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وصـف الـــــقــــيـــــادي فـي احلــــزب
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
هوشـيار زيـباري  قـرار احملكـمة
االحتاديـة العلـيا بـأستـبعاده من
ســـبـــاق الـــرئـــاســـة  بــاجملـــحف
ويـخــدم اطـراف ال تــريـد رئــيـسـا
قويا للـعراق فيمـا تتجه االنظار
الى مجلس النواب التخاذ موقفا
ـــدد حـــاســـمـــا بـــشـــأن جتـــاوز ا
الـــدســتــوريــة النـــتــخــاب رئــيس
اجلمهوريـة . وقال زيباري خالل
مؤتمر امس ان (قرار اسـتبعادنا
يـعـد يـومـا حـزيـنـا لـلـعـراق الـذي
جــاهـدنــا من اجـله لــيـكــون دولـة
الــعــدالــة) واضــاف (تــفــاجــئــنـا
بــقــرار االحتـــاديــة  ومن حــقــنــا

بالـترشيح لـرئاسـة اجلمـهورية)
واشـــار الـى انه (يـــحـــتـــرم قـــرار
القضاء ومن حقي كمواطن اقول
ان هـــنـــاك ظـــلــــمـــا) مـــؤكـــدا ان
ـطــلـوبـة (الــقـوانــ والـشــروط ا
لرئـاسة اجلـمهـورية كـانت نصب
اعـيـنـنــا ونـحن لـسـنـا غـربـاء عن
العملـية السياسـية) وتابع (عند
ـنصب استوفينا ترشيحنا الى ا
ولـــديــنـــا كــتب الـــشــروط كـــافــة 
رسميـة من الهـيئـات التي وافقت
عــلى تــرشـيــحـنــا) الفــتـا الى ان
ـقــدمـ لـلــطـعـون هم (الـنــواب ا
ثالثـة مـنــهم خـصـوم من اربـعــة 
االحتــاد الــوطـــني) ومــضى الى
القول (اغلـقنا جمـيع االتهامات 
وخــدمــنــا الــعــراق بــكل اخالص
وحسن الـسلـوك) مشـيرا الى ان

(قـــــرار االحتــــــاديـــــة مــــــســـــيس
وتــعــســفـي ومن حــقي كــمــواطن
الترشيح). فيما استبعد القيادي
في االحتاد الوطني الـكردستاني
غــيــاث ســورجي ان يــؤثــر قـرار
االحتادية برفض ترشيح زيباري
عـــــلى طـــــبـــــيـــــعـــــة احلـــــوار مع
ــقــراطـي عــلى اعـــتــبــار ان الـــد
ــوضـوع أصــبح قــضــيـة عــنـاد ا
جتـاه مـرشـحـنـا لـلـمـنـصب.وقـال
ســـورجي فـي تـــصـــريح امس إن
(موقف االحتاد الوطني الرسمي
قــــد يـــصـــدر مـن خالل بـــيـــان او
الــقـــيــادات الــعــلــيــا في االحتــاد
بـــشــأن قـــرار االحتـــاديــة بـــشــأن
رفض ترشح زيباري الى منصب

رئيس اجلمهورية)
 مـبــيـنـا ان (رأيي الــشـخـصي ان

هـذا الـقـرار لن يـؤثـر كـثـيرا عـلى
وضوع عادلة على اعتبار ان ا ا
اصـــبح قـــضــيـــة عـــنــاد مـن قــبل
ـقـراطي الكـردسـتاني بـشأن الد
مرشـحـنا لـلـمنـصب بـرهم صالح
في مــحـاولــة لـفــرض ارادة جـهـة
عــــــــلـى اخــــــــرى) واضــــــــاف ان
قـراطي الـكـردسـتـاني على (الـد
اسـتــعـداد لــتـرشــيح اي شـخص
ه الى مــنـصب رئـيس يـتم تــقـد
اجلـمــهـوريـة بــشـرط ان ال يـكـون
مــرشــحــا من قــبل االحتــاد وهــو
مــوقف نــأسف له) الفــتــا إلى ان
ان بـفتح باب الترشح (قرار البر
من جديد الى رئاسـة اجلمهورية
هـــو قــرار غـــيـــر قــانـــوني وجــاء
ــــــقـــــراطي ـــــصــــــلـــــحـــــة الـــــد
الـــكــردســتـــاني ونــحـن بــدورنــا

طـعــنـا في هـذا الــقـرار وفي حـال
حـــكــمـت احملــكــمـــة لــصـــاحلــنــا
فـــحــيــنـــهــا لن يـــكــون هــنــاك أي
قـراطي للمنصب مرشح من الد
ـقــراطي ومن  واعــتـقــد ان الــد
ـرشح االحتاد معـه لن يصـوتـوا 
بسـبب مواقـف شخـصيـة لم نكن
نـتمـنـاها) عـلى حـد تعـبـيره . في
وقت  افــادت مــصــادر بــوصــول
ــــشـــتــــرك لـالحتـــاد الـــرئــــيـس ا
الــوطــنـي بــافل الــطــالــبــاني الى
نـاقـشـة مـلف الـتـشريح بـغـداد  
بـعــد اسـتــبـعـاد زيــبـاري.  وعـلق
الـــنــائب عن كـــتــلــة الـــصــادقــون
ـنضـويـة حتت اإلطار النـيـابيـة ا
الـتـنـسـيـقي عـلي اجلـمـالي عـلى
قـــرار احملـــكـــمــــة بـــاســـتـــبـــعـــاد
زيـبـاري.وقـال اجلـمالـي في بـيان
امـس ( كـــــــــسـب الــــــــــدعـــــــــوة
حيث قررت القضائـية لصاحلـنا 
االحتـــاديـــة رد دعـــوة زيـــبــاري).
وكـانت احملـكـمـة قـد قـضت خالل
بــاحلــكم عــدم جــلــســـتــهــا امس 
ـنـصب رئـاسـة تـرشـيح زيـبـاري 
اجلمهـورية.وقـال بيان لـلمحـكمة
امس انـهـا (عــقـدت جـلـسـة الـبت
ـقـامــة ضـد تــرشـيح بــالـدعــوى ا
زيــبــاري لـرئــاســة اجلـمــهــوريـة
وقــررت احلــكم بــعــدم تــرشـيــحه
وعـدم قـبول تـرشـيحه للـمـنصب 
ادة مـستـقـبالً خملـالفـته أحـكـام ا
 68من الدسـتور) واشار الى ان
(الــقــرار تـضــمن ايــضــا حتــمـيل
صاريف دعى عليه الـرسوم وا ا
ـدعـ وأتـعــاب مـحـامـاة وكــيل ا

مـبـلـغـا مـقـداره مـئـة الف ديـنار)
وتـــــابـع الـــــبـــــيــــــان ان (رئـــــيس
اجلــمـــهــوريــة احلــالي يــســتــمــر

مـارسة مـهمـاته حل انـتخاب
رئــيـســا جـديــدا لــلـعــراق  بـرغم
انــتـــهــاء واليــته بــانــتــهــاء دورة
مجـلس النـواب). وتتـجه االنظار
صـوب مـجـلس الـنـواب  التـخـاذ
دد موقـفا حـاسمـا بشـأن جتاو ا
الــــدســــتــــوريــــة في مــــا يــــخص
انتخاب رئيس اجلمهورية. وقال
ـان خــبـراء (مــطـلــبــوب من الـبــر
حتــديـد مـوعــد جـلــسـة انــتـخـاب
رئيس اجلـمهـورية  والسـيما ان
الــــصــــراع الــــســـــيــــاسي وعــــدم
التـوافق قـد اثر عـلى الـتـوقيـتات
التي حـددها الدسـتور وبـالتالي
يـــجب انــهــاء هـــذه الــتــجــاوزات
واالسـراع بحـسم اخـتـيـار رئيس
اجلـــــمــــهـــــوريـــــة). في وقت رأى
اخلبيـر سالم حواس الـساعدي 
ان احلــــكم بـــعــــدم صـــحـــة قـــرار
مـجلس الـنـواب والـغـاءه من قبل
ــثل ضـربـة االحتـاديــة الـعــلـيـا 
ـان. وقال قـاضـيـة لـقـرارات الـبـر
في بــــيـــان امـس ان (االحتـــاديـــة
وجـهت ضربـة قـاضـية لـلـقرارات
غــيـر الــدســتـوريــة الــصـادرة عن
مجـلس الـنواب من خالل قـرارها
بــعـــدم صـــحـــة قـــبـــول تــرشـــيح
زيبـاري بسـبب سحب الـثقـة عنه
عندما كان وزيراً للمالية) وتابع
ان (هذا الـقـرار جـاء بعـد قـرارها
الـسـابق بـاالمـر الـوالئي بـايـقاف
ـــنـــصب اجــــراءات الـــتـــرشـــيـح 
رئـاسـة اجلمـهـوريـة في اجلـلـسة
ـاضي ـقـرر عـقــدهـا االسـبـوع ا ا
الـــتي عـــلى اثـــرهـــا لم يـــحـــضــر
ــان لــعــدم حتــقق اعــضـــاء الــبــر
الـــنــصــاب الــقــانــوني الغــلــبــيــة

الثلث ). 

ة ابيدت عـوائل بكاملها اجلر
ــلــجــأ . . لــقــد حتت انــقــاض ا
كـانت لـيـلـة الــعـامـريـة فـجـيـعـة
بـشـرية . . فـقـد احـتـرق من كان
في الـداخـل كـانـوا مـحـاصـرين
بـــالــنـــار واالبـــخــرة والـــبــارود
والــدخـان في اقـسـى حلـظـة من
حلظـات الغـدر واخلسـة . . كان
انـــتـــشـــال اجلـــثث مـن الـــركــام
مـــشــهـــداً يــبـــعث عـــلى الــرعب
والــــــــفــــــــزع واخلــــــــوف واأللم
واحلـزن والدمـوع . . لـقـد كانت
كل اجلـثث مـشـوهـة ومـتـفـحـمة

ومقطـعة االوصال امـا االطفال
فـقـد كــانت جـثـثــهم اكـوامـًا من
حلم مــــحــــتــــرق ومـن هــــيــــاكل
ـسـتـحـيل مـحـطـمـة وكــان من ا
الــتــعــرف عــلى اغــلــبــهم . لــقـد
كـانت لـيلـة الـعامـريـة ليـلـة الدم
سـفوح عـلى عتـبة من عـتبات ا
الـوطن . . كانت لـيـلة الـعامـرية
لــــيــــلــــة حــــزن فـــــاجع عــــصف
بـــالــعــراقـــيــ ومأل دواخـــلــهم

بااللم واالسى . .  
رحم الله شهداء ملجأ العامرية

وكل شهداء الوطن واالمة .

ضــــرورة تــــوســـــيع الـــــعالقــــات
الــثــنــائـــيــة بــ الــبـــلــدين عــلى
سـتويات كـافة  وفي مـقدمـتها ا
األمنية واالقتصادية والسياسية
ـا يحـقق مـصالح والثـقـافيـة و
الـــبـــلـــدين) واضـــاف انه (تـــمَّت
مناقـشة أحوال الـطلبـة واجلالية

العراقية في روسيا)
 داعــيــا الى (تــســهــيل اجــراءات
منح الفـيزا لهم والـعمل على حل
ــشـــاكل الــتي قـــد تــواجــهــهم) ا
بـــــدوره بـــــارك كـــــوتــــــراشـــــيف
للـزاملي تـسـنمه مـنصب الـنائب
األول لــرئــيس مــجــلس الــنـواب
مـبـديـاً (اسـتـعـداد بالده لـتـعـزيـز
الـعالقة مـع العـراق والـعـمل مـعاً
لــتــجــاوز جــمــيع الــتــحــديــات ال
ســيـمــا االقــتـصــاديــة واألمـنــيـة
ـا ودفع الـتـعـاون بـ الـبـلـدين 
يلـيق بتـأريخ ومصـالح الشـعب

 .( الصديق

بيـان (الـزمان) امس ان (الـزاملي
اســتــقـــبل كــوتــراشــيف والــوفــد
ـــــــرفق لـه وبـــــــحــــــثـــــــا آخــــــر ا
ــســتـجــدات الــسـيــاســيــة عـلى ا
الــسـاحـتــ احملـلــيـة والــدولـيـة
وتـــــطــــورات الـــــوضع الـــــروسي
االوكـــــراني) وأكــــد الـــــزامــــلي (

واضيع ذات فضالً عن عدد من ا
ــشـتـرك). فـيـمـا شـدد االهـتـمـام ا
الـــنــائب األول لـــرئــيس مـــجــلس
الـنواب حـاكم الـزامـلي والسـفـير
الـروسـي لـدى بــغـداد ايــلـبـروس
كـــوتــــراشــــيف عــــلـى تـــوســــيع
التـعاون في ثالثـة مجـاالت.وذكر
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بـــحث رئـــيس مــجـــلس الـــنــواب
مـحــمـد احلـلــبـوسي  والــسـفـيـر
األمريكي لدى بغداد ماثيو تولر
الـتـعـاون وفق مـتـبـنـيـات احلوار
الـــســـتــراتـــيـــجي ودعم الـــقــوات
الـعـراقـيـة في مـواجـهـة حتـديـات
اإلرهـــاب.وقــــال بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الــزمــان) امس إن (احلــلـبــوسي
استقبل في مكتـبه ببغداد  تولر
وجــــرى خـالل الـــــلــــقـــــاء بـــــحث
الـعالقـات الـثنـائـيـة بـ الـبـلدين
وسبـل تعـزيـز استـمـرار التـعاون
في اجملال االقتصادي واألمني
وتـــأكـــيــد أهـــمــيـــة دعم الـــقــوات
احملــلـيــة في مــواجــهـة حتــديـات
اإلرهـاب وفق مـتــبـنـيـات احلـوار
السـتراتـيجي) وتـابع ان (اللـقاء
نــــــاقـش تــــــطــــــورات األوضــــــاع
نـطقة السـياسيـة في العـراق وا
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تـمـر عـلـيــنـا الـذكـرى الـسـنـويـة
لــلــمـــجــزرة اجلـــمــاعــيـــة الــتي
نــفـــذتـــهـــا طــائـــرات الـــعــدوان
االمــريــكـــيــة لــيــلــة 13 شــبــاط
ـلجأ 1991 عنـدما استـهدفوا ا
احملــصن بـــصــواريخ لــولــبــيــة
اســـــتــــــخـــــدمـت الول مـــــرة في
لجأ مأهوالً التاريخ  . . وكان ا
دني من النساء واالطفال . با
. في تـلك الـلـيـلـة الـسـوداء نتج
عن ذلـك الــقــصـف اســتـــشــهــاد
ــواطـنـ بـيـنـهم 52 403 من ا
طـــفالً رضـــيــعــاً والـــبــقـــيــة من
الـــنــســوة 261 امـــرأة وبــعض
ن كــلـفــوا  بــتــقـد الــرجــال 
ـــلــــجــــأ مـن وقـــود خــــدمــــات ا
وتـــمــــريض ومــــاء وكـــهــــربـــاء
وحـراسة مـدنـية او كـبـار السن
من الــــــشـــــيــــــوخ . . . وكـــــانت
ـدني تـمنع تـعـلـيـمـات الـدفـاع ا
ـــبـــيـت في كل الــــشـــبـــاب مـن ا
نـتشـرة في العـاصمة الجئ ا ا
حــرصــاً عــلـى وضع  الــعــوائل
واالستفـادة من طاقات الـشباب
ـالجـئ فـي تـــــــــــلـك خـــــــــــارج ا

الـثـاني .وقـال في تـغـريـدة على
تـويـتـر تابـعـتهـا (فـارقـنا راحالً
إلـى عــالم الـــرحــمـــة بــطـــريــرك
ة في الـكنـيسـة الشـرقيـة القـد
الــــعــــراق والــــعــــالـم)  وتــــابع
(وبــانـتــقـاله إلى جــوار الـبـاري
نكون قد خسرنا صوتاً للمحبة
وراعـــيـــاً لـــلــسـالم والــتـــآخي)
وواضـــاف انه (لـــقـــلــوب أهـــله
ومـــحــــبــــيه خــــالص الــــعـــزاء
سـيـحـيي الـرافدين ـواسـاة  وا

وسائر أبناء الشعب). 

والـــشـــرق األوسط  تـــلــقـــيـــنــا
بأسف نبأ وفاة مارادا الثاني)
ـناسـبة وأضاف انـه (في هذه ا
ــة نـتـقــدم إلـيـكـم وجلـمـيع ـؤ ا
األخـوة في الـكـنـيسـة الـشـرقـية
بـأحـر الـتـعـازي ونـتـضـرع إلى
الـــله جــلت قـــدرته أن يــتـــغــمــد
الــفــقــيــد بــواسع رحــمــته وأن
يـــــــلــــــــهـــــــمـــــــكم الـــــــصـــــــبـــــــر
والسـلـوان).بدوره  قـدم رئيس
مــــجـــلس الـــوزراء مــــصـــطـــفى
الـكـاظمـي التـعـازي بـرحيل أدا
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عـزّى رئيـسا اجلـمـهوريـة برهم
صــــالح والــــوزراء مـــصــــطـــفى
الـــكــاظــمي  بـــوفــاة بــطــريــرك
ة في الـكنـيسـة الشـرقيـة القـد
الـــعـــالم مـــارادا الـــثــانـي.وقــال
صــالح فـي بــرقـــيــة الـــتــعـــزيــة
تـــلــقــتـــهــا (الـــزمــان) امس إلى
(نـيــافـة األســقف مـار شــمـعـون
دانيال راعي أبـرشية الكـنيسة
ـة في الـعـراق الـشـرقـيـة الــقـد
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قضت مـحكـمة جـنايـات محـافظة
ـجـزرة بـابـل  بـاعــدام مـدانــ 
جـبلـة في مـنـطـقة الـرشـايـد التي
راح ضـحـيــتـهـا  20شـخـصـاً من
اسرة واحـدة مطـلع الشـهر األول
من الـــعــام اجلـــاري.وقــال بـــيــان
جملــلس الــقـضــاء االعــلى تــلــقـته
(الــــزمــــان) امس ان (احملــــكــــمـــة
اصـدرت قـرارا بـاعـدام اثـنـ من
ـــتـــورطــ بـــاجملـــزرة احــدهم ا
ضـــــابـط بـــــرتـــــبـــــة مــــــقـــــدم في
اسـتــخـبـارات الـداخــلـيـة واالخـر
ابن شــقــيق اجملــنى عــلـيه وزوج
ابنته) ولفت الى ان (احلكم جاء
ـادة  406من اسـتـنــادا الحـكـام ا
قـــانــون الــعــقـــوبــات) وتــابع ان
ـــتـــهــــمـــ الـــبـــاقــــ ســـيـــتم (ا
محاكمتهم في وقت الحق). وكان
الـقــضـاء قـد اكــد في وقت سـابق
ان محكمة حتقيق احللة صدقت
اعتـرافات ثالثـة عـشر مـتهـماً عن
ــة قــتل عــائــلــة كــامــلــة في جــر
مـنــطـقـة الــرشـايـد فـي احملـافـظـة
بــيــنــهم تــســعــة ضــبــاط وثـالثـة
مــنـتــسـبـ اضــافـة إلـى اخملـبـر
ـــعــلــومـــات غــيــر الـــذي أدلى بــا
الصحيحة. واضاف في بيان انه
(من خالل التحقيقات التي جرت
ـــتـــهـــمـــ  اتـــضح ســـبب مـع ا
حـصــول احلـادث هــو بـنــاء عـلى
إخــــبــــار كــــاذب من قــــبل ابن اخ

اجملـنى عــلـيه  وهــو زوج ابـنـته
نـتيـجـة خالفات عـائـليـة بـينـهـما
ـــعــلـــومــات غـــيــر حـــيث أدلى 
صـــحــيـــحــة لألجـــهــزة األمـــنــيــة
مدعياً وجود إرهابي مطلوب
وفقاً للمادة اربعة ارهاب في دار
اجملنى علـيه ليـتم مداهمـة منزله
من قبل األجهـزة االمنـية) وتابع
ان (هــنـــاك أربــعـــة أوامــر قــبض
ـــتـــهـــمـــ اخـــرين وأن صـــدرت 
ـادة  406 الـتـحـقـيق جـار وفق ا
اوال ز مـن قـــانـــون الــــعـــقـــوبـــات
وبـداللـة مــواد االشـتـراك 47و48
و 49منه) وتابع ان (التحقيقات
االولــــيـــة تـــشـــيـــر بـــأن احلـــادث
جــنــائـي). وكــان رئــيس الــوزراء
مــصــطــفى الــكــاظــمي قــد أصـدر

قرارات عـدة بـشأن مـجـزرة جبـلة
ومــنـهــا تـشــكـيـل فـريق حتــقـيق
أمـــنـي بـــرئـــاســـة رئـــيس أركـــان
اجليـش وعضـويـة ووكالء جـهاز
األمن الـوطـني ووزارة الـداخـلـية
لـشـؤون الــشـرطـة ووزارة الـعـدل
ومسـتشـار األمن القومـي يتولى
تـــوســيع نــطـــاق الــتــحـــقــيق في
ة الظروف الـتي سمحت بـاجلر
ـــعـــلـــومــات وتـــعـــدد مـــصـــادر ا
االسـتــخـبـاريـة واالســتـمـرار في
تلـقي إبالغـات كيـديـة والتـصرف
على أساسهـا من دون إخضاعها
ـوضوعي وإحـالة كل للـتدقـيق ا
ـقـصـريـن إلى الـقـضـاء وتـقـد ا
تـقريـر إلى الـقـائـد العـام لـلـقوات
ــســلـحــة خالل أســبــوع واحـد. ا

كـشــفت هـيـئــة الـنـزاهـة الى ذلك 
الـعامـة عن صـدور أمـر اسـتـقدام
بــــحـق مــــحــــافظ بــــابل احلــــالي
الرتـــكــــابه عــــمـــدا مــــا يــــخـــالف
واجباته الـوظيفـية التي تـمثلت
خالفـات اللجنة الـتي يترأسها
في مـحـضــر االسـتـبـدال اخلـاص
بـقطـع أراضٍ مخـصـصـة لـعوائل

الشهداء. 
 وقـالت الـهـيــئـة في بـيـان تـلـقـته
(الـــزمــــان) اامس ان (مـــحـــكـــمـــة
حتقـيق احلـلة اخملـتصـة بـالنـظر
بـقـضـايـا الـنـزاهـة  اصـدرت أمر
استقدام بحق محافظ بابل على
ــركـزيـة خــلـفـيــة قـيــام الـلـجــنـة ا
ــؤلـفــة بــرئـاســته بــإدراج قـطع ا
أراض جتـاريــة ومـتـمــيـزة ضـمن
مـــحـــضـــر االســتـــبـــدال اخلــاص
بــالـقــطع الـســكـنــيـة اخملــصـصـة
لـشــريـحـة الـشــهـداء واجلـرحى)
ـؤلَّفة ضمت وتابع ان (اللـجنة ا
إضـــــافـــــة إلى احملـــــافـظ كالً من
ُحافظ لـشؤون البلديات معاون ا
ومــديـر بــلـديــة احلـلــة ومـسـؤول
األمالك فــيـــهــا) مــشــيــرا الى ان
(أمر االستـقدام صدر عن مـحكمة
حتـقــيق احلـلـة اخملـتــصـة بـنـظـر
قــضـايــا الـنـزاهــة اسـتــنـاداً إلى
ــادة  331من قـــانــون أحــكـــام  ا
أطـــلــقت الـــعــقــوبـــات). الى ذلك 
عشـائر محـافظـة ميسـان مبادرة
تــلـزم حلــفظ الـســلم اجملــتـمــعي 
بــــتـــســـويـــة اخلالفـــات وانـــهـــاء
النزاعات التي تشهدها احملافظة

مـــنــذ ايـــام.وقــال بـــيــان امس ان
(عــشــائــر قــبــيــلــة الــسـواعــد في
مـيسـان والـعراق أطـلـقت مـبادرة
شـامـلـة بـشـأن األحـداث األخـيـرة
في احملــافــظــة الــتي تــهــدف إلى
محـاولـة زعـزعة األمن واسـتـقرار
الـقانـون واشـعـال شرارة الـفـتـنة
الـــعـــشـــائـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة
ـبادرة واألمـنـيـة) وأضـاف ان (ا
تضمنت إطالق وثـيقة شرف ب
جميع عـشائـر ميسـان حترم الدم
وتـســويـة اخلالفـات والــنـزاعـات
الــــعـــشـــائــــريـــة فـــضـالً عن دعم
الــــكــــامل لـألجــــهــــزة األمــــنــــيـــة
والــوقــوف مــعــهــا صــفــاً واحــداً
لـبسط األمن واالسـتـقـرار الـكامل
فـي احملـــافـــظـــة) مــــشـــددا عـــلى
(ضــــرورة تــــشــــديــــد اإلجـــراءات
الــقــانـونــيــة ضـد أيّ فــرد يــثـبت
تـــــورطـه بــــأيّ عـــــمـل من شـــــأنه
اإلخـالل بــــاألمـن واســــتـــــهــــداف
اجملــــــــتــــــــمـع) واشـــــــــار الى ان
ـنت مــطــالــبــة (الــوثــيــقــة تــضــمـَّ
ــركـــزيــة احلـــالــيــة احلـــكــومـــة ا
ـقبـلـة في تـثـبيـت دعائم األمن وا
ــة ــــشــــاريع احلــــيــــويـَّ وإطـالق ا
المتصاص الـبطالة عـبر خطوات
مــلـمــوســة تــرفع احلـيـف وطـابع
احملرومـيـة عن ميـسـان) ومضى
الـبـيـان الى الـقـول ان (الـعـشـائـر
دعت وسائل اإلعالم الوطني الى
ـوثـوقـة وبثّ ـعـلـومــات ا نـشــر ا
روح األلــــفــــة والـــتــــســــامح بـــ

اجملتمع).  œU³—…∫ رؤساء عشائر يطرحون مبادرة لتسوية االوضاع في ميسان
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عـبـرت الـتي رفـعت اسـم الـعـراق في احملـافـل الـدولـيـة). بــدورهـا 
عـائـلــة الـراحل عن (شــكـرهـا لــرئـيس مــجـلس الـوزراء واهــتـمـامه
ورعايته لها). وكـانت عائلة راضي قد وصـلت الى بغداد حلضور
 افتـتـاح الـنصب الـتـذكـاري لسـاحـر الـكرة الـعـراقيـة امـام مـلعب
بـادرة من رئيس مـجمـوعة االعالم الشـعب الدولي  الـذي شيـد 
سـيرة راضي الذي توفي ا  ستقل االسـتاذ سعـد البزاز تكـر ا

متأثرا باصابته بكورونا في شهر حزيران عام 2020 .
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نعت االوسـاط االعالمية الـصحفي الرائـد فؤاد عبـدالله الشـمس الذي غيبه
وت الـسبت. واشـار زمالؤه في وكالـة االنبـاء العـراقيـة انه(رحل بعـيدا عن ا
الوطن.و كـان من اوائل العـامل بـقسم االخـبار اخلـارجية  في الـوكالـة عند
تـاســيـســهـا عـام  1959 وخالل الــفـتــرات الالحــقـة عــمل مـراسال لــهـا في
ايـطالـيا وكـان يـتقن الـلـغة االنـكـليـزية). وعـرف بـاقتـرانه بـزميـلتـه في الوكـالة
ـعـروفـة مـنى الـشــيـخـلي واجنـبت مـنه ابــنـتـهـمـا سـمـاح. وعـمل ـتـرجــمـة ا ا

فؤاد عبدالله الشمس الشمس مدة طويلة في (الزمان) بعد نيسان 2003 .
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وجه رئيس مجـلس الوزراء مصطـفى الكاظـمي بتلـبية احـتياجات
عائلـة جنم كرة القـدم العـراقية الـراحل احمد راضي . وقـال بيان
تلقته (الـزمان) امس ان (الكـاظمي استـقبل في القـصر احلكومي
ــتــابــعــة احـــتــيــاجــاتــهـم وتــلــبــيــة جنل وزوجــة راضي ووجـه  
مـتــطـلــبـاتــهم) وقـال الــكـاظــمي ان (الــراحل كـان مــثـاالً لألخالق
ـة وحفـلت مسـيـرته باالنـتـصارات واإلجنـازات الـرياضـية والعـز
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dLðR∫ هوشيار زيباري خالل مؤتمر صحفي في بغداد امس

UI¡∫ رئيس مجلس النواب يستقبل السفير االمريكي في بغداد امس
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ناقش وزيـر الصحة وكـالة هاني مـوسى بدر العقـابي مع  السفـير االيطالي
لــدى بـغـداد بـرونــو أنـطـونــيـو بـاسـكــونـيـو  دعم جــهـود الـعــراق في تـوفـيـر
ضادة لـكورونـا. وقال بـيان تلـقته (الـزمان) امس ان (اجلـانب اللـقاحـات ا
بـحـثـا خالل الـلــقـاء الـذي جـمـعـهــمـا في مـقـر الـوزارة  ســبل تـعـزيـز آفـاق
ـشـتــرك بـ الـبــلـدين فـي اجملـال الـصــحي  والسـيـمــافي مـلف الـتـعــاون ا
التـصدي جلـائحـة كورونـا وتوفـير الـلقـاحات لـلعـراق). واثنى الـعقـابي على
ـا يصب في وقف الـداعم اليـطالـيـا) مشـددا عـلى (اسـتمـرار الـتعـاون  (ا

مـصلحة الـبلدين). ورصدت الوزارة امس   2036 اصـابة بكورونا مقابل
ـوقـف الـوبـائي شــفـاء  5228 حــالـة وبـواقع  26 وفـاة جــديـدة. واوضح ا
اليـومي الذي اطـلعت عـليه (الـزمان) امس ان (عـدد الفـحوصـات اخملتـبرية
الـتي اجـرتهـا الوزارة لـعيـنات مـشتـبه اصابـتـها بـالفـايروس بـلغت اكـثر من
 16 الـفا  حيث  رصـد اصابة  2036 بـكورونا في عـموم احملـافظات)
واضاف ان (الشفاء بلغ  5228 حالة وبواقع  26 وفاة جديدة) وتابع ان
ـضــاد في مــراكـز (اكــثـر من  32 الف شــخص تـلــقى جــرعــات الـلــقــاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات).  الوزارة ا
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مـالكـم تتـصـارعـون وماذا يـحـدث بـينـكم وبـ احـزابكـم ونوابـكم بـعـضكم
ـا يحـدث اليوم? ! الى ايـن أوصلتـمونـا وما هو ـستفـيد  الـبعض? ومن ا
هـدفكم ومبتـغاكم? انا لـست مع أي طرف منكم ولـكني مع العـراق العظيم
ـنــكـوب. فـهل سـيــسـتـمـر الـشــعب اجلـريح بـالــوقـوف عـلى الـتل وشـعـبه ا
والــتــفـرج عــلــيــكم? ام سـيــقــول قــولـته فــيــكم بــعــد ان قـالــهــا في  جــمـيع
االنــتــخــابـات الــســابــقــة بــانه لــفـضــكم ولـم يـنــتــخــبــكم النــكم التــمــثـلــونه
والحتـتــرمــونه. واقــول جلــمــيع الــســاســة واالحــزاب: اين احلــكــمـة الــتي
تـدعونها بخطاباتكم وتصريحـاتكم الرنانة والطنانة?! نعم اخلالف بالرأي
ــثل هـذه ــواطن. لــكن لـيس  مـســمـوح عــنـدمــا يـكــون لـصــالح الـوطن وا
الـصـراعـات وتـعـطـيل مـصـالح الـنـاس والـتـدخالت اخلـارجـيـة واالقـلـيـمـية
قـراطية التي تـتغنون بـها والتي  رغم علـمنا انكم مـستمرة والتـهدأ. فالد
التـؤمنون بـها اصال.  فـالغـزاة االمريكـان لم يكـونوا يـعلمـون او اليعـلمون
انـكم ستصلون بـنا الى هذا احلد من الـفوضى والتناحـر على مصاحلكم
احلـزبيـة الـضـيقـة ولـيس عـلى مـصلـحـة الـشعب والـوطن. فـاالصـرار على
تـعطـيل الـبلـد واتخـاذ قـرارات شخـصـية ونـفـعيـة قد تـكـون غيـر صـحيـحة
هـلهل وتعطيل شؤؤون  البالد والعباد دسـتوريا وتتعارض مع الدستور ا
لن يــكــون هــنــاك غــالب وال  مــغـــلــوب وهي كــذلك . بل بــات واضــحــا ان
تضرر الـوحيد هو الشعب نتيجة االنفالت اخلـاسر الوحيد هو العراق وا
االمـني وتعـطل اخلـدمات الـتي هي اصال مـعطـلـة طيـلة  19عـامـا عجـافا.
ـلك ولن نسمح اعـلموا ايـها السـاسة "االشاوس" فـالعراق هـو اغلى ما 
باركـة وكيف حالكم بـتهديد امن الـبالد وتذكروا جيـدا انتفاضة تـشرين ا
واين اخـتبـأ  في تلك االيـام?! فعـودة نشـاط داعش االرهابي مـن جديد
والـتفـجيـرات تتـواصل هنـا وهنـاك واالغـتيـاالت مسـتمـرة وصلت لـلقـضاة
ـواطـنـ االبـريـاء ونقـص اخلـدمات يـتـواصل ورجـال االجـهـزة االمـنـيـة وا
وضـعف الكهـرباء ياخذ بـالعد الـتنازلي ونـحن في فصل الشـتاء والشعب
هـو الضحـية. في مقـابل ذلك الشـعب يعرف هـناك مـستفـيدون وهم اولئك
ـتصارعون على نهش اجلسـد العراقي وروحه وثرواته بعد ان اصبحث ا
ثـروات العراقيـ الهائـلة في جيـوب الساسـة وارصدتهم وحـساباتهم في

الداخل واخلارج.
ا سيـؤدي إلى عواقب  ان  الـصراع والـصراخ لن يـؤدي إلى نتـيجـة وإ
ـتصـارعة  التي تـفهم هـذا الصراع وخيـمة تـتحـملهـا الطـبقة الـسيـاسية ا
عـلى انه اسـتثـمـار فـرصة التـعـوض للـعـودة الى سدة
الـكم وتــقــاسم الـكــعــكـة من جــديــد. إنـتــبــهـوا أيــهـا
ــتـصـارعـون إنـكم تــشـتـركـون في قـتل الـسـاسـة ا
الـشـعب وارهــان الـبـلــد لـقـوى خـارجــيـة واقـلــيـمـيـة

سواء عرفتم أم لم تعرفوا بذلك.

َ تَـتوالى وتوالتْ علـينا تغريـداتُ أصحابِ احلل والعـقدِ من القادةِ الـسياسي
ـتـعــارفِ عـلـيـهِ من الـقـيمِ َ يـتـكــلـمـونَ فــيـهـا عـن ا ــانـيــ َ والـبـر واحلــكـومـيــ
ـمـارسـاتِ والـتي يــجبُ أنْ تـكـونَ مـنـهجَ حـيـاةِ اجملـتـمـعـاتِ لـوكـيـاتِ وا والـسـُّ
ـتحـضَّرةِ دونَ احلـاجةِ إلى تـاكـيدِهـا بالـقولِ ألنَّ الـفعلَ الـعريـقةِ والـواعيـةِ وا
أكـثرُ صدقاً وأبلغُ خطاباً إذ يقولُ قائدُنـا ونبيُنا األكرمُ صلَّى اللّـهُ عليهِ وعلى
آله وسـلَّم : ((مَنْ رأى منكُمْ مُـنكراً فلـيُغَيـرهُ بيدهِ فإنْ لم يـستطعْ فـبلسانهِ 
ـانِ )) فـمـهـمـةُ الـقـادةِ مـراقـبـةُ فـإنْ لم يـسـتـطعْ فـبـقـلـبهِ  وذلك أضـعفُ اإل
ـساواةِ واألمنِ واالحتـرامِ والعيشِ الـرَّغيدِ شـؤونِ النَّاسِ وضـمانُ العـدالةِ وا
ـعـنـيـةِ بـالـتـقـيـدِ لـلـجـمـيعِ وبـدونِ تـمـيـيـزٍ وإصـدارُ األوامـرِ والـزامُ اجلـهـاتِ ا
شـكالتِ التي تنـعكسُ تـذمراً واحبـاطاً وعـدمِ رضا على بـالتنـفيـذِ ومعاجلـةِ ا
اجملـتــمعِ لــيــغـردَ مـن يـلــمسُ اإلصالحَ ويــرى احلــلــولَ الـتـي تـســهمُ في حل
كـانَ أكـثرَ هـيـبةً مـشكالتِه وإسـعـادِه ألنَّ الـصُّقـور ال تـغرد ولـكـنَّهـا جتـعلُ ا

. ستقبلٍ أفضلٍ ونَ  طمئنونَ واحلا وانضباطاً ليغردَ اآلمنونَ وا
# الـقائدُ الذي يقولُ ما يَفعلُ ويَفعـلُ ما يَقولُ َتتَحولُ أقوالُهُ إلى حِكَمٍ وأفعالُهُ
اسُ ألنَّ الـقِــيـادَةَ رِســالـة تُــقـرأُ من خاللِ إلى قِـصَصِ نَــجـاحٍ يَــتـداولُــهـا الــنـَّ
َّ اخـتيـارهُم لِتـنفـيـذِها والـسيـاساتِ األشـخاصِ الـذينَ 
ــرســومَـةِ ـبــعـةِ لــتــحــقـيـقِ األهـدافِ ا ُــتـَّ واإلجـراءاتِ ا
والـقـيـادةُ كــمـوقـدِ الـنَّـارِ حتــرقُ صـاحـبَـهـا إذا كـانَ ال
هاراتِ الكافيـةِ ألبقاهَا مشتـعلةً ليُدفئ النَّاسَ ـتلكُ ا

ويحميهُم مِنها.
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عـن (ســعــادته بـــالــلــقـــاء الــذي وصــفه
ـثـمـر) مـؤكـداً (الـتـوصل الى جـمـلة بـا
من الـــتــفــاهــمــات في تــطــويــر الــعــمل
جلــمـيع مـجـاالت الـنــقل الـعـام) وتـابع
ـسؤول الـعراقي إنه (سـيبحث مع ا
حــــركـــة الــــتـــرانــــزيت عــــبـــر االراضي

الـعراقية ودعم إدراج لـبنان في خطوط
وال ســـيــمــا مـع الــكــويت الـــتــرانــزيت 
ـنافـذ احلـدودية وايـران انـطالقـاً من ا
الـعراقـية  الـسورية واحلـدود العـراقية
- االردنـية إلى منـطقة اخلـليج) مؤكدا
ــــبـــــاحــــثــــات تـــــنــــاولت دخــــول ان (ا
الــشــاحـنــات الــلـبــنــانــيـة الــتي يــكـون
مـقـصـدهـا النـهـائي األراضي الـعـراقـية
دن واحملافظات  بحيث ال الـى داخل ا
تـبـقى عمـليـة تـفريغ احلـمولـة أو شحن
ــقــطـورة في ســاحـات الــتــبـادل عــنـد ا
ا يـؤثر احلـدود الـعراقـيـة السـوريـة 
ـرجوة عـلى تـنـشـيـط حـركـة الـتـجـارة ا
بـــ الــبــلـــدين) ولــفـت إلى أنه (طــرح
إمـكانـية إعـداد اتفـاقيـات على مـستوى
بـاإلضافة إلى الـنقل اجلوي والـبحري 
تــفــعـيل الــنــقل الـبــري بــ الـبــلـدين)
واضـاف ان (نأمل مـساهمـة العراق في
إعـادة اعمار مـرفأ بيـروت). في غضون
ـوانئ الـعـراقـية ذلك  أعـلـنت شـركـة ا
تــفـاصـيل تـأجــيـر وحـداتـهــا الـبـحـريـة
ـياه اإلقـليـميـة مؤكـدة أن هذه خـارج ا
الية ردودات ا اخلطوة جاءت لزيادة ا
ـوانئ ـتـحـدث بـاسم ا لـلـعـراق. وقـال ا

ـار الصافـيفي تصريح امس إنه ( أ
اســتـحـصــال مـوافـقـة مــجـلس الـوزراء
ياه لـتأجير الـوحدات البحـرية خارج ا
اإلقـليمية حيث لدينا الرافعة العمالقة
وكـذلك لـدينا ابـا ذر بحـمولـة الفي طن 
أســـطـــول مـن احلـــفـــارات الـــبـــحـــريـــة
والـسـاحـبـات) مـشـيـرا الى ان (تـأجـير

اسـتـقـبل في بـغـداد  نظـيـره الـلـبـناني
وجـــرى اســتــعــراض آفـــاق الــتــعــاون
ـشتـرك وتبـادل اخلبـرات ب الـبلدين ا
الـــذي من شــأنـه ان يــســـهم بــدوره في
ـشــتـرك فـي مـجـاالت تــطـويــر الـعــمل ا
الـنقل الـعام). مـن جانبـه  اعرب حـمية
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احملــافـل الــدولــيــة واثــبــتم حــبــكم
للوطن وبرهـنتم بها االجنـاز للعالم
اجـمع ان طـلــبـة الـعـراق ابـطـال في
ــعـــرفــة). كــمــا ســـاحــات الــعـــلم وا
اسـتـقـبل الـدلـيـمي  عـائـلـة الطـالب
ُـعسـر مـحـسن احـد طالب الصف ا
الــســادس االبــتـــدائي ضــمن قــاطع
تـــربـــيــة الـــرصـــافــة األولـى.واطــلع
الــدلــيـمـي عـلـى (مـنــاشــدة الــطـالب
بـنظـرة أبـوية وتـعـهد بـالـوقوف مع
عـائــلـته مـن أجل رجـوع ابــنـهم الى

بغداد

الـــوحـــدات الــبـــحـــريــة الـــعـــراقـــيــة له
مــردودات مـالـيـة كـبـيـرة) واضـاف انه
ـــوانئ تـــؤجـــر (فـي الـــســـابق كـــانـت ا
وحــداتـهــا الـبــحـريــة في الـيــمن وعـدن

وكثير من الدول االقليمية القريبة).
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الكـات الـهنـدسـيـة والفـنـية  وشـرعت ا
والــتــشــغــيــلــيــة في مــأوى الــقــاطـرات
الـتـابـعة لـلـشـركة الـعـامة لـسـكك حـديد
الـعـراق   بـتـأهـيل وتـصـلـيـح الـقـاطرة
ـــتــروكــة مــنـــذ اكــثــر من  6ســـنــوات ا
وأعــادتـــهــا لــلــعــمـل لــنــقل احلــمــوالت
ـشتقات النفطية بالتنسيق مع قسم وا
الهندسة االلية الكهربائية وباالمكانات
تاحة لدعم االقتصاد الوطني الـذاتية ا
ــالـــيــة لــلــشــركــة. ــوارد ا وتــعـــظــيم ا
واضـــوح الــبــيـــان ان (ذلك بــنـــاءً عــلى
تـوجيـهات الـشبلي ومـتابـعة مـدير عام
الـشـركـة طـالب جـواد كـاظم احلـسـيـني
بــادامـة وتــصــلـيح جــمــيع الـقــاطـرآت
ـعـطلـة لـتـاهيـلـها وادامـتـها في ورش ا
ـناطق ـتـوفـرة في ا ومـعـامل الـشـركة ا
ــشـتــقـات ـواد وا لــزيـادة طــاقـة نــقل ا
الــنــفــطــيــة حــيث  زج الــقـاطــرة في
اخلــدمـة لـنـقل احـواض الـنـفط االسـود
ـــوانئ احملـــلـــيــة). وزار فـــريق عـــبـــر ا
وزاري بـــإشـــراف دائـــرة الـــتـــخـــطـــيط
ـدير عـام الـدائرة ـتـابـعة مـتـمثـلـة  وا
مـيـنـاء خـور عـبــد الـعـظـيم كـر غـافل 
الـــزبــيــر لالطـالع عــلى الــعـــمل وآلــيــة
نتجات النفطية وتنفيذ خطط مـناقلة ا
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عـد وزيـر الـبـيئـة وكـالـة جـاسم عـبد
الـعـزيز الـفالحي  انـضمـام الـعراق
عــــــضــــــو فـــــــاعل الـى شــــــراكــــــات
ساهـمات احملددة وطنـيا  خطوة ا
ـشاريع كـبيـرة ستـوفر دعـما دولـيا 
حتـســ الـواقع الــبـيـئـي والـتـوجه
نـحـو اقتـصـاد مـستـدام. وقـال وزير
الـبـيـئـة وكـالــة جـاسم عـبـد الـعـزيـز
الـفالحي ان (قـبـول الـعـراق كـعـضو
ـساهـمات وطـرف فاعل في وثـيـقة ا
احملـددة وطـنـيـا يـعد خـطـوة فـعـلـية
في ســـجل الـــبـالد نـــحـــو تـــنـــفـــيــذ
الـتـزامـاته الـدولـيـة واالسـتـفادة من
آلـيـات الــتـمــويل الـدولي وتــسـهـيل
وصــول الــدعم الــدولي فـي تــنــفــيـذ
ـساهـمـة احملـددة وطـنـيا اتـفـافـيـة ا

للعراق).
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 مــشــيــداً بـ(الـــدعم الــكـــبــيــر الــذي
ـتمـيز من يـشهـده القـطـاع البـيئي ا
قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى
والسـيـمـا ان الـكـاظـمي واحلـكـومـة 
العراق قد مـثله بتوقـيع الوثيقة كل
ــالــيـة والــبــيـئــة بــعـد من وزيــري ا
مــفـــاوضــات ومــبـــاحــثـــات وجــهــد
حكومي كـبير تمـخض عنه خطوات
مـهـمـة جـاءت هـذه الـوثـيـقـة واحـدة
منها لـتدعم القطاع الـبيئي وضمان
ـشـاريع الـتـمـويل الـدولـي لـلـعـراق 

وقــال مــديــر عــام دائــرة الــتــوعــيــة
واالعالم البيئي امير علي احلسون
فـي بـيـان امـس ان (انـعـقــاد الـنـدوة
جــاء ضـمن احلــمالت الــتـثــقــيـفــيـة
والـتوعـوية الـتي تـقوم بـها الـدائرة
تجـددة واهمها للتـعريف بالطـاقة ا
الــطـاقــة الـشــمــسـيــة ودعم الـوزارة
لهـكذا نوع من الـطاقة والـتحول من

مـقاعـد الـدراسة واتـمـامهـا) مـؤكداً
(اهـتـمام الـوزارة بـشـريـحة الـطـلـبة
الــفــقــراء وتــذلــيل الــعــقــبـات الــتي
تــواجه مـســتـقــبـلــهم الـعــلـمي). من
اعـربت عـائـلــة الـطـالب عن جـانـبـه 
عمـيق شكـرهـا وتقـديرهـا الى وزير
الـتـربــيـة واهـتـمــامه الـذي عـبـر عن
حـمـله لـرسالـتي الـعـلم واإلنـسـانـية
اجــرى عــلـى حــدٍ ســـواء). الى ذلك 
ـتــقــدمــ الى الــدراسـة الــطــلــبــة ا
اخلـارجيـة االمـتحـانـات التـمـهيـدية
فـي بـــغـــداد واحملــــافـــظـــات  وسط
اجــراءات صـــحــيــة مــشــددة .وذكــر
بـيان لـلـوزارة تلـقـته (الـزمان) امس
ــــتــــقــــدمــــ الى ان (الــــطــــلــــبــــة ا
االمـتــحـانـات اخلــارجـيـة لــلـمـراحل
ـــنـــتــهـــيـــة االبـــتـــدائـــيــة الـــثالث ا
ــتــوســطــة واالعــداديــة  اجـروا وا
ـديريات العامة االمتحانات ضمن ا
لـلـتـربــيـة في بـغـداد واحملـافـظـات)
واضاف ان (الوزارة انهت في وقتٍ
مـــبـــكـــر االســـتـــعـــدادات الـــفـــنـــيــة
واللـوجسـتـية الالزمـة كافـة إلجناح
الــعـمــلـيـة االمــتـحــانـيــة فـضالً عن
اتــــخــــاذ االجــــراءات الــــوقــــائــــيـــة
والـصــحـيـة الالزمــة لـلـحــفـاظ عـلى
) داعـيا ـمـتـحـنـ سالمـة الـطـلـبة ا
ـراكــز االمــتـحــانــيـة الى رؤوســاء ا
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بـحث وزير النقل ناصر حس الشبلي
مع  نـظيره الـلبناني عـلي حميه  آفاق
ــشــتــرك بـ الــبــلــدين في الــتــعــاون ا
جـــمــيـع اجملــاالت.وذكـــرت الــوزارة في
بـيان تـلقته (الـزمان) امس أن (الـشبلي

تـسـهم في حتـسـ الـوضع الـبـيـئي
والـذهـاب نـحـو اقـتـصـاد مـسـتـدام).
واقــامت دائــرة الـــتــوعــيــة واالعالم
نـدوة تـعريـفـية الـبـيئي فـي الوزارة 
ـتـجددة واهـميـتـها في عن الـطـاقة ا
احلـفـاظ عـلى الـبـيـئـة بـالـتـعاون مع
دائـرة الـتدريـب وبحـوث الـطـاقة في

وزارة الكهرباء.

ــيــنــاء وقــالت الــسـالمــة واألمــان في ا
رئـيسة الفريق سندس محمد عاصم ان
يدانية تأتي انسجاما (هـذه اجلوالت ا
مع تـوجـيهـات الوزارة بـضرورة تـطور
ـــتـــواصل الـــعــــمل من خـالل االطالع ا
خـدمة لـلـوزارة وتشـكيالتـها) لـلـفريق 
ــيـــنــاء مـن جــانـــبــهـــا  قــدمـت ادارة ا
(شـرحا مفـصال عن آلية الـعمل وكـيفية
ـنـتـجـات النـفـطـية  ومـعـايـير مـنـاقـلة ا
ـيــنــاء حلـاالت الــسالمــة واألمــان في ا
الـطوارى). كمـا شرعت مالكـات الشركة
ـشـاريع بـأسـتـئـناف الـعـامـة لـتـنـفـيـذ ا
ــشـــروع جــســر الـــســكــة في الـــعــمل 
ـشـروع  بـسـبب ـسـيب بـعـد تـوقف ا ا
ــائــيـة عــلى ــوارد ا اعــتــراض وزارة ا
الـتــصـامـيم . وقـال مـديـر عـام الـشـركـة
كــــر هـــاشم حــــســـ اجلــــابـــري انه
(اسـتنادا لـتوجيهـات الوزارة بضرورة
الـــعــمـل بــروح الـــفــريـق الــواحـــد بــ
تـــشــكـــيالت كــافـــة وحــلـــحــلــة جـــمــيع
شروع ـعوقات   الشروع بـإكمال ا ا
بـعد جهود كبيرة بذلت من قبل الشركة
الــعــامــة لــســكك حــديــد الــعــراق الــتي
ـوافـقـة عـلى الـتـصـاميم أسـفـرت عن  ا
مـن قـبل الــوزارة وصـرف مــسـتــحـقـات
ـشـروع) مشـددا على (جلـان التـنفـيذ ا
بــضــرورة شـــحــذ الــهــمم ومــضــاعــفــة
اجلــهـود ألكــمـال مــا تــبـقى من فــقـرات
ــقــرر) مــتــعــهـدا ــوعـد ا ــشــروع بــا ا
(بـتـذلـيل الـعـقـبـات الـتي تـواجهـهم في

عملهم).
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اســـتــــخـــدام الــــوقـــود االحــــفـــوري
ـسـتـدامـة والـتـوجه نـحـو الـطـاقـة ا
صـديـقـة لـلـبـيـئـة) وتـابع ان (مـديـر
قـــسـم بــحـــوث الـــطـــاقــة فـي دائــرة
الــتــدريب وبــحـوث الــطــاقــة احــمـد
صـالح  اسـتــعـرض انـواع الــطـاقـة
ـتـجـددة الـتي تـسـتـخـدم الـشـمس ا
ــاء والـريـاح  غـيــر قـابـلـة وحـركـة ا

لـــلــنــفـــاد واهــمــيــتـــهــا في تـــقــلــيل
انـبـعـاثـات ثانـي اوكسـيـد الـكـاربون
الــتي تـــؤثــر ســلــبــا عـــلى الــبــيــئــة
واحـداث تغـيرات منـاخيـة تسـتدعي
مـعـاجلـات فوريـة وعـاجـلة بـشـأنـها.
ويـاتي انــعــقـاد هــذه الـنــدوة ضـمن
احلـمالت الــتي تــقـوم بــهـا الــدائـرة
ـتجددة ودورها للتـعريف بالـطاقة ا
في احلـفـاظ عــلى الـبـيــئـة واهـمـيـة
اجلــهـد الـتـشــاركي الـذي يـسـهم في
النـهوض بالـواقع البـيئي في البالد
ـــؤســـســـات الـــســـانــدة واشـــراك ا
واالستـمرار في احلـمالت التـوعوية
ا يعزز من والتثقيفية والتعريفية 
الــثــقــافــة الــبــيــئــيــة وغــرســهــا في

واطن ).  سلوكيات ا
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في وقت  أوضح وزيـــر الــكــهــربــاء
وكالـة عادل كـر تفـاصيل مـشروع
حتــــويـل الــــنــــفــــايــــات إلى طــــاقــــة
كـهـربـائيـة فـيـما رهـن حتسن وضع
ـقـبل بتـوفر الـطاقـة خالل الـصيف ا
واطن االستهالك الوقود وتقليل ا
سـوغ.وقال كـر في تصريح غيـر ا
امس إن (مـشـروع حتويل الـنـفـايات
إلـى طاقـة كـهـربـائيـة يـتم بـالـتـعاون
مع وزارة اإلعــــــمـــــار واإلســــــكـــــان
ويــعـتــمـد عــلى اخملـلــفـات وكــيـفــيـة
جــمـعـهـا في مـواقع وحتـويـلـهـا الى
نفـايـات إذ يـقـسم بـعـضـهـا لـلـحرق

واآلخر لالستفادة مـنها في مجاالت
أخـــرى وهــــذا بــــاألســــاس ســـيــــتم
بـحـسب الـعقـد مع الـوزارة) مـؤكدا
ان (الطـاقة الـتي تولـد من النـفايات
لـيـست كـبيـرة بل قـلـيلـة جـداً في ما
ـشروع كـونهـا توفـر حرارة لو  ا
قـلـيلـة جـداً مـقارنـة بـالغـاز والـنفط
لــكن الــعــمــلـيــة بــالــدرجــة األسـاس
تـــهــــدف إلى الــــتـــخــــلص مـن تـــلك
النفايات واخمللفات) مشيراً إلى أن
(الـعـمـلـيـة تـخص الـبـيـئـة واإلعـمار
وأمــانـة بــغــداد ودوائــر الـبــلــديـات
احملــلـيــة لـلــتـخــلص من الــنـفــايـات
بـشـكل أصـولي وصحي) مـبـيـنا ان
سـتثمـرين احمللـي حتى اآلن لم (ا
يـتـقـدمـوا لــلـمـشـروع) ومـضى الى
ــشــروع يــعـتــمــد عـلى الــقـول ان (ا
ـكان واحـد ويجب جمع الـنفـايات 
أن تكـون كميـات هائلـة منهـا ويقوم
ـستـثمـر ببـناء مـحطة لـلعـمل على ا
جـمـع الـنـفــايـات وحــرقـهـا وتــولـيـد
الـــطـــاقـــة مـــنـــهـــا لـــلـــتـــخـــلص من
اخملــلــفــات) وبــشــان اســتــعـدادات
جتهـيز الـطاقـة خالل فصل الـصيف
قـبل قال كر إن (الـوزارة تتوقع ا
أن يكـون التـجهـيز جـيداً حـال توفر
الـوقـود بــشـكل جـيــد كـون الـوزارة
تـعـتمـد على تـوفـير الـوقـود وتقـليل
ـسوغ ـواطـنـ لالستـهالك غـيـر ا ا

للطاقة من اإلنارة وغيرها).  
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كـــرم وزيــر الــتــربــيــة عــلي حــمــيــد
وهـوب الدلـيـمي  فريق مـدرسـة ا
في مــحــافـظــة نــيــنـوى  الــفــائـزين
ــركـز الـثــاني في مـســابـقـة زايـد بـا
لـالســتــدامـــة. وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمــان) امس ان (الــدلـيــمي اشـاد
ـوهوبـ عـلى ما حـقـقوه بـجهـود ا
سـابقة) واضاف من اجناز خالل ا
(لـقـد رفـعـتم اسم الـعـراق عـاليـا في
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ـــنـــاخ الـــهـــاد واآلمن (تـــوفـــيـــر ا
لــــــــــــلــــــــــــطـالب خــالل مـــــــــــدة إداء

االمتحانات).
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 فـيـمــا أعـلن قـسم االمــتـحـانـات في
ديرية العامة للتربية في محافظة ا
الـــنــجف عـن إجــراء االمــتـــحــانــات
الــتـــمــهــيـــديــة لـــطــلــبـــة اخلــارجي
ــشــاركـة  8625طــالــبــاً وطــالــبـة
.وقـال مـدير الـقـسم حـيـدر الـزويني
في تـــصـــريح امس ان (هـــنــاك  99
مـــركــــزاً مـــوزعــــ بـــداخل مــــركـــز
احملــافــظـة  أســتــقــبل أكــثـر من  8
آالف طـالــبـاً وطـالــبـة  بـعــد إكـمـال
ـتطـلبات اإلمـتحانـية  وقد جميع ا
ـــراكــز ــدراء ا  عـــقــد إجـــتــمـــاع 
اإلمــتــحـانــيــة لـشــرح الـتــعــلـيــمـات
ـشـاكل الـتي يـتـوقع أن ومـنـاقـشـة ا
ركز ) واشار الى يواجهـها مديـر ا
انه ( تـبلـيغ الـطلـبـة بجـلب هـوية
وحدة دنية او الـبطاقة ا االحوال ا
 لـكي يـتم الـسـمـاح له الـدخـول في
القاعة االمـتحانـية ) بدوره  اعرب
دير العام للتـربية مردان البديري ا
عـن (تـمــنـيــاته لــلـطــلــبـة بــالـتــفـوق
والــنــجــاح) مــشــددا عــلى (اتــخــاذ
اإلجـــراءات الــــصــــحــــيــــة وإرتـــداء

الكمامة أثناء األمتحانات). 
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بـحكم عـملي كمـعلـمة منـذ التـخرج من سـور اجلامعـة بعـد دراسة دامت طويالً,فـأنا
واسعى لزرع حب العلم في قلوب اطفالي اعيش واتعايش مع الطفولة منذ سنوات 
كلفة في ومساعدة اهـلهم في مشوار الـتعليم الذي اصبـح من احملطات الصعـبة وا
ـنـصـرمـة مـررت بـعـدة مـواقف مع اطـفـالي عـراق الـيـوم ..وخالل سـنـوات الــعـمل  ا
واقف تختلف,لكن فب طفولـة مندثرة واخرى غـارقة في بحر الدالل كـانت ا الطلـبة
واقف ,كفـت االندثـار ثقـلت كثـيراً ,حـتى وقعت مـعلـنة عن مع تـقدم االيـام  وكثـرة ا
انهـيارها.. فاليوم اطفالنا اطفال باالسم فقط,اما الـتفكيرواختيار االلفاظ  والنضرة
لــلــحـــيــاة فــانـــهــا تــصـــدر من  كــائن دمـــرت االيــام طــفـــولــته وانــهـت (الــســوشــال
فـلم يـعد(تـوم وجـيري ولـيلـى والذئب وسـبوجن ميـديـا)و(االجهـزة االلكـتـرونيـة)بـرائته
بـوب) هـما مـتـنـفس الـطفـل وقدوته في الـكالم والـتـصـرفات ,بل تـطـور االمـر لـيصل
الى(صـمون عـشـرة بالف)و(عـني يـابه عـني)حتى غـدونـا صغـاراً امـام اطفـال الـيوم
ـشي فيه معـلمه من الصـعب عليه شي في طريـق غير الذي  فمن تربى عـلى ان 
علم هـو مسير الجل الـطفل وليس العكس مواجهـة جيل اليوم الذي تـربى على ان ا
قـبل ايـام حـدث موقف ـواقف الـتي تـؤكـد ثـقل كـفـة انـهيـار الـطـفـولـة . ومن احـدث ا
هل بـالفعل انا عاجزة عن االجابة و وضعني في حيرة وتعجب احرجني امـام ذاتي
ـرة االولى التي عـلى طـفلـة لم تـنمـو اغـصانـها بـعـد!!! فقـررت كـتابـة مـقال لـتوثـيق ا
اقف فيها (بـالفعل)عاجزة كل العجـز عن الرد!!!فعندما قمت بـتوبيخ احدى طالباتي
في مرحلـة التمهيدي بـسبب تصرفها غيـر الالئق مع زميلتها ,طالـبة منها ان تعتذر
رمقتـني بنـضرات مسـتغربـة قائـلة بكل بـرود(شبيج منـها فـهي وزميلـتها صـديقـات 
فالـصمت مس شـو العـصـبيـة اليـوم تقـرة الف )!!!!!!!! لم يـكن امامي اال الـصـمت 
حـفظ لي ماء وجـهي اما طفـلة اكـبر مني جـرأة ًوابلغ منـي حديثـاً..فانا حـقاً ال املك
تـلك الـقـدرة عــلى الـرد وسـرعـة الـبـديـهـة وانـا ابـنـة الـثـمـانـيـة عـشـر عـامـاً.. لـكن في
بل يسـتـدعي الصـراخ ..الصـراخ بصـوت عال ـوقف ال يتـطـلب الصـمت احلـقيـقة  ا
النـقاذ الطـفولـة .. طفولـة اوالدنا التي انـدثرت عـلى يد التـكنـلوجيـا التي لم تزرع اال
تـلـوثـاً خـلـقـيـاً واخالقـيـاً مـعـلـنـاً دون حـيـاء او خـجل ..انـتـبـهوا
حـافـظـوا عـلى طـفـولــتـهم وامـنـحـوهم حـبـاً الوالدكم يــاسـادة
اسـقوا تلك البـذرة العطشة ,حـافظوا عليهم وعطـاءً ببرائة 
وحـياتـنا الـيوم فـهم زينـة احليـاة الـدنيـا  ومصـدر جمـالـها
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ائيـة مهـدي رشيد ـوارد ا تـفقـد وزير ا
سدتـي الرمـادي والـفلـوجة احلـمـداني 
فـي مـحــافــظــة االنــبــار  لألطالع عــلى
ــائـيـة ومـتـابـعـة تـوزيـعـات الـواردات ا
احلــصص فــيــهم. ونــقل بــيــان تــلـقــته
(الـزمان) امس عـن احلمدانـي القول ان
(ســـدتي الــرمـــادي والــفـــلــوجـــة وبــكل
أجـزائـهـما تـعـمل بـشـكل جيـد ومـنـتظم
ـــوجـــات وجـــاهـــزتــــ ألســـتـــقـــبـــال ا
الــفــيـضــانــيـة في حــال وردهــا وزيـادة
ـطـلـقـة فـيـهـما ) ـائـيـة ا الـتـصـاريف ا
مــــشــــددا عــــلـى (ضــــرورة الــــتــــعـــاون
والـــتــنـــســيـق بــ مالكـــات الــوزارة و
الـقـوات األمـنيـة بـهـدف إدامة عـمـلـيات
الـصـيـانـة الـدوريـة في الـسـدة لـضـمان
أسـتـمرار عـمـلهـا ضـمن ما هـو مـخطط
لـه). كـمــا اطــلع احلـمــداني عــلى ســيـر
األعــمـال فـي مـحــطـة الــضخ الــثـانــيـة
ضــــمن مـــشـــروع إســــتـــصالح إراضي
األنــــبــــار  يــــرافــــقه الــــوكــــيل األداري

سـتـشار الـفـني ومديـر عام لـلـوزارة وا
الـهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض
نــهـر دجـلــة. واكـد احلــمـداني ان (هـذه
احملـطـة سـتـسـهم بـأسـتصالح  20الف
دو مـن األراضـي ضــــــمـن جــــــزيــــــرة
اخلـالـدية في قـضـاء احلبـانيـة) مـبيـناً
أن (احملـطـة تـتكـون من ثالث مـضـخات
ويــبــلغ الــتــصــريف الــكـلي  2,68مــتــر
مـكـعب بالـثانـية) وإضـاف أن (الوزارة
ــشــاريع تــولـي أهــتــمــامـــاً كــبــيـــراً بــا
األروائـيـة التي تـعـتمـد إسـتخـدام طرق
الــري احلــديـثــة لــتـقــلــيل الـضــائــعـات
واحلــد من الـتـجـاوزات عــلى الـقـنـوات
تــنـفـيـذ األروائــيـة). ويـتـضــمن الـعـمل 
قـناة بطول  75مـترا إضافة إلى تنفيذ
قـــنـــطــــرة صـــنـــدوقـــيـــة حتت الـــســـدة
الـفـيضـانيـة إضافـة جدران سـاندة.كـما
سـيـتم تـنفـيـذ أنـبوب نـاقل بـطول 650
مـتــرا من احملـطـة الـرئـيـسـة إلى بـدايـة
ــؤمل الــقــنـــاة الــرئــيــســة  الــذي من ا

أنشاؤه ضمن التوقيتات احملددة. 
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تهم واالطفال? اذا يخاف الـناس من الشرطة? وهل اخلوف يـقتصر على اجملرمـ وا
ـتد الى غـالـبيـة افـراد اجملتـمع  وهل هـو خوف حـقيـقي ومـشروع?  أم مـبـالغـة وفيه أم 
ظــلم عـلى الــشـرطــة اجلـواب طــبـعــا ان الـشــرطـة في خــدمـة الــشـعب لــكن هـنــاك بـعض
احلـوادث والـتـصـرفـات واالخـبـار الـتي تــنـشـرهـا وسـائل االعالم تُـضـعف الـثـقـة وجتـعل
ختـلف مسميـاتها واختـصاصاتهـا) تنحرف صورة الـشرطة(واالجـهزة االمنيـة االخرى 
عن وظيفتها ومهتمها االساسية في حفظ االمن الداخلي وحماية ارواح واموال الناس.  
وت فعـندما يـلقي متـهم عمره  45سنة بـنفسه من أعـلى بنايـة في احدى مدن االقـليم و
يـوم اخلـميس 10شـبـاط 2022عنـد مـحـاولـة إلـقـاء الـقـبض عـلـيه بـعـد مالحـقـة الـشـرطة
ـادة  456من قــانـون الـعـقـوبـات ومـحــاولـة إلـقـاء الــقـبض عـلــيه النه كـان مـطــلـوبـاً وفق ا
ر وال يـلـتـفت اليه أحـد اال ان تـنـفيـذ اوامـر الـقبض الـعراقـي ورغم ان هذا اخلـبـر قـد 
ـاذا هم نـشـيـطـون بــحق من صـدرت بـحـقـهم مــهـمـة عـظـيـمـة تــقـوم بـهـا الـشـرطـة ولــكن 
ن هم جـيـرانـهم وبـينـهم ويـطـبـقـون الـقـانون %100عـلى الـبـعض ونـائـمـون عن كـثـيـر 
تهم يتـطلب مسائـلة الشرطة النه وعـليهم اوامر قـبض بجرائم وجنـايات خطيرة?.  مـوت ا
سائلة ال يشكل اجنازاً بقـدر ماهو يعبر عن اخفاق وقصور وخطـأ يستوجب التحقيق وا
كـلفة بتنـفيذ أمر القـبض والتي يجب علـيها اوالً ان تعرف مـاهو واجبها واين لـلدورية ا
كن ان تـستـخدمـها فـيمـا لو قـاوم او تعرض تـقف سلـطتـها ومـا هو مـقدار الـقوة الـتي 
حاكمة قانونية تهم بر حـتى تثبت ادانته  طلوب القبض عليه ألن (ا اليها الشـخص ا
عـادلة) وهي قاعدة نـصت عليـها أغلب دسـاتير وقوانـ العالم ومـنها دسـتور العراق في

ادة(/19خامساً) وقانون العقوبات وغيرها.   ا
ادة( (456وهي جنحـة عقوبـتها احلـبس او الغرامة الى فهل يـجوز مالحقـة متهم وفق ا
احلد الذي يجعـله يهيم على وجهه ويدخل بـناية عالية ويـلقي بنفسه منـها? وهو ما يؤكد
ان سـلوك الشرطـة يحتاج الـى ضبط ومتابـعة ومالحقـة للمسئ مـنهم ومن يسـتغل صفته
ورتبته وهل توجـد احصائيات او ارقـام للشرطة الـذين تمت معاقـبتهم سواء في احملاكم
الـعـاديـة او محـاكم قـوى االمن الـداخـلي.  ان اخلـوف من الـشـرطـة عـام في الـعـراق وهو
الـذي تسبـب في وفاة شـاب غرقـاُ في نهـر الفرات حـيث نـقلت االخـبار يوم7/12/2021
ان قـوات الشرطـة طاردوا شابـاً خريج جامـعة لم تتـركه إال بعدمـا سقط في نهـر الفرات
وعـندما حاول آخـرون إنقاذه منـعتهم قـوات الشرطة وهـو مادعى قائـد الشرطة بـتشكيل
ـقـصرين جلـنـة حتقـيـقيـة يجب ان تـنـتهي حتـقـيقـاتـها خالل فـترة  48سـاعـة ومحـاسـبة ا

وضوع.   بشدة إن ثبت تورطهم في ا
مـعــاجلــة مـثـل هـذه احلــوادث في بالدنــا بـطــيــئـة وتــخـضـع لـلــروتـ
والـتــأويالت والـتـسـويـفــات بـعـكس مـاهـو فـي بـلـدان اخـرى فـقـد
أعـلنت رئـيـسة شـرطة لـندن اسـتـقالـتهـا اخلمـيس بـعد سـلسـلة
قضايـا عنصرية وقتل شرطي في اخلدمة المرأة شابة وقالت
إنه لــيس أمـامي خـيــار سـوى الـتـنــحّي بـعـد فـقــدان الـثـقـة في
قـيـادتــهـا...وهـومــا يـعـيــد الـســؤال هل الـشـرطــة في خـدمـة أم

تخيف الشعب?!  
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حققت وزارة التجارة نسب إجناز
مـــتـــقـــدمـــة في مـــشـــروع الـــســـلـــة
الــغـذائــيـة فــيـمــا أكـدت إمــكـانــيـة

إضافة مواد جديدة ضمن السلة.
“U$√ V

ـتــحـدث بــاسم الـوزارة في وقــال ا
تـصـريح امس إن (مـشـروع الـسـلـة
الــغـــذائــيــة مــســتــمــر و تــوزيع
الـــــدفـــــعـــــة األولى مـن عــــام 2022
وحتـقـيق نـسب إجناز مـتـقـدمة في
السـلة حـسب قرار مـجلس الوزراء
 160الــذي أتـاح لـلـوزارة الـتـعـاقـد
مع الشركات احمللية لغرض توريد
مـــواد الـــســلـــة إضـــافـــة إلى مــادة
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اكدت وزارة الزراعة جناح اخلطة
الــشـــتـــائـــيــة ووجـــود مـــؤشــرات
إيــجــابــيــة عــنــد مــوسم احلــصــاد
ــقــبل. وقــال مــســتــشــار الـوزارة ا
مـهـدي الـقـيـسي في تـصـريح امس
إن (اخلطـة الشتـائيـة جنحت برغم
ـئة عن من انـخـفـاضـها الى  50بـا
ـاضي) اخلـطـة الـسـابـقـة لـلـعـام ا
ـــكـن اعـــطــاء واشـــار الى انه (ال 
قبلة تصور عن اخلطـة الصيفيـة ا
ألنه مـــا زلــنــا في فـــصل الــشــتــاء
وسـتــعـلن اخلـطــة بـعـد االجــتـمـاع
ـائــيــة الـتي تــقـر ــوارد ا بـوزارة ا
توفرة) ائية ا بحسب اإليرادات ا
وتـــــابع ان (كـــــمـــــيــــات األمـــــطــــار
ية تسـاقطة تـفيد الزراعـات الد ا
في مـــحــافــظــات نـــيــنــوى وصالح
الـدين واألنـبـار وكـركـوك وجزء من
ــــنـــاطق ديــــالى حــــيث إن هــــذه ا
بـالتـحـديد تـعتـمـد على األمـطار أو
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 مـبـيـنا ان (هـنـاك بـوادر خيـر عـند
موسم احلـصاد وتـوجد مـؤشرات
إيــجـابــيـة تـبــشـر بــخـيــر). وكـانت
ائـية قد ـوارد ا وزارتا الـزراعة وا
ـــاضـي اخلـــطـــة أقـــرتــــا الـــعــــام ا
الــشــتـــويــة الـــزراعــيــة فـي عــمــوم
تحدث باسم الوزارة البالد.وقال ا
حميـد النايف في بيـان إن (اللجنة
ـشـتـركـة بـ الـوزارتـ الـدائـمـة ا
اجـتــمـعت في مـقـر وزارة الـزراعـة
وبرئاسة وزيريها محمد اخلفاجي
بحضور ومهدي رشيد احلـمداني 
أعـضاء الـلـجنـة كـافة  إضـافة الى
حـضـور مــسـتـشـار جلــنـة الـزراعـة
يـاه واألهوار الـنيـابية من أجل وا
قـترحة منـاقشة اخلـطة الزراعـية ا
من قـبل الـزراعة لـلـمـوسم الزراعي
روية  2022 -2021وللمساحات ا
أنــهـاراً ومــشــاريع وإرواء وحـسب
ــــقـــتـــرحــــة من قـــبل ـــؤشـــرات ا ا
مــــــديــــــريــــــات الــــــزراعــــــــــة فــــي
احملـافـظـات عدا إقـلـيم كـردسـتان)
وأضــــــــاف أن (االجـتــمـاع تــنـاول
قترحة ساحات ا إمكانـــية إقرار ا

مـــــن قبل الزراعة).
ــائـيــة اكـدت ـوارد ا  مـؤكــدا ان (ا
ـوجود ـتاح ا ائي ا بأن اخلـزين ا
في السدود واخلـزانات يكـفي لسد
احـتـياجـات مـلـيونـ وخـمسـمـائة
قدار تخفيض 50 أي  ألف دو 
ـقرة لـلـعام سـاحـات ا ـئـة عن ا بـا
ــاضي والـبـالـغـة خـمـسـة ماليـ ا
دو وذلك نـــــظـــــراً النـــــحـــــســــار
ـائية والـغطاء الـثلجي اإليرادات ا
نطـقة واحتمالية أن في العراق وا
ــائي خالل يــســتــمــر االنـحــســار ا
ـقــبل ولـغـرض ـوسم الـشــتـوي ا ا
ـائي ــيـاه في اخلــزين ا ــومـة ا د
ــتـوفــر في الــســدود واخلــزانـات ا
يـاه اخلام وألجل ضـمان كـميـات ا
حملــطـــات اإلســـالــة الـــعـــامـــلــة في
احملافظات كافة والبستنة للموسم
ــقــبل). كـــمــا اعــلــنت الــصــيــفـي ا
الـوزارة ومن خـالل مـديـريـة زراعـة
مـحــافـظـة كــربالء  حتـقــيق زيـادة
ـــائــدة ـــعـــدالت إنــتـــاج بـــيض ا
لــيــصل إلى أكــثــر من  14مــلــيـون
ــاضي من بــيــضــة خالل الــشــهــرا
أجل سد حاجة السوق احمللية من
ـنـتـوجات الـزراعـية خالل تـوفـير ا
واحليوانية في احملافظة .وأوضح
ـنـتـجـة ـشـاريع ا بــيـان امس إن (ا
ـائدة والعامـلة بلغ عددها لبيض ا
ســبــعــة مــشــاريع قــد أنــتــجت 14
مـلـيـون بـيـضـة خـالل شـهـر كـانون
ـــــاضـي وأن األفــــراخ الـــــثـــــاني ا
ـــشــاريع بــلغ الــداخـــلــة في هــذه ا
عـــددهــا  712016فـــرخـــة مـــنـــهــا
 598400في مـــرحــلـــة اإلنـــتــاج و
  133616في مــرحــلـة الــتــربــيـة)
وتـــابع ان (مــــعـــظم إنــــشـــاء هـــذه
ــشـاريع جــاءت نــتـيــجــة قـروض ا
يـسرة بقروض بادرة الـزراعية ا ا
طــويــلــة األمــد وبــدون فــوائـد وان
ـشـاريع مــدعـومـة بـاالعالف هــذه ا
واإلشـــراف الـــبــــيـــطـــري مـن قـــبل
الدوائر اخملـتصة والتـابعة لوزارة
الـزراعــة  فـضالً عـــــن دعـمـهـا من
خالل مــنع اســتــيــراد الــبــيض من
خـارج الــبالد وحـمــايـة وتـشــجـيع
ـنتج الـوطـني). من جهـة اخرى  ا
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من النـادر أنْ يتولى الشاعر تـخميس شعره وتـشطيره بنـفسه  وقد جرت العادة

أن ينبري لذلك غيره من الشعراء .
-2-

وفي نطاق محدود للغاية قد يتولى الشاعر تخميس وتشطير شعره بنفسه.
ـوسـوعي االسـتاذ وهـذا مـا وقع يـوم طلـب منّـا الـفـقيـد الـراحل الـعـزيـز البـاحث ا
الـدكتور الـسيـد جودت الـقزويني  –رحـمه الله  –تـشطيـر وتخـميس أحـد االبيات
فـردة التي نـظمـناهـا قبل عـدة عـقود من الـزمن  كمـا تصـدّى هو الى أنْ يـكون ا
فرد تخاميس وتشطيرات عـديدة أَثْبْتَها جميعا في ( روضِهِ اخلميل لهذا الـبيت ا

. (
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فرد الذي طالبنا بتشطيره وتخميسه فهو  اما البيت ا
ال يَغُرّنْكَ مَظْهَر مستعار

فكثير من األصّحاء مَرضَى 
فشطرناه على النحو التالي :
( ال يغرّنْك مظهر مستعار )

راؤونَ عَرْضا  فلقد يُحسنُ ا
وتَحَرَ الوجهَ األصيلَ بِعمقٍ 

( فكثير مِنَ األصحّاء مَرضى ) 
وخمسنّاه على النحو التالي :

مسرحياتُ دَهْرِنا أدوارُ 
لم تُزحْ عن خَفِيِّها األستارُ 

وبتعليلِ ما أُراه أحارُ 
( ال يَغُرّنْكَ مظهر مستعارُ 

فكثير من األصحاء مرضى ) 
-4-

وفي  2021 /11/ 28كـررّنـا الـتـجربـة وقـمـنـا بـتـخـمـيس بـيـتَـيْن قـلـنـاهمـا في (
الصداقة ) ثم شطرناهما  واليك األصل والتخميس والتشطير :

األصل : 
اذا أنتَ لم تُعْطِ الصداقَةَ حَقَّها 

فما أنتَ اال حُصْرُم يَتَزَبَبُ
وإنْ الصديقَ احلقّ بالنفس يُفْتَدى 
ويُعزى له الفِعْلُ اجلَميلُ ويُنسب

وأما التخميس فهو : 
لقد جبتُ غرب األرض طُرّا وشرقَها 

وأدركتُ أسرارَ احلياة وعُمْقَها
كارم صِدْقَها  وأكبرتُ مِنْ أهل ا
( اذا انتَ لم تُعطِ الصداقةَ حَقّها

فما أنتَ االّ حُصْرم يتزببُ )
  ×

وكَمْ مِنْ عظيمٍ بات فينا مُخّلَدا 
وفي ذِكْرِهِ غنّى القريضُ وَزَغْرَدا

وهيهاتَ ما ضاعتْ مكارمُه سُدى 
( وانّ الصديقَ احلقَّ بالنَفْسِ يُفتدى

ويُعزى له الفعلُ اجلميلُ ويُنسَبُ )
ثم شطرنا البيت فقلنا :

( اذا أنتَ لم تُعط الصداقةَ حقَّها )
َكْرُ أعجبُ فذاك عجيب منكَ وا

وإنْ كنتَ في دنيا اإلخاء مُذَبَذباً 
( فما أنتَ االّ حُصْرم يتزببُ )

( وإنّ الصديق احلقَّ بالنفس يُفتدى )
َدْحُ اجلزيلُ ويَعْذُبُ ويندى به ا
وليس كثيراً أنْ يُشادَ بِذِكْرِهِ 

( ويُعزى له الفعلُ اجلميلُ ويُنْسبُ ) 

UI¡ ∫ محافظ ذي قار يلتقي وفد شركة أيطالية
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الطـح عن طـريق الشـركة الـعامة
ــشــروع لــلــحـــبــوب) وتــابع ان (ا
حــقق جنــاحـاً مـن خالل مــواجــهـة
األزمــة االقـتـصـاديـة احلـاصـلـة في
الـعــالم) الفــتـا الى انـه (بـاإلمــكـان
إضـــافـــة مـــواد جــديـــدة لـــلـــســـلــة
) واسـتـطـرد بـالـقول ان مـسـتـقـبـالً
(الـــســـلــة الـــغـــذائـــيــة تـــســـلم إلى
ــــواطــــنــــ عن طــــريق الــــوكالء ا
) واشــــار الـى (وجـــود ــــوزعــــ ا
مــشـكـالت تـواجـه الــوزارة بـســبب
الي اخلاص بالسلة التخصيص ا
الغذائـية وعدم إقرار مـوازنة العام
تـوقيع اجلـاري). وتعـتـزم الوزارة 

عقـود استثمـارية لتـأهيل األسواق
ـحـافظـات عـدة مـعـربة ـركـزيـة  ا
عن رغبتها بدخول شركات أجنبية
لتـحويلهـا إلى موالت حـديثة.وقال
الـــبــــيـــان ان (الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة
ـركــزيـة تـؤدي نــشـاطـاً لألسـواق ا
كــبـــيــراً جـــداً ولــديـــهــا مـــشــاريع
أســـواق مـــركـــزيـــة مـــنـــهـــا ســـوق
ركزي الـذي حقق نسب نصـور ا ا
إجنــاز كــبـــيــرة جــداً إضــافــة إلى
توقيع مجلس إدارة الشركة عقوداً
استثمارية لألسواق في محافظات
مـتــعـددة) مــؤكـدا ان (مــا تـعــانـيه
ـــركـــزيـــة حــالـــيـــاً هــو األســواق ا

الـــعــقـــود الــتي وقـــعت لـــســنــوات
حيث سابـقة مع شركـات إماراتـية 
لم تــضـع هــذه الــشــركــات حــجــرة
ــشـــروع وبــالـــتــالي واحـــدة في ا
اضـطـرت الـوزارة إلى إلـغـاء عـقود
 5مـــشـــاريع أســـواق في بـــغــداد).
مؤكدا ان (هناك عـقوداً استثمارية
مع شــــركــــات رصـــيــــنـــة وهــــنـــاك
إعـالنـــات مـــوجـــودة بـــإمـــكــان أي
مــسـتـثـمـر عـراقي االتـصـال بـإدارة
الــشـركــة) مـبــديــاً (رغـبــة الـوزارة
بــوجـود شـركـات اجـنـبـــــيـة لكـــي
تــتـحــول تـلك األســواق الى مـوالت

حديثـــــة). 

W: حقل يعتمد طريقة الرش الزراعية احلديثة في االرواء «Ë“

Î«u Ë Î«d  WO U b « t «—b  e eF  ‰Ëœ l  oÒ M  ‚«dF «

∫مركبة أمنية في أحد قواطع العمليات UOKL

ومـسيـرة فـضالً عن شـراء الـدبـابات
دافع واحلصول على عدة أنظمة وا
دفاعية) الفتاً الى أنه (سيتم ارسال
وفــود الـى دول أوربــيـــة وكــذلك الى
بـاكـستـان من أجـل شراء أنـواع من
األسلـحة الـتي تُـؤمّن قدرات الـعراق
جــــواً وبـــرا) مـــؤكــــدا ان (الـــعـــراق
مـنـفـتح عـلى جـمـيع الـدول في إطـار
وهـنـاك تــعـزيـز قــدراته الــعـســكـريــة
خطط لـزيـادة عـدد الدبـابـات وزيادة
الفرق والكتائب من أجل رفع قدرات
اجلـيش) وتـابع ان (الـعـراق يـعـتزم
شــراء طــائـــرات مــســيــرة ودبــابــات
ــنــظــومـة مــتــطــورة مــا يــعــزز من ا
الـدفـاعــيـة جلـمـيع قــطـعـات الـقـوات
سلـحة). بـدوره  اكد مـصدر أمني ا
في تـصـريح امس إن (هـنـاك خـطـطاً
لزيـادة عـدد الدبـابـات وزيادة الـفرق
والــكــتــائب من أجل تــعــزيــز قـدرات

اجليش).
واضاف ان (القوات حالـياً تستخدم
دبـابـات أبرامـز األمـريـكـيـة ودبـابات
تي  90الروسية) وتابع ان (العراق

يـعـتـزم إرســال وفـد أمـني رفـيع إلى
كل من روسـيـا وفـرنـسـا وبـاكـسـتان
لــشـراء طــائـرات مــســيـرة ودبــابـات

متطورة). 
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بـدوره  نقـلت تـقـاريـر صـحـفـية عن
رئيس االستـشارات اجلـيوسيـاسية
ـاء كـروب نـورمـان لـدى مـؤسـســة 
ريـــكــــلـــفس أن (اجلـــيـش الـــعـــراقي
يـــســـعى إلى احلـــصـــول عــلـى عــدة
أنـــظــــمــــة دفــــاعــــيــــة مـن مــــصـــادر

. مختلفة)
واشار الى ان (العـراق يعـتزم شراء
مقـاتالت رافال الـفرنـسيـة وطائرات
من دون طيـار ومـدفعـية) مـؤكدا ان
(فرنـسـا عـرضت بيع  20طائـرة من
وأن وزارة الــــــدفـــــاع دون طــــــيـــــار 
الـعراقـيـة جتري حـالـيـاً التـحـليالت
قرر أن الفنية) ولفت الى انه (من ا
يـــــزور وفــــد عـــــراقي فــــرنـــــســــا في
ـستـقـبل الـقريب لـتـفـقد الـطـائرات ا
سـيرة) مـبيـنا ان (الـعراق يـجري ا
مــــفـــاوضــــات بـــشــــأن الـــطــــائـــرات

حـيث الـبـاكـسـتـانـية مـن دون طـيار 
عــرضت بــاكـســتــان أيــضــاً بـيع 20
لــكن وزارة طـــائــرة من دون طـــيـــار 
الــــــدفـــــــاع ال تـــــــزال تـــــــدرس هــــــذا
الــــعـــرض).ومــــضى الى الــــقـــول ان
(الـقـوات اجلــويـة الـعـراقــيـة تـعـتـزم
شراء  14طائرة مقـاتلة فـرنسية من
طــراز رافـال بــتــكـلــفـة  240مـلــيـون
دوالر والـتي ســيـتم دفـعـهــا بـالـنـفط
بدالً من النقـد) واوضح ريكلفس ان
(الـقـوات اجلــويـة تـقــتـرب من شـراء
طـائـرة سـوبــر مـوشـاك وهي طـائـرة
تـدريب). وكـان قـائـد الـقـوات الـبـرية
الفريق الركن قـاسم احملمدي قد أكد
في وقت سابق وجود عـقود جديدة
الستيـراد طائـرات مسيـرة ومدفـعية

متطورة من فرنسا.
 وقـــــال ان (هــــنـــــاك اجتــــاهـــــ في
حــيث الــتــســلــيح األول األمــريــكي 
وهي دبابات هناك دبابات مـتطورة 
وهــنـــاك دبــابــات تي 90 الــبـــرامــز 
نـشأ ولدينا الـعديد منها الروسية ا
وكذلك هـناك والتي تـعـادل البـرامـز 

ومدافع متطورة. وقال الناطق بأسم
سلـحة اللواء القائد الـعام للـقوات ا
يـحــيى رسـول في تــصـريح امس إن
(الـعـراق يـسـعـى لـلـتـحـرك عـلى دول
عـدة من أجل شـراء طـائـرات مـقـاتـلة
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لتعزيز ينسق العـراق مع ثالث دول 
قدراته الدفاعـية في اجملال اجلوي
والـبــري من شـراء طــائـرات مـقــاتـلـة
وأخــرى مـــســيــرة  وكـــذلك دبــابــات

ــدرعـات والـكــثـيـر من الـعــديـد من ا
وجودة) مؤكداً أن (هناك عدات ا ا
خــطــطــاً لــزيــادتــهــا وزيــادة الــفـرق
واأللــــويـــــة من أجـل زيــــادة قــــدرات
اجلـــيش) واســتـــطــرد بـــالــقــول ان
(عـــقــوداً كـــثــيــرة تـــشــمـل طــائــرات
مسـيـرة مـسلـحـة حتـلق في األجواء
دة  30ساعة وقـادرة على مـعاجلة
ـستمرة باجتاه راقبة ا االهداف وا
وأثـبـتت قـدرتـهـا ـنـاطق  مـخـتـلف ا

وفعاليتها.
WOF b  œ«dO «

ـتازة  ولـفت الى (وجـود مدفـعـيـة 
سـيـتم اسـتـيـرادهـا من فـرنـسـا ذات
دقة عـاليـة إضافـة إلى أسلـحة ذات
نـواظيـر لـيلـيـة والكـثـير من الـعـقود
ـيـنـاء الـتي مـنـهــا قـسم وصل الى ا
ــصــانع لــدعم والــقــسم اآلخــر في ا
ــسـلــحـة) وتــابع (لـديــنـا الــقـوات ا
رغبة جادة من أجل تطوير األسلحة
وهــنـاك مــشــاريع تــمت الــعــراقــيــة 
ــبــاشــرة بــهــا الى أن نــتــمــكن من ا

صناعتها بأنفسنا). 

ـدارس خـطــة لـبــنـاء عــدد كـبـيــر من ا
وهي اآلن فـي طـور ــاء  ومــجــمــعـات ا
ـوافـقـات من قـبل وزارتي الـتـخـطـيط ا
ـــالــيــة لـــبــنــاء مـــجــمــــــع مـــديــنــة وا
النهروان لـكون فيه شح مـاء كبــــيرة)
واستـطرد بـالقـول ان (هنـاك مجـمعات
ــبــاشــرة فــيــهـا ــدودة وتــمت ا مــاء 
بعـــــدد من مـنـاطق بـغداد وأطـرافـها)
ولــفـت الى ان (احملــافــظـــة اســتــوردت
عدداً كبيراً من احملوالت الـكهربـــــائية
ــنــاطق لــتــحــسـ ووزعـــــتــهــا بــ ا

الشبكة). 

ـاضي تــخص شـبــكـة نــهـايــة الـعــام ا
طـــرق واســعــة جـــداً حــيث بـــاشــرنــا
باكساء عدد من الطرق في أقضية أبو
غـــــريب واحملـــــمـــــوديـــــة والـــــتـــــاجي
واحلـســيـنـيــة فـضال عـن وجـود عـمل
ــعــامل ضــخـم في قــضــاء الـــزوراء وا
نتظر لتعبيد الشوارع وغيرها وحي ا
من األعـمــال الـتـطـويــريـة) مـؤكـدا انه
(ستنـطلق خـطة لتـأهيل مـداخل بغداد
الــســبــعــة) مـضــيــفــا (وجــود أعــمـال
( واســـعــة ســـــتـــرى الــنـــور قــريــــــبــاً
وأوضح الـعــطـا أن (احملـافـظــة لـديـهـا

مـــحــمـــد جــابـــر الــعـــطــا عـن اخلــطط
ــشــاريع خالل الــعـام الــتــطـويــريــة وا
اجلاري مؤكداً انـطالق تطوير مداخل

العاصمة خالل األسبوع اجلاري.
وقـــال الـــعـــطـــا في تـــصـــريح امس إن
(احملــافـظــة بـدأت بــوضع خــطـة لــعـام
ـاء  2022مـنــهــا الـطــرق ومـشــاريع ا
وإضــافــة عــدد كــبــيـر مـن األبــنـيــة في
األقــضــيــة والــنــواحي مــنــهــا أبــنــيـة
ـــوحـــدة واحملــكـــمـــة في الـــبـــطـــاقـــة ا
األطـــراف) وأضــاف أن (هـــنـــاك عــدداً
ـشـاريـع قـمـنـا بــإحـالـتـهـا كـبــيـراً من ا

وتيرة الـعمل  وزيادة فـضاءات العمل
وعدد العمال ).
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 مبـينـا ان (اجملسـر يتم الـعمل به وفق
عمارية احلديثة) التصاميم الفنية وا
مشيراً الى (نـسبة االجناز الـفعلية 66
ــتــابــعــة ــئــة) مــؤكــداً (اهــمـــيــة ا بـــا
ــراحل االجنـاز وافــتــتـاح ــسـتــمــرة  ا
اجملــــســـر بــــالـــتــــزامن مـــــع اكـــمـــــال
ــشـــاريع اخملــطـط لــهــا خـالل الــعــام ا

اجلاري). 
من جهـة اخـرى  كـشف محـافظ بـغداد

ضـمن الــتـصـمــيم االسـاسي لـلــمـديـنـة
جلـــــــمــــــيـع اقـــــــضــــــيـــــــة  ونـــــــواحي
احملــافـظــة.وذكــر الـغــزي ان (الــلـجــنـة
تــكـون بــرئــاسـته وعــضــويـة مــسـؤول
الـقسـم القـانـوني بـاحملـافـظـة و رئيس
ـعـنيـة ومديـر بلـدية الوحـدة االدارية ا
دن الوحدة االدارية ومسـؤول تنظيم ا
فيـها) واشار الى ان (الـلجـنة سـتعمل
وفق لـتــعـلـيـمــات وضـوابط قـرار 418
للـقيام بـاعداد تـصاميم قـطاعـية لواقع
ناطق الداخلة في التصميم حال تلك ا
االســـــــاسـي ومن ثـم تــــــعـــــــديل تـــــــلك
الــتــصــامـــيم وفق مــعــايــيــر االســكــان
احلــضــري احملــدثــة من خالل تــوفــيــر
ـدارس ـطــلـوبـة مـن قـبل ا اخلـدمــات ا
ـراكـز الـصـحـيـة وخـدمـات الـبـلـديـة وا
ومساحات خضراء ومن ثم مصادقتها
من قبله للمباشرة بتمليك تلك الدور )
ـــبــالغ ومــضـى الى الــقـــول ان (هــذه ا
ـــواطن ســـيــتم ـــســتـــحـــصــلـــة من ا ا
توظيفها إلكمال البنى التحتـــــية لتلك
ـنــاطق حــصـراً ). كـمــا اطـلـع الـغـزي ا
عــلى اعـمــال تـنـفــيـذ مــشـروع مــجـسـر
وذلك ضـمن نشاط االسكان الـصناعي 
ـتابعة يدانـية التي يـجريها  جوالته ا
تــنــفــيـذ مــشــاريع احملــافــظــة.وقـال ان
اال ان ـــشـــروع تـــوقف مـــرات عـــدة  (ا
االجـتـماع االخـيـر الـذي عـقـد بـحـضور
نفـذة واالمانة العامة جمللس الشركة ا
الـوزراء واحلـكـومة احملـلـيـة  خالله
تعهد الـشركة بأجنـاز العمل خالل مدة
اقـصـاهـا  7اشـهـر  مـن خالل تـسـريع
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بــحث مــحــافظ ذي قــار مــحــمــد هـادي
الـغـزي واألمـ الـعـام جملـلس الـوزراء
نعيم الغزي مع شـركة ايطاليـة  تنفيذ
مــشـاريع حــيـويــة وســتـراتــيـجــيـة في
مـناطق مـخـتـلـفة مـن محـافـظـة ذي قار
.وذكـر بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(احملـافظ وامــ عـام اجملـلس نــاقـشـا
ـشـاريع مع شــركـة ايـطــالـيـة تــنـفـيــذ ا
ااســتـراتــيــجـيــة في احملـافــظــة مـنــهـا
مـشــاريع تـطــبـيق قـرار  418اخلـاصـة
بـتـمـلـيك الـدور لـلـمـواطـن فـي الـقرى
والتـجمعـات السـكنيـة داخل التـصميم
االساسي وانشاء نـفق ومجسرات في

تقاطع بهو بلدية الناصرية).
Â«d  ◊uD

 مـضـيـفـا (وكـذلك إنـشـاء خـطـوط تـرام
ـواقع تـمـتــد بـ مـركـز الـنــاصـريـة وا
الـــســيـــاحــيـــة كــمـــديــنـــة اور ومــطــار
الـنـاصـريـة  واكـمـال الـدراسـة االولـية
للطـريق احلولي في الـناصريـة وجسر
ـرحـلة الـثـانيـة لـكـورنيش الـزيتـون وا
الـــنــاصــريـــة  بــاالضــافـــة الى عــرض
تصاميم معمارية حديثة جملسر تقاطع
الشوملي على طريق ناصرية شطرة )
مــؤكــدا ان (الــشــركــة ســتــزور ذي قـار
ــقــبل لــلـشــروع بــتــنــفــيـذ االســبــوع ا
الـتــصـامــيم والـدراســات لـلــمـشـاريع)
ـعمل تدوير مشيـرا الى (اعداد دراسة 
الـنــفـايـات في الــنـاصـريـة). كــمـا اعـلن
احملافظ  تشكيل جلنـة لتمليك ساكني
ن هم الـــدور من الــــقـــرى واالريـــاف 
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واحد سـأل حسـن العـلوي شـنو الـلي يـجمـعك مع اجلـلبي وعالوي واحلـكيم وهم
عارضة الشغلهم شغلي مليـاديرية.فقال انا معارض قبلهم وال رابط.بيننا سوى ا

وال شغلي شغلهم.
سالـته ما هوشغـلك.اجاب ليش انت ماقـاري كتاب.من كتـبي السياسـية.قلت ليش

همه 
ربـعك يـعـرفــون اسم احـد كـتـبك.قــال انـا اكـتب لـلـقــراء ولـيس لالمـيـ الن هـؤالء

اليعرفون كيف تقرأ العربية من اليسار الى
اذا لم اليـم ام من الـيمـ الى اليـسار.مـتعـودين على االجنـليـزية. عدت اسـأله 

تكن انت زعيمهم..قال ينراد اكون زنك وانا كما انا .
قلت انهـا كتلة لـيس فيها تكـتل طبقي شعـبي وال يسقط الدكتـاتور اي دكتاتور اال

بنضال الفقراء .
قال لكن.حـكومتـنا التي نـعارضهـا منشـأها ورجالـها كلـهم فقراء ثم عـند السـلطة

. منون قشامر يوكفون بدلهم وهم ا

bO  s  b “

بغداد
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مهدي القيسي
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لك إال أن نقول : ( إنا لله و إنا اليه راجعون  و حسبنا الله و نعم الوكيل  اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا ال 

منها) 
ـواساة احلسـنة في وفاه اخي أتـقدم  بجـزيل الشـكر واالمتـنان و التـقدير و الـعرفان لـكل من قدم لـنا التـعزية الـصادقة وا
w) شيخ عـشيرة الـساده احليـال في العـراق شكر اللـه سعيكم UO(« b?OF?ÝbL×?  V UÞ aO?A ـرحوم بإذن الله » (ا
جميعا وتقبل الله دعائكم وال أراكم مكروه فيمن حتـبون ونشكركم على مواساتكم لنا في عزائنا سواء من خالل الرسائل
أ أو تكبد عناء السفر . كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع أو باالتصال أو بحضور التشييع أو بحضور ا
رحمـته وأن يسكـنه فسـيح جنـاته وأن ينـقيه من الـذنوب واخلطـايا كـما ينـقى الثـوب األبيض من الـدنس وأن يجـعل قبره

روضة من رياض اجلنة وأن يبدله داراً خيراً من داره وأهالً خيراً من أهله ,
وإنا لله ؤانا إليه راجعون

w UO(« bOFÝ bL×  Âö « b³Ž
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بغداد

اإلســـــاءة ويــــقــــضـــــون عــــلـى الــــقــــذى
ويـتـجـنّبـون الـفتـنـة وال يـحجـمـون أمام
هـــضم حـــقـــوقـــهم ومـــثـــالـــنـــا في ذلك
إبراهيم كان رجل سالم فعندما إحتدم
اخلـالف بـ رعاتـه ورعـاة مـاشـيـة لوط
ابـن أخـيه قـال:"ال تــكن خـصـومــة بـيـني
ـا وبــيــنكَ وال بــ رعــاتي ورعــاتكَ إ
نـحن رجالن أخـوان. إختـر ما يـبدو لكَ"
(تـكوين .(3:13هـذه هي الرجولة احلقّة
ألن احلـاجة احلـقيقـية هي حاجـتنا إلى
رجـــال صــلح ومــصـــاحلــة رجــال أنس
وحـــكــمـــاء ورحــمـــاء بل رجـــال غــفــران
ومــســامــحــة يـفــهــمــوا ويــدركـوا واقع
بـــؤس اإلنـــســان فـــيـــعـــمــلـــون من أجل
الـرحمة لتخفـيف وطأة البؤس والشقاء
مـن أجل كــرامــة اإلنــســـان فــمــا أجــمل
ـــــــبــــــــشّـــــــرين بــــــــالــــــــسالم أقــــــــدام ا
(إشـعياء .(7:52إنـهم أبناء الله وينظر
الـناس إليـهم كممثّـل عن الله فـيلقون
بـــ أيـــديـــهم هـــمـــومـــهـم الـــداخـــلـــيــة
ومـــشــاكـــلــهـم اإلجــتـــمــاعـــيــة وهـــكــذا
يصبحون قضاة األرض وهم ورثة الله
ــحــبــة يــتــمــتّــعــون في هــذه احلــيــاة 
الــقـلـوب والــذكـر احلــسن ويـتـمــتّـعـون

. بإكليل مجدٍ سنيّ
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إن عـالم الـيوم عـالم مليء بـالتـناقـضات
الـــصــارخــة مــنـــذهل بــفـــكــرة "حــقــوق
اإلنـسـان" يـتـحـدث عـنـهـا في كـل مـجال
ويــرى فــيـــهــا إطــاراً عــامّـــاً يــســهم في
اإلعــتـراف بــقـيــمـة احلــيـاة وكــرامـة كل
إنـسـان في حـدّ ذاته بـصـرف الـنـظر عن
كـل تفرقـة في العـرق أو في البـلد أو في
الـــدين أو في الــرأي الـــســيــاسي أو في
الـطبقة اإلجتماعـية غير أنه ال يرى لها
تـرجـمـة عـملـيـة. فـالـواقع "مـأسوي" ألنه
يـعبّر عن انفصام عميق في اإلنسان إذ
ال زالـت كرامة اإلنسـان تُداس في أنحاء
عــديــدة من الــعــالم وأضــحى اإلنــسـان
وحـشاً ضارياً ألخـيه اإلنسان. وفي هذا
كـله فـأحـبار الـكـنيـسـة الكـاثـوليـكـية لم
ـأسوي ـوقـف ا يـتـجـاهـلوا أبـداً هـذا ا
فــيـوحــنــا الـثــالث والـعــشــرين وبـولس
رّ الـسـادس يقـوالن:"إن طريق الـسالم 
عــبــر الـدفــاع عن احلــقــوق اإلنـســانــيـة
األســاســيــة وتــعــزيــزهـا. فــكل شــخص
بشري يجب أن يتمتّع بسالم احلياة". 
ويـــوحـــنـــا بـــولس الـــثـــانـي يـــقــول:"إن
الـكـنـيـسـة تـدرك مـسـؤولـيـتـهـا في نـشر
احلــقـيـقــة حـول اإلنـســان ألنـهـا وُجِـدَت
خلـالصه. فـعـندمـا تـراه غـارقـاً في نـهج
خـــاطـئ يـــقـــوده إلى خـــســـارة حـــيـــاته
ال تـسـتــطـيع أن تـقف وتــشـويه كـرامــته
مـكتـوفة األيـدي. إنه وديعـة ب يـديها"
وهي تـــعي أكــثـــر من غــيـــرهــا قـــيــمــته
وتـتـفـهّم ضـعـفه. وألنـهـا بـدون اإلنـسان
تـفـقـد غـايـة وجـودهـا ورسـالـتـهـا. إنـهـا
ا يعيشه إنسان اليوم مَعنيّة مباشرة 
من مخاطر في مسألة احلياة والسالم. 
في عـالم اليوم هناك مخطَّطان يظهران
بـــوضــوح أحـــدهــمـــا يــنـــاقض اآلخــر.
وت مخطَّط يصوّره قاي ويقود إلى ا
وآخـر يـصـوّره الله ويـقـود إلى احلـياة.
طَـيْن مـعـاً لـهـمـا جـامـع مـشـترك واخملـطـَّ
وت أو وهـو مسـؤوليـة اإلنسـان. ففي ا
احلـــيــاة يــلـــعب اإلنــســان دوراً مـــهــمــاً
نـسـتنـتـجه من احلوار الـذي أجـراه الله
مـع قايـ سـائالً إيـاه عـن حيـاة أخـيه.
وهـنا تـظهـر أهميـة اإلنسـان في العيش
بــــسالم مع الــــله كــــشـــريك فـي رعـــايـــة
احلــيــاة أو في أن يـكــون عــدوّ الـله في
إعـتــبـار احلـيـاة مُـلْـكـاً له يـتـصـرّف بـهـا
عـلى هواه. فحـوار الله مع قايـ تركيز
عـلى كرامة اإلنسان وقيمته ألنّ احلياة

فـاحلب يـطـلب كل شيء وفي كل نـاحـية
مـن األرض. إذا ما انـتـصـر احلب يُـتَوَّج
الـسالم مَلِـكاً وهذا مـا تتوق إلـيه قلوب
اجلــمـيـع". حـيث يــتـطــلّع الــبـشــر دومـاً
بــرجـــاء وحــنــ إلى سالم. فــهم أعــداء
الـعنف واحلرب. ويقولون باستمرار أن
طاف. وهذه الـسالم ينتصر في نهاية ا
الـــصـــرخــة الـــتي يـــطـــلـــقــهـــا الـــبـــشــر
ـتـعـطـشـ إلى الـسالم يـسـمـعـهـا الله ا
ألنه إلـه البشر ويجيب لتضرعاتنا. عبر
ذلك يكون السالم هو فتح الفكر والقلب
إلســـتـــقـــبــال الـــقـــيم الـــتي هـي أســاس
اجملـتمع الـسلـمي. كما عـليـنا أن نـتطلّع
بـشـوق وحنـ وأمل وطـيد إلى حتـقيق

السالم في هذه األرض. 
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فاهيم واقف وتعـدّدت ا نـعم تبايـنت ا
وتــعـقّـدت األمـور واسـتــبـدّ سـوء الـظنّ
بـالـفـرقـاء فـذهـبوا جـمـيـعـاً إلى اعـتـناق
مـبـدأ "ال سِلْمَ إالّ بـاحلرب" شـاء اخلالق
أو أبـى وضـــــربــــــوا عـــــرض احلــــــائط
بــتـعـالــيم الـسـمــاء والـقـيـم احلـضـاريـة
ـباد األخالقية والعاطفة اإلنسانية وا
وا ومـضـمـون الـكـتب الـسـمـاويـة وتـبـنـَّ
مـــبــــدأ ال يُـــقـــرّه الـــلـه وال تـــعـــتـــرف به
احلـــضـــارة "الــــعـــ بـــالـــعـــ والـــسنّ
بدأ " والـيوم زاد بعـضهم هـذا ا بـالسنّ
تـشـدّداً وهـمـجيّـة فـقـالـوا:"العـ بِـعَـشْرِ
عـيون والسنّ بأسـنانٍ عشر" وإذا بربّ
:"ال سالم الـــســمـــاء يــجــلـــجل مــتـــوعّــداً
لــلــمــنــافــقــ يــقــول الــرب" (اشــعــيــاء

22:48).
حــاجــتـــنــا أن نــســعى مــخــلــصــ إلى
حتــقـيق الـسالم عــبـر تـربـيــة الـشـعـوب
عـــلى احـــتــرام الـــسالم وتــوفـــيــر األمن
والــتــعــايش األخــوي إذ رحــنــا نــتــبع
ــبـدأ الـإلنـســاني واعــ أو غــافــلــ ا
الــذي يــقــول:"إن شـئـتَ الـسالم فــتــهــيّـأ
لـلحرب" ومعـناه لذوي النوايـا السيئة
إنه يـجب إبـادة الغـير لـئال يـبقى مـجال
لـإلقتـراب. إنه مـبـدأ شـيطـاني الشكّ في
ذلك ألن إبـلـيس هـو قـتّـال النـفـوس مـنذ
األزل ومـــا زال وكم لـه في الـــدنــيـــا من
أعــوان. فـي حــ أنّ اخلــالق لم يــخــلق
الـبـشـر ليُـقـتَـلـوا ألنهم جـمـيـعـاً خالئقه
وما شاء الله أن يخلق خليقة ال يحبّها
فــاحلـرب تـدمّــر حـيـاة األبـريــاء وتـعـلّم
الـقـتل وتـزلـزل حـيـاة الـقـتـلـة وتـخـلّف
وراءهـا الفـضيـحة والـثأر وتَـحُول دون
الــتـوصّل إلـى حـلــول عـادلـة لــلـمــشـاكل
الـتي سـبّبت إنـدالعهـا. أَلَمْ ينـقضي ذلك
الــعـهـد الـبـغــيض حـيث كـانت احلـروب
مـوضــوع تـسـلـيـة الـعـظـمـاء من سـاسـة
الـبالد وأولـيائـهم يعـمدون إلـيهـا ألتفه
األســبـاب وأوهـى احلـجج. حــيث كـانت
ستعمر للسيطرة احلـرب حقّ القوي وا
ا يـعود عـلى الـضعـيف والـعبث بـه و
ـــتــــلـــكـــات. إن لـه من مـــال ورجــــال و
األرض الـيـوم لـيـست بـحـاجة إلى سالم
قـيـصر فـقيـصـر حقّق سالمه الـروماني
PAX RO- ــعــروف "بـاكس رومــانـو ا
 "MANOعــــــلـى أسس الــــــســــــطــــــوة
والــســيــطــرة والـرعـب وَوُلِـدَ فـي زوايـا
ـلـكـته الـفـسـيـحـة طـفل قـالت الـسـماء
عنه "إنه مَلِك. إنه عالمة مجد الله وإنه
الـسالم احلقّ لبني البشر" (لوقا.(14:2
كـما إن األرض ليـست بحاجة إلى سالم
يــفــرضه الــقــوي عــلى الــضـعــيف ومع
األسف هـذا شـأن زمانـنا وبـهذا يـبتـعد
الــسالم عن حـقـيـقـته لــيـتـربّع في قـصـر
فـــخــيم ويــصـــبح الــفـــقــراء واألبــريــاء
ضـحــايـا األنـانـيـة والـكــبـريـاء فـتـمـوت
اإلنــسـانــيــة وكـرامــتـهــا. فــنـحن الــيـوم
بـحـاجة إلى أنـاس يغـضّون الـطرف عن

الـشـخـصـية والـديـنـية فـكـانت الـنـبوّة
عـــلى فم قــداســـة الــبــابـــا الــطــوبــاوي
يــوحـنـا الــثـالث والـعــشـرين الـذي قـال
حـيـنـهـا:"إن اإلنـسـانـيـة دخـلت مـرحـلـة
جـديـدة من مسـيرتـهـا مرحـلة اتّـسمت
بـاإلقتـناع بـأن البشـر متـساوون بدافع
كـرامـتـهم الطـبـيـعيـة وبـأنـهم يجب أن
يـكـونوا واعـ لبـعض القِـيَم الروحـية
والـتي هـي ركـائز سـالم أكيـد أال وهي
احلـقـيـقـة والـعدالـة واحملـبـة واحلـرية"
(الــسالم عــلى األرض; ص.(267-269
فـالشرّ يعكس وجه األنانية والكراهية
واحملـبــة وحـدهـا قـادرة عـلى قـهـر هـذا
الـشرّ وبيان احلقيقة إن احلياة خُلِقَت

لنحياها بسالم... فما هو السالم?. 
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الئـكة مـنـذ ألفي سـنة ونـيف أنـشدت ا
تـرتــيـلـة الـسالم "اجملـد لـله في الـعـلى
وعــلـى األرض الـسـالم" (لــوقـا ?(14:1
غارة ملك السالم وال ابتهاجاً بوليد ا
زال ذوو اإلرادة الــصـاحلـة يــنـشـدونه.
فـــالـــسالم هـــو أوالً عـــطـــيـــة من الـــله
والـعالم من دون الـله ال يقـدر أن يعرف
الـــسالم "النه مـــيـــزة لــلـــعــمـل اإللــهي"
(الــبــابــا بــنــدكــتس الــســادس عــشـر).
ـفــهـوم اإلجنـيل لـيس الـسالم أمْـنـاً و
أي عـــــدم حـــــرب بل هـــــو حــــالـــــة من
صالَح الـطمـأنينـة النابـعة من القـلب ا
ـعـنى يـصـبح لـلـسالم مع الــله. بـهـذا ا
مـفـهـوم شامل يـطـال اإلنـسان بـكـلـيّته
واإلنسان الذي يحصل على هذا النوع
مـن الــسالم يـــنــشــر مـن حــوله أجــواءً
سالمـيّـة تـقـود إلى الـتـفـاعل اإليـجـابي
بــ جــمـــيع أبــنــاء الــبــشــر هــذا هــو
الـسالم الـذي تـعطـيه الـسـماء لـنـحـمله
بـدورنــا إلى الـعـالم. نـعم إنه هـبـة من
الـسماء لِمَن يـطلبهـا أوالً فربّ السماء
يـقول لنـا:"طوبى لفاعـلي السالم فإنهم

أبناء الله يُدعَون" (متى .(5:9
الـسالم لـيس مـجـرّد غيـاب لـلـحرب وال
هــو مــجــرد إقــامـة تــوازن بــ الــقـوى
ـــتــنـــاوئـــة وال هــو ثـــمـــرة ســيـــطــرة ا
مــسـتـبــدّة ولـكـنه "عــمل الـعـدل" أي إنه
ثـمرة نظـام جعله في اجملتـمع البشري
واضـع هذا النـظام أي اخلالق وأولى
ـتـعـطّـشـ أمــر حتـقـيـقه إلى الـبــشـر ا
أبـداً إلى عـدالـة أوفى وأكـمـل. وبسـبب
ــتــواصـلــة الــتي تــرافق الــتــقــلّــبــات ا
الـــزمـــان لـــيـس من سالم نـــاجـــز أبـــداً
وبـطريـقة ثابـتة ولكن عـلى اإلنسان أن
يــبــنـيه بــاســتـمــرار. "فـالــسالم يــقـول
الـبابـا بندكـتس السـادس عشر واجب
يـلـزم كل فـرد بـإعطـاء جـواب شـخصي
يـتـطابق مع الـتـدبيـر اإللـهي ومعـياره
هـو إحـترام "الـقـاموس" الـذي كـتبه في
قـلب اإلنسـان خالـقه اإللهي وهـو حلم
كـل األجــــيـــــال ولـــــكن كم مـن حــــروب
ونــزاعــات مـســلّـحــة مــوجـودة الــيـوم"
(رســــالـــة الـــسالم  .(2007فــــالـــبـــابـــا
القديس يوحنا بولس الثاني يقول في
ي عــام رســـالــته لــيـــوم الــسالم الـــعــا
"2004إن الــسالم يــحــتـاج إلى احلب.

 في البدء 
إنــهـا حلــقـاً فــكـرة نــبـيـلــة بل مــقـدسـة
وبـادرة جــمـيـلـة بل إنـسـانـيـة لـيـكـرَّس
الـيـوم األول من السـنة ألعـظم ما يـتوق
إلـــيه اإلنــســـان في حــيـــاته ويــتـــمــنّــاه
ـــجـــمل مـــشــاعـــره أال وهـــو الــسالم
فـتـكـون السـنـة كـلهـا بـبركـة الـله سـنة
سالم وطـمـأنـيـنـة وإزدهـار. كـمـا مـضت
تـسعة أعوام بعد اخلمس تقريباً على
صــدور رسـالــة الـبــابـا يــوحـنـا الــثـالث
والـــعـــشـــريـن "الـــسالم في األرض" في
احلــادي عـشـر من نـيـسـان عـام ?1963
وفـيهـا توجّه قداسـته إلى جميع الـبشر
بـقـوله:"في اإلحـتـرام الـتامّ لـتـدبـيـر الله
يــقــوم الــسالم عــلى األرض. إنـه تـطــلّع
جـمـيع الـكائـنـات البـشـرية في مـخـتلف
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شـهــدت الـبـشـريـة وال زالت الـعـديـد من
احلـروب الدولـية واإلقـليـميـة واحمللـية
ـشـاجـرات واخلـصـومـات ومــئـات من ا
واإلنــقــسـامــات والــعـداوات وآالف من
عـمـلـيات قـطع الـعالقـات الـدبلـومـاسـية
واإلقـتـصـاديـة بـ الـبـلـدان والـشـعـوب
واألوطــــان وبــــتــــوقـــــيع من احلــــكّــــام
ـاليـــ من اخلالفـــات والـــنـــزاعـــات وا
الـقبليـة والعشائـرية في أعضاء األسرة
الــواحــدة وســاكــني الــبــلــدة الــواحــدة
وأبــنــاء األرض الــواحــدة حــتى تــأصّل
اإلعــتــقـاد عــنــدي وعــنـد كــثــيـرين أن ال
سـالم عــلى األرض وإنّ قــايــ ال يـزال
يـفتك بأخيـه بدءاً بهابيـل كما هو حال
وبــاء "كــورونــا". مَن مــنـا ال يــتــذكّــر مـا
حـــصل عــام  1961حـــيث شُـــيّــد جــدار
وذجاً مـخزياً لـلعالم بـرل وأصـبح أ
وولـج قــلب الـــبـــشـــر وعــقـــله فـــولــدت
اإلنـقسـامات وتـعشـعشت لـسنـ وبدت
حـيـنـهـا أنـهـا طـويـلـة عـبـر الزمـن وكأنّ
الــدنــيــا تــقــرأ الــسالم عــلى أبــنــائــهـا.
ـلك في الــقـلــوب كـمـا وأصــبح الـشــرّ 
أخـذت تـنتـشـر حضـارة الـغاب فـيـسمح
بـقـتل األبـرياء حـيـنمـا يـجوع األغـنـياء
ويــدفّــأ حـــكّــام الــزمن بــحــطب الــنــاس
الـضـحايـا حـيث يشـتـدّ الشـتـاء. وباتت
آفــة اإلرهـاب فـي هـذه الــسـنــوات أكـثـر
إيــذاءً ووحــشــيـة مــنــعت في طــريــقــهـا
احلــوار والــتــفــاوض وأثــارت مــشــاكل
خـصـوصـاً في الشـرق األوسط فـأهرقت
دمــاء األبــريــاء عــبـر أعــمــال وحــشــيـة
عــنــيــفــة غــيـر إنــســانــيــة. كــمـا أزادت
الــطـبـيـعـة ثـقـالً آخـر فـضـربت احلـيـاة
كـوارث طـبيـعيـة أعاصـير مـوجات من
اجلــــــــراد. مـن خالل هــــــــذه األحـــــــداث
ــأسـويـة وأخـرى في شـرقـنـا: حـروب ا
نـزاعــات إنـقـسـامـات إعـتـداءات بـنـاء
جــدران فــاصـلــة هــدم مـســاكن قــنـابل
نـووية كيـميائيـة بايولـوجية صواريخ
عـبـر الـقـارات تـهـديـدات وأوبـئـة. وبدا
الــكــون مــرة أخـرى عــلى هــاويــة حـرب
ـيـتـة. وبـدا الـطريق نـوويـة طـاحـنة 
مــسـدوداً أمـام عـالم يـفـتش عن الـسالم
والــعــدالــة والـعــيش الــكــر واحلــريـة

في جـمـيع مراحـلهـا مقـدّسة والـعيش
بــسالم مـع الـلـه ال يـكــون إالّ في حــفظ
كـــرامــــة عـــمـــله". مـن هـــنـــا نـــفـــهم أن
الـكـنـيـسـة عنـدمـا تـتـحـدث عن احلـياة
الــبــشـريــة وكـرامــة اإلنــسـان ال تــعـمل
شـيــئـاً سـوى إيـصـال صـوت الـبـشـارة
اإللـهـيـة إلى اإلنـسـان فـقـد قـال الـبـابا
كن الـقديس يوحنا بولس الثاني:"ال 
أن نسمح بعد بوجود عالم يعيش فيه
جـنـباً إلى جـنب أغـنيـاء ومحـرومون
ـــــلـــــكـــــون أي شيء أشـــــخـــــاص ال 
مـحرومـون حتى مـن األمور األسـاسية
لـلـحـيـاة وأشـخـاص يـبـذّرون من غـير
ـناقضات هي إهانة تـقدير. مثل هذه ا
لـكـرامـة اإلنـسـان". نـعـم إن احلـرب ما
عـادت واجـبـاً بـذاته واليـجـوز الـلـجوء
إلـيـهـا أو إسـتـخدامـهـا كـوسـيـلة ألجل
الـــسالم بـل الــسـالم األســاسـي الــذي
يــجب أن يــســعـى إلــيه أبــنــاء الــنـاس
أجــمـعـ أفـراداً وجـمــاعـاتٍ لـتـسـود
الـعدالة بينـهم ويعمّ اإلخاء وذلك عبر
ـساعي من تـضافـر اجلهـود وتسـاند ا
ي راسخ أجـل توطـيـد أركـان سالم عـا
ومـكـ وهـذا يتـطـلّب من اجلـمـيع مدّ
األيــادي عـبـر نـوايـا ســلـيـمـة بـصـرف
ــذهب أو الـــنــظــر عـن الــعــنـــصــر أو ا
ـــشـــرب من أجل احلـــفـــاظ عــلـى مــا ا
حـــقّــــقت اإلنـــســـانـــيــــة من مـــكـــاسب
والــســعـي لــلــحــصــول عــلى مــكــاسب
أخـرى خاصة بعدما تشعّبت العالقات
الــدولــيــة إلى أبــعــد مــدى وتــشـابــكت
مـصـالح الـشـعـوب وارتبـطت بـعـضـها
بـبـعض ارتـبـاطـاً وثيـقـاً جـداً. من هـنا
ـكن الـقبـول وال يـجوز نـدرك - إنه ال
أن يــبــقى الــسالم رهـيــنــة الـعــنف في
ــكن اســتــخــدام احلـرب الــعــالم وال 
كـوسـيـلـة - إنّ الـدول والـشـعـوب التي
حتـبّ احلروب تتكلّم كثيراً عن السالم
لــتـعـطي طـابـعــاً إنـسـانـيـاً عن احلـرب
وهـي في الـــداخل مـــلــيـــئـــة بـــاحلـــقــد
والكراهية بل بعيدة عنه. وكما جتاوز
اإلنــسـان األول الـسالم عــنـدمـا جتـاوز
شــريـــعــة الــله هــكــذا جتــاوزت الــدول
الـــكـــبــرى احـــتـــرام حـــقــوق اآلخـــرين
والــشــعــوب من أجـل حــقــوق شــعـوب
بـــلــدانــهـــا فــقط فـــإن الــدول عـــنــدمــا
تـتــصـرف "وكـأن الـله غـيـر مـوجـود ال
تـفقد فقط معنى سرّ الله بل معنى سرّ
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ــــكـن بل واجب وهــــو إذن الـــــسالم 
عـطـيّـة ثـمـيـنـة نـسـألـهـا من عـند الـله
ونــبـنـيــهـا بـكل قِــوانـا عـبــر مـبـادرات
سـالم مـــلــــمــــوســـة مـن قِـــبَـل كل رجل
وامــرأة. والــبـشــر أجــمــعـ - من أي
دين كـانـوا وكل السـلطـات من مدنـية
وروحـــيـــة - مــدعـــوّون لإلســـهــام في
تـوطيـد السالم وتعـليم الشـعوب على
احـترامه وتربية األجيال على احملبة
ـصافـحة والـغفـران إذ كيف يـكون وا
سـالم وهنـاك خـرق حلـقـوق اإلنـسان
هـنـاك احتـيال واحـتكـار هنـاك بغض
وكـراهية وانـتقام هـناك تكـبّر وجتبّر
واســـتــبــداد هــنـــاك ضــغــوط مــاديــة
ومــعــنـويــة وعـســكــريـة هــنــاك خـنق
لــلـحــريـة وهــنــاك حـرص ال مــثـيل له
صالح الشخصـية والعشائرية عـلى ا
ــذهــبي?!!. إذ يــقـول والــطــائــفــيــة وا
الــبـابــا بـنــدكـتس الــسـادس عــشـر:"ال
يـــجـــوز فـــرض الـــدين الـــواحــد عـــلى
اجلـمـيع بل مـراعـاة حـقـوق الـديـانات
ارسة معتقداتهم بحرية" األخرى و
وهــنــاك عــدم إطــمــئــنــان لــلــغــد لــدى
ـــعـــاقــ ـــهـــجَّـــرين والـــعـــجـــزة وا ا

فـقـد رسـمت بـصـوره مـذهـلة  اذهـلت
الــعـراقــيـ جــمـيــعـا  خــطـة دعــمـهـا
ـبـاشـر افــقـيـا وعـمـوديـا لـلـمـجـتـمع ا
وابــنــاء ذي قـار مـن خالل الــتـوظــيف
بـاشرداخل هـيـكلـها الكـثر من ثالث ا
ـقاولة االلف موظف  وفي الـشركات ا
ـسـتـثمـرة حلـقـلي الـغـراف والـرقـعة ا
اليزية العاشره (شـركتي بترونـاس ا
ولـــوك اويـل الــروســـيـــة )(الكـــثـــر من
خـمـسـة االلف مـتـعـاقد ) .كـذلك الـدعم
ــسـتــشــفـيــات اخلــاصـة في انــشــاء ا
بجائحة كورونا  وتوفير مستلزمات
الــوقــايـة مــنـهــا  واالجــهـزة الــطـبــيـة
ستشفيات احملـافظة;حيث كان لنفط
ذي قـار دور مـهم في تـوفـيراالالف من
ـــســشـــفــيــات قــنـــاني االوكــســـجــ 
احملــافــظــة عــلى طــول مــدة االزمــة  ;
قبـلـها كـان الدعم الـلـوجسـتي مسـيرا
وبـــشــكل مــســتــمـــر لــدعم اجلــبــهــات
واجملــــاهـــــدين وعـــــلـى طــــول ســـــني
واجـهـة مع داعش  وحتديـد اموال ا

اخلــــاصــــة كــــالـــعــــــراق  وذي قـــار
مثـــــال .  

شــركــة نـــفط ذي قــار  رغم عــمــرهــا
الصغيـر جدا مقارنه بـكبرى شركات
العـراق االسـتخـراجـية ; ومـحـدودية
انـتـاجـيــتـهـا من الـذهب الـسـود  اال
انــهــا احــدثت بــصــمــات كــبـيــره في
اجملـــتــمع الـــذيــقــاري رغم ســـنــيــهــا
اخلـمس القـلـيـلـة واصبـحت الـسـاتر
االول البنـاء ذي قـار في كل الـظروف
الصعـبة الـتي مرت على احملـافظة  

احلـــــــــديـث عـن مــــــــــواقـف الـــــــــدول
ـوؤسـسـاحت;واالشـخـاص ; يـحـتاج ا
دائما الى ضـمير حي ورؤيـة بعيدة 
ونـظافـة لـلـقلم  تـفـصل عن كل مـاهو
حـقـيــقي وواقـعي يـتــلـمـسه الـنـاس ;
وبــ مــاهــو غــيــر حــقـيــقي ووهــمي
مـــجــرد شـــعــارات تـــكــتـب عــلى ورق
ـزيدات هـنـا وهنـاك لـكسب بـعـيد او
طـويل االمـد  فـالـتـاريخ لـسـان لـبـني
الـبـشـر وانـصـاف الـنـاس هو نـصف
الشجاعه بل كـلها في بعض احلاالت

واحلـــــديـــــثـــــة فـي تـــــنـــــفـــــيـــــذ تـــــلك
ـشــاريع;فـكـان احلــرص عـلى تـقـد ا
االفـضل في اكثـر من مـشـروع وتـكون
بــصــمــة نــفط  ذ ي قــار واضــحــة في
ه. لـقـد رسـمت نـفط ذي قار ومن مـعا
خالل مشاريع الـبنى الـتحتـية صورة
رائـعــة في الـتـخـادم والــعـطـاء البـنـاء
ـــشـــاريع شـــمـــال ذي قـــار فـــكـــانـت ا
نجزة عباره عن لـوحات فنية رائعة ا
ـــــدن رســـــمت بـــــاخـالص فـي تـــــلك ا
وتعـاقبت عـليهـا اياد نـظيفـة ومهـنية
مـن ابـــنــــاء نــــفط ذي قــــار وارســـلت
رســائل عـدة الهــلــهـا ان نــفط ذي قـار
هـو مـلك لــلـشـعب الـذي قـاري وان كل
ـكنـنا فـعله باخالص ـكن فعله  ما 
النه مــنـكم والــيــكم ...والـقــادم افـضل
ـسـتـقبـل اليتـعـامل اال مع واحـسن فـا
ـتــطـلــعـون نـحــوه ....ونـفط ذي قـار ا
ستقبل هي من تبحث عن الفرصة وا
ـسـتـقـبل انـتم والـفـرصة هي فا مـعـا 

النفط ....والسالم

نـافع االجتـماعـية لـتشمل مشـاريع ا
ــدن دعـم الــبــنى الــتــحــتــيــة لــتــلك ا
ـشـاريع عـمـرانـيـة واكـسـاء الـطرق
ــدن  وبــنــاء الـــداخــلــيــة لــلــقــرى وا
لــدوائـر حــكـومــيـة خـدمــيـة وتــرمـيم
وصــيــانه اخــرى  وانــشــاء اســواق
عـصـريـة ومالعب ريـاضـية   وكـذلك
انـشــاء شـبـكــات تـصــريف الكـثـر من

مدينة . 
القرى الفقيرة كان لـها نصيبا ايضا
من خـالل تــعــبــيــد الــطــرق وتــرمــيم
دارس الكـرفانية دارس  وانشـاء ا ا
ــيــاه وانــشــاء مــحـــطــات حتــلـــيــة ا
الصـغيـره.لم تمـارس شركـة نفط ذي
قـار ومـهـنــدسـيـهـا وفـنـيـهـا دورهـا ;
كــجــهـــة مــانـــحــة فـــقط ; بل عـــمــلت
نفذه ليال شاريع ا كوادرها في كل ا
ونــهــارا دورا رقـيــبــا عــلى اجلــهـات
نفـذه للمـشاريع وساعـدت اجلهات ا
سـتفـيـدة في تنـفيـذ كل اخملطـطات ا
ــيـة الـعـالـيـة وانـظــمـة اجلـودة الـعـا

شـهـريـة لـعـوائل الـشـهداء واجلـرحى
ــقــدس . في من احلــشــد الــشــعــبي ا
الريـاضة كـان هـنالك حـديثـا وبصـمة
لــنـفـط ذي قـار ايــضــا في دعم انــديـة
ـــشــاركـــة في بـــطــوالت احملـــافـــظــة ا
الــعــراق ولـــكــافــة االلــعــاب من خالل
ـســتـــــمـر وتــوفــيـر ـــــادي ا الــدعم ا

شاركة . العب والنقل للفرق ا ا
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في جانب اخـر ومهم من مـعركـة نفط
ـــســـتـــمـــره  مـع حتـــديــات ذي قـــار ا
الطروف القاهرة وفي شمال محافظة
ذي قــار بــالــتــحـديــد كــان مــصــطـلح
ــنـافع االجــتـمــاعـيــة )  هـو الــهـبـة (ا
اجلـديدة والـسـنـويـة من نـفط ذي قار
ـــنــاطـق ; وهي مـــبــلغ البـــنـــاء تـــلك ا
سـنـوي مقـداره خـمـسـة مـلـيون دوالر
ـدن الـتي يوجـد فـيـها يـصرف عـلى ا
ـسـتـثـمر من حـقل الـغـراف النـفـطي ا
ـاليـزية ضمن قبل شـركة بتـروناس ا
جوالت الـتـراخيص الـثـانيه.تـوسعت
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والـعاطـل عن الـعمل. فلـو كان عـندنا
َـا كنّا رأينا ما رأيـنا من أبنائنا سالم 
وقــــــد تـــــفـــــرّقـــــوا حتـت كل اسـم وهم
يـتـوقـون كل الـتـوق لـلـعودة إلى أرض
وطــنـهم. لـو كـانـوا عــلى يـقـ إنـهم ال
يالحَـقُـون فـيـجـدون عـمالً يـعـنـيـهم ذلّ
الــسـؤال: أال يــكـفـي حـرب ومــنـازعـات
مـسلَّحة? أال يكـفي اللجوء إلى السالح
ــاديّـة والــعــنف? أال تــكــفي األضــرار ا
ـعنويّة الـتي تنتجهـا حاالت القتال وا
والـدمار والـتفجـير? أال يكـفي أن يكون
اإلنـسان ضـحيّـة العـنف واإلرهاب? أال
يـكـفي تنـشـئة األجـيـال الصـاعـدة على
الـكـراهـيـة وحقـد اآلخـر الـبـغـيض بدالً
ـشاركـة في احلياة من تـثقـيفـها على ا
ومـــقـــاســــمـــة احلـــلـــول الـــبـــنّـــاءة في
ـنـازعـات فيـكـونـوا في سالم وحوار ا

ليس إال!?. 
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خـــتــامــاً - مع إعـــتــذاري - بــعــد هــذا
ـــقــال الــطـــويل أردّد وأقــول: كـــلّــنــا ا
مـــدعـــوّون أن نـــنــــظـــر إلى الـــتـــحـــلّي
ـشاعر السالم الذي غذّته الثقة بالله
الـرحـمن الرحـيم وعِـبْرهـا يزداد األمل
بــيــنــنــا عــالم يــسـوده الــسالم. نــعم
فـالسالم كـلمـة صغيـرة كحـبّة اخلردل
فـعـندمـا تـكبـر تـصبح شـجـرة وتتـفرّع
أغـصـانهـا ويتـظـلَّل في فَيْـئِـها الـناس
أجـــمـــعـــون مـــهــمـــا كـــانت أحـــوالـــهم
وأنــواعــهم... فــإذا مــا ســرنــا في درب

السالم:
-يـكون السالم إبـتسامـة بها نـستطيع

أن نقرّ بإخطائنا.
-يــكـــون الــسالم صــداقــة بــهــا نــغضّ

النظر عن سيئات القريب.
-يـكــون الـسالم نـظـرة بـهـا نـنـظـر إلى

اآلخر بصفاء النيّة وطهارة القلب.
ــدّ األيـادي -يــكــون الـسـالم لـقــاءً به 

دّها اآلخر إلينا.  لآلخر قبل أن 
-يــكــون الــسالم فـي وئــام وانــســجـام
ونــــزع احلـــواجـــز عـن دروب الـــنـــاس

. اخملتلف
-يـكـون الـسالم حـواراً به نـتـقـاسم مع
اآلخــــر خـــيــــر الــــدنـــيــــا في الــــســـرّاء

والضرّاء.
-يــكـــون الــسالم بــذالً وعـــطــاءً بــهــمــا
يـــضــحّي اإلنــســان بــحـــيــاته من أجل

اآلخر.
-يـكـون الـسالم آيـة لـبـنـاء الـوطن بدل

االقتتال والدمار.
فـيا رؤسـاء العـالم ويا قـادة الشـعوب
عـبر احلوار كـونوا خدّامـاً للسالم. ألم
تـسمـعوا مـا قاله نـبي السالم عـيسى
ـسيح:"مَن كان فيكم كبيراً فليكن لكم ا
خــادمـاً" (لــوقـا( 27:22    فــالــعـظــمـة
لــيــسـت بــقــتل األبــريــاء عــبــر حــروب
مـــدمــرة ومـن أجل غـــايــات ومـــصــالح
أنـانيـة وسياسـية وال منـفعة مـنها إال
سا مـصلحية ودنيوية ومهاجمة ا

بــحــجّـة اإلبــتــزاز عــلى مــثـال حــكــايـة
الـثعـلب واحلَمَل فـتلك أفـعال مـشوهة
حلـقـيـقـة اإلنـسـان بل لـصـورة اخلـالق
الـرحمن الرحيم. نعم احلياة والسالم
وديـعـتـان إلـهـيّـتـان وال أجـمل مـنـهـما
فــلـمـاذا نـشـوّهـهــمـا بـأعـمـال احلـروب
والـــنــزاعــات فــنـــحن أخــوة في أرضٍ
واعـدة. ما عـلينـا إالّ أن نوجّه أنـظارنا
نــحـــو الــعــلى طــالـــبــ الــسالم عــبــر
احلـوار. نـعم لـــــم نُـخلَـق لنـتـقاتل بل
خُــلِـقــنـا لــلـحـيــاة لـلــســـــالم ولـيـــس
لـلـقـتـال والـدمار.فـيـا ربّ السـماء هَبْ
بـالدنـا الـسالم. فـيــا رب الـسـمـاء هَبْ
عــراقـنـا الـسالم. يـا رب الـسالم إمـنح

شعبنا السالم.
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عـيد احلب والـذي يوافق  14من شـهـر فبـراير يـدفع الـكثـير من احملالت إلى
ناسبة والتي يـغلب عليها الـلون األحمر وتمتلئ عـرض هدايا تختص بهـذه ا
رصـاد لـذلك من خالل تدمـير بـكلـمات احلـب والعـشق إال أنّ الهـنـد تقف بـا

الالفتات التي تصنع ألجل هذا اليوم. 
عـيد احلب أو مـا يـسمى بـ"الـفـالنـتـاين" عيـد مـرفوض في الـهـند حـيث يـعتـبر
بـعض احملافظ الهندوس عـيد احلب "فالنتاين" عـادةً غريبةً مناقـضةً للثقافة
نظمـات الهندوسية في الهند يوم عيد احلب بأنه الـهندية. تعتبر العديد من ا

مناسبة تروج للقيم الغربية الغير مرحب بها فى اجملتمع الهندي.
ـاضية وصف اجملـتمـعات احملافـظة في الـهند لـعيد احلب شـهدت السـنوات ا
بـأنه "يوم الـفـجـور" بنـاء عـلى نظـرتـهم لالحـتفـاالت من هـذا الـنوع عـلى أنـها

ارسات غير أخالقية تهدم قيمة الزواج التقليدي في اجملتمع.
ظــهـرت حـركــات أكـثـر نـضــجًـا سـيـاســيًـا تـهـدف إلـى احلـفـاظ عـلى الــثـقـافـة
الـهندوسية أو “الـهندوتفا ”في شـكل حركة راشتـريا سوايام سـيفاك فرغم
أن الـتـطـرف الــهـنـدوسـي له جـذور تـاريــخـيـة عــمـيـقــة فـإنه ال يـزال يــتـشـكل

ية.  باألحداث اإلقليمية والعا
إن حـركة راشـتـريا سـوايـام سيـفـاك التي ظـهـرت في عام 1924م ولـم تركز
عـلى الدين بقـدر ما ركـزت على الهـوية الـسياسـية الـثقافـية الهـندوسـية حيث
ــنـظـمـات عـرفت الـهــنـدوسي بـأنه شــخص يـنـتــمي لـلـتـراب الــهـنـدي. تالزم ا
سـتـوردة من الـغرب عن الـهنـدوسـيـة بالـتـقـاليـد الـهـنـدية ورافـضـة لـكل تلـك ا

رغبتها التصدّي لكل مظاهر اإلحتفال بعيد احلب.
ـجرد التـأكد من تبادل نـظمة الـهندوسـية مطلع هـذا األسبوع إنه   تـعتزم ا
أي ثـنـائي هـنـدوسي لـلـورد أو الـهـدايـا أو إظـهار مـشـاعـر احلب في األمـاكن
الـعامـة سيجـري عقـد قرانـهمـا فورا كـما لن يـسلم من الـتتـبع أي أشخاص
يـنتمون لديانات أخرى. تـؤمن منظمة آر أيس أيس أن الثـقافة الهندوسية هي

ـــكن حــمــايــة نَـــفَس احلــيــاة لـــلــهــنــدوس. ومـن ثم لــكي 
الـهنـدوس يـنـبغي االهـتـمـام أولًا بـالـثقـافـة الـهنـدوسـية
ومن هـدفهـا هـو غرس الـفـخر في الـهـندوس بـثـقافـتهم
وتـراثهم وتوحيدهم حتى يتمكنوا من إدراك إمكاناتهم

 . وإعادة الهند إلى مجدها القد

كل عام في يوم 14/2 يُثار جدل حول حرمة االحتفال بعيد احلب الڤالنتاين
من عـدمه  ولكن األغلب ال يعرفـوا أصل هذا االحتفال  حـيث حتتفل العديد
من دول الـعـالم فـي يوم14 فـبـرايـر بـعـيـد احلب والـرومـانـسـيـة  وقـد اختـلف

العديد حول سبب اختيار هذا اليوم .
ـناسـبـة دينـيـة مسـيـحيـة  ولـهذا فـأن الـيوم تـفق عـليـه ان جذور هـذة ا لـكن ا
ذاهب !! فالكـنيسة الشرقية حتتفل بهِ في يوم ايـضاً مختلف عليه الختالف ا

6 تموز/يوليو اما الغربية في14شباط/فبراير .
سيـحيون هـنالك العـديد من األشخـاص لهم نـفس االسم فالنـت ويـعتبـرهم ا
سيحية في بداية ظهورها  أما القديسان اللذان يجري (شهداء) في سبيل ا
هما في 14/2 فـهما: فالنت الذي كان يعيش في روما قتل عام 269م تكر
وال يـوجد أي حديث  وفـالنتـ الذي عـاش في مدينـة تورني في عام 197م 
لـلرومانـسيـة في السـيرة الذاتـية األصـليـة لهمـا  لكن في الـقرن الـرابع عشر

أصبح اسم القديس فالنت مرتبطًا بالرومانسية .
وفـقـاً لـروايـات أُخذت مـن السـجالت الـكـنـسـيـة والـتـاريـخـيـة أنهُ  اضـطـهاد
ـسـيحـيـة وقـام اإلمـبـراطـور الـروماني ـانه بـا قـديس يـدعى فـالنـتـ بـسـبب إ
ونال فالنـت إعجاب كلوديس الذي دخل كـلوديس الثاني باستجـوابه بنفسه 
معه في مناقشة حاول فيها أن يقنعه بالتحول إلى الوثنية التي كان يؤمن بها
الـرومـان ليـنـجـو بحـيـاته ولـكن فـالـنتـ رفض وحـاول بـدالً من ذلك أن يـقنع

سيحية. كلوديس باعتناق ا
وقبل تـنفيـذ حكم اإلعـدام قيل إنه ولـهذا الـسبب  تـنفـيذ حكـم اإلعدام فيـه 

عجزة شفاء ابنة سجانه الكفيفة. قد قام 
خيلي كار (حُب)  ..

سيـحيون لـيسوا أول من احـتفل بعـيد للـحب  فالعـراقيون هم أول من لـكن ا
جعل للحب عيد في العهد سومري5000 ق.ب .

ان الـعراقيون قـبل سبعـة االالف عام قدسّووا احلب واكـرموه وجعـلوا له الهة
وهي عـشــتـار (اي-نـانــا)  وهم اول من وضــعـوا يـوم وعــيـد لــلـحب يُــحـتـفى

ويُحتفل به اجلميع  هناك حكمة سومرية تقول
(من ال يعرف كيف يحب اليستحق أن يعيش)

اول عـيـد حب رسـمي مـسـجل ومُـوثق في الـتـاريخ كـان في ارض الـرافـدين 
ـلك  حــمـورابي ــلك ســامـســو ايـلــونـا (ابـن ا فـفي نـص ادبي مـنــسـوب الى ا
1721-1749ق. م) يعود الى العصر البابلي القد ومكتوب على لوح

سـمي (نشيد سـامسو ايلونـا) واللوح مكون من  50سـطراً وفيه االلهـة إينانا
لـك سامسوايلونا يتـحدثان عن عيد احلبـوهما جالسان الى وليـمة تتخللها وا
ـفعم باحلب خـاصية الـتطهـير من الذنوب ـوسيقى  حـيث كان لهذا الـعيد ا ا

قدسة  وجاء في النص : واثار الرغبات العاطفية وادارة الطقوس ا
وسيقى التي تشرح القلب لك بكل حيويتي  ومع ا انا ا
مكان االستمتاع حيث الوليمة التي فيها العسل واخلمر

يبدأ انشاد النشيد الناعم اخلاص بالتعز
يالئم حفالً لعيد احلب

الذي يزيد النزوات  حيث ارقص انا مبتهجا
لكة التي على مائدتي حتب التجمع فا

ذنب)  وتعمل على اعادة احلياة الى االنسان فهي تطهر (ا
 السيدة الصبوحة  السيدة ذات الفأل احلسن
ساء والتي تشرق في اجلبال كوكبة الصباح وا

مليئة باحلب
فاتن تزخر با
قدسة رأة ا ا

واينانا بوجها الباسق و ريعان الشباب
عة براقة  تنظر اليه  وعيون مبتهجة  ذات 

الى سامسو ايلونا العادل
ا انه جميل  فهي تثير الرغبات العاطفية طا

ووجهها الالمع  تبدو مليئة بالشهوة
وتتقدم نحوه من اجلانب الثاني

فيغرم بشكلها اللذيذ
والقلب مليء باحلنان 

لك  وتهمس إينانا فيحتضنها ا
سامسو ايلونا  انت حجر كر المع 

كشجرة نحبها و نقدسها  
قدس الذي يزدان بالفرح ستنعم بسالم العيد ا

سامسو ايلونا  انا فألك احلسن
 وانت تظهر احلماية و الرعاية لي

لكي كل شيء مبهج واقف على العرش ا
إينانا تبقى على جهة اليم
والى جانبها سامسو ايلونا

قدس يرقصان حول الكأس السحري ا
قدس وبكل هدوء يرددان النشيد ا

نحن سوف نؤدي الطقوس
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الـــدار  لـــكن األسف لـم يــنـــصب عـــلى
الــــراحل واقــــعـــاً  لــــكن عــــلى تـــداول
أخــبــاره وتـنــاقل ســيـرته  فــقــد كـانت
مـشـاكـله مـصـدراً لـسـد الـفـراغ  ومدار
حـديث اجملـالس  حتـى صرّح الـبعض
صدر األهم لـلخبر بـأسفه على غـياب ا
. ويــبـــدو أن حــال الــعــراق كــمــا حــال
ـرحّل قـسراً  اجلـار الـراحل خـيـاراً  ا
فـــقــــد راحت أخـــبـــاره مـــدار ومـــحـــور
ـية واإلقـلـيمـية  نـشـرات األخبـار الـعا
بـــدأت احلــــرب  ال لم تـــبـــدأ احلـــرب 
األمـر ال يعـدو قصـف متـبادل  ال بدأت
احلــرب فـــعالً  انــتــهت احلــرب  ال لم
تـنته احلرب  لكن األمر محض هدنة 
احـــتـل الــعـــراق اجلـــارة الـــكـــويت  ال
األصـل أستعاد الفرع  ال الكويت دولة
مــسـتـقـلــة  هـو احـتالل  ســيـنـسـحب
العراق من الكويت  ال لن ينسحب  ال
ســـيـــنــســـحب صـــاغـــراً  دخـــلت فــرق
ستهدفة  ال لم واقـع ا الـتفتيش الى ا
يُــســمح لـهــا بــالـدخــول  ال دخـلت  ال
ضُــلــلت  تــقــريــر الــلــجــان اخملــتــصـة
بـالـتفـتـيش سـلبي  ال إيـجـابي  ال هو
لـيس إيجـابي ولكـن فيه تـطور  هددت
ـلــتـحــقـ بــهـا ــتـحــدة وا الــواليـات ا
بـــاحــتالل الـــعــراق  ســتـــحــتل قــوات
الــتــحــالف الــعــراق  ال لن حتــتــله  ال
سـتــقـدم عـلى هـذه اخلـطـوة  لن تـقـدم
عـليـها  سـتنـسحب الـقوات االمـريكـية
مـن الـــعــــراق  ال لن تــــنـــســــحب  هي
انـسـحبت فـعالً  ال هي جلأت لـلتـورية
ـدرب  ال هي ـستـشارين وا بـغـطاء ا

جـديـد  واحلـصـيـلـة اخـبـار يـتـداولـهـا
اجلــوار  وحـكــايـات مــرويـة ال أسـاس
لــهــا غــالــبــاً  والــســيــرة عــلى لــســان
اجلـمـيع  وأنبـاء اخملتـلفـ حديث من
ال حــديث له  أو حـديث األمــسـيـات إن
ـنــطـقـة لم يــكن هـنــاك مـســتـجــد في ا
والنتيجة أسرة مفككة مجزئة  إخفاق
األب فـي الــــــعـــــمـل  فـــــشـل األوالد في
الـدراسـة  مـظاهـر اإلهـمال بـاديـة على
ــنـزل  الـصــغـار في الـشــارع جتـنـبـاً ا
ـراهـقـ يـرتادون لـرؤيـة االشـتـباك  ا
ـقاهي حد اإلقـامة  حتاشـياً لشـظايا ا
االشــتــبــاك  الــذي قــد يــنـالــهـم بـفــعل
الـتدخل لفض االشتباك . قررت األسرة
اجلـالء في محاولة لـلهروب من تراجع
الــســيــرة  وجتـنـب حـديـث اجملـالس 
ورغــبــة في إنـقــاذ مــا تـبــقى إن تــبـقى
شـيء  وفي ليلـة ظلمـاء جلت األسرة 
وطـلع الـفـجـر ثـم الصـبـاح وقـد اصـبح
الـبيت خالياً من مقتنيات النازح حتت
جـــنح الــظالم  تــأسـف اجلــمــيع عــلى
نـــزوح األســرة  وجالء اجلــار  وتــرك

ـنصـرم كان لـنا في ثـمانـينـيات الـقرن ا
جـــار فـي مــديـــنـــة الـــنـــجـف األشــرف 
تــــتــــصـــدر أخــــبـــاره وأســــرته حــــديث
الـدربـونة آنـذاك  األب يـضرب أبـنائه 
زوجـته تخـرج الى بيت أهـلها  الـبنات
يـــلــتــحــقن بـــاألم  عــادت الــزوجــة الى
بـيتها  ال لم تـعد  تدخّل األهل واجلار
فـي الصـلح بـ الـزوج والـزوجة  ال لم
يـتدخل أحـد  ال تدخل االثـنان وال تزال
مـحاوالت الـصلـح جاريـة  الزوج أبدى
مــرونـة  الـزوجـة مـوقـفــهـا مـتـصـلب ال

تقبل الصلح  تدخّل اجلار اآلخر .
ÃËe « XO  

طـلـبت الزوجـة فـرصة لـلتـفـكيـر  صرح
الـزوج أن صــبـره سـيـنـفـذ قـريـبـاً  جلـأ
الــزوج الى احملـكـمــة  ال لم يـلــجـأ بـعـد
لـــكــنه هـــدد بــذلك  وبـــعــد تـــوســطــات
وجـاهات ومراسيل  عادت الزوجة الى
بـــيت زوجـــهـــا . لم تـــمضِ ســـوى أيــام
قـالئل عادت الزوجة الى بيت أهلها في
زعل  بـعد خـصومـة جديـدة مع زوجها
ـفـاوضـات والـتـوسـطات من  وعـادت ا

ـــــصـــــالح  األروقـــــة  وتــــــعـــــارض ا
واخلـشـية من الـقـادم حسب  لـكن هو
نــــتـــــاج دعــــوات الــــقــــائـــــمــــ عــــلى
الـفـضـائيـات أيـضاً  وتـضـرع وسائل
اإلعـالم عـلى أن ال يــعـود الــوئـام  وال
يــلـتـئم الـشـمـل  وال يـتـوحـد الـصف 
سـاحة فـفي ذلك كـسـادها  وضـيـاع ا
ـصدر اخلبـر وفضـاء التغـطية األكـبر 
 ولـكن على اجلميع أن يـطمأن ساسة
واعـالم  جـــار وشــــقــــيـق  مـــنــــتــــفع
ومـتضرر  قريب وبعيد  عالم وإقليم
 أن االضـطراب السـياسي في العراق
قــدر مــحــتــوم  وحـاضــر ومــســتــقـبل
مــرســوم  لالعـتــقــاد أن في انـتــعـاش
الـــعـــراق كـــســـاد اآلخـــر  وفـي زهــوه
غـــيـــاب حـــديـث الـــعـــهـــد  وفي أمـــنه
إضــــطـــراب مـن أخـــفى خـالفه بــــنـــقل
ـــعــركــة الى من قــضـى جل تــاريــخه ا
يـحمل وزر اآلخـرين  وبالـقطع أن من
ـــــؤمـــــرات  ويـــــضع راح يـــــحــــــوك ا
ـــوازنـــات  اخملــــطـــطــــات  ويـــضـع ا
ويـجـند الـعمالء  عـلى حق  فالـعراق
وت  قد يـجف نهره ـرض وغيـره 
لــكن مــنـبــعه حي  وقــد جتـدب أرضه
لــكــنـــهــا ال تــلــبث أن تــنــتــعش  وقــد
يــحـاصــر عـلـمــائه لـكـن نـتـاجــهم بـاقٍ
ــتـد  الـشــرف في نـسـائـه والـغـيـرة
عـنـد رجاله والـثروة في ارضه والـعلم
عـــنــد كـــفـــاءته  شـــعــبه مـــتـــصــالح 
وقـومــيـاته مـتـعـايـشــــة  وديــــــانـاته
مـؤتلفــــــة  فحق علـى غيره اخلوف 

يمون . وله العود ا

اخملـــتـــلــــفـــ  ال حـــاجـــة لـــلـــذهـــاب
لـلـمـحـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا  األمـر
بــائن بــيــنــونــة كــبــرى  ال هــو بــائن
بـينونة صغـرى  ال األمر مختلف فيه
وعــــلــــيـه  تــــنــــتــــهي واليــــة رئــــيس
اجلــمـهـوريـة بــانـتـهــاء مـدة الـثالثـ
يـــومــاً احملــددة لـــلــتـــرشــيح  وإن لم
يــنــجـــز االســتــحــقــاق  يُــعــلن خــلــو
ـــنــصب  وســـيــحـل مــحـــله رئــيس ا
مـجـلس الـنـواب  ال ليس هـنـاك خـلو
نصب خال  هو ليس للمنصب  ال ا
خــال  نـلــجـأ لــلـمــحـكــمـة االحتــاديـة
الـعـليـا  ال أرهـقنـا احملـكمـة ال حـاجة
لـذلـك  ال قـولـهـا الـفـصل ولـيس عـلى
قـولها معقّب  وسيعقب هذا السجال
ســجــال أكــبــر  من ســيــرشح رئــيس
مـجــلس الـوزراء  الـتـرشـيح لـلـكـتـلـة
الـنـيـابـيـة األكـثـر عـدداً  ال الـتـرشـيح
تــــوافــــقـي  لم يــــحــــدث الــــتــــوافق 
ســـيـــحــدث الـــتـــوافق  ال لن يـــحــدث
الـتوافق  تـدخل الصـديق  ال إشاعة
لـم يـتــدخل الـصــديق بـعــد  ال تـدخل
وتـوسط ونقل وجـهات النـظر  توفق
همته  ال ال يزال يحاول  الـصديق 
ال تـوق ولـكـــــن لــــم يـتســـرب اخلـبر
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 ويـبـدو أن مـا يـعيـشه الـعـراق الـيوم
مـن تـالحـق األحــــــــــداث  وتــــــــــداخل
ـلـمـات  وتـعـمق ـواقـف  وتـتـابع ا ا
األزمـات  واسـتـمـرار االضـطـرابـات 
ـؤمرات  وتـخـطيط هـو لـيس نتـاج ا

وافقة احلكومة انـسحبت ومن تبقى 
الـعراقـية  أعـلنت نتـائج االنتـخابات 
ال لم تـعلن ولكن هي مجـرد تسريبات 
ال أعــلــنـت بــشــكل كــامل  ال الــنــتــائج
جـزئـية  ال أعـلنت بـصورة نـهائـية  ال
اإلعـالن أولي  االنتـخـابـات نـزيـهة  ال
مـزورة  ال هي نزيهة شابتها خروقات
بــسـيـطـة ال يــعـتـد بــهـا  ال اخلـروقـات
فـيها كبيـرة  تشكلت الكـتلة األكبر  ال
لم تـتـشـكل بـعـد  هي لم تـتـشكـل ولكن
بـانت مالمـحهـا  ال الضـبابـية تـلفـها 
ـشهـد  أختـيرت والـتأويالت تـتسـيد ا
هــيــأة رئــاسـة مــجــلس الــنــواب  نـعم
اجنـز االستحـقاق  فُتح بـاب الترشيح
لـرئاسـة اجلمهـورية  نـعم فُتح ودققت
ـتــرشــحـ  ال لـم تـدقق  ال مــلــفــات ا
دقـقت ولكن تشـوبها الشـبهات  أصدر
الـقـضاء اخملـتص قرار بـإقصـاء بعض
ـتـرشحـ  ال هـو مجـرد امر والئي  ا
ــوقــوف  ال لن يــعـود  ال وســيــعـود ا
ســيـعـود واأليـام بـيـنــنـا سـجـال  فُـتح
بـــاب الــتـــرشــيح مـــجــدداً لـــلــراغـــبــ
ــعـركــة االنـتــخـابــيـة  ال لم بــخـوض ا
يُــفـتح  ال فُـتح من جــديـد ولـكن خالفـاً
لـلقانون والـدستور  ال ليس بـاخملالفة
ترشحـ السابق لـهما  سقط حـق ا
فـي الـــتـــرشح مـــجـــدداً  ال لم يـــســـقط
حـقـهم في ذلك  ال نـقـيس عـلى إخـفاق
ـــكـــلف بـــتـــشـــكـــيل رئـــيـس الـــوزراء ا
احلـكومـة  ال القيـاس غيـر صحيح  ال
صـــحــيح كـالهــمــا فـــرع تــنـــفــيــذي  
احملـكمة االحتاديـة العليـا الفيصل ب
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اعـلن االحتاد الـعـراقي لكـرة الـسلـة عن مـشاركـة فريق مـنـتخب اربـيل في بـطولـة اجلـمهـوريـة وذلك للـمرة
شاركة االولى بتـاريخ النادي. وقال عـضو احتاد الـسلة خالـد جنم في تصريح صـحفي إن اربيل قـررت ا
نتخبات احملافظات وذلك عبر بوابة بطولة اجلمهورية للناشئ الول مرة في بطـولة اجلمهورية اخملصصة 
ـقـرر اقـامـتـهـا في مـحـافـظـة دهـوك. واوضح جنم أنـهـا بدايـة جـيـدة تـبـشـر بـخـيـر لـعـودة مـنتـخب اربـيل ا

نتـخبات. وب انه  ـشاركة في تطـوير سلـة ا للمـشاركة الول مـرة بالبطـولة معـرباً عن امله بـأن تسهم ا
ارسـال اسمـاء العبي أربيل حتت  16 سنة العـتمادهم رسـمياً لـلمشـارك في بطـولة اجلمـهورية لـلمنـتخبات
قبـلة مشيراً إلى أن بـطولة اجلمهوريـة للناشئـ حددت اقامتهـا في دهوك للفترة من  18 ولـغاية  23 من ا

الشهر اجلاري.
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سـيـكـون ملـعب الـنـجف عـلى مـوعد
مع مـبـاراة مــهـمـة ضــمن االسـبـوع
احلـــادي والـــعــشـــرين مـن الــدوري
ـمـتـاز جتـمع اصـحاب االرض في ا
ركـز السادس  32 نقـطة والطالب ا
ـــركـــز الـــرابع 37 ولن تـــكـــون فـي ا
االمـور سـهلـة علـى الطـرفـ كونـها
ـبــاريـات الــتي يــتـعــ الـفـوز من ا
فـيـهـا حـيث كــتـيـبـة حـيـدر عـبـودي
التي تقدمت للموقع احلالي بالفوز
عـلى الديـوانيـة تـسعى لـلعـمل على
جتاوز االخـتبار الـصعب ومـشاركة
اجلـويـة موقـعه وهـو الذي اسـتـفاد
من مـــواجــهـــات الــضـــيــوف وبــات
مـنـافـسا يـفـكـر بجـد لالسـتـفادة من
ـقــبـلـة وتـصـعـيـد الـرهـان الـفـتـرة ا
ليس عـلى عـلى مبـاريات عـقر الدار
رغم حتقـيق اكثـر من نتـيجـة ذهابا
لــكن الــتــوازن مـطــلــوب وســيــلـعب
النـجف حتت ضغط االنـصار الذين
يقدرون طبيعـة واهمية اللقاء الذي
يحسبون لة كثيرا فيما تظهر رغبة
الــطالب جتـاوز حتـديــات الـسـقـوط
ر من الشرطة والـتراجع رابعا ما ا
يــــضع الــــصــــفـــوف حتـت تــــقـــد
ــسـتـوى و الى الـعـودة الـسـريـعـة ا
ـنافسة طـلوبة ومواقع ا للنـتائج ا
احلـقـيقـيـة ومحـاولـة خوض الـلـقاء
بصفوف متكاملة عبراللعب بتركيز
ــهــمــة لـيــست النــهم يــدركــون ان ا

بالسهلة.
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ة ويسعى الصنـاعة حملو اثار هز
ـوقع الـسابق الـزوراء واسـتـعـادة ا
عـنـدمـا يـضيف الـقـاسم احـد الـفرق
الـتي استـمرت تـقدم نـفسـها بـرغبة
واضـحـة وبــطـريـقـة جــيـدة ويـؤمن
بـقـدرات عـناصـره الـتي قـدمت لـقاء
مـهم امـام اجلـويـة فـيـمـا يـتـوقع أن
يــظـهـر اصــحـاب االرض عـلى واقع
الـتحـدي الهمـية الـنتـيجـة ويحـتاج
الـكـرخ الـذي يـستـقـبل زاخـو لـلـفوز

حتت اي مــسـوغ كــان وان يــحــشـد
ا ـهمة صـعبـة طا جهـود عنـاصره 
يـفـكـر باخلـروج من مـنـطقـة اخلـطر
الـتي عـاد لـهـا لـلـمـرة الـثـالـثـة بـعـد
تــعـــادلـه مع نـــفط الـــبـــصــرة عـــلى
الــــطـــــرف اآلخــــر يــــســـــعى زاخــــو
الســتــعــادة تــوازنه بــعــدمــا خــسـر
ـاضي ـو قع الــدور ا الـنــتـيـجــة وا
وسـيـكـون امـام مـهـمـة مـزدوجـة في
ـوقع حتــقـيق الـفـوز و السـتـعـادة ا
الــســـادس وهـــو مـــا يـــبـــحث عـــنه
الضيوف بـعد البدايـة اخمليبة امام
نـوروز الـذي اسـتـفـاد كـثـيـرا مـنـهـا
حيث ترك منطقـة الهبوط واالنتقال

لـلمـوقع اخلامـس عشـر الذي يـكون
قـــد اعــد الـــعــدة وحـــشــد اجلـــهــود
للدفـاع عنه عنـدما يحل ضـيفا على
طـلوب الـنفط واالمل فـي الظـهـور ا
والـــســـعي خلـــطف كــامـل الــنـــقــاط
والـعــودة بـاالنـتــصـار الـثــاني لـكي
يجـعل من نفسه مـنافس قوي فـيما
العـاصمة بـقيادة يظـهر هدف ابـناء
بــاسم قــاسم اخلــروج بــكل فــوائــد
ـبـاراة واليـريـد ان تتـكـرر اخلـيـبة ا
مرة اخرى بعد التفريط بالتقدم مع
مـيـســان والـعـودة بـتــعـادل مـخـيب
ويـــظــهــر مـــرشح لــلــحـــسم في ظل
الـفـوارق الـتـي يتـمـتـع فيـهـا والـتي

تعززت في اآلونة األخيرة وشكل.
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ـتـصدر وتـعـود الـفـرقة اخلـضـراء ا
بـاسـتـحـقـاق بقـيـادة مـؤمن سـلـمان
السـتـقـبـال الـكـهـربـاء الـذي اسـتـمر
يـقـدمـها بـافـضـل طـريقـة جـيـدة من
جـــولــة الخـــرى وجتــاوز حتـــديــات
الــلــقــاءات بـثــقــة كــبـيــرة واضــافـة
الـنـقـاط بـعـدمـا وسع الـفارق الى17
نـقـطـة مع اقـرب مالحـقـيه واسـتـمر
ــشــاركــة عــبـر يــقــتــرب من هــدف ا
عـــطـــاء وجــهـــود الالعـــبـــ الــذين
يــــحــــضــــون بـــدعـم جـــمــــاهــــيـــري
ـبـاريات ووضـعـها واالسـتـمـتاع بـا

ــتــلك ــصــلــحــته دون مــشــاكل و
الــصـدارة بــكل شـيء الــذي يـخــلق
نـــوعــا من اجـــواء الــنــتـــائج الــتي
يـخـطط اليــقـافـهـا وعـرقــلـتـهـا لـؤي
صـالح الـــذي يـــبـــحـث عن ضـــربـــة
ـــوسم في حتـــقـــيق الـــفـــوز عــلى ا
الــشـرطـة بـعـدمـا فـشل اجلـمـيع في
ــتـــصــدر و ســـيــكــون الـــنــيـل من ا
ـثابـة اللـقب للـكهـرباء الـذي يريد
ـمـيـزة اسـتـعــادة ذاكـرة الـنـتــائج ا
ايام الزمن امام الكبـار لكن التفكير
مـنـصب عـلى تـقـد االنـتـفـاضة. و
سـيـكـون أمـ فـيـلـيب وجـهـا لوجه
ـيـنــاء بـعــد تـسـلم امـام جــمـهــور ا

اضي وسـيكون هـمة منـذ الدور ا ا
امــام مـرحـلــة كـامــلـة يــتـعـ عــلـيه
ـطــلــوب لـتــغـيــيـر اتــخــاذ الـقــرار ا
ظهر الغير الئق واخمليب وايقاف ا
ـيــنــاء دون تــوقف وتــلـقي نــزيف ا
اخلـسـارة الـثـامـنـة من اربـيل الدور
ـــاضي مـــا يــــضـــعه حتت ضـــغط ا
الـنـتـيجـة امـام االخـوة االعـداء نفط
الــبـصـرة الــتي سـتــكـون مــخـتــلـفـة
السـبــاب مـعــروفـة و االمــر يـتــعـلق
ـيـنـاء بـاحلـد من غـضب جــمـهـور ا
الـذي يـامل من يـتــحـمل مـسـؤولـيـة
قــيـــادة الـــفــريـق وانــتـــشـــاله امــام
حتقيق هـدف التغـير بعدمـا استمر
الــبــقــاء لـــلــيــوم والزال بـــعــيــد عن
ــتـــنــاول النـــعـــدام فــرص الـــفــوز ا
وضـعف الـتـنـظـيم وحـالـة الـتـراجع
ـســتـمـرة وفـقــدان طـريـقــة الـلـعب ا
سار قبل فوات القادرة على تغير ا
ــيـنـاء األوان واالمل في ان يــعـود ا
بـاريات االرض ولو من بـعيد ومن
بـــاب عــسى ولـــعل ان يــعـــثــر عــلى
احلل الــذي يـســعى نــفط الــبــصـرة
عــرقـلـته بـعـيـدا عن كل االعـتـبـارات
بـعـد تـدهـور نتـائـجه االخـيـرة لـكنه

يناء. في وضع افضل تماما عن ا
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وتسـتمـر يوم غد الـثالثاء مـباريات
ذكور باقـامة اربع مباريات الدور ا
وفــيــهــا االمــانـة واربــيـل والـزوراء
والديـوانية ونـفط الوسط ومـيسان
واجلـويــة وسـامـراء فــيـمـا ســتـقـام
ــكن ان في اجملــمــعــة مــبــاراتــان 
الــثــانــيــة لــلــدرجــة االولـى وفــيــهـا
يـســتـقــبل ديــالى الـســادس كـربالء
ــرور من ــتــصــدر وكــله امل في ا ا
همة لتعزيز موقفه والتخلص من ا
مالحقة الناصرية الذي يامل يتعثر
كـربالء ليـتـقدم لـلـصدارة الـتي بقي
يـنتـظـرها من وقت عـندمـا يـستـقبل
ـــقــدور ـــتـــذيـل بــابـل و احملـــبط ا
ــرور مـنه وخــطف كــامل الــنــقـاط ا

دون مشاكل. Í—Ëœ∫ احدى مواجهات دوري الدرجة االولى بكرة القدم
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ـنـتـخب الـوطني في ـدرب الـعـراقي عـبـد الغـني شـهـد لـقيـادة ا بـاخـتـيار ا
ـرتقـبـ في اخـر جـوالت الـدور احلـاسم مع فـقـدان االمال اسـتـحـقـاقـيه ا
ـلـحق االسيـوي نـظرا لـتـشـابك االوراق وقلـة حـظوظ ـباريـات ا بـالـلحـاق 
ـدرب الـعـراقي شـهـد  اثـبـات احـقـية ـنـتـخب الـعـراقي فـانه يـبـقى عـلى ا ا
نتـخب الوطني وسط اجلدلـية التي كانت ـدرب احمللي وجدارته بقـيادة ا ا
ـكانية الـتعاقد درب احمللي وا قـائمة قبـل اعوام قليـلة من اثبات جـدارة ا
ــنـتـخب الى ســفن الـبـطـوالت مع مــدرب اجـنـبي قـادر عــلى االبـحـار مع ا

همة.. واالجنازات ا
ـنـتـخـبـنـا السـيـما ودعـونـا نـتـجـول في اغـلب تـلك احملـطـات الـتي حتـقـقت 
ـطرزة الـوحـيـدة عـلى فانـيـلـته والـتي تـعبـر عن االجنـاز االسـيوي جنـمـته ا
ـتحقق قبل نحو عقـد ونصف العقد حيث كانت تـلك البطولة نتاج جدارة ا
درب الالعب الـعراقي بكل افضـليته مع حتـقيق افضلـية ضئيلـة لصالح ا
الـبـرازيـلـي فـيـيـرا الـذي لم يـحـسن تـوظــيف ذلك االجنـاز لـصـاحله بـدلـيل
جتــواله مع االنـديــة دون ان يـتـمــكن من تـكــرار اجنـازه الـنــخـبـوي مع اي
نتخب الوطـني في بطولة كاس اسيا التي مـنتخب تماما مثلـما حققه مع ا
ــتـحــقق قـد انــعــكس بـشيء من ـا كــان االجنـاز ا جــرت عـام  2007 ولــر
الـسـلب عـلى واقع كـرتـنـا العـراقـيـة فـمـنـذ ذلك العـام لم تـشـهـد اي بـطـولة
ـهم الـلهم ـنتـخـبنـا الـوطـني مثـلـمـا حقق ذلك االجنـاز ا جـدارة وافـضلـيـة 
بـتحقيقه بـعض البطوالت ووصوله لـلمباريات لنـهائية لبـطولة كاس اخلليج
ـسـتـوى الـذي يـؤهلـه للـحـفـاظ عـلى وتـيـرة مـسـتـويات لـكـنه لم يـقـدم ذلك ا
العـبيه او يـنـجح بتـقد مـواهب كرويـة قـادرة على لـفت االنتـباه والـدخول
ية وهذا ما هارة العراقية الى ابواب االحتراف الـفعلي في االندية العا بـا
صري محمد صالح الذي لعب دورا يـعيدنا لالذهان الى مكانـة الالعب ا
صري ابان البطـولة االفريقية الـتي اختتمت مؤخرا مـحوريا في منتخـبه ا
ركز الـوصافة في صـري  نـتخب ا في الـكاميـرون فبالـرغم من اقتـناع ا
ـذكـورة فان اغـلب احملـلـلـ تـوقـفـوا عـند دور الـالعب احملوري الـبـطـولـة ا
الـذي لعـبه الالعب صالح مـوظفـا ما حـازه من مـستـويات مـهمـة مع ناديه
ارثـوانية ـباريـات ا االنـكلـيزي لـيفـربول كـما ازال ارهـاق تلك االسـابيع وا
الـتي خاضها فـريقه ليـفرط بفرصـة نيل استراحـة ليعـجل باللحـاق بفريقه
االنــكـلــيـزي خلـوض مــبـاريــات اجلـولــة اجلـديــدة من الــدوري االنـكــلـيـزي
ـقارنـة مع زمـيله الـسـنغـالي سـاديو مـاني الـذي مازال يـحـتفل بـنـصيل بـا

منتخبه البطولة االفريقية للمرة االولى في تاريخه..
ونـعـود لـلـمـدرب شـهـد وامـكـانـيـة ابـراز االسـتـحـقـاقـاتت الـقـادمـة بـكـونـها
ـدرب العراقي وقـدرته على قيـادة العقلـية اخلاصة حتـديات تثـبت احقية ا
بـالالعب وابعاد كل ما عـلق بها من انتقادات واقـاويل ابرزت عدم احقية
نتخب باريات ا بـعض الالعب ونضوب مسـتوياتهم من خالل خوضهـم 
قارنـة مع ما يـقدمـونه من مسـتويات مع انـديتـهم فهل سـينجح الـوطني بـا
ـطلوب ـدرب عبد الـغني شـهد في حتفـيز الالعبـ وتوجـيههم الـتوجيه ا ا
ـبـاريات من اجل تـقـد مـا يـلـبي طـمـوح الشـارع الـريـاضي لـكي تـكـون ا
ثـابة محـطة مـصاحلة لـلجمـاهيـر الرياضـية التي نـتخب  االخـيرة لهـذا ا
ـنتـخب وفـقـدان الـنـقاط ـرارة واخلـذالن بـعـد انـتهـاء مـبـاريـات ا تـشـعـر با
الـسهـلة من جـراء استقـبال اهـداف من اخلصـوم دون ان تكـون مؤشرات
باريات تدعو الى ان تكون االفضلية الـنسبية للمنتخب العراقي من تـلك ا
ؤهـلـ عـلى قلب تـلك الـنـتائج او من خالل خالل الـتـاخر بـزج الالعـبـ ا
ـنتخب في تغيـير تلك النتـائج واالستئثار ـتلكها ا هارات التي  تـوظيف ا
ـنـتخب مـثـلـما غـاب الـفوز عن بـالـنقـاط الـثالثـة التي عـجـز عن حتقـيـقـها ا
درب ـنـتـخب مـنذ فـتـرة لـيـست بـالـقـليـلـة وحتـديـدا مـنـذ ان ودع ا نـتـائج ا
ـدرب الـهـولـنـدي ديك ـنـتـخب الـوطـني لـيـعـقـبه ا سـتـريـشـكـو كـاتـانـيـتش ا
ادفـوكات والذي عدت فتـرة قيادته للـمنتخب بكـونها االفقر فـنيا ولم تنجح
نتـخب العراقي ـهمة من جـانب ا ـتعطـشة للـنتائج ا بـان تقدم لـلجمـاهير ا
نتخب كن ان تهدي هـذا ا اي بـارقة امل فضال عن فقـدان النقاط الـتي 
ـلـحق االسيـوي وهي ذاتـها الـنـتيـجـة التي ـؤهل لبـطـاقة ا ـركـز الثـالث ا ا
نتخب االمـاراتي موظفا ثـباته على مـدربه باالضافة الى قـاتل من اجلهـا ا
ــكن ان يـعــول عـلــيـهم بــعض الالعـبــ االمـاراتــيـ الــذين 
ـا ســتـكــون مـتـارجــحـة مع خلــطف تـلك الــبـطــاقـة الــتي ر

افضلية نسبية للمنتخب االبيض اخلليجي!
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بغداد- الزمان
تـغـلب فـريق احلـشـد الـشـعبـي على
ضــيــفه فــريق ديــالى بـنــتــيــجـة 27
هــدفـاً مــقـابل  22ضــمن مـنــافـسـات
ـمتـاز لكـرة اليـد. واقيمت الدوري ا
ـبـاراة عـلى قـاعـة وسـام اجملد في ا
إطـار لـقـاءات اجلـولـة الـعـاشـرة من

رحلة االولى.  ا
بـاراة ظـهر واضـحا ومـنذ بـدايـة ا
حرص فـريق احلشـد الشـعبـي لكرة
الـــيــد في احلـــفــاظ عــلـى حــظــوظه
تقدمة لذلك راكز ا نافسة على ا با
باغت فريق ديالى في الوصول إلى
شباكه بالهجوم الضاغط والتمركز
الـصـحـيح في األمـاكن الـتي تـسـهل

من عملية التـسجيل خاصة بعد أن
نفـذ العـبـوه الواجـبـات الـتـكتـيـكـية
الــتي أســفــرت في نــهــايــة الــشـوط
االول عـن تــقـــدمه بــالـــنــتـــيــجــة 15
مـــقــابل  9 اهــداف لـــفــريـق ديــالى.
وعــاد فــريق احلــشــد الـشــعــبي في
ــبــاراة الـــشــوط الــثــاني لـــيــكــمل ا
ة وهمة عالية بالرغم من قوة بعز
ــنـــافس اال ان وصالبـــة الـــفــريـق ا
احلـشـد الشـعـبي قـاتل حـتى الرمق
االخير ليـبقى الفريق مـحافظاً على
ـباراة فـارق االهداف لـينـهي حكم ا
ــــبـــاراة بــــفـــوز فــــريق احلــــشــــد ا
الشعبي  27 هدفاً مقابل  22 لفريق

ديالى.
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متاز منافسات دوري كرة اليد ا

{ لندن- وكـاالت: توج تشيلسي بلقب كأس العالم لألندية
ـبـاراة لـلـمـرة األولـى في تـاريـخه وذلك بـعــد الـتـغـلب في ا
يراس البرازيلي بنتيجة  1-2  على ملعب النهـائية على با
مــحــمــد بن زايــد. وافــتــتح رومــيــلــو لــوكــاكــو الــتـســجــيل
لتـشيـلسي في الـدقيـقة  55 وعـدل رافـائيل فـيجـا النـتيـجة
ـيـراس في الـدقيـقة  64 ثم سـجل كاي هـافـيـرتز لـفـريق با
الهدف الـثاني للبلوز في الدقيقة 117. أتت احملاولة األولى
ـيراس فـي الدقـيـقة  4 بـتسـديدة من ـبـاراة لفـريق بـا في ا
دانـيـلـو من خارج مـنـطقـة اجلـزاء اصـطدمت بـقـدم سيـلـفا
وخرجت إلى ركنـية. وظهر تشيلسـي هجوميًا للمرة األولى
ـنـطـقة نـفـذها ـخالـفـة من عـلى حدود ا في الـدقيـقة  16 
مونت مسـددًا كرة مبـاشرة مرت إلى جـوار القائم. وحاول
روني مـبـاغـتة مـيـنـدي بـتـسـديـدة رأسـيـة من داخل مـنـطـقة
اجلـزاء في الدقـيقة  18 إال أنه كرته ذهـبت ضعـيفـة في يد
ــيـراس بــدايـتـه الـقــويـة احلـارس الــســنـغــالي. وواصل بــا
لـلمـباراة بـتسـديدة من دودو من خـارج منـطقـة اجلزاء في
الـدقيقة  24 ذهبت بقـليل أعـلى العارضـة. وعاد تشـيلسي
لتشكـيل اخلطورة بتسديدة أرضية من هافيرتز من خارج
مـنـطـقـة اجلـزاء في الـدقـيـقـة  26 لـكـنـهـا ذهـبت بـعـيـدًا عن
ـيراس تـلقى دودة تـمريرة ـرمى. ومن هجـمة سـريعة لـبا ا
سحـريـة داخل مـنطـقـة اجلزاء لـيـسـدد كرة أرضـيـة ذهبت
ـرمـى في الـدقــيـقـة 27. وتـعــرض تـشــيـلـسي بــعـيــدًا عن ا

لضـربة قوية في الدقيقة  31 بإصـابة جنمه ماسون مونت
ــــلـــــعب وحل مــــكـــــانه األمــــريــــكي وخــــروجـه من أرضه ا
بــولـيــســيــتش. وكـاد بــولــيــسـيــتش أن يــفــتـتح الــتــســجـيل
لـتـشـيلـسي في الـدقـيـقة  37 بـتـنـفيـذه خملـالـفـة عـلى حدود
ـنطـقة مـسددًا كـرة مبـاشرة ذهبـت أعلى الـعارضة. ورد ا
رمى ثم سدد عليه روني بـتسديدة قوية ذهبت بعيدًا عن ا
سـيلـفا صاورخـية مـن خارج مـنطقـة اجلزاء تـألق ويـفرتون
في إبعادهـا إلى ركلة ركنية. ومن تلك الـركلة ارتقى سيلفا
لـعـرضيـة مـسـددًا رأسيـة ذهـبت أعلـى العـارضـة ليـنـتهي

الشوط األول بالتعادل السلبي. 
W¹u  …b¹b ð

وبـدأ تشيـلسـي الشـوط الثانـي بتـسديدة قـوية مـن روديجر
من خــارج مـنـطــقـة اجلــزاء في الـدقــيـقـة 49  ذهــبت أعـلى
الـــعــارضــة بــقــلــيل. وافـــتــتح تــشــيــلــسـي الــتــســجــيل في
الـدقـيـقـــــــة   54 وذلـك بـعدمـا أرسـل أودوي عرضـيـة من
اجلـانب األيـسـر ارتـقى لـهـا لوكـاكـو مـسـددًا رأسـيـة قـوية
سكنت الشباك. وكاد بوليسيتش أن يضيف الهدف الثاني
نطقة سريعًا لـتشيلسي بتسديدة مقوسة من على حدود ا
في الـدقـيـقة  57  مـرت بـقـلـيل إلى جـوار الـقائـم. وحتصل
سة يد ـيراس على ركـلة جزاء في الـدقيقة   62 بـسبب  با
على سـيلـفا ونـفذ فـيجـا ركلـة اجلزاء بـنجـاح مسـددًا كرة

أرضية على يسار ميندي.
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ــبــيــة وصـل رئــيس الـــلــجــنـــة األو
الـوطــنـيـة الــعـراقـيــة رعـد حـمـودي
الـعـاصــمـة االيـرانـيــة طـهـران قـبل
ـبـي عـراقي قـلــيل يــرافــقه وفــد أو
الي وإثني يضم األميـن العـام وا
عشر رئيس إحتـاد رياضي مركزي.
ــــبـــيــــة في بــــيـــان ان وذكـــرت االو
ـرافق له حـظي حـمــودي والـوفـد ا
بــاسـتــقـبــال رسـمي رفــيع يـتــقـدمه
ـبـيـة االيـرانـية رئـيس الـلـجـنـة األو
رضـــا صـــاحلي أمـــيــري ونـــصـــيــر
عــبـداحملــسن ســفــيـر الــعــراق لـدى
اجلـمــهـوريـة االسالمــيـة االيــرانـيـة
وعـدد من أركـان السـفـارة العـراقـية
كتب بطـهران بـاالضافة لـعضـوي ا
بـية االيـرانيـة رضا الـتنـفيـذي لألو
رحـيـمي وعـبـدي إفــتـخـاري ومـديـر
ــبــيــة الــعـالقــات الــدولــيــة في االو
االيـرانــيـة فــريـد فـتــاحـيــان ومـديـر

الـعالقات الـعامـة محـمود عبـدالهي
ـنــتـخـبـات ومـديــر مـركـز مـراقــبـة ا
بــيـمـان فـخـري. وبـيـنت أن الـزيـارة
ـبــيـة الــعـراقــيـة تــأتي لـوضع األو
شـترك مـذكرة الـتعـاون الريـاضي ا

ــوضع ــبـــرمـــة بــ الـــبـــلــديـن  ا
الـتـنـفـيـذ اجلـاد من خالل الـلـقاءات
الـثـنـائـيـة الـتي سـيـقـيـمـهـا رؤسـاء
االحتــادات مع نــظـرائــهم واالطالع
العب عـلى أبـرز بـرامج االعـداد وا

ــــكن ان يـــفـــيـــد ـــا  و ســـواهـــا 
ــنــتـخــبـات الــوطـنــيـة الالعــبـ وا
ـبي الـعــراقـيــة. ويــضم الـوفــد األو
الـعـراقي ابـراهـيم الـبـهـادلي عـضو
ــكــتب الــتـنــفــيــذي رئــيس احتـاد ا
الـتايـكوانـدو وهـيردة رؤوف عـضو
ــكــتب الــتـنــفــيــذي رئــيس احتـاد ا
الـــطــاولـــة ورئـــيس احتــاد ألـــعــاب
الــــقـــوى طـــالب فــــيـــصل وشـــعالن
ـصارعة عبـدالكاظم رئـيس احتاد ا
ـبارزة وزيـاد حسن رئـيس احتـاد ا
وعـــــادل عـــــيـــــدان رئـــــيـس احتــــاد
الــكــاراتــيه وحتــســ عــلي رئــيس
احتاد الشراع ومحمد مزعل رئيس
احتـاد رفع االثقـال وعـلي البـلداوي
رئـيس احتــاد الـبـيــسـبــول ومـاجـد
صــــالح رئـــيـس احتـــاد الـــكـــانـــوي
ــوســوي رئــيس احتــاد وســمــيــر ا
اجلـودو ومهـند عـبد الـستـار عضو

احتاد السلة.
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بية مع نظيره االيراني في طهران رئيس اللجنة االو

بــرصــيـد  37 نـقــطــة. وفي ســيــاق مــتـصل
نتـخب الوطنيّ عـبد الغني التَقَى مـدربُ ا
ُـدربَ الـسابِق لـلـمـنـتخب زيـلـيـكو شهـد ا
ُـسـاعِـد ُــدربِ ا بـتـروفـيــتش الى جـانِبِ ا
ادري بوغرس ودارَ بينهم حوار وديّ إلى
جــانبِ احلَــديثِ عن األمــورِ الــفــنــيّـة الــتي
قبل.  نتخبَ الوطني ومِشواره ا تخصُّ ا
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ـدربُ الـسـابِق لـلـمُـنـتـخب الـوطني وقـدّمَ ا
بـتـروفـيـتش الـتَـهـنِـئـةَ لـشـهـد مـتـمـنـيـاً له
ُـوفـقـيــة والـنـجـاح في مــهـمـته اجلـديـدةِ ا
وإنه جــاهــز إلبــداءِ الــتَــعــاونِ في أي وقتٍ
كــــان. وفي الــــوقـتِ نــــفــــسه قــــدّمَ مُــــدرب
ـنــتــخب عــبــد الــغـنـي شـهــد الــشــكـرَ ا
والـعِـرفّـان لـلـمــدرب بـتـروفـيـتش عـلى
ِ أي تـــعـــاونه واســـتــعـــدادهِ لــتَـــقــد
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أعـلـنت إدارة نـادي الـطـلبـة الـعـراقي أنـها
ــدرب الــسـوري أنس مــخــلـوف سـلــمت ا
ـالية عقب الدفعـة األولى من مستـحقاته ا
إتمـام التعـاقد معه. وقـال الطلـبة في بيان
مـقـتـضب الـهــيـئـة اإلداريـة لـنـادي الـطـلـبـة
درب أنس مخـلوف الـدفعة األولى تسـلم ا
ـالـية. ولم تـكشف اإلدارة من مـستـحـقاته ا
عن قيمة العقد بـ الطرف إال ان مكتبها
اإلعـالمي نـشـر صـورا لـتـوقيـع الـعـقـد ب
درب مخلوف رئيس النادي علي حميد وا
ـران الـذي بـاشـر اجلـمـعــة مـهـمـته وقـاد ا
ــواجـهـة األول مع الـفــريق الـذي يـســتـعـد 
مستـضيفه الـنجف بعد غـد االثن ضمن
ـمـتــاز. يـذكـر أن اجلـولـة  21 من الــدوري ا
الطـلبـة يحـتل التـرتيب الـرابع في الدوري

ــكـــنــةٍ لــتـــحــقـــيق الــنـــتــائج مـــســاعـــدةٍ 
اإليـجــابـيــة. وحتـدثــا بــشـكلٍ مــفـصلٍ عن
ـنــتـخبَ اجلــوانِب الـفــنــيّـة الــتي تـخـصّ ا
ـقــبـلــة. كـمـا وضعَ ـرحــلـة ا الـوطــنيّ في ا
ساعـد ادري بوغرس آليةَ شهد للـمُدرب ا
ـا يخص عـملٍ معـينـة حسب احـتيـاجاته 
الـــتــحـــلــيلَ الـــفــنيّ لـــلــمـــنــافــســـ الــذين
ســيـــواجــهــون مـــنــتــخـــبــنــا الـــوطــنيّ في
ــؤهــلــةِ لــكـأس الــعــالم في الــتـصــفــيــاتِ ا
ـنـتـخب الـوطـني قـطــــــر 2022. يُـذكـرُ أن ا
ســـيـــخـــوض غـــمـــارَ آخـــر مـــبـــاراتـــ في
ونديـال قطـر في 3/24 ُؤهلـةِ  التـصفيـاتِ ا
و 3/29 أمـــــــــام كـل من
اإلمــــــــــــــــــــــــــارات
وســوريـا على

التوالي. درب السوري ؤقت  لنادي الطلبة خالل لقائه ا UI¡∫ رئيس الهيئة اإلدارية ا
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وجـــواد ســلـــيم في الـــعــراق. كـالهــمــا
اسـتوعبا  روح التغـيير التي جتسدها
 في حـريـة إبـداعـية ال حـدود لـهـا. بـعد
عـقود ال تزال أعـمالهم  مـليئـة بالرموز

واالسرار.
قـرأت  قبل أيام  كتاب عن حياة الفنان
بـيكاسو وعـنوانه (بيكـاسو والهجرة)
وشــعــرت بـــعــمق أثــر  الــهــجــرة عــلى
ـاط بيـكاسو الـفنيـة والذي مكث في ا
فـرنـسـا أكـثـر  من أربـعـ  سـنـة ومات
فـيهـا مهـاجرا.  كان يـعبـر بيـكاسو عن
الـم فراق احلـضن الـذي ال يتـخـلى عنه
سـافة وهو مـهمـا طال الزمن وبـعدت ا
الــوطن االم اسـبــانـيـا. شــعـرت وكـأني
اشـــــاركـه نـــــفس االحـــــســـــاس بـل كل

مهاجر يشاركه نفس االحساس. 
UJO½dOſ WŠu

ـقـالـة مـاعالقـة هـذا الـكـتـاب بـعـنـوان ا
(أوجه  الـشـبه ب الـفنـان جواد سـليم
والـفنان بـيكاسو). عـندما تـطلعت على
اشـهـر لـوحـة رسمـهـا الـفـنان بـيـكـاسو
وهي "غـيرنـيكـا" وجدت لـها شـبه كـبير
بـنــصب احلـريـة لـلـفـنـان جـواد سـلـيم
عـلما بأن  لوحة غيـرنيكا تسبق نصب

ـقـال تقـتـصـر على وصف كـتـابـة هذا ا
ومـقـارنـة وفضـول مـعرفي ولـيس نـقدا
فــنــيـــا ألن  مــضــمــون الــنــقــد الــفــني
ــعــاصـــر هــو الــوصف والــتــفــســيــر ا
ـسـاحة والـتـقـيـيم والـتـنـظـيـر وهـذه ا

عرفية. ليست من اهتماماتي ا
تـرك القرن الـعشرين عالمة كـبيرة على
ــا كــان الــفـن في أوربــا  والــعــراق. ر
ـعـتادين"  في أشـهـر  الـفـنانـ "غـيـر ا
الــقـرن الــعـشــرين بـيــكـاســو في أوربـا

سرح Èb²M∫ مشاهد من مسرحية (إيزدان) في باحة منتدى ا  

أشـهر  أعمـاله  ويعتبـر اكبر نصب في
الـعالم والذي يتجـاوز طوله اخلمسون

مترا.
رسـمت لوحـة غيـرنيـكا بـناء عـلى طلب
احلـــكــومــة اإلســـبــانـــيــة  من الـــفــنــان
بـيـكاسـو بـرسم لوحـة جـدارية تـعرض
في مـعـرض اسبـانيـا للـفن في باريس
كــذلك نــصب احلــريــة جــاء بــنـاء عــلى
طــلب احلـكـومــة الـعـراقـيــة من الـفـنـان

جــواد ســلــيم بــعــمل
جــداريــة تــوضع في
ســـاحــة الـــتــحـــريــر
تــعـبــر عن ثـورة 14
تــمــوز 1958 لــوحــة
بـيـكـاسـو مـقـسـومة
الـى ثالثـــة اجـــزاء
اجلــــزء الـــوســـطي
بـــــــارز ويـــــــأخـــــــذ
مــســاحــة كــبــيـرة
كـــــــــذلـك نــــــــــصب
احلــريــة مــقــسـوم
الـى ثالثـة اجـزاء
عــــلـى الــــيــــمـــ

ــــــثـل قــــــبل 14

ـا يـقارب 23 سـنـة. تـعطـيـنا احلـريـة 
شاهدة ايحاء بأن  الفنان جواد هـذه ا
ـكن أن  شاهـد لوحة غـيرنـيكا سـليم 
لبيكاسو وتأثر  بأفكارها  وأجواءها. 
لـوحة بـيكـاسو هي من أشـهر  لـوحاته
انية رسـمت على أثر  قصف طائرات أ
 مدينة غيرنيكا الباسط اإلسبانية  في
نـيسان 1937 وأسـفر الـقصف عن قتل
حـوالي 500 مـدني. أما  نـصب احلرية
جلـواد سـلـيم عـبـارة عن سـجل مـصور
صـاغه الفـنان عن طريق الـرموز حيث
أفـرد  من خاللـهـا سـرد أحـداث  رافقت
تـــاريخ الـــعـــراق ومـــزج خاللـــهـــا بــ
الـقد واحلداثة  حـيث تخلل النصب
الفنون والنقوش  البابلية  واالشورية
ة اضافة الى رواية والـسومرية القد

أحداث  ثورة  14 تموز 1958.
مـاهي أوجه  التـشابه ب جـواد سليم

وبيكاسو?
 1- ب لوحة غيرنيكا ونصب احلرية:
لـوحة بـيكـاسو هي من أشـهر  لـوحاته
رسـمها ومن اكبر لوحاته حيث جتاوز
طـولـها الـثـمانـيـة أمتـار  وامـام نصب
احلـريـة جلـواد سـليم يـعـتـبـر كذلك من

تـمـوز والوسط يـأخـذ  مسـاحـة كبـيرة
ـــثـل يــوم  14 تـــمـــوز امـــا اجلـــزء و

ستقبل. ثل ا االيسر فهو 
كل مـن اللوحة والنصب يحتويان على
االشـكـال التـالـية: حـصـان غاضب دون
فــارس ثـور كـبـيـر امـرأة  حتـمل ولـدا
مــيـــتــا لــهــا إمــرأة  حتـــمل مــصــبــاح
مـــضيء شــخـص رافع يــديـه لالعــلى

قرص الشمس .
ـا أن  الـدراسـات العـلـمـية تـعـتـمد
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وزيـر الـثقـافـة في اقلـيم كـردستـان تـلقى تـعـازي االوساط
الـــثــقــافــيــة والـــســيــاســيـــة لــوفــاة والــدته غـــريــبــة عــزيــز

بارام.سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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الدبـلوماسي والعسكري العراقي
ـــــتـــــقـــــاعــــد نـــــعـــــتـه االوســــاط ا
الدبـلوماسـية والعـسكريـة بعد ان
ــوت الـــســبت ســـائــلــ غــيـــبه ا

الرحمة لروحه الطاهرة.
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قـيم العـاصمـة االردنيـة عمـان صدر االعالمي العـراقي ا
ـسـتـشـرقـون له عن دار االديب بـعـمـان كـتــاب بـعـنـوان (ا
ـصـورين الرسـام الى مروا من هـنـا) ويضم  رحالت ا
مــصـر والــعـراق في الــقـرن 19. وسـيــقـام في وقت الحق

حفل توقيع للكتاب بعمان يتلوه حفل آخر ببغداد.
ÊUDKÝ ¡UNÐ

ـصـري طرح اغـنـيـته اجلـديـدة (رامي احلـمول) ـطـرب ا ا
عـبـر يـوتــيـوب ضـمن الـبـوم (سـيــجـارة) . كـلـمـات مـحـمـد

اخلضراوي أحلان محمد راجح وتوزيع ياسر ماجد.
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الـتشـكيلـية العـراقية ضـيفت دار الثـقافة والـنشر الـكردية
مـعـرضهـا إاللـكـتروني والـذي ضم لـوحـات حتمـل الكـثـير

من الصفات اجلمالية.
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ـلكـية لألفالم في اخملـرج الفـلسـطيـني تـعرض له الـهيـئة ا
االردن عـمـلـ يومـي الثـالثاء واألربـعـاء الـقـادمـ ويـتبع
عــرض كل فـيــلم نـقــاش مـعه وذلـك في سـيــنـمــا ومـسـرح

الرينبو بجبل عمان.
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رأة االعـالميـة الـعـراقـيـة والـنـاشـطـة في مـنـظـمـة حـقـوق ا
حـاضـرت مع النـاشط وطـبيب االسـنان مـصـطفى الـوندي
في ورشة افـتـراضـيـة اقـامتـهـا جـامـعـة كلـكـامش االهـلـية
نصات الرقمية لطلبة اجلامعات بعنـوان(واقع استخدام ا

- رؤية في التوجية االجتماعي و العلمي).
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ي االردني ضـيـفته مـكـتـبـة عـبد احلـمـيـد شـومان االكـاد
ـكتبة في حفل توقيع العـامة ضمن برنامج قراءات في ا
كتابه (صـناعة التاريخ الشفهي) بجلسة قدمتها الروائية

وداد أبو شنب.
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ـطربـة الـلـبنـانـية مـايـا دياب نشـرت ا
مــنـشــوراً جــديــداً عــبـر صــفــحــتــهـا
اخلـــــاصـــــة في مـــــوقـع الـــــتـــــواصل
ــنــشــور إحــتــفــلت اإلجــتــمــاعي وبــا
بـتحـقـيق أغـنـيـتـهـا اجلـديـدة (لـيـليي)
مـلـيـون مـشـاهــدة عـلى يـوتـيـوب بـعـد
يـومــ من طــرحـهــا وكــتـبـت (أجـمل
كن يحصل عليه أي فنان هو شي 
األصــداء اإليــجــابــيــة والــتــعــلــيــقـات
الـرائعـة عـلى عـمل اشـتـغل عـلـيه من
ـكـنة… قلـبه وقـدمه بـأفـضل طـريقـة 
تـعـلـيقـاتـكـم علـى لـيلـيـي كـبرت قـلـبي
كـتــيـر). ولــيــلـيي مـن كـلــمـات أحــمـد
ماضي أحلـان زيـاد بـرجي وتوزيع
مـوسـيــقي هـادي شــرارة واخـتـارت
دياب أن تطلـقها في فـترة عيد احلب
كـونــهـا أغـنــيـة رومــانـسـيــة عـاطــفـيـة
تـعـيدنـا مـن خاللـهـا الى الـلـون الذي

أحبّها اجلمهور فيه.

عـلى السـبب والنـتيـجة فـإذا  اعتـبرنا
كل مـن الـلـوحـة والـنــصب هـمـا نـتـائج
السـباب قد تكون مشتركة ب الفنان
 لـذا عـلـيـنـا الـبـحث عن هـذه االسـباب

فوجدنا: 
 2- الـــبــيت أول  مــدرســة فـــنــيــة لــكال
. ولـــــد بــــيــــكـــــاســــو في الــــفـــــنــــانــــ
عــــــــــــــــــام 1881 فـي بيت كان والده
فـنـان ورسام ودرس لـلـفنـون اجلـميـلة.
كــذلك جـواد ســلـيم ولــد في عـام 1919
فـي بـــيـت اشـــتــــهـــرت عــــائــــلـــته

بـالـرسم فـقـد كـان والـده احلـاج سـليم
. واخوته كلهم فنان تشكيلي

 3- بـــاريس: كــانت أول  رحــلــة خــارج
اسـبانـيا قـام بهـا بيـكاسـو هي باريس
عـاصمة الفن في أوربا في عــام  1900
ومـنها الـتقى بيـكاسو بالـفنانـة فرناند
اولــيـفــيـيـة  وكــانت فـنــانـة مــغـمـورة
عـشقها بيكاسو وظهرت في الكثير من

لوحاته.
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كــذلك جـواد سـلـيم كـانت اول رحـلـة له
خـــــــارج الـــــــعـــــــراق هي بـــــــاريـس في
عــــــــــــــام 1938 حــــيث درس فـــيـــهـــا

الـنحت ومـنهـا ذهب إلى لنـدن والتقى
بــالـفـنــانـة االنـكــلـيـزيــة ومـعـلــمـة الـفن
الـسـيـدة لورونـا ورافـقت جـواد سـليم

اته. حتى 
 4- كـل من بـيـكـاسـو وجـواد سـلـيم هم
تالمـيذ  مدرسـة الفن التشـكيلي  ولهم

ميول فكرية يسارية.
 5- توفى بيكاسو في عام 1973 وكان
يـحلم ان يـرى جداريه غـيرنـيكـا معـلقة
فـي مـدريــد اال ان حــلــمه حتــقـق بــعـد
مـوته بسـن قـليـلة كـذلك جواد سـليم
تــوفى في عـام 1961 و وضـع نـصب
احلـريـة في ساحـة التـحـرير في بـغداد

بعد رحيله.
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ركز الثقافي البغدادي اجلمعة افـتتح ا
ـاضيـة مـكتـبـة الـدبلـومـاسيـة والـوزير ا
ـــفــوض الــراحــلــة ســـهى الــطــريــحي ا
ـثـقـف بـحـضـور عائـلـتـهـا وجـمع من ا
ـــتـــنـــبي .وقـــال مـــديــر ورواد شـــارع ا
ـكـتـبـة ـركـز طـالب عـيـسى ان (هـذه ا ا
ـركز تـعتـبـر اخلامـسة من نـوعـها في ا
وخالل هــذه الــســنــة وتـــعــنى بــكل مــا
يــــخـص بــــغــــداد والــــعــــراق من كــــتب
ومـؤلفات عـديدة لشـخصـيات سيـاسية
وديـنية واجتـماعية ).كـما تقدم بـالشكر
لـعـائـلـة الـطـريــحي.فـيـمـا عـبـرت عـبـرت
عـائـلـة الــراحـلـة عن سـعــادتـهـا بـوضع
ــــركـــز و بــــ ايـــادي ـــكــــتــــبـــة في ا ا
الـباحثـ والدارسـ وطلبـة الدراسات

العليا.
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ـمـثلـة الـسـوريـة هـبـة نور إن (ال قـالت ا
مـانع لديهـا من االرتباط بـرجل متوسط
ــادي) مـؤكـدة أن مــا يـهــمـهـا احلـال ا
فـعالً هو (أن يتـحلى بصـفات الرجـولية
وحـنون عـلـيـهـا). وأضافت  في لـقـائـها
ـالعب بــــــأن مع بـــــــرنــــــامـج صــــــدى ا
شــخـصـيــتـهـا قــويـة وتـفــضل أن تـكـون
مــســيـطــرة في حــيـاتــهـا وعـالقـتــهـا مع
ـكن الـشــريك.وبــيـنت نــور أن ( شيء 
أن يـعيـشه اإلنسـان هو الـيتم) مـشيرة
إلى انـها (عـاشت حياة الـيتـيمـة وفقدت
والـدها في سن مبكر حـسب تعبيرها).
وعـلى الصعـيد الـفني فقـد اعتـبرت نور
أن( كل من سالفــة مـعـمـار وأمل عـرفـة
ــــــثالت وكــــــاريس بــــــشـــــار مـن أهم 
ســـوريـــة). وتــشـــارك نـــور حـــالــيـــاً في
مــســلــسل (جــوقــة عــزيــزة) إلى جــانب
الـفنـانـة نـسـرين طافـش والفـنـان سـلوم

حداد ونخبة من جنوم سورية.
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طــرحت الـفـنــانـة الـســوريـة أصـالـة
نــصــري اغـنــيــتــهــا اجلــديـدة عــلى
يــوتــيــوب وحتــمل عــنــوان تــقــول
تبغـاني وهي من كلمـات األمير بدر

بن محمد احلان بندر سعد توزيع
عــصـام الـشــرايـطي. ويـقــول مـطـلع
األغـنـية: (تـقـول تـبـغاني وتـبـغـيني
مــاجــيك اجـيـك لـوني عــلى الــكـوع
مـــاشي اســـرع من الـــطـــرف لـــرتــد
الجــــــيـك وجــــــيـك لــــــونـي طــــــريح
الـفـراشـي). وكـانت نـصـري فـاجـأت
جـمهـورها بـالتـغيـير اجلـذري الذي
أجرته في شعرهـا حيث تخلت عن
الـلون الـبـني الداكن لـتعـتـمد الـلون
األشــقــر. وظــهـرت أصــالــة في أحـد
الـــصـــالـــونـــات فـي أبـــو ظـــبي الى
جانب مـصفف الـشعـر هانـي جابر.
ونـشـر جـابـر مـقـطع الـفـيـديـو الـتي
عـلـقت فـيه أصـالة عـلى الـتـسـريـجة
وقـالت (طلـبت مـنه لون أشـقـر وهو
عرض عـلىّ لـون تاني وفـاجـئني به

الصراحة وقصيت شعري).

يوم ـتـوافق عـاطـفـيـا وعـقـلـيـا الـعـثور عـلـى الـشـريك ا
السعد االربعاء.

qL(«

تنصـرف اليوم للـقيام بـأعمالك اخلـاصة والتي كانت
مؤجلة منذ فترة لديك.

Ê«eO*«

عالقـتك بـالشـريك تبـقى صـامدة أمـام حتديـات الزمن
وقسوة الظروف.

—u¦ «

ـسـار الـعـاطـفي قـد تـعـترض ـشـاكل عـلى ا  بـعض ا
طريقك فحاول حلها بذكائك.

»dIF «

قـد تــشــعـر بــالـتــوتـر والــقـلق مـن الـدخــول في عالقـة
رومانسية طويلة.

¡«“u'«

دعوة اجتـماعية تتعرف بـها على أشخاص جدد لكن
ال تكثر في الكالم. 

”uI «

عـلـيك بـالـتـماسك تـشـعـر بالـقـلق من مـشـروع عـائلي 
واالطمئنان.رقم احلظ 8.

ÊUÞd «

فـضـولك قد يـقـتـلك  أجب علـى قدر الـسـؤال واجنز
ؤجلة. أعمالك الشخصية ا

Íb'«

ة ـقـبلـة حتـمل في طيـاتـهـا الرومـانـسيـة احلـا االيـام ا
والسعادة . 

bÝô«

احلظ مـا يـزال إلى جـانـبك  فـاسـتـغـله الـيـوم لـتـقـويـة
عالقاتك مع أفراد عائلتك.

u b «

اسـتقبل االتـغييـرات العائـلية بـعقل مفـتوح وقلب واثق
من السعادة.

¡«—cF «

ـسـاء انـتـبه لنـفـسك عـنـد قـيادة الـسـيـارة. الـيوم في ا
مناسب للتقرب من احلبيب. 

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ـــطـــلـــوب ـــنـــاسـب . ا ا
اعــادة تـرتـيـبــهـا بـشـكل
صـحيح واكتشـاف كلمة
: (مـنـطـقـة أغـفـلت عــمـداً

امارتية):
مـولـد  –قـنـاص  –مـر
 –قـــــــنص  –قـــــــصـــــــر

احلـصن  –مـادل  –عم
 –أفق  –رمـضان  –فـقه

 –صر  –مرن  –طهي –

سن  –شرط -
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ــــســــرح عـــرض ضــــيف  مــــنــــتـــدى ا
مسرحية (ايزدان) والذي قدمته دائرة
سرح ضمن فعاليات ايام السينما وا
مسرحيـة عراقية  تـاليف كرار فياض
الــذي حتـدث عن اخـراج مــهـنــد عـلي 
ـســرحــيـة قــائال(الـعــمل مــوجه لـكل ا
ــضـلـلـة لـلـحــقـيـقـة ولـلـواقع االفـكـار ا
الذي يـعيش بـالضيـاع.. لقـد تصدعت
جدران افكارنا وتصدعت عجلة الزمن
واصـــبــحـــنـــا وقــود اللـــة الــهـــيــمـــنــة
واالســتــغالل ونــحــتــاج الى صــرخـة
حـقـيـقـيــة مـفـادهـا صـنـاعـة احلـيـاة) 
مــؤكــدا ان (لــلـمــســرح دور كــبــيـر في
صــنــاعــة هــذه احلــيــاة).مــضــيــفـا ان
(مـشـروع ايـزدان كـبـيـر بـالـنـسـبـة لـنا
ـشاكل الـتي حصلت والعـمل يعالج ا
في الـعـراق ويـدعـو الى نـبـذ الـتـطرف
وبــــ ان (هـــذه واالبــــتــــعـــاد عــــنـه) 
ـجرد مشـاهدتها سـتنعكس االعمال 

W¹b¹“¬ …U½UF  wJ% Ê«œe¹≈ WOŠd  

UN²KzUŽ  bI  Èdš√Ë
والـعمل على الـواقع خـاصة التـطرف 
ـشـاكل الـتي حـصـلت والـتي يـعــالج ا
ســتـحــصل مـســتـقــبال). مـوضــحـا ان
سرحية تضم قصصا حقيقية مرت (ا
عــلـى الــشــعب الــعــراقي مــنــهــا فــتـاة
ازيـــديــة تــبــاع في ســـوق الــنــخــاســة
وشخصيـة بغدادية فـقدت اسرتها في
تفجيـر باحد االسواق  هـنا البد للفن

ان ينتصر في النهاية).
ــسـرحـيــة كـرار فـيـاض واكـد مـؤلف ا
ــســرح هـــو عــالم اخلــيــال الــذي ان(ا
يعبـر عن ماهيـة احلياة ومـا يشعر به
االنـسان ويـعكس صـورة تتـمثل بـفكر
جـمالي ومـوضوعي فـهو الـرقيب عـما
يـحدث فـللـفن دور كونه احـد مقـومات
ــسـرحـيــة مـاهي اال اجملـتــمع وهـذه ا
عمل يعـكس رؤية الحداث حقـيقية مر
بـها الـشـعب الـعراقـى ومن خالل الفن

نطلق صوت احلقيقة).
ــســرحـــيــة حتــدث مـــديــر عــام وعـن ا

WOIOIŠ Àœ«uŠ fJF¹ qLŽ w  ÊUFL²−¹ wKŽË ÷UO

الى ذلـك حـــضـــر نـــقـــيب الـــفـــنـــانـــ
الـــعــراقــيــ جـــبــار جــودي الــعــرض
ها سرحي (اجملرشة) الـتي  تقد ا
فـي الـتـاسع من الـشــهـر اجلـاري عـلى
مـسرح وزارة الـنـفط بحـضـور وزيري
الـنــفط و الـشـبــاب والـريــاضـة وأمـ
بــغـداد.وهـي من تــألـيف وســيــنــاريـو
الـفـنـان عـاصم جهـاد واخـراج الـفـنان
كاظم النـصار وتمثيـل : سامي قفطان
 ميـمون اخلالـدي وعواطف السـلمان
و طالل هادي و مازن محمد مصطفى
واياد الطائي و عالوي حـس وسعد
عـزيـز عــبـد الـصـاحب و نــظـيـر جـواد
وعالء قــحـــطــان و زمن عـــلي وازهــار
الــعـــســلي و جـــهـــاد جــاسم واحـــمــد
شـــــوقي و ادريس عـــــدنــــان وضــــيف
الـشـرف عـدنـان شالش. وأشـاد نـقـيب
بـادرة وزارة الـنفط وهي الـفنـانـ (
ـسـرحي اجملـرشة حتـتـضن الـعرض ا

بدع). بنجومه الكبار وشبابه ا

ـسرح احمد حسن موسى السينما وا
سرحـي بهذا قـائال(انطـلق موسـمنـا ا
الــعـمـل كي نــحـارب الــوبــاء بــاالبـداع
الفني ونحقق عبر شباب جدد باكورة
سـرحـيـة لـهذا الـعـام النـنا اعمـالـنـا ا
نــؤمن ان الــشــبــاب هم ادوات االبـداع
ـستـقبـلي لنـرتدي كـمامـات التـصدي ا
ـسرح. ونـتشـارك في تلـقي فـضاءات ا

رحبوا معي بجيل مسرحي جديد).
…b¹bł  U¹u²

من جـهــته اشـاد الـفــنـان مـحــمـد عـمـر
ـسـرح وهم (بـتـجـربـة الـشـبـاب عـلى ا
يـنــاقـشـون قـضــايـا بـلــدهم ويـقـدمـون
ـســتـويـات جـديـدة االدوار الـعـديـدة 
ــسـرح اليـتـوقف تـثـبت لــلـجـمـيع ان ا
وهناك من يحاول الـنهوض به ويفتح

غلقة باالبداع والتجديد). ابوابه ا
ومــســرحـيــة ايــزدان تـمــثــيل: اســمـاء
عـزيـز ضـرغـام مـحـمـد مـدين مـجـيـد

ومهند علي.

UN²OMſ√ ÕdDð W U √

…b¹b'«

ية بيلي إيليش { واشنطن  –وكاالت - فاجأت الفنانة العا
اجلمهور بنشرها صوراً جديدة لها على حسابها اخلاص
على موقع التواصل االجتماعي ظهرت فيها مع شقيقها
في البيت األبيض. واستطاعت بيلي إيليش وشقيقها أن
يقابال الرئيس األمريكي جو بايدن وذلك بعد دعوة كان قد
وجهها لهما في زيارة للبيت األبيض وذلك  نظراً إعجابه
وسيقاها منذ وقت طويل من الزمن من قبل عائلة الرئيس
وقع الفن. وعبرت إيليش (عن سعادتها باحلصول وفقا 
على شرف مقابلة زعيم العالم). وكان حساب بايدن قد

شارك صور وثقت الزيارة حيث جاء في التعليق على تلك
الصورة أن (بايدن عندما سمع بوجود ما وصفهم

دينة بأصدقائه بيلي إيليش وشقيقها فينياس كانوا في ا
من أجل عرض غنائي كان عليه دعوتهم إلى البيت

األبيض معرباً عن سروره برؤيتهما وعائلتهما).

XO³ « w  gOK¹≈

iOÐ_«
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أصالة نصري

مايا دياب

`OHÝ wKŽ b³Ž

باريس 
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ي فـي مـنــاطق ــنــدوب األ كــثــر تـداول وســمــاع اسم أو لــقب ا
ــنــتـشــرة في الــشــرق األوسط وحتــديـدا في الــنـزاع واحلــروب ا
الــبــلــدان الــعـربــيــة واصــبح ذكــره يــتــردد في نــشــرات االخــبـار

باستمرار!
تحدة ال تنحصر ثل منظـمة اال ا ـعلوم ان مهمة   وبات من ا
نـظمـة الدولـيـة في هذا الـبلـد او ذاك بل صار في مجـال تمـثـيل ا
ـارس نـشــاطـات ومــهـام تــتـعــلق بـاالشــراف عـلـى االنـتــخـابـات
والتـدخل لفض الـنزاعـات الـداخلـية او االقـليـمـية واحـيانـاً يتـطور
ـهـاجـرين من ابـنـاء األمـر لــيـصل الى حـد تـنـظـيم اوراق افــواج ا

البلد والتي يبدو أن النهاية لها! 
ي مؤثـرا الى درجة ـنـدوب األ وفي بـعض احلاالت يـكون دور ا
كبـيرة بـحيث تصـبح كلـمته هي القـول الفـصل  وهذه واحدة من
العـبارات الـشـائعـة لديـنـا التي نـصف بـها الـشـخص الذي يـكون
حضـوره في االوقات الـصـعبـة عامال مـسـاعدا او يـكون مـفتـاحا

حلل معضلة ما! 
طبـاب اخلير أو مـحضر خـير شخص ال تـتوقف احلاجـة لوجوده
شهد دون في حياتنا اليومية وغالبا ما يكون متطوعا يظهر في ا
فنجده حاضرا في حوادث تصادم السيارات او تخـطيط مسبق 
واقف التي تواجهنا راجع وغيرها الـكثير من ا تنـظيم طابور ا

باستمرار! 
ـوذج خلـيل الرفاعي في دور ابـو فارس وهـو يتدخل قد يـصلح 
علم من موقف مـحرج مع مفتش التـربية يتـعلق باالحذية النقـاذ ا

داخل صف محو األمية مثاال  حملضر اخلير او طباب اخلير! 
بعـيدا عن عالم السياسة وتعقيداته والتفاصيل التي
يـصـعب عـلـينـا نـحن بـسطـاء الـنـاس فهـمـهـما
وفي مـحـاولـة تـفيـض بـحـسن الـنـيـة  اقـترح
ي الى محضر خير!  مثل األ تغير لقب ا

مع قهوة الصباح 

»ËbM  wŽU d « qOKš
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مازال الـعراق منذ إعالن نتـائج االنتخابات يـعيش حالة الطوار
بانـتظار الوالدة العسيرة; أغلبية وطنية أو اغلبيه توافقية ومازال
سـتنقعات بفـقر مدقع وحالة يأس زابل وا الشـعب يعيش فوق ا
ـا يـجـري من صــراعـات مـصـابـة من الـقــادم اجملـهـول. المـبــاالة 
ـغا حـيث صـداع مزمن في رأس بجـرثـومة الـسـلطـة وتـوزيع ا
الـشـعب ال يـتـوقف بـأدويـة األحـزاب وقـنـاني الـتـخـديـر وخـرقّـها

اخلضراء أو البيضاء للشيوخ واألولياء.
قراطية شعب يـائس من حياته العـبثية ومن الـذين صنعوا لـه د
وت واجلـوع والفوضى السـياسية. فال تـهمه اليوم مـصطلحات ا
األغـلـبـية أو الـتـوافـقـيـة أو األفضـلـيـة أو الـشـرقيـة والـغـربـيـة وما
ـنـاورات واأللـعاب سـيـسـتـجـد من مـصـطـلـحـات تـوفـيـقـيـة بـعـد ا
ة السـياسيـة الظاهـرية والبـاطنيـة. ما يـهمه اليـوم أن تنتـهي "عز
" اإليراني والتركي واألمريكي ليستريح من الهريسة" و"الدارس

ضوضاء األصوات القبيحة ورائحة الدارس العفنة.
قهور وال ما يـجري اليوم من صراع ليس جديـدا على الشعب ا
هــو عالمــة صــحــيــة بل هــو مــرض مــزمن مــتــجــذر بــاجلــيــنـات
نـطق الـطب هي غـدة درقـية تـفـرز هـرمون واخلاليا اجلـذعـيـة. و
ـتـشـابـهـة بـعـيـد عن شـعار احلـكم واجلـاهـلـيـة وتـدويـر الوجـوه ا
"اجملرّب ال يـجرب فاجملرب السياسي لصقة جونسون" غير قابل
" لـلـشـلع والـقلـع مطـاط مـقـاوم لـلـحريـق واالشتـعـال ال تـسـتـطيع
ـسه كـريه الـرائحـة ال لـون يـستـدّل في شـكله مسـكه وال تـقدر 

. وال فيه نور الله ورسوله وأئمته الصاحل
ال يـســعك وصف مــا يـجــري الــيـوم ســوى بـالــكــارثـة; مــرادفـات
تقاطعة بال برامج ورؤى في هندسة احلياة سيـاسية بالكلمات ا
السـياسيـة فال حزب قدم لـنا برنـامجه السيـاسي حلل مشكالت
ـسـتقـبل الـوطن والـشـعب وال أحـد رسم لـنـا خـريـطـة احلـيـاة وا
ـزمن ومـفسـدة الـسيـاسي الذي وأنقـذ البـلـد من براثن الـفـساد ا
سيـعود لنا بقـناع جديد. هـناك حميّة الـسلطة واجلـاه تتغلب على
مـطـالب الـشـعب. وجـيـاع تـنـام عـلى زبـد الـوعـود وعسـل الكالم

وظلم األقربون واألبعدون.     
باخملـتـصر مـا نراه فـي السـمـاء إال سحـابـة سوداء ال تـمـطر لـنا
وت وكـاتـيـوشا تـعـبث بالـسـماء سوى الـفـقر والـدم ورصـاص ا
واألرض وصـواريـخ عـبـثـيـة لــلـفـوضى والـدمــار. ومـا يـجـري في
الـســر واخلـفــاء صـراع ســلـطــة وتـقــاسم وزارات واســتـحـداث
نـتـظر وظائف جـديـدة لـنواب الـرئـيس الـقادم ولـرئـيس الـوزراء ا
ـصـلــحـيـة وتـثـبـيت مـواقع ونـكـد سـيـاسي مـعـطــر بـالـتـوافـقـات ا
سيـاسية لالختـباء وراءها بـهدف احلصانـة خوفا من فـتح ملفات

ليارات الذاهبة للجيوب والدول.  سرقة ا
ـتـلئ لـلــبـحث عن مـفـتـاح هـنـاك من يـقــول بـأن قـارب األغـلـبـيــة 
خزائن مـلوك الـفسـاد. فال مكـان لهـذا القـارب ألصحـاب التوافق
غـيـر الــسـفـر إلى إيــران حـيث هـنــاك "مـلك ال يـظــلم عـنـده أحـد"!
وهـنـاك من يـقـول بلـغـة احلـدس وتراكم الـتـجـارب بأن الـسـيـاسة
مصـائـد وأخالق ساقـطـة ومايـجري هـو تـوريط لآلخـر وكشف
بطنـة. فال أحد يصدق إن إيـران غير قادرة على ألوراقه ونيـاته ا

      ! غا صالح وا حتريك الدمى وقطع أصابع العابث با
مـا يـجـري مـزعـج بـالـوقـائع والـبـيـانــات والـتـغـريـدات والـتـدخالت
ئة من الـشعب الذي الـشيطـانية والـرسائل األجنـبية ألن  80 بـا
قـاطع االنــتــخـابــات ال يـرضــيه مــا يـجــري من صــفـقــات وعـودة
ة حتت يـافـطـة األغلـبـية أو الـتـوافقـيـة. فمـا يـحدث لـلـوجوه الـقـد
بـهـلـوانـيـات سـيـاسـيـة أنـفـاقـهـا مـظـلـمـة وأبـوابـها
مـغـلـقة وأسـرارهـا الـغـاز تشـبه لـعـبة الـكـلـمات

تقاطعة.  ا
#هاشتاك / ال لتدوير الوجوه ...أنا يائس!
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الـتـعـبيـر عـن (عيـد احلـب).فبـرغم
ان  2018 كانت من افـشل سنوات
حـكم أحـزاب األسالم الــسـيـاسي
فــانـــهم  طـــرزوا شــوارع بـــغــداد
وزينـوا مـتنـزه الـزوراء بتـشـكيـلة
فــنـيــة من ســبــعــة قـلــوب كــبــيـرة
وظل مـــحــــاطــــة بـــورود حــــمـــراء
الـعـراقـيـون كـعـادتـهم يـتـبـادلـون:
دارمـــيـــات جـــمـــيـــلـــة.. بـــوســـات
عـراقـيـة..بـطـاقـات مـلـونـة.. هـدايا
للزوجة.. لألم.. للحـبيبة دبدبوب
ابــيض واحــمــر  ورود حــمــراء..
ارتـداء مالبس حـمـراء مـزركـشـة..
تزي احملالت بباولـونات ملونة
مـعـجـنـات بـقـلـوب حـمـراء عـلـيـها
اجـــــمل الـــــكـــــلـــــمــــات (أحـــــبك)..
انك لــو دخــلـت قــلــوبــهم واألروع
لــوجــدتــهـــا بــاقــة ورود مــلــونه..
مكتوب عليها باألحمر: نحبك.. يا

عراق!

فـــــضـال عن ان احلب لـــــآلخـــــرين
ـســرّة لـلــنـفـس والـنـاس يـجــلب ا
ويـجـعـلك حتـتـرم حـتى الـطـبـيـعة

وتعمل على ان جتعلها جميلة.
ال يــوجـــد شيء في وبــالـــصـــريح
الــدنـــيــا اجـــمل واروع من احلب
ألن احلب هو الفرح هو النضج..
هــو الــكـمــال.. هــو الــيــقـ بــأنك
احلب هـو مـوجـود.. بــاخـتــصـار 
اجلـنـة التـي يأتـي بهـا احلـلم الى
الــدنــيـا لــتــعــيش فــيــهــا آدمـيــتك
ولـهـذا فانـه صـار شـعار كـأنـسـان
كل االديـان الـذي دفــعـهم االن الى
ي بـــاسم تـــخـــصــــيص يـــوم عــــا
ي لـــلـــوئـــام بـــ (الـــيـــوم الـــعــــا

األديان).
لـقــد صـار يــقـيــنـا ان الــعـراقــيـ
ومـا يـجـعـلك مـوصـوفـون بـاحلـب
تـفـرح..تـغـني..تـثق بـأنـهم صـنّـاع
حـيــاة انك تــراهم يـتــفـنــنـون في

." اخمللص فالنت
ال كــمـــا يــظن تــلـك هي الـــواقــعـــة
كـــثـــيــرون انـــهـــا بـــ اثــنـــ من
لكنـها شاعت بـ الناس العشـاق
لـــــســــبـب ســــيـــــكــــولـــــوجي أزلي
خالصته.. ان االنسان لديه حاجة
الى ان (يـــحب ويـــنـــحـب). ولـــقــد
انشـغل الفالسـفـة في تفـسيـر تلك
احلاجـة الى جانب عـلمـاء النفس
مثـل فرويـد في تـفـسيـره (لـغـريزة
احلب) واريك فروم في كـتابه (فن
احلب) فــوجــدوا ان ســبب احلب
هو حـاجة االنـسـان الى (التـعلّق)
بشـخص او جـمـاعة او وطن.ومع
انــــــهـم عــــــدّوا احلـب مـن اجــــــمل
الـفـضــائل.. فـانــنـا نـرى ان احلب
هـو (خـيـمـة) الـفـضـائل كـلـهـا..ألن
احلب يقـضي عـلى شـرور الـنفس
وامراضها.. فان حتب فهذا يعني
انك ال تـكـره وانك تـتـمـنى اخلـير

مع ان قـصـة فالـنـتـ ما اخلاصـة
كانت لها عالقـة باحلب العاطفي.
فــأصل الــواقـعــة ان االمــبــراطـور
الــرومــانـي..كــلــوديـــوس الــثــاني
ـنع الــرجـال في اصـدر قــانـونــا 
سن الــشـبــاب من الــزواج بــهـدف
زيادة عـدد افـراد جـيشه العـتـقاده
ــتــزوجــ لــيــســوا ان الــرجــال ا
. وتـــذكـــر " األســـطــورة كـــفـــوئـــ
ان الذهـبـيـة" الـتي اوردت الـقـصة
الـقــســيس فـالــنــتـ قــام بـاتــمـام
مــراســـيم الـــزواج لــلـــشـــبــاب في
اخلـــــــفـــــــاء. وحــــــ اكـــــــتـــــــشف
االمـــبـــراطــــور ذلك امـــر بـــالـــقـــاء
الــقــبض عــلــيه واودعه الــســجن.
وتناقلت الروايـات ان فالنت قام
بكـتابـة اول " بـطاقـة حب" بنـفسه
في الليلة التي سـبقت تنفيذ حكم
االعـدام فـيه اهــداهـا الى حــبـيـبـة
افتراضية مـوقعا اياها باسم "من

ام عن الـوسـيم الـرومـانـسي عـمـر
ابن ربيـعـة الـذي له قـلب يسع من
احلـبــيــبـات مــا ال تـســعه ســيـارة

"كوستر"!:
(قــــــالـت الــــــكـــــبــــــرى اتــــــعــــــرفن
الـفـتى?..قـالت الـوسـطى نـعم هـذا

عمر
قالت الـصـغـرى وقد تـيـمتـهـا...قد

عرفناه وهل يخفى القمر)
ام انـهم غــرائـزيــون عـلى طــريـقـة

رؤبة بن العجاج:
(واهـــا لــســـلـــمى ثم واهـــا واهــا

ياليت عيناها لنا وفاه)ا
ام رقــيــقـــون شــفــافـــون مــثل ابي

صخر الهذلي:
واني لتعـروني لذكراك هـزّة.. كما

انتفض العصفور بلله القطر. 
احلق اقـول انــهم مـوزوعــون بـ
هــذا وذاك وأن كـل واحــد مـــنــهم
هو (فالنت عـراقي) على طريقته

وتــعــلــمــوا احلب!..فــخــجل ودفع
كتبة.   ثمنه لصاحب ا

   قد يكون تفسـير حب العراقي
فـالذي لـلحـب يكـمن في جـيـنـاتـنـا
اعــرفه أن اول آلـــة قــيــتــارة واول
عود وأول نـص غنـائي..كـانت من
مـا يــعـني أن صـنع الــســومـريــ
اجـدادنـا الـسـومـريـ هم اول من
عزفت اوتار قـلوبهم لـلحب وغنت
وأننا ورثـناها مـنهم..ام ياترى له
أنـنـا ورثـنـاهــا من مـجـنـون لـيـلى
الـذي خـفق قـلــبه لـهـا حلـظـة راى
الـرمــاح وهــو في ســاحــة احلـرب

فانشد قائال: 
(فـوددت تـقـبـيل الـسـيـوف ألنـها..

تبسم) عت كبارق ثغرك ا
ام  عن جميل بثينة الذي ما احب

سواها وحفظ سرها:
انها اخذت (ال ال ابوح بحب بثـنة

عليّ مواثقا وعهودا)

ان مصـائـبهم مـسـلسل تـراجـيدي
بال نــهـايــة تـتــخـلــلـهــا حـكــايـات
اجــمـل من حـــكــايـــات الف لــيـــلــة
ولـيـلـة شـهـدنـا واحـدة مـنـهـا وال
أجمل. فـفي وثبـة شبـاب وشابات
تــشــرين تــقــدم شــاب في ســاحـة
التحـرير نـحو شـابة..ركع أمـامها
ومـدّ يـده نـحـوهـا وبـ أصـبـعـيه
ـقــابل وفي خــا خـطــوبــة!. وبــا
كـان هـنـاك حـفل الـسـنـة نـفــسـهـا 
تــوقــيع كــتــابي (ســيــكــولــوجــيــا
احلب) في معـرض بـغـداد الدولي
للكتاب والى جـانبي مجموعة من
احملـبــ بـيــنـهم الــصـديق مــفـيـد
اجلــــــزائــــــري  وجــــــاء مــــــعــــــمم
(أشـــقــــراني) ســــيـــاسـي قـــيـــادي
ـان ومعه حـمايـته..مرّ وعضـو بر
من أمـامـنـا ..نـظـر واجـتاز..فـقـلت
تــــفـــضـل أخـــذ هـــذا له: مــــوالنـــا 
الــــكــــتـــاب هــــديــــة مـــنـي..اقـــرؤه

ـــلـــيـــارات وحـــدهـــا ونـــهـــبـــوا ا
وافـقروا  13 ملـيـون في بـلـد يـعد
ـنـطـقـة ومـا يـزالـون األغـنى في ا
في  2022 يــعــقـــدون الــصــفــقــات
ــزيـد مـن الـرفــاهـيـة لـيــعـيــشـوا ا

(والشعب يطبه طوب)!
ـصـائب الـتي مـا   ومع كل هـذه ا
عــاشـهــا شــعب مــعـاصــر فــأن مـا
يدهـشك و يـعـجبك فـي العـراقـي
ان قـلوبـهم فـي احلب تـبقـى برغم

من  42 ســــنـــة  والــــعــــراقــــيـــون
يــعــيــشــون الـفــواجـع واألحـزان..
حــــروب كـــارثــــيـــة حــــمـــقـــاء راح
ضحيتها مالي ب قتيل واسير
سنة ومفـقـود ومعـاق..حـصار  13
ـعجون اكلـوا فيه خـبز الـنخـالة ا
بــالــصــراصـــر حــروب طــائــفــيــة
واخـــــرى داعـــــشـــــيـــــة وحـــــكّــــام
وسـيـاسـيـون اشـاعـوا الـكـراهـية

وقـتـلـوا مـئـات الـشـبـاب في 2019
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واالســـتـــمـــتـــاع بـــاحلـــفالت الـــتي
يـحـيـيهـا مـطربـ عـرب مـثلـمـا هو
ــــطـــرب الــــلـــبــــنـــاني احلــــال مع ا
ـــعـــروف عــــاصي احلالني الـــذي ا
ســيـحـيي حـفـلــة كـبـيـرة في احـدى
طرب قاعات مدينة اربيل اضافة 
ـطــربـة رحـمـة ريـاض عــراقـيـ كـا
الـــتي لــهـــا مــســـاهــمـــة في احــدى

دينة الشمالية) .. حفالت ا
واشـار  حــمـيـد (يـنـبـغي ان تـخـرج

نـقابة الـفنانـ  من قالب التوجس
واحـيـاء احلـفالت الـفنـيـة او اقـامة
ــنـاســبـة ـديــنـة  مــسـرحــيــة في ا
ـناسـبات حيث بـتنـا نسمع كـهذه ا
عن مـهـرجانـات سـينـمـائيـة  لـكنـها
لـفـئـة محـدودة فـقط اضـافـة الى ما
تــقـوم به كـلـيـة الــفـنـون من جـهـود
لـكنها تقتـصر على حضور الطالب
فـحـسب ولم نـعـد نـسـمع عن اقـامة
انـشـطـة فـنـيـة مـوسـعـة تـقـام بـهذه

{ لوس اجنلوس  –وكاالت -  تصدرت
ية سيلينا غوميز الترند بعد النجمة العا
إصدارها أغنيتها اجلديدة مع النجم كريس
مارتن بالتعاون مع فرقة كولدبالي والقت
األغنية تفاعال كبيرا من رواد مواقع التواصل
اإلجتماعي ومن جمهور غوميز خصوصا حيث
حصدت األغنية أكثر من  11 مليون مشاهدة
على يوتيوب.وعبر محبي غوميز عن إعجابهم
الكبير بثنائيتها مع كريس مارتن حيث اعتبر
مكن أن يعلنا ارتباطهما بعضهم أنهما من ا
قريبا فيما نفت مصادر مقربة من النجمة
ية هذه األخبار نفيا قاطعا. جدير بالذكر العا
أن غوميز حتدثت سابقا عن تأثير النجومية
عليها اذ عانت من طفولة مليئة بالضغوط.
والصراع مع الثقة بالنفس بسبب جنوميتها
ا يفكره او يقوله واألهمية التي كانت تعطيها 
الناس.
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سجل  148مـليون دوالر) مبينا أن
(الهدف للعام احلالي الوصول إلى
 180 مــلـيـون دوالر).وأشـار إلى أن
(الــقـرنـفل األحـمــر جـاء في مـقـدمـة

صدرة). أنواع الزهور ا

مـشـيرا (أن  24 بـلـدا في مـقـدمـتـها
ــانــيــا هـــولــنــدا وبــريـــطــانــيـــا وأ
اســــتــــوردت الـــورود مـن تـــركــــيـــا
ـنـاسـبـة عـيـد احلب وأن إجـمالي
ــاضي صـــادرات الــزهــور الــعــام ا

{ اسـطنـبول  –وكاالت
- أعـلن رئيـس رابطة
مــصــدري نــبــاتــات
ومـنـتـجات الـزيـنة
الـــــــــــــتــــــــــــركـي
إســــــمـــــــاعــــــيل
(عن يــــــلـــــمــــــاز
تـــــصـــــديـــــر 65
مـليون وردة إلى
ـناسبـة عيد  24 
احلـب).وقــال يــلــمـاز
فـي بــــــــيـــــــــان إن (بالده
صـدرت خالل الفترة القريبة
 65مــــلـــيــــون وردة وزهـــرة إلى
ــنـاسـبــة عـيـد مــخـتـلف الــبـلـدان 
احلـب). وأضـــــــاف أن (قــــــيـــــــمــــــة
الـصادرات بـلغت  9 مالي دوالر)
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يـنتـظرهـا العـشاق. وقـالت البـائعة
الـسـعـوديـة خـلود ( 36عـامـا) الـتي
ارتــــدت عـــــبــــاءة ســــوداء وغــــطت
وجــهـهـا لــوكـالــة فـرانس بـرس (لم
يـكن الـناس يـحتـفلـون بعـيد احلب
(لــكن) اآلن أصــبـح عــدد كـبــيــر من
الـسعـودي يحـتفلـون به)"وتابعت
وخــلـفــهـا قــمـصـان نــوم وسـراويل
حـمراء أنّ (هناك إقباال كبيرا (على
ـالبس) خالل عيد احلب. الزبائن ا
يــطــلــبــون الـلــون األحــمــر بــكــثـرة
والـــعــائـــدات كــبــيـــرة)". وأضــافت
بــحــمــاس أنّ (احلب مــلـح احلــيـاة
واالحـتفال به أمر جـميل سواء ب
). ولـســنـوات زوجــ أو حــبـيــبــ
طـويـلـة لم يـكن بوسع الـسـعـودي
االحـتـفـال بـعيـد احلب الـذي يـخـلد
ذكــرى قــديس مــســيـحـي عـاش في

القرن الثالث ميالدي. 
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يُـــــحـــــتـــــفـل به ســـــنـــــويـــــا في 14
شباط.وتعرض احملال قمصان نوم
وسـراويل نـسـائـية ومـشـدّات صدر
حــــمــــراء في قــــلـب واجــــهــــاتــــهـــا
الـزجاجيـة وتقدم حـسومات كـبيرة
ئة عـلى األسعار تصل إلى  50 بـا
لــكن من دون أن تــذكـر صــراحـة أن
ــنــاســـبــة الــتي األمـــر مــرتــبط بـــا

ويُـــعــــد هـــذا الـــغـــزو األحـــمـــر في
واجـهات احملال في مـركز بانوراما
ثابة الـتجاري في وسط الرياض 
تـقــدم كـبـيـر عـمـا كـان عـلـيه احلـال
قـبل سـنـوات حـ كـانـت الـشـرطة
الــديــنـــيــة تالحق حــامــلي الــورود
احلــــمــــراء ومـن يــــرتــــدون مالبس
حـــمــراء في عــيـــد الــعــشــاق الــذي
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وأضـــــاف (ســــنـــــرى في آذار إذا كــــان
بــإمـكـانـنـا الـتـخــلي عن هـذه الـقـيـود).
ونــصـح رئــيس الــوزراء الـــبــلــجــيــكي
ـشـارك في الـتـظاهـرات احـتجـاجاً (ا
عـلى القيود الصحية والذين يعتزمون
الـتوجه االثـن نـحو بروكـسل بالـبقاء
في بــلـدانـهم).أضـاف( أقـول لـلـقـادمـ
مـن اخلـارج: أنـظـروا إلـى الـقـواعـد في
بـلجـيكـا. لم نضع يومـاً قواعـد صارمة

جداً ولم يعد لدينا الكثير.

الــلـيل ولن يـكـون األطـفـال مـا دون 12
عــــامـــاً مــــلـــزمـــ وضـع كـــمــــامـــة في
ـــدرســة.ولـــكن ســـتــبـــقى الـــبــطـــاقــة ا
الـصحـية (الـشهـادة الرقـميـة التي تدل
عــلى الـتـلـقـيح الــفـحـوص والـتـعـافي
بـعد اإلصابـة بكوفيـد) مطلـوبة لدخول
ـــــطــــاعـم واحلـــــانــــات والـــــعــــروض ا
واألحــداث وسـيــبـقى وضـع الـكــمـامـة
إلــزامـيـاً لــلـمـوظــفـ بـحــسب مـا أكـد
وزيـــر الــصــحـــة فــرانك فــانـــدنــبــروك

{ بـروكسل (أ ف ب) - قـررت بلجـيكا
الهي الليـلية واحلانات إعـادة فتح ا
خالل أسبوع آملةً برفع آخر القيود
فـي آذار  السـيــمـا إبــراز الــبـطــاقـة
الـصـحـيـة بـحـسب مـا أعلـن رئيس
الـوزراء الكسندر دو كرو .وأكد أنه
قبل لن يكون ابـتداءً من اجلمعـة ا
الــعــمل عن بــعــد إلـزامــيــاً ولـكن ال
يــزال مـوصـى به ولن يـكــون عـلى
طاعم اإلقفال منتصف احلـانات وا
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بـعــد نـحـو خـمـسـة اعـوام من طـرد
ــوصـل  بـدات داعـش من مــديــنـة ا
ــديـنـة تــسـتـعــيـد شـيــئـا فـشــيـئـا ا
ا يجري في حـيويتهـا ومواكبتـها 
الــعــالم  خـصــوصــا في االحـتــفـال
بعيد احلب بالرغم من نظرة بعض
ـديـنـة جتـاه  رمـوز الـعـيـد اهـالي ا
الـــتـي بـــدات تـــظـــهــــر في مـــحالت
الـهـدايا في عـدد من منـاطق مديـنة
ـوصل الرئيـسية  حـيث يعـتبرها ا
الــبـعض بـكـونــهـا مـظـاهــر دخـيـلـة
ــوصل التـــتــنــاسب مـع تــقــالـــيــد ا
وطـبيـعة اهـلهـا احملافـظة .. وفـيما
يـنـهـمك حـمـودي  في مـلـيء الـعاب
صوفية على شكل دببة بلون احمر
 بــالــصــوف لــغــرض عــرضــهــا في
دينـة الزهور يشير مـحله الواقع 
بــان (من يــنـتــقـده عــلى بـيــعه تـلك
ــا يـقـوم به االلــعـاب  ويـســتـهـزأ 
وهــو في مـدخـل مـحـلـه ) ويـضـيف
حـمودي (هنالك من يعـتبر ما نقوم
به مـن استعـدادات لالحتـفال بـعيد
احلـب كونه عـيـد دخـيل اليـتـناسب
ـوصـليـ  وحـرصهم مع طـبـيـعة ا
عـلـى احلـفـاظ عـلى الـتـقـالـيـد الـتي
التـنسجم مع مـا يجري في كل دول
الـعـالم بـاالحـتـفـال بـعيـد احلب في
الـرابع عشر من شـباط من كل عام)
.. ويـقـول اسـامـة حـسـ  ان (عـيد
احلـب كـان يــحــتــفل به في مــديــنـة
ـوصل بـشـكل خـافت تـمـاما وذلك ا
قـبل دخول داعـش للـمدينـة فهـنالك
مـن يــحــرص من مــحالت الــهــدايــا

عـلى  عـرض قلـوب حمـراء صغـيرة
او شــمــوع بــلــون احــمــر او حــتى
الـــدبـــبـــة الـــتي تـــعـــد من الـــرمــوز
ـنـاسـبـة وكـان ـفــضـلـة في هـذه ا ا
زبـائننا في تلك الـفترة  اخملطوب
ن كــانـوا يــشـتـرون او  احملــبـ 
مــثل تـلك احلـاجــيـات بـتــسـتـر تـام
خـــــوفــــا من انـــــتــــقــــادات احملالت
ـــارة  حـــيـث كـــانت اجملــــاورة او ا
ـوصل بشكـل عام تخضـع لسماع ا
االنـتقـادات والهـجوم  بـااللفاظ من
ـا يجعل االخرين تشددين  قـبل ا
يـــعــــزفـــون عن الــــشـــراء خـــشـــيـــة
تـعرضهم لـتلك االنتـقادات او حتى
الـسخـرية  من قبل االخـرين بسبب
هـــذا االمــر)..   ويـــضــيـف حــســ
(عــــــنـــــدمـــــا  دخل داعـش  ابالغ
اصــــــحــــــاب احملالت  بــــــضـــــرورة
ظـاهر التي الـتخـلص من كل تلك ا
كـانت ترفع سواء في عيد احلب او
ــــيـالد البل ســـــعى اشـــــجـــــار ا
القـتـحام مـثل تلك احملالت
وتـــــــعـــــــريـض تـــــــلك
الـبـضائع لـلـتلف
والــــتـــخـــريب
امام مراى

الـناس  ) .. امـا ناصـر حمـيد فـقال
ان (عــــيـــد احلب  خــــصـــوصـــا في
ـــر في كل عــام ــوصل  مـــديــنـــة ا
بــصـــورة نــاقــصــة تـــمــامــا  حــيث
يـكتفي اصحـاب محالت الهدايا او
ـدارس اخلـاصة تـلك الـقـريبـة من ا
بــطالب الـثــانـويــة او الـقـريــبـة من
ـؤسسات اجلامعـية  برفع الدببة ا
وابـــراز الــقـــلـــوب الــتي تـــخـــتــلف
احـجامهـا لكن  فيمـا يتعـلق باقامة
احلـفالت سواء اخلاصـة او العامة
فـهذا امر بات نادرا لـلغاية واليقدر
اي مـوصلي على  اخملـاطرة باقامة
احــتـفـال جـامـعي او تــاجـيـر قـاعـة
لـغـرض اقامـة مثل تـلك االحتـفاالت
فـيـهـا  لذلك جتـد الـعـدد الكـبـير من
ـــوصـل تـــروقـــهـم فـــكـــرة اهــــالي ا
شاركة باحتفاالت عيد احلب تلك ا
الــتـي تــقــام في  مــحــافــظــة اربــيل
اجملـاورة وهـنالك  من يـقطع تـذاكر
تـــــــــلك احلـــــــــفالت
لـلـمـشـاركة

ـنـاسـبـة لـغـرض  مـواكـبـة الـعـالم ا
ناسبـة يجتمع العالم واالحـتفال 

بــاحــيــائــهـا بــالــفــرح ونــبـذ
الــكــراهــيــة).  فــيــمــا
قالت سؤدد ناظم
ان (االحـتـفـال
بــعــيـد احلب
يـــــنــــطــــوي
عـــــــــــــــلـى

دالالت  كـبيرة لكن عموما نبقى مع
 اراء االغـلبية بعدم تخصيص يوم
واحـد للحب فـحسب بل عـلينا
ان  نـــــخــــصـص كل ايــــام
الـــــــعـــــــام واالعــــــوام
الـالحقـة لـتـجـديد
مـــــحــــبـــــتــــنــــا

لالخرين).

{ الــريـاض (أ ف ب) -
تــــكـــتـــسـي واجـــهـــات
احملـال في السـعودية
البس هـــذه األيــام 
وقـــــمــــصـــــان نــــوم
حـــــــمــــــراء لـــــــكنّ
احلــــــســــــومـــــات
الــــــكــــــبــــــيــــــرة
ـرتبـطة بـعيد ا
احلـب ال تشـير
نـاسبة السـم ا
الـتي كانت قبل
ســـــــــــنـــــــــــوات
مـحظورة تماما
ملكة التي في ا
تـشهد انـفتاحا
غـــــــــــــيــــــــــــر
مــســبـوق.
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