احلمراء من البقاء كثيرا في ا
واقـتـراب فـريق الـعـاصـمـة لـلـخروج
منها واالمل فـي ان يتعثـر اجلنسية
الــذي سـيــواجـه غــاز الـشــمــال وكل
الــدالئل تــشـيــر الى قــدرة اهل الـدار
في حسم االمـور بـعد حتـسن االمور
مـؤخــرا وتــخــتـتـم مـبــاريــات الـدور
اخلــامـس عــشــر بـــعــد غـــد االثــنــ
باقـامة مبـارات مهـمت في األولى
بــ ديـــالى وكــربالء واالخــرى بــ

الناصرية وبابل.
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عـقـدَ االحتاد الـعـراقيّ لكـرةِ الـقدم
ـقـر االحتـاد اجـتــمـاعـاً 
ـوافقةُ و فيه  ا
عـــلـى تـــوصــــيـــةِ
جلـــــــــنـــــــــة إدارةِ
ــــنــــتـــخــــبـــات ا
ُؤلفة من عدنان ا

درجـــال ويـــونس مـــحـــمـــود وغــا
عريـبي ومحـمد نـاصر وخلف جالل
وأنـــور جــــســــام وحــــسن فــــرحـــان
والـدكتـور كاظم الـربيـعي والدكـتور
صــــالح راضـي والــــدكــــتــــور نــــزار
دير الفني لالحتاد جون أشرف وا
ويتل على تسميـةِ عبد الغني شهد
مـدرباً لـلمـنتـخبِ الوطـني يسـاعده

حــيــدر جنم ورزاق فــرحـان وأحــمـد
ــــرمى جــــاسـم مــــدربــــاً حلـــــراس ا
ـسـاعـد الــهـولـنـدي آدري ــدرب ا وا
بـوغـرس ومــدرب الـلـيـاقــة الـبـدنـيـة
اإلسـباني غـوانزلـو وسـوف يتـفرّغُ
همةِ اإلشراف على الكُ التدريبيّ  ا
ـنتـخب الوطـنيّ اسـتعداداً تدريبِ ا
ــواجــهــتي اإلمــارات وســوريــا في

ُـؤهـلة الى الـتـصـفيـاتِ اآلسـيويّـة ا
نهائياتِ كأس العالم. 
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وقــــد وضعَ االحتــــادُ خــــطـــة عــــملٍ
تهدف الى توفيرِ جميع مستلزماتِ
النجاح لـلمنتخبِ الـوطني وتهيئة
ُناسـبة قبل خوض غمارِ الظروفِ ا
بارات في التـصفيات اآلسيويّة. ا
قــــدّمَ درجـــال شــــكــــره وتـــقــــديـــره
الــعـــالــيــ إلى رئـــيس نــادي نــفط
الــوسط الــريــاضي بــعــد االتــصــالِ
الــهــاتــفي الــذي جــمــعهُ مع رئــيس
الــــنـــادي واإلدارة الـــذين أعـــلـــنـــوا
ـدرب عـبد مـوافـقـتـهم عـلى تَـفـريغِ ا
سـاعد حيدر درب ا الغني شـهد وا
نتخب جنم لإلشرافِ على تدريب ا
ُــــقــــبل الــــوطــــنـي في مـــــشــــواره ا
ـؤهلة الى بالـتصـفيـاتِ اآلسيـويّة ا
نـهـائـيـاتِ كـأس الـعـالم والـتي تـنمُّ
عن رغبة إدارة نفط الوسط الكبيرة
نتخب للمساهمةِ في جناحِ مهمة ا
الـوطـني. كـمـا إنـهـا تـدلُ عـلى عـمقِ
الـــــعالقـــــة الــــتـي تــــربـط األنــــديــــةَ
واالحتاد والتي سـتكون من عوامل
ـنتـخبِ الوطـني في مهـمته تـفوق ا

قبلة. ا
عـــلى صــعـــيــد آخــر أعـــلن االحتــاد
الدولي لكـرة القدم فـيفا الـتصنيف
الــشــهــري لــشــهــر كــانــون الــثــاني
ـاضي لــلـمـنــتـخـبــات واسـتـطـاع ا
مــنــتــخب مــصــر الــقــفـز  11مــركـزا
ــيــا فــيــمــا تــمــكن الــعــراق من عــا

الــتـقــدم مـركــزا واحـدا بــالـتــرتـيب.
ـركز الـ نـتـخب العـراقي ا واحـتل ا
على الئحة الترتـيب للمنتخبات 74
فــيــمــا جنح مــنــتــخب مــصــر بــعــد
مـــســابــقــة كــأس أ إفـــريــقــيــا في
ـيا و 3مـراكز الـتـقدم  11 مـركـزا عـا
ـيـا والـرابع إفـريـقـيـا قـاريا  34 عـا
بـرصــيـد  1493نــقـطــة رغم خـسـارة
ــنــتــخب نــهــائي إفـــريــقــيــا أمـــام ا
الــســـنــغــالي حــامـل الــلــقب. وجــاء
ركز الـ 43 نتخب اجلـزائري في ا ا
ــيــا والـ  7إفــريـــقــيــا أمـــا عــلى عـــا
رتبة الصعيد العـربي فقد حل في ا

الرابعة. 
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ـي جــاء وعـــلى الـــصـــعـــيـــد الــعـــا
ــنــتـخـب الـبــلــجــيـكـي في صـدارة ا
ركز األول التصنيف وحصل على ا
نتخب ثم منتـخب البرازيل وحـل ا
الفـرنسي ثـالثـا واستـطاع مـنتخب
ركز الـ 18 بعد السنغـال أن يحتل ا
تتـويجه بلـقب كأس األ اإلفريـقية
نتخبـات العربية األخيرة. ترتـيب ا
في تـصــنـيف فــيـفـا األخــيـر واحـتل
ــغـرب الــصـدارة عــربـيـا مـنــتـخب ا
ركز والثـاني إفريقـيا وتواجـد في ا
ــيـــا في تــصـــنــيف فـــيــفــا الـ 24عــا
لـلــمـنــتـخـبــات بـنـقــاط وصـلت إلى
يـــلـــيـه مـــنـــتـــخـب مـــصـــر ثم 1547
ـركــز الـثـالث مـنـتــخب تـونـس في ا
ــنـتـخب ـيـا ثم ا عـربــيـا والـ 36عــا

ركز الرابع عربيا. اجلزائري في ا نتخب الوطني بكرة القدم ا
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{ مـدريد- وكاالت: حث سـيسك فـابريـغاس جنم مونـاكو نـادي برشـلونة عـلى التـعاقـد مع أندرياس
ـوسم اجلـاري. وقـال كــريـسـتـنـسـن مـدافع تـشـيــلـسي والـذي ســيـنـتـهي عــقـده مع الـبـلــوز بـنـهـايــة ا
فابـريغـاس خالل تصريـحات نقـلتهـا صحـيفة سـبورت اإلسبـانيـة: ح وصلت لـتشيـلسي عام 2014
ـوذجيـا واألمور كـانت واضـحة مـعه. وأضاف: كـان كريـستـنسـن يتـدرب معـنا بـالـفعل وكـان شابـا 
كـريستنسـن العب عدواني ويتوقع حـركة اخلصم وما أراه من إريك جـارسيا في برشـلونة يبدو وأنه
شخـص طيب لكن في كـرة القدم حـاليا يـجب أن تلعب بـقوة أكبـر. وتابع: كريـستنـسن يخرج بـالكرة
بشكل جيد وسريع ويريد اللعب في ناد كبير على الرغم من كونه في ناد كبير ولو انتقل لبرشلونة
سيـكون صفقة رائعة بالـنسبة لي. وعن فوز برشلونة األخـير على أتلتيكو مـدريد علق: لقد استمتعت
حقـا ببرشلـونة الذي نعـرفه وآمل أن يواصل تشـافي تنفيـذ هذه األفكار حيـث ذكرني ببرشـلونة منذ

سنوات. 10 أو  8
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{ روتـردام  -وكاالت: أطـاح الـكـندي
ي بــالــنـجم فــيــلـيــكس أوجه ألــيـاز
الـبـريطـاني آنـدي مـوراي من بـطـولة
ـفــتـوحــة لـلــتـنس بــعـدمـا روتــردام ا
تـــــغـــــلـب عـــــلـــــيه  3-6و 4-6 ضـــــمن
مـنـافــسـات الـدور الـثـاني لـلـبـطـولـة.
وجتــاوز مــوراي عــقــبـــة ألــكــســنــدر
بوبليك في الدور األول للبطولة لكنه
مـا يزال يـواجه صـعـوبـة في حتـقيق
انـتـصـارات مـتـتـالـيـة مـنـذ أن خـضع
لعملـية جراحية في أعـلى الفخذ قبل
 أعـــوام حـــسب مـــا أشـــارت إلـــيه 3
وكــالـة األنــبـاء الــبـريــطـانــيـة بي إيه
مــيـديــا. ولم يـتــمـكن مــوراي احلـائـز
عـلى  3ألــقـــاب في بــطــوالت جــرانــد
سالم األربـع الــكــبــرى من الــصــمــود
ي 21 أمـــام قـــوة وحـــمـــاس ألــيـــاز
ـصـنف الـتـاسع عـلى الـعـالم عـامـا ا
جمـوعت بـاراة  ليـحسم األخيـر ا
ي قـد أطاح . وكان ألـياز متـتالـيتـ
ــوراي أيـضــا من بــطـولــة أمـريــكـا
ــفــتــوحــة فالشــيــنـج مــيـدوز 2020 ا
ـباراة الـسـابـقة الـوحـيدة وذلك في ا
الــتي جــمـــعت بــيــنــهـــمــا. ويــلــتــقي
ي فـي دور الــثــمـــانــيــة غــدا ألــيــاز
اجلمـعة البـريطـاني اآلخر كـاميرون
نــوري. كـــمـــا أعــلـن مــنـــظـــمــو دورة

مونـتي كارلو األلف نـقطـة للمـاسترز
ضـرب أن الـصـربي نـوفاك في كـرة ا
ـيًـا ـصـنف أول عـا ديـوكـوفـيــتش ا
ــشـاركــة في أبـريل/ ســيـتــمـكن من ا
ـقــبل في حـال اســتـيــفـائه نــيـســان ا
الـشــروط الـصـحـيـة الـتـي تـتـطـلـبـهـا
احلــكــومــة. وقـال الــكــرواتي زيــلــكـو
فـرانـولـوفيـتش مـديـر الـبـطـولة ردًا
عـــلـى ســـؤال عــــمـــا إذا ســــيـــشـــارك
ـرتـقـبـة بـ 9 الـصـربي في الـدورة ا
ـقـبل إن عـليه و 17أبـريل/ نـيسـان ا
استيفاء الشروط. وتابع على هامش
تــقــد الـــبــطـــولــة في أحـــد فــنــادق
موناكو للدخـول إلى فرنسا القاعدة
األولى هي أن تـكـون مـتـلـقي الـلـقاح.
وأضــاف يـوفــر أيـضًــا الـبــروتـوكـول
اخلاص بـرابطـة الالعبـ احملتـرف
إمكانيـة تقد شهادة عـدوى بكوفيد
ـنـافـسـة. قـبل شــهـر واحـد من بــدء ا
وفق ما أعـلم فـإن ديوكـوفـيتش غـير
ــجــرد اســتــيـفــائه مــلـقـح حـالــيًــا. 
الــــــشـــــروط ســـــنــــــرحب بـه بـــــأذرع
مفـتوحة. وتـابع تواصـلنـا مع جميع
الالعـــبـــ جـــمــيـــعـــهم مـــلـــقـــحــون
ـكـنـنا أن بـاسـتثـنـائه حـتى اآلن. ال 
عـرفة ما يرغب نضع أنفـسنا مـكانه 
في القـيـام به. مشـاركته مـرتبـطة به.

وكان ديـوكوفـيتش  34عامًا رُحِّل من
أســتـــرالــيـــا الــشــهـــر الــفــائـت بــعــد
خـسـارته مـعـركـة قـانـونيـة ومُـنِعَ من
ـشـاركـة في أولى الـبـطـوالت األربع ا
الكبرى هذا العام لعدم تلقيه اللقاح
ــا حـرمه من تـعـزيـز ضـد كـورونـا 
رقــمه الـقــيـاسي والـتــتـويج بــالـلـقب

العاشر في ملبورن. 
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ه كـمـا أسـهم غـيـابه في تـتـويج غـر
اإلسـباني رافـايـيل نـادال الـذي حقق
لقـبه الـثاني في أسـترالـيا بـعد 2009
وانــفـرد بـالـرقـم الـقـيـاسـي لـبـطـوالت
جـــــرانـــــد سالم  21عـــــلـى حـــــســــاب
الصربي والسويسري روجيه فيدرر.
تـوقع عودة ديـوكوفـيتش إلى ومن ا
ـنــافـســات في دورة دبي في  21من ا
الـــشــهــر احلــالـي وهــو مــا رحب به
رئــيـس الــرابـطــة اإليــطــالـي أنــدريـا
جــونــديــزي. وقــال جــونــديــزي هــذه
أنباء رائعة نريده في جاهزية تامة.
ـضرب أنا سـعيـد ألنه سـيلـعب كرة ا

يًا. صنف األول عا مجددًا. إنه ا
وصعـدت الالتفيـة إيلـينا أوسـتبـنكو
إلى دور الــثـمــانــيــة بــبــطــولــة سـان
بـطـرسبـرج لـتـنس الـسـيدات بـيـنـما
ودعت الــنــجــمـة الــتــشــيــكــيــة بــتـرا

كفيتوفا منافسات البطولة من الدور
الـثـاني.  وتـغـلـبت الـرومـانـيـة إريـنـا
توجة كاميليا بيجو على كفيتوفا ا
بــلــقــبــ في بــطــوالت جــرانــد سالم
األربـع الـــــكــــــبـــــرى  4 / 6و 0 / 6في
مـبـاراة اسـتـغـرقت سـاعـة واحدة و9
ـة أمام بـيـجو دقـائق. وكانت الـهـز
الـــفـــائــزة بـ 4 ألـــقـــاب في بـــطــوالت
ــثـابــة صــدمــة قــويـة احملــتــرفــات 
لــكــفـيــتــوفـا اجلــائــزة عـلى  28لـقــبـا
فــرديـــا.  وتـــلــتـــقي بـــيـــجــو في دور
الـثـمــانـيـة الــكـازاخـســتـانـيــة إلـيـنـا
رايباكينا الـتي تأهلت دون عناء بعد
أن انـســحــبت الــتــشــيـكــيــة تــيــريـزا
مـرتـنـكـوفـا من مـبـاراة الـدور الثـاني
أمامها بسبب وعكة صحية. وتأهلت
ــصــنــفــة الــســابــعـة أوســتــبــنــكــو ا
انيـة أندريا للبـطولة بـالفوز عـلى األ
بـتـكـوفيـتش  1 / 6و 2 / 6 في مـباراة
اسـتغـرقت  58 دقـيـقـة فقـط. وحقـقت
أوستـبنـكو بـذلك الفوز الـثاني خالل
 مـــبــاريـــات أمـــام بــتـــكـــوفـــيــتش 4
وســـتـــلـــتـــقي فـي دور الـــثـــمـــانـــيــة
الـــــبـــــيـالروســـــيـــــة ألـــــكـــــســـــنـــــدرا
ســــاســــنــــوفـــيــــتش الــــتـي تـــأهــــلت
بالـفــــــــــوز عـلى الرومـانيـة جاكـل

كريستيان  2 / 6 و3 / 6.
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إلجـراء االنتخابات في الزمالك. وكان من
ـقرر أن يلتقي الترسانة نظيره إيسترن ا
كــــامــــبــــاني والــــطــــيــــران مـع االحتـــاد
الـــســكـــنــدري والــزمـــالك مع ســـمــوحــة
الـسـكـنـدري. ويـتـصـدر الـفـارس األبـيض
اجملــمــوعــة بــرصــيــد  18 نــقــطــة يــلــيه

سموحة برصيد  14 نقطة. 
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ـركـز أمــا االحتـاد الـسـكــنـدري فـيــحـتل ا
الـثالث برصيد  10 نـقاط ويحل الطيران
رابـــعــا بـ  8 نـــقـــاط يــلـــيه الـــتــرســـانــة
ركز وإيـسترن كومـباني بالتـساوي في ا
اخلـامس والسادس بـرصيد نقـطت لكل
مــنــهـمــا. ويــعـد األهــلي هــو حـامـل لـقب
ه اضيـة بعدمـا فاز على غر الـبطولـة ا
وسم الـتقلـيدي الزمالك  0-3  فـي ختام ا
ـــاضـي. وفـــاز الـــفـــريـق األول لـــلـــكـــرة ا
الـطـائـرة بـنـادي الـزمـالك بـقـيـادة مـديـره
الــفــني حــسـن احلـصــري عــلـى االحتـاد
الــســكـنــدري بــنـتــيــجـة 1 - 3  فـي إطـار

قـبل على صـالـة محـمد سـتـقام الـسبـت ا
يت عـقـبة. وقـررت جلـنة حـسن حـلـمي 
ـسابقـات باحتاد الـكرة الطـائرة تأجيل ا
دة  24 سـاعـة مـراعاة اجلـولـة الـثـالـثـة 

{ الـقاهرة - وكـاالت: تسببت انـتخابات
نـادي الـزمـالك الـتي أقـامـهـا اجلـمـعة في
تـأجـيل مواجـهات اجملـمـوعة الـثانـية من
متاز للكـرة الطائرة التي كانت الـدوري ا
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الــدولي لــلــسـيــارات ويــوفـر اخــتــبـاراً
كــبـيـراً لــلـتـحــمل والـتــركـيـز. ولــلـمـرة
األولـى هذا الـعـام  توحـيـد أحداث
الــرالــيــات الــصـحــراويــة الــطــويــلـة
والــتي يــنــظــمــهــمــا االحتـاد الــدولي
لـــــلـــــســـــيـــــارات واالحتـــــاد الـــــدولي
ـيـة لـلــدراجـات الـنـاريـة في بـطـولـة عـا
واحـدة في ظل تـطـلع الهـيـئـت الـلـت
تـشــرفـان عـلى عـالم ريـاضـة الـسـيـارات
ستقبل. وتصدر السائق القطري إلى ا
نـاصر العطـية ومالحته اإلسبـانية البا
سـانـشـيز رالـي عمـان بـفارق  8 دقـائق
ركز الثاني. و 39.5 ثـانية عن صاحب ا
ــبـكـر لـلــعـمـانـيـ وبــعـد االنـسـحـاب ا
حــامــد الــوهــبي وعــبـد الــله الــرواحي
تـمكن القطري على م سيارة أوتوتيك
فـولكـسفـاجن بولو جي تي اي آر  5 من
الـــفـــوز بـــكـل مـــراحل الـــســـبـــاق أمس

اجلمعة. 

{ أبــــــو ظـــــبـي - وكـــــاالت: تــــــضـــــيف
الـعاصمة اإلمـاراتية أبوظبي من  5 إلى
ــقــبل رالي أبــوظــبي 10 مــارس/آذار ا
الـصحراوي أكثر الراليات الصحراوية
تـميزا في مـنطقـة الشرق األوسط وذلك
بـــرعــايــة الـــشــيخ حـــمــدان بن زايــد آل
ثل احلاكم في منطقة الظفرة. نـهيان 
ــكــانـة ويــعــود الــرالي الــذي يـحــظى 
رفـيعـة بعد  4 أشـهر من تـنظيم نـسخته
ال30  لـيـشـكل اآلن اجلـولـة الـثـانـيـة من
بـطــولـة الـعـالم لـلـرالـيـات الـصـحـراويـة
الــطـويـلـة لـلـســيـارات فـيـا والـدراجـات
الــنـاريــة فـيـم. وتـشــيـر الــتـوقــعـات إلى
ـيـة ضـخـمـة اسـتـقـطـابه مـشـاركـات عـا
تـــضم نـــخــبـــة من أفـــضل الـــســائـــقــ
والـدراجـ وأكـثرهم شـهـرة من جـميع
أنــحـاء الـعـالم. وتــأسس رالي أبـوظـبي
الـصحـراوي عام 1991  مـن قبل مـحمد
بـن ســلــيم الــرئـــيس اجلــديــد لالحتــاد

أخبار النجوم
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ـسـتـوى العبـيه - وكـاالت: تـغـني يـورغن كـلـوب مـدرب لـيـفـربـول  { بـرلـ
ديـوجو جـوتا ولويس ديـاز بعـد فوز فريـقه على ليـستـر سيتي بـهدف دون
ـمـتـاز. وقـال كـلـوب في رد ضـمن اجلـولـة  24 من الـدوري اإلنـكـلــيـزي ا
باراة لشبكة بي تي سبورت ليستر فريق جيد للغاية تصريحات عقب ا
لم يحظ بفـرص محققة لكن كان علينا الدفاع جيدا في حلظات معينة.
وتـابع تهـيـأت لنـا أخـطر الـفرص ونـسـتحق االنـتـصار لم نـقـدم أفضل
أداء لديـنـا لكـننـا قـدمنـا مـا يكـفي لـتحـقيـق الفـوز. وعلـق على ديـوجو
جوتا مسجل هدفي االنتصار الهدف الثاني رائع فقد جاء من ضغط
ناسب أما ـكان ا يز وجـوتا بعبـقرية جنح في وضع الكرة في ا
يـزة إذ كان في ـر حقـا بفـترة تـهديـفيـة  الـهدف األول فـيدل أنه 
نـاسب أنـا سعـيـد من أجله ومن أجـل الفـريق. وأضاف ـكـان ا ا
كـنـا نـشـعـر بقـدراته ولم نـتـعـاقـد مـعه مجـانـا هـو العب صـغـير
ـزيــد من الـفــرص له أكـثــر من تـلك الــتي كـان ونــحن نـخــلق ا
يـتحـصل علـيهـا مع وولفرهـامبـتون كـنا نـؤمن بأنه سـيصبح
العبا استـثنائيا لقد كان كذلك بالـفعل لكنه تطور بالتأكيد.
وتطـرق للحديث عن لويس دياز قـدم بالضبط ما يقدمه في
واقف الـتدريـبـات شـاهدنـا وعـرضنـا عـليـه العـديـد من ا
وجنح في الـتـأقـلـم سـريـعًـا قـدم أداء جـيـدا. وأ كـلـوب
بـاحلــديث عن تـقــلـيص الــفـارق مع مــانـشــسـتــر سـيـتي
تصـدر فقال أعـتقد أنـهم لم يصـلوا لوضـعية مـريحة ا

قبلة.  باريات ا وحاسمة بعد وسنحاول الفوز با
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الرابـعـة لـفريـق نيـكس عـلى الـتوالي
والـــعـــاشــــرة في آخـــر  12 مـــبـــاراة.
وســجل كل مـن جــامــيــتــشــال جــرين
وويل بــارتــون  20 نــقـــطــة وأضــاف
أرون جــوردون  19  نــقـــطــة لـــفــريق
دنـفـر الـذي حـقـق انـتـصـاره الـثـاني
عـلى الـتـوالـي بـعـد اخلـسـارة في
ثالث مباريـات متـتالـية. وسجل

يـولـيـوس رندل  28 نـقـطة
لـفـريق نـيـكس وأضـاف

إيــفـــان فـــورنـــيــيه 21
نــــــقـــــطــــــة وأر.جي.
بــاريت  18 نــقـــطــة.
باريات وفي بقية ا
فـاز فـيـنــيـكس صـنـز
عــــلى فــــيالدلــــفــــيـــا
ســفـنــتي ســيــكــسـرز
وأتالنــتـا  109 / 114

هــوكـس عــلـى إنــديـــانــا
بــيـــســرز 112 / 133
وبـــــــــوســـــــــطن
ســلـــتـــيــكس

ـبـاراة. واسـتـمر واحـدة في نـهـايـة ا
غـيــاب جنم نــتس كـيــفن دورانت عن
صـــفـــوف نــــتس في حــــ ســـجل له
جنــمـه اآلخــر كــايـــري إيــرفـــيــنج 31
نقـطة مع  5 متـابـعات و 6 تمـريرات
حـــاســمـــة. وعـــزز مــيـــامي هـــيت من
ـنطـقة الـشرقـية بـفوزه صدارته في ا
على نـيو أورلـيانـز بيـليـكانز 112-97
مــحـقــقــا انـتــصــاره الـرابع تــوالــيـا.
وســجل كل من جــيــمـي بــاتــلــر وبـام
ـيــامي وأضـاف أديـبـايـو  29نـقــطـة 
كايل لوري تريبل دابل الثاني له هذا
مـتــابــعـة ـوسم مع  14نــقــطـة و 11 ا
ومـثـلــهـا تـمـريـرات حــاسـمـة. وحـقق
تــورونـــتـــو رابــتـــورز فــوزه الـــثــامن
تواليا بتغلـبه على هيوس روكتس
 نـقــطــة لالعب 42 بـفــضل  139-120
ارتكازه جـاري ترينت جـونيور. وفي
ــــفـــيس مــــبـــاراة أخــــرى تـــغــــلب 
جـريـزلـيـز عـلى ديـتـرويت بـيـسـتـونز
132-107.
وتــخـلـى بـروكــلــ نــتس أحــد أبـرز

كلـيـبرز بـالذات حـيث سـجل أفضل 6
عروض في مسيرته من أصل 8  أمام
ـــنــافـس. وعــلى الـــرغم من أن هــذا ا
كـلــيـبــرز وجـد صــعـوبـة فـي احـتـواء
خـطـورة دونـتـشــيـتش إال أن الـفـريق
جنح في تقـليص الـفارق إلى  3نقاط
في الـربع األخــيـر من دون أن يــنـجح
في قـلب الـنتـيـجـة لـصـاحله. والـتقى
فـيــنـيــكس صـنــز ومـيـلــووكي بـاكس
الــبـــطل لــلـــمــرة األولى مـــنــذ الــدور
ــاضي ـــوسم ا الــنـــهــائي ا
وخــــــرج األول بـــــــفــــــوز
131-107. صــــــــــــريـح 
وســـــجل دي أنـــــدريه
نـــقـــطــة أيـــتــون  27 
7 وجنـــــــــح فـــــــــي 
متـابـعـات لفـيـنـيكس
ـــنــطـــقــة مــتـــصــدر ا
الغـربـيـة لـيـرفع فـريقه
انــــتــــصـــــاراته إلى 45
مـقــابل  10 هـزائم وهي
أفــضل نــســبــة في الــدوري
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ـــقــابل ســـجل كل في ا
من خـريس مــيـدلــتـون
وجـرو هـولـيداي 21
نــــقـــطــــة فـي حـــ
اكــــتـــــفى الـــــنــــجم
الـيـونـاني يـانـيس
ــبـو أنــتـيــتــوكــو
بـ 18 نـقــطـة مع 7
مــــتـــــابــــعــــات و8
تمريرات حاسمة.
ومــــنـي جــــولــــدن
ســتـــايت ووريــرز
ـة مــفـاجـئـة بـهـز
عــــلـى أرضه أمــــام
نــيــويـــورك نــيــكس
 هـــــــــي 114-116
الـــثــانـــيـــة تــوالـــيــا
بــفــضل  28 نــقــطــة
ليوليوس راندل مع
مـــتــــابــــعـــة. في 16
ــقـــابل كـــان جنم ا
ووريـــرز ســـتـــيـــفن
كـــاري األفـــضل في
فريقه مع  35نقـطة
و 10تــــــمــــــريـــــرات
حـاسـمـة. وتـعـرض
بــــروكــــلــــ نــــتس
خلـسـارته الـعـاشـرة
توالـيـا بسـقـوطه أمام
واشـنطـن ويزاردز -112
. وفــــــــــشـل نــــــــــتـس فـي113
االحتـفـاظ بـتـقـدمه بـفارق 9
نـــقـــاط في الــــربع الـــثـــالث
لــيـــخــســر بــفـــارق نــقــطــة

{ رومـا- وكـاالت: قـال تقـريـر صـحـفي إن اإليـفـواري فرانك كـيـسي العب خط وسط
قـبـلة. ويـنتـهي عـقد كـيـسي مع ميالن ميالن حـسم مـصيـره وحدد بـالـفعل وجـهـته ا
ــوسم اجلـاري ورغم مـحـاوالت إدارة الــروسـونـيـري لـتــجـديـد عـقـده رفض بـخـتـام ا
الالعب بشكل قـاطع. وبحسب صحيفة  موندو ديبورتيفو اإلسبانية يرغب كيسي في
الـلعب لفـريق برشلـونة رغم اهتـمام أنديـة كبرى أخـرى بخدمـاته في مقدمـتها باريس
ـفـاوضـات بـ بـرشـلـونـة وكـيـسي سـان جـيـرمـان ولـيــفـربـول. وأضـافت الـصـحـيـفـة ا
مـسـتـمـرة حـتى اآلن. ويـعـاني كـيـسي مع جـمـاهـيـر مـيالن الـتي هـاجـمـته بـصـافـرات
جـرد إعالن اسمه ـاضـية أمـام التسـيـو في كأس إيـطالـيـا  ـباراة ا استـهـجان في ا
ضـمن التـشكيـلة األساسـية قـبل أن تصفـق له ح سجل هـدفا. وأشـارت الصحـيفة
إلى أن اإلعالم اإليـطالي يـرى أن سيـناريو دونـاروما سـيتـكرر مع كيـسي فيـما يـتعلق
تـبـقـيـة له مع الـروسـونـيـري. وكان بـهـجـوم اجلمـاهـيـر عـلـيه خالل األشـهـر األخـيـرة ا
كـيسي قـد انـضم إلى مـيالن عام  2019 مـقابل  24 ملـيـون يـورو قادمـا من أتـاالنـتا

دة عام واحد. بعدما لعب على سبيل اإلعارة 

{ لـندن- وكـاالت: كشـف تقـرير صـحـفي عن سـعي فريق إنـكـليـزي لـتعـي
ـدير الـفني الـسـابق لبـرشلـونـة وإعادته مـجددًا إرنسـتـو فالـفيـردي ا
لـعـالم الـتـدريب. وبــحـسب صـحـيـفـة آس فـإن لـيـدز يـونـايـتـد يـدرس
تعي إرنـستو فـالفيردي بـدلًا من مارسيـلو بيـلسا. وأضافت بـيلسا
ــقـبل ومن غـيـر قـام بـعــمل رائع لـكن عــقـده يـنـتـهـي في الـصـيف ا
ـرجح جتـديد عـقده مع الـفريق اإلجنـليـزي. وأشار الـتقـرير إلى أنه ا

وسم الصـعب الذي يـعيشه لـيدز في مـعركة جتـنب الهـبوط لكن رغم ا
ـدرب نفـسه غـيـر حريص اإلدارة تريـد بـقـاء بيـلـسـا للـمـوسم اخلـامس لـكن ا

عـلى هــذه الـفـكـرة. وأفــادت الـصـحـيـفــة أنه  طـرح أسـمــاء بـديـلـة مـثـل فـالـفـيـردي
وجيسي مـارش وكارلوس كوبران وديـيجو مارتـينيز. وكـان إرنستو فـالفيردي قد حل
مـكان بيـلسـا من قبل في تـدريب أتلتـيك بيـلباو قـبل سنـوات. يذكر أن فـالفـيردي الذي
تولى تـدريب بـرشلـونة في الـفتـرة ب  2017 و2020  لم يـتولى تـدريب أي فـريق مـنذ

. إقالته من الفريق الكتالوني قبل عام
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{ لـوس اجنــلـوس - وكــاالت: سـجل
الــــنــــجم الــــســــلــــوفــــيـــنـي لــــــــوكـــا
دونـتشـيـتش  51  نـقطـة رقـم قيـاسي
شخصي ليـقود داالس مافريكس إلى
الـفوز عـلى لـوس أجنـيـلـيس كـلـيـبرز
 ضــمن دوري كـــرة الــســلــة 112-105
. وضــرب األمـــيــركي لـــلـــمــحـــتــرفـــ
دونــتـشــيــتش الـبــالغ من الــعــمـر 22
عاما بـقوة في الـربع األول بتسـجيله
رميات ثالثية من 7  نقطة بـينها  22
رة  17 في مسيرة اصل 10. وهي ا
دونتـشـيتش الـتي يـسجـل فيـها
 نـقــطــة أو أكـثــر أمــا رقـمه 40
الــقــيــاسي الــســابق فــكـان 46
نــقـــطــة. وغــالـــبــا مـــا يــتــألق
الــسـلــوفــيــني في مــواجــهـة

رشحـ للمـنافسـة على لقب دوري ا
كرة السلـة األمريكي لـلمحـترف هذا
ــوسم عـن جنــمه جـــيــمس هــاردن ا
لصـالح فيـالدلفـيا سـفنـتي سـيكـسرز
فـي صــــفــــقــــة تــــبــــادل مــــقــــابل ضم
األســتــرالـي بن ســيــمـــونــز وفق مــا
أفادت تقـارير عدة اخلـميس. وأفادت
شــــبـــكــــة إي أس بي أن ومــــوقع ذي
أثليـتيك أن هذه الـصفقـة تضم أيضًا
انتقال سيث كوري وأندري دروموند
ـقـبل والعـبَـ آخـرين فـي الــدرافت ا

من سفنتي سيكسرز إلى نتس.
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كـمـا سـجل بــونـز هـايالنـد  22نـقـطـة
وأضـاف زميـله نـيـكـوال يـوكـيتش 21
نـقـطـة لـيـقـودا فريـق دنـفـر ناجـيـتس
لـلـفــوز عـلى نـيــويـورك نـيـكس / 132
ـبـاراة الـتي جــمـعـتـهـمـا 115 خالل ا
مـــســاء الـــثالثـــاء صـــبــاح األربـــعــاء
بتـوقـيت جـريـنتـش ضمن مـنـافـسات
دوري كـــــرة الــــــســـــلـــــة األمــــــريـــــكي
. وهــذه هي اخلــسـارة لــلــمـحــتــرفــ
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إحدى مباريات الزمالك في دوري كرة الطائرة

اجلــولــة الـثــانــيـة من اجملــمــوعـة األولى
ـمـتـاز. ـرحـلـة الــثـانـيـة من الــدوري ا بــا
وجـاءت نـتـائج األشـــواط كـالـتـالي: - 24
26  25 - 19- 25 - 22- 25 - 13-
فــــــــــــي الـلقاء الذي أقيم مساء الثالثاء
عــلى صــالـة احتــاد الــشـرطــة الــريـاضي
بـالدراسـة. وبهـذه النـتيـجة ارتـفع رصيد
الـفـارس األبـيض للـنـقـطة رقم  18 يـحـتل
بـها صدارة اجملموعة فيما توقف رصيد
زعــيم الـثـغـر عـنـد  10 نــقـاط يـحـتل بـهـا
ــقـرر أن يــلـتـقي ــركـز الــثـالث.  ومن ا ا
ـقبلة أبـناء القلـعة البيـضاء في اجلولة ا
مع فـريق سموحة فيما يـلعب سيد البلد
قبل. مع نـظيره الطـيران مساء الـسبت ا
اجلـدير بالذكـر أن األهلي هو حامل لقب
ـاضية عقب فوزه الـبطولة من الـنسخة ا
ه الــــتــــقـــلــــيــــدي الـــزمــــالك عــــلى غــــر
بـنـتيـجـــــــــة  0 - 3 فـي اللـقاء الـذي أقيم
ــقـاولــون الــعـرب بــاجلـبل عــلى صــالـة ا

األخضر.
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فتوحة للتنس  وراي في بطولة روتردام ا ي يطيح  W∫ ألياز uD

u“∫ داالس مافريكس يفوز على لوس أجنيليس كليبرز  ضمن دوري كرة السلة األمريكي للمحترف
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يورغن
كلوب

نوفاك
ديوكوفيتش

على بروكل نتس 91 / 126. كما فاز
ـــفـــيـس جـــريـــزلـــيـس عـــلى لـــوس
أجنـلــيس كـلــيـبـرز   109 / 135ونـيـو
أورلـيـانـز بــيـلـيـكـانــز عـلى هـيـوسـ
روكــــــــــــــــــــتــس   97 / 110 وداالس
مــافــريـــكس عــلـى ديــتــرويت
بيسـتونز  86 / 116كما
فــاز مــيـــلــواكي بــكس
عـلى لــوس أجنــلـيس
لـــــيـــــكــــرز 116 / 131
وأورالنــدو مـــاجــيك
عـــــلـى بـــــورتـالنـــــد
ترايل بليزرز / 113
وميـنـيـسـوتا  95
تمـبـرولفـز على
سـاكـرامــنـتـو
كـــيـــنـــجــز
134 /
114
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لله اجر شبابنا الـذي لم نعشه مثلما
يـــنــبــغي حـــتى إنــا لم نـــعــد نــخــاف
الــشـــيــخــوخــة بل اصــبــحت مــحــور
تصوراتنا التي نتعايش معها كانها

حاضره معنا. 
اجلــمـيع يــبـحث عن الــسـعــادة الـتي
تعـددت وجـهـاتهـا حـسب كل شخص
حــيـث يــتـــجه الـــبـــعض لـــتـــحــقـــيق
االجنازات ويـصارع الـوقت لـتحـقيق
االهـداف لـعـله يجـد الـسـعـادة كـامـنة
في هـذا االجتـاه وبـعض االشـخـاص
يـتـجـهـون نـحـو بـنـاء اسـرة ويـفـنون
حيـاتـهم السعـادهم لـعلـهم يـجدونـها
ايـــضــا فـي هــذا االجتـــاه والـــبــعض
االخــــر واالخــــر واالخــــر وتــــتــــعـــدد
االجتـــاهــات ل يـــجـــدون ســعـــادتــهم
كــامـــنــة هـــنـــاك لــكن الـــواقع وعـــنــد
االخـتالء بالـنـفس بـاستـقـرار اجلسم

والـعقل يـتـضح انه لـيـست هـناك اي
سعادة في اي شي. 

ـا ـا في اإلنـسـان ال  إنـهـا تُـقــاس 
عـــنــــده من تــــوجــــهــــات واجنـــازات
الـسعـادة تُـعاش بـلـغة الـكـينـونة أي
ـــا يــكــونـه اإلنــســـان في داخــله ال
ــفــردات احلــيــازة واالمــتالك فــمن
تـغلـب على احلـاجـة سـرعـان مـا يقع
حتت شـرك الـتـعـاسـة ألن ما حتـصل
عـليـه من كـدحه وركضـه يبـدو له في
الــنــهــايـة شــيــئــاً تـافــهــاً وغــايـة في
الـــصــــغـــر  لــــذلك وفـي مـــحــــاولـــة
للـتعويـض يندفع فـي كل اإلجتاهات
بـحـثاً عن الـرفـقـة والـصـحـبة أي عن
أصحـاب ورفـاق يشـبهـونه فـالطـيور
ـثل عـلى اشـكـالـهـا تـقع كـمـا يـقـول ا
والشبيه يحن دوماً إلى شبيهه

أمـا الــسـبب فـي كل ذلك فـهــو فـراغه

الـــداخــلـي وصــغـــر عــقـــله وتــواضع
ذكاءه وخفوت همته الروحية.

ــضي ومـــا أن يــجـــد رفــاقـــاً حــتـى 
معهم كل وقته في اللهو الذي انطلق
ـتـع فـكن بــاحــثـاً عــنه في صــنــوف ا
عـــلى يـــقـــ بـــأن هــذا الـــصـــنف من
ـا يـسـعى عــبـثًـا من خالل الـنــاس إ
أفعاله لدرء هذا الضجر الذي ينخره
من داخــله وعـلى هــذا الـنــحـو يــقـود
الــفــقـــر الــداخـــلي حــتـــمــاً إلـى فــقــر
خـارجي مـحقـق وعادةً هـي تنـبع من
أعماق االنسـان ونظرته جتاه األمور
لـذلك قـد جنـد أغــنى الـنـاس تـعـيـسًـا
يــشــكـو االكــتــئــاب والـضــجــر وجنـد
أفـــقــرهم يــحــمــد الــلـه ويــبــتــسم من
أعـمـاقه  فـالـسـر في قـنـاعـة اإلنـسان

انه. فيما ب يديه ودرجة إ
الـعــالم الـيــوم اصـبح شـائـخ يـعـيش

ـــلل. لــــقـــد كـــثـــرت اواخـــر ايـــامـه 
امــــراضـه وكـــــثــــرت الـــــصـــــراعــــات
االقـتـصـاديـة واالسـتـراتـيـجـيـة الـتي
مـنـذ عـشـرات الـسـنـ وحـتى الـيـوم
بــعــد (كــورونــا) يــتــصــارعــون عــلى
ــة وغــيــرهــا من الــصــراعــات الــعــو

المتناهية.
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الـسبب إن الـنـاس يـتصـرفـون دائـماً
لـغايـة مـعـينـة وهي مـا يـرغـبونه من
مصلحـة شخصـية وبناءً عـليه يكون
مـسعـاهم الـوحيـد هـو مـعرفـة الـعلل
ـنـجزة فال يـهدأ النـهـائيـة لألعـمال ا
لــهـم بــال حــتى  يــتــحــصــلــوا عــلى
مـعـلومـات حـولـهـا وال يـبقـى لهم أي
داعٍ لـلقـلق وإذا تـعذر عـلـيهم مـعـرفة
هـذه الـعـلل من غـيـرهم يـلـجـأون إلى
ذواتهم ويـتأمـلون في الـغايـات التي
تـدفــعـهم إلى الــقـيـام بــهـذه األعـمـال
فيحـكمـون بالتـالي على طـبع غيرهم

بناءً على طابعهم اخلاص. 
ــــا إنــــهـم يــــجــــدون في ذواتــــهم و
وخارج ذواتـهم عـدداً كبـيـراً جداً من
الوسائـل التي تسـاعدهم عـلى الفوز
ا يـنفـعهم مـثالً أن لهم عـيونـاً بها
ـضـغـون يـبـصـرون وأســنـانـاً بـهـا 
وحيوانات بها يتـغذون وشمساً بها
يـــســتــضــيــئـــون  ومن له شــهــادات

يفخر بها ومن له صنعة ..الخ
فــــإنـــهم اعـــتـــبـــروا أن كل األشـــيـــاء
ــوجــودة في الـطــبــيــعـة أدوات في ا
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ا إنهم يـعلمون من جهة خدمتهم و
اخــرى أن هــذه  األدوات لــيــست من
صـنـعــهم اخلـاص بل عـثــروا عـلـيـهـا
سـتمر عثوراً ونـظراً إلى افتـقارهم ا
فقـد حكمـوا عليـها بـناءً على طـبعهم
الشـخصي وأقـروا بأن اإلله  يـسخر
كل شـيء لـــــصــــــالح األدمــــــيـــــ كي
يــتـعــلــقـوا بــهـا وتــنـال مــنــهم أعـظم
تمجيد وبـالتالي فقـد ابتكر كل واحد
وفـقاً لـطبـعه ومـزاجه طـرقاً مـخـتلـفة
لــعـبــادة ربه وإســتــعـطــافه أكــثـر من
غيـره كي يسخـر الطبـيعـة كلهـا وفقاً
لرغبته العمياء وجشعه الالمحدود 
أنـظـروا أرجوكـم إلى مـا أفضـت إليه
ـــنـــافع الـــتي األمـــور فـــرغم كـــثـــرة ا
تـقـدمـهـا الـطـبـيـعـة اال انـهم يـذكـرون
ـساو الـعـديـدة  الـتي تـعـكر فـقط ا
صـفــو مـزاجــهم كـالـهــزات األرضـيـة

واألمراض إلخ ..
واقروا بأن هذه الـظواهر هي تـعبير
ــغــتــاظ من ذنــوب عن غــضـب الــله ا
اآلدميـ أو من تـهاونـهم في عـبادته
ـانــيـة تـكـذب ورغم أن الـتــجـربـة اال
يــومـــيـــاً هــذا اإلعـــتـــقــاد وتـــبــ أن
األتـقـيـاء والزنـادقـة يـكـونـون عـرضة
ـصائـب على حـد الـسواء لـلنـعم أو ا
فــإنـــهم لم يــتــخـــلــوا عن ذلك احلــكم
ـــتـــأصل فـــيـــهم بـل لـــقــد ـــســـبق ا ا
اســتـســهـلــوا إعـتــبـار هــذا األمـر من
جمـلـة األمور اخلـفـية الـتي يـجهـلون
فيما تستخـدم وفضلوا البقاء في ما
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شكلة وفق السياقات الدستورية البد ان يكون -احلكومة الوطنية  ا
 لها منهـاج واضح في ادارة شؤون الدولة وفق االفكـار والتوجهات
والتـصـورات الـتي تـعـتمـدهـا كـاسـاس النشـطـتـهـا اخملتـلـفـة  خلـدمة
ــواطـنـ بـغـض الـنـظـر عن ـصـالح الــعـامـة في الــبالد ومـصـالح ا ا
ذهبية والـقومية والطائفـية كمواطن هم سواء انتماءاتهم الفئـوية وا

امام القانون في كافة احلقوق والواجبات –
واحلـكـومــة الـوطــنـيـة الــتي تـشـكـل عـلى اسـاس االغــلـبـيــة الـنـيــابـيـة
ـانــيــة يــجب ان يــكــون لـبــرامــجــهــا ومـنــاهــجــهــا الـتــنــفــيــذيـة الــبــر
واالسـتـراتـيجـيـة  لـهـا ابـعـاد واضـحـة من الـرؤى الـوطـنـيـة الـشـامـلة
متـجـاوزة بذلـك التـوجـهات واالفـكـار الفـئـويـة واحلزبـيـة الضـيـقة في
ادارة شؤون الـنـاس ومصـالح الـدولة عـلى اسس ومـنطـلـقات وطـنـية
ــسـارات ـنــطـلق ا ـواد الــدســتـوريــة الـتي تــعـتــمــد كـاســاس  وفق ا
اجلديدة للعملية السياسية لـكافة االنشطة  الشرعية  حصرا ونظام

قراطي الالمركزي  – الدولة الد
نتخب لها في مجلس مثلة الرادة ا فتكون معنى االغلبية النيابيـة ا
النواب اجلديد   هـي مصدرقوة الشـرعية لسـلطات الدولـة في تنفيذ
عـاجلة  البنى التحـتية في مختلف االنشطة االستراتـيجية اخلاصة 
اعمال البناء واالعمار واالصالح في مجـاالت التنموية الشاملة وفق
تطلبات طلوب تـنفيذه لكافـة ا نظرة شموليـة عامة لتحقـيق التوازن ا
واطن في اي بقعة وارض واقليم ومحافظة عراقية همة حلياة  ا ا
ـهـام الوطـنـية بـقـيـادة حكـيـمة وتتـحـمل احلـكومـة اعـبـاء تنـفـيذ تـلك ا
ـنـهج الوزاري مقـتـدرة وكفـوءة ومـخلـصة بـواجـباتـهـا احملددة وفق ا
سؤولـ وما يتحقق على شتركة بـ القادة ا سؤوليـة ا الشامل وا
عـيـار احلـقـيـقي لـقـيـاس حـسن االداء ونـزاهـة االعـمال االرض هـو ا
ــنــاطــة الي قــائــد او وزيـر او اي ودرجــة االخالص لــلــمـســؤولــيــة ا

مسؤول نزوال إلى ابسط موظف بالدولة العراقية -
ـرحــلـة ــكن ان نـلــخص اهم االمــور الـتي تــتــمـيــز بـهــا ا ومن ذلك 
السـياسيـة اجلديـدة في ظل االحوال اجلـديدة الـتي برزت في نـتائج
االنتـخـابات  في 10-10-2021- وما نـتج مـنهـا مـا يشـكل تـطور
راحل الـسـياسـيـة السـابـقة ـيزة عن سـائـر ا رحـلـة جديـدة  كبـيـر 
التي فـشـلت فـيهـا كل احلـكومـات من ان حتـقق اي اجنـاز وطني بل
تردية وبانت بشكل واضح في ستويـات ا سائت االمور إلى ادنى ا
زيادة الفقـر والبطالـة وتفشي الـفساد في كل مرافق الـدولة وانعدام
ة لـكـل مواطـن وحـرمانـه من حـقـوقه االنـسـانـية سـبل احلـيـاة الـكـر

الشرعية .
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رحلة السياسية اجلديدة هي: ميزة لتلك ا وان اهم االمور ا
ثلة الرادة الشعب الطامح 1- وجود اغلبية نيابية سياسية وطنية 
عاجلة التراكـمات والترسبا ت للتغييـر ولالصالح والبناء واالعمـار 
تـخـلفـة من احلـكومـات الـسابـقـة والعـمـليـات الـسيـاسـية اضـيـة وا ا
الفـاشـلة لـهـا جمـلـة وتفـصـيال-وهي نبـرز بـحلـتـها اجلـديـدة   قادرة
ـثلة لـكل مكونـات الشعب ذات مـنهاج على تشـكيل حكـومة وطنـية 
وطـني ضـامن  لــتـامـ تـنــفـيـذ الـســبل الـكـفــيـلـة الصالح االوضـاع
ستقـبلية همـة حلياته احلاضـرة وا تردية وتـام مطالب الـشعب ا ا

التي حرم منها من سن عديدة بالظلم واجلورواالثم والعدوان.
انـية خارج نـطاق تشكـيل احلكومة 2- وجود معارضـة سياسـية بر
تـعـمل لـتـشــخـيص االخـطـاء الـتـي تـرتـكـبـهـا احلـكــومـة في اعـمـالـهـا
ـسـؤول التـنـفيـذيـة ومدى مـخـالـفة اعـضـاءها من الـوزراء والـقادة ا
ـبـاد الـدسـتـوريـة عـلى ضـوء الـبـراهـ ـعـدة لـهـا وفق ا لـلـبـرامج ا
كلفة بها هام ا واالدلة الواقعية واثبات اسياب عجزهـا عن القيام با
عـارضة تـشكل على مـختـلف االصـعدة الـوطنـية ان وجـدت  وهـذه ا
مرحلة جديدة في مظهرها السياسي والوطني لم يكن لها وجود في

راحل السابقة لدورات مجلس النواب وللعملية السياسية. ا
ومن ذلك نـــفـــهم ان احلـــكــومـــة اجلـــديــدة ســـوف تـــراقب من خالل

العناصر التالية:
ــارس الـدور اوال- من خالل اعــضـاء مــجـلـس الـنــواب بـاعــتــبـاره 
الـرقـابي لـهـا وهـو من صـلب واجـبـاته الـنـيـابـية اضـافـة إلى تـشـريع
ـقصرين من الوزراء القوان الالزمـة لعمل احلـكومة وله محـاسبة ا
ـــســؤولـــ في الـــدولــة من الـــدرجــات اخلـــاصــة – والــقـــادة ومن ا
مثلة برئيس الوزراء ان ثـبت عدم اهليته وكافة ومحاسبة احلكومـة ا
ـكـلفـ بـها ومن امـكـانيـة اصدار ـهام ا وزرائه غيـر مـؤهلـ الداء ا

صلحة العامة . القرارات الالزمة  وفق مقتضيات ا
عـارضة وهي مؤلفة من  من مـجموعة من االعضاء ثانيا- من قبل ا
اعلنت نفـسها معـارضة خارج تشكـيل احلكومة لـتمارس دورها في
مـراقــبـة اعـمــال احلـكــومـة وكـافــة انـشــطـتــهـا لـتــشـخــيص االخـطـاء
مارسـات اخلارجة عن الـسياقـات الدستـورية والقـانونيـة ومنهاج وا
ـصـالح العـامـة لـلدولـة  سـواء كان ـضرة بـا احلكـومـة االسـاسيـة وا
ذلك بـقـصد او مـن غيـر قـصـد  بـاالهـمـال او الـتـقـصـير مـن قبل اي

مسؤول او جهة معينة .
اضافة إلى مرقابة هيئة النزاهـة العمال موظفي الدولة بصورة عامة

منوحة لهم- ومدى مخالفاتهم للقوان والصالحيات ا
واهمـيـة  ودور الـسلـطـة القـضـائـية الـشـرعـية  في مـسـانـدة السـلـطة
التنفيذية في تطبيق القوان بصورة حازمة وعادلة ومنصفة حلماية
مصالح الـبالد وحقوق الـناس من اي ظـلم او حرمان من غـير سبب
او حق مــشــروع  ,وتــامــ االمن واالســتــقــرارفي الــبالد وســيــادة
القانـون فوق اجلـميع وفرض احـترام هـيبة الـدولة عـلى اجلميع دون

استثناء.
جاء هـذا الـتـغـيـيرفي الـعـمـلـية الـسـيـاسـية بـصـورة واضـحـة  بارادة
الناخـب ومن منـطلق ارادة الشـباب التـشريني الـثائر عام 2019-
وهم يشكلـون اليوم  مصـدرالقوة  الـشرعية الي عـملية سـياسية في
سـتقبلية وهم يتـطلعون  نحو اعادة االمور إلى رحلة احلاضرة وا ا
طـبـيـعـنـهـا الـوطـنـيـة ومـن حق االنـسـان ان يـعـيش بـكـرامـة واحـتـرام
حريـاته اخلـاصـة واعـادة هيـبـة الـدولـة وسيـادة الـقـانـون والى عراق

مستقل وسيادة وطنية خالصة من كل عيب .
اذا الشعب يـوما اراد احلياة –نعم قال الشـعب كلمـته في صناديق
االقتراع يوم االنتخابات 10-10-2021-وحق القول في  كلمتهم
الصادقـة بكل شجـاعة واخالص ال لـلفسـاد نعم لـلتغـيير واالصالح
نحـو عـراق مـستـقل وحـر عـراق اجملد والـكـرامـة والكـبـرياء  –عراق
احلضارة والـتقـدم والوطن الـشامخ عـبر كل الـعصـور واالزمنة رغم
تـطرفة ذهبـية والعـنصريـة الضيـقة ا كل التحـديات االستـعماريـة وا

اللعينة الغاشمة .

هم عـلـيه مـن جـهل فـطـري عـلى هـدم
كــامـل الــبــنــاء واعــتــبــار مــاجــاء به

فكرهم الرجعي بناء جديد. 
وعــلى ذلـك أيــقــنــوا أن أحــكــام الــله
متـعـاليـة جـداً على فـهم اإلنـسان وال
شك أن هذا السـبب وحده كان كـافياً
كي يبـقى اجلـنس البـشـري في جهل
مستمر لـلحقيقـة والسعادة والسالم
النفسي  في فلسـفة شوبنهاور التي
كانت تتضمن أن السعادة مستحيلة
في هذا الـعالـم وكل ما نـحصل عـليه
هـو تـخـديـر مــؤقت لأللم فـالـشـر هـو
األســـاس وذو طـــابـع إيـــجـــابي أمـــا

اخلير ذو طابع سلبي.
ومن هنـا رفض شوبـنهـاور أي شكل
من الــتــفــاؤل ورأيه أن الــتـفــاؤل في
عالم كهذا يضع اإلنسان في معضلة
فلسفية ويجعله يركض خلف سراب
ووهم يــتــمـثل فـي حتـقــيق غــايـة أال
وهي احلصول عـلى السـعادة والتي
هي شيء لـــيس له وجــود حــقــيــقي
ولـذلك رأي شـوبـنـهـاور أن الـتـشاؤم

ذو طابع عالجي.
فــيــقــول في هــذا الــصـدد فـي كـتــابه
العالم إرادة وتـمثل عن وهم الركض

وراء السعادة :
( إن فــلــســفــتي لم تــعــطــني شــيــئـاً
ولكنها وفـرت عليَّ الكثـير من العناء

واجلهد في إنتظار هذا الشيء)

{  محامية باحثة في مجال القانون
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ثال بـعض الدول  مـنها عـلى سبـيل ا
ـصري ـواد (22-19) مـن الدسـتور ا ا
ـــرافق لـــســـنـــة  2014الـــتي الـــزمت ا
عـايير الـعامـة بتقـد خدماتـها وفـقاً 
ــيــة) وخــصــوصــاً في (اجلــودة الــعــا
مــجـــال الــتــعــلــيـم األولي واجلــامــعي
ـهــني وتــطـويــره  وهـذا والــتــدريب ا
شـرع ومجـلس اخلـدمة يـقـتضي مـن ا
االحتــادي الـعــمل عـلى وضع وتــقـنـ
مـعـايـير أداء قـيـاسيـة وهي عـبارة عن
مـعدالت قـياسـية تسـترشـد بها االدارة
ـراجعة من خالل كـأساس لـلتقـييم وا
مـقـارنة الـنتـائج الـتي حتقـقت مع تلك
ـعـدالت عـنـد تـوفـر الـشـروط الواجب ا
تــوفـرهـا في كل مــؤشـر أداء ونـقـتـرح
ـعـايـيـر الـرئـيـسـيـة اعـتـمـاد وتـقـنـ ا
االتـية في قـانون يـتعـلق بتـقييم االداء
ـــؤســـسـي  الـــفـــردي الــــوظـــيـــفـي وا
واجلـمـاعي مع اعتـمـاد وسائل حـديثه
ــعـايــيـر لــلـقــيـاس ويــتـفــره عن هـذه ا
مـعايير فرعية تتعلق بطبيعه الوظيفه
ــبــادىء الــتي ــهــام   واهم هــذه ا وا
يـجب ان تـقـ وتـكـون مـلــزمة لالدارة

في عملها هي:
أ- الـــكـــفــاءة (Efficiency): وتـــعــني
هـامه وواجباته وظف  حـسن قيـام ا
ــرفق الــعــام او وحـــسن اســتــخـــدام ا
تاحة كذلك يجب واردها ا ـؤسسة  ا

إن الــغـايـة من وضع مـعــايـيـر لـقـيـاس
األداء الــوظــيـفي (لــلــمـوظف) أو األداء
ـؤسـسي (لـلـمـرافق الـعـامـة) هـو رفع ا
الــكــفـاءة لــضــمـان جــودة األداء سـواء
عـلى صعيد االنتاج أو تقد اخلدمات
) والـهدف من ـواطـنـ لـلـمـراجـع (ا
تقييم األداء مراجعة اجراءات وتدابير
وآلـيـات االدارة وسـيـاساتـهـا لـتـحـقيق
أهـدافـهــا حـيث يـسـاعـد الـتـقـيـيم عـلى
تـصحيح مسـار االدارة والتطوير الداء
ـوظـفـ وعـلى أفـضل عـلـى مـسـتوى ا
ـرافق الـعــامـة السـيـمـا أن مــسـتـوى ا
مــبـاد احلــكم الـرشـيــد قـد انــعـكـست
عـلى الـقـوانـ االوربـيـة الـتـي بـدورها
دفـعت لـتـغـيـير بـعض مـبـاد الـقـانون
اإلداري فـي الـــدول أعــــضــــاء االحتـــاد
االوربي وظـهور مبدأ جديد يحكم عمل
ــرافق الــعــامــة وهـو مــبــدأ (نــوعــيـة ا
رفق وجـودة اخلـدمـة) الـتي يـقـدمـهـا ا
الـــعــام حــيث أصــدر االحتــاد االوربي
يـة بتـقد ـرافق العـا تـوجيـهاً يـلزم ا
بدأ خـدمة بنوعـية جيدة وطـبق هذا ا
عــلى خــدمـات مــرفق االتـصــاالت الـذي
ياً مع أصـبح في أوربا مرفـقاً عامـاً عا
ـسـتـفـيـديـن ضد قـبـول طـلـبـات طـعن ا
عـايير ـرافق العـامة الـتي ال تـلتـزم  ا
اجلـودة في تقد خـدماتهـا للجـمهور
بدأ دسـتورياً في بـعد أن أصبح هـذا ا
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ثال اسمها(نفط) ولتكن على سبيل ا
يــجـــري الــتــبــادل بــهــا بــدل الــدوالر
ورصـيـدهــا نـفط ومـوارد هـذه الـدول
ـــعــدنـــيــة الــغـــنـــــــيـــة بــالـــثــروات ا
بــأنــواعــهــا وان جتــري هــذه الـدول
حتــالــفـات اقــتــصـاديــة وتــنـتــبه إلى
األمن اجملــتـمــعي والـغــذائي عـنــدهـا
بــــدل الـــرعـب الـــذي ثــــبت أن الـــدول
ــســتــفــيـــدة تــســتــغـل خــوفــهم من ا
بــعــضـــــــهم لـــتــبــيع لـــهم مــا تــريــد
وتـهـددهـم بـبـعـضـهـم مـتى مـا تـريـد
وانـهـا جتـعل فـعـلـيـا بـعـضـهم يـضـر
بعض لكي ال تـنشأ أيـة روابط بينهم
مـع تــعــاظم الــتــقــلــيــديــة في الــنــظم
ــدنــيــة ولــيس فـي الــفــكـر اإلداريــة ا
احلــــضـــاري الــــذي من الــــواضح أن
هـنالك بـدايـات سريـعـة لـلتـخـلي عنه
وهـــو أســـاس وجــودهـــا احلـــقـــيــقي
وحـمــايــتـهــا الــفــعـلــيــة من الــتــفـكك

واالنهيار.
إن عـلى الـدول الــنـفـطـيـة أن تـتـوحـد
وان تلتئم مع الدولة األقوى صناعيا
وعــســكـريــا وهي تــركـيــا وان تــتـجه
دني لتـتمكن من إيران لذات الـبعـد ا
الـتفـاعل مع اإليـجـابي وبهـذا يـحمى
اجلــمــيـع لـيـس لــيــكــون قــطــبــا ضـد
ـا ـتـحـدة أو غــيـرهـا وإ الـواليــات ا
ــكن أن خلــلق حـــالــة من الــتــوازن 
ـتـحـدة أو أي تـكــون فـيه الـواليــات ا
من الــدول الــصــنــاعــيــة شــريـكــا في
اســتــثــمـارات مــتــبــادلــة ولـكـن لـيس
ـنـطـقـة قـلـقـة يـولـد بـهـيـمـنـة جتـعل ا
ــوت وهـــو ال يــعــرف إنـــســانـــهــا و

معنى احلياة.
إن احلـــلــول اإلداريــة دومـــا مــتــاحــة
ــكن أن تـكـون لـتــجـديـد نــظم حـكم 
نـاجـحـة ومـسـتـمـرة في الـعـطاء دون
احلاجة لتنازلها عن ثـقافتها وقيمها
الـتي هـي رصـيـد األمـة ومــا تـفـتـقـده
احلداثة التي مازالت تغري رغم أنها
آيلـة إلى االنحـدار وان التـوحد على
درب النجاة خير من صراع كصراح
الـتـيس عـلـى حـافـة جـرف من صـخـر
فـال الـــرابـح نـــاج وال الــــنــــاجي هـــو

اخلسران

وبالتالي هذا سـيجعل أو متاتي من
انهيـار النفط فاالنـهيار مـتبادل ب
ذكور البد الثروتـ ووفق اخلبيـر ا

من إيجاد وسيلة للنجاة.
- أن دول اخلــــلــــيـج بـــحــــاجــــة إلى
حماية من نوع مـا وهذا امر طبيعي
في بـلــدان ثـريـة وصـغــيـرة أحـيـانـا;
وكأي بلـد هي حمـاية لـثروته وليس
لـنـظامـه فالـنـظـام يـعـالج إداريـا لكن
الـثـروة حتـمى عـسـكـريـا أو بـتـقلـيل

التحديات.
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يـقول اخلـبـير االقـتـصادي الـصـيني
أن احلل ربط الـعــمالت بـالـذهب أو

النفط بالذهب.
ربط النفط بالذهب هو كربط الذهب
ـلـكه فالـبالد الـعربـية ن  بالـذهب 
ـوارد ومــنـهــا الــنـفط تــمـلك ذهـب ا
لكـنهـا لـيست مـنتـجة لـلذهب لـتربط
عــمـلــتـهــا به لـكن الــسـؤال هــنـا أي
ــكن أن تــربط بــالـنــفط وال عــمــلــة 
تــقـبـل الـدول الــبــيع بـغــيــرهـا أهي
الدرهـم أم الريـال أم الـليـرة الـتركـية
أم الـتــومـان اإليـراني ثـم مـا حـاجـة
أصـحـاب الـثــروة لـلـبـحث عن عـمـلـة
يــــظن أن بـــهـــا الـــقـــوة والـــقـــوة في

داخلها ومنها.
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إن الدول النفطيـة بحاجة أن تتوحد
وان تكون الدول القوية منها حامية
للدول األضعف وان تصدر لها عملة
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من خالل مـــشــاهــدتي لــبــرنــامج بال
حـــدود عــلـى قــنـــاة اجلــزيـــرة وكــان
ضـيف األســتـاذ احـمـد مــنـصـور هـو
اخلبـير االقـتـصادي الـصيـني سونغ
هــونغ يـــنغ واضح جــدا أن ارتــكــاز
تحدة اقـتصاديا هو على الواليات ا
نــفط اخلــلـيج الــذي أعــطى هــيـمــنـة
ي وهو للدوالر عـلى االقتصـاد العا
مـــرتـــكـــز عـــلى ضـــمـــان امن وهـــمي
لألنـظـمة الـعـربـيـة اخللـيـجـيـة أقول
وهـمــيـا الن ال أحــد من الـعــرب فـعال
يريـد سوءا بـهـذه الدول إال كـرد فعل
لـتـوجه أو عـمل مـا  ولـعل الـقرارات
التي اتـخذت بشـكل يحـتاج مـراجعة
خصـوصـا رد الـفعل جتـاه احلـركات
الــشــعــبــيــة الــتي ســمــيت بــالـربــيع
العربـي واالستجـابة لنـصائح فـيما
ن يـريد أن يـجـرد هذه يبـدو تـأتي 
الـــدول مـن دروعـــهــــا الــــنـــفــــســــيـــة
ـكن أن يضـمر والعـملـيـة فال احد 
شـرا لــبـلــد فـيه مـقــدسـات األمـة وال
دني احـد ال يريـد أن يـرى الـتـطـور ا
في صـحـارى ودول صـغـيـرة حـجـمـا

. وسكانا أصلي
WKJA*« ”UÝ√

ـــشـــكــلـــة األســـاســيـــة أن الــدول - ا
النفطية حتتاج تطويرا في الهيكلية
ــا يــعــزز اإلداريــة وصــنـع الــقــرار 

وجودها بحيث تكون قوية.
- أن هــنـالك انــهـيــار كـبــيـر لــلـدوالر

بغداد
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ـعيـار بعـض معدالت أن يـتضـمن هذا ا
قـيـاس الـعـنـاصـر الـواجب تـوفـرها في
ام بـالعمل  –حتمل ـوظفـ (مدى اال ا
ــســؤولــيــة  –الــقــابــلــيــة لــلــتــوجــيه ا
ــواظـبـة  –الــتـعـامل مع والــتـدريب  –ا
الـــزمالء والــرؤســاء  –تـــنــفــيـــذ مــهــام

الوظيفة).
:(Effectiveness) ب- الــــفــــاعــــلــــيــــة
ـــعـــيــــار مـــدى قـــدرة ويــــقـــيس هــــذا ا
هام ـوظفـ على حتـقيق الـنتـائج وا ا
ـوكلة إليهم في ضوء االهداف العامة ا
لـــلــــمـــنـــظـــمـــة واالهــــداف الـــفـــرعـــيـــة
(الــتــنـفــيــذيـة) مـن خالل مـراجــعــة مـا
ــوظـفــ وبــاالعــتــمـاد عــلى يــنــجــزه ا
وضــعـهم الـوظـيــفي ومـعـايـيــر عـمـلـهم
ـطـلـوبـة الجنـاز ـعـارف ا ـهـارات وا وا
ــهـام وحـسب االوزان الـنـسـبـيـة هـذه ا
الـــتي تـــوضع تــبـــعـــاً ألهــمـــيــة مـــهــام
الــوظــيـفــة ومـتــطــلـبــات اجنــازهـا مع
مـراعاة الـعناصـر الشخـصية في األداء
الــتي تــمـثل جــوانب قــوة عـنــد تـقــيـيم
ــوظف وتــشــكل فــروقـات شــخــصــيـة ا
ـبادرة – فـرديـة في األداء (كـالـذكاء  –ا
ــواظــبــة  –الــتــعــاون  –احلــضــور – ا
ـنجزة ـام بالعمل  –كـميـة االعمال ا اإل
مـقارنـة بزمالئه  –الـعالقـات االنسـانية
 –االعـتـماد عـلى الـنفس  –الـقـدرة على

التخطيط والتنظيم واالشراف...).
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ــــــــــوظـف جـ- انــــــــــتـــــــــــاجــــــــــيـــــــــــة ا
(Productivity): حــــيث يـــهـــدف هـــذا
ــعـيــار الى قـيـاس مــخـرجــات الـعـمل ا
ــوظف قــيــاســاً الهـداف (انــتــاجــيــة) ا
ـنـظـمة ومـواردهـا واستـراتـيـجيـاتـها ا
فـي الـــعــــمـل مع بــــعض الــــعــــنــــاصـــر
الـشخصية للموظف كـمقارنة انتاجيته
ـــؤهل الــعــلــمي مـع أقــرانه من حــيث ا
والـــوصـف الـــوظـــيـــفـي واالســـتـــغالل
االمـــثـل ألوقــات الـــعـــمـل وعـــدم إهــدار
وظف باالجازات الوقت نسبة تمتع ا
ـوظف لتـطويـر عمـله بهدف مـبادرات ا
زيـــادة االنــــتـــاج مـــدى االســـتـــجـــابـــة
ـؤثـرات ومـتـغـيـرات الـعـمل الـداخـلـيـة

واخلـارجـيـة وتـأثـيـرهـا عـلى مـسـتـوى
بدع االنتاج مدى توفر ملكة التفكير ا
لـــزيـــادة االنـــتـــاج ومـــدى إمـــكـــانـــيــة
اســتــخـدام تــقـنــيــة الـعــصف الــذهـني
(Brain Storming) لـتـطـويـر االفـكـار
في مـــجال االنتـاج وإمكانـية توظـيفها
ــعـــاجــلــة بـــشــكل فـــردي أو جــمـــاعي 
مـشـاكل االنتـاج وإزالة مـعـوقاتـها دون

اللجوء للرئيس اإلداري.
د- اجلـــودة (Quality): يـــهـــدف هـــذا
ط الـسلوك ـعيـار الى التركـيز على  ا
االنـــتــاجي لــلــمـــوظف إذ ال يــكــفي ان
ـوظف غزيـر االنـتـاج أو سريع يـكـون ا
االنـتـاج بل يـجـب أن يـكـون االنـتاج أو
األداء الـوظــيـفي ذهـنـيـاً كـان أو مـاديـاً
ــعــايــيــر اجلــودة كــالــدقــة يــتــصف 
ــســؤولــيـة وســرعــة االســتــجـابــة وا
واالتـقـان وعدم مـخالـفته لـلتـوجيـهات
اإلداريـــة وعــدم مــخــالـــفــته لـالنــظــمــة
والـتـعـلـيـمـات والـقـوانـ وال يـتـضـمن
جتــــــاوز حــــــدود االخـــــتــــــصـــــاص أو

الصالحيات.
ـالءمة (Adequate): يـهدف هذا هـ- ا
ـــعـــيـــار الى جـــعل مـــقـــايـــيس األداء ا
مالئمة لطبيعة العمل سواء أكان عمالً
قــانـونــيـاً أو مـالــيـاً أو إداريــاً بـحـيث
تــكــون جـمــيع مــؤشـرات قــيـاس األداء
مــنـســجــمـة مع طــبـيــعــة الـعــمل الـذي
ـعــيـاريــة الـتــقـيــيم وفي كل يــخـضـع 
االحـــوال يـــجـب أن تـــكـــون مـــؤشــرات
األداء (مــبـاشـرة ومـوضـوعــيـة كـمـيـة
(رقــــمــــيـــة) ونــــوعــــيـــة (وصــــفــــيـــة)
وتـفـصـيلـيـة وعمـلـيـة ومعـتـمـد علـيـها
بـحـيث تكـون على جـودة كافـية لـصنع

قرار التقييم).
Evolutional و- الـعـدالـة التـقـييـمـية
ــعــيــار عـلى (Justice): ويــركــز هـذا ا
وجـــوب كـــون مـــؤشـــرات قـــيــاس أداء
ــوظف عــادلـة تــؤدي إلى تــقــيـيــمـات ا
ـوظف بنـزاهة وظـيـفيـة عادلـة تشـعر ا
الــتــقــيــيم اإلداري الــصــادر بــحــقه في
ــا يــعـزز األداء والــســلــوك والــعــمـل 
رضـاه الـوظيـفي عن اجـراءات التـقـييم

ونــظم الــعـمل واالطــمــئـنــان لــتـرقــيـته
الـوظيفية وتدرجه وتـقييم أداءه بعيداً
ـعـايـيـر الـشـخـصـيـة  أومـعـايـيـر عن ا
ـزدوجـة أو الـغيـر دقـيـقة أو الـتـقـييم ا
ـوضوعي لألداء اخلـارجـة عن الـوزن ا
مع االخــذ بــنــظـر االعــتــبـار مــحــفـزات
الـــعــمل واثــرهـــا في حتــقـــيق الــرضــا
الـوظيـفي كاالجناز واالعـتراف وتـقدير

جهود العمل عند التقييم .
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:(Transparency) ح- الــــشـــفــــافـــيـــة
عيار على وضوح وعلنية ويركز هذا ا
اجـراءات وأسـاليـب التـقـييم الـوظـيفي
واالبـتعـاد عن اسلـوب التـقيـيم السري
لالداء ووجـوب ايـصال نـتائج الـتقـييم
لــلـمــوظــفـ ســواء أكـانت ســلـبــيـة أو
ايـــجــابــيـــة لالطالع عــلـى تــقــيـــيــمــهم
والـتـمكـ من الـطـعن بنـتـائج التـقـييم
كــضـمـان لـلــمـوظف الـذي يــتـولـد لـديه
شـعـور بعـدم عدالـة أو نـزاهة الـتقـييم
حــيث اسـبـغت الـبـيــروقـراطـيـة الـبـعـد
ـرافق الـقــانـوني عـلى الـعـدالـة داخل ا
الـعـامة  إذ تـؤكد الـدراسات في مـجال
الـعـمل الوظـيفي اإلداري إلى أن غـياب
االحـسـاس بـالـعدالـة يـكـون مـدعاة إلى
إقــــامـــــة الــــصــــراع الــــســــلـــــبي داخل
مــؤســســات الـقــطــاع الــعـام فــشــعـور
سـاواة وإعطائهم الفرص ـوظف با ا
ــتـمـاثــلـة لـلـنــجـاح ودعم تـوقــعـاتـهم ا
ـشـروعـة والـتعـامل مع قـيـمـهم يؤدي ا
إلـى رفع مسـتوى األداء الـوظيفـي كما
ــوظف الــعــام بـصــفــة مـواطن من أن ا
ــعــلــومــات الــتي حــقـه االطالع عــلى ا
رفـق الذي يعـمل فيـه وهو ما تـخص ا
يـــعــــرف بـــاحلق فـي احلـــصـــول عـــلى
ـعـلـومـات الذي يـعـني تـمـكـ االفراد ا
داخـل الــــدولــــة مـن االطالع عـــــلى مــــا
رفق عام يهمهم من معلومات ترتبط 
تـــديــره الــدولـــة وفق قــيـــود شــكـــلــيــة
ومــوضـوعـيـة تــضـعـهـا الــدولـة تـتـسم
عقولـية لضمـان احلصول على هذه بـا
بـدا من ـطـلـوبـة وهـذا ا ـعـلـومـات ا ا
ـباد الدولـية والدستـورية ونضمت ا

وجب التشريعات الوطنية .
:(Objectivity) ــــــوضـــــوعـــــيـــــة ز- ا
ـــبــدأ فـي تـــقــيـــيم أداء ويـــركـــز هـــذا ا
ـوضـوعـية ـوظـفـ عـلى الـعـنـاصـر ا ا
ـبـدأ يــجـنب لـألداء الـوظـيــفي وهــذا ا
االدارة الــوقــوع في أخــطــاء الــتــقــيــيم
الــشـائـعـة ومن هـذه االخــطـاء الـتـحـيـز
ـوظفـ او الـتـحـيز الـشـخـصي ألحـد ا
الـسياسي او الطـائفي  التـأثر بحداثة
ـوقف السـلبي لـلمـوظف علـى حساب ا
بالغة في ـاضية ا مـوافقة االيجابية ا
فرط التقييم سلباً أو ايجاباً العطف ا
ـــــقــــيـم من االضــــرار وعـــــدم رغــــبــــة ا
ــرؤوسـيه أو تـعــمـيم الـتـقــيـيم عـلى
ـوظـفـ تـكـرار الـتـقـيـيم دون جـمـيع ا
مـراجـعـة التـعـويض عن تـقيـيم سـلبي
سـابق أو الـتـقـيـيم عـلـى أسـاس نـظرة
ـقـيم لـلـمـوظـفـ وتـصـنـيـفـهم حـسب ا
وجـــهـــة نــظـــره (كـــبــار الـــسن نـــســاء
جــمــيالت رجــال قــبــيــحــون إداريـ

قـانونـي مـهنـدس فـنيـ  ينـتمون
ــديــنــتـه او طــائــفــته او حــزبه...الخ )
ولـدينـا امثلـة كثيـرة في وزارات الدولة
حـيث يـتـقـوقـع الـوزيـر بـصـورة فـوقـية
واليــــكـــتــــرث الى حـــقــــوق مـــوظــــفـــيه
ومــعــانـاتــهم بــســبب عــدم قـدرتـه عـلى
الـقيـادة وقله اخلـبره  كـونه  شغل هذا
ــــنـــــصب عن طـــــريق احملــــاصــــصــــة ا
الـسـيـاسـيـة ووبـالـتـالي يـأتـي تـقـيـيـمة
ــوظــفــيه عــلى اسس ومــعـايــيــر غــيـر
مـوضــوعـيـة دون رقـيب اوقـانـون يـحـد
مـن هـــذا الـــســــلـــوك الــــشـــخــــصي في
ـا تقدم ندعـو مجلس اخلدمة الـتقييم. 
ــعـني بــشـؤون االحتــادي بـاعــتــبـاره ا
اخلـدمة الـوظيـفيـة الى اقتـراح مشروع
قـانـون يـتـعلق بـتـقـنـي مـعـايـيـر شغل
الــوظـائف الـعـامــة ومـعـايـيـر الــتـقـيـيم
الــــوظـــيـــفـي وســـالـــيـب قـــيـــاس االداء
الــوظــيــفي بــصــورة عــلــمــيــة ودقــيــقه
وتـفـعيل دائـرة البـحوث في اعـداد هذه
ـشاريع والدراسـات القانـونية لـتأخذ ا
وقــتـــهــا الــكــافي لــلـــظــهــور الى حــيــز

وفق . الوجود...والله ا

ـنــظـومـة تــسـتــطـيـع تـطــويـر هــذه ا
تطـلبات الشارع وحتى االستجـابة 
الــعــراقي. والــيــوم يــجـب أن نــكـون
ـوضـوع ونتـقدم أكثـر دقـة في هذا ا
خطـوة في هذا النـقد ونـقول أن هذا
النظام ودستوره الذي كتب بظروف
غـيــر مـسـتـقـرة بــات غـيـر قـادر عـلى
ـسـتـجـدات بل يـزيـد الـتـمـاشي مع ا
االوضــاع تــوتــراً وجــدالً اذا مــا هـو
احلل? احلل الواقـعي ان يكـون لقوه
االغـلبـيـة رؤية فـي تغـيـير الـدسـتور
وهي الـتي تـريـد أن حتـدث إصالحاُ
للعـمليه الـسياسيـة الن تلك العـملية
ــــكن إصـالحــــهــــا ضــــمن هــــذه ال 
ـتنـاقضـة واجلدلـية حيث االعراف ا
إن هـذا الـنـظـام بـات غـيـر قادر عـلى
إدارة الـدولـة وأحــداث الـتـغـيـيـر في
بــنـــاء مـــؤســســـات الـــدولـــة وحــتى
الـدسـتور بـات عـاجـز عـلى أن يـكون
الفيصل في التنـاقضات ب الشعب
والـطبـقـة الـسـياسـيـة بل هـو أصبح
مــثـيــراً لــلـتــوتــر واخلالف وهـو من
أولـويـات تـعـديـله إلصالح الـعـمـلـيـة
الــســيـاســيه ويـكــون الـنــظـام نــظـام
ـــــقــــراطـي وتــــكــــون حـــــقــــيـــــقي د
االنــتـخــابـات هـي الـفــيـصل لــنـا في
تــــأســـــيــــــــس الــــدولـــــة ولــــيــــست
الزعـامـات واالقطـاعيـات السـياسـية

ـــكـــنـــنـــا الـــقـــول أن وجــود ـــا  ر
ــكـونــات والـهـويــات الـفــرعـيـة في ا
الـعـمــلـيــة الـســيـاســيـة هي الــعـقـدة
واخلـــــلل الـــــذي وضـــــعه الـــــفـــــاعل
اخلـارجـي إلدارة األزمـة في الــعـراق
فقد  الـتقسيم الـفواعل السـياسية
بـ شيـعي وسُـني وكردي وأقـلـيات
كن أن يـسـتـمـر مع وجود وهـذا ال 
حـزبـيـة ســيـاسـيـة حـيث إن كل هـذه
ـكونـات لم تـكن يـوماً مـوحـدة فأي ا
مــكــون فــيه اإلسالمـي والــلـيــبــرالي
ــتــطـرف والــشــيــوعي والــقــومي وا
ــعــتــدل لــذا تــقــســيم الــعــمــلــيــة وا
الـسيـاسـيـة مـنذ 2003 عـلى أساس
ــكـــــونـات كــان ســبب رئـيــسي في ا
ـنـضومـة الـسـيـاسـية فــــــشل هـذه ا
ـــكــونــات لم يــكن حالً وأن رســمــة ا
لـــتـــلـــــــــك االزمـــة لـــهـــذا نالحظ أن
بــــعـــــــــض األطـــراف تــــريــــد وضع
نـــهــايــــــــــــــة لــهـــذه الــتـــقــســـيــمــة
ـكـونــاتـيـة لـلــعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة ا
واستبدالها بتحالفات طولية تبتعد
ــة لــلــعــمــلــيــة من الــرســمــة الـــقــد

السياسية.  
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كــنــا نــنـتــقــد مــنــظــومــة احلــكم في
الـــعـــراق مـــنــــذ ســـنـــوات حـــيث إن
الـعــمــلـيــة الــسـيــاســيـة احلــالــيـة ال

التـــــي ال تــــــمثل شرعـية النظام.  
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ولـعل اجلمـيع يـتذكـر في انـتخـابات
2006 و 2010 وحـتى 2014 كـانت
تــتم حل االشـــكــالــيــات بـــصــفــقــات
وزاريـة من قـبـل الـزعـامـات لـكن اآلن
الوضع تغير حيث أن االعراف التي
أسسـتها الـزعامـات التقـليـدية باتت
غير قـادره على حل االشكـاليات; لذا
اصبح واضـحـا أن البـعض يـريد أن
يــنـــقـــلب عـــلى تـــلك االعـــراف الــتي
افــشــلت مــنـظــومــة احلـكـم حـيث ان
الــنــظــام احلـالـي هـو نــظــام مــشـوه
كن أن يـعبـر عن نظام وهجـ وال 
ـــقـــراطي ـــاني فـــيـــدرالي ود بـــر
وبالتالي البد من حل االزمة بتعديل
دسـتوري بـغـية أعـاده بـناء الـدولة 
امـا في مـوضـوع الـتدخـل اخلارجي
الــذي يــعــول عـلــيه فـي حل األزمـات
اضية فواضح أنه خالل السنوات ا
عجـز مـنذ الـبدايـة أن يـلمـلم الوضع
ـكن أن نـعول عـلـيه خاصه لذا فال 
بــعـد أن وصــلت هــذه الـتــنـاقــضـات
رحـلة متـقدمة جـداً فالـسيد مـقتدى
الـــصـــدر زعـــيم الـــتـــيـــار الـــصــدري
ســـيــخـــســـر رصــيـــده الـــكــبـــيــر أذا
اسـتـجـاب ألي ضـغط خـارجي ; كـما
ـــكن ان أن الـــضـــغط اخلـــارجي ال 
يـنــجح اال أذا كـانت هـنــاك هـشـاشـة
في العـملـية الـسيـاسيـة وضعف في
قياداتـها  وحتى قـائد فيـلق القدس
ستوى تأثير السيد قآأني لم يصل 
اجلــنــرال قــاسم ســلـيــمــاني في حل
ــــلك األزمــــات حــــيث إن قــــآأني ال 
مفاتـيح كي يتغلـغل من خاللها حلل
ـا كـان من أسـباب فـشل األزمـة و ر
الـــوســاطـــة األخـــيـــرة هـــو بــســـبب
شــــخص قـــآأني وحــــجم اخلالفـــات
احلالـية الـتي لم تـعد كـما كـانت ب
الـزعـامات الـسـيـاسـية الـعـراقـية ألن
كـــــمـــــا أن مــــصـــــلـــــحــــة إيـــــران مع

احملاصصة .
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وصل  بواكير السرد العراقي احلديث في ا

عـمـاري اإلسبـاني الـشهـيـر ريكـاردو بـوفيـل الذي صـمم أكـثر من الف ـهـنـدس ا وت ا برشـلـونة -(أ ف ب)  –غـيّب ا
مشروع في أنحاء العالم وقد توفي اجلمعة عن عمر يناهز  82عاماً من جرّاء مضاعفات كوفيد - ?19على ما أفادت

عائلته.
وقـال بابـلو بـوفيل لـوكالـة فرانس بـرس إن والده “توفي قـبل ساعات. وأوضح مكـتبه الـهندسي “ريكـاردو بوفـيل تاير دي
ـهنـدس اإلسـباني صـاحب الـسجلّ أركيـتـيكـتورا ”في بيـان أنه تـوفي في برشـلـونة (شـمال شـرق إسـبانـيـا) مذكّـراً بأنه “ا
ولود في  5 كانون األول/ديـسمبر  1939في برشلـونة ألب معمـاري كاتالوني ي األكبر.”وكان ريكـاردو بوفيل لـيفي ا العا
ـعماريـة لكنه طُرد مـنها بـسبب نشاطه وأم من البنـدقية (إيـطاليـا) بدأ دراسته عام  1957في مـدرسة برشلـونة للـهندسة ا
عماري عام  1963وجعل مقره ـناهض لديكتاتوريـة اجلنرال فرانكو فأكـمل دراسته في جنيف.وأسس بوفيل مـكتبه ا السياسي ا
في في مصـنع قد لألسـمنـت في ضواحي بـرشلـونة وقـد وقع أكثـر من ألف مشـروع في كل أنحـاء العـالم.ومن أبرز أعـمالـه مطار

ؤتمرات في مدريد وعدد من ناطحات السحب. سرح الوطني في كاتالونيا وقصر ا برشلونة وا

رسالة برشلونة
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في جــمـعــيـة الــقـصــة والـروايــة الـعــراقـيـة
وعـضــوا في احتـاد الــكـتـاب الــعـرب . وقـد
شـعـرت شـخـصـيـا وأنـا اقـرأ له أنه كـاتب

ذو رسالة . توفي  سنة .1991
وكـان الــقـاص والـروائي االسـتــاذ مـحـمـود
ثل ( جـنداري    1995 -1944 خـير مـن 
رحلة الرابعة)   ومحمود جنداري قاص ا
 وروائـي مــــوصــــلي مـــــعــــروف لــــيس في
الساحة الثقافـية العراقية وحسب بل وفي
الساحة الـثقافيـة العربيـة. ولد سنة 1944
وتوفي سـنة    1995وقد كـتب عنه الـكثـير
بدعة خلدمة من النقاد وأشادوا بجهوده ا
األدب الــقــصــصي في الــعــراق وإثــراءه إن
عــلى مــســتــوى الــشــكل أو عــلى مــســتـوى
ضمـون. كتب عنه الـناقد يـاس النـصير ا
تـلك ميزة مرة فـقال أن مـحمـود جنـداري 
لم جنـدهـا لـدى قـصـاصـ عـراقـيـ سـواء
ــواقف أم في الـــنــتــاج .. وهي كــانـت في ا
جدية ووضـوح التعامـل مع اآلخر من جهة
وجـديـة ومـسـؤولــيـة بـنـاء الـنص من جـهـة

أخرى.
حملمـود جنـداري مجـاميع قـصصـية كـثيرة
لـعل أبـرزها مـجـمـوعتـه القـصـصـية األولى
(أعــوام الـظــمـأ) نــشـرهــا سـنـة  1969وقـد
حــاول فـي هــذه اجملــمــوعــة اخلــروج عــلى
تـقــالـيـد الـقـصـة الـقـصــيـرة الـتـقـلـيـديـة من
صــورة الـواقـعــة االجـتــمـاعــيـة إلى صـورة
ألوف في آن حتتمل الغـرابة واإلدهاش وا
مـعـا .. ومن الـطبـيـعي أن تـنـعـكس مـعـاناة
الـكـاتب االجـتمـاعـيـة والـسيـاسـيـة عـلى ما
يقدمه من نتاج قصصي وهكذا هو محمود

جنداري .
لـقــد اقـتـرب مــحـمـود جـنــداري من الـقـاص
الذي يـبقى أمـينـا على الـنص الذي يـكتبه
وبعـبارة أخـرى فانه أثـرى اجلانب الـتقني
ــعــاصــرة وفي في الــقــصــة الـــعــراقــيـــة ا
مـجــمـوعـته الــقـصـصـيــة (احلـصـار) جنـده
يــتـــحــدث عن حــصــار الــذات قــبل حــصــار
اآلخــرين .. وقــد امــتـدحـه الـنــاقــد الـكــبــيـر
االستـاذ الدكتـور علي جـواد الطـاهر رحمه
الله وكـتب عن مجمـوعته هـذه مقاال وصف
فيه اجملموعة بأنهـا نتاج متميز .. ثم كتب
مجمـوعة قصصـية أخرى بـعنوان (حاالت)
وفي كل قـصـصه جنـد كـمـا يـقـول األسـتاذ
الـنـصـيـر أن مـحـمـود جنـداري يـكـشف عن
مـسـتــويـ من الـتـعــامل الـفـني : األول انه
كان يـبحث عن حـالة الـناس وهم يـعيـشون
الغربة في الـداخل. والثاني أنهم يـعيشون
عصرا ال كـلمة لـهم فيه.. وقد كـتب جنداري
روايــة بــاسم (احلــافــات)وفــيــهــا يــؤكـد أن
كـن أن يعـيـد نـفـسه. وفي عـمان الـتـاريخ 
صــدرت جلــنــداري مــجــمــوعــة قــصــصــيــة
بـعــنـوان (مـصـاطب اآللــهـة) وحتـوي تـسع
ـزج فـيـهـا جـنـداري ب قـصص قـصـيـرة 
الـتـاريـخي والـغـر ائـبي في قـالب قـصـصي

أخاذ.
طـبعي في مـوسوعة كتب األسـتاذ حمـيد ا
أعـالم الــعـــراق في الـــقـــرن الـــعــشـــرين عن
مــحـــمــود جـــنــداري يـــقــول : أن مـــحــمــود
جنـداري قـاص وروائي لن جتـد إال قـلة من
الناس في مثل هدوئه وتهذيبه وابتسامته
الـتي تنـم عن طيـبـة وبـساطـة .. كـان قـاصا
أصـيال .. من الـقـلة الـذين اخـلـصـوا لـفـنهم
وتــابـعـوه تــثـقـيــفـا وتـهــذيـبـا وجتــريـبـا ..
وإنـتـاجه مـبـعـثـر في مـجالت كـثـيـرة مـنـها
(الــــكــــلــــمــــة) و(اآلداب) و(األقـالم) و(آفـــاق
ـعـاصر) .. عـمل مـديرا عـربيـة) و(األديب ا
ـنـتـجــات الـنـفـطـيـة في في شـركــة تـوزيع ا
كـركـوك وبـدأ يــنـشـر قـصـصه سـنـة 1965
ـقالة األدبية). كما وهو متمكن في كتابه (ا
اذج من مارس النقد القصصي وقد نشر 

كتاباته في الصحف واجملالت.
ـرحلـة اخلـامـسة )  وهـي مرحـلـتـنا امـا  (ا
ن احلــاضــرة  فــأعــتـقــد ان لــديــنــا عـدد 
ـثـلـهـا لــكـني سـأقف عـنـد اثـنـ من ابـرز
ـســاحـة ـوصــلـيــ لـضــيق ا الــروائـيــ ا
اخملـصـصـة لي   وهـمـا الـقـاص والـروائي
حــسـ رحــيم ( مــوالــيـد  1953والــقـاص
والـروائـي غـا عـزيـز الــعـكـيــدي (مـوالـيـد
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فـفـيمـا يـتـعـلق بالـقـاص  والـروائي حـس
رحــيـم   اقــول ان االســتــاذ حــســ رحــيم
روائي  وقاص  ومـؤلف مسـرحي  وكاتب
عراقي  عرفته منذ سن طويلة وهو يعمل
وصل ركزية جلامعة ا كتبة ا موظفا في ا
انـسـانـا ودودا  وقـاصـا  وروائـيـا مـبـدعا
دؤوبـا يـريـد ان تــكـون له بـصـمـة في جـدار
ــعــاصــرة .ولــد في الــثــقــافــة الــعــراقــيــة ا
وصل سنة  1953بكالوريـوس ترجمة – ا
ــنــشـورة : جــامــعــة الهــاي . من روايــاته ا
روايــــة " الــــقــــرٍان الــــعــــاشــــر "   وروايـــة
"مـــوصــــلــــيــــا مــــوصل "  و" لــــيل األرواح
ـدن " . وله  قصص الـسبـعـة "   و" أنـثى ا
منشورة في مجالت عراقيـة وعربية منها "
رقـــيم الـــطــ "  و" صـــهــيل اجلـــنــادب " 
و"الـــفــارس "  و" الـــســيـــد وادي عــكــاب "
و"صــــبي األحـالم " و" عـــشـق يـــبــــحث عن

رحيل ".
 عــمل في صــحف عــديــدة مـنــهــا جــريـدة (
نينوى)  وجريدة ( الـغد )  وله مسرحيات
شارك عدد مـنها في مهـرجانات مـسرحية .
ومن مـــســـرحـــيــــاته " اإلخـــوة يـــاســـ " 
و"اإلعـدام "  و" اجلــمـجـمـة " و" تــرنـيـمـات
ســومـريــة " و" هـذيــانــات مـعــطف " و"بـيت
ــات الــعـــز " .حــصل عــلى جــوائــز وتــكــر
عديدة في مسابـقات إبداعية  .نـشر العديد
ـــقــاالت في صــحـف ورقــيــة  ومــواقع من ا
سرح الكترونية  في موضوعات القصة وا

والرواية والفن التشكيلي.  

ودائـما أقـول ;  أن الـسـرد الـعـراقي  بدأ
ــســـرح الـــعــراقي  مــوصـــلـــيــا  كـــمـــا ا
والـتـصـويـر الــفـوتـوغـرافي  والـتـشـكـيل
الـعـراقي بـدأ مـوصـلـيـا   وحـتى الـشـعـر
احلـــر بــدأ مـــوصــلـــيــا .. وهــذه حـــقــائق
ـعـمـقة . تـاريـخـيـة اثـبتـتـهـا الـدراسـات ا
وفــيـمـا يــتـعــلق بـالــسـرد الــعـراقي ; فـان
بــواكـيـره تــرجع تـاريــخـيــا الى (الـروايـة
االيقـاظيـة ) التي كتـبهـا سلـيمـان فيضي
ـوصــلي (   (1951-1885ســنـة 1919 ا
أي قـبل أكـثر من  ( (100سنـة  وحـسـنا
فــعــلت ( دار قــنــاديل لـلــنــشــر والــتـوزيع
بــبــغــداد )   عــنـدمــا أعــادت  نــشــر هـذه
الروايـة  وذكرت الـناس بـها  وبـبدايات
االدب الـــروائي الــعـــراقي   كــمـــا يــقــول
االسـتاذ صـفـاء ذيـاب  في مـقـال له حول
هذه الروايـة . ودار قناديل عـندما أعادت
نــشـــر هـــذا الـــعـــمل   فـــلــكـي تــرد عـــلى
ـشــكّــكـ بــأســبــقـيــتــهـا .وزاد الــنــاقـد ا
العـراقي االسـتاذ الـدكـتور جنم عـبـد الله
كـاظم حــ أكـد  وجـود من يــسـتـبـعـد أن
يـكـون هـذا الــعـمل روايـة واكـد " أن هـذا
جتنٍّ عـلى فـيــضي  وعـلى روايـته  وبـ
أن أسلوب الرواية ينطوي على شيء من
العصـرية  والـتميّـز احلديث نسـبياً وال
سيمـا أن الكـاتب يبدي  ضـمنيـاً   وعياً
ـة فـيـتـجـنـبـهـا بـعـيـوب الـكـتـابـات الـقـد
سـحـة القـصصـية بشـكل مـلحـوظ. وأن ا
واضـحــة عـلى هـذا األســلـوب بل إنّـنـا ال
نــتــردد في الــقــول إنّ ســلــيــمــان فـيــضي
تلك حـسّاً قصصـياً فيـبدو وكأنّه يعي
ـقــامـات أنه يــؤلّف قــصـة تــخــتـلف عـن ا

ة" . واألشكال القصصية العربية القد
ـا  يـزيـدنا ثـقـة  واطـمـئـنـانـا على ان و
(الـروايــة االيـقـاظــيـة )  هي من بــواكـيـر
السـرد العراقي  مـا اكده الـناقـد االستاذ
الـــدكـــتــور عـــبـــد االله أحـــمــد  (  -1940
 (2007في ان سـلــيـمـان فــيـضي  ال يُـعـد
رائداً للقـصة بل رائد لـلقصة الـطويلة أو
الــروايـة  بـيــنـمـا يــرى  االسـتـاذ جــعـفـر
اخلـــلـــيــــلي أنّ (الـــروايـــة إاليــــقـــاظـــيـــة)
الـتـمـثــيـلـيـة... أول قـصـة حـديـثـة كـتـبـهـا
كــاتب عــراقي  ; فــهـي تــطـويــر لــقــصص
الــرؤيــا. وذهب االســتــاذ الـدكــتــور عــمـر
الـطــالب  (   (2008 -1932ومــنــذ ســنـة
 1965الى  ان ســلــيـمــان فــيــضى  جـرى
عـلى مــاجـرى عـلـيه مـن كـتب ( الـروايـات
الــتـعــلـيــمــيـة  ) الــتي شـاعـت في الـوطن

العربي اواخر القرن التاسع عشر . 
اريـد ان اقف قـلـيال عن سـلـيـمـان فـيـضي
   1951-1885فـأقــول انـنـي كـتــبت عـنه
في رسالتي للماجستير التي قدمتها الى
كلية اآلداب  –جامعـة بغـداد سنة 1975
ـوصل : دراسة وكـانت بعـنـوان ( واليـة ا
في تطوراتـها السـياسية (1922- 1908
ــوصل من اســرة وقــلـت انه مــحــام مـن ا
عــريـقــة عـمل مـع الـســيـد طــالب الـنــقـيب
نقـيب اشراف الـبصـرة في قيـادة احلركة
الـعـربـيـة الـقـومـيـة في الـعـراق وانه جـاء
ــــوصل يـــوم  22آب ســــنـــة 1913 الى ا
لـتـأسـيس جـمـعـيـة مـنـاهـضـة لـلـسـيـطـرة
الـعثـمـانـية قـبل احلـرب الـعـظمى -1914
 1918بناء عـلى توجيه من الـسيد طالب
الـنقـيب وسـرعان مـا اكـتشـفت الـسلـطات
وصـل امره واحـاطت به االحتـادية فـي ا
ن تــعـاون مـعه وقـيــدت حـركــاته وكـان 
محمد باشا  الصابوجني من ابرز وجوه
ـوصل آنـذاك امـيـر ـوصل وكـان والي ا ا
الـلـواء اسـعـد بـاشـا الـدرزي . وسـلـيـمـان
فيضي بن الشيخ داؤد القصاب العوادي
وكــــان والــــده امـــامــــا في جــــامع االمـــام
ابـراهــيم الـقــريب من مـحـلــة رأس الـكـور
ــوصـل .اكــمل وهي مـن اعــرق مـــحالت ا
دراسـة احلــقـوق في اسـطــنـبـول ومـارس
احملـامـاة في الـبــصـرة وعـمل مـسـتـشـارا
للشيخ خزعل امير احملمرة وكان عروبيا
وصل قوميا عمل من اجل تأكيد عروبة ا
يــوم مــطـــالــبــة تــركـــيــا بــهــا فـي مــطــلع
الـعشـريـنـات .انتـخب نـائـبا عن الـبـصرة
في مـجلس الـنـواب العـراقي سـنة 1935
.له م1كرات بـعـنوان (في غـمـرة النـضال)
صــدرت ســـنــة . 1952كـــمــا نـــشــر ولــده
الـدكـتـور عـبـد احلـمـيـد سـلـيـمـان فـيـضي
اعماله كـاملة وهو مـن اسس في البصرة
جــــريــــدة (االيـــقــــاظ ) وفـــكــــره اصالحي
تــنــويـري عــروبي ومن كــتــبه ( الـتــحــفـة
االيقاظية في الرحـلة احلجازية ) اصدره
ســــنـــة . 1913كــــمــــا ان مـن مـــؤلــــفــــاته
(احلقـوق الدسـتوريـة )  و( شرح قـانون
أحكام الصـلح)  و(سر النبوغ )  و(الف
كـلـمـة وكـلـمـة )   و(الـبـصـرة الـعظـمى) 
ــــنــــتـــــخب من اشـــــعــــار الــــعــــرب)  و(ا
و(تـعـريب الـقــانـون االسـاسي االمـريـكي)
وهذا الـكـتاب بـاألصل  مـحاضـرات سبق
ان الـقــاهـا في مـدرسـة (كــلـيـة ) احلـقـوق

سنة  1920و. 1921

ــرحــلــة االولى من الــبــواكــيــر تــلـك هي ا
االولى لـنــشـوء الـسـرد الــعـراقي احلـديث
ــرحـلــة الـثــانـيـة  ــوصل . وتـأتي ا في ا
وكانت موصليـة بامتياز ايـضا  وتمثلت
بـكـتــابـات الـكـاتب والــقـاص والـسـيـاسي
تنور االسـتاذ ذو النون ايوب ( -1908 ا
  (1996وقد كتـبتُ عنه كثـيرا  في كتابي
عاصر) (تاريخ العراق الثقافي العراقي ا
 ووقفت عـند روايته (الـدكتـور ابراهيم )
ــــا أســــمـــيــــته ــــوذجـــا   وعــــددتـــهــــا ا

ب(االنتهازية العلمية).  
bz«— wK u

وذو النون أيوب  قاص  وروائي عراقي
موصلي رائد . إنه من أوائل الذين كتبوا
الـقـصـة والـروايـة احلـديـثـة في الـعـراق 
وهــو مــدرس ريــاضــيــات تــخــرج في دار
علم العالية (كلية التربية فيما بعد ) ا
.كـان كـاتـبـا مـاركـسـيـا انـضم الى احلـزب
الــشــيـوعي الــعــراقي وكــان من أقــطـابه 
لكـنه سرعـان ما إنـشق عنه وتـرك العراق
وعــاش في فــيـيــنـا فـي الـنــمـســا  وتـزوج
ــانــيـة كــان يــدعــوهــا بـأم هــنــاك إمــرأة ا
هريرة .. له مذكرات مثـيرة للجدل   وهو
نفـسه مـثيـر لـلجـدل بـسبب أفـكاره ورؤاه
الـتـي عـبـر عـنــهـا ضـمن فــتـرات ومـراحل
وصل تاريـخـية مـختـلـفة .كُـنتُ أراه في ا
حيث هـو من ابـناء مـحـلتي رأس الـكور 
وكــان شـقــيـقه (أحــمـد ايــوب ) شـيــوعـيـا
ــــــوصـل جـــــريــــــدة بــــــإسم اصــــــدر في ا
وصل بعد (الشبيـبة ) وقد اضطر لـترك ا
ـوصل حـركــة الـشــواف االنـقالبـيــة  في ا
 1959على نظام حكم الـزعيم عبد الكر
قـــاسم رئـــيس الـــوزراء والــقـــائــد الـــعــام

سلحة . 1958-1963 للقوات ا
كان ذو النون من مؤسسي مجلة (اجمللة)
ــتـــنــورة الــتي صــدرت في الـــتــقــدمــيــة ا
وصل  ثم انتقلت الى بغداد وقد كتبتُ ا
عـــنــهــا .. ولــدي اعــدادهــا فـي مــكــتــبــتي
ـباد الـشـخـصـيـة وهي مـجـلـة بـشـرت 
احلرية والتقدم . كانت مجلة يسارية .
الذي يهمني الـيوم ان اقف عند رواية ذو
الـنــون ايـوب : (الـدكـتــور ابـراهـيم ) وقـد
قرأتها وسمعت من والدي انه كان يقصد
فيها الدكتور محمد فاضل اجلمالي الذي
عــمل مـــديــرا عــامـــا لــلــمـــعــارف ووزيــرا
لـلـمـعـارف ووزيـرا لـلـخـارجـيـة ثم رئـيـسا
ـلـكي . وبـعد لـوزراء الـعراق في الـعـهـد ا
ثورة  14تموز  1958حوكم امام احملكمة
الـعــســكــريـة الــعــلــيــا اخلـاصــة (مــحــمـة
هـداوي ) وحكم عـلـيه باإلعـدام وبعـدها ا
اطـلق سـراحه ورحل الى  تـونس وهـنـاك
حـــفـظ له احلـــبــــيب بـــورقــــيـــبــــة رئـــيس
جــمـهـوريــة تـونس صـنــيـعه عـنــدمـا كـان
صوتا عراقـيا مؤيـدا الستقالل تونس في
ـتـحـدة  فـعـيـنه اسـتـاذا لـلـتـربـيـة اال ا
بـاجلـامـعة الـتـونـسـيـة وبـقي هـنـاك حتى
وفاته .وعـندمـا كـنت اكتب اطـروحتي عن
السـيـاسة الـتعـلـيمـية في الـعراق -1914
 1932راســـلـــته وســـألــتـه عن الـــتــأثـــيــر
االمـيـركـي في مـسـيـرة الـتــعـلـيم الـعـراقي
واحتفظ برسـائله وقد نـشرت احداها في
الــــــنت وفـي جـــــريــــــدة فــــــتى الــــــعـــــراق

وصلية).  (ا
صدرت الطبعة االولى من رواية (الدكتور
ابـراهــيم ) سـنـة  .1939ويـقـول االسـتـاذ
ــر ذيــاب في كــتـابـه (قـراءة في يــوسف 
كتب لم تصدر حديثا ) الذي صدر ببغداد
سنة   1981 أن ذا النـون ايـوب  قـد بدأ
بــروايــتـه (الـدكــتــور ابــراهــيـم ) مــرحــلـة
جديدة في الروايـة العراقية مـرحلة  اكثر
نضجا في الـشكل الفني  حـتى ان الناقد
العـربي الدكتـور سهـيل ادريس قال عـنها
في مجلتـه (اآلداب ) أنها تقف في طـليعة
الـــنــتــاج الـــقــصــصي فـي االدب الــعــربي
ــعــاصــر من حــيث انــعــكــاس االوضـاع ا
االجــتــمـاعــيــة في مــرآة االدب .. وقــد عـد
الـدكـتـور ســهـيل ادريس ذو الـنـون ايـوب

رحلة الثانية للقصة العراقية . بداية ا
أصل الـروايـة اقـصـوصـة بـعـنـوان (نـحـو
الـقـمـة ) اتهـم فيـهـا ذو الـنـون ايـوب بـعد
ـوظف كــبـيـر في نـشــرهـا بـأنه يــعـرض 
االدارة العراقيـة ذي نفوذ فـعوقب الكاتب
ونقل الى منطقة بعيدة في شمال العراق
وكـان مــدرسـا ثـانـويــا اداريـا بـسـبب ذلك
فـكـان ذلك دافـعـا الن يـعـيـد كـتـابـة قـصـته

القصيرة في شكل رواية .
كانت حياة الدكتور ابراهيم  حياة شاب
عـاش في وسط عـائــلي كل مـا فـيه مـزيف
من ناحية القـيم .. كان أبوه رجال استغل
سذاجـة الـناس الـعوام  وطـيـبتـهم وبنى
له مــكــانــة عــلى الــدجل والــكــذب  وسـار
االبن على سر أبيه  واسـتطاع احلصول
على بعـثة حـكوميـة علمـية الى انكـلترا ..
ومن احـدى اجلامـعات االنـكـليـزيـة حصل
عــلى شــهــادة الــدكــتــوراه وتــزوج هــنـاك
امــرأة من الــبـلــد الـذي كــان يــدرس فـيه .

وعاد الى الوطن وكانت االنتهازية طريقه
الى االرتـــــقـــــاء عـــــلى ســـــلم الـــــوظـــــائف
احلـكـوميـة  لـكن سـلـوكه سـرعـان مـا بان
لآلخرين فـحبل الـكذب قصـير  وجاء ذلك
بـــعــد ان اصـــطــدم بـــحــامل دكـــتــوراه في
الــعــلـــوم امــتــنع الـــدكــتــور ابـــراهــيم من
تــوظـيــفه بـدائــرته ونــال مـنه مــا نـاله من
برح فلم يجد الدكتور - بعد ان الضرب ا
افتـضح أمره وفـصل من وظيـفته - اال ان

يسافر مع زوجته الى امريكا .
من الطريف ان نشـير الى ان الروائي قال
فيمـا بعـد انه كان يومـا يجـلس في مقهى
بـــبــــغـــداد جــــاءه رجل وقــــال له انـه هـــو
ـقــصــود في قــصـته الــدكــتـور ابــراهــيم ا
(نحو القمة ) وقد تخيل الكاتب ان الرجل
الــذي حتــدث مـعه هــو الــذي اوحى لــهـذا
تنفذ الكبيـر بأن ذا النون ايوب يقصده ا
فــكــان مــا كــان من امــر نــقــله الـى شــمـال
الـــعـــراق . وفي شــمـــال الـــعــراق اســـتــلم
الـــــقــــاص والــــروائي رســـــائل من اعــــداء
الـدكـتـور ابــراهـيم وكـارهي نـفـوذه  وفي
ا لـم يكن هـذه الـرسائـل قدمـوا الـكـثـيـر 
يـعرفه عـن سيـرة واخالق وخـصـوصـيات
الــدكـتــور ابـراهــيم بــطل روايــته  والـتي
تمـثل –كـمـا قـال الـكـاتب  –نـوعـا خـاصـا

سماه االنتهازية العلمية او العصرية .
ومـهـما يـكن من أمـر فـأن روايـة (الـدكـتور
ابـراهـيم ) كـانـت من نـوع الـروايـات الـتي
انــتـهج فـي كـتــابـاتــهـا الــكـاتب االســلـوب
الــواقــعي وســواء قـصــد فــيــهـا الــدكــتـور
مـحـمـد فـاضل اجلـمـالي ام غـيـره اال انـها
ا تعكس حالـة الطرق االنتهـازية التي طا
ثـقف من اجل الوصول يسلكـها بعض ا
ــواقع الـعــلـيــا في الـدولــة ضـاربـ الى ا
عــرض احلـائط الــكـثــيــر من قـيم الــصـدق
ـا والـنــبـالـة والـشـرف والــنـزاهـة وهـذا 
يـــطــعـن في مـــصــداقـــيـــتـــهم الـــعــلـــمـــيــة
ية ودورهم الرسالي  ورصانتهم االكـاد
كـأسـاتـذة في اجلـامـعـة وكـحاصـلي اعـلى
الــدرجــات الــعــلــمــيــة الـتـي يــفـتــرض من
حامليهـا ان يكونوا صادقـ في تعاملهم

مع قضايا شعبهم ووطنهم .
ـرحـلـة الـثـالـثـة )  مع االسـتاذ وجتيء ( ا
غــا الــدبـاغ 1991 – 1923وقــد كـتــبت
عـنه ايـضـا  وقلت حـيـنـمـا كـنا طـالباً في
ـركـزيـة أبـان الـسـتـينـات من ـتـوسـطـة ا ا
وروائي اضي سـمعنا عن قاص  القرن ا
موصلي معروف وبعد سنوات  قرأنا له
ـــجــامـــيــعه و ورأيــنــاه وأعـــجــبـــنــا به 
ورواياته الرائعة التي تميزت القصصية 
بـقـدرتـهـا عـلى الـنفـاذ إلى دواخـل النـفس
اإلنسانية واكتشاف مكنوناتها الدفينة.
ولد غا الدباغ سنة  1923حسب رواية
ــطـــبــعي في "مـــوســوعــة أعالم حـــمــيــد ا
الــعـــراق في الــقــرن الـــعــشــرين" و 1925
حـسب روايـة مـحـمـد جـبـيـر في مـتـابـعـته
الصـحيـفة لـلدبـاغ في جريـدة اجلمـهورية
( (1991وبــعـــد أن أكــمـل دراســته األولى
ــعـلــمـ االبــتـدائــيـة وتــخـرج دخل دار ا
فيـها سـنة  1944وعمل مـعلمـا في بعض

وصل. مدارس قرى ا
ـســؤولــيــات اإلداريـة في تــســنم بـعـض ا
االحتــاد الــعـام لـألدبـاء والــكــتــاب وصـار
عـضـوا في هـيـئـة حتـريـر مـجـلـة ( األديب
عـاصـر). أصدر غـا الدبـاغ مـجمـوعته ا
الـقـصــصـيـة األولى سـنـة  1969بـعـنـوان
ـجــمـوعـته ــاء الـعـذب)  ثم اتــبـعــهـا  (ا
الـقـصـصــيـة الـثـانـيـة (سـونـاتـا في ضـوء
ـجــمـوعـته الـقــصـصـيـة الـقـمـر) 1970و
ـة) ب ـدينـة الـقد الثـالـثة (حـكـاية من ا

سنـتي  1970و . 1974وفي سـنة 1972
اصــدر روايـــتـه الـــشـــهــيـــرة (ضـــجـــة في

الزقاق)  .
ابــتــدأ حــيــاته األدبــيــة نــاقــدا لــلــمــقــالـة
ومــتــرجـمــا لــبـعـض األعـمــال األدبــيـة من
الــلــغـة االنــكـلــيــزيـة . وتــعــد (قـصص من
الــغــرب) الـتـي تـرجــمــهـا ونــشــرهـا ســنـة

 1950من أولى ترجماته.
في (ضــجـة في الــزقـاق) أرخ لــواحـدة من
ــوصل (مــحــلـــة الــنــبي شــيت) مــحـالت ا
وغـاص في أزقـتـهـا وتـعـمق في نـظـامـهـا
وتركيـبتـها االجتـماعيـة والنفـسية ووقف

عند شخوصها.
حتتاج عـملـية جمع كـتابـاته في الصحف
واجملالت الـعـراقـية والـعـربـيـة (احلـاصد
ـعـاصـر الـهــاتف فـتى الـعــراق األديب ا
اآلداب الــلــبــنــانــيــة) إلى مــجـهــود ووقت
ـكن أن يـقـوم بـهـا احـد طـلـبة كـبـيـرين  
الدراسات العليا في قسم اللغة العربية.
عـلم غا الـدبـاغ نفـسه الـلغـة االنـكلـيـزية
وتأثر فـي بداية حـياته بـأدباء موصـلي
وعـراقــيـ وعـرب مـنــهم ذو الـنـون أيـوب
ومـحـمـود تـيـمـور. يـروي األسـتـاذ مـحـمـد
جبير سـيرته بعد رحـيله قائالً: " انه نشر
بـــعض قــــصـــصه فـي مـــجـــلــــة (اجملـــلـــة)
ـــوصـــلـــيـــة .وفـي ســـنــة  1942فــاز في ا
ـعلم الـريفية في مسابـقة نظمـتها دار ا
وضـوع كتبه بـعنوان : (مـحمد وصل  ا
ربي األعظم )  . صلى الله عليه وسلم: ا
قــدمـه ذو الـــنــون الـــشـــهـــاب في مـــجـــلــة
اجلـزيــرة كـكـاتـب عـمـود وبــتـوقـيع (أديب
منـصف) . ترجم غـا الدبـاغ لتـشيـخوف
وكــاتــرين وولــيم شــكـــســبــيـــر وبــلــيـك 
مانـسـفيـلـد. ال استـطيع في هـذه الـعجـالة
وأنــا اسـتــذكـر غــا الــدبـاغ ورحــلـته مع
احلياة والقصة ألبنائنا وأحفادنا  إال أن
أقول بأنه أديب واقـعي  لم يبـتعد في كل
أعـمـالـه عن تـسـجـيل مـالمح  ومـعـطـيـات
وصل  وحياة العراق عمل معلما حياة ا
وسكرتـيرا إداريا الحتـاد األدباء وعضوا

ا قـدمه القـاص والروائي اما مـا يتـعـلق 
االسـتــاذ غـا الـعـكــيـدي    فـأؤكـد  وانـا
اقف عند سيرته   واقف عند  انتاجه  في
  محـاضرة الـقيـتهـا في (ملـتقى  الـكتاب )
ـوصل  يـوم الـثالثـاء  2019-9-3انني بـا
كــمــا اســمــيــته ولــقــبـــته بــلــقب  ( جنــيب
ـوصل )   لم اكن ابـالغ   ولم مـحفـوظ   ا
ـدح او االطـراء اكن احتـدث عــلى سـبــيل ا
او اي شيء يــقع في خـانــة االخـوانــيـات 
ـعــرفـتي الــتـفــصـيــلـيــة والـدقــيـقـة ــا  وا
بـعوالـم جنيب مـحـفـوظ في مـصـر وعوالم
ـــوصل فــكـالهــمــا غــا الــعـــكــيـــدي في ا
ينطلقان من احلارة احمللة احلي وما فيها
من احاسيس ومنـطلقات ومـطامح ومعالم

وعالقات انسانية وغير انسانية .
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الــهـم االنــســاني  هــو مـــا دفــعه ويــدفــعه
لــتـنــاول مــوضـوعــاته وهــو حــريص عـلى
تــصـــويـــر انـــفــعـــاالت من يـــتـــابــعـــهم من
شخـوص ولغـته بسـيطـة واضحـة سلـسلة
وكـمـا يـقــول االخ االسـتـاذ الـكـاتب  سـامـر
الياس سعـيد فإن غا الـعكيدي يـستطيع
شاعر ان يجعل قارئه قادرا على اختزال ا
االنــسـانـيــة وكـشف حــجـاب الـفــكـرة الـتي
تدور حولـها الروايـة وما قد تـستره الـلغة
االنـيـة في الـنص الـروائي الـذي اليـحـتـمل
فـوق طــاقـته .ومـثـل جنـيب مـحــفـوظ فـهـو
مغـرق بفكـرة استـيحاء مـعظم مـوضوعات
روايـــته من االمــاكـن الــشــعــبـــيــة كــمــا في
روايـته ســكـان الـبـيــوت االربـعـة الـتي هي
بيـت واحد ولـكن تـسكـنه عـوائل عدة .وان
الـعكـيـدي ايـضا يـتـمكـن من خالل رواياته
ـتـراكـمة من الـكـشف عن عـرض االحـداث ا
من دون احلاجة الى فـواصل متـدرجة ب

اللوحات التي تشكل النص .
عن روايـــته ( بــعض الـــرجــال اليــبــكــون )
كـتبت اقـول :" وجـدتـها أقـرب إلى الـسـيرة
الــذاتـيـة مــنـهــا إلى الـروايــة .نـعم هي من
نــوع الــســرد اجلــمـيـل لـكـن مـضــامــيــنــهـا
وطريـقة سرد حـكايـتها تـنبئ بـأنها قـريبة
ـا أراد لـهــا كـاتــبـهــا وهي انه كـان جــدا 
ـضـطـربة يـطمـح ان يكـتب سـيـرة حـياته ا
كــمـــا قــال في مــذكـــرات ومن دون قــصــد 
سـطر الـكـاتب جوانـبـا كثـيـرة من األحداث
الــتي شـهـدهــا وعـانــاهـا مـنــذ والدته بـعـد
ـيـة الـثــانـيـة وحـتى انـتــهـاء احلـرب الـعــا
اضي وقـد سـعدت الـستـيـنات من الـقـرن ا
ــا سـرد واسـتــهـوتـني وتــمـتـعت كــثـيـرا 
الرواية واخذتني معه الى اجواء طفولتي
انـــا وشــبــابـي ورجــولــتـي وســبب ذلك ان
الـكـاتب من مـجايـلـلي ومن ابـنـاء مـديـنتي
ويــحــمل ذات الـتــوجــهـات واالفــكــار الـتي
وصـل السيـاسية احمـلها وعـاش أجواء ا
كـما عـشتـهـا وكمـا عـاشهـا جيـلـنا جـيل ما
بـعد احلـرب الـثـانيـة لـكن تفـاصـيل حـياته
اخلاصة وأسرته وما واجهته هذه االسرة
وتــنـقــله من حي الى حي أعــطت لــروايـته
خـــصــوصــيــة لـــكن كل من يـــقــرأ الــروايــة
سـيـجـد ثـمــة قـواسم مـشـتـركـة بـيـنه وبـ

الكـاتب" .كـان جنيب مـحـفوظ (رحـمه الله)
وقـد سـبق لي ان الـتـقـيـته في الـقـاهرة في
شباط  1990وجلـست معه قـاص و كاتـبا
ـا شـهـده روائـيــا ارخ جملـتـمع الـقــاهـرة و
هـــذا اجملـــتـــمـع من احـــــداث ومالبـــســـات
واشكالـيات ومـنذ العـصر الفـرعوني حتى
عـصـر عـبـد الــنـاصـر ومن ثم مـا سـمي في
مــصـر بــعـصــر االنـفــتـاح بــعـد مــوت عـبـد

الناصر ومجيء انور السادات . 
وعـمل غـا الـعـكـيـدي نـفـسه وهـو يـجـول
ويــصــول في مــحــلــة الــنــبي شــيت  وفي
وادي حــجـر وبــ مـقــهى مـحــمـود واوالد

برهم .

وانا اقرأ له هالـني حجم االحاسيس التي
كان يـرصدها ويـسجـلهـا وكم كنت سـعيدا
وانـــــا اتـــــفـــــحص جـــــوانـب من روايـــــاته
وقصصه وكـتاباته ومـنذ ان كتب روايته (
راعي حتت التجـربة ) سنة  2012اي قبل

سبع سن من يومنا هذا .
وراح يـغـذ الـسـيـر ويـحث اخلـطى ويـكـتب
ويكتب كتب روايـته ( الطيور تـغرق ايضا
) والــتـي نــشــرهــا ســنــة  2013ثم اصــدر
روايـتـه ( بـعض الـرجــال اليـبـكــون ) سـنـة
 * 2014وروايته ( سكـان البيـوت األربعة
) وروايته ( كنا في مقهى محمود ) 2018
وروايته ( الـطريـق الى اجلوهـرة سالـكة )
 2017وروايــــــته (وافــــــرة واحلـــــصـــــان )
وأحـــدث  روايــــاته روايـــته ( حـــســـونـــة )
 2020وغـيرهـا من الـروايـات وقسم مـنـها

غير منشور .
وهــو يـنــشـر روايــاته  وجــدنـاه لم يــغـفل
الكتابـة القصصـية ففي سنة  2013اصدر
ـوسـومة ( اوالد مـجـمـوعـته الـقـصـصـيـة ا
ـجـمـوعته الـقـصـصـية بـرهم ) واتـبـعهـا 

(البيت الريفي ) . 2018
ولــلـــروائي والــقــاص قــصــائــد هــو اطــلق
عـلـيـهــا عـنـوان ( نـصـوص نـثـريـة ) وهـذه
الــنـــصـــوص الــنـــثـــريــة  (ذلـك الــشـــتــاء )

اصدرها في سنتنا هذه . 2019
االســـتـــاذ غــــا الـــعـــكــــيـــدي   وهـــو في
انطـالقته الـروائيـة والـقصـصـية  لم يـغفل
وضوعات التي يراها مهمة كتابة بعض ا
وضـــروريــة في فـــهم جــوانب مـن احلــيــاة
الفكرية االنسانية   واشير هنا الى كتابه
يكافيلية ) كتبه بعد ان الرائع ( آراء في ا
يـكا فيلية   وتـفسيراتها  شعر بأن روح ا
للحياة ولـلتعامل ب الـنشر والتي ظهرت
قـــبل قــرابــة خـــمــســة قـــرون هي مــا تــسم
حياتنا الراهنة ولعل قسما من سياسيينا
جتاوز مـيكافـيلـلي في مبدأه (الـغايـة تبرر
الوسيلة )  وانه لكي نفهم احلياة البد ان
نـــكــون واقـــعـــيــ وان من الـــضــروري ان
نـتـكـيف لـنـعـيش واقـعـنـا وبـدون ان نـدمـر

حياتنا عبثا .
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غا الـعكـيدي في هـذا كله يـجب ان يكون
موضـوعا يتـناوله النـقاد انـسانا وانـتاجا
وارجـو ان اليـزعل عــلي الـنـقـاد وانـا احب
الـنـقـاد في ان ثـمـة تـقـصـيـرا كـبـيـرا مـنـهم
جتاه نـتاج غا الـعكـيدي واسـتثني اخي
العـزيز  النـاقد الـكبـير الدكـتور احـمد جار
الـله يـاسـ الـذي لم يـألُ جـهـدا في تـقد
نـقـداته ألعـمـال غا الـعـكـيـدي في جـلـسة

ثقافية حضرناها وكانت جلسة رائعة .
بـــقي أن الـــقـي ضـــوءا عــلـى  ســـيــرة االخ
االسـتاذ غـا الـعكـيـدي  فـهو غـا عـزيز
صالح الـعـكيـدي من موالـيـد  محـلة الـنبي
ــوصل ســنـة  1947فـهــو من شــيت  في ا
ية مجايـللي من جـيل ما بعـد احلرب العـا
الثانـية هـذا اجليل الذي قـدم للبـلد الكـثير
ـيــادين   ومــحـلــة الــنـبي وفي مــخــتـلـف ا
ـعـروفة شـيت هي من احملالت الـعـريـقـة  ا
بـتـوجـهاتـهـا الـقـوميـة وقـد قـدمت لـلـعراق
الـكــثـيــر وفــيـهــا رمــوز وقـامــات يــعـرفــهـا
ن خـبــر هـذه احملــلـة الــقـاصي والــداني 

ها الداخلية . وتغلغل في عوا
 تـكـوين االسـتـاذ غـا الـعـكـيـدي الـثقـافي
يـقــوم عـلى انـه  ثـقف نـفــسه بـنــفـسه وقـد
تــعـــودنــا نــحن جــــــــــيل مــابــعــد احلــرب
ــاركــــــس ــيـــة الــثــانــيـــة ان نــقــرأ  الــعــا
ولروسـو ولتـوينـبي وجليـكوف  ولـكوكول
ولسارتر  ولكـافكا  ولهمـنغواي وان نكون
ـدارس الـفن الـشـهـيـرة وان عـلى مـعـرفـة 
نكون على دراية بكل مدارس الفلسفة ولن
نــقــرأ لـكل رواد الــتـوجــهــات الـســيـاســيـة

ـــاركــســـيــة الـــديــنـــيــة والـــقـــومــيـــة وا
والليـبرالـــــــيـة ...قرأنا الـكثيـر وحبانا
ــعــلــمـــ ومــدرســ واســاتــذة الـــله 
تاز وزرعوا لدينا حب علمونا بشـكل 
الكلمة وتقديس الكلمة وحملونا رسالة

تنويرية تقدمية .
اريد ان اقـول ان   غا الـعـكيـدي اكمل
ـــتـــوســـطـــة دراســـته االبـــتــــدائـــيـــة وا
ــوصل ودخل مــعــهـد والــثــانـويــة في ا
ـوصل وكـان مـوجـودا احملـاسـبـة  في ا
وصل وحصل قبل ان تؤسس جامعة ا
عــلى دبــلــوم عـال فـي احملـاســبــة ســنـة
ــــؤمـل ان يــــكـــــمل   1969وكـــــان مـن ا
تعلـيمه العالي في مـا كان يسـمى هيئة
االنسـانيـات الـتي غدت فـيمـا بعـد كلـية
لـــآلداب وانـــتـــسـب الى قـــسـم الـــلـــغـــة
االنكليزية ودرس االدب االنـكليزي لكنه
ـشـوار ألســبـاب خـارجـة عن لم يـكــمل ا

ارادته   وترك الدراسة اجلامعية .
ـلفت لـلنـظر ان غـا العـكيدي الشيء ا
شغله الرزق ودخل الـوظيفة احلـكومية
واكمل رسالته في تربية  اوالده وبناته
وله اليوم طالبة في كلية الطب بجامعة
ـوصل وبـعـد ان ادى واجـبه الـعـائـلي ا
واالبوي وجـد ان الضـرورة تقـتضي ان
يـتـفـرغ لـنـفـسه ولـكـتـابـاته ولـروايـاتـها
فـعـاد الـيـهـا وبـدأت رحـلـة الـنـشـر  بـعد
تـقـاعـده وهـكـذا فـالـتـقـاعـد هـو الـبـدايـة
لـلحـيـاة احلقـيـقـية عـنـدي وعنـده ومـنذ
ل يـنشر سنوات سـبع  وهو اليكل وال
ويـــــلـــــقـي احملـــــاضـــــرات ويـــــحـــــضــــر
االصــبــوحــات واالمـســيــات الــثـقــافــيـة
ويسهم في تـقد اعماله لـنيل اجلوائز
كـمــا هـو احلـال مع جـائــزة كـتـارا  وقـد
حــظــيـت أعــمـــاله بــإهـــتــمـــام  عــدد من
ـــؤرخــ الـــصـــحــفـــيـــ والـــنـــقـــاد وا
هتم وظـهرت العديد من الـكتاباتا وا
عــنـه ورقــيــا والــكــتــرونــيــا واخــتــيـرت
روايــــاتـه لــــتـــــكــــون رســـــائل تـــــخــــرج
وموضـوعـات لنـيل الرسـائل اجلـامعـية
ومن واجـــبــنــا ان نــضـع هــذا الــروائي
الكـبيـر في مكانـته التي يـستـحقـها ب
كـــتـــاب الــروايـــة في الـــعـــراق والــوطن
الــعــربي وان  نــخــضع اعـمــاله لــلــنــقـد
خــدمـة لـلــحـركـة الــثـقــافـيـة في عــراقـنـا
الــنــاهض .اريــد ان اقــول البل اريــد ان
اذيع ســـــرا وهــــو ان االســـــتـــــاذ غــــا
الــعـــكــيـــدي والـــذي كــتب الـــعـــديــد من
ـــقــــاالت والــــقــــصص فـي الـــصــــحف ا
واجملالت وكــان له عـمــود في جــريـدة (
اجلـريـدة ) بـعـنوان ( كـالم في الـهواء )
كـان مـثـلي ومـعي عـضـوا في ( احلـركـة
االشــتــراكـيــة الــعـربــيــة ) والـتـي كـانت
تنظيما عروبيا قوميا يساريا له الكثير
من النـشاطات في الـستـينـات من القرن
اضي وهـذه احلركـة كانت جتـمع ب ا
االهتمام بالقـضية السياسـية والقضية
االجتمـاعيـة واالقتصـادية ليس لـلعراق
بل ولــلــوطن الــعــربي كــله ولــست هــنـا
في مـجـال التـوثـيق لـهـذه احلـركـة التي
تعـرضت لالعتـقال سـنة   1969بسبب
انـتمـائي لـها.أعـتـذر  عن قـلة حـيـلتي 
وصلي في عدم تناول كل الروائـي ا
;  فـــالـــوقت  واجلـــهــد   يـــقـــفـــــــــــان
عــائــقــ أمــامـي  مع انــني كــتــبت عن
بـعضـهم  وأردت فـقط  أن اكـتب  مـقاال
مكثـفا عن تاريخ الـسرد العــــــراقي في
ـوصــــل   وارجـو ان اكـون قد وفـقت ا
ــكـنــني ســرده عــــــــــــن في ســرد مــا 
تــاريــخ ومــراحل الــســـرد الــعــراقي في

ثليه . وصل و ا
{ كاتب ومؤرخ عراقي
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غا الدباغ  ذو النون ايوب  وصلي  سليمان فيضي ا

غا عزيز العكيدي  حس رحيم محمود جنداري 



قطع ـوسيقى وأجابهـا مفسرا "هذا ا ا
وسيقـار قسوة الـقدر على يـحكي فيـه ا
اإلنــسـان فـهـو يــنـهـال عـلــيه بـضـربـاته
ـدمرة لـينـسف إرادته ويحطم روحه . ا
. إنه يـضـعف وينـكسـر انه ينـهار حتت
ـطرقـة اجلبـارة . . ولكن اإلنـسان تـلك ا
بـعظمته وسموه ال يستسلم . . إسمعي
هــنــا . . إنه يــلــمــلم جــراحه .  شــيــئـا
فـشـيـئـا ليـنـهض فـوق آالمه نـافـضا عن
كـتفيه الذل واالنكسار.. وها هو يحاول
الــنـهــوض ثـانــيــة بـعــد أن تـغــلب عـلى
خــوفه وانـسـحــاقه لـيـعــود ويـقف عـلى

قدميه مرة أخرى قـويا منتصرا.....
هــذا مــا اســتــطــعت جــاهــدة ان أنــقــله
لـلقراء الكـرام بعض من بعض ما حدث

رعبة . شؤومة ا في تلك الفترة ا
ــعــانــاة ووجع في روحي امــر احـس 
ــرء كل هــذا الـعـذاب فــضـيع ان يــقـرأ ا
وتـــلك اإلنـــتــهـــاكـــات خلــيـــرة شـــابــات

وشباب العراق في تلك الفترة .
ـا سائل يسأل : كيف استطاعت ور
هـذه الطغمة ان تـعيش حياتها 
هـل شــاب نــفــوســهم بــعض
الــنــدم أم عــاشـوا بــهــنـاء
وســعــادة واين حل بــهم

الزمن?? 
اعـــــــــرف انـي أثـــــــــرت
الــــشـــجــــون ولـــكـــأت
اجلــراح فـي نــفـوس
بـعـض القـراء ولـكن
هــؤالء (الـشـبــيـبـة)
الــــــذيـن احــــــبــــــوا
وطــنــهم ونــاظــلـوا
مـن أجل احلـــــيــــاة
ـــة احلــــرة الـــكــــر
لـشعـبهم يـستـحقون
مـنا ان نستذكرهم في
ذكــــــرى ذلك الـــــيـــــوم
األســـــــود يـــــــوم /8
شباط/1963 
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احلــقــوق في بــغـداد ثـم اسـتــانــبـول ثم
دراســته الــعــلــيــا في فــرنــســا جــامــعـة
الـسوربـون كان سـياسـيا مـثقـفا مارس
الـــقــضــاء فـي مــحــكـــمــة دمــشق ودرس
احلــقـوق بـجـامــعـة دمـشق عـام ?1920
عـــــمـل في عـــــدد مـن االحـــــزاب تــــرأس
الـوزارة كما ع وزيرا وع عضوا في
مــجـلس االحتـاد الـعـربي في  21مـايس

1958.
11عــــبــــد الــــله الــــنــــقــــيـب الــــكــــيالني
بـغـداد1نــقـيب أشـراف بـغـداد عـمل في
الــسـيـاســة الـعـراقــيـة حــتى وفـاته عـام

1930.
12رشــيــد عــالي الــكــيالنـي بــغـداد1من
قرب للملك احلقوقي البارزين ومن ا
فـيصل كـان له دورا متـميـزا في العراق
ــلـكي تـقـلـد مـنــاصب عـديـدة رئـيـسـا ا
لكي ورئيسا للوزراء ووزيرا للديوان ا
ودوره مـعروف في حركة نـيسان مايس
 1941وفي أكـثـر األحيـان يطـلق عـليـها

ثورة رشيد عالي الكيالني.
 13ابــراهــيم احلــيــدري أربــيل 2تــقــلــد
مـــــــوقع شـــــــيخ االسـالم فـي الــــــدولــــــة
الـعـثـمانـيـة عام  1918وعـاد الى بـغداد
عــام  ?1922مــثـل أربــيل في عــضــويــة

اجمللس التأسيسي العراقي.
14داود احلــيــدريــأربــيل1حــاصل عــلى
شــهــادة احلــقــوق من اســطــنــبــول عـام
 ?1908مـثل أربيل في اجملـلس النيابي

وعمل في االحزاب السياسية.
15عــبـد الــغـنـي كـبــة بـغـداد1مـن االسـر
الــديـنـيـة الــتي لـهـا مــكـانـة اجـتــمـاعـيـة
كـبيرة بـبغداد كـان تاجرا اخـتير وزيرا

بال وزارة
16مـــحـــمـــد حـــسن كـــبـــةبـــغــداد2درس
ــدرســة احلـــقــوق وعــمـل مــدرســا فـي ا
اجلــــعــــفـــريــــة عـــام  ?1917مـن رجـــال
احلـركـة الـوطنـيـة وشغل مـنـصب وزير

. عام  1950ومن التجار اجللبي
وصل3من االسر 17مـصطفى العمري ا
ـعـروفـة لـهـا مـكـانـة ديـنـية ـوصـلـيـة ا ا

واجـتماعية. خريج مدرسة احلقوق عام
 ?1921تـقلـد عدة مـناصب ادارية ومن
وصل ـعروف في احلركة الوطنية با ا
ـرة واحدة عـام  ?1919تـرأس الـوزارة 

واستوزر عدة مرات.
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ـوصل2مـن االسـر 18أرشــد الــعــمــري ا
ـعـروفـة لـهـا مـكـانـة ديـنـية ـوصـلـيـة ا ا
واجـتماعـية. كان مـهندسـا عمل في عدة
مــواقع اداريـة ومـن مـؤســسي جـمــعـيـة
ـوصل كمـا عمل مع الـدفـاع الوطـني با
األحــزاب الــســيــاســيــة تــرأس الـوزارة
مــرتـــ واســتــوزر عــدة مــرات وتــرأس

مجلس االعمار.
19صــالـح بــاش أعــيــان الــبــصـرة 4من
الـعوائل البصـرية لها مـكانة اجتـماعية
الك فضال عن كونه تاجر ومـن كبار ا

كبير
20عـبد الـقادر باش أعـيان الـبصرة4من
الـعوائل البصـرية لها مـكانة اجتـماعية
ـالكـــ فـــضـال عن كـــونه ومـن كـــبـــار ا

تاجرا كبيرا
21مـحـمد عـلي بحـر العـلوم الـنجف من
ـعـروفـة وتــتـمـتع الــعـوائل الـنــجـفـيــة ا

كانة دينية واجتماعية.
22مــحـمــد عـلـي الـقــزويـني احلــلـة1من
ـعــروفـة في احلــلـة (الـسـادة الــعـوائل ا
الــــقـــزاونـــة) مالك عــــمل في األحـــزاب
واجلــمـعــيــات الـســريـة كــان له مـكــانـة

سياسية واجتماعية.
23حــامــد الــنــقــيب الــبــصـرة1الــســادة
األشـراف في البـصرة من عـائلة الـسيد
طــالب الــنــقـيب الــذي له دور كــبــيـر في

السياسة العراقية.
24أحــمـد الــداوود بـغـداد4مـن الـعـوائل
عروفـة ببغـداد وحاصل على الـدينيـة ا
اجـازة العلوم الشرعـية وتولى القضاء
عـــدة مــرات عـــمل اســتـــاذا لــلـــفــقه في
بــغـداد له مــشـاركـات وطــنـيــة واسـعـة
ـندوبـ اخلمـسة عـشر الذين فـهو من ا
دني الـعام الـبريـطاني قـابـلوا احلـاكم ا
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حـلت عليـنا الذكرى 59النـقالب شباط 
الـذي اغتـيـلت فيه شـؤوم  ذلك الـيـوم ا
الـفـرحة الـوحيـدة لشـعب عانى الـبؤس
والـشـقـاء واإلضـطهـاد قـاسى احلـرمان
لـعـقـود طـويـلـة  ذكـرى انـتـكـاسـة وطن
شـــهــد لـه الــتـــاريخ أولى احلـــضــارات
وأقـدم الـثـقـافـات  أول من خـط احلرف

وسن القوان .
 بـدأت  اإلنـتـكـاسـة في /8شـبـاط/1963
ـخـتلف واسـتـمـرت الى يـومـنـا هـذا و
أشــكـال الــتــعـسف والــظـلـم والـتــخـلف

والتهميش .
في ذلـك الـيــوم الـلــعـ اغــتـيــلت ثـورة
الـــشـــعب ثــورة  14تـــمــوز عـــلى ايــدي
سـاعدة شـرذمة دمـوية ظـالة مـنفـلتـة 
(جـمال عبد الـناصر ومبـاركة امريكا) 
لـتسـرق أمل ومسـتقـبل شعب تـطلع أن
ــة كـــبــاقي يـــعــيش  حـــيــاة حـــرة كــر
ـــعـــمـــورة  في وطن مـــلىء شـــعـــوب ا

بالثروات واخليرات . 
حـــثــالــة أوغـــاد حــاقــدين انـــتــزعت من
قـلـوبـهم الـرحـمـة واإلنـسـانـيـة خـطـفـوا
الـشــبـيـبـة الـواعـيـة  اآلف من الـشـبـاب
بــنـات واوالد رجـال ونـسـاء لم يـبق في
الـبيـوت اال األطفال والـعجـائز  وكادت
ـعامل ان تـخـلوا الـدوائـر والـكلـيـات وا
مـن روادهـا  لــيــزجــونــهم في دهــالــيـز
ارسون عليـهم انواع التعذب ـوت و ا
ـــا اجلـــســــدي واإلذالل الـــنـــفـــسي  ر
لـيـشبـعوا ارواحـهم الـشريـرة  بارتـكاب
ابـشع (حمام دم) عرفه التاريخ احلديث
 ال لــــــســـــبـب ســـــوى انــــــهم ارادوا ان
يـجثتوا الـفكر احلر نـاس ان (األفكار

ال تباد ولن تموت) .
ـعتـقلـ أتوا بهم عـلمـا أن الكـثير من ا
من الـسجون إذ كان (عبد الكر قاسم)
قـــد اعــتـــقـــلــهـم بــعـــد أن انـــقــلـب عــلى
أصــدقــائه وبــدأ الــتــودد والـتــزلف الى

U— ∫ اعضاء مجلس االعيان العراقي خالل صورة تذكارية c
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تـــفـــاعــلـت عــوامـل عــدة في االخـــتـــيــار
لــعـضـويـة مـجـلس األعــيـان كـان مـنـهـا
ـكـانة االجـتـمـاعـية ـكـانـة الـدينـيـة وا ا
ـشـيـخة بـسـبب االنـتـمـاء العـائـلي أو ا
ـاضي الـسـيـاسي كـاالشـتراك ومـنـهـا ا
في الـثورة العربيـة الكبرى عام ?1916
أو ثـــــورة الــــعــــشــــرين ( 30حــــزيــــران
 ?(1920أو االحــــــداث االخـــــرى الـــــتي
رافـقـت مـسـيـرتـهم ومـنـهـا احلـاجـة الى
مــؤهالتــهم الــثــقــافــيــة أو لـكــونــهم من
الــعــسـكــريـ الــشــريـفــيـ أو من ذوي
الـرتـب الـعـالـيـة أو الـوجـاهـة من خالل
امــتالك الــثـروة مـن االمالك والـتــجـارة.
كــمـا لــعـبـت الـشــهـادة والــتـســلـسل في
الـــوظـــيـــفـــة دورا بـــارزا فـي اخـــتـــيــار
الـشخصية وقد تغلب صـفة معينة عند
اخــتـيـار الـعــ ولـكن تـرافـقــهـا صـفـات

اخرى.
وبـشكل عـام فالعـضويـة كانت مقـتصرة
عـلى اولـئك األفراد الـبارزين في احلـياة

ن قدموا خدمات لبلدهم. العامة 
لـذا نـرى أن االخـتـيـار كـان قد وقـع على
أكـابر الـرجال احملتـرم لشـرف أصلهم
وكـبـر مـقامـهم وسـمو مـنـزلـتهم فـهـناك
الــــروؤســــاء الــــديــــنــــيــــ واالحــــفــــاد

العباسيون والعلماء والشيوخ ….
ووصـف الــدكــتـــور نــزار احلـــســو هــذا
الـشكل من االختيار بقوله: … كما وصل
بــعض االشـخـاص واحـتـلــوا مـكـانـتـهم
وتــكــرروا فـي عــضــويــة اجملــلس لــيس
بـــســـبـب مـــؤهالتـــهـم بل الـــســـبب هـــو

صالح تبادلة وا الـعالقات الشخصية ا
ـشتركة التي ربطتـهم بأعضاء النخبة ا
احلـــاكـــمـــة وبـــصـــفـــتـــهم أعـــضـــاء في

جماعاتهم .
وعـلى ما يـبدو ان  اخـتيـار األعيان أوال
ــذاهب ثـم يــخـــتــار من عـــلى أســـاس ا
سيـحية وكذلك الـطائفـت اليهـودية وا
ـدن شمـاال وجـنوبـا أو كردا لم يـغـفل ا
أوعـربا أو تـركمـان لكي ال يـجعل طـائفة
أو قـوميـة معـينـة تشعـر بأنـها مـعزولة
ـوازنـة كانت فـعال مـوجودة في وهـذه ا
تـشـكـيل مـجـلس األعـيان وطـيـلـة الـعـهد

لكي. ا
ونــدون الــشـخــصــيــات الـتي اخــتــيـرت
لـعـضـوية مـجـلس األعيـان طـيـلة الـعـهد
ـــــلــــكي  ?1958 - 1925مـع ســــيــــرة ا

مختصرة لكل واحد منهم :
ــرات ـــديـــنـــة عـــدد ا  ت اسـم الـــعـــ ا

عيناالسيرة اخملتصرة
 1مناحيم صالح أفندي دانيال احللة
يـهودي  2من زعـماء الـطائـفة الـيهـودية
انتـخب عضوا في اجمللس وتـاجر كبـير
الك الـتـأسـيسـي العـراقي من كـبـار ا

في احللة
 2عـزرا مـنـاحـيم دانـيـال بـغـداد يـهودي
3صـاحب شركة كبيـرة (شركة خضوري
ـقـاوووالت تـاجـر وعـزرا) لـلـعـقـارات وا

كبير
ـوصل مـسـيحي  3يـوسف عـمـانـوئيل ا
3بـــــطــــــريـــــارك الـــــكـــــلــــــدان وهـــــو من
ــسـيــحـيــة الـبـارزة في الــشـخــصـيـات ا

اعدائه . 
ا حصل في ارتأيت ان اختار لقطات 
ــارسـات تــلك األيــام الــعــصـيــبــة من 
ــنــكـود في الــتــعــذيب عــلى شــعـبــنــا ا
ديـاجير الظالم  والذي قرأته في كتاب
(طـوارق الــظالم)  فـيـة نـقـلت الـكـاتـبـة
ـمـارسـات الــتي شـاهـدتـهـا جــزءا من ا
والـتي مورست مـعها شـخصـيا  حيث
انـها كانت احـدى نزالء (قصر الـنهاية)
و(مــلـــعب اإلدارة احملــلــيــة) ثم (ســجن
الـنــسـاء)  بـالـرغم من انـهـا لم تـكن قـد
بــلـغت سن الـرشـد الـقــانـونـيـة في تـلك
ـرعبـة . حـاولت ان اقرأ كـتاب الـفـترة ا
طـوارق الـظالم (والـذي اعـتـبـر كـمـرجع
ـكـتـبـة الـوطـنـيـة) وكـنت قـد قرأته في ا
سـنـة 2005وركـنـته بـ الـكـتب األخرى
احتـــاشـى حـــتى الـــنــــظـــر الـــيه  ألني
اصـاب بـرعشـة في جسـدي كلـما فـكرت
الـرجوع لـتصفـحه مرة اخـرى  واليوم
قــلــبت بـأوراقـه ألنـقل لــكم مــقــتـطــفـات
اخـترتها من ما ورد في ال  180صفحة
ــا روته األديــبــة (ابــتــسـام الــرومي)
ومن ابـشع ما يتـصوره العـقل البشري
ـارسـات الـتعـذيب والـتفـ بـهذه من 
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ـعـتـقـل كـانـوا يـلـقـون في الـسـرداب ا
الــذين يــعــانـون مـن تـمــزق وتــقـرح في

أجـسـامهم لـغرض اإلمـعان في إيـذائهم
ــاء الــقــذر ــمــلــوء بــا ــكــان ا في ذلـك ا
واحلــشـــرات اخملــتــلــفــة . إن أغــلب من
ألــقـوا في ذلك الــقـبــو القـوا مــصـرعـهم
خـالل فتـرة قـصـيـرة من تــواجـدهـم في
ــرض ــكـــان وذلك إلصـــابــتـــهم  ذلـك ا

الكزاز أوالگنگرـن . 
ــــا لم يــــشــــارك جــــمــــيع مـن ذكـــرت ر
أسـمـاؤهم في عـملـيـة التـعـذيب لكن من
ـؤكد أنهم جميعـا كانوا يشرفون على ا
ا عـمـلـيـة تـصفـيـة احلـزب الـشـيـوعي 
فـيــهـا تـعـذيب وقـتل الـشـيـوعـيـ وقـد
اسـتـخـدمـوا مـخـتـلف وسـائل الـتـعذيب
وأكــثـرهــا بـشـاعــة مـثل : ســلخ اجلـلـد
ـراوح الـسـقـفـيـة بعـد ربط الـتـعـلـيق بـا
الــيـــدين إلى اخلــلف أو الـــتــعــلــيق من
األرجـل قــلع الـــعــيـــون قــلـع األســنــان
بـواسطـة الباليس قلع األظـافر إدخال
الــدبـابــيس واإلبـر فـي مـخـتــلف أجـزاء
اجلـسم الـضـرب بـواسـطـة الـكـيـبل من
قــبـل عــدة أشــخــاص وفي وقت واحــد
ـناطق اجلسم الـكي بواسـطة السـكائر 
احلـساسـة إجبـار الضـحيـة باجلـلوس
عــلـى الــقــنــاني أو اخلــوازيق تــقــطــيع
أجـزاء اجلــسـد بـواسـطـة الـكـتـر(مـقص
كـبـير يـستـعمل لـقطع أسالك احلـديد )
إجــبــار الـضــحــيـة بــالــوقـوف ســاعـات
طـــويــلــة عــلـى ســاق واحــدة. الــضــرب
ــــنـــاطق بــــواســـطـــة الــــكـــيـــبـل عـــلى ا
احلـسـاسة خـصـوصـا النـسـاء تكـسـير
ـطارق  رش عـظـام اجلـسم بـواسـطـة ا
ــلح عـلى اجلـروح من أثـر الـتـعـذيب  ا
تــعــريــة الــنــســاء الــوقــوف عــلى رجل
واحـدة طيلة الليل مع الضرب بواسطة
الـكيبل من عدة أفراد  تعـليق الضحية
ــاء ثم ضـــربــهــا بــالــكـــيــبالت  قــطع ا
ـعــتـقــلـ وغـيــرهـا من والــطـعــام عن ا
األســالـيب الــتي يــتـوصل إلــيـهــا عـتـاة
اجملــــرمـــ إضـــافـــة إلـى االغـــتـــصـــاب
اجلـنسي. ومن أبـشع أساليب الـتعذيب
أن يـتجمع عـشرة أشخـاص أو أكثر من
أفـراد الــهـيـئـة الـتـحــقـيـقـيـة وكل واحـد
ـعـتـقـل بـيـده كـيـبل ويـدخـلـون عـلـى ا
اجلــدد وهم مـكـبـلــو األيـدي واألرجل ال
يـــســتـــر أجــســـادهم ســـوى مالبـــســهم
الـداخلية ويأخذون بضربهم بالكيبالت
واخلـيزرانات  كـانوا يواصـلون ضرب
ــعـتـقـلـ لـعــدة سـاعـات بـدون تـوقف ا
ـعتقلون يتلوون حتت سياطهم  بل وا
أن قسما منهم فقد حياته جراء ذلك . 

عـندمـا ألقـوا القبـض على (سالم عادل)
ومـن مـعه في الــدار اقـتــيـدوا مــبـاشـرة

إلى قصر النهاية .....
تـكالب اجلمـيع على تعـذيبه والتـحقيق
مــعه وتـولى مــسـؤولـيـة تــلك الـعــمـلـيـة
الــوحـشـيــة الـبـعــثي الـســادي (مـحـسن

الـــشــيخ راضي) وكــذلـك كــان يــأتي كل
ـــراجـــعـــة مـــا تــــقـــدم في ذلك مـــســــاء 
الـتحقـيق كل من (حازم جواد) و(طالب
شـبيب) اللـذين كانا يقـومان بالـتحقيق

معه بنفسيهما .
ومـع كل مـعــانــاة سالم عـادل وقــسـاوة
تــعـذيـبه اسـتـطــاع ان يـدخل مـعـهم في
مـنـاقـشـة جادة مـحـاوال إقـنـاعـهم أن ما
يــقــومــون به ال يــنــسـجـم مع ادعــائـهم
بـــأنـــهم قــوة وطـــنـــيــة بـل هــو خـــدمــة

لالستعمار والصهيونية.
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قـــــبل دخـــــولـه في تـــــلك احملـــــاورة مع
جالديـة كانت الكـلبجـات قد غاصت في
حلم يـديه فطلب منهم أن يفتح اقفالهـا
 فـــتـــطــوع أحـــد أفـــراد احلـــرس لــذلك
الــعــمل وســحب الــكــلــبــجـات مـن يـدي
سـالم عــادل دون أن يـــفـــتح اقــفـــالـــهــا
مـدعيـا أن مفـاتيح الكـلبـجات مـفقودة .
تــكـونت بـركـة كـبــيـرة من الـدمـاء حتت
أقــدام سالم عـادل لــكـنه ظل مــحـتــفـظـا

بهدوئه الذي كان يثير جنونهم .
ســاد الـــســكــون فـي الــقــاعــة الـــعــلــيــا
لــقـصــرالـنــهـايـة وجتــلى اإلهـتــمـام في
عـيـونهم وهم يـستـمعـون حلديث سالم
ـقـدرته عـلى عــادل وانـشـده اجلـمـيـع 
ا حاولوا اإلقـناع وتأثروا بحديثه ور
الـتــفـكـيـر في مـا يـقـوله لـوال أن ضـابط
األمـن (عـــبـــد الـــلـه الـــســـامـــرائي) راح
يـــصـــرخ بـــهم : "لـك ال يــقـــشـــمـــركم . .
انـتـبـهـوا !" وكـأنـهم عادوا إلـى رشدهم
فـانـهـالـوا عـلى الـرجل ضـربـا وركال ثم
أعادوه إلى السرداب وواصلوا تعذيبه
..... كــان قــصــر الــنــهــايــة يــتـكــون من
ـاء طــابـقـ حتــتـهـمــا سـرداب يـنــز بـا
اآلسـن شــتــاء ثم الــســطح الــذي يــضم
ثـالث غــرف صـــغـــيـــرة أو مــتـــوســـطــة
احلــجم. في الـبـدايــة اسـتـعــمـلت كـافـة
غـرف الـطـابق الـعـلـوي وغـرف الـطـابق
األرضـي للـتعـذيب أما الـطابق األرضي
فـقـد كـان غـيـر مهـيـأ لالسـتـعـمـال حتى
وت مـنـتصف آذار........بـعد أن صـار ا
هـو الـطـريق الـوحـيـد لـلـخالص  وكأن
ــعــانـاة ــتــنـبي قــد جــرب مـثـل تـلك ا ا
الـنــفـسـيـة عـنـدمـا قـال :كـفى بك داء أن
ـنايا أن ـوت شافـيا  –وحـسب ا تـرى ا
ـوت أمــنـيـة لـكل تــكـون أمـانـيــا صـار ا
مـــنـــكـــودي احلظ الـــلـــذين اوقـــعـــتـــهم
الـظروف في أيدي أوالئك اجلالوزة ....
فـي إحــــدى غــــرف الــــســــطـح عــــدد من
ــعـتـقــلـ الـذين يــرفـضـون الــتـعـاون ا
البـــــسه وكـــــان من بـــــيـــــنـــــهم رجـل 
الـــداخــلـــيـــة الــتي تـــشـــريت بــالـــدمــاء
وتـعفرت بالتراب  كـان جسده متقرحا
ـتورم لم وقـد تـشوهت مالمـح وجهه ا
يـكــتـفـوا بـذلك بل حـرمـوه من الـطـعـام

فـقد رأته إكـرام يتحـسس األرض زاحفا
حـتى اصطدمـت يده ببـقايا كـسرة خبز

متعفنة التهمها دون أن ينظر إليها .
إنه الـدكتور محـمد اجللبي ابـن العائلة
ـعروفة . كان بطال بكل األرسـتقراطية ا
مــا تـعـنــيه هـذه الـكــلـمـة مـن مـعـنى لم
يـــخـــضع أو يـــضـــعف أمـــام أســـالـــيب
الـتـعـذيب واإلرهـاب ولم يـنـطق بـكـلـمة
واحــدة أو يـبـوح بــأي سـر من األسـرار
الــتي يــحـتــويــهـا صــدره رغم إصــابـته
ـرض الـكــزاز بـسـبب جـروحه مــرتـ 
ــتـعــفـنــة كـانــوا يـشــفـونه لــيـعــيـدوا ا
تـعذيـبه من جديـد وكان يغـيظـهم يقوله
:- "اضـربــوا فـكـتـفـاي ال زالـتـا قـويـتـ
حتــتـمالن الــضـرب . "فـي ظـهــيـرة أحـد
ـعـتـقـلـ الـذين لم األيـام جـمـعـوا كل ا
تــكن إفـاداتــهم مـقــنـعـة ألفــراد الـهــيـئـة
الـتـحــقـيـقـيـة  في قـاعـة االسـتـقـبـال ثم
عـتقـل ورموا به سـحلـوا جسـد أحد ا
بـيـنـهم كـان قصـدهم واضـحـا وهو بث
الــرعـب في قــلــوب تــلك اجملــمــوعــة كي
يـدلــوا بـكل مـا يـحـاولـون إخـفـاءه . في
بــدايـة األمـر لم يـتـعــرفـوا عـلى صـاحب
ذلك اجلـسد بل لم يـكونـوا متـأكدين ما
إذا كـان حـيـا أم مـيـتـا لـكـنـهم بـعـد عـدة
دقــائق سـمـعــوا شـخـيـره كــانت عـيـنـاه
مـعصوبت ويداه مـقيدت خلف ظهره
ومـعـالم وجـهه قـد اخـتـفت حتت جروح
وأورام عــــديـــدةكـــان وجــــهه وجـــســـده
الــعـاري يــنـزفـان مـن كل مـكــان بـعـد أن
انـتشرت التقرحات الكبيرة على جسده
أل الــتي راح الــصــديــد يــنـز مــنــهـا و
اجلــو بـرائـحـته الـتي تــثـيـرالـرغـبـة في
الـــقـيء. تـــقـــدم أحـــد أفــــراد الـــهـــيـــئـــة
الـتـحقـيقـيـة ونزع الـعصـابـة عن عيـنيه
فــعــرف اجلــمـيـع انه الــدكـتــور مــحــمـد
اجلـــلــــبي  مـــرالـــزمـن وســـجل عـــقـــرب
الـــســاعـــة  ســاعـــة ونــصـف عــلى األقل

والرجل يبدو غافال عما حوله .
بـــعــد فـــتـــرة أنــتـــبه وإنـــتــفض فـــجــأة
فــاضــطــرب إلنــتــفــاضـتـه كل اجلــلـوس
وأفـراد احلرس القومي .... وراح يطلب
ــاء بــإحلـاح مــتــواصل وهــو يـتــعــثـر ا
بــالــكـلــمـات "لـم أشـرب الم . . . اء مــنـذ

أرب . . . عة أيام . .
u*« W U

فـتح عـينـيه ونـظر إلى احلـضـور كانت
عـيناه قـد حتولتـا إلى قطعـت من الدم
ــعــتـقــلــون يـــراقـبـــون مــحــمــد ولم .وا
يــتـجـرأ أي واحـــد مـنـهــم عـلى جنـدته
..... الـيــوم الـثانـي تمـكـنت (أم مـاجدة)
مـن إقــنـاع أحــد أفــراد احلــرس بــجــلب
وت . ـاء له خـلـسـة فـهـوعـلـى حـافـة ا ا
نـفذ ذلك احلـارس الطلب وهـو في حالة
خـــــــــــوف ورعـب شـــــــــــديـــــــــــديـن .......
وت وأخيرا غرق اسـتمرهكذا يصارع ا

www.

الـعثـماني واسـتمر في عـضويـة مجلس
االعيان حتى عام .1935

32عـلـوان اليـاسري الـديوانـية 3يـتـمتع
بـثقل عشـائري ومكانـة دينيـة كبيرة في
الــديـوانـيـة والــفـرات األوسط وهـو من
زعـماء ثورة الـعشرين وكـان عضوا في
ـدني الــوفـد الـذي قـابل وكــيل احلـاكم ا
الـعام في الـنجف عام 1919م لـلمطـالبة

باستقالل العراق.
33نــــــــــور الــــــــــســــــــــيــــــــــد عــــــــــزيـــــــــز
الــيــاســريــالــديــوانــيــة1يـــتــمــتع بــثــقل
عــشــائـري ومــكــانـة ديــنــيـة كــبــيـرة في
الــديـوانـيـة والــفـرات األوسط وهـو من
زعـماء ثورة الـعشرين وكـان عضوا في
ـدني الــوفـد الـذي قـابل وكــيل احلـاكم ا
الـعام في الـنجف عام 1919م لـلمطـالبة

باستقالل العراق.
اخـتار رجال ثـورة العشرين الـسيد نور
قــائم مــقـامــا لـلــنـجف وبــعـد اجــهـاض
الـــثـــورة هـــرب الى احلـــجــاز وعـــاد مع
األمــــيـــر فـــيــــصل الى الــــعـــراق في 21
حـزيران  .1921وانـتخب الـسيـد علوان
عـــضــوا فـي اجملــلـس الــتـــأســيـــسي ثم
اسـتوزر وتـرأس اجتـماع مـجلس االمة

أثناء حركة نيسان مايس .1941
34مـحــسن أبـو طـبـيخ الـديـوانـيـة 3من
الــســادة الـعــشــائـريــ الــبـارزين ومن
ــشـاركــ في مـعــركـة الـشــعـيــبـة عـام ا
 1915ضــد االنـكـلــيـز وقـد جــرح فـيـهـا
شـارك بــشـكل فـاعل في ثـورة الـعـشـرين
واخـتاره الثوار مـحافظا لـكربالء وبعد
اجــهـــاض الــثــورة هــرب الى احلــجــاز
ـلك فــيـصل وعـاد وكــان أول مـبـايــعي ا
الك مـعه الى الـعـراق.وهو من كـبـار ا

في الديوانية.
35عبد الكر السعدون الناصرية

ـنـتـفك1وهـو من الـسـادة الـعشـائـري ا
من الـعوائل الـتي لهـا مكـانة اجـتمـاعية
كـبــيـرة درس في مـدرسـة الـعـشـائـر في
عــــام 1897م وانـــــتــــخـب عــــضـــــوا في
الك ـبعوثـان العثمـاني ومن كبار ا ا

شـقــيق عـبـد احملـسن الـسـعـدون رئـيس
وزراء العراق.
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36جـمـال بابـان الـسلـيـمانـية1عـائـلة آل
بــابـان من الـسـادة الــعـشـائـريـ ومالك

أراضي ينتمون الى عشيرة بشدر.
تخرج جمال ضابطا عام  1912وحارب
ــيـة االولى االنــكــلــيـز فـي احلـرب الــعــا
ختى الهدنة وعاد الى بغداد واستأنف
نــــشــــاطه الــــوطــــني فـي حــــزب حـــرس
االستقالل ألقي القبض عليه ونفي الى

جزيرة هنجام.
37جالل بـابـان الـسـليـمـانـية1امـا جالل
فـقد درس احلـقوق ونـال شهـادتهـا وعد

من كبار رجال القانون.
38أحـمد مختـار بابان السلـيمانية1نال
شــهـادة احلـقـوق عـام  1923تـقـلـد عـدة
مـناصب وزارية وكان محطة ثقة البالط
ــلـكـي حـتى أصــبح رئــيـســا لـلــديـوان ا
ـلـكي وتـرأس الـوزارة واستـوزر لـعدة ا

مرات
39جــــــــمــــــــيل صــــــــدقـي الــــــــزهـــــــاوي

بــغــداد1شــاعــر وفــيــلــسـوف بــارز ابن
مــفـتي بـغــداد كـان عـضــوا في مـجـلس
ـبــعـوثـان الـعـثـمـاني عـ عـضـوا في ا
مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف بـغـداد عـام 1887م
وعــمل في الــســيـاســة الــعـراقــيــة خـتى

وفاته عام .1936
40محمد احلبيب األمير

(أمـيـر ربـيعـة)الـكوت3هـذه الـعـائلـة لـها
مــكـانـة عــشـائــريـة كـبــيـرة وهي عــائـلـة
(االمـارة) وكــان مـحـمـد احلـبـيب األمـيـر
(أمـيـر ربـيـعـة) ذو مـكـانـة مـرمـوقـة ومن

الك الكبار واستوزر. ا
41عـبـد الـرزاق األمـيرالـكـوت من عـائـلة
االمــارة الــتي لـهــا مــكـانــة اجــتـمــاعــيـة
فـاكتـسب شهـرته منهـا وانتـخب عضوا
فـي اجملــلس الــتــأســيــسي ونــائــبــا في
ــان الــعـراقـي وعـمـل مع األحـزاب الــبــر

السياسية.
42عــداي اجلـريــان احلـلـة1مـن الـسـادة
الــعــشــائــريــ شـيــوخ عــشــيــرة ألــبـو
ـعــروفـة ســلــطـان من عــشــيـرة زبــيــد ا

ومالك كبار.
43عــبـــد احملــسن اجلــريــانــاحلــلــة1من
الــسـادة الـعـشـائـريــ شـيـوخ عـشـيـرة
عروفة ألـبو سلـطان من عشـيرة زبيـد ا

ومالك كبار.
44عـبد الواجد احلـاج سكرالنجف 1من
الـسادة العشـائري شيخ عـشيرة ألبو
فــتـلــة الـعــشــيـرة الــكـبــيـرة في الــفـرات
االوسـط كـــان له دورا بــــارزا في ثـــورة
طالب بحكومة عربية الـعشرين ومن ا

دستورية.
45مـحمد الـعريبي الـعمارة1مـن السادة
الـعشـائري رئـيس عشائـر ألبو مـحمد
فـي العـمارة أصـبح عضـوا في اجمللس

التأسيسي ونائبا لتسع مرات.
46رايـح الـعـطـيـة الـعـمـارة2مـن الـسادة
الـعشائري شيخ عشيرة احلميدات له
دور بـارز في ثورة العـشرين هاجر الى
احلـجاز بـعد اجـهاض الـثورة وعاد الى

العراق مع األمير فيصل.
47مــظـهــر احلــاج صـكــبـال عــمـارة1من
الــسـادة الــعـشــائـريــ رئـيس عــشـائـر
عروفة ومن الـسعيد من عـشائر زبيـد ا
ـالكــ الــكــبــار انــتـــخب عــضــوا في ا
اجملـلس الـتأسـيسي ونـائـبا في مـجلس

النواب عدة مرات.
48سـماوي اجللوبالسماوة1من السادة
الـعشائري شيخ عشيرة خفاجة ومن
ــــســــاهـــمــــ في ثـــورة ـالكـــ من ا ا

العشرين.
49خـيون الـعبيـدالديـوانية2مـن السادة
الـعشائري شـيخ عشيرة األرزيج كان
نـائب في مـجـلس الـنـواب لـتسع دورات

. الك ومن ا
50حـسـ جـلـبي الـعـطـيـةالـبـصـرة1من
أشـراف الـبـصـرة له مـكـانـة اجـتـمـاعـيـة

. ومن كبار التجار اجللبي
ـوصل2من 51آصـف وفـائي قـاسم آغـاا
ـدافـعـ ـعــروفـ وا ـوصل ا شــيـوخ ا
ــدرسـة الـرشــيـديـة عــنـهـا تــخـرج من ا
ـــوصل عــــــــــمل كـــاتــــب عـــدل في بــــا
الــعـهـد الـعـثـمـانـي انـتـخب عـضـوا في

العراق
 4يـــوسف الـــســـابع غـــنـــيــمـــة بـــغــداد
مـسـيـحي 1بـطـريـارك الـكـلـدان وهو من
ـســيـحـيــة الـبـارزة في الــشـخـصــيـات ا

العراق
 5يـــوسـف آفـــنـــدي غـــنــــيـــمـــة بـــغـــداد
مـــســيــحي1تـــاجــر كــبــيـــر وله مــكــانــة

اجتماعية ويحمل ثقافة عالية
 6محمد حسن الصدر النجف 4كان من
رجــال الــدين والـســيــاسـة وكــان والـده
الــسـيــد حـسن الــصـدر مـرجــعـا ديــنـيـا
( .(1935 – 1856مـن زعـمـاء الـنـهـضة

وله دور كبير في ثورة العشرين.
 7مــحـمـد صـادق الــصـدر الـنـجف  1
تـعـيـنه كبـديل بـعـد وفاة الـسـيد مـحـمد
حـسن الـصدر عام  ?1957وكـان يـشغل
مـنصب رئيس مجلس الـتمييز الشرعي

اجلعفري.
W u d  f √

 8يـوسف الـسويـدي بغداد  1مـن عائلة
كانة دينية وسياسية كان من تتمتع 
ولود النـبوي ببغداد مـنظمي حفـالت ا
لـالعداد لـثـورة العـشـرين وله دور فاعل
فـــيــهـــا كـــان يــشـــغل مـــوقع الـــقــاضي
الـشـرعي في الكـرخ انتـخب أول رئيس

جمللس األعيان عام 1925م.
 9نـاجي الـسـويـدي بـغداد  2مـن عائـلة
ـكانـة ديـنـيـة وسيـاسـيـة كان تـتـمـتع 
قـــانــونـــيــا مـــشـــهــورا بل عـــدوه أبــرز
الــقــانـــونــيــ في الــعــراق في عــصــره
حــــاصل عــــلى شــــهـــادة دكــــتـــوراه في
الــقــانـون عــ أول وزيــر عـدل في أول
حـكـومة بـرئاسـة عـبد الـرحـمن النـقيب
ســــاهم مـع جلـــنــــة العــــداد الـــقــــانـــون
األســـاسـي الــعـــراقـي كـــان مـــعـــارضــا
لـلمـعاهـدات العـراقيـة البـريطـانيـة كما
شاركته في حركة نيسان مايس حوكم 

1941.
10تـوفـيق الـسويـدي بـغداد2مـن عائـلة
ـكانـة دينـية وسـياسـية درس تـتـمتع 

مـطالب بتقرير مصير العراق بحكومة
ن أعـدوا لـثورة وطـنـيـة دسـتوريـة . و
الـعــشـرين ومن الـسـيـاسـيـ الـبـارزين

الذين نفوا الى جزيرة هنجام.
25عــبـــد احلــســ الــكــيــلــدار كــربالء2
اخــتـيـر عـلى أسـاس ديــني كـان كـيـلـدار
كربالء ويذكر أنه من السادة األشراف.
26فــــــخـــــــري الــــــديـن بك آل جـــــــمــــــيل
بـــغــداد1وهـي اســرة تـــعـــد من أشــراف
بـغداد فضال عن كونهم مالك ويعتبر

عميد االسرة ومن السياسي الكبار.
ـنتفـكي النـاصرية3من ـهدي ا 27عـبد ا
الــشـخــصـيـات الــتي لـهــا دور في ثـورة
الـــعـــشـــريـن كـــونه مـــوفـــد الـــثـــورة من
الــنـاصــريـة الى بــغـداد وكــان يـحـرض
عــشـائــر سـوق الــشـيــوخ عـلى الــثـورة
عاهدة العراقية البريطانية وقف ضـد ا
لــــعـــام  ?1926اســــتــــوزر عــــدة مـــرات

عارف. وخاصة وزارة ا
وصل1اخـتير على فتي ا 28هـبة الله ا
ـكـانـة الـديـنيـة واالجـتـمـاعـية أسـاس ا
كـان مفتي عقـرة درس العلوم الـشرعية
ال ومــارس الـقــضـاء وجــدهم األعـلى ا
يــــحــــيى (1837 – 1772م) مـن كــــبـــار
ـفـسـر أبي عـلـمـاء الـدين ومـن أساتـذة ا
الـثنـاء اآللوسي. ويـنحـدرون من الـسيد

عروف. عبد الله االعرجي ا
ــوصل1مـن اسـر 29أحــمــد الــفــخــري ا
ــعـروفــة لـهــا مــكـانــة ديـنــيـة ــوصل ا ا
واجـتماعيـة وينحدرون من الـسيد عبد
ـــعــلـــمــ الـــله األعـــرجي خـــريج دار ا
الـعثمانية شـغل مواقع قضائية وعمل
وصل. في احلركة الوطنية للدفاع عن ا
30ابـراهـيم عـاكـف اآللوسـي بـغداد1من
اســرة اشــتـهــرت بــالـشــرافــة فـضال عن
ـعارف كـونه تـربـويـا فقـد تـولى وزارة ا
مرت وهو من حملة شهادة الدكتوراه.
ـــوصل2من 31مـــحـــمـــد عـــلي فـــاضل ا
ـعروفة وهو وصلـية العـريقة ا االسـر ا
من الــشـخـصـيـات الــبـارزة انـتـخب عن
ـبـعـوثـان ـوصـل عـضـوا في مـجـلس ا ا

في عالم الالوعي ......
كــــانت إكـــرام فـي حـــالـــة بــــ الـــوعي
والـالوعي عـــنـــدمـــا رنـت في أذنـــيـــهـــا
نـغمـات موسـيقى مـالوفـة لديـها وكاني
ــنـــطق ذلك تـــضـــيف بـــعــدا جـــديـــدا 
الـتشـوش الهائل الـذي غرقت فيه وهي
ـمـزوج بــالـغـضب.. فـي ذروة اخلـوف ا
إنـها معزوفـة (القدر اخلالـده لبتهوفن)
ـنتـفـضـة على  تـلك الـثـورة الهـائـجه ا
الـظـلم. وكـان حـوارا خـفـيـا قـام بـيـنـهـا
ـوسـيــقـار الـعــبـقـري الـذي وبــ ذلك ا
ـطــرقـته الـهـائـلـة انـهــال عـلـيه الـقـدر 
فـسـلب ... حـاسة الـسـمع وهو في أوج
عـطـائه وبـيـنـهـا هي الـفـتـاة الـصـغـيرة
ـلـيئـة باألحالم الـكبـيرة وحب الـناس ا
واخلـير والـتي تسـتدرج اليـوم لتـسليم
مـن حتــبـــهـم لـــلــمـــوت الـــزؤام وتـــدفع
بــجـبـروت األلم لـلـتـخــلي عن كـرامـتـهـا

واعـتـدادهـا بـنـفـسـهـا
ــانـهـا وإ

بـاخلـير.
حـــــــوار
تــرجــمه
ذهــنــهـا
ــتـوقـد ا
عـــــــــــــلـى
شــــــــــــكـل
صــور من
ذاكـــــــــــرة
الـطـفـولة
الـبـعـيدة

.
أنـــــــــــــــــا
أخــــــــاف
هـــــــــــــذه
ـوسيق ا
ى" قــالت
ذلـــــــــــــــــك
خلــــالـــهـــا
الــــــــــــــــــــذي
الـتـصـقت به
وهـي مــاتـزال

طـفلـة صغـيرة.
ابـــــــــتـــــــــسم
الــــــــرجل
الــــــــــذي
يــعــشق
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ل{ وس اجنــلــوس  –وكـــاالت - تــألــقت
ية جيـنيفر لوبيز  في فستان الـنجمة العا
ي ايلي صعب ـصمم الـلبنـاني العـا من ا
خالل حـفل اخلاص بـفيـلمـها (ماري مي)
الـذي ســيـعـرض خالل ايـام في الـواليـات

تحدة االميريكية . ا
حــيث لــبــست فـســتــان ســهـرة طــويل من
مـجمـوعة ربـيع وصيف 2022 مـن التول
بـلون الـرمال مع تـقويـرة مفـتوحـة متـدلية
وأكــمـام طـويــلـة عــائـمـة مــطـرز بــالـكـامل
بـالكريستال وخيوط الـترتر الدقيقة ياقته
ـرة تـأخــذه شـكل اجلـوهـرة.هـذه لـيـست ا
االولـى الــــتـي تـــــرتــــدي
فـيـهـا لـوبيـز فـسـتان
مـن تصميم صعب
بـل سبق لـها ان
تــــــألــــــقـت في
عـــــــــــــــــــــــــدة
مــنــاســبـات
مـــــرتـــــديــــة
تـــصـــامـــيم
صـــــــــــــعـب
الـــــــــــــــــــتـي
تـــلـــبــســـهــا
الـنـجـمات في
كـل الـــــــعــــــــالم.
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شـاركون ـطـرب السـوري الراحل اسـتوحـى الفـنانـون ا ا
في معـرض (شموع الـصبـا…لصبـاح البـيات) من أغـنياته
لـوحاتـهم مـستـخدمـ أسالـيب ومدارس مـختـلفـة والذي
أقامته جـمعية شموع السالم بالتعاون مع احتاد الفنان

التشكيلي ومديرية الثقافة في حلب .
WFLł rO¼«dÐ« ‚U ¬

التدريسية بكلية الزراعة في جامعة بغداد مديرة مشروع
 زراعـة مـليـون شجـرة في وزارة التـعـليم الـعالي والـبحث
ستمر في جامعة النهرين العلـمي ضيفها مركز التعليم ا
بـنـدوة الـكـتـرونيـة  بـعـنـوان(مـفـاهيـم الغـابـات والـتـشـجـير

ودورها في حفظ الكوكب).

”u½UŽ Èu$

ـصريـة صدر لـهـا عن الهـيئـة الـعربـية لـلمـسرح الكـاتـبة ا
ــصـري.. مـن يـعــقـوب ــسـرح ا كـتــاب (الـتــمــصـيــر في ا

ية الثانية 1945). صنوع 1870 إلى احلرب العا
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خالل فــعـالــيـة االفــتـتـاح عــرض فـلم
وثـــائــقـي عن مــراحـل إعــمـــار قــاعــة
سرح ثم تقـد مقطوعة مـوسيقية ا
لــعـازف الــنـاي الــفـنــان بـشــار كـاظم
الـــذي كــــان أول عـــازف دخل احلـــرم
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ــوصل مــسـرح افــتــتــحت جـامــعــة ا
اجلــامـعـة الــكـبــيـر الـذي يــتـسع الى
اكـثــر من الف شـخص ضـمـن حـمـلـة
االعمار التـي تشهدهـا اجلامعة و

نـتـفـليـكس.وقـدمت ديـنـا بـرفـقـة هـند
ـســلـسل وصــلـة رقص صـبــري في ا
عـفــويـة ارتـدى فـيـهـا الــثـنـائي بـدلـة
ــــشـــــهــــد في رقص ويــــأتـي هــــذا ا
مــحـاولــة من أصــدقـاء عال الــتـرفــيـة

عنـها وإسعـادها بـعض الضـغوطات
الـكــثـيـرة الــتي مـرت بــهـا.وشـاركت
ـسلسل دينـا صوراً من كـواليس ا
وعـلـقت عـلــيـهـا عـلى صـفـحـتـهـا
عــلى انــسـتــغــرام وكـتــبت (من
كوالـيس مسـلسل الـبحث عن
عـال.. أنــــا ســــعــــيــــدة جــــداً
سلسل مع شاركتي في ا
أجمل نـاس هـند صـبري
نـــدى مـــوسى مـــحـــمــود
ـبدع الـلـيـثي واخملـرج ا
هـادي الــبـاجـوري ألف
مــــــــبـــــــــاروك جنــــــــاح

سلسل). ا
و دينا ليـست ضيفة
الــشــرف الــوحــيـدة
سـلسل  فـقد في ا
شارك أيـضـاً خـالد
بـــيــومي الــنـــبــوي
شـيـرين يـسـرا فـؤاد
رضــا وفــتــحي عــبــد

الوهاب وغيرهم.

تتحـسن حالتك النفسيـة وسينعكس ذلك على عالقتك
مع شريك حياتك.
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يـوم رائع الكتـشاف وجـهات نـظر مـختلـفة مع زمالئك
في العمل.
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سـيـطر عـلـيك.يوم علـيك الـتخـلص من الـقلق الـزائـد ا
السعد االحد.
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تـفكـر بـقضـاء بـعض الـوقت مع أصدقـائك ولـكن قـلة
األموال لديك تمنعك.
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لل حاول البـعد عن شريك حياتك لفترة للخروج من ا
سيطر عليك. ا
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تـفكـر في جتربـة بعض تـستـعيـد نشـاطك مـرة أخرى 
االستثمارات.
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شروع لديك طاقـة رائعة حاول استغاللها في تنفيذ ا
اخلاص بك.
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ساعدة ال تـتردد.يوم السعد شخص ما يـطلب منك ا
االربعاء.رقم احلظ.6
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ـــســـاعــدة عـــلــيك إذا طــلـب مــنـك أحــد أصـــدقــائك ا
مساعدته.رقم احلظ.2
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كـن حـذرا ال تــتـســرع في اتــخـاذ الــقــرارات. تـشــعـر
بالطاقة السلبية اليوم.
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احــرص عـــلى حتـــديــد أهـــدافك مع شـــريك حـــيــاتك
إلجناز ما تريده بسهولة.

¡«—cF «

جتــــاهل أولــــئك الـــذيـن يـــســــتـــمــــرون في مــــحـــاولـــة
ا يقولونه . استفزازك ال تلفت 
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أوجـــــد مـــــعـــــاني ومـــــرادفـــــات
الكلـمات أفـقيـا وعمـوديا حسب

التسلسل الرقمي:
1- دولة عربية

2- سكوت

3- ضرب باحلجر

4- جشع

5- آلة موسيقية

6- وحدة مساحة

7- فوز وكسب

8- طائر الليل

ــســرحي األردني غــيــبه اخملــرج ا
وت إثـر نوبة قلـبية. والراحل من ا
مــوالــيـد الــزرقــاء عـام  1964وقــدم
عـبـر مـسـيـرته الــفـنـيـة الـعـديـد من
سرحيات منها:سالومي قبعتان ا
ورأس واحد االسكافية العجيبة.

قيم في صـور العراقي في (بي بي سي) الـبريطانـية وا ا
ـوت بــريـطـانـيـا والـذي عـاد الى الــعـراق مـؤخـراً  غـيـبه ا

نتيجة جلطة دماغية مفاجئة .

الـعـمـيد الـسـابق لـكـليـة الـفـنون اجلـمـيـلة في جـامـعـة بابل
تـضــيـفه قـنــاة (الـشـرقــيـة) مـســاء غـد االحــد في بـرنـامج
(اطــراف احلــديث) الـذي يــعــد ويـقــدمه االعالمـي مـجــيـد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري. 

ــيــة ســافــرة نــاجي ــســرحي الــعــراقـي واالكــاد اخملـــرج ا
ـسرح في احتاد أدباء العـراق صباح اليوم يضيـفهما بيت ا
الـسبت بـجلـسة عـنـوانهـا (مسـرحيّـة األمـكنـة في الفـضاءات

.( وذجاً البديلة وفاعلية التلقي/ األماكن التراثية ا
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الـباحث والـنـاقد الـعراقي تـلقى تـعازي االوسـاط الثـقافـية
وت في واالعالمـيـة بوفـاة حفـيـدته الشـابـة التي غـيـبهـا ا

السادس من الشهر اجلاري إثر حادث مؤسف.

جنيفر لوبيز

وشـعبا طيبـا.جاء آغا خان إلى أسوان
فـي حــــوالي الــــعـــام  1954مــــيـالديـــة
بـصـحـبة زوجـته الـبـيـجوم كـمـا كـانوا
يـلقـبونـها وهي فـرنسـية انـتخـبت قبل

زواجها ملكة جمال فرنسا. 
„d×²  wÝd

كــمــا كــانت بــصــحــــــــــبــته حــاشـيــته
ومــجـمـوعـة كــبـيـرة من أتـبــاع الـفـرقـة
اإلسـمـاعيـليـة وكـان آغا خـان قد عـجز
ـشـى ويـتـحـرك بكـرسـى مـتـحرك عن ا
وكــان يـقــيم بـفــنـدق كـتــراكت الـعــتـيق
أرقـى فنـادق أسـوان. وهنـاك أحـضروا
له أفــقه شـيـوخ الـنــوبـة بـأمـور الـطب
فــنــصـحه الــشــيخ بـأن يــدفن الــنـصف
األســـفل من جــســـمه في رمــال أســوان
ــدة أســبـوع ثـالث ســاعــات يــومــيــاً و
ووسـط سـخــريــة وســخط من األطــبـاء
األجـــانب أتـــبع األغـــا خـــان نــصـــائح
الــشـــيخ الــنــوبـى وبــعــد أســبــوع من
الــــدفن الــــيـــومـى عـــاد آغــــا خـــان إلى
الــفـنــدق مـاشــيـاً عــلى قـدمــيه وحـوله

فـرحة عارمـة من زوجته وأنصاره
ومــؤيـديه.ومن ســاعـتـهــا قـرر آغـا
خــان أن يــزور أســوان كـل شــتـاء
ولـكـنه لـم يرض أن يـكـون من رواد
الـفنادق فطـلب من محافظ أسوان
ـنـطـقة سـاعـتـها أن يـقـوم بـشراء ا
الـــتي كــان يــعــالـج فــيــهــا ووافق
مــــحـــافظ أســــوان عـــلى الــــطـــلب,
ــهـــنــدســ فـــأحــضــر أغـــاخــان ا
ـعـمـاريـ والـعـمـال لـيـبـنـوا له وا
ــنـطـقـة مــقـبـرة تـخــلـد ذكـراه في ا
رض وكـان قبره الـتي شفـته من ا
ـــرمـــر يـــتـــسع الثـــنـــ هـــو مـن ا
ـقـبـرة مـهـنـدس وزوجــته. صـمم ا
ـعـمارى مـصـري حـسب الـتـراث ا
اإلسـالمي الــفـــاطــمى بـــنــاءً عــلى
رغـبـة أغـاخان ,ووصـى بأن يـدفن
ـاته وقد ـقـبـرة حـ  فـي هذه ا
دفن فـيـهـا بـالفـعل وبـعـد سـنوات
تـــــوفـــــيت زوجـــــتـه ودفـــــنت الى

جانبه.
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وسـط حــضـور طـالبي كــثــيف شــهـدت
كـليـة الفـنون اجلـميـلة بـجامـعة بـغداد
ـاضي إقامة عـرض مسرحي الثالثاء ا
ــفــتـوح جــامــعي بـتــقــنــيـة الــفــضـاء ا
ـشاركـة طلـبة بعـنوان (مـوت مزمن)  

ــســـرحــيـــة وتــالــيف قـــسم الــفـــنــون ا
ي الفنـان جبار خماط واخراج االكاد
.ويــهـدف الـعــمل الى مـعــاجلـة ظـاهـرة
تــعــاطي اخملـدرات و مــخــاطـرهــا عـلى
اجملــتـــمع بــصــورة عـــامــة والــشــبــاب

بصورة خاصة. 
عن ذلك قال عـميـد الكـلية
مــضــاد عــجـــيل  (بــالــفن
نــحــارب كــافـة الــظــواهـر
السلبية بأسلوب توعوي
وارشــــادي هــــادف لــــذلك
جــعــلــنـــا الــدعــوة عــامــة
للجـميع لنسـاهم ونساند
ؤسسات احلـكومية في ا
نــشـر ثــقـافـة الــوعي ضـد

افة اخملدرات). 
من جـانـبه حـدثـنـا خـماط
عن مــــشـــروع الــــعـــيـــادة
ــسـرحــيـة قـائـال(نـهـدف ا
من خـالل الـــــــعـــــــمـل الى
الـتـوعـية والـتـثـقـيف ضد
مـــخـــاطـــر اإلدمـــان الــذي
يـهـدد مـسـتـقـبل الـشـبـاب
من خالل مضـمون وطني

وانساني).
مـضـيـفـا(حتـرص الـكـلـيـة
عـــلى انــتــاج الــعــديــد من

شـاريع الفنـية االرشـادية والتـوعوية ا
من اعـمال مـسرحـية وافالم سـينـمائـية
ومـلصـقـات كرافـيـكيـة تسـاهم في نـشر
الــــوعي الـــصـــحـي مـــابـــ الـــشـــبـــاب

اجلامعي).
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الى ذلك تـتـواصل عـلـى خـشـبـة مـسرح
الرواد في كلية الفنون اجلميلة ببغداد
االســـتـــعـــدادات لـــعـــرض مـــســـرحـــيــة
(غوغاء) تـاليف واخـراج رجوان جناح
الــــــذي حتــــــدث لـ(الــــــزمــــــان ) قــــــائال
ــسـرحـيـة تـتــنـاول االوضـاع سـابـقـا (ا
ــعـيــشـة واحلــيـاة وحـالــيـا من خالل ا
وظف مع االجتماعية وظروف تعامل ا
ـــتــهم ورجل ـــواطن والــقـــاضي مع ا ا
وفـصل اخر الـبلـديـة مع الـناس انـذاك 
يتـحدث عن الوضـع الراهن ب االمس
والــيـوم والــســنــ الـقــادمــة وكـيــفــيـة
ــواطن من ـــعــيــشـــة ومــا يـــعــانــيـه ا ا

صعوبات عديدة من جوع وحرمان).
وعن كـيــفـيــة مـخــاطـبــة اجلـمــهـور من
ــســـرحــيــة قــال(نــخــاطب خالل هــذه ا
اجلمـهور بالـتوازي مع قدراتـنا الفـنية
الــتي يــجب ان تـكــون مـؤثــرة وجـذابـة
والنـنا تـعـة  ـعـرفـة وا تـتـجـمع فـيهـا ا
نـدرك اهــمـيـة جــيل الــشـبـاب فـي قـيـام
بـات لـزامـا مـســرح نـظـيف ومـتـمـاسك 

ســبــايــكــر كل هــذه االحــداث نــوقــشت
سـرحي)واضاف (في اثنـاء العـرض ا
ـســرحــيــة يـضــعــنــا اخملـرج هــذه ا
ر وابطال مسرحيته امام الواقع ا
الذي نـعـيشه لـكنه اتـقن مااراد ان
سرحي وفضح يوحي به النص ا
ة ـسـكـوت عـنه من عـنف وجـر ا
واغــــتـــصــــاب وكل مــــامن شــــانه
ايـــقــاف عـــجــلـــة احلــيـــاة جلــعل
الــنـاس يــتــوهــمـوا انــهم خــلــقـو
ــاضي اســرى كال لـــيــبــقــوا في ا
ـا علـيـهم ان يبـتـكروا صـنـاعة ا
احلب واجلــــمـــــال واحلــــيــــاة من
جديـد رغم االلم واحلـرمان) مـؤكدا
سرحيات ان (مسرحية غوغاء من ا
ـهـمـة واحلـديثـة كـون هـنـاك مـزاوجة ا
مـابــ مـاهـو طـارىء ومـا هـو مـوروث

من خالل حياتنا اليومية).
مـســرحـيـة (غـوغـاء) تـمـثـيل

رجــــــوان جنـــــاح
صادق الـزيدي
عــــلي جـــابـــر
ابـو احلسن
عــــــــــــــــــــلــي
وفـــــــــــاضـل

عباس.

عـلـيــنـا جـمــيـعـا ان نـذهـب الى تـكـامل
االجــيـــال الصــدامـــهــا والى الـــتــداخل
الثقافي والفني ال تنكيل احدنا باالخر

وتهميشه).
ــســرحــيــة ان (رســالـة واكــد مـخــرج ا
الــعـمل بـشـكل عــام هي احـتـجـاج ضـد
ــوت من خالل الــقــتل عــلى الــهــويــة ا
وفاجعـة سبايـكروالهـجرة عبـر البحار
وهــذا الـعـرض يــنـتـمي لــفن اخلـشـبـة
ألـوف من خالل الفن احلديث وكـسر ا
الصوري وفن اجلسد ويـعتمد العرض
عــــلـى االضــــاءة الظـــــهــــار الـــــصــــورة
وقدراتها على التعبير والعرض يحمل
يـة التي هـوية عـراقيـة تصـل الى العـا
بـرز فيـهـا هذا الـنـوع من الفـنـون الذي
حـيث ادى نـخـبة يـعـتـبـر لـغة اجلـسـد 
بـدع فن اجلسـد في هذا من الشـبـاب ا

سرحي). العرض ا
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ي ــســرحـيــة االكــاد ــشــرف عـلـى ا ا
والـتـدريـسي مـحـمـد عـمـر حتدث قـائال
ان(الـــعــرض يـــتـــحـــدث عن مـــا مــر به
الـعـراق من عام 2003 الى يـومـنـا هذا
حــــيـث قــــدم اخملــــرج من خالل لــــغــــة
اجلــســد الــعــديـــد من الــلــوحــات مــثل
الدمـار واالنـفجـارات والقـتل والهـجرة
ــهـــاجــرة ومــاســاة وغــرق الـــعــوائل ا

ÊU e «–  …d¼UI «

حلّت دينا ضـيفةً على إحـدى حلقات
ـؤلف من مـسـلـسل الـبـحث عن عال ا
ست حـلــقـات والـذي تـلــعب بـطـولـته
هـــــنــــد صـــــبــــري ويُـــــعــــرض عـــــلى

dO³J « UNŠd  `²²Hð q u*« WF Uł

Issue 7195 Saturday 12/2/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7195 السبت 10 من رجب 1443 هـ 12 من شباط (فبراير) 2022م

ÕUOð—≈ Ë WEI¹ ÆÆÕU²H*« rKŠ

بغداد
Ê«dLF « rþU

 رؤيـة الفـنان أسـامة الـسـلطـان لنص روائي رائع كـتبـه الزمـيل مثـال غازي عن قـصة
بدع غازي مأخـوذة من الكاتب عبد السـتار ناصر برؤية استـبصارية يشحذ فـيها ا
ـرتـبـطـة بذات عـادالت الـوجـدانـية ا والسـلـطـان طـاقتـهـمـا الـذهـنيـة الـتـخـيلـيـة بـرحـلـة ا
اإلنـسان في وطنه وأسرته ومـستقبلـه..  لدائرة هي االوسع من ذلك كله لـيس موقعها
الـقلب والروح فقط بل إنـسانيـة اإلنسان وارتبـاطه بوطنه الـذي يحلم ان يكـون سعيدا
يـعيش ابنـاؤه بأمن وسالم وتـسامح ... رغم انه ارغم في يـوم ما على تـركه  ولكنه لم

يتركه.
ـفـتاح) عـلى ثـنـائـيـة الزوج وبـديـله  حـ يـحلم ارتـكزت مـدركـات عـرض مـسرحـيـة (ا
ـتسـلط دون ـعنى بل انه مـستـغل من قبل ا اإلنـسان بـأنه موجـود بوطنـه وهو زائل ا
ـتمـردة بإنـتـظار بـديله تـصوفـة وا اكـتراث ألحالمه وتـطلـعـاته... ليـبـقى يصـبر روحـه ا
ـمـثـل : الـقادم وبـديـلـتهـا الـقـادمة..  وهي يـقـظـة اخملرج والـصـورة الـتي أنـتهت في ا
هـاشم الرفـاعي و اسراء الـعـاني الذين ابـدعا عـلى مسـتـوى الطـرح والتـجسـيد  ومن
تفرج واحسـاسه ... نظرا لتنوع احلركات واحلاالت خالل اثـارة اندهاش و عواطف ا
الـتي اعتمدها اخملرج بـ الغوص في الشخصـيات واالرجتال وخيال الظل و الفالش
صورة للحدث....  كل ذلك من أجل معاجلة قضية دور الرجل احملب باك  والكامرة ا
ـلــيئ بـأشــبـاهـه وواقع الـتــسـلط لــوطـنـه وهـو يــريـد ان يــعـيش بــسالم في مــجـتــمـعـه ا

وازين ... ارس على الفئات اجملتمعية في زمن قلب كل ا واالستغالل الذي 
ـوسـيـقى رؤيـة الــعـرض... وكـان نـصـيـبـا  لـقـد اكـمـلـت االضـاءة وا
مـوفقا لـلديكـور بشكل عـام... شكراً لـكل ما طرح.... وحـيوا معي
من غــسل صــدورنــا بــهـذا الــعــرض وشــكــراً لــكل من وقف مــعه

ن هم خلف الستار. وشكراً 
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لـالطالع مـــــدفــــوعـــــ بــــالـــــفــــضــــول
الـصـحـفي.كـان الوفـد يـضم خـالـد علي
الـصالح اقصى الـيسار ثم سـعدي عبد
الـواحـد وفـراس اجلـبـوري وعـطـا الـله
شـهـاب ومـحـسـن حـسـ (انـا) وهادي
األنــصــاري وســعــيــد الــربــيــعي وزيــد
الـفالحي ولـطـيف الـعـاني الـذي الـتقط

الصورة. 
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حتــركــنـا من فــنــدق كـنــتــراكت الــفـخم
حـيث كـنـا نـقـيم وصـعـدنـا الى هـضـبة
عـلـى الـبـر الـغـربي لـنـهـر الـنـيل قـبـالـة
اجلزء اجلنوبى للحديقة النباتية وقد
بـني بها آغـا خان الثـالث مقبـرة فخمة
مـن احلـجـر احلـجـر اجلـيـرى والـرخـام
ودفن بها عام 1959 بناء على وصيته
ـقـبـرة مـسـتـوحـاه من تـصـميم وهـذه ا
ـصـريـة. اغـا خان ـقـابـر الـفـاطـمـيـة ا ا
كـان شـخـصـيـة شـهـيـرة عـلى مـسـتوى
الـعـالم في ذلك الـوقت وكـان ملـيـونـيرا
يـقـيم فـي الـعـواصم االوربـيـة وخـاصة

5 Š s ×  ≠  ËdOÐ

الــفــضــول الــصــحــفي يــدفــعــنــا نــحن
الصحفي الى اماكن قد ال تخطر على
الــبــال ومـنــهــا زيــارة مـقــبــرة.وحـسب
الـــفـــضــول الـــصـــحـــفي فـــقــد زرت مع
مـجموعة من الصحفي العراقي قبر
اغــا خـان في مــديـنـة اســوان  جـنـوبي
مــصـر.كـنـا  9 صـحـفـيـ (كـنـت واحدا
مــنـهم) زرنـا مــصـر في كـانــون الـثـاني
عــام 1967 بــدعــوة من مــصـر لالطالع
عــلى ســد اســــــــوان الــذي شـيــد عـلى
نـهـر الـنـيــــل فـي عهـد الـرئـيـس جـمال
عــــبـــد الــــنـــاصــــر ويـــــــــــعــــد من اهم
اجنـازات عبد الـناصر بـعد تامـيم قناة

السويس. 
والـصورة كـما هـو واضح امام ضريح
رمر االبيض هو ضريح اغا خان مـن ا
زعـيم الطـائفـة االسمـاعيـليـة الذي بنى
لـــنـــفــسه مـــقـــبــرة فـي اســوان ولـــهــذا
الـضـريح قـصـة طـريـفـة سـمـعـناهـا من
ــا جـــعــلـــنـــا نــذهب اهـــالي اســـوان 

أعـظم أطبـاء العـالم حيـنها في عالجه
فـنصـحه أحد األصـدقاء بـزيارة أسوان
في مـصر فأن فيها شتـاء دافئا عجيبا

بـــــاريـس لـــــكــــــنه كــــــان يـــــعـــــانـى من
الـــرومــاتــيـــزم وآالم في الــعـــظــام ولم
تـشفع له مـاليينـه في العالج فـقد فشل

اجلـامعي بـعـد الـتحـريـر وأدى عـزفاً
مــنــفـــرداً عــلى اطالل وآثــار الــدمــار
الــــذي خـــلــــفـه داعش بــــعــــد حــــرقه
ـركزيـة والقـاعة وتدمـيـره للـمكـتبـة ا
الــــكــــبــــرى في اجلــــامــــعــــة آنــــذاك.
واخــتــتــمت االحــتــفــالــيـة
بـــــــعـــــــرض مـــــــســـــــرحي
بــــعـــــنــــوان(بـــــانــــورامــــا
العودة) من اداء مجموعة
كبـيرة مـن اساتـذة وطلـبة
كلـية الـفنـون اجلمـيلة من
اخـــــــراج رئـــــــيـس قـــــــسم
الـتـربـيـة الـفـنـيـة بـالـكـلـية
مــنـقــذ الـبــجــدلي .واشـاد
وكــــيل وزيــــر الـــتـــعــــلـــيم
الــعــالي لــشــؤون الـبــحث
العـلمـي خالل االفتـتاحـية
(بـجـهــود رئـاسـة جـامـعـة
ــوصل وبــالــتــعــاون مع ا
انحة اجلهات الداعمة وا
الــــــدولـــــيــــــ في إعـــــادة
احلـــــيـــــاة الـى أبـــــنـــــيـــــة

ومنشآت اجلامعة).

رجوان جناح
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كـنتُ في األردن اسـتـمع الى حديث نـقـله الـتلـفـزيوني
األردني في الـعام 1997 ابـدى فـيه العـاهل األردني
ـلك احلـسـ بن طـالل امـتـعـاضه من عـبـور الـراحل ا
الصـواريخ الـعـراقيـة األجـواء األردنـية نـحـو إسـرائيل
في خالل حــرب غـزو الـكـويت الـعـام 1991 من دون
ـدنـيـ في األردن  ومن اليـ من ا مــراعـاة حلـيـاة ا
دون عـلم مـسـبق ألخـذ احلـيـطـة الـتي قـد ال تـنـفع عـند
حــدوث الـكــوارث في ظـل إمـكــانــيــة عــالـيــة لــســقـوط
الصواريخ  فوق األردن مع غموض الوضع في وقتها
بــشـــأن إمــكــانــيـــة ان تــكــون تــلك الـــصــواريخ حتــمل
زدوج الذي العنصر الكيمياوي السيما  الكيمياوي ا
كــان الـعـراق قــد اعـلن امــتالكه له في مــطـلع نــيـسـان

.1990
اليـوم جتـري مـطالـبـة الـعراق من قـبل ايـران خـاصة
ــتـــنع عن الــســمـــاح في ان تــكــون األراضي او أن  
ـراً أو واسطـة أو منـطلـقا لـضرب األجـواء العـراقـية 
ـنـشآت الـنوويـة اإليـرانيـة أو أي هـدف في ايران من ا

قبل أي دولة. 
والعـراق يـتعـهـد في كل مـناسـبـة أن يرفض الـسـماح
راً ألي هـجوم على ايـران بالرغم من أنّ بأن يـكون 
اجلــمـيـع يـعــلم انّ الــعــراق بــلـد ضــعــيف اإلمــكــانـات
اذا قـامت حـرب الـعـسـكـريـة ولــيس له حـول وال قـوة 

كبيرة ب القوى العظمى وايران.
 في مـقابل ذلك ال يـوجـد أي تعـهد من إيـران للـعراق
ان ال يجـري استـخدام األراضي أو األجـواء العـراقية
نطقة. وقبل ساعات أعلنت في اية حرب محتملة في ا
إيـران عن امتالك احلـرس الثـوري صاروخـاً بالـستـياً
من نـوع أرض -أرض يـحمل اسم  —خـيـبـر شكن —
ا يتجاوز مـداه ألفاً وأربعمـائة وخمس كـيلو متراً 
ـكّنـه من ضرب أي هـدف في إسـرائيل وهـذا يـعني
ان يعـبر ذلك الـصاروخ المـحالة األجـواء العـراقية في
مـهمته احلـربيـة الهجـوميـة وقد يكـون تدمـيره من قبل
ــقـابــلـة فــوق األراضي الـعــراقـيــة أو انه قـد اجلــهـة ا
يـتـحـطم ألي سـبب فـوق مـدن البـالد ذلك انّ احلروب

جميعها عمياء مهما كانت مبصرة.
الـــعـــراق يـــقع في مـــنـــطــقـــة صـــراعـــات وحــروب ال
ضــمـانــات له من اي طـرف دولـي او اقـلــيـمي بــشـأن
تــداعـيــاتــهــا عـلــيه وال يــزال اجملــهـول مــطــويــاً خـلف

حدودنا مع جميع دول اجلوار.
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تنبي اصبحت العديـد من العوائل تمضي امسياتها فيه طـوال ايام االسبوع وبشكل مكثف يومي اخلميس w³M²*« qO ∫ منذ اعـادة تأهيل شارع ا

والصـور تظهـر الزخم الذي ـساء  حـيث تقام فـعاليـات موسيـقية وثـقافيـة فضال على فـتح مقـهى الشابـندر ابوابه حـتى ساعات مـتأخرة من ا واجلـمعة 
شهده الشارع امس االول اخلميس.
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