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عـطـلت الـعـاصـفـة الـتـرابيـة الـتي
ضـــــــربـت بــــــغـــــــداد وعـــــــددا من
احملـافـظـات امـس احلـيـاة وشـلت
احلــركـــة فــيـــهــا وسط تـــوقــعــات
بـعـاصـفـة جــديـدة تـضـرب بـغـداد
ــتـــنــبئ فـــجــر الـــثالثــاء. وقـــال ا
اجلوي صـادق عطـيـة في منـشور
على فـيـسبـوك  امس ان (االجواء
غـيـر مسـتـقـرة والـغـبـار يـتـواجد
ـــدن مــابـــ خـــفــيف في اغـــلب ا
وكـثـيف لــغـايـة صــبـاح الـثالثـاء)
مضـيـفا انـه (خالل نهـار الـثالثاء
تتحـسن االجواء وتـستقـر الكـتلة
الـغــبــاريـة).ونــوه عـطــيـة الى ان

(االجواء في بغداد تـتحسن قليال
خالل اللـيل وتعـود موجـة اخرى
فـــجــــر الـــثالثــــاء ثم تـــزول خالل
ســـاعـــات الــصـــبـــاح مــحـــذرا من
(اســــتـــمــــرار تـــردي الــــرؤيـــة في
البـصـرة لـغـاية ظـهـر الـثالثاء مع
فــتــرات من الـــتــحــسن الــنــســبي
لـــيـال). وتـــوقع عـــطــــيه (تـــرديـــاً
واضـحـاً في مــدى الـرؤيـة) ولـفت
الى أن (ذروة تــاثــيــر الــعــاصــفــة
الغـباريـة وذروة تدني الـرؤية في
الــعــاصــمــة بــغــداد ســتــكــون من
السـاعة  4فجر االثـن لـغاية 11
صـبـاح االثـنــ وذروة تـاثـيـرهـا
في البصـرة من الساعة  5صباح
الــثالثـــاء لــغــايــة  11صــبــاحــا)
مـسـتـدركـاً أن ذلك (اليـعـني الـدقـة

ولكـنه تـوقع). من جـهـتهـا أعـلنت
هيئة األنواء اجلوية صباح امس
أن مـوجــة الـغـبــار تـبــدأ بـالـزوال
ابـتــداءً من مــســاء امس بــحـسب
مدير إعالم الهيـئة عامر اجلابري
الـذي اضــاف إن (مــوجـة الــغــبـار
الـشــديـدة الـتـي شـهـدهــا الـعـراق
منـذ ساعـات الصـباح االولى ادت
الى انـــعـــدام الـــرؤيـــة في بـــعض
ـنـاطق). وفي اطــار الـتـداعـيـات ا
أعلن وزيـر التـربيـة علي الـدليمي
تأجـيل امتـحانـات تالميـذ الصف
الـســادس االبـتــدائي والـصــفـوف
ـنـتـهيـة امـس االثنـ إلى غـيـر ا
اليوم الـذي يليه وبـنفس اجلدول
ـــعــلـن بــســـبب ســـوء األحــوال ا
اجلــويـــة. وقــرر مــعـــرض بــغــداد

ـنغقـد حاليا في الدولي للـكتاب ا
بغداد غلق ابوابه امس بناء على
قـــرار مـــجــلـس الـــوزراء اخلــاص
بـتــعـطـيل الــدوام الـرســمي لـيـوم
امس نـــظــرا لـــلــظـــروف اجلــويــة
الـــســـيـــئــــة عـــلى ان يـــعـــاد فـــتح
ـعـرض بــشـكل طـبــيـعي صـبـاح ا
عرض اليوم الثالثاء مع تـمديد ا
ليوم اضافي ليـكون اليوم االخير
للـمعـرض هو يـوم االحد  29ايار
ـعـرض عاد وفـتح ابـوابه  لـكن ا
عــــــصــــــر امـس بــــــعــــــد حتــــــسن
االجواء.كـمـا قـررت إدارة مـعرض
نـيــنـوى الــدولي تـأجــيل افــتـتـاح
ــــعــــرض اخلــــاص بــــاألعــــمـــار ا
والـبـنـاء الى الـيـوم الـثالثـاء بـدال
من يـوم امس امتـثـاالً لـتعـلـيـمات

أحـــــمــــد األســـــدي اســــتـــــقــــبــــال
مــســـتــشــفــيـــات احملــافــظــة 940
مـصــابـا بــحـاالت إخـتــنـاق فــيـمـا
أستـقـبـلت مسـتـشفـيـات محـافـظة
كـــربالء  156حـــالــــة اخـــتـــنـــاق.
واســـتــــقـــبـــلت مـــســـتـــشـــفـــيـــات
مـــحــافـــظـــة األنـــبــار  47 حـــالــة
اخـتــنـاق وضــيق تــنـفس بــسـبب
العـاصـفـة الـترابـيـة. بـدورع اعلن
مديـر عام دائـرة صحـة الديـوانية
صبـاح مـحسـن الزامـلي في بـيان
تــعــرض 230 شـــخــصـــا حلـــالــة
اخــتـــنــاق جــراء الــعـــاصــفــة. في
سـيــاق مـتــصل حــدد مـخــتـصـون
بــالــبـيــئــة واجلــغـرافــيــا اســبـاب
تـعرض الـعـراق ومـنـطـقـة الـشرق
االوسط لــــعـــشـــرات الــــعـــواصف
الـرمـليـة مـنـذ الـربـيع  مـتـوقـع
استمـرارها خالل مـوسم الصيف
ــنـــاخـــيــة  حـــيث الـــتــغـــيـــرات ا
وتــضـــارب تــيــارات صـــحــراويــة
وبـــحــــريـــة وجـــبـــلـــيـــة .ويـــقـــول
ي اخملــــتص بـــالـــتـــربـــة االكـــاد
والزراعـة اجلـغرافـيـة جواد كـمال
الـشـبـاني  ان (طــبـيـعـيـة تـكـوين
مـنــاخ الــعـراق الــشـديــد احلـرارة
صـيـفـاً الـقـارص الـبـرودة شـتاءً 
نـاخية مختلفة  جعل للتيارات ا
ـنــطـقــة اجلــبـلــيـة حــيث اعـالـي ا
شـــمـــاال وشـــرقـــاً  والـــصـــحـــراء
ـصـدات جـنـوبــاً وغـربـاً  وقــلـة ا
ــائــيـة  اخلــضــراء والــواحــات ا
وعـدم وجـود اي خـطــة حـكـومـيـة
ــعـــاجلــة ذلـك  جتــتـــمع عــوامل
تــكــوين الــرمــال واالتـربــة مع اي
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أعـلـنت الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة
احلبـوب احـدى تـشـكيالت وزارة
سوقة من التجارة ان الكـميات ا
ـزارعــ حملــصـول الــفالحــ وا
احلنطـة للعـام احلالي اقترب من
حتـقـيق مـلــيـون طن. ونـقل بـيـان
تلـقته (الـزمان) امس عن مـديرها
الــعــام مــحــمــد حــنــون قــوله ان
(اجـــمــالي مـــحــصــول احلـــنــطــة
سـوق من احملافـظات الـعراقـية ا
بـــلغ هـــذا الـــيـــوم  924الف طن
ــلـــيــون طن وهـــو يــقــتـــرب من ا
تـقـريـبــا) ولـفت الى أن (اجـمـالي

تـسـويق لـيـوم امس بـلغ 52515
طنًا فيما بلغ  اجمالي التسويق
الــكــلي  924656طــنًـــا). واشــار
وسم التسويقي حنون الى ان (ا
يــحــقق جنــاحــا كــبــيــرا وهــنــاك
تسهيالت كـثيرة قـدمت للفالح
ـزارعــ لـتــسـويق مــحـصـول وا
احلـنـطـة دون اي مـشـاكل تـذكر).
واضــــــاف ان (قـــــرار مــــــجـــــلس
الـــوزراء االخــيــر بـــزيــادة ســعــر
احلنـطة الى  850الف ساهم في
ـسوق من احملـصول هذا زيادة ا
الــعــام االمـــر الــذي ســيــكــون له
تـأثــيـرات ايـجـابــيـة عـلى اجنـاح

وسم التسويقي). ا

واحلــــرب ضــــد اإلرهـــاب حــــيث
شاريع وهذه توقفت العديد من ا
تـــرتت عـــلـــيـــهـــا مـــســـتـــحـــقـــات
). ولـفت إلى أن (الـعام للـمـقـاول
اضي  صرف  600 مليار من ا
ـقــاولـ من اصل مـســتــحـقــات ا
بـلغ تريـليون 789 ملـياراً وما ا
تــبــقـى تــريــلــيــون  191مــلــيــاراً
ـوازنــة ). وكـان ضـمــنت ضــمن ا
الوزير خالـد بتال الـنجم  قد اكد
في منـاسـبـات سابـقـة أن الوزارة
تبذل جـهوداً استـثنائـية لتـسديد
ــقــاولــ مــســتــحــقــات جــمــيع ا
ــتـــرتــبــة بــذمـــة احلــكــومــة عن ا
ـشاريـع التـي توقـفت تـنـفـيذهـم ا

اضية. خالل السنوات ا

الـتنـفـيـذ بـشـكل واضح) عـلى حد
قوله.  وأكـد أن (وزارة الـتخـطيط
انتهت مـؤخرا من اجنـاز مشروع
ـقـاولـ حـيث نـظـام تـصـنــيف ا
ـوجب هــذا الـنــظـام ال يــحـتـاج
ـــقــاول الـى مــراجـــعـــة الــوزارة ا
للـحـصول عـلى الـهويـة او اجناز
مــعــامـلــته بـل سـيــقــوم بــإدخـال
ـعــامـلـة الــبـيــانـات اخلــاصـة بــا
ويـــحــصـل عــلى الـــنـــتــائج عـــبــر
ـنـصـة االلــكـتـرونـيـة). وأوضح ا
أنه (بـــــعـــــد 2014 صـــــدر قـــــرار
مــجــلس الــوزراء رقم  347الـذي
ــشــاريع لــعـدم قــضى بــإيــقــاف ا
ـالــيـة وجــود الـتــخـصــيـصــات ا
بـــســــبب انـــخــــفـــاض اإليـــرادات

خالل تـقد الـتـسـهـيالت والدعم
الى الوزارات واحملافظات الجناز
ـشــاريع لــذلك ارتـفــعت نـســبـة ا
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أعــلــنت وزارة الــتـخــطــيط امس
االثــــنـــ تــــســـهـــيـالت جـــديـــدة
للمقـاول وتضـم مستـحقاتهم
ـوازنـة  2022  فـيــمـا اشـارت
الى اجناز مشروع نظام تصنيف
ـتــحـدث بـاسم . وقـال ا ـقـاولــ ا
الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في
تـــصــريح إن (مـــشــروع الـــطــريق
احلــولي احلــلـــقي واحــد من أهم
ـــشـــاريـع في بـــغـــداد  إدراج ا
التصامـيم واخلرائط والدراسات
شروع ضـمن موازنة اخلاصة بـا
ـاضي حلــسـاب مــديـريـة الـعــام ا
الـــــطــــرق واجلـــــســــور في وزارة
االعـمـار واإلسـكـان ونـامل ادراج
ـشـروع ضـمن مـوازنة  2022). ا
وأضــاف أن (مـــشــروع الـــطــريق
احلـولـي طـول  96 كــيـلــو مــتـراً
ويـحـيط بـغـداد من كل جـوانـبـهـا
ويضـيف قـيـمة تـنـمويـة في غـاية
األهميـة من حيث فك االختـناقات
رورية داخل العـاصمة ويحقق ا
ـر بـها دن الـتي  تنـمـيـة داخل ا
وهي مــنــاطق بــحــاجــة الـى هـذه
ــــــــشــــــــاريـع). وأشــــــــار إلى أن ا
ــوازنــة االسـتــثــمــاريـة لــلــعـام (ا
اضي وألول مـرة تسـجل نسـبة ا
ئة وهذه لم يتحقق اجناز 95 با
في كل الـسنـوات الـسابـقـة وهذا
نــتــاج جـهــود حــكــومـيــة كــبــيـرة
قــادتـــهــا وزارة الـــتــخـــطــيط من
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أكد االحتاد الوطـني الكردستاني
امس أن اللقاء الـذي جمع رئيسه
بـافل الـطـالبـاني مـع نائـب رئيس
قـراطي الكـردستاني احلزب الـد
نــيــجــرفــان الــبــارزاني اول امس
األحد في الـسـلـيمـانـية  سـيـكون
مقـدمـة الجـتـماعـات بـ رئـاستي

. احلزب
وأفـاد مـصـدر بــأن (االجـتـمـاعـات
ـــكــتـــبــ ســـتــكـــون بــحـــضــور ا
السيـاسي  لـلحزبـ للمـساهمة
بـإنــهــاء اخلالفــات داخل اإلقــلـيم
والعمل على إنهاء االنسداد الذي
تـعـيشـه العـمـلـيـة الـسـيـاسـية في
الـعــراق). في غـضــون ذلك أفـادت
تـسـريـبـات بـأن (االجـتـمـاع جـرى
خاللـه االتـــفـــاق عــــلى ان تـــكـــون
رئـــاســـة اجلـــمـــهــوريـــة لـالحتــاد
الـــوطــــني ولـــكن ابــــعـــاد رئـــيس
اجلـــمـــهــوريـــة بـــرهم صـــالح من
الترشـيح اوال فيمـا  تكون وزرات
ــقــراطي الــكــرد في بــغــداد لــلــد
الكـردسـتاني يـشـرط عدم تـعـطيل
جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية
واالبتعاد عن اإلطار التنسيقي) .
وفي شأن متصل قـال رئيس كتلة
ندائية أسامة البدري الصابئة ا
ـبادرة الـتي أطـلقـها االثنـ إن ا
ــســـتــقــلــون مـــا زالت في حــيــز ا
ــشــاورات وإن الــتــفـــاهــمــات وا

الـــفــريق الـــتــفـــاوضي يــســـتــعــد
لــتـرتــيب مــواعــيـد الــلــقـاءات مع
الـــكـــتل الـــســـيــاســـيـــة من حـــيث
األولـويــات. وأوضح الــبـدري أن
(الــــفـــريـق الـــتــــفــــاوضي يـــدرس
اجلــــوانـب الــــســـيــــاســــيــــة لــــكل
مــخـــرجــات اجــتــمـــاعــات الــكــتل
السياسيـة وتوجهاتهـا ورغباتها
في حتقيق تشـكيل احلكومة وفق
نــسق هـي جتــده مــنـــاســبــاً وفق
مـــخــطــطـــاتــهــا ومـــنــطــلـــقــاتــهــا
وأفـكــارهــا). وأضـاف الــبـدري أن
(الفـريق التـفاوضي وضع أجـندة
لـكل كــتـلــة سـيـاســيـة لـلــتـفـاوض
مـعــهــا وتـقــريب وجـهــات الـنــظـر
ــــبـــادرة وإمـــكــــانـــيـــة ودراســـة ا
الـوصـول إلى حــلـول تـنـهي أزمـة
االنــــســــداد الـــســــيــــاسي).ورجح
الـــبـــدري أن (تــتـــوصـل األحــزاب
الكـردية إلى اتـفاق بـشأن اخـتيار
مرشح لـرئاسـة اجلمـهورية خالل
ــقـبـلـة) مـبــيـنـاً أنـهـا األسـابـيع ا
ضي (بدايـة النـتـهـاء األزمـة ثم ا

همة تشكيل احلكومة).
في غـــــضــــون ذلك أعــــلـن رئــــيس
حتــالف الــفــتح هــادي الــعــامـري
تـــطــــابق أفـــكـــار الـــتــــحـــالف مع
اإلحتـاد اإلسالمي الـكـردستـاني .
ـكـتب الـعـامـري عـنه ونـقل بـيـان 
قوله بـعـد إستـقـباله األمـ الـعام
لالحتـاد اإلسالمـي الـكـردســتـاني
صالح الـدين مـحــمـد بـهـاء الـدين
(أملي كـبيـر بـأن نصل إلى إتـفاق

من أجل حل االنـسـداد الـسـياسي
وتشكيل احلكومة في أسرع وقت
ــكن ) مـــضــيــفـــا (أفــكــارنــا مع
اإلحتـاد اإلسـالمي الـكــردســتـاني
كـانت مــتـطــابـقــة وعـلى اجلــمـيع
العـمل عـلى إيـجاد مـخـرج لألزمة
الـــــراهـــــنـــــة) مــــشـــــيـــــرا إلى إن
ــرحــلــة الــراهــنــة (مــتــطــلــبــات ا
ومـعـاجلـة األوضـاع اإلقـتـصـاديـة
يتطلب من اجلمـيع التضحية من
أجـل مـــــــعــــــاجلـــــــة اإلنـــــــســــــداد
الـسيـاسي). من جـهـته أكـد  بـهاء
الـديـن (تـقــارب األفــكـار مـع زعـيم
حتالف الفتح وحصل تفاهم على
بــعـض االمــور الــضـــروريــة). من

جهـته كـشف رئـيس ائـتالف دولة
ـالكي عن ظـهور القـانون نـوري ا
رغــبــة لــدى الـــكــثــيــر من الــقــوى
الــســيــاســيـة فـي اجلــلـوس عــلى
طـــاولــــة احلـــوار. ونـــقـل مـــكـــتب
ـالـكي في بـيـان عـنه قـوله خالل ا
كتبه الـسفير التركي لدى لقائه 
بغـداد علـي رضا كـوناي (آمل في
الــوصـول الى حـل  النـهــاء حــالـة
االنـســداد الـســيـاسي خــصـوصـا
بعـد ظـهور رغـبة لـدى الـكثـير من
الـقـوى الـسـيـاسـيـة في اجلـلـوس
على طاولـة احلوار) مـشددا على
(ضـــــرورة االســــــراع في جتـــــاوز
اخلالفــــات والــــتـــعــــاون من اجل

تشـكيل حـكـومة مـنسـجمـة حتفظ
ــكــونـات االجــتــمـاعــيـة تــمـثــيل ا
وتؤمن بوجود معارضة سياسية
مــنـــتــجــة تـــصــحح مـــســار عــمل
احلكومة وتوفـر الضمانـة للنظام
السـيـاسي الـقـائم ).و جرى خالل
الـلـقــاء (اسـتـعـراض مــسـتـجـدات
االوضاع السـياسيـة واالمنية في
والـتــطــرق الى الــعالقـات الـبـالد 
الــثــنــائــيــة بـ الــبــلــدين وأوجه
الـتـعـاون في اجملــاالت اخملـتـلـفـة
وعــــلى رأســــهــــا اجملـــال االمــــني
واالقتصـادي  وكذلك الـتعاون في
يـاه التي يـعاني مـنها حل ازمة ا

العراق).

الكي خالل لقائه السفير التركي لدى بغداد UI¡∫ ا
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ـهـارات الـلـغـة االنـكلـيـزيـة واسـالـيب ـسـابـقـة جـاءت بـهـدف االرتـقـاء  (ا
الـبـحث الـعــلـمي احلـديـثــة لـدى الـطـلــبـة من اجل االعـداد الــسـلـيم جلـيل
ـوجه لـهم).كمـا حـصد طـلـبة الـعراق الـشـباب وحتـسـ نوعـية الـتـعلـيم ا
سرح لثانـوية كلية ركـز الثاني فقـرة ا سابقـة منها ا مراكز اخـرى في ا
ـشـروع لـثـانـوية ـركـز الثـاني فـقـرة ا بـغـداد / الـرصـافـة األولى وذهب ا
شروع ـركز الـثالث فقـرة ا سـرَّة للمـتميـزات / الكـرخ الثانـية ونالت ا ا

ثانوية اإلعتزاز للمتميزات / الرصافة األولى.
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راكز األولى في ـتميزات ا تميزين وا حصـد طلبة العراق من مـدارس ا
ي في الـعاصـمـة األردنـية عـمّـان.وذكرت ـبـياد الـلـغـة اإلنكـلـيـزية الـعـا أو
ـتـمـيـزين من مـحـافـظة واسط وزارة الـتـربـيـة في بـيـان ان(فريـق ثانـويـة ا
ركز األول على البطولة كلها بـعد ان خاض منافسة علمية حصل عـلى ا
ـركـز شـارك فـيـهـا اكـثـر من  100فـريق مـتـطـور من مــخـتـلف ) وذهب ا
ـركـز الــثـالث لــلـكـويت  واوضح الــبـيـان ان الــثـاني لـطــلـبـة فــلـسـطــ وا

طبعة العراق 
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مجـلس الوزراء بـتعـطيل الدوام .
وعاود مطـار بغداد الـدولي حركة
الحــة اجلـويــة إلى طــبـيــعـتــهـا ا
وانـــســـيــابـــيـــة جــدول الـــرحالت
اجلويـة بعـد وصـول مدى الـرؤية
 650م  RVR بـــعــــد تـــوقـــفـــهـــا
صـبــاح امس بــسـبب الــعـواصف
الترابـية . بدورهـا أعلنت مـديرية
ـدنـي  عن إعــداد خــطـة الــدفــاع ا
واجهة اي طار خالل العاصفة
وأكدت رفع جـاهزيـتـها في بـغداد
واحملافـظـات بـحـسب مـدير إعالم
دني الـعميـد جودت عبد الدفاع ا
الــــــــرحـــــــــمن الـــــــــذي اوضح إن
ديـريـة لـديهـا تـعاون مع هـيـئة (ا
االنـــــواء اجلــــــويـــــة وتـــــتـــــلـــــقى
االشـعـارات عن حـالة الـطـقس في
الــبـالد بــشـــكل دائم).وأضــاف أن
ديرية رفعت من جـاهزيتها في (ا
بغداد واحملافظات واعتمدت على
اجراءات سـابقـة بنـشر اسـعافات
الدفاع وعجالت اإلنقـاذ الصغيرة
-  في نعش والفرق اجلوالة - ا
االمـــاكـن الـــعـــامـــة والـــســـاحـــات
زدحـمـة حـتى تـستـطـيع تـقد ا
االســعــافــات لــلــمــواطـنــ ونــقل
ــــســـتـــعــــصـــيـــة). من احلـــاالت ا
جـهــتـهت أعــلـنت وزارة الــصـحـة
اســتـــعــداد مالكــاتــهـــا وتــهــيــئــة
ـواجـهـة ـطـلـوبـة  ـسـتـلـزمـات ا ا
العاصفـة الترابيـة. وكان الراصد
اجلـوي عـلي اجلـابـر الـزيـادي قـد
تــوقع (هــبــوب عـاصــفــة تــرابــيـة
واشـــتـــداد لـــلـــريــاح ابـــتـــداءً من
األقـسام الـغـربـيـة وتـتعـمق وسط
العاصـمه بغـداد ومدن الوسط ثم
تـدريــجـيــاً تـلــيـهــا مـدن اجلــنـوب
وتؤدي إلى إنعدام الرؤية األفقية
دن ألقل من  300متر خصوصاً ا
الـــــــــــوســــــــــــطـى والـــــــــــفـــــــــــرات

األوســـــــــــــــط) . 
وأدت العاصفة الى إصابة اآلالف
بـــــحـــــاالت االخـــــتـــــنـــــاق الـــــذين
ـستـشفـيات وتـلقوا استـقبلـتهم ا
الـــعالج الـالزم قـــبل مـــغـــادرتـــهم
ـــســتـــشــفى. فـــقــد اســـتــقـــبــلت ا
مـســتـشــفـيــات بـغــداد نـحـو 300
حـالـة اخـتـنـاق فـيـمـا اعلـن مـدير
عام دائرة صـحة الـنجف األشرف
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ـدني أوصى وزيـر الـنـقل نـاصـر الــشـبـلي امس االثـنـ سـلـطـة الـطـيـران ا
ـواطنـ إلى مطـار بغـداد. وقال الشـبلي في بإعـداد خطـة لدخـول عجالت ا
ـواطنـ إليه تصـريح إن (مـطار بـغداد الـدولي ال يـسمح بـدخول عـجالت ا
سافرين تابعة إلى وزارة النقل) موضحاً أن لوجود عجالت خاصة تنقل ا
(قـــرار دخــول الــعــجالت قــد ولـم يــتم الــعــمـل فــيه حــتى اآلن). وأضــاف
ـدني يـجب ان تـدرس وتـضع خـطـة لـدخول الـشـبـلي أن (سـلـطـة الـطـيـران ا
طـار) مـشيـراً إلى أن (مـطـار النـجف االشـرف يـسمح ـواطـنـ ا عجالت ا

وقف اخملصص فيه). بدخول العجالت الى ا

هـبـوب مـتــوسط وعـال لـلـريـاح) .
وتـــابع الــــشـــبـــاني ان (اجلـــبـــال
والــتـالل احملــاذيـــة لــلـــحــدود مع
تركـيا وايـران اعلى من جـغرافـية
الـعـراق فيـأتـيـمـنـهـا  تـيـار بارد 
يـقـابــله تـيـار حــار من الـصـحـراء
الـسـعـوديـة االردنـيـة الـتي ايـضـا
مرتفـعة عـلى االراضي العـراقية 
وهـنـاك تـيـار مــنـخـفض يـأتي من
ر عـبر سـوريا ـتـوسط  البـحر ا
ـســتـوى الــبالد  مع تـيـار نـزوال 
جـاف من مــيـاه اخلـلــيج  وبـذلك
يـتـعـرض الـعـراق الربـعـة تـيارات
من مــنــاخـات مــخــتـلــفــة مــنـاطق
مـتـمــوجـة وصـحـراويــة وجـبـلـيـة
ومـائـيـة)  .من جـهـته يـرى عـطـية
ان تـــعـــرض الـــعـــراق لـــعـــشــرات
العواصف الترابية  (يأتي نتيجة
تــدني االمــطــار الــســاقــطــة خالل
مـوسمي الـشـتـاء والـربـيع  وقـلة
ــــصــــدات االشــــجــــار خــــاصــــة ا
اخلضـراء  والبـيئـة الصـحراوية
التي تلتـقي بتيار الـبحر االبيض
توسط مع تيـار اخلليج العربي ا
 واصــطــدام تــيــارين مــنــاخــيـ
مختـلفـ يودي حلدوث مـا يشبه
اعـصـارا مـنـاخــيـا يـؤجج الـتـربـة
الــرخــوة) .وتــابع (هــنــا يــحــتـاج
الـــــعـــــراق حلــــمـالت اســــتـــــغالل
الصـحراء الـشـاسعـة  واجراءات
وقــائـــيــة تــتـــمــثل بـــحــفــر االبــار
ـســاحـات اخلــضـر)  لـتــوســيع ا
مـتوقـعـا ان (تـنـحـسـر الـعواصف
ناخ وهطول امطار مع استقرار ا

وفيرة بعد 6 شهور) .
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طالب األم العام لتيار الفرات
الـنـائب محـمـد شـيـاع الـسوداني
احلـــكـــومـــة بـــحـــمالت تـــوعـــيـــة
وإجـراءات سريـعـة للـحـفـاظ على
الـــصــــحــــة الـــعــــامـــة والــــثـــروة
احلـــيــــوانـــيـــة من جـــراء مـــرض
احلمى النزفية.  وقال السوداني
في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس
انه(رغم أن وزارة الـزراعــة سـبق
أن أعـــلـــنت ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلى
مسـبـبـات احلمى_النـزفـية إال أنّ
حـــاالت اإلصـــابـــات والـــوفـــيــات
فــيــتــزايـد بــحــسب إعالن وزارة
الـصحـة) مـضـيفـا ان (احلـكـومة
مـــطـــالــــبـــة بـــحـــمـالت تـــوعـــيـــة
وإجـراءات سريـعـة للـحـفـاظ على
الـــصــــحــــة الـــعــــامـــة والــــثـــروة
احلـــيــوانــيــة). مـن جــهــة اخــرى
ســـجـــلـت وزارة الـــصـــحـــة امس
االثنـ امس  118حـالــة اصـابـة
جديدة بفيروس كورونا وحالتي
وفــاة.  وقـالت الــوزارة في بــيـان

ـوقف تـلــقـته (الـزمـان) تــضـمن ا
الـوبـائي والـتــلـقـيـحي في عـمـوم
البالد ان (كـوادرها سـجلت 118
حــالـــة اصــابـــة جــديـــدة فــيـــمــا
ســــجـــــلت  142حـــــالــــة شــــفــــاء
وتــســـجــيل حــالـــتي وفــاة جــراء
الـــفــيـــروس" خالل الـ 24ســـاعــة
ــاضـــة).  مــشــيـــرة الى (تــلــقي ا
 16937شـــخـــصـــا لــــلـــقـــاحـــات

دة نفسها).  الفيروس في ا
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محمد شياع السوداني 

vKŽ qLF½ ∫W b)« fK−

W UF « WHOþu « bNF  fOÝQð
مـضيـفـا ان (مـجلس اخلـدمـة الـعامـة االحتـادي يـعمل
عـــلى تـــأســيس مـــعــهـــد الــوظـــيــفـــة الــعـــامــة لـــغــرض
ـؤســسـات تـــــــــــدريب مــوظـفـي الـدولــة في جـمــيع ا

احلكومية). 
ية الى ذلك أسـتقبل التـميمي عددا من خـريجي أكاد
اخلـلـيج الـعـربي لـلــدراسـات الـبـحـريـة لـسـنـة 2005.
واوضح خالل الـلــقـاء ان (اجملـلس يــعـتـمــد الـدرجـات
وازنـة العـامة) مـؤكدا تـوفرة في قـانـون ا الـوظيـفيـة ا
الية رسلة إليه من وزارة ا انه (ملزم بعدد الدرجات ا

الي). وبتخصيصها ا
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أعـلن رئيس مجـلس اخلدمـة العـامة االحتادي مـحمود
الــتــمــيـمـي ان اجملـلـس يـعــمل عــلى تــأســيس مــعــهـد
الــوظـيـفــة الـعـامــة لـغـرض تــدريب مـوظــفي الـدولـة في

ؤسسات احلكومية.  جميع ا
وقـال اجملـلس في بـيان تـلـقـته ان(الـتـمـيمـي اكد خالل
وسـوي وابتسام الهاللي ان اسـتقباله النـائب منال ا
اجملــلس يـعــمل وفق مـبــدأ الـنـزاهــة والـشــفـافـيــة مـنـذ
تــأســيـسه وهــو يـعــمل عـلـى تـوظــيف اخلـريــجـ وفق

هنية). معايير الكفاءة وا

خالد بتال النجم

WH∫ سماء بغداد تكتسي باللون البرتقالي جراء العاصفة UŽ 



عرض الذي اقيم في كلية الهندسة dF÷∫ جانب من ا

إســتــنــفــار عـــام لــتــوفــيــر وتــأمــ
إحـتـيـاجـات وزارة الكـهـربـاء كـافة)
موجـهاً (دعوة مـفتـوحة لزيـارة مقر
الـشـركة لإلطـالع على حـجم تـفـعيل
ــســتـــمــرة لــلــوفــاء اإلمــكــانـــيــات ا
بـــالـــعــقـــود كـــافـــة الــتـي تــبـــرم مع

الشركة). 
¡UÐdNJ « …œUý«

من جــانــبه أثــنى مـديــر عــام شــركـة
توزيـع كهـرباء الـوسط على اجلـهود
ـقدمـة من شركة أور. والتـسهيالت ا
عـلى صـعـيـد مـتـصل كـشـفـت شـركة
ديـالى الـعـامـة إحـدى شـركات وزارة
ـعـادن عن توقـيع ثالثة الـصنـاعة وا
عـقــود مع الـشـركــة الـعـامــة لـتـوزيع
قاييس كهرباء الوسط لتجهيزها با
الــكــهــربـائــيـــة. وأوضح مــديــر عـام
الـشـركـة عـبــد الـسـتــار اجلـنابـي إن
الــعـقــود الـثـالثـة تــتـضــمن جتـهــيـز
كـهربـاء الوسط بـ ( ٤٦٧٨ ) مـقيـاساً
كـهـربــائـيـاً  يـجـرى تـصــنـيـعـهـا في
ـقايـيس اإللـكتـرونيـة. ولفت مـعمل ا
إلى أن شركة ديـالى العامة مـستمرة
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اضي قـد أوفـد نـفـسه األسـبـوع ا
إلى لـنـدن حلـضـور مـؤتـمـر الـربيع
الـــــســـــنـــــوي جملــــــلس األعـــــمـــــال
الـبـريـطـاني العـراقي. يـعـود بـقرار
جـديـد يـتـمـثل بـإعـفـاء  11شـخـصاً

اخـــرى يــــواصل مـــحــــافظ  صالح
ـقـال عمـار جـبـر اجلـبوري الـدين ا
اصدار القرارات رغم صدور قرار 
بــــإقـــالـــتـه من مــــجـــلـس الـــنـــواب
طلـقة.  وكان اجلبوري باألغلبـية ا
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وقــعـت الــشــركــة الــعــامــة لــتــوزيع
كـهـربـاء الـوسـط عقـداً مـشـتـركـاً مع
شـركـة أور الــعـامـة إحــدى شـركـات
ــقـر ــعــادن  وزارة الــصــنــاعــة وا
الـشـركة الـعامـة في بـغداد لـتـجهـيز
شــبــكــات الـــكــهــربــاء الــرئــيــســيــة
والـــفـــرعـــيــــة ضـــمن احملـــافـــظـــات
ـواد احلاكـمة لـلـشبـكة الـوسطى بـا
الـكــهـربـائــيـة. وقـال بــيـان إن (هـذا
ــنـتج الـوطـني اإلتــفـاق يـأتي دعم ا
.( وخــلق الــشـراكــة بــ الــوزارتـ
وتـضـمن الــعـقـد إلــتـزام شـركـة أور
العامـة بتجـهيز الـقابلوات وأسالك
ـدة مـخـتـلـفــة األحـجـام واألطـوار 
زمنية ال تتجاوز ثالثة أشهر حيث
سـتـسـلم الـدفــعـة األولى من الـعـقـد
األسـبـوع الــقـادم لـيـتــسـنى إجنـاز
مشاريع فك اإلختناقات وإستحداث
ــغـذيـات ونـصـب احملـطـات ضـمن ا
خــطــة الــشــركــة إلســتــقــبــال فــصل
الـصـيف  .2022وأوضح مـديـر عـام
شـركــة أور بـأن(الــشـركـة فـي حـالـة

في إقـامة الـدورات التـعـريفـية لـفرق
ُسـتفـيدة عن الـبرمـجيات اجلهـات ا
ــسـتـخـدمـة في اجلـهـاز احملـمــول. ا
وفي وقـت ســـــــابق أجـــــــرى وزيــــــر
الكهربـاء عادل كر إتصـاالً هاتفياً
مع وزيـــر الـــطـــاقــة الـــتـــركـي فــاحت
از. بهدف تـسريع إدخال الربط دو
الــكــهــربـائـي الـعــراقي الــتــركي إلى
الــــعـــمـل. وأوضح بــــيـــان تــــلــــقـــته
(الــزمـان) أن (طــلب تــفــعـيـل الـربط
الكهـربائي ب العـراق وتركيا يأتي
بـعـد إجناز بـغـداد إلتـزامـاتهـا جتاه
تـهـيئـة اخلـطوط الـنـاقلـة واحملـطات
الـتــحـويـلــيـة الالزمـة لــهـذا الـربط).
وأشـارت الـوزارة إلى أن (اإلتـصـال
بــ الـوزيـرين جــاء في ظل اإلتـفـاق
لــضـرورة تــوفــيـر ســاعــات جتـهــيـز
كـهــربـاء لـلـمــواطـنـ يـوجتــهـيـزهـا
لـف شهد لفـصل الفـصل كون هـذا ا
عـــقــبــات كــثــيـــرة وكل عــام يــعــاني
الشـعب العـراقي من مشكـلة إنـقطاع
التيار الكهربائي مع مناخ حار جداً

في فصل الصيف).
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اقـامـت كـلـيـة الـهـنـدسـة بـجـامـعـة اوروك
ـرحـلة مـعـرضـا ألعمـال ونـتاجـات طـلـبة ا
االولـى لــقــســـمي هــنــدســـة االتــصــاالت
ـشاركـة (١٢٠) عمالً وهـنـدسة الـعمـارة 
تـميزت معظمها بـاحلداثة والتجديد.وقال
ـسـاعـد الـعـلمـي لرئـيس اجلـامـعـة ولـيد ا
اجلـوهـر لـ ( الزمـان ) ان ( اعمـال الـطلـبة
وتصاميمهم جيدة السيما وانهم مازالوا
عرض مناسبة رحلة األولى ويعد ا في ا
لــعــرض ابــداعــات الــطــلـبــة في اجلــانب
الـتـطـبـيـقي) وسـتـخـضع االعـمـال مـشـيراً
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أعلنت هيئـة النزاهة االحتاديَّة عن
صدور أمر باسـتقدامٍ النائب األول
حملـــافـــظــــة نـــيــــنـــوى خملـــالــــفـــته
الــــتــــعـــلــــيـــمــــات . وقــــالت دائـــرة
الـتـحـقـيـقات في الـهـيـئـة في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (مـحـكـمة
ُخـتصَّـة بقـضايا حتـقيق نـينـوى ا
الــنــزاهــة حـديــثــهــا أصــدرت أمـرا
بـاسـتقـدام الـنـائب األول للـمـحافظ
ُباشرة هم على إصـدار ا ُتـَّ إلقدام ا
ــديـر نــاحـيــة احملـلــبـيـة; بــالـدوام 
بـالـرغـم من ثـبــوت قـيـامه بــتـزويـر
شــــــــــهـــــــــــادتـه لــــــــــلـــــــــــدراســــــــــة
اإلعـداديَّـــة).وأوضـحت الـدائـرة أنَّ
(أمـر االسـتـقـدام صـدر وفق أحـكام
ـادة  329من قــانـون الــعــقــوبـات ا
الـــــعــــراقي رقم  11لــــســــنــــة 1969
ادة ( (329من ُعـدَّل). وتـتضـمن ا ا
قـانــون الـعــقـوبـات إيــقـاع عــقـوبـة
احلــبس والـغـرامــة أو إحـدى ــاتـن
الـعـقـوبــتـن لـكل مــوظف أو مـكـلف
بـخـدمـة عـامـة اســتـغل وظــفـته في
وقـف أو تـــعـــطــل تـــنـــفــــذ األوامـــر
الـصــادرة عن احلـكـومـة أو أحـكـام
الـقوانـن واألنـظـمـة أو أي حكم أو
أمـــر صــادر عن إحـــدى احملــاكم أو
أيـة سـلـطـة عـامـة مـخـتـصة أو في
تـأخـر حتـصـل األمـوال أو الـرسوم
ُـقـرَّرة قـانـونـاً. مـن جـهة »ôUI²Ž  ∫ قوة أمنية تعتقل مطلوبونـحـوــا ا

الـيـا ان (سـتـخـضع الى تـقـيـيـم لـلـتـعرف
عــلى امــكــانــيـات الــطــلــبــة والـكــشف عن
ـعرض ـواهب). فـيـمـا قـالـت مـسـؤولـة ا ا
اريج الــســدخــان  ان ( اعــمـال الــطــلــبـة
ومـاتـضمـنـته من اشكـال ومـجسـمات في
ـعمـارية والـتجـريد مـجاالت الـتصـاميم ا
ـكعب واحلركـة ب الفـضاءات تتوافق ا

مع اسلوب احلداثة والبيئة احمللية)
WOKLŽ  UIO³Dð

وقـال رئيس قسم تقـنيات االجهـزة الطبية
فــاضل عــبــاس  ان(اشــراك الــطــلـبــة في
الـتطبيقات العملية امر في غاية االهمية

&eON ∫ شركة اور العامة جتهز منتجاتها لوزارة الكهرباء
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من مــســتـشــاريه.وبــحــسب كــتـاب
رســـمي يـــحـــمل تــوقـــيـــعه اصــدر
اجلـــبـــوري قــرارا بـــإعـــفــاء  11من
ـستـشارين (اسـتـناداً لـلصالحـية ا
مـنوحة الـينا كـرئيس جلهـة غير ا

ــرتــبــطــة بــوزارة حـسـب قــانـون ا
احملـافــظـات رقم  21لـســنـة ( 2008
وهم مـسـتـشـارو احملـافظ لـلـشؤون
الـــقـــانـــونــيـــة وشـــؤون الـــرعـــايــة
االجـتـمـاعـيـة ومــنـظـمـات اجملـتـمع
دني وشؤون الـشباب والـرياضة ا
وشــــؤون اإلغــــاثــــة والــــنــــازحـــ
وشؤون اإلعالم والـعالقات الـعامة
وشــــؤون اخلــــدمــــات والــــشــــؤون
الـــعــلـــمــيـــة والــصـــحــة واألنـــديــة
ـؤسـســات الـريـاضــيـة وشـؤون وا
األمن وشـــؤون الــــتـــنـــســــيق بـــ

ــركــزيـة. احملــافــظــة واحلــكــومــة ا
ـاضي أوفد احملافظ  واألسبوع ا
نـفـسه إلى لـنــدن حلـضـور مـؤتـمـر
الـربـيع الــسـنـوي جملــلس األعـمـال
الـــبـــريــطـــاني الـــعـــراقي. وصــوّت
اضي مـجلس الـنـواب اخلمـيس ا
عـــلى قـــرار إقـــالـــة اجلــبـــوري من

طلقة. منصبه باألغلبية ا
gŽ«Ëœ ‰UI²Ž«

في ســيــاق مــنــفــصل أعــلــنـت قــيـادة
الشـرطة اإلحتاديـة إلقاء الـقبض على
ادة 4 ثالثة إرهابي مطلوب وفق ا
إرهـــاب في عــمـــلــيـــتــ أمـــنــيـــتــ
حافظتي كركوك وبغداد. وقال بيان
إنه (بـنـاءً عـلى تـلــقـته (الـزمـان) أمس
ـــعــلـــومــات ـــتــابـــعـــة األمــنـــيــة وا ا
اإلسـتخـبارية الـقت قـوة مشتـركة من
الـلـواء الـثـاني عشـر- الـفـرقة الـثـالـثة

لـــلــــشـــرطـــة اإلحتـــاديــــة مع مـــفـــارز
اإلسـتــخـبـارات الـقـبض عـلى إرهـابي
ـــحــافـــظــة في قــضـــاء احلــويـــجــة 
طلوب كركوك) وأوضح البـيان أن( ا
يـنــتـمي لـتـنـظـيم داعش اإلرهـابى في
كــركـوك). وأضــاف الــبــيــان أن (قـوة
مـشـتـركـة إعـتــقـلت إرهـابـيـ آخـرين
أحدهـما في منطـقة النـكوعيـة بقضاء
احلويجة في محافظة كركوك واآلخر

في منطقة الدورة ببغداد). 
gO²Hð WOKLŽ

في سيـاق متـصل نفذت قـوة مشـتركة
(عــمــلــيـة تــفــتــيش عن الــسالح غــيـر
ـــرخص وصـــادرت مــجـــمـــوعــة من ا
األســلـــحـــة في مــجـــمـــوعــة مـــنــاطق
بالعاصمة).و ألقت قوة أمنية القبض
عـلى خمـسـة متـهمـ وسـيطـرت على
أربع مـركـبـات ثالث نـوع صهـريج مع
ـنتـوج نـفطي في كـيـا حمل مـحـملـة 
ـحافظة ديالى ناحيـة جديدة الشط 
لـــعـــدم وجـــود مــوافـــقـــات رســـمـــيــة
ـــنــتـــوج وفق بــيـــان تــلـــقــته ــرورا
(الــزمــان) أمس. كــمــا أوقــفت مــفــارز
الـشـرطـة اجملتـمـعـية  15حـالـة إبـتزاز
الـكــتـروني وعــنف أسـري في ثــمـاني
محافـظات. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
أمس إن الشرطـة إتخذت اإلجراءات
ـبـتـزيـن بـعـد حذف الالزمـة بـحق ا
مـــحــــتـــويـــات اإلبــــتـــزاز وتـــأمـــ

حسابات الضحايا. 

VKD « V Š V «u

V Uſ wKŽ 5 Š 

بريطانيا

ـوضـوع مرتـ لـكن عنـدمـا أجد أن لـست مـعتـاد عـلى الـكتـابـة بنـفس ا
األمــر زاد عن حــده فــمـن واجــبي وواجب عـــلى غــيــري أن نـــوجه عــلــيه

األضواء  لعل وعسى أن جند حل مناسب يرضي جميع األطراف.
لـقـد كتـبت منـذ وقت لـيس بالـطويل عن تـفـشي عمـليـات الـتجـميل بـشكل
جـنوني  و إذ أكـتـشف أن األمـر لم يـصل إلى هـذا احلـد فـحسـب حيث
بــات شـبــابـنــا وهم الــشــريـحــة األكـبــر يــتـســابــقـون إلى إجــراءهــا لـيس
ـتـناسق الـرشـيق كمـا هو لـلـحصـول عـلى اجلمـال والـوسامـة واجلـسد ا
لـــيـــة احلـــال في الـــســـابق  ال و ألـف ال بل هم يـــريـــدون إجـــراء الـــعـــمـــ
ـمـثل لــيـة الـواحــدة تـلـو األخــرى لـكي تــشـبه هــذا ا اجلـراحــيـة الــتـجـمــيـ
ـشـهـور أو تـلك الـفـنـانـة اجلـمـيــلـة وبـات الـكـثـيـرين بـعـد مـا يـرون هـذا ا

الشاب أو تلك الشابة يصفونه بأنه شبيه لهم.
بعض جـراح التجميل يقولونها صـراحة عندك قالب محدد تختار منه

ما تشاء..!!
مـثل  ومعـها حـواجب ذاك ليـصبح بأمـكانك أن تـأخذ نـفس أنف هـذا ا
مثـلهم  وبـعض الفـتـيات بـاتوا يـتنـافسـون من أجل إبـراز أجزاء مـعيـنة
من أجسـادهم متوقع أن بـفعلتهم هـذه سوف يصبحـوا حديث الساعة
 والكل سـوف يتسابق للـزواج منهم أو العمل مـعهم  والعكس صحيح
فـأنـا رأيت بـأم عـيـني كـيف تـصرف أطـفـال صـغـار مع فـتـاة تـظـهـر على
مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي وهي مـشهـورة بـأنـها تـمـلك مـؤخرة كـبـيرة

جدا .
ما أن مـرت أمام أطفال صغار وهي تقوم بتصوير
نـفـسـهـا في شـوارع عـاصـمـة الـضـبـاب لـندن حـتى
ضــحك األطـــفــال بــشـــكل فــطــري وطـــفــولي  وهي
قـطع الذي مـدته دقـيقة أصبـحت أضحـوكة وهـذا ا

دة أربع أشهر . ونصف  تداولها 
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بغداد

كـيف يــأفل من ســمـائــنــا هـذا الــشـهــاب الــسـاطع دون أن تــخـتـلّ احلـيــاة عـلى
? أرضنا أرض الفرات

دّ كـتـابَ اخملــتـارات الـقـصـصــيـة أنـا والـراحل ومــيـسـلـون هـادي ألجل كـنّــا نـعـ
ـكـان: حـديـقـة الـقـشـلة. نـشـرها في كـتـاب مـسـتـقل يـصـدر مع مـجـلـة إمـضاء. ا
الزمان: ضحى يوم جـمعة. نتفّق أنا والـكاتبة على قصة ونـدرجها في القائمة
ويختار د. جنم قـصة أخرى وأنظر في عيني الكاتبة أسألها بلغة العيون: هل
تـحدة هي الـسبب في عـدم تماثل مـلكـة ا كانت سـنوات الـدراسة الـطويلـة في ا
معـنا? فـاتـني أن أجمع الـقصـص التي أشـار إليـها ذائقـة زوجهـا في فن الـقصّ 

الراحل فهي تؤلف كتابا مجاورا لكتاب  اخملتارات الذي صدر مع اجمللة.
لـلـراحل صـورة شهـيـرة واقف بـ هـيـاكل معـدنـيـة في صـفـ تـؤلف جزءا من
مـكتـبـة بـيـته وهي مـليـئـة حـتـمـا بالـقـصص الـعـراقـية والـروايـات الـتي عـمل لـها
فهـرسا ضـخمـا. كم قرأ د. جنم عـبد الـله كاظم من كـتبـنا ومن مـؤلفـات غيـرنا
?! نـشـر قبل وفـاته بـبـضع سنـ عـنـاوين أهم ١٠٠ مجـمـوعـة قصـصـية من األ
إلـيهـا مـؤلـفات فـهـد األسدي عـراقـيـة لم اتفق مـعه في ذلك الـوقت ألنه لم يـضمّ 

اسينجر... وجمال نوري ودار بيننا نقاش حول األمر عبر ا
عن طـلـبـته عـلى الـكفّ  زرته مـرة في مـحل عـمــله في كـلـيـة الـتـربـيـة وكـان يـحثّ 
التجوّل في حديقة الكلية واالنصراف إلى الدرس فاالمتحانات على األبواب. 
رغم بـحوثه الـرصـينـة وكـتبه الـنـقديـة الـعديـدة والـتي وُلدت بـ جـامعـة بـغداد
ـتحـدة عثرت مـلكة ا واجلامـعة التـي حصل منـها عـلى شهادة الـدكتـوراه في ا
في كـتـاب أهـداه لي عــلى فـصل يـدرس فـيه الـشـاعـر الـشـعـبي عـبـاس جـيـجـان

ما هو عراقي. الراحل وولعه بكلّ  وهذا يفسّر مبلغ حبّ 
قام في غـرفته. على الطاولة اجتزنا حدبـقة الكليـة أنا والراحل واستقـرّ بنا ا
فّ من الكـتب وكنـا نتحـدث في ما ال أذكر اآلن وطـرقت باب الـغرفة طـالبة صـ
حسـناء هـيفـاء أنيـقة الـهنـدام. لفـتت نظـري في تلك الـلحـظة عـينـاها الـعسـليـتان
وهـما تـنـظـران بـإجالل وإعـجـاب إلى أسـتـاذهـا وكـان يـدعـوهـا في أثـنـاء كالمه
ا مـعهـا "ابنـتي".  كـيف تذكّـرت الـيوم الـراحل والـطالـبـة احلسـناء والـكـاتبـة? ر
أل اآلفاق هو السبب فلعلّ ذكرى د. جنم الطيّبة تنقّي هواء كان الغبـار الذي 
...عـاشت مـيـسـلـون هادي مـع زوجـهـا طوال الـبالد الـتي أحـبّـهـا بالد الـفـراتـ
ــاضي والــقــصـة نــ دراسـتـه في بالد الــضـبــاب في ســبــعـيــنــات الــقـرن ا ســ
الوحيـدة التي لم تـوافقـني على نشـرها ضـمّتـها مجـموعـتها الـقصـصية األولى
وفيـها تـصويـر حليـاة الطالب وهم يـقومـون بسـفرة مـدرسية إلـى إحدى حدائق
رافقة تدلّ طلّابها على أنواع الزهور والعطور... حتى لندن وكانت األسـتاذة ا
أن لــغـة الــكـاتــبـة أخــذت عـبــقـا من كل شيء. ثـم نـشـرتُ
الــقــصـة فـي كــتــاب اخملـتــارات وكـي ال تــزعل الــســيـدة
الــقـاصّـة أثــبتُّ في مـقــدمـة اخملــتـارات إن هـذه الــقـصـة
ليـست من اخـتيـارهـا.نشـر الـراحل كتـبـا عديـدة ويـبقى
جهـده األهم هـو فـهرسـته لـلـقـصة والـروايـة في الـعراق

... أرض الفرات

ــعـارف كــونه يــسـهم في رفــد الـطــلـبــة بـا
ـا يــسـهم في تـأهــيـلـهم الى ــهـارات  وا

سوق العمل)
.الـى ذلك  تقد    95بـراءة اخـتراع في
مـعرض الـسالم الدولـي لبـراءات األختراع
قام في والنماذج الصناعية واألبتكارات ا
ــلــتـفـى األول لـكــلــيـة الــسالم اجلــامــعـة ا
ـركــز الـدولـي الـفــرنـسي بــالـتــعــاون مع ا
للعلماء واخملترع فرع العراق  وأوضح
عـميـد كلـية الـسالم هادي طـارش زبون آن
(الـكـليـة حتث اخلطى لـلمـنـافسـة العـلمـية
ــشـروعــة من خالل تــوجـيه الــرصـيــنـة وا
الـتــعـلـيم اجلـامـعي فــضالً عن مـتـطـلـبـات
الـتعلـيم بتوفـير فرص الـتنمـية والتـطوير
لـلمـوارد البـشرية من تـدريسـي واداري
والـتعاون العلمي مع الـكليات واجلامعات
ـراكـز العـلمـية الـرصـينـة والتـعاون مع وا
الـعديد من اجلـامعات االهـلية واحلـكومية
الــعــراقــيــة والــعــربــيــة) مــشــيــراً الى ان
ـؤتمر تضمن مشاركة  95براءة اختراع (ا
تــغــطي اجملــاالت الـطــبــيــة والـهــنــدســيـة
والـزراعية متمثلة في  37جـامعة حكومية
واهـلية لتطوير القطاع احلكومي واالهلي
شاركـة الدولية من جـمهورية فـضالً عن  ا
ـــانـــيــا مـــصـــر الــعـــربـــيـــة وفـــرنــســـا وا
ـسـاهـمة االولى والـكـويت).وهـذه لـيست ا
لـكـليـة السـالم اجلامـعة في مـجـال تطـوير
ـوارد الـبـشريـة حـيث تـبنت في وتـنـمـية ا
ـاضي مشـروع تنـميـة القـيادة شـهر آذار ا
الـرقــمـيـة والـتـحـول الــرقـمي في الـتـربـيـة
والــتـعـلـيم بــالـتـعـاون مـع شـركـة االسـنـاد

للتدريب والتطوير واالستشارات.
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شرارة كوالن أيار الـتقدميـة الكوردية ذكـرى اندالع ثورة حتـرير شعبـية اندلعت في
شاركة اجملموعة من البيشمركة الكردية الثورية  بإشراف وقيادة  26مايو  1976
الزعيم التاريخي مسعود بارزاني والراحل إدريس  بارزاني. مع انطالق الطلقة
قـراطي الـكـردستـاني بـيانـا عـلى الشـعب دعـوا فيه األولى لـلـثورة وزع احلـزب الـد
ـواجهـة الدكتـاتوريـة  كانت تلك األيـام الصـعبة في ـسلح  لالنضـمام إلى الـكفاح ا
وضع مـتـدهـور  خـاصـة أن الــعـراق تـنـازل في تـوقـيع اتـفـاقـيـة شـراكـة في تـرسـيم
احلدود وإعـطاء جـزء كبـير مـن شط العـرب للـجانب اإليـراني بـعد اتـفاقـية الـسادس
من مارس سـيئـة الصـيت عام  1975في اجلزائـر. كان النـدالع الثـورة صدى واسع
ـدن وخـارجـهــا  وخـاصـة بـ الـشـبـاب. جـاءت تـلك بـ الــشـعب الـكـردي  داخل ا
الـثورة بعـد نكسـة ثورة ايـلول التـحررية الـتي بدات شرارتـها في عام  1961أي قبل
ــقـاومــة  والــكــفـاح عــام من انــدالع ثــورة ايــار  ان اهم هــذه االسـبــاب النــدالع  ا
ـسـتـمـر فـشل  احلـكـومـة في بـغـداد في ايـجـاد حل مـنـاسب لـلـمـسـألـة  الـكـردية  ا
وجتـاهل هـذه الـقـضـيـة من قـبل اجملـتـمع الـدولي والـغـربي بـالـوجه اخلـصـوص  في
حتــقــيق طــمـــوحــاته في االســتـــقالل الــذاتي  ومن أبـــرز األســبــاب األخــرى فــشل
السياسـات احلكوميـة في توفير وإعـطاء احلقوق للـشعب الكردي  واألهم من ذلك.
رغـبـة الـشعب فـي التـحـرر والـعـيش بـكرامـة  وحتـريـرهم من اإلذالل الـذي مـارسته
عليهم الـنظام وإثـارة حالة البـؤس واحلرمان من أبسـط احلقوق  جهـود كبيرة من
ـدن والـقـرى وتــعـريـبـهـا بـطـريـقـة قـبل الـنـظــام لـطـمس مالمح الـهـويــة الـكـرديـة في ا
مبـرمجـة  ومحاربـة الشـعب بكل أشكـاله  واعتـماد لـغة التـهديـد والسالح فقط في

مواجهة الشعب .
جتـلت عظمة ثورة  26كوالن ايار الـتقدميـة في أنها دخلت في ضـمير ووعي الشعب
ـدن  والدماء التي كشفت واطن داخل ا الكردي  فاسـتحقت تعاطف وتـضامن ا
ـثابة أبـشع وجه للنـظام الـديكتـاتوري في الـعصر احلـديث  واندالع الـثورة كانت 
رسـالـة من كل كردي شـريف الى الـعـالم احلـر بـان الـثورة مـسـتـمـرة ضد الـطـغـيان
في ظل دكـتاتـورية  في ذلك وقت صـعب  حتى حتـقيق كـافة  مـطالب الـشعب .كانت
ـكـاسب وإجنـازات مـثل ثـورة ايـار كـوالن اجملــيـدة رغم ظـروفـهـا اخلــاصـة مـلـيـئــة 
كاسب الكبيرة اخرى التي ان كردستان وا انتفاضة اذار و تـشكيل احلكومة والبر
أعـقـبـت األمن واالسـتــقـرار وإعــادة اإلعـمـار والــعـيش فـي حـريـة
ـــكــسب األهـم  اســتـــفــتـــاء كــردســـتــان في ولـــكن ا وسالم 

سبتمبر .2017
لــذلك تــعــتــبـر كــوالن ايــار ثــورة مـكــاسب كــبــرى وحتــقـيق

طموحات وتطلعات الشعب.
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وجـــــهت هـــــيــــئـــــة اإلعالم واالتـــــصــــاالت
ــنع ظـهـور ــؤسـســات اإلعالمـيـة كــافـة  ا
وتـضـيـيف احمللل الـسـيـاسي جناح مـحـمد
ـسـؤولـة عـلـي بـسـبب (تـصـريـحـاته غـيـر ا
ــســيــئـــة). وبــحــسب بــيــان مــوجه الى وا
وســائل االعالم تـلــقـته (الــزمـان) امس فـإن
الـهيئـة أستنـدت في اتخاذ قـرارها هذا إلى
ـوجب األمر (الـصالحيـات اخملولـة إليـها 
بدأ اناً منها   65لسنة  2004النافذ وا
احـتـرام حــريـة الـتـعـبـيـر كـمـا نـصت عـلـيه
ــادة  38مـن الــدســتــور الـــفــقــرة أوالً من ا

ـادة  19مـن الــعـهــد الــدولي الــعــراقـي وا
ادة  19من دنية والسياسية وا للحقوق ا
ـي حلـقـوق اإلنـسـان وبـهدف اإلعـالن العـا
ـا ال تـنـظــيم اشـكـال الـتـعـبـيـر وحـمـايـته 
يـسمح بالـتحريض عـلى العنف والـكراهية
والـال تسامح العرقـي أو القومي أو الديني
أو الـــفــكــري وكـل مــا يــؤدي إلى تـــغــذيــة
الـنـزاعات والـصـراعات وصـنع األزمات من
خـالل اســتــخــدام وســائل اإلعالم). وعــزت
هني اتـخاذ الـقرار الى (تكـرار األداء غيـر ا
سـيئة عـبر اسـتخـدام العبـارات وااللفـاظ ا
وتـــعــمـــيم األحـــكــام وايـــكــال الـــتــهم دون

االسـتـدالل الى وثـائق أو مـصـادر رصـيـنة;
ـنـع ظـهور   ـفوضـ لـذا وجه مـجـلـس ا
واسـتضافة احمللل السـياسي جناح محمد
عــلي في وســائـلـكـم اإلعالمـيــة كـافـة وذلك
سيـئة التي سؤولـة وا لـتصريـحاته غيـر ا
أطـلـقــهـا عـبـر إحـدى احملـطـات الـفـضـائـيـة
ـرخـصـة) مــشـيـرة الى ان من الــعـراقـيــة ا
شــأن هــذه الـتــصــريـحــات (أن تــشـجع في
الـتـحـريض عـلى الـكراهـيـة والـعـنف; األمر
الــذي قـــد يــســهم فـي زعــزعــة االســتــقــرار
اجملـتـمـعي وتـهـديـد الـسـلم األهـلي لـلـبالد)

على حد قولها.
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دعـا رئـيس الـوزراء مــصـطـفى الـكـاظـمي
رافق الذكاء الصناعي .  إلى اإلهتمام 
وقـــال بــيـــان تــلـــقــته (الـــزمــان)أمس إن
(الــكـــاظـــمي خالل إســـتـــقــبـــاله ضـــيــاء
اجلميلي أشـاد باإلجنازات العـلمية التي
ستـوى الدولي التي القت حققـها عـلى ا
إهـتــمـامـاً كـبــيـراً في األوسـاط الــعـلـمـيـة

ية) العا
. وأضاف الـبيان أن (الـكاظـمي ركز على
اإلهـــتــمـــام بـــتـــطـــويـــر مـــرافق الـــذكــاء
الـصـنـاعي ودعم الـبـحـوث الـعـلـمـيـة في
هذا اجملـال وأهمـيـة حيـازة العـراق على

قاعدة علمية ومادية لهذا التطور).
 وأثنى عـلى (العـقول الـعراقـية اجملـتهدة
والـبــرامج احلـكـومــيـة الـتـي تـسـعى إلى
بـدع ودعـمهم وتـنمـية دورهم رعايـة ا
سـتدامة). واجلميلي باحث في التنمية ا
عراقي ركز في عـمله الـبحثي عـلى الذكاء
الــصـنــاعي الـتــطـبــيـقي في الــطب وعـلم
األحياء البشري والبيئة واجملتمع الذكي

والرعاية الصحية وهو عميد مشارك في
كـلـيـة الـهـنـدسـة جـامـعـة لـيـفـربـول جـون
مـوريس منـذ أيـلـول لـعام  2015ورئيس
جـمـعيـة هـنـدسـة النـظم اإللـكـتـرونـية في
ورقة اجلـامـعـة ذاتــهـا له أكـثـر من  300

ـيـاً و 12كـتابـاً في بـحـثـيـة مـنـشـورة عـا
مـجـاالت الــذكـاء الـصـنــاعي حـصل عـلى
دكــتــوراه في هــنــدسـة الــرمــجــيــات عـام
 1997في جامعة ليفربول جون موريس

تحدة . في الواليات ا
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ومـــديـــر عـــام ســـلـــطـــة الـــطـــيـــران
نـاقشـة إعادة فتح اخلط الـيزي  ا
اجلـوي ب الـبـلدين والـتـعاون في

مختلف اجملاالت. 
في ســيـاق مــتـصـل عـقــدت سـلــطـة
ـدني الـعـراقي في وقت الـطـيــران ا
ســابق إجـتــمـاعــا حتــضـيــريـاً مع
الـلـجـان الـفــنـيـة لـلـسـلـطـة وشـركـة
اخلــــطـــوط اجلـــويــــة الـــعــــراقـــيـــة
لـلـتــحـضـيـر والـتـهــيـئـة لإلجـتـمـاع
ـفوضية األوربية رتقب مع وفد ا ا
ووكـالـة سالمـة الـطـيـران األوربـية

www.azzaman.com
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ــأمــون لـــلــتـــرجــمــة أحـــتــفـت دار ا
نـجز االبداعي لـلمترجم والنشـر با
ر في الكبير مـحمد درويش الذي 

الــــوقـت الــــراهن بــــظــــرف صــــحي
صـــــــعـب. جــــــاء ذلـك خـالل نــــــدوة
أقامـتهـا على قـاعة طـارق العـبيدي
في مقر الدار ضيفت خاللها أستاذ

عـلم الـنـفس االجـتـمـاعي الـسـياسي
ــتــرجـم لـؤي ــثــنى ا في جــامــعــة ا
خـزعل لــلـحـديث عن سـيـرة درويش
ـأمون فـيمـا أشادت مـديـر عام دار ا

ـتوفـرة بـ أيديـنا إن ـعـلومـات ا تـقول ا
عـمـالـة األطـفـال في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم
ازدادت ألول مـرة مـنـذ (20) سـنـة فـفي
سنة 2020 عمل (160) ملـيـون طفل أي
بزيادة قدرت بأكثـر من ثمانية مالي عن
ســـــنـــــة 2016 ويـــــعـــــود ذلـك إلى أزمـــــة
فـايروس كـورونـا وزيادة نـسب الـفـقر في
وفـي الـعــراق وهــذا مـا عــديــد من الـدول
يـهـمـنــا زاد عـدد األطـفـال الـذين أجـبـروا
عـلى الـعـمل بـسـبب الـصـراع والـتـهـجـيـر
ألقـسري والـتحـديات االقـتصـادية بـنحو
واضح ويــصـاحـب عـمل هــؤالء األطــفـال

الكثير من العواقب واخملاطر.
فـوضية العليا اضي قدرت ا في العام ا
حلقـوق اإلنسان في الـعراق نـسبة عـمالة
ـائـة وبـ عـضـو األطـفـال فـيه بـ (2) بـا
فـوضيـة(عـلي البـياتي) في حـينـها أن ا
عـدد األطــفـال الـعــامـلـ فـي الـبالد يـصل
إلى أكــثــر من (700) ألف طــفل في وقت
ـتـحـدة لـلـطـفـولـة أشـارت مـنـظـمـة األ ا
ـائة من "يونـيسيـف إلى أن نحو (90) با
األطـفــال الـعـراقــيـ ال تـتـاح لــهم فـرصـة

احلصول على تعليم مبكر.
ال أظـن أن عــمـــالــة األطـــفــال في الـــعــراق
وصـــــلت إلـى مــــا وصـــــلت إلـــــيه اآلن في
ــا وصــلت إلــيه في تــاريخ الــعـــراق ور

العهد العثماني الذي لم ندركه. 
دن العراق إنك ترى في أسواق بغـداد وا
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أطـــفــــاالً من دون سن احلـــاديـــة عـــشـــرة
يتجـولون في األسواق الشـعبيـة باحث
عن لـقــمـة الـعـيش فـمـنــهم من يـسـتـعـمل
(عربات االسمنت سابقاً) تساعدهم حلمل
واد الغذائـية واخلضر والـفاكهة وذلك ا
أن هــذه الـعـربــات تـنــاسب صـغــر سـنـهم
وقصر قامتـهم وضعف بنيـتهم وسعرها
ال يـزيــد عـلى (1000) ديـنــار وبـعــضـهم
األخــر يــبــيع األكـــيــاس الــبالســـتــيــكــيــة
للـمتـسوقـ وبسـعر (250) دينـاراً وقد
طـــلب مــنـي أحــدهم ان يـــحــمل بـــعــربــته
تـواضعـة ما تـبضـعته من الـسوق وفي ا
عينيه التوسل واالسـتعطاف فسألته عن
اسمه وعمره ومن يـعمل معه فأجاب أن
أعـمـارهم تــتـراوح مـا بـ سن الـسـادسـة
فـــمــــا فـــوق وهــــو أصـــبح عــــمـــره (10)
سنـوات ومازال يـعمل مـنذ أربع سـنوات
عـلـى الـرغم من أن مـنــزله يـبــعـد عـشـرات
الـكيـلو مـتـرات عن الـسوق لـكنـه مضـطر
لــلـعـمـل إلعـالـة عــائـلــته فـهم ولــدوا لـكي
يتكفلـوا بإعالة أهلـهم أما دراستهم فهي
نشـغل بتدبير ليست في وارد تفـكيرهم ا
مـعيـشـتهم هـذه عـينـة صـادفتـني وهـناك
عينات أكثر إيالماً في بلد يصدر النفط!! 
يــرجـع نـقــابــيــون تــفــشي الــظــاهــرة إلى
الـظـروف االقـتـصـاديـة واألمـنـيـة الـسـيـئة
التي تـعـيشـها الـبالد بـاإلضافـة إلى عدم
انتظام قـطاع العـمل وفي حديث صحفي

ســابق لـرئــيس االحتـاد الــعـام لــنـقــابـات
عــمــال الـعــراق (عــلي رحـيـم الـســاعـدي)
أوضح أن السبب في تفـشي الظاهرة هو
كــثـرة الــصــراعـات واحلــروب الــتي مـرّت
عــلى الـبالد وانــتـشــار الـبـطــالـة وإغالق
ـعـامل والـشـركـات ووجـود قـطـاع عـمل ا
غــيـر مـنـظـم وغـيـر مــسـيـطـر عــلـيه سـواء
نقـابيـا أو حـكومـياً مـلقـياً بـالالئمـة على
بعض األحزاب والـشخصـيات السـياسية
النافذة في تدخلها بسوق العمل وبعدها

. عن الرقابة وتفعيل القوان
تــنـص قــوانــ وزارة الــعــمل والــشــؤون
االجــتـمــاعــيـة في الــعـراق عــلى مــعـاقــبـة
ــتـسـبب في تــشـغـيـل األطـفـال بــعـقـوبـة ا
ـالــيـة وإيــقـاف تــتـراوح بــ "الــغـرامــة ا
الـتـصـريح لــرب الـعـمل" أو حـتى إيـقـاف
الــنـشـاط وفـي قـانـون االجتــار بـالــبـشـر
يعاقَب من يستغل شخصاً ال يعي حقه –

الية. كاألطفال - بالسجن أو الغرامة ا
أما دولـيا فـإن اتفـاقيـة حقوق الـطفل في

ــادة (1-32) تـــقـــول: "تــعـــتـــرف الــدول ا
األطـراف بحق األطـفـال في حـمـايـتهم من
االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل
يـرجّح أن يـكون ضـارا بـصـحـة الـطفل أو
بـنمـوه الـبدني أو الـعـقـلي أو الروحي أو

عنوي أو االجتماعي". ا
W½u d  5½«u

لـــكن أطــفـــال الــعــراق ال تــشـــمــلــهم اآلن
ــيـة قــوانــ بــلــدهم وال الــقــوانــ الــعــا
بــســـبـب الـــفـــوضى اإلداريـــة الـــضـــاربــة
أطــنـابــهــا في الــبالد وتــدخالت األحـزاب
الـــنــافــذة كـــمــا أوضح (الـــســاعــدي) إن
قـــانـــون الــعـــمل 37 لــســـنــة 2015 مــنع
تـــشــغـــيل األطــفـــال من دون سن الـ (15)
وحصر السماح بتشغيل من هم ب عاماً
(15و18) وعلى وفق شـروط ورقـابة وفي
مهن مـحددة وحـدّد القـانون عـقوبـة على
أصحـاب العـمل إذا خـرقوا الـقانـون لكن
ــفــارقــة أن هــذه الــقــوانــ ولـدت شــبه ا
مشلـولة في األصل وال تُطـبيق لهـا فعلى

W∫ طفل خالل عمله اليومي uHÞ

زياد القيسي

في جانب الرصـافة وكذلك وجود
أكــبــر مـــركــز جتــاري في الــعــراق
وهـــــو الـــــشــــورجـــــة مـع إزديــــاد
اخملـالـفـات وعدم اإللـتـزام بـقـواعد
ـــرور الــــســـيــــر وإشــــارات رجل ا
وإنــتـــشــار الــتــكــتك وغــيــرهــا من
ـشـكالت الـتي تـؤدي الى حـدوث ا
زخم). وفي ســـيـــاق مـــتــصـل ذكــر
القيـسي أن (هنالك أربـعة محاور
رور هي لإليـرادات في مـديـريـة ا
ـركــبــات وحتـويــلــهـا تــســجـيـل ا
الـــــغـــــرامـــــات إصـــــدار إجــــازات
الــســيــاقــة والــطــرق واجلــســور)
مــؤكــداً إن (اإليـرادات تــذهب إلى
ـالـيـة خــزيـنـة الـدولـة في وزارة ا
وبـــدورهــا تـــوزع اإليـــرادات عــلى
الـــــوزارات وفق مـــــيـــــزانــــيـــــة كل

وزارة).
—Ëd*« WBŠ

ـرور وتـابـع إن (حـصـة مـديـريـة ا
ـــالـــيــــة وفـــقـــاً حتـــددهــــا وزارة ا
لـلمـوازنـة وال صحـة إلسـتحـصال
ــديــريــة حــوافــز من الــغــرامــات ا

 . ( واطن فروضة على ا ا
ـديـرية أن في غـضـون ذلك قـالت ا
ـرور الــعـام الــلـواء طـارق مـديــر ا
إسـماعـيل حسـ يـشرف مـيدانـيا
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ــرور الـــعـــامــة عــزت مـــديـــريـــة ا
ــروريــة في جـانب اإلخـتــنــاقـات ا
الـــرصــافـــة الى ضـــيق الـــشــوارع
وارتـبــاط الـتـقـاطــعـات بـبــعـضـهـا
لـكـونـها تـتـبع الـطراز الـبـريـطاني
عــلى عــكس الــكــرخ الــذي نـظــمت
طـــرقه عـــلى الـــطــراز الـــفـــرنــسي
ــركــبــات فــضـال عن كــثــرة عـــدد ا
البالغة 7 مالي مركبة في بغداد.
ــديــريــة ــتـــحــدث بــاسم ا وقــال ا

الـعـمـيـد زيـاد الــقـيـسي في بـيـان
تـلـقـته(الـزمـان) امس  إن (أسـبـاب
روري تعود اإلختناقات والزخم ا
ــركــبــات حــيث كــان إلى كــثـــرة ا
عددهـا في العـراق قبل عام 2003
نــحـو 250 ألف مــركــبــة  أمـا في
الـوقت احلــالي فــيـبــلغ في بــغـداد
فـقط تـقـريـباً 7 مالي مـركـبة مع
األخذ بنظر اإلعـتبار أنه لم يحدث
أي تـغـيـيـر أو تـوسـيع لـلـشوارع).
وجودة طبات ا وأشار إلى أن (ا
 فـي الـشـوارع أثـرت بـشــكل كـبـيـر
عــلى حــركــة الــسـيــر) مــبــيــنـاً أن
ـركبـات حتـسب بالـثواني حـركة ا
ــــطب ـــــركــــبــــة عــــلـى ا ومــــرور ا

يستغرق 4 ثواني). 
وأضــــاف الـــقــــيـــسـي أن (الـــزخم
ـروري مـثالً في جـانب الـرصـافة ا
سبـبه ضيق الـشوارع لتـصميـمها
عـــلى الـــطــراز الـــبـــريـــطــانـي أمــا
الـتـقـاطـعـات فـمـتـصـلـة بـبـعـضـهـا
وهـــذه مــشـــكــلـــة أخــرى بـــعــكس
تـــصـــمـــيم جـــانب الـــكــرخ حـــسب
الــطــراز الـفــرنــسي الــذي يـتــمــيـز
بـشـوارعه الـعـريـضـة وتـقـاطـعـاته
ــفــتـوحــة الــواحــد عــلى اآلخـر) ا
مـشـيـرا إلى (كـثـرة وزارات الـدولة
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الرغم من الـقـوان فـإن آالف األطفـال ما
زالـوا مــنـتــشـرين في األســواق واألحـيـاء
الـصــنــاعــيـة وعــلى مــكــبـات الــنــفــايـات
يـــعــمـــلــون في أقـــسى الــظـــروف الــتي ال
تــراعـي أي قــانــون ســاعــ إلى تــوفــيــر
بـضـعــة دنـانـيـر تـعـيـل أسـرهم من الـفـقـر

واجلوع.
وبـحـسب آخـر إحـصـاءات الـيـونـيـسـيف
ـرون بـظـروف فـإن ثـلث أطـفـال الـعـراق 
اقتصاديـة صعبة تـضعهم أمام مـتطلبات
الـعـمل إلعـانـة عـائالتـهم وهم يـواجـهون
أعــلـى زيــادة في مــعـــدالت الــفــقــر حــيث

يوجد طفالن فقيران ب كل (5) أطفال.
اضي طالـبت جلنة وفي أيار من العـام ا
نع ان العراقي  حقوق اإلنسان في البر
عـمـالـة األطـفــال في الـعـراق كـمـا طـالـبت
ــان بـإيـقـاف احلــكـومـة الــعـراقـيــة والـبـر
اسـتــغالل األطـفـال في مــهن شـاقـة وذلك
من خـالل إصــدار قــرارات مــلـــزمــة بــهــذا

الشأن.
كـما أشـار آخـر تـقـرير مـشـتـرك صادر عن
مـنــظـمـة الـعــمل الـدولـيــة ومـنـظـمـة األ

ـتـحـدة لـلـطـفـولـة (يونـيـسـيف) في (9) ا
ــاضي إلـى أن عـدد يــونــيــو/ حــزيـران ا
األطفـال العـامـل في أنـحاء الـعالم خالل
ــاضــيـــة بــلغ (160) الـــســنــوات األربـع ا
مـــلـــيــون طـــفل حـــيث زاد عـــددهم (8.4)

مالي طفل عامل.
إن بـطالـة اآلبـاء في الغـالب تـدفـعهم إلى
ــا دفـع أطــفـــالـــهم إلى ســـوق الـــعـــمل 
عنية تدارس األمر ينبغي على اجلهـات ا
ألنـه خــطـــيــر ويـــزداد خــطـــورة وهــو مــا
ـستـقبل الـبلـد كون األطـفال هم يتـعلق 
سـتـقبل ويـنـبغي من سـيصـنـعون هـذا ا
التوجه إلى مـعاجلة الـبطالـة بإعادة فتح
غـلـقة وابـتكـار أسالـيب وطرق صـانع ا ا
ــنــأى عـن هـذه جتــعل أطــفــال الــعــراق 

الكارثة.
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رء أنْ يكـون توّاقا الى إجنـاح حاجاته عـبر اآلخرين  مـعتمداً من أسوأ حـاالت ا
قابل ال يحـفظ اليد  وال يفكر برد على أواصـر الصلة التي تربطه بـهم  ولكنه با
( اجلــمـيل ) وحــ يـلـجــأ الـيه أحــد اخـوانه في حــاجـة يـبــتـكـر األعــذار ويـنـكص

ويتملص من قضائها ..!!
انه باختصار :

يأخذ وال يُعطي 
زاج اللـئيم ال يـحظى باحـترام النـاس  كمـا أنه لن يكون االّ عـنصرًا ومثل هـذا ا

مكروها ...
-2-

وقد صوّر أحد الشعراء هذه احلالة أجمل تصوير فقال :
وأخٍ إنْ جاءني في حاجةٍ 
كان باإلجناحِ مني واثقا 
واذا ما جئتهُ في مِثْلِها 

كانَ بالرد بصيراً حاذِقا 
يُعملُ الفكرةُ لي في الرّدِ مِنْ 

قَبْلِ أنْ أبدأ فيها ناطقا 
وقال كاتب السطور :

تنّكر صاحبي فيئستُ منهُ 
وانّ اليأسَ إحدى الراحتيْنِ 

وكانت لي عليهِ يَد جفاها 
أال شتان ما بيْن اليَدينِ 

-3-
انّ االنــســان الــنـبــيل صــاحب مــبـادرات خــيّــرة مع الــذين ال تــربـطه بــهم صِالت

وأواصر فكيف به مع أصدقائه واصحابه ?
ـعروف ولم وأمـا أصـحاب الـنـزعـة الـذاتيـة فـانـهم أقامـوا احلـواجـز بـينـهم وبـ ا

يجنوا من ذلك االّ اخلسران في الدنيا واآلخرة .
-4-

واطـن ومعـظم سـياسيْ الـصدفـة في الـعراق اجلـديد هم من الـذين أخـذوا من ا
العراقـي أصواتهم  وأمطروهم بالوعود الكاذبة  لكنهم لم ينجزوا شيئا منها 

واطن ذوي بل هم يـهربون من مواجـهة من يلـجأ اليـهم من ا
ـثـال األبـرز لـلـفـئـة احلـاجـات  وهم بـهـذا قـد أصـبـحـوا ا
النـشـاز الـتي تـأخـذ وال تعـطي وقـد اجـتـاحـتـهم األوهام

رام ..!! ح اعتقدوا انهم بذلك قد نالوا ا
انهم لـم ينالوا االّ االنخراط في صفـوف األناني اللئام

نقبة . ثلبة ال ا  وهذه هي ا
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طــلب الـعــراق من مــالــيـزيــا إعـادة
فــتح اخلط اجلـــوي بــ الــبــلــدين
وتــعــزيـــز الــتــعــاون في  مــجــاالت
ــدنـي كــمـــا بــحث مع الـــطــيـــران ا
اجلـــــانب الــــســـــنــــغـــــافــــوري دعم
الـعالقــات وتــطـويــرهــا في اجملـال

نفسه. 
وقـال بيـان تلـقته (لـزمان) امس ان
ذلك جـــاء خالل مــشــاركـــة ســلــطــة
دني العراقي باإلجتماع الطيران ا
اخلــامـس والــســـتـــ لــلـــمـــجــلس

الــتـنــفـيــذي لــلـمــنــظـمــة الــعـربــيـة
مـلـكة ـقـام في ا ـدني ا لـلـطـيران ا
ـغربـيـة - الربـاط لـلعـام احلالي . ا
ونـقل الـبـيـان عـن رئـيس الـسـلـطـة
نــائل سـعـد عـبــد الـهـادي قـوله أن
(اإلجـتــمـاع يــعـتـبــر فـرصــة جـيـدة
لـــغــرض تـــبــادل األفـــكــار والــرؤى
ـــدني حـــيث بــشـــأن الـــطـــيـــران ا
نـاقشـنـا أهم البـنود الـفـنيـة وكذلك
إقرار توصيات جلنة النقل اجلوي
الحة والـسالمة اجلويـة وجلنة وا
أمن الــطــيــران والـبــيــئــة وأيــضـاً

وازنة العامة للمنظمة وكل إقرار ا
ــالـــيــة مــايـــتـــعــلق بـــاإلجـــراءات ا
ـنــظــمـة الـتــدقــيـقــيــة اخلـاصــة بــا
ـــدني الـــعــــربــــيـــة لــــلـــطــــيــــران ا
واإلنتخابات التمهيدية لدعم قائمة
ـرشــحـة جملـلس الـدول الــعـربـيــة ا
اإليــكــاو بــحــضــور كــافــة أعــضــاء

اجمللس التنفيذي). 
يـــشــار إلى أن ســـلــطــة الـــطــيــران
ــــدني عــــقــــدت مــــجــــمـــوعــــة من ا
تـواصـلة مع كل من اإلجـتمـاعـات ا
األمــ الـعــام لـلــمـنــظـمــة الـدولــيـة

إشــــراق عــــبـــد الــــعــــادل في ورقـــة
ـنـجـز اسـتـهـلـت بـهـا الـفـعـالــيـة بـا
ـتمـيـز للـمحـتـفى به.وأعربت عـبد ا
الـعـادل فـي كـلـمتـهـا بـالـنـدوة الـتي
اقـــيــــمت حتت عــــنـــوان (مــــحـــمـــد
درويش نــــصف قــــرن من اإلبـــداع
الــتــرجــمي الــعــراقي) عـن حــزنــهـا
ر الـشديـد لـعـقد الـنـدوة في وقت 
خالله درويش بأزمة صحية دقيقة.
ولـــفــتت الـى ان درويش هــو (أحــد
ـــأمـــون مــــنـــذ بـــدايـــة رمـــوز دار ا
تـأسـيــسـهـا وتــفـتـخــر كـونه يـؤلف
جزءًا من ذاكرتها وتاريخها وجزءًا

من الذاكرة الثقافية العراقية).
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ـكتبة واضافت أن (درويش أغنى ا
الـعراقـية والـعربـية بـنمـاذج رفيـعة
ـي وحـــرص عـــلى من األدب الـــعـــا
كـتابـة مـقدمـات مـوسعـة لـترجـماته
تـرجـمة وهـو ما ـادة ا ـا يثـري ا
.( ـترجم ال يحصل مع كـثير من ا
ــا قــدمه وأشــادت عــبــد الـــعــادل 
درويش من ترجـمات ادبيـة حظيت
بـاهتـمام الـقـراء والنـقاد مـستـدركة

(اإليـكـاو ICAO) خـوان كــارلـوس
ـنــظـمــة لـســلـطـة ســاالسـار لــدعم ا
ـــدنـي الـــعــــراقي في الـــطــــيــــران ا
مــجـاالت الـنـقل والـسالمـة اجلـويـة
وأمن الــــطـــيــــران إلى جــــانب ذلك
الـــــــلــــــقــــــاء مـع وزيــــــرة الـــــــنــــــقل
السنغـافورية للـتباحث بشأن دعم
السـلـطـة عـبـر الـدورات الـتـدريـبـية
ـنح الـدراسيـة والـتعـاون الـفني وا
والـتـقنـي ب الـسـلطـتـ العـراقـية
والسـنغـافوريـة  أما الـلقـاء الثالث
اليزي فكان مع وكيل وزيـر النقل ا

ــنـعه أن (انــحــيــازه إلى األدب لم 
من أن يــتــرجـم كــتب الــلــســانــيــات
ـا اضــاف الـيـه رصـيـدا وغـيـرهــا 
الى جــــانب تــــرجــــمــــاتـه االدبــــيـــة

قارن). ودراسات األدب ا
مشيرا الى انه (تولى ايضا ترجمة
أعـمال األدبـاء العـراقيـ الى اللـغة
ـا عكس صـورة طيـبة االنـكلـيزيـة 
لــلـمــشـهــد الـعــراقي الــثـقــافي لـدى
ـتلـقي االجنـبي).بـدوره استـفاض ا
ضـيف النـدوة الـدكتـور لـؤي خزعل
في احلـــديـث عن درويش بــــعـــد أن
ـــنــصـــة له تــركـت عــبـــد الـــعـــادل ا
مـســتــعـرضًــا جـوانـب مـتــعـددة من
ســـــيـــــرة احملــــــتـــــفى بـه وإبـــــداعه
الـتـرجـمي واالدبـي مـنـذ كـان طـالـبا
.وركـز في حـديـثه عـلى أثـر اجلانب
الـنـفــسي في االبــداع مـتـطــرقـا الى
ـتحـقـقة بـالـترجـمة) ثـيـمة (الـذات ا
ورأى ان درويش قــد حـقق ذاته من
خالل الترجمة  حتى اصبح (راهب
الــتــرجــمــة). ولــفت الى أن(أهم مــا
ــكن أن نــتــعــلــمه من شــخــصــيـة
درويش هــو أن نـــرى الــواقـع كــمــا W∫ عبد العادل خالل قرائتها بحق درويش —Ë
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من العـادات والـقـيم اإليجـابـيـة عنـدمـا نـحضـر مـجلس
ـصاب اجلـلل وإن حضـرها نـكون حـزينـ با عزاء
من نخـتلف مـعهم أو بـيـننـا خصـومة جنـلس بكل
وقار ونـقرأ الـفاحتـة ونؤدي واجب الـعزاء ونـغادر
مـاحدث كـانت إسـاءة لـفقـيد هنـالك تـراجع قيـمي

العراق واإلنسانية.

ان عملـية اعـداد جيل قادر عـلى مواجـة متطـلبات احلـياة بـفاعلـيه للـحاق بالـتقدم
احلاصل  في اجملتمعات .

ؤشـرات التالـيه نصب اعينـنا كاسـاس فاعل في االعداد وعلى ينـبغي ان نضع ا
وفق االتي :-

 ان نصل بـالتربـية والتـعليم الى االسـتقطـاب الودي لكل طـفل شئنـا ام ابينا وان
كن الطفل درسيه بحـيث  ـدخالت ا يكـون ذلك مدخل استراتـيجي اساس من ا

درسي بل ويزيد على ذلك  . وبرضا واهتمام من استكمال البرنامج لليوم ا
 ان تكـون القراءة والـكتـابة والقـيم احلمـيده واحلـوار عناصـر اساسـية فـاعلة في

ستقبلية . البناء لشخصية الطفل ا
علم والطـفل تمثلها الـعالقه ب االب وابنائه اخالصاً لهم ان تكـون العالقه ب ا

وشفقة ورحمه عليهم .
ان تكـون العالقه بـ التـعلـيم وعقل الـطفل لـيست كـما هي العـالقه ب مـا يقدمه
ـا الـتدريب االسـتثـماري لـلـعقل في كـيفـية الـتعـلـيم للـعقل من حـقـائق معـرفيه وا
نـطقـيه واقعـيه استـشرافـيه يسـتشـعر فـيها الـطفل االن ومـستـقبالً انه الـتفـكيـر 

ا حوله من اشياء تقوده الن يكيفها خلدمته واالنسانيه جمعاء اكبر 
يول وتوافر الرضا لـتعلم سليم متوازن - ان عمـلية بناء القدرات واالجتاهـات وا

ستقبل واعد . يشكل محور اساس 
ـنتج تـعد حالـة متـميزه ال - ان النشـاطات الـتعـاونيه اجلمـاعيه لـبرامج االجناز ا

غنى عنها .
-  اعتـماد النشـاطات وااللعـاب الترفيـهية وتـقد وجبة
طــعـام غــذائـيـه مـجــانـيه مــفـتــوحــة لـتــعــــزيــز االنـتــمـاء

درسي . ا
- اعتـماد عنصر التقـو للمدخالت التربـويه التعليميه

ستوياته كافه . ومخرجاتها 
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أفة اخملـدرات  أخطر من األرهاب أغلب  الـضحايا هم شريحـة الشباب.. الشاب
ـدمن ال يـسـتـطـيـع الـعـيش دون الـتـعـاطي..!? اجملـتـمع الـعـراقي أمـام الـضـحـيـة ا

أرهاب جديد أرهاب من نوع خاص وخطير جداً جداً.. ??
ـريـضـة التي  هـو أرهـاب مـافيـا وعـصـابات جتـار اخملـدرات أصحـاب الـنـفوس ا
تـقيء من ضـميـرهـا الـسمـوم والـطـاعـون لتـقـتل احلـيـاة بحـقـدهـا األسود بـتـدمـير

األسرة واجملتمع والوطن .. 
أغلب اجلرائم األخيرة بالعراق مرتكبيها من متعاطي اخملدرات..

 شـهـادة لـلـتـاريخ وكـلـمـة حق جـهـاز األمن الـوطـني بـقـيـادتهِ اجلـديـدة وبـأشـراف
مبـاشر من رئيس اجلـهاز الدكـتور حمـيد الـشطري  أسـتطاع أن يـطيح بشـبكات

دولية تتاجر باخملدرات ب العراق والدول اجملاورة للعراق.. 
أحني قـامتي ألبـطال جهـاز األمن الوطـني لهـذا األجناز الوطـني البـطولي الـعظيم

واجلبار.. مهمات جهاز األمن الوطني كثيرة .. لذلك 
أقتـرح وبأصرار أنشاء (جهاز مكافحة اخملـدرات) شبيه بجهاز مكافحة األرهاب
وجهـاز األمن الوطـني.. ألننـا أمام حـرب جديـدة تشن عـليـ الـعراق بـعد أن تـمكن

ة األرهاب الداعشي اجملرم..  العراق من هز
ادي واجلـسدي هي حرب اخملـدرات والـتي أضرارهـا ال تـقتـصر عـلى اجلـانب ا

والصحي للمتعاطي.. 
بل تتعداها لتفتك باجملتمع برحمتهِ.. 

ـتــعـاطي كــسـول هــزيل فـاقــد الـوعـي فـاقـد اخملــدرات تـدمــر الـعــقل واجلـســد وا
ـتـعاطي الـسيـطـرة والتـوازن .. فـالعـقل يـفقـد الـقدرة عـلى الـسيـطـرة وهنـا يـبدأ ا
خ اجلـهــاز الـعــصـبي غــيـر مــرتـبط بـأرادة بــتـدمــيـر األسـرة أوالً حــيث يـصــبح ا

األنسان.. 
تعاطي يصبح في خطر..?) (فا

ة..? خطر األنتحار أو أرتكاب اجلر
ـتعـاطي يـلجـأ للـسـرقة لـشراء اخملـدرات هـذا السم الـقاتل..? فا

أعيد وأكرر أفة اخملدرات أخطر من األرهاب ..
 أوجه نـداء عاجل ألخي وصديـقي األعز أبا هـيا رئيس

الوزراء األستاذ مصطفيـ الكاظمي (أستحلفك بالله)
أنقـذ العراق بأنـشاء ( جهاز مكـافحة اخملدرات فوراً )
الــلـــهم أني بــلــغت فــأشـــــــهــد ومــا عــلــيـ الــرســول أال

البالغ..

وتناول اإلجتماع (سبل التحضير
ـفوضـية والـتهـيئـة لإلجتـماع مع ا
تـطلبـات الفـنية األوربـية وتلـبيـة ا
فيـمـا يخص رفع احلـظر عن شـركة

اخلطوط اجلوية العراقية). 
ونـقل البـيان عـن عبـد الهـادي قوله
ــدني أن (ســـلــطـــة الــطـــــــــيـــران ا
الـعـراقي أكـمـلـت إســــــــتـعـدادتـهـا
لألجـــــتـــــمـــــاع ورســـــمت اخلـــــطط
ــسـتـقــبـلــيـة الـرامــيـة إلسـتـــيـفـاء ا
مـــعــــايـــيـــر سالمــــة الـــطـــــــــيـــران

الدولية). 

ـــا يــنــســجم مع ــواطـــــــــنــ  ا
حــــقـــوق اإلنــــســــان واحلــــضـــارة
عـاصـرة الـتي تـتـعـلق بـالـثـقـافة ا

رورية).  ا

وســاحــات الـعــاصــمــة كــمـا وجه
بـتـطبـيق الـقانـون خـدمة لـلـصالح
الـعـام لــغـرض تـسـهـيـل إنـسـايـبـة
احلركة) مشددا على (التعامل مع

ــرور بــالــعــاصــمــة عــلـى حــركــة ا
بــغـــداد. واوضـــحت في بـــيــان ان
(يـشرف ميدانيًـا على حركة حس
ــركـبــات في تــقــاطـعــات الــطـرق ا

ـيول والـتحـيزات هـو وال نزيـفه با
واالجتـــاهـــات). وبـــعــد أن فـــتـــحت
مـديـرة الـنـدوة زيـنب عـبـد الـلـطيف
ـــــداخالت رد خــــزعـل عــــلى بــــاب ا
االسئلة الـتي طرحهـا احلضور كما
ـداخالت الــتي ابـداهـا عــقّب عـلى ا
زمـالء درويش الـــــذيـن عـــــاصـــــروه
وعـــــمـــــلــــوا مـــــعـه والــــذيـن ادلــــوا
بــشـــهــاداتـــهم خالل الــنـــدوة الــتي
حرص على حضورها ولدا درويش

هندس مروان. الدكتورة طيبة وا

محمد درويش



 بـ فـترة زمـنيـة وأخـرى نقـرأ أو نسـمع عن قـرار مهم في دولـة مـا قد يـتعـلق بـاإلقتـصاد أو
نح الـنساء اجملتـمع فبعـد تأمـ اسكتـلنـدا مستـلزمـات احليض مـجاناً جـاء قرار أسـبانيـا 
عـطلـة في فـتـرة الـدورة الـشـهريـة بـالـتـأكـيـد هذا الـقـرار لم يـأتي غـفـلـة بل جـاء علـى قدر من
رأة ومـنحهـا دعم نفـسي ومعنـوي ألنه اليخفى عن سؤولـية والتـفكيـر والشـعور في وضع ا ا
أي رجـل أو امـرأة في الـعــالم مـاتــشـعـر بـه الـنـســاء في هـذه الـفــتـرة الــتي تـقـلــبـهـا مــزاجـيـاً
َ آالماً حادة في هذه الفترة الصعبة وجسمانياً ونفسـياً لذا جاء القرار للنساء اللواتي يُعان
.وحسب ماقرأت فأن القـرار يعد جزء من بنود قانون جديـد يفترض أن يقره مجلس الوزراء
قريـباً كـمـا أن العـطلـة تعـتبـر مبـادرة وبنـد في مـشروع قـانون أكـبر يـهتم بـقضـية اإلجـهاض
رأة في الـعراق مثالً قارنـة ب ا ـرأة في إنهاء حـملهـا طوعاً ال نـستـطيع هنـا ا ويعزز حق ا
وبـ أسبـانـيـا فـكمـا نـعـرف الـفـرق كبـيـر جـداً ولـيس هـنالك مـجـال لـلـحـديث في االخـتالفات
الـكـبـيـرة كـون اجملـتـمـعـات فـي الـقـارة األوروبـيـة تـخـتـلف في وجـهـات نـظـرهـا ومـجـتـمـعـاتـهـا
ـعـرفـة في حـقوق ـرأة بـكل األشـكـال ذلك ألن هذا الـدعم يـأتي من ا وسـلـطـاتهـا وهي تـدعم ا
اإلنـسـان والـرغـبـة واإلهـتـمـام والـتـطـلُّع في مـنـح هـذه احلـقـوق كـما أن هـنـالـك قـيـادات تـطرح
ـساواة وتطـالب وتنـجز وقـضاء عـادل ينـفـذ ودولة تـقدم احلـقوق من أجل مـواطنـيهـا وزيرة ا
ـتـطـرف شريـك احلزب ـوس اإلسـبـاني الـيـسـاري ا إيريـن مونـتـيـرو هي من قـادة حـزب بـود
االشـتراكي في حـكومـة بيـدرو سانـشيـز ذكرت بـأن قانـون العـطلـة للـنسـاء  "سيـعتـرف بحق
النساء في فترة احليض باحلصول على عطلة من العمل خاصة تموّلها الدولة بدءاً من اليوم
 ألن "هـنـالك نـسـاء ال يـسـتـطـعن الـعـمل والـعـيش بـشـكل طـبـيـعي جملـمـوعة أيـام خالل األوَّل"
الـشـهـر بـسـبب آالم حـادة يـعـانـيـنـهـا خالل فـتـرة احلـيض" بـالـتـأكـيـد هـكـذا قـرار يـأتي بـعـد
نقاشات اجنبت التوصّل إلى اتفاق بشأن األيام احملددة لـ "عطلة الدورة الشهرية" بعد تقد
ـساواة تـتضـمن إجازة لـثالثة أيـام مع إمكـانية مـسودة مـشروع الـقانون الـذي أعدّته وزارة ا
تمـديدهـا يـوم إضـافيـ في حال ظـهـور أعراض حـادة باإلسـتنـاد في ذلك إلى تـقريـر طبّي
.وبـ مؤيد ومعارض وتخـوف وحذر وإقرار أو تنفيـذ أعتقد هكذا قـوان تعد غريبـة بالنسبة
للكثيرين بل وخـطرة لكن أحياناً اخلط األحمر ليس أحمـراً إال ألننا قررنا ذلك فقد يكون لونه
اضي مـجرد حـبة صـغيرة ثم أزرق أو بـرتقـالي!! وكثـيرة األشـياء اخلـطيـرة التي كـانت في ا
صـارت شجرة من يـزرع يحـصد والشيء جننـي منه ثمـاراً كاألفـكار التي
رافـقت اإلنسـان مـنـذ األزل إلى يـومـنـا هذا بـأخـتالف احلـاجـة لـها
ولوال ذلك لم كـنـا نعـيش اليـوم وسط اإلخـتراعـات التي هـبطت من
سـمــاء عـقل عـبـقــري أو مـفـكـر أراد خـدمـة اإلنــسـان نـحن الـيـوم
بـحـاجـة شـديـدة إلى اإلنـسـانـيـة والـقـيـادة والـعـدالـة وخـدمـة تـنـبـذ

فرطة . العنصرية واألنانية ا
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(أ ف ب) - اعـــتـــبـــر الـــرئـــيس { طـــوكـــيـــو
األميـركي جو بـايدن امس االثـن أن الـص
"تــلــعب بــالــنــار" مــحــذرا من ان الــواليــات

تحـدة ستدافع عن تـايوان عسـكريا ا
إذا قـــامت بـــكـــ
بـغــزو اجلـزيـرة
ذات احلــــــــــكـم
الذاتي في ثان

تعـهد من هـذا النـوع يقـطعه
في ثمانية أشهر.

وفي رده عــلـى مــا إذا كــانت
ـتـحـدة سـتـتدخل الواليـات ا
عسـكـريـا إن حـاولت الـص
الــســيــطـــرة عــلى اجلــزيــرة
بالقوة أعـلن بايدن "هذا هو
الـتعـهـد الـذي قـطـعـنـاه على

أنفسنا".
وأضاف "كـنـا مـوافـقـ على
ســيــاســة صــ واحـدة (...) ادة 1 فـقرة 6 من قـانـون بـدايـة البـد أن نـتـطرق إلـى تعـريف الـعـامل اسـتـنـادا لـنص ا

العمل بأنه كل شخص طبيعي سواء كان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب
الـعـمل وحتت إدارته سـواء كـان العـمل بـعـقد مـكـتـوب اووشفـوي ام صـريح أو ضـمني
ـرقم 37 لـسـنة 2015 وان من أهـم القـوانـ الـتي حتـمـي العـامـل هـو قانـون الـعـمل ا
ـرقم39 لـسـنـة ١٩٧١ ونـحن نـرى بـأن احلـمـاية وقـانـون الـتـقـاعـد والـضـمـان لـلـعـمال ا
طلوب الن هناك ثغرات حتتاج إلى تعديل سـتوى ا القانونيـة للعامل ضعيفة وليست با
انيـة عندما ارادو مـجموعة من الـنواب تشريع وكلنا ع عـلى علم قبل أكثـر من دوره بر
قانـون التقـاعد والضمـان للعـمال جديـد يلبي احـتياجـات ومتطـلبات العـامل في العراق
وخصوصا أن الـعامل في العراق مهمش كـليا و قراءة القانـون مرت في وقتها لكن
لم يتم التصـويت عليه ألنه توجد فيه امتيازات لـلعامل .في حالة حصول خالف العامل
مع صاحب العمل فتكون محكمة العمل هي اخملتصة في نظر الدعوى والتي توجد في
ادة 6 من قـانون العمل نصت بأن حق كل منطـقة استئنافية في كافة احملافظات وان ا
ارسـته للعمل وحتـتسب مدة الـعمل عند الـعامل مضمـون في خدماته الـعماليـة ومدة 
التـعـيـ بوظـيـفـة في إحـدى دوائر الـدولـة والـقطـاع الـعـام .#ومن أهم الضـمـانـات التي
ادة رقم 37 لـسنة2015هو ا يجب على الـعامل أن يلتـزم بها في إطار قـانون العمل ا
11منه والتي اجازت لـلعامل حق اللجوء إلي محكمة العمل لتقد شكوى عند تعرضه
الي شكل من أشكال الـعمل اجلبري أو الـتميـيز في العمل أو الـتحرش وجعل الـعقوبة
احلبس مدة ال تزيـد على ستة أشهر وبغرامة التزيد على مليون دينار أو بإحدى هات
العـقوبـت كل من يـخالف األحـكام الـواردة في القـانون أعاله .أمـا بالـنسـبة اللـتزامات
ـادة21 من قـانــون الـعـمل صـاحب الــعـمل فــهي مــبـيــنه صـراحــة اسـتــنـادا ألحــكـام ا
رقم37 لـسنة 2015 سنوضح شيئ مـختصر مـنها يلـتزم بابالغ قسم الـتشغيل في ا
مـنطـقتـه بوجـود شاغـر لديه خالل مـدة ألتزيـد على 10 ايام مـن تاريخ حـدوث الشـاغر
وعـلي قـسم التـشغـيل إبالغ الـباحـثـ عن عمل بـذلك .وكـذالك قانـون العـمل الـنافـذ قد
نصوص عليها حدد عقوبة صـاحب العمل أو رب العمل الي يخالف أحكام الـتشغيل ا
ــادة21 مـنه #بــاحلــبس مـدة التــقل عن ثـالث اشـهــر والتـزيــد عــلى ســتـة أشــهـر في ا
وبـغرامـة التـقل عن مئـة ألف والتـزيد عـلى خمـسـمائـة ألف أو بـأحدى هـات الـعـقوبـت
ادة 24 إذا تـكـررت ـنـصـوص عـلـيـهـا في الـفـقرة أ مـن ا وتضـاعف عـقـوبـة الـغـرامـة ا
اخملالـفة .وكـذالك البد مـن تعـريف العـامل بـحقـوقه في ضوء قـانـون العـمل ومثـال على
ادة 40 منه والتي تـنص صراحة إذا حضر الـعامل إلى موقع العمل وكان ذلك نص ا
مـسـتــعـدا ألدائه وحـالت دون ذلك اســبـاب خـارجـة عن إرادتـه فـيـكـون قـد قــام بـالـعـمل
ادة 42 منه والتي بـينت ووضحت حقوق العامل جميعاً ويسـتحق عنه األجر وكذالك ا
ـقدار اجر اسـبوع عن ويسـتحق العـامل الذي انـهيت خدمـتة مـكافأة نـهاية اخلـدمة 
كل سـنة خدمـة أداها لدى صـاحب العمل ولـلعامل الـذي  إنهاء خـدمته الطـعن بقرار
االنهـاء لدى جلـنة إنـهاء اخلـدمة الـتي تشـكل بتـعلـيمـات يصـدرها
الوزيـر أو أمام قضـاء العمل خالل 3 يومـا من تاريخ التـبليغ
بإنـهـاء خـدمـته ويـعد مـتـنـازال عن الـطـعن إذا لم يـقدم خالل
ـدة احملددة ويـكون قـرار جلـنة إنـهاء اخلـدمـة قابال الـطعن ا

أمام محكمة العمل خالل30 يوما من تاريخ التبلغ به .

بغداد
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(أ ف ب) - بـــدأ الــــرئـــيس { مــــســـقـط
اإليــراني إبــراهــيم رئــيــسي زيــارة إلى
عُــمـان امس اإلثــنـ في ثـاني مــحـطـة
عــربــيــة له مــنــذ تــولــيه مــهــامه الــعـام
ـــاضي يُـــتـــوقع أن تـــشـــهـــد تــوقـــيع ا
اتـفاقيات ب الـسلطنة اخلـليجية التي
تــــــواجه حتــــــديـــــات اقــــــتـــــصــــــاديـــــة
واجلـمـهوريـة االسالمـية الـرازحة حتت

وطأة العقوبات.
ســـبق لــســـلــطــنـــة عــمــان أن أدت دورا
وســيـــطــا بــ طــهــران وواشــنــطن في
الـفترة التي سبـقت إبرام االتفاق بشأن
الـبـرنـامج النـووي اإليـراني عام .2015
وتـأتي زيارة الرئيس اإليراني في وقت
تُـبذل جهـود دبلوماسـية لكـسر اجلمود
ــبـاحــثـات الـهــادفـة الى احلــاصل في ا

إحياء هذا االتفاق.
واسـتقبل سـلطان عمـان هيثم بن طارق
ـطـار الــرئـيس اإليـراني لــدى وصـوله ا
الــســلــطــاني اخلــاص فـي الــعــاصــمـة
وأجريت مراسم استقبال رسمية له في
وقـت الحق في الـــقـــصــر الـــســـلــطـــاني
دفعية إحدى وعشرين تـخلّلها إطالق ا
طـلـقة حتـيّـة للـرئـيس الضـيف بـحسب

بيان رسمي عماني.
عـقد اجلانـبان جلسـة مباحثـات رسميَّة
اســتــعــرضــا خاللــهــا "أوجه الــتــعـاون
الـثـنـائي الـقـائم بـ الـبـلـدين في شـتى
اجملــاالت وسـبل دعم وتــعـزيـز عالقـات
ـتيـنة" وفـقـا لوكـالة األنـباء الـصـداقة ا

العمانية احلكومية.
فـيـما أكـد رئيـسي امس اإلثـن حـتمـية
الـثأر للعقيـد في احلرس الثوري صياد
خـدائي الذي قـضى اغتـياال بـالرصاص
األحــد في طـهـران في أبـرز اسـتـهـداف
لـــشـــخــصـــيـــة إيـــرانــيـــة عـــلى أراضي

اجلمهورية اإلسالمية منذ .2020
ونــعى احلـرس خـودائي األحـد مـعـلـنـا
مـقــتـله بـإطالق نـار من مـسـلَّـحـ عـلى

دراجـــة نــاريـــة قــرب مـــنــزلـه في شــرق
ـدافع الـعاصـمة مقـدّما إيـاه كأحد "ا

ــقــدســة" ("مـدافـع حـرم") ـراقــد ا عـن ا
ــســتــخــدمــة رســمــيـا وهي الــعــبــارة ا
لـإلشـارة الى أفـراد احلـرس الـذين أدوا
مــهــامــا في نــزاعـي ســوريــا والــعـراق
ـقـدسـة لدى ـراقـد ا حـيث الـعـديـد من ا

الشيعة.
ي" وحــمّل احلــرس "االسـتــكــبـار الــعـا
وهي الـــعـــبــارة الـــتي تـــســـتــخـــدمـــهــا
اجلــمــهــوريــة اإلٍسالمــيـة لـإلشـارة الى
ــتــحــدة وحــلــفــائـهــا وفي الــواليــات ا
مــقــدمــهم اســرائــيـل مــســؤولــيــة هـذه

ة "اإلرهابية". اجلر
وبـــعــد ســـاعــات عــلـى االغــتـــيــال أكــدّ
رئـــيــسـي أن الــثـــأر خلــدائي هـــو "أمــر

حتمي".
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وقـال في مـطار مـهـرآباد بـطـهران قـبيل
تـوجـهه الـى سـلـطنـة عـمـان "لـيـس لدي
شك فـي أن االنتـقام لـدماء هـذا الشـهيد
الـعظيم من أيدي اجملـرم أمر حتمي"
وفق مــا نـقـلت عـنه وكـالـة أنـبـاء "مـهـر"

اإليرانية بنسختها العربية.
وأضــــاف "ال شك أن يــــد الــــغـــطــــرســـة
ــيـة لــهـا عالقــة بـهــذا االغـتــيـال" الــعـا
ـرتـكـبـي هذه الحـقـة اجلـادة  مـؤكـدا "ا

." سؤول األمني ة من قبل ا اجلر
وأفـاد الـتـلـفـزيـون الـرسـمي أن "مـراسم
وداع" ســتــقــام خلـدائـي عـنــد الــســاعـة
 12,30) 17,00ت غ) بعد ظهر اإلثن
في طهران. ولم يتم االعالن رسميا بعد

عن تاريخ ومكان مواراته الثرى.
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وكــان احلــرس أعــلن األحــد أن خــدائي
ـة اغـتـيـال إرهـابـية" "تـعـرّض الى جـر
نـفّذها شخـصان كانا عـلى دراجة نارية
فـي شـارع مــجـاهــدي اإلسالم في شـرق

طهران.

وأشــار احلـرس الى أن من يــقف خـلف
الـعملية عناصر مرتبطون بـ"االستكبار
ي" مـؤكـدا فـتح حتقـيق لـتـحـديد الـعـا

عتدين". عتدي أو ا هوية "ا
ـتـحـدث بـاسـم هـيـئة والـيـوم أوضح ا
ـســلـحـة ـشــتـركـة لــلـقــوات ا األركــان ا
اإليــرانــيــة أبــو الــفــضل شــكــارجي أن
"أبـــعـــاد هــــذا االغـــتـــيـــال هي مـــوضع
حتــقــيق" وفق مــا نــقـلـت عـنـه وسـائل
إعـالم محلـية.ووصف احلرس واالعالم
الــرســمـي خــدائي بــأنه "مــدافع حــرم"
فــيــمــا أفــاد الــتــلــفــزيـون الــرســمي أن
خــدائي "مـعـروف في سـوريـا" من دون

تفاصيل.
وتــؤكــد طــهــران تــواجــد عــنــاصــر من
سـلحة بـصفـة استـشارية في قـواتهـا ا
ــواجـــهــة الــعــنــاصــر كل مـن الــعــراق 
"الـتـكـفـيريـة" خـصـوصا تـنـظـيم الـدولة
سـاندة قوات اإلسـالمية وفـي سوريـا 
الـــرئــيس بـــشــار األســد في مـــواجــهــة
سـلحـة في النـزاع الدائر اجملـموعـات ا

في بالده منذ .2011
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وقــال رئـيـسي بـهــذا الـصـدد إن "الـذين
ــعـــركــة) أمــام خـــســروا في ســـاحــة (ا
مدافعي احلرم يظهرون بذلك يأسهم".
واغـتـيل خـدائي بـخمـس طلـقـات قـرابة
الـــــســــاعــــة  11,30) 16,00ت غ) لــــدى
عـودته الى منزله وفق ما أفادت األحد

وكالة "إرنا" الرسمية لألنباء.
ونــشـرت الــوكــالـة أمس صــورا تـظــهـر
شـخـصا مـضرّجـا بـالدمـاء وقد انـحنى
رأسـه الى األســــفل وهــــو جــــالس الى
مقعد السائق في سيارة بيضاء اللون.
وبـــدا زجـــاج نــــافـــذة مـــقـــعـــد الـــراكب
األمــامي مـحــطـمـا.مـن جـهـتــهـا أفـادت
وكــالـة "تــسـنــيم" أن خـدائي كــان "عـلى
مــــقـــربـــة مـن مـــنــــزله" لـــدى تــــعـــرضه
لـالغتيال مشـيرة الى أن "زوجته كانت

ـدّعي أول مـن عـثـر عـلى جــثـته".وأمـر ا
الـعام في طـهران بـ"االسـراع في حتديد
وتـوقيف منـفذّي هذا الـعمل االجرامي"
وفـق وكالـة "فارس".ويـعـدّ مقـتل خدائي
أبــرز عـمـلـيـة اسـتــهـداف مـبـاشـر داخل
إيران منذ اغتيال العالم النووي فخري
زاده في  27تــشــرين الـثــاني/نــوفـمــبـر
.2020وقُـدم فخري زاده بـعد وفاته على
أنـه نــائب وزيــر الــدفــاع ورئــيس إدارة
مـنـظـمة األبـحـاث واإلبـداع في الوزارة
وشــارك خـصـوصــاً في "الـدفـاع الـذري"
لــلــبـالد.ويــأتي مــقــتل خــدائي في وقت

تُـبذل جهـود دبلوماسـية لكـسر اجلمود
احلـاصل في مـبـاحـثـات إحـيـاء االتـفاق
بــشـــأن بــرنــامج إيــران الــنــووي الــذي
تـحدة أحاديا انـسحبت مـنه الواليات ا
عـام  2018فـي عـهـد رئــيـسـهــا الـسـابق
برم عام دونـالد ترامب.وأتاح االتـفاق ا
 2015رفع عقوبات كانت مفروضة على
إيــران في مـقــابل تــقـيــيـد بــرنـامــجـهـا
الـنـووي. اال أن مفـاعيـله بـاتت في حكم
ــلـغـاة مــنـذ انـســحـاب واشــنـطن مـنه ا
وإعـادة فـرضـهـا عـقـوبـات قـاسـيـة عـلى
طــهـران مـا دفع األخـيــرة لـلـتـراجع عن

وجبه.وسعيا إلعادة تفعيل التزامات 
هـــذا االتـــفـــاق بـــدأت إيـــران والـــقــوى
الـــكــــبـــرى في نـــيــــســـان/أبـــريل 2021
مــبـــاحــثــات شــاركت فـــيــهــا الــواليــات
ــتـحــدة بـشـكل غــيـر مــبـاشــر.وعـلّـقت ا
ـبـاحـثات رسـمـيـا في آذار/مارس مع ا
ـعـنـيـ أن الـتـفـاهم بـات شـبه تـأكـيـد ا
مـنـجـز لـكن مع تـبقّي نـقـاط تـبـاين ب
واشــــنـــطن وطــــهـــران أبـــرزهــــا طـــلب
األخــيــرة شــطب اسم احلــرس الــثـوري
من الــقــائـمــة األمـيــركـيــة لــلـمــنـظــمـات

"اإلرهابية" األجنبية.

»UO²ſ‰∫ السيارة التي اغتيل فيها العقيد صياد خدائي 
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ــقــاومـة في وشــدد هـنــيــة عـلى أن "ا
ــقـدمـة وفي الـقــدس وفي الـضـفـة ال ا
ولن تـسـمح ولـن تـقـبل بـتــمـريـر هـذه
ــسـجـد اخلـزعــبالت الـيــهـوديــة في ا
األقـــصى" مــــؤكـــدا "ســــنـــواجـه بـــكل
اإلمـــكـــانـــات ولن نـــســـمح مـــطـــلـــقــاً

سجد األقصى". باستباحة ا
من جـهــته قــال األمـ الــعـام حلــركـة
اجلـــهـــاد اإلسالمي فـي كــلـــمـــة خالل
ـؤتمـر "عام مـضى وما زالت الـقدس ا
تتعرض للتهديد والتهويد وما زالت
مـعــركـتـنـا قــائـمـة ألجـلــهـا عـلى مـدار

الوقت".
وأضـاف "الهـجـمة الـيـهوديـة ما زالت
فـي ذروتـهـا وهي تـسـتـهـدف الـقـدس
ـبارك ومن هنا ومسجـدها األقصى ا
ـقاومة بـالدفاع عن تزداد مـسؤولية ا

سجد األقصى يوما بعد يوم". ا
ـشـتـركـة الـتي تـضم وقـالت الـغـرفـة ا
األجــنــحــة الــعـــســكــريــة لــلــفــصــائل
الـفــلـسـطــيـنــيـة في بـيــان إن الـشـعب
طلق بكسر الفلسطيني "لن يسمح با
قـواعـد االشـتـبـاك والـعودة إلـى مربع
االسـتـفـزازات الـذي قلـنـا كـلمـتـنـا فيه

بكل قوة".
W¹dJ Ž WNł«u

قـبل عـام انـدلـعت مـواجـهـة عـسـكـرية
هـي األعــــــنـف بـــــــ الــــــفـــــــصـــــــائل
الـفـلــسـطـيـنـيـة وإســرائـيل في قـطـاع

غــزة عـلى إثــر الــتـوتــر الــذي أعـقب
"زيــارات" قــام بـــهــا يـــهــود بــيـــنــهم
ــســجــد مــســتــوطــنــون لــبــاحــات ا
األقـصى تتـمّ عادة في أوقـات مـحدّدة

وضمن شروط.

ويــعـتـبــر الـفــلـسـطــيـنــيـون "زيـارات"
الــيـهـود لــلـمــوقع الـذي يــطـلق عــلـيه
الــيــهــود "جــبل الــهــيــكل" عــمــلــيــات
"اقتـحام".في أحد عـشر يـوما قتل في
دفعي اإلسرائيلي القصف اجلوي وا

على قطاع  260فلـسطيـنيا بـينهم 66
طــــفال ومــــقـــاتــــلــــون وفي اجلــــانب
اإلسرائـيلي تـسبـبت الصـواريخ التي
أطلقـتها حـماس والفـصائل من قطاع
غـزة بــاجتـاه األراضي اإلســرائـيــلـيـة
قتل 14شخصاً بينهم طفل وامرأة
وجــنــدي.تـفــرض إســرائــيل حــصـارا
مشددا بـرا وبحرا وجوا عـلى القطاع
احلـــدودي مـع مـــصـــر وهـــو شـــريط
ســاحــلي ضـيـق يـســكـنه  2,3مـلــيـون

شخص.
b¹bł rJŠ

الى ذلك حُـكم عـلى ستـة فـلسـطـينـي
ضـون عقـوبة الـسجن مـدى احلياة
ـدة في إســرائــيل امس بــالــســجـن 
خمس سنوات إضافية بسبب فرارهم
الـذي دفع إسـرائيل إلى جتـنـيـد كامل
أجهزتهـا األمنية للقـبض عليهم على

ما أعلن محاموهم.
وفي  6أيـلـول/سـبـتـمـبر  ?2021هرب
الـفـلسـطـيـنـيـون الـسـتـة الـذين كـانوا
مـعـتـقـلـ بــتـهـمـة شنّ هـجـمـات ضـد
الدولة الـعبرية من سـجن جلبوع في
شــمـال إســرائـيل عــبـر نــفق مـحــفـور
حتت مــــغـــســــلـــة يــــؤدي إلى خـــارج

السجن.
وحتـوّلــوا إلى أبـطـال بــالـنــسـبـة إلى
العديد من الفلسـطيني عندما ذكرت
تـقـاريـر أنــهم تـمـكّـنــوا من حـفـر نـفق

للهروب باستخدام أدوات بدائية مثل
مـلـعــقـة وقـد جـنّــدت إسـرائـيل كـامل
ا أجهـزتها األمـنية لـلقبض عـليهم 
فـي ذلك طـــائـــرات مــســـيّـــرة ونـــقــاط
تـفتـيش فيـما نـشرت قـوة من اجليش

في جن حيث نشأ معظمهم.
وبــعــد أســبــوعــ من فــرارهـم عــثـر
عــلــيــهم وأعــيــدوا إلى الــســجن وهم
ـــضــون أحــكــامــا بـــالــســجن مــدى
احلياة.وحكمت احملـكمة األحد عليهم
ـدة خمـس سنـوات وغرامة بالـسجن 

قدرها  5000شيكل ( 1500يورو).
وقــال رسالن مـحـاجـنــة مـحـامي أحـد
سـجونـ للـصحافـي "مـوكلي قال ا
للمحكـمة إنه لم يندم على هروبه ألنه

ليس لديه ما يخسره".
ـــســـجـــونــــ مـــحـــمـــود ومن بــــ ا
العـارضة من حركـة اجلهاد اإلسالمي
ـعـتـقـل مـنـذ الـعـام 1996 ـسـلــحـة ا ا
ـدبـر لـعـمـلـية والـذي يـعـتـبـر الـعـقل ا
الــهــروب وزكـريــا الــزبــيـدي الــقــائـد
الـسـابق في "كتـائب شـهـداء األقصى"

اجلناح العسكري حلركة فتح.
وتوفي شـقيق زكـريا داوود الـزبيدي
في  15أيـار/مـايــو مـتـأثــرا بـجـروحه
بـعـد عمـلـية عـسـكريـة إسـرائيـلـية في
مـخـيم جنـ لالجـئ الـفـلسـطـينـي
في الــضـفـة الــغـربـيــة الـتي حتـتــلـهـا

إسرائيل منذ العام .1967
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{ غـزة (أ ف ب) - حذر رئـيس حـركة
حــمـاس إســمـاعــيل هــنـيــة األحـد من
ـــقــررة تــنـــظــيم "مـــســـيــرة األعالم" ا
ـشــاركـة قــومـيـ ـقــبل  األسـبــوع ا
ـسجد األقـصى في القدس يهود في ا
الــشـــرقــيـــة احملــتـــلــة مــشـــددًا عــلى

مواجهتها بـ"كل اإلمكانيات".
عــــادة مـــا يـــنــــظم نـــشــــطـــاء يـــهـــود
ومـســتـوطـنــون "مـســيـرة األعالم" في
القدس في  29أيار/مـايو إلحـياء يوم
"تــوحـــيــد الــقـــدس" وهــو ذكــرى ضمّ
ـديـنة إسـرائـيل اجلـزء الـشـرقي مـن ا
خالل حـرب حــزيــران/يـونــيـو الــعـام

1967.
وافقت السلطات اإلسـرائيلية موقتا 
ــتــظــاهــرون عــبــر الــبــلــدة ــر ا أن 
ـة في الـقدس في طـريـقهم إلى الـقد
ــبــكى" وهــو مــكــان مــقـدس حــائط "ا

بالنسبة لليهود.
لكن الـسلـطات اإلسرائـيلـية لم توافق
ـتـظـاهـرين إلى بـاحـات عـلـى دخـول ا

سجد األقصى. ا
وقـال هــنـيــة في كـلــمـة خالل مــؤتـمـر
ـــنــاســبــة أقــامــته حـــركــته في غــزة 
الـذكـرى األولى لـلـحـرب األخـيـرة على
القـطـاع "هـنـاك دعـوات اسـتـيـطـانـية
ـســجـد األقـصى وتــنـظـيم القـتــحـام ا
مـــســـيـــرة األعالم أحـــذر الــعـــدو من

اإلقدام على مثل هذه اجلرائم".
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من قبـيل الـصـدفة كـنت في مـكـان ما مع بـعض الـزمالء من  اصـدقاء الـسـن
الـتي خلت  ,وعلى مـقـربة مـنا رجالن يـتـحدثـان  بـصوت هـاد ولكـن حديـثهم
كان مـثـير رغم الـهدوء الـذي اتـسم به حديـثهـما  ,وقـد دفعـنـا الفـضول الى ان
ننـصت  الى احلديث رغم معـرفتنا ان ذلك لـيس صحيحا     ,فـسمعنا احدهم
يــحــدث زمـيــله بــان عـشــيــرة ظـهــرت الى الــوجــود بـعــد عـام  2003وهــو عـام
ـلطخ ـقـيت من قـبل دول الشـر والـكـراهيـة ذواتـا التـاريخ االسـود ا االحتالل ا
بــالـدم وانـتــهـاك احلـريــات وقـتل الـنــاس لـشـعــوبـهم ولــلـشـعــوب االخـرى الـتي
سـيـطروا عـلـيـها   ,امريـكـا وبـريطـانـيا ومـن تعـاون مـعهم  ,وقـد شـجعـنـا لطف
ـعرفـة مكنـونات وتفـاصيل هـذه العشـيرة التي الرجـل ان نشـاركهم احلديث 
قــال عـنـهـا الــزمـيالن بـانــهـا بـدئت تــنـتـشـر فـي كل مـفـاصل اجملــتـمع والـدولـة
قـصود بهذه الـعشيرة هي وشعـارها الرئيس " مـشي "   عند ذاك عـرفنا ان ا
جماعة مشي لكل ما هو غير قانوني  ,ففـي التعليم مثال للطالب االكمال مشي
وللـراسب مشي وللدور الثالث والرابع وكيرف الدرجات لعشر درجات وزيادة
سـؤول او الدولـة مشي  ,وعـلى ن يتـطاول عـلى ا ن يـسرق مـشي و مـشي  ,و
ـنوال اصبح لهذه العشيرة مـر يدوها ومؤيديها في كل مكان   ,واخرين هذا ا
ـسـؤولـيــة  يـطـلـبـون الــعـفـو لـلــمـزورين عـلى قـافــيـة مـشي وإلدخـال ــواقع   ا
اخملدرات مـشي وللبـضاعة مـنتهـية الصالحـية مشي   ,ان هـذه العشـيرة التي
تـنامت بعد  هذا التاريخ البائس  ,اضرت بـالبلد وجعلته يتراجع كثيرا بعد ان
ـقـدمـة  ,فـفي الـتـعــلـيم مـثال ذكـر مـؤلف كــتـاب غـزو الـعـراق تـدمـيـر كـان في ا
حضارة  ,ان افضل مـنظومة تعليم  في الشـرق االوسط وشمال افريقيا كانت
ــقـال مــرضى من دول اخـرى في الــعـراق    ,وفـي عام  2002شـاهــد كـاتب ا
جاءوا الى الـعراق للمعاجلة وفي مستـشفى بغداد الواقع قرب ساحة االندلس
شـفى من هؤالء ومن اين جاءوا و  كانت االجابة هؤالء وعنـدما سال موظفي ا
جـاءوا الى بالدك من  بـلـدان اخرى لـلـتداوي ,هـذا بـلدك  ,لـكن عـشـيـرة مشي
ـبدع  والـذين كانوا في  كل االزمـان محارب , هجـرت  االطباء والـعلماء وا
ومن يـعـود مـنـهم يــحـارب وال يـحـصل عـلـى حـقـوقه الـتـقـاعــديـة كـمـا هـو حـال
ـغردة الذي عـانى الكثـير خالل سني صـاحبنا  ,مؤلف كـتاب السـنة السـن ا
نـحه اكثر من عمـره  وقد  سرد في كـتابه مـحطات مـأساوية من حـياته تـكفي 
راتب  تـقـاعـدي   ,كـمـا هو سـائـد االن اذ قـيل ان الـبـعض يـسـتـلم ست رواتب
نـطق هو راتب والعـهدة عـلى الراوي وهـذه حـالة فـريدة في الـعالم كـله اذ ان ا
واحد وعلى االكثر افضله   ,لكن صاحبنا حرم من الراتب التقاعدي ال سباب
واهـية  ,ان هذه الـعـشـيرة مـالم يـقف الـقـضاء مـسـنودا
من الدولة  بوجهها ستقضي على ما تبقى من البلد  ,
فهل مـن صحوة ال يـقاف هـذه العـشيـرة عنـد حدودها

واعادتها الى صواب القانون واحلق . 
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نـاحيـة الـعـقـوبات الـتي تـفـرضـها عـلـيـها
تـحدة وحـلفـاؤها.وقـال بايدن الواليـات ا
إن "األمـر ال يقـتـصـر عـلى أوكـرانـيـا فقط"
ألنه "إذا لم يـتـم اإلبـقـاء عــلى الـعــقـوبـات
عـلى مـسـتـويـات عـدة فـأي إشـارة سوف
تــوجه إلى الــصــ حــول ثــمن مــحــاولـة

لـلـســيـطـرة عــلى تـايــوان بـالـقـوة?".وإذ
يـتـوقع أن مـثل هـذا الـغـزو "لن يـحدث"
إال أنه أعــلن أن األمــر ســيــعــتــمـد عــلى
"مـدى قــدرة الـعــالم عــلى جـعل الــصـ
تدرك" الـثـمن األوكـرانيـا تـقـر بصـعـوبة
"متـزايـدة" في دونبـاس الـذي  سيـترتب

عــلــيــهــا في حــال الــغــزو.ردت الــصـ
سـريـعـا محـذرة الـرئـيس األمـيـركي من
ـة الشـعب الصـيني "إساءة تـقديـر عز
احلازمة وإرادته الـقويـة في الدفاع عن
الــســـيــادة الـــوطــنـــيــة وسالم أراضي"

. الص

Ê«u¹Uð sŽ l «b²Ý …b×²*«  U¹ôu «∫Êb¹UÐ

wMO  ËeG  UN{dFð ‰UŠ w
ولكن فكرة أن تؤخـذ (تايوان) بالقوة هي

بكل بساطة غير مالئمة".
وتـــابـع الـــرئــــيس األمــــيـــركي
"ســــــــــيــــــــــؤدي ذلـك إلـى
ــنـــطــقــة اضــطـــراب ا
بــأســـرهـــا ويـــشــكل
ـا عـمـالً مـشــابــهًــا 
حدث في أوكرانيا".
وقـــــال بـــــايـــــدن إن
الصيـني "يـلعبون
بالنار بالـفعل حالياً
عبر الـتحليـق بالقرب
(مـن تـــــــــايـــــــــوان) وكل
ــنـــاورات الــتي يـــقــومــون ا

بها".
أدلى الـرئـيس األمـيـركي بـهـذه
الـتــصــريــحـات خالل مــؤتــمـر
صــحــافي مــشــتــرك مع رئــيس
الـــوزراء الـــيـــابـــاني فـــومـــيــو
كيـشيـدا عـقب اجتـماع مـطول في

طوكيو.
وأعـلـن كـيــشـيــدا من جـانــبه أن الـيــابـان
ـتـحـدة "سـتـراقـبـان أنـشـطة والـواليـات ا
الـبـحـريــة الـصـيـنـيــة مـؤخـرا فـضال عن
شتركة رتـبطة بالتدريـبات ا التحركات ا

ب الص وروسيا".
وقال كـيـشـيـدا "نعـارض بـشـدة مـحاوالت
تـغـيـيـر الـوضع الــقـائم بـالـقـوة في بـحـر
الص الشرقي وبحر الص اجلنوبي".
وأضـاف "كـمـا اتـفـقــنـا عـلى الـتـعـامل مع
تـعلـقة بـالصـ معًا مخـتلف الـقضايـا ا

ا في ذلك حقوق اإلنسان".
- "وحشية"-

وتطـرق بـايدن إلى روسـيـا أيضًـا مـحذرا
من أنها "يجب أن تدفع ثمنا طويل األمد"
بــسـبب "وحــشــيــتـهــا في أوكــرانــيـا" من

{ كيـيف (أوكـرانـيا) ,أ ف ب) - يواجه
األوكرانيون وضعـا "يزداد صعوبة" في
دونـــبــــاس حـــيث تـــقــــصف مـــوســـكـــو
سيـفـيرودونـيـتسـك في لوغـانـسك "على
مدار الساعـة" فيما يـصدر احلكم بحق
جـنـدي روسي امس اإلثــنـ في كـيـيف
في أول مـــحـــاكـــمــة بـــقـــضـــيــة جـــرائم
حـرب.وتــشــدد مـوســكـو الــقــصف عـلى
دونـبــاس حـيـث حتـشــد بـحــسب حـاكم
مــنـطــقــة لـوغــانــسك سـيــرغي غــايـداي
الـوحـدات الـتـي انـسـحـبت مـن مـنـطـقـة
خاركـيف (شـمـال شـرق) والـقـوات التي
فرضت احلصار على ماريوبول (جنوب
شـرق) ومـقــاتـلي مـنــطـقـتي دونــيـتـسك
ولـوغــانـسك االنــفـصـالــيـتــ والـقـوات
الـشيـشـانـيـة وتـعـزيـزات اسـتقـدمت من
سيبيريـا وأقصى الشرق الروسي.وقال
غـايــداي عــلى تـطــبـيـق تـلــغـرام إن "كل
القـوات الروسـية حتـتـشد في مـنطـقتي
لوغانسك ودونيتسك" مضيفا أن األمر
نفسه يـنطـبق على األسلـحة مع "تـركيز
كل شيء هنا" وال سـيما صواريخ إس-
ضادة للطائرات وإس-400  300ا
ضادة للصـواريخ.وشدد غايداي على ا
أن سيفيـرودونيتـسك التي تشـكل نقطة
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محـورية في مـعركـة دونبـاس تتـعرض
لـنــيـران الــقـوات الــروسـيـة "عــلى مـدار
الـسـاعــة".وأوضح "إنـهم يـســتـخـدمـون
دينة تكتيك األرض احملروقة يدمرون ا
بشكل متعمد" من خالل القصف اجلوي
ـتـعـددة وقذائف وقاذفـات الـصـواريخ ا
ــبـــاني من الــهـــاون والــقـــصف عـــلى ا
الــدبــابـــات.وأعــلن اجلـــيش األوكــراني
األحد على فيـسبوك مـقتل ما ال يقل عن

سبعة مـدني وإصـابة ثمانـية بجروح
في قصف استهدف  45بلدة في منطقة
دونـيـتـسك.وتـواجه سـيـفـيـرودونـتـسك
ــاريــوبــول ــصــيــر ذاته الــذي حل  ا
ـديــنـة الـتـي حتـولت إلى خــراب بـعـد ا
أسابيع من احلصار حيث باتت أحياء
باني كاملـة مجرد حـطام وركـام فيمـا ا
ـكـثف ـتـبـقـيـة تـشهـد عـلى الـقـصف ا ا

بالصواريخ والقذائف.

dO : جسر مدمر ب ليسيتشانك وسيفيرودونيتسك في منطقة دونباس األوكرانية bð
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بغداد

ـــســـاعي االمـــريــكـــيـــة من إضـــعــافه ا
وخــنــقه ســيـاســيــا وأقـتــصــاديـا; الى
غـــزوه وإحـــتـالله والـــســـيــطـــرة عـــلى
ثــــرواته  فــــخالل فـــتــــرة تـــولـي بـــيل
ـتـحـدة كــلـيـنـتـون رئـاســة  الـواليـات ا
اصـدرت اإلدارة  األمـريـكـيـة "مـشـروع
قــانــون حتــريــر الــعــراق "  فــقــد ذكــر
الــكـاتب  والـصــحـفي الـراحـل "مـحـمـد
حــــــســــــنــــــ هــــــيـــــكـل" في كــــــتــــــابه
(اإلمــبــراطـوريــة األمـريــكـيــة وإالغـارة
ــشـــروع جــاء عـــلى الـــعــراق)  بـــأن ا
بـتـوصـيـة وتدبـيـر مـجـموعـة الـصـقور
ـتحكمة بالـقرار األمريكي التي كانت ا
ــشـــروع    االمــبـــراطــوري تـــتـــبــنـى ا
األمـــريــكي والــتي تـــولت فــيــمــا بــعــد
ـــــنــــاصب الــــســـــيــــاديــــة في اإلدارة ا
األمـريـكيـة خالل فـترة الـرئـيس جورج
بـــوش االبـن الـــذي كــان مـــســـؤوال عن
قـــــرار احلـــــرب عــــلـى الــــعـــــراق; وفي
مـقدمـتهم  "ديك تـشيـني" (الذي أصبح
نــائـبـا لـلــرئـيس جـورج بـوش االبن) ;
و"دونــالــد رامــســفــيــلــد" الـذي أصــبح
(وزيـــرا لــلــدفــاع في نــفس الــفــتــرة) ;

و(نائبه) "بول وولفيتز" .
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ـــلــقب بــأمــيــر وريـــتــشــارد بــيــرل"  (ا
الـــظـالم; واكــبـــر داعـــيــة إلعـــادة رسم
خــــريـــطـــة الـــشــــرق االوسط بـــدءا من
احلـــرب عــلى الــعـــراق ; والــذي شــغل
مـــنـــصب "رئـــيس فــريـق الــتـــخـــطــيط
االسـتراتيجي" ;  " وريـتشارد أرميتاج
" ;(اصــبـح نــائــبــا لــوزيــر اخلــارجــيـة
خـالل احلرب عـلى الـعـراق) ; وغـيرهم
كـــثــيــرون فــمــنـــهم من رأســو (وكــالــة
ركزية االمريكية) ; ومنهم اخملابرات ا
رأسـو (شـركات طـاقـة كبـرى) ; وحـشد
مـن أعــضــاء بـارزيـن في الــكــونــغـرس
األمــــــريــــــكـي مـن اجلــــــمــــــهــــــوريـــــ
ـقـراطـيـ فـقـد كـتـبـوا خـطـابـا والــد
مـباشـرا إلى الـرئيس كـليـنتـون ; وفقا
ـا ذكره "هيكل" في ( كتابه اعاله)  في
26 ك 2  1998: (يـــــؤكـــــدون فـــــيه ان
الـعقوبات التي اتخذت ضد العراق لم
تـحدة حتـقق أهـدافهـا وإن الواليـات ا
األمــريـكـيــة سـوف تـواجه تــهـديـدا في
ــا الـــشـــرق االوسط أشـــد خـــطـــورة 
واجـهته في وقت احلـرب الباردة; وإن
عـــلـى الــرئـــيـس االمــريـــكـي ان يــعـــلن
اسـتراتيجيته  الكفيلة بتأم مصالح
تحـدة األمريكية وحـلفائها الـواليات ا
فـي الــعـــالم والــعـــزم عــلـى ان يــكــون
الــقــرن اجلـديــد أمـريــكـيــا ; وأنه عـلى
اإلدارة األمريكية أن تضع جهود األمة
الــــدبــــلـــومــــاســـيــــة والـــســــيـــاســــيـــة
واالقــتـصــاديـة والــعـســكـريــة لـتــأكـيـد
ــتـحـدة بــخـطـوة ســيـطــرة الـواليـات ا
اولـى تـضـمـن إزاحـة نـظــام احلـكم في
الــــعـــراق ; وأن تـــفـــعـل ذلك من  خالل
ـتحـدة ; أو منفـردة إذا اقتضى األ ا
األمــر.... وانــتــهى األمــر بــإقــرار هـذا
ــشــروع لــيــصـبـح مـلــزمــا لــلــرئـيس ا
األمـــريـــكي بـــعـــد حـــصـــول مـــوافـــقــة
الـــكــونــغــرس عــلــيه وقــبــوله من قــبل
الـرئـيس كلـينـتـون)  ومن أجل السـير
قُـدما في تنفيـذ مشروع حترير العراق
والـذي هو في حـقيقـته تدميـر العراق;
جــاء فــوز جــورج بـوش االبن رئــيــسـا
تحدة االمريكية في 20 ك2 للواليات ا
2001; وقـــد ذكـــر هـــيــكـل" في كـــتــابه
ايـــضــاً (بــأن فــوز جــورج بــوش االبن
بــالـرئــاسـة حتــقق بـحــيل انــتـخــابـيـة
وتــلـفـيــقـات قـانـونــيـة ; وراءهـا خـطط
امــبــراطـوريه وســيـاســات بـعــيـدة عن
مــبــادرة  االخالق وضــوابط الــقــانـون
;ألن  االمــبــراطــوريــات ال حتــتــاج إلى
حــدودهـا وقــيـودهـا..... وكــان انـصـار
ـشروع االمبـراطوري االمريكي " ديك ا
تـشـيني; ورامـسـفلـيد; وبـول وولـفيـتز
فـي صمـيم العـملـية االنـتخـابيـة وعلى
مــواقع تـوجــيـهـهــا وقـد حتــقق الـفـوز
ا يشبه ـرشحهم جورج بوش االبن 
واقع داخل ـعجزة فقد أحتلوا أهم ا ا
الـــبـــيت االبــيـض; وعــلى رأس االدارة

وحـول مـائـدة القـرار في مـجلس االمن
الـــقــومي وفي أيـــديــهم أهم مـــفــاتــيح
الـقوة االمريكية وبـالتالي فإن الفرصة
ـهمة عـليهم ـا يسهل ا "االن وهـنا" و
ـا لديه ألن أنـهم مع رئـيس مـسـتـعـد 
يـتأثر ويسمع ويـندفع; وقد أقنعوه ان
اســـتــكــمـــال مــشــروعـــهم "في احــتالل
ـــدة ثــانـــيـــة في الـــعـــراق" ضـــمـــانـــة 
رئـاسـته;بـحـيث يـنـجح في انـتـخـابات
سـنـة 2004 جنـاحـا سـاحـقـا التـشوبه
الـريـبة والـشـكوك) . اسـتـمر عـمل هذه
الـطغـمة الـتي أحاطـت بالرئـيس بوش
مـنـذ تـولـيه الـرئـاسة في 3 ك2  2001
ــواصـلـة الـتــحـضـيـر لــغـزو الـعـراق
واحـتـالله وعـدم االكـتـفـاء بـالـعـقـوبات
ـــفــروضــة عــلــيه فـــقــد ذكــر الــكــاتب ا
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هما أمن الكيان الصهيوني أسـاسي 
 واحلـفاظ عـلى مصـادر النـفط الغـنية
مـدفوعة فـي الشرق األوسط لـصاحلـها
بـالسيـاسات الكـفيلـة لضمـان استمرار
تفـوقة ;بحيث تظل الـقوة  األمريكـية ا
إرادتــهـا الــغـالـبــة  ودورهـا غــيـر قـابل

للمنافسة. 
2- أعــتــقـدت االدارة االمــريـكــيـة خالل
تــلك الــســنـوات ان الــعــراق سـيــنــهـار
; نتيجة الوهن الذي  أصابه بعد يـقيناً
حـرب الثـمان سـنوات مـع ايران; وآثار
اجلـــرح الـــغـــائـــر الـــذي اصـــابه بـــعــد
انــسـحـابه مـن الـكـويت; فــقـد كـان هـذا
االعــتـقـاد خـاطـئـاً وظل الـعـراق يـقـاوم
كـل تــلك االثــار ومــا تـبــعــهــا بــرغم كل
الـــضــغـــوط الــتي مــارســـتــهــا  االدارة
االمــريــكــيـة بــإتــبـاع ســيــاســة اخلـنق
الـبـطيء ضـد العـراق عن طـريق أقسى
حــصـار اقـتـصـادي ونـفـسي ومـعـنـوي
وإنــسـاني في الـتــاريخ; بـاالقـتـران مع
حـصـار سيـاسي شديـد الـصرامـة; لكن
الـــعــراق ظل يــقـــاوم; من خالل اتــبــاع
اخلـطط واالجراءات الكفيلة بالتخلص
مـن احلـصــار الــشـامـل; وقـام بــإتــخـاذ
الــعــديــد من االجـراءات مــتــحــديـا ذلك
احلـصار; من خالل إيجاد مـنافذ بديلة
لــتــصــديــر الــنــفط بــعــيــدا عـن انــظـار
الـرقابة الـدولية; كمـا انه نشط إعالميا
فـي ايــصــال رســالــة انــســانــيــة لــدول
روعـة التي يـتعرض الـعالم لـلمـأساة ا
لـــهــا شـــعب الـــعــراق بـــســبب قـــســوة
فـروض عـليه; واسـتـطاعت احلـصـار ا
قــضــيـة مــعـانــاة الـشــعب الــعـراقي ان
سـتـوي تـخـلق تـعاطـفـا هـائال علـى ا
ي; وقــــد أدت هـــذه الــــعــــربي والـــعــــا
ـتحـدة على اجلـهود الـى إجبار اال ا
قــرار "الــنـفط مــقــابل الـغــذاء والـدواء"
ــــوجــــبه والـــــذي ســــمح لــــلــــعــــراق 
اســتــخــدام عــائــدات الــنــفط الــعــراقي
إلســـتــيــراد الــســلع الــضــروريــة الــتي
اليــصح ان تـخــضع لـلـحــصـار; وكـذلك
فــقــد جنح الــعـراق خـالل تـلك الــفــتـرة
بذكاء من توظيف برنامج النفط مقابل
الـغـذاء والـدواء لـبـنـاء شـبـكـة مـصالح
عـربيـة ودولية;إذ تـسابقت دوال غـربية
وشــرقـيـة وعـربـيـة كـثـيـرة لالتـفـاق مع
ـا ــوجب هـذا الـبــرنـامج;  الــعـراق 
سـهل عـلى الـعـراق االستـفـادة من هذه
الـعقـود كأداة تأثـير سيـاسي متعـاطفا
ومـــؤيـــدا لـه; وراح الـــعــراق يـــتـــطـــلع
ويـــهــيىء لــعالقـــات دولــيــة مــتــجــددة
ومــــفـــيــــدة من خالل مــــنـــحـه عـــقـــودا
مـستقبلـية; إلنتاج ونقل وتـكرير النفط
تـحدة عـلى مـنافـس كـبار لـلواليـات ا
انيا االمـريكية مثل روسيـا وفرنسا وا
وغـيرها; ليـنتقل العـراق بعدها إلعالن
بــيع انـتـاجـه من الـنـفط بــالـيـورو بـدل
الــدوالر; مــتـحــديــا سـيــاســة الـبــتـرو-
دوالر الـــتي تـــهــيـــمن عـــلــيـــهــا االدارة
االمــريـكـيـة وأن كـل ذلك كـان يـؤكـد ان
الـعـراق انـتـقل مـن احلصـار الـى درجة
ــرن; وهـو مــا يــعــني ان مـن الــدفــاع ا
الـعـراق عاد لـيـنافـس ويتـحدى االرادة
تـغطرسة; من خالل ايجاد االمـريكية ا
الـفـرص وفـتح الـثغـرات ومـد اجلـسور
(الـشعـبيـة والسـياسـية واالقـتصـادية)
حــتى يـزيــد من قـدرته عـلـى الـصـمـود;
وقــــد كـــان له ذلـك فـــعال حــــتى شـــهـــد
انـقـضـاء ثالث فـتـرات رئـاسـيـة واحدة
جلـــورج بـــوش االب واثـــنــتـــان لـــبــيل
كـلـيـنـتون ولـلـفـترة من 1992- 2000;
بـحيث شكل هاجـساً لالدارة االمريكية
بـأن العـراق يستـطيع ان يبـقى صامدا
حــتى يـرى نـهـايـة رئـاسـة بـوش االبن;

وهو امر لم تكن مستعدة له; 
اجملـمـوعـة االمـبراطـوريـة اجلـديدة في
االدارة االمـريـكيـة; وان الوقت قـد حان
لــــعـــمـــلـــيـــة غـــزو الـــعـــراق واحـــتالله

واالستيالء عليه. 
3-  نــتـيـجـة لـصــمـود الـعـراق وبـقـائه
مــحـاوال الـدفــاع عن حـقـوقه الــوطـنـيـة
ورغـم اسـتــمـرار  وعــمـلــيـات الــقـصف
الـصاروخي واجلـوي الهداف مـنتـخبة
داخـل حدوده االقـلـيمـية  فـقـد حتولت

بغداد
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بـاألمس القـريب ودعـنا عـريان الـسيـد خلف ولـم نفق من صـدمة الـوداع حتى
سـامعـنا نـبأ مـغادرة مـظفر جـاءنا خبـر رحيل سـميـر صبـيح واليـوم يتـسرب 
الـنـواب الـقـامـة الـكـبـيــرة في الـشـعـر احلـديث حـيث نــعـتـة األوسـاط الـثـقـافـيـة

واألدبية والشعرية بعد مفارقتة احلياة في الشارقة.
وت ماتـركت لنا لقـد افجعتـنا بخطـفك للنواب شـاعر اإلنتمـاء والنضال أيهـا ا
ـلـوك والـسـاخـر من احلـكـام وتـوالي احلـكـام..ادمـيت قـلـوبـنـا عـنـدما وقـاهـر ا
ؤرخ خـطفت منا شـاعر الفقـراء والباكي في حضـرة التأريخ على فـلسط وا
بـشـعـرة تــاريخ الـعـرب وأبـطــال الـفـروسـيــة والـصـارخ بـصــوتـا صـادقـا أمـام
النكبات حتى جعلة شعره منفيا مطاردا ضيفا لسجون احللةونقرة السلمان.
ـنافي الـيوم نـرثـيك أيـها الـنـواب لـنسـتـذكـر في قـامتك الـشـعـرية كل شـعـراء ا
ــسـكـ بـاذيـال الـفـارين من والـقـانـطـ في بالد الــغـربـة كل الـذين زحـفـوا 
ـشردين طـغيـان األنظـمـة وعذابـات السـجون أيـهـا الرجل الـكبـيـر انت عالمة ا
الذين ماتوا بعيدا عن ثرى اوطانهــم ودفنوا مع امنياتهم في البالد البعيدة .

ـلـكي أيـهـا الـنـواب يـامن  أشــرقت شـمـسك في الـعـهـد ا
ـقراطي لـقـد  تركت وانـطـفئ ضؤوهـا في الـعهـد الـد
لـنـا شـعـرا سيـاسـيـا وشـعـبـيا يـالمس الـوجدان انت
يـامن يــقـودنـا لــقـبك لـعــزك وجـاهك ومـكــانـة أسـرتك
فـقـدك التـعـلـيم والـفن والـشعـر والـتـشـكيـل وسع الله
قـبـرك واضاءة بـأجـر اجملـاهديـن الذين تـغـنى شـعرك

بنضالهم واسمائهم .

تـمـر في هـذه األيام  ومـا تـوالى علـيـنا
بـعدها من سن عجاف; والتي لم اكن
اتــمـنى ان أشـهــدهـا وعـراقـنــا الـعـزيـز
تـتـخـبطه قـوى الـشر وشـيـاط االنس
مـن االمـريــكــان احملـتــلــ وحـلــفــائـهم
وأعوانهم; والسراق وضعاف النفوس
ــارسـون اعــمـال احلـرق واحلــاقـدين 
والـتخريب والـسرقة لكل مـا هو جميل
فـي بلـدنا; فـليـتـني مت قبل هـذا وكنت
نـسـياً مـنـسيـا. إنـها الـذكـرى التـاسـعة
عـشر على غزو وإحتالل العراق والذي
اليـــــزال لـألسف يـــــدور فـي الـــــدوامــــة
الــعــاتـيــة لـهــذا االحـتالل ويــعـاني من
تـداعـياته   فـقد بـدأ الغـزو مع بواكـير
فــــجـــر يـــوم  19 اذار 2003 بــــقـــصف
جـوي شديـد على مـعظم مـدن العراق ;
أعــقـبـهـا يـوم   20 آذار هــجـومـا بـريـا
ضـخما يفوق القدرات النوعية للقوات
الـــعـــراقـــيـــة ; الـــذي كـــان يـــعـــاني من
فـروض عليه وعـلى الشعب احلـصار ا
الـعراقـي منـذ سنة 1991;ضـمن حـملة
أطـلـقـوا عـلـيهـا "الـصـدمـة والـترويع" 
حتـت اسم "حـــرب حتــريـــر الـــعــراق" 
لـيعـلن الرئـيس االمريـكي جورج بوش
إنـتهـاء العمـليات الـعسكـرية في ٩أيار
ـــزعــوم في 2003 وانـــتـــصـــار بالده ا
حــرب الـعـراق وذلك في خـطـاب ألـقـاه
عــلى مـ حـامـلــة الـطـائـرات "أبـراهـام
لــيــنــكــولن"  مــتــعــهــدا بــضــبط األمن
وإعـــادة  اإلعـــمـــار ; فـــقـــد خــرج عـــلى
الـعـالم عـبـر شاشـات الـتـلـفاز بـطـريـقة
درامــاتــيــكـيــة قــام بـإعــدادهــا  الــبـيت
االبـــيض من خالل  هـــبــوطه بــطــائــرة
حــربـيـة عـلـى ظـهـر حـامــلـة الـطـائـرات

وخروجه منها
ــقــاتــلــ وســيــره  بـــزي الــطــيــارين ا
مــــتـــبـــخـــتـــرا كـــالـــطـــاووس في زهـــو
إال أن هـذا ــنــتــصــريـن  الــقــيــاصــرة ا
إالعـالن لم يــكـن إال خــطـــابــا إعالمـــيــا
ـثل حـقـيـقـة مـا جـرى على فـارغـا  لم 
أرض الـواقع بـعـد أن أشـتـعـلت شرارة
ــــقـــاومـــة الـــبــــاســـلـــة ضـــد هـــذا     ا
االحــتالل الــبـغــيض لــتـقض مــضـاجع
احملـتـلـ االمـريـكـان وحـلـفـائـهم . فـما

بني على باطل فهو باطل. 
1- لـــقـــد تـــمـــحـــورت ذرائع الـــعــدوان
زاعم مـلفـقة االمـريـكي على  الـعـراق 

كان في مقدمتها امتالك 
العراق ألسلحة الدمارالشامل

وعالقة نظامه بتنظيم القاعدة  والتي
لتـتحـول تلك لـم يثـبت صحـة أي منـها
ـزاعم األمريكية إلـى نشر قيم احلرية ا
ـقـراطـيـة في الـعراق  والـتي لم والـد
يـجـني الـعـراقـيـون مـنـهـا حتى اآلن إال
الــويل والـثــبـور والــفـوضى والــفـسـاد
والــــــتــــــخـــــلـف واإلرهــــــاب والـــــقــــــتل
والــتـدخالت اخلــارجـيــة لـدول اجلـوار
وغـيرها.  ان  مشـروع إضعاف العراق
وتـدميـره كان مـخطـطا له قـبل إحتالله
ألكـــثــر مـن أربــعــة عـــقــود مـن الــزمــان

وحتديدا
 مــنـذ عـمـلـيـات تـأمـيم الـنـفط الـعـراقي
وإنـهاء أحتكارات الشركات النفطية له
فـي حـزيـران 1972; إذ بــدأ االمـريـكـان
وحـلفائـهم بالضـغط على العـراق بغية
افـشـال مشـاريـعه وبرامـجه الـتـنمـوية;
والـتي لـعب فـيـها شـاه ايـران  (شرطي
اخلـــلـــيج) دورا كـــبــيـــرا في إضـــعــاف
الـــعـــراق وإســـتـــنــزافـه; من خالل دعم
ـسلحة في شـمال العراق; اجلـماعات ا
وإشــغــالـه بــحـرب إســتــنــزاف ضــدهم
اسـتـمـرت لعـدة سـنـوات; قامت بـعـدها
ايــــران   خـالل حـــكـم الـــشــــاه ايــــضـــا
بــأعـتــداء عـلى الــعـراق في عـام 1974
ـــنــاطق فـي مــنـــطــقـــة شط الـــعــرب وا
احلـدودية; مـستهـدفتا جـر العراق الى
ـصادمات حـرب ضدهـا; وقد أسـفرت ا
عـن مـــقــــتل 1000شــــخـص طـــوال 11
شـهرًا لتـنتهي هذه االزمـة ب العراق
وايـران بـتـوقـيع اتـفاقـيـة اجلـزائـر عام

1975; والــــتي لم حتـــضـى بـــتـــأيـــيـــد
ـا اثـبـتته االمـريـكـان وحـلفـائـهم وفـقا 
االحـداث الحـقـاً  فـقـد سـعى األمـريـكان
وحــلـفـائـهـم  مـجـدداً من خالل االيـادي
اخلــفــيــة لـهم  إلشــعــال حـرب طــويــلـة
ــدى بــ الــعـراق وايــران اســتــمـرت ا
ثـمـان سـنوات بـغـيـة استـنـزاف قدراته
وه وتقدمه ووضـع العصا في عجلة 
وقـــــتل طــــمـــــوحه فـي الــــوصــــول الى
ــتـــقــدمــة; إذ  كــانت مـــصــاف الــدول ا
ـتـحـدة األمـريـكـية سـيـاسـة الـواليـات ا
وحـلفائهـا تؤكد على زيـادة تأجيج نار
تــلك احلـرب وتـزويـدهــا بـوقـود جـديـد
كــلــمـا هــدأ احلــريق; وقـد عــبــر عـنــهـا
ثــلـعب الــسـيـاســة االمـريـكــيـة " هـنـري
كيسنجر "; بقوله : (هذه أول حرب في
الـــتــاريخ أتــمــنى أن ال يــخــرج مــنــهــا
ا يخرج طرفاها وكالهما مـنتصر; وإ
مـهـزوم) ; ولـكن أمـنيـته لم تـتـحقق; إذ
خـرج الـعـراق مـحـقـقا نـصـراً عـسـكـريا
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ان هـذا الـنصـر الـعسـكـري الذي حـققه
الـعـراق عـلى ايـران أعـتـبـرته الـواليات
ـتـحـدة االمـريـكـية وحـلـفـائـهـا نـصرا ا
عــلـيـهــا وعـلى مـشـروعــهـا الـرامي الى
تـدميـر العراق وإضـعافه ; وانه اصبح
يـشـكل خـطـرا كـبيـرا عـلى أهـدافـها في
ــنـطـقــة; وتـهـديــدا قـويـا حلــلـيـفــتـهـا ا
اسـرائيل; فكـان البد لهم أن يسـتهدفوا
الــعــراق بـطــرق ووسـائل أخــرى فـمن
خـالل وســــــائل االعـالم والــــــدعــــــايـــــة
االمــريــكــيــة والــغــربــيــة; قــامـوا بــشن
حــمالت اعالمــيــة ودبـلــومــاسـيــة ضـد
الـــــعــــراق; وإنـه  بــــتـــــعــــاظـم قــــدراته
الـعـسـكريـة والـصنـاعـية أصـبح يـشكل
خــطـرا عـلى االمن الــدولي;  والبـد لـهم
من كبح جماحه وتدمير قدراته وإبعاد
نـطقة ; فقـاموا بإذكاء نار خـطره عن ا
الــفـتــنـة والـصــراع مع  الـكــويت الـتي
مــارست عـمــلـيــات سـرقــة مـنـظــمـة من
حــقــول الـنــفط الـعــراقــيـة في مــنـطــقـة
الــرمــيـلــة  جـنــوب الـعــراق لـســنـوات;
مـستغـلة انشـغال العـراق باحلرب ضد
ايـران; دفـاعـا عـنـهم وعن دول اخلـليج
ـنطقـة لتقـوم بعدهـا بزيادة الـعربي وا
ـا أدى الى كــبـيـرة في أنـتـاج الـنـفط 
اإلضـرار الـكـبـيـر باالقـتـصـاد الـعراقي;
وعــدم قـدرته عـلى االيـفــاء بـإلـتـزامـاته
ــقـدور ــالــيـة إلدارة الــدولــة; وكـان  ا
ــتــحـدة األمــريــكــيـة ودول الــواليــات ا
اخلــلـيج الـعـربي إقـنـاع الـطـرفـ حلل
االزمـة سـلمـيا; إال انـهم دفـعوا بـإجتاه
; فوقع العراق في الـصِدام ب الطرف
الــفخ  وارتـكب اخلـطـأ الـكـبـيـر بـغـزوه
لـلـكويت في 2 آب 1990; وتـرتب عـلى
ذلـك  الكـثـيـر من الـتـبعـات الـسـيـاسـية
واالقـــتـــصـــاديـــة الـــتي ال زالت تـــلـــقي
بـحمـمها عـلى العـراق والدول العـربية
والــعــالـم الى يــومــنــا هـذا. كــذلـك فـإن
إنــهـيـار االحتـاد الـســوفـيـتي وانـتـهـاء
احلـرب الـبـاردة عام 1991; كـان نـقـطة
ـشروع االنـطـالق الـرئـيـسـيـة لـبـدايـة ا
االمـــبــراطــوري االمــريــكـي وســعــيــهــا
لـلـسـيـطـرة عـلى الـعـالم; فـقـد اصـبحت
الـــقـــوة الـــوحـــيـــدة في الـــعـــالم الـــتي
اليــنــافـســهـا احــد; فـقــامت عـام 1991
بــشن حــرب ومــعــهـا قــوات الــتــحـالف
ــكـونـة من 34 دولــة وقـيــادتـهــا ضـد ا
الــعــراق بــعــد أن مــنح مــجــلس األمن
تـحدة تـفويضًـا بذلك الـتابـع لأل ا
أُطـلـق عـلـيـها حـرب حتـريـر الـكـويت
ضـمن عـمـلـيـة "عاصـفـة الـصـحراء" .
كـان االنسـحاب  القـسري لـلعراق من
الــكـويت; في جـانب مـهم مـنه رسـالـة
مـــوجــهـــة الى الــعــالـم بــبــدء حـــقــبــة
تــاريــخــيـة مــخــتـلــفــة; وإنــهـا حــقــبـة
أمـــريـــكـــيـــة في االعالم والـــســـيـــاســة
واالقـتصاد. تمحورت بـعدها السياسة
األمـريكيـة في الشرق األوسـط  بهدف

ــعـروف والــصــحـفي االســتـقــصـائي ا
"بــــوب ود وورد" فـي كــــتـــابـه (خــــطـــة
ـــشـــاهــد الـــهـــجـــوم ) الـــكـــثـــيـــر من ا
ـــوثـــقـــة ; حـــول هــذا ـالحـــظـــات ا وا
ـوضوع ; قـائال : ( في اليـوم السابع ا
عـشـر مـن رئاسـة بـوش في 15 شـبـاط
تــــــــــولت كـــــــــونـــــــــدلـــــــــيـــــــــزا  2001
رايـس/مـــســـتــــشـــارة األمن الــــقـــومي
وقـــتــذاك ; رئـــاســة اجـــتــمـــاع هــيـــئــة
مـسـؤولـ كبـار ضم كال من تـشـيني ;
والول ;ورامـسفلـد  ونائب مـدير وكالة
كان الـهدف االسـتـخبـارات األمـريكـيـة 
ـــطـــروحــة مـــنـه ; وضع اخلـــيـــارات ا
لـلـتـعـامـل مع الـعـراق ; الـدبـلـومـاسـية
والــعــســكـريــة والــعـمــلــيـات الــســريـة
ـعـلـومات ومـضـاعـفـة عـمـليـات جـمع ا
االســـتــخــبـــاريه عن أســلـــحــة الــدمــار
ـشتـبه وجـودها  الـشـامل الـعراقـيـة ا
ــتـحـدة فـي الـوقت الــذي كـانت األ ا
عـاكـفـة على اتـبـاع سيـاسـة العـقـوبات
االقـتصاديـة عليه .....واقر اجملـتمعون
أن الـنـظام الـعراقي كـان في األساس ;
قـد كـسب احلرب اإلعالمـية عـبر إقـناع
أالسـرة الـدولـيـة بـان الـعـقـوبـات كانت
تــؤدي إلى إفــقـار شــعــبه ... وفي يـوم
16 شــبـاط قـام سـربــان من الـطـائـرات
األمـريـكيـة والبـريطـانـية بـضرب نـحو
20 مــركــزا لــلــرادار والــقــيــادة وعــقـد
اتـصـاالتـهـا  بالـقـابـلوات الـضـوئـية...
كـانـت تـلك أكـبـر الـضربـات فـي عـام
ؤلف قائال :( ب ويضيف  ا اثن .) 
13 آيــار  26 تــمــوز 2001 قــام نــائب
مـــســتــشــارة األمن الــقـــومي ســتــيــفن
هـــادلي بــجــمع جلــنـــة مــنــتــخــبــة من
الــنـواب أربع مـرات لـصــيـاغـة اخلـطـة
ضـد العـراق  وقدمـوا ورقة بـعنوان ''
اسـتـراتـيـجـيـة حتريـر" أقـتـرحت فـيـها
ـارسة الضـغط على النـظام العراقي
مـع ابتداع أسالـيب االفادة من الفرص
...ومــثل هــذا الـوضـع مـالــبث أن أثـار
مـــوجـــة مـن الـــنـــقـــاشـــات بـــ كـــبــار
ــسـؤولــ والـنــواب حـول الــظـروف ا
ــــكن اســــتــــخــــدام الــــقــــوات الـــــتي 
ـــبـــاشـــر فـي ظـــلـــهــا الـــعـــســـكـــريـــة ا
....وتــمـثـلت فـكـرة إسـقـاط الـنـظـام في
الـعـراق  بـاشـرس مـؤيـديـهـا وعـرابـهـا
الـفكـري "بول وولـفيـتز ”مـساعـد وزير
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وبـأسـالـيـب حـاخامـيـه وأراء مـتـطـرفة
عــنـصــريـة ( والــقـول لــلـمــؤلف) : بـأن
إسـقاط النـظام العـراقي ضرورية ومن
شـأنـها أن تـكـون سهـلة نـسـبيـا ;وكان
مـــؤمــنــا بــإمــكــانــيــة إقــحــام اجلــيش
الجـتيـاح وإحتالل ـبـار النـفط العراقي
..إن بــول وولـفــيـتــز كـان أشـبـه بـطـبل
غـــيــر مـــســتـــعــد لـــلــتـــوقف عن إثــارة
الـــصــخب ;فــقــد كـــان هــو وجــمــاعــته
"طــغـمــة الـصــقـور" يـطــيـرون حــمـاسـا
جلـــمـــلـــة هــذه الـــفـــكـــرة .). ثم جــاءت
هـــجـــمــات 11 ســـبـــتــمـــبــر 2001 في
ـتـحـدة األمريـكـيـة  وبـهذا الـواليـات ا
الــصـدد يـذكـر أيــضـاً الـكـاتب بـوب ود
وورد :( بـعـد ضـرب بنـايـة الـبنـتـاغون
"وزارة الــدفــاع  وفي الــســاعـة 1440"
تـعني السـاعة الثـانية واربعـون دقيقة
بـــعــد الــظــهــر " في 11 أيــلــول 2001
;فــــيـــمـــا كـــان مـــكـــتب وزيـــر الـــدفـــاع
ا حصل رامـسفـيلد يـحاول اإلحاطـة 
فـي أجــواء مــثــقــلـــة بــالــغــبــار ; بــادر
رامـسفـيلـد وجهازه إلى طـرح إمكـانية
االنـــقــضــاض عــلـى الــعــراق ردا عــلى
الـهجمـات اإلرهابيـة حسب ما ورد في
مـالحــــظــــات أحــــد مــــعــــاونــــيه ; وأن
رامـسفيلد فكر بـضرب النظام العراقي
وعــدم االكـتــفـاء بـضــرب أفـغـانــسـتـان
وإنـه طــــلـب من فـــــريــــقـه أن يــــبـــــحث
مـــســاعــده  "بــول وولــفــيــتــز " " حــول
وجـــود عالقــة بــ الــعــراق وتــنــظــيم
وفي الــيــوم الـتــالي وخالل الــقــاعــدة 
ـصـغـرة اجــتـمـاع وزارة حـرب بـوش ا
;قـام رامسـفيـلد بـطرح الـسؤال الـتالي
"أال تـوفـر الـهـجـمات اإلرهـابـيـة فـرصة
لـالنقضاض على العراق ". إن كل هذه
الــشـواهـد الــتي  ذكـرهــا تـؤكـد عـزم
اإلدارة األمـــريــكــيـــة بــقــيـــادة طــغــمــة
ــتــحــمــســ لــلــمــشــروع الـــصــقــور ا
االمـــبــراطـــوري االمــريــكـي عــلى غــزو
الـعراق وإحتالله; فقـد إنصبتْ الرغبة
األمــريـكــيـة واحلـمــاس لـغــزو الـعـراق
وإحــــتالله الــــذي انـــهـــكــــته احلـــروب
واحلـصار; والذي لم يعد يشكل خطرا
ضد دول العالم; على الدوافع االتية :
ـــتـــحــدة أ- ان ســـيـــاســـة الــواليـــات ا
ــتــوحــشــة احملــكــومــة بــالــعــقــلــيــة  ا
الــشـريــرة لـرعــاة الـبـقــر لإلنـتــقـام من
ـستضـعف في االرض; فقـد اعتبرت ا
الـعراق مـستـنزف بـاحلرب واحلـصار;
وبـالـتالي فـهـو هدف ضـعيف وهش ال
ــكـنه الـصـمـود طـويال; وإن إحـتالله
ــثل رسـالـة عـمـلــيـة لـكل دول الـعـالم
بـأن العصر االمبـراطوري االمريكي قد
بـدأ ولن يقف امام الغطرسة االمريكية
أحـد وهـو مـالم يـحـصـل فالـعـراق ظل
صـامـدا ويـقـاوم رغم قـدراتـه احملدودة
الـــعــدوان االمـــريــكـي  الــذي اســـتــمــر
لـسـنـوات طـويـلة; وكـذلك افـغـانـسـتان
الــتي احـتــلـهـا االمــريـكـان ايــضـا قـبل
الـعـراق بـعـام واحـد; لـيـثـبـتـا ان إرادة
الـشعـوب هي الغـالبـة; فاحلـقائق على
ارض الــواقـع; أكـدت الــفــشل الــكــبــيـر
الــذي وقـعت فـيه أمـريــكـا وحـلـفـائـهـا;
وإعـتـقـادهـا بأن الـعـراق لـقمـة سـائـغة
ــكن ابـتالعـهـا بـسـهـولـة. فـقـد تـكـبـد
االمــــريـــكــــان وحـــلــــفـــائـــهـم بـــحـــدود
5500قـتـيل وأكـثـر من 32000مـصـاب
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اضي وخاصة في سبعينيات القرن ا بدأ شعره يغطي آفاق الوطن العربي
الـشعر الثوري الالهب والشعر الوجداني بالـعامية احمللية..وكانت مضام
ـرارة بكل ـعطـيـات فـهو قـد طـرح احلقـائق  قـصـائده الـشـعريـة مـتجـذرة ا
وضـوح والبعض من هـذه القصائـد اخذ الرمزيـة اسلوباً في مـعاجلة الواقع
ـرير..والذي يهمنا هنـا قصيدة الـ"ريل وحمد" والتي تنـافس على تلحينها ا
اثـنــ من عـمـالـقـة الــلـحن الـعـراقـي االصـيل: كـوكب حـمــزة ومـحـمـد جـواد
ــطـرب يـاس خـضـر امـوري فــكـان االخـيـر اسـبـق الى تـلـحـيــنـهـا واداهـا ا
ــســافــة صــوتــيــة وحلــنــيــة وشــاعــريــة اســتــعــرض فــيــهــا احالم وامــاني
فجعل الـشوق منظاراً لـ "طريـدة النواب" وفي الوقت ذاته اصبحت الـشاعر
هـذه االغنـية طـريدة العـشق اجلمـاهيـري..والدالـة كانت (اسـمعـنه دك أكهوة
وشـميـنه ريحـة هيل..يـاريل صيح إبـقهـر صيـحة عشـك ياريل..) فـكانت هذه
سـافـة وعرضـها االجـواء جـاذبة لـروحه ونـفسه الـهـوامة بـالـرغم من طـول ا
ـتدة في هـذا الـفـضـاء الرحـب حسب "صـيـحـة" عـشقه لـتـبـقى اجنـحـتـهـا 
تـقـودها كـلـمـاته الـتي يقـول في احـدى قـصـائده:(يـاقـار كـلمـاتي بـالـعرض
ـتـدة مع طـول وعرض وقـار كـلـمـاتي بـالـطـول)..جـاعالً الشـواقه خـارطـة 
مــســاحـة صــيــاح قــطــاره مــعــطــيــة الـقــراءة نــفــســهــا ألن مــنــبــعـهــا داخل
أل قفار نفـسه ويلهي وحـشتها قـلبه..فهـويعيش فيـضان الرغـبة يريـد ان 
بـهذا الصـوت الذي دوى من اعماقه..فـالبراري التـي قطعهـا "ريله" التمثل له
مــنـــطـــقــة حـــظــرعـــلى هـــواجـــسه النه يـــعــيـش فــوران نـــبض اســـمــاع ذلك
الـصوت..اراد االستجـابة لعشقـه:/أناديكما كـيما جتيـبا وتنطـقا/.. فالنواب
رسم خــارطـة خــاصـة به جتــود بـأنــفـعــاالته احلــارة حـتى تــمـارس الــبـحث
ـعبرة حتى راعي..فقد تـسلح بالـكلمة ا والـطراد صوب احلقـول والبيـادر وا
مـتــوجـهـاً بــهـا ذات الـعــرض والـطـول بــاحـثـاً مـن خاللـهـا عن تـكــون جـواده
رمـزيات العشق واجلمال والهدوء وهنـا اراد ان يتعايش مع اسوارسنابلها
ونـبضها الذي يعيش في دمه مثل اجلمرات لتكون اشواقه صارخة كصوت
"الــريل". فـالــشــاعـر: صــاحب مــذاق خـاص به يــبـحـث له عن نــاصـيــة تـمأل
انـفاسه وتـغـطي من روحه الهـوامة الـباحـثـة عن ايجـارات ذوقيـة تسـتأجـرها
نـفـسه في "فاركـونـات" صبـابة وجـده..لـذلك كانت اشـجـانه تعـيش مـتزاحـمة
مـتـدافـعـة مـتـدافـقـة تـبـحث لـهـا عن بـوابـة لـلـخـروج حـتى يـنـفه عـنـهـا بـحزن
وألن صـياحه في فـيطـلـقهـا في تيـهان صـيـحة "عـشك"مدويـة من قـطار الـليل
الـلـيل اوضح واسـمع واوسع واكـبـر مـخـتـفـيـة تـكـون عـنـده مـظـاهـر اجلـلـبة
والـضـوضاء..لـذلك كـانت بارجـته الـعاطـفـية تـطـلق هيـجـان صيـحاتـهـا التي
تـكاثـفت عند عـلو سـطحـها.."هودر هـواهم ولك حدر الـسنـابل كطه.." هواهم
مـتلئة ثمرة فـكان البد من شمها وتـذوق طعمها..فكانت قـد خيم بأغصانه ا
ـثل الشبق الـرغبواتي.."فـالكطه" الـسنابل خـيمة تـغطي تلك الـلذة وهواهم 
دائم االخـتفـاء واالحتمـاء حتت السـنابل وهذا مـا ال يريـده شاعرنـا النواب
فـهو يسابق ظل خـطواته بعـدما أحلت عليه الـصبابة والـفكر واذكتـها النار
الـتي تـضـيء بـ جـوانـحه..فـكم من مـفـازة ومـهــمـهـاً قـطـعـهـا "ريـله" مـوزعـاً
صـيحـاته بالـعرض والـطول..فـعاطـفته اجلـياشـة شحـنت "فراكـ حبه"..وفي
الـوقت ذاته عينت لها محبوب وعاشق هـو"حمد"..وهنا البد ان نشير الى ان
ـلـحن محـمـد جواد امـوري بـذل جـهدا في سـبـاق كلـمـات قطـارالـعشق إذ ا
ـستوى اسـكب عليـها طـاقة حلنـية أصعـدت من نفس وجـدانياتـها ودفعت 
" واخـذتنـا بحق الى شم شـحنـاتـها فـغطت نـغمـاتـها عـلى صوت "الـفراكـ
ـا بحث جاعـلة لـنا داللـة أليـجاد ذلك "الـكطه" الـذي طا نـعيم ريـحـان قهـوتهـا
مــتـمـنـيـاً من اشـواقه ان عـنه الـنــواب..طـالـبـاً اصـطـيـاده بــطـريـقـته اخلـاصـة
يـلــمـلـمـهـا "بــرد الـصـبح" فــتـقـضي حـاجــة في نـفـسه وهــذه احلـاجـة تـكـون
مـسـتـجـمــعـة عـنـده مـثل "كـضـبـة دفـو..فــهـوعـاشق هـائم سـائح يـعـيش ذروة
تـشببه التوجد حدود أو مـسافات لعشـقه فصوت الريل يطلـقه كيفما شاء
ـا غـطـته ألنه كـان طـريدة والـتي طـا حـتى يـفـزز ذلك اخملـتـبئ حتت الـسـنابل
الـشـاعر.. فـتـكون هـذه االمـاكن شواهـد عـلى عـشقه. فـهـو اليريـد ان يـنسى
هـذا العـشق حتى لو كـان هذا الـعشق "جذابي" والـذي اكمل عـمره معه الى
ان رحل مـتغـرباً داخل الـوطن وخارجه..لـكنـه لم يجـد تلك الـقهـوة وال رائحة
الــهـــيل نـــفــســـهــا."نـــتـــوالف أويه الـــدرب وتــرابك تـــرابي.."هـــنــا اعـــلن عن
مــلــمــلــمــاً اشــواقه حــتـى عــبــر احلــدود بــهــا يــرافــقه فــيــهــا طــيف تــوالــفه
..فـهو يبعـث استدعاءاته الـطفولـة..مخلـفة بذلك "فـراك ريله" احلـزن والون
في كل صـــيــحــة عـــشق تــعــلـن عن قــوة عـــاطــفــتـه واســتــعـــرار حــرارتــهــا
كن ان يـذوبها صـبابة كن اناغـي ابحزن مـنفه..ويحن الـكطه.." داخـله.."ال
ويـعــطـيــهـا نــسـائـم بـاردة عـنــدمـا آلــفـهــا صـوت يــاس خـضــر مـبــدعـا في
مـناغاتها بحزن شفيف أمتشـقته حنجرته طويالً كهجرة صاحب"الريل" في

سفره.
 "الـريل وحمد" أخذت ابـعاد خارطة صورهـا من ثالث انفاس شكلـوا عملقة
ـطرب..فـالنـواب هنـا اختـار البراري ـلحن وا االغـنيـة السـبعـينيـة الشـاعر وا
مالذاً ألنــفــاسه الــتي تــتـقــهــقه "ضــحــجـات وســوالف" واخــتــار لــريــله هـذا
ـرورلعدة نقاط منها:- الهدوء والسكينة واخليال الواسع الذي تشبعه هذه ا
االجـواء بعد ان اغرته واكحلت ناظريه حـتى امتألت باشاعة الفرح..- كطه
حـبه اليـتـوفراال في االجـواء الـريـفيـة او عـنـد البـراري حـيث ان هـناك نـغـمة
احلـزن تــكـون أوضح ويـكــون نـقـلــهـا عـبـر االثــيـر الـذي امــتـزج بـ صـوت
وحنجرة وحلن اشبعوا منه مسيس احلاجة البرية او الريفية واعطوا نفوذاً

للرغبة التي اجتاحت النفس كأجتياز"ريل وحمد" صحراء نفوس العشاق.
ـــســتــقــبل فــالــنــواب اراد ان يـــأخــذنــا الى عـــشــقه..حــتى يـــوصــلــنــا الى ا
احلـاضرفي نزهة متفرج على فاركوناته احململة باالشواق..واالن بعد ان
اصـبـحت ذكريـات وصـورهـا حتمل ذلك الـعـبق اجلـميل."ريـحـة هـيل"جعـلـنا
مساوياً طرب ياس خضر مشدودين اكثرالى مسيرة ذلك "العشق" صـوت ا
له في اطـالق هذا الـعـنـان..ولـكـنه اليـريد ان يـهـجـر قـلـبه مع الـنواب فـي تلك
ــطـــرب بــعض الـــغــربـــة الــتـي اســتـــمــرت اكـــثــر من 40 عـــامــاً وإن مـس ا
"شـعوائـهـا"..فالـنواب عـاد الى ارض الوطـن ولكن بـأي طريـقة وايـة صورة

حيث اختار االنزواء والتغرب بالرغم انه..
لم يـرد ان يـحـول انــظـارعـشـقه عن مـحـطـته االولى "ريل وحـمـد"..ألن ذاكـرة

احملـطــة ارادهـا ان تـعــيش بـاســتـمـراريــة مـعـنــا فـكـانت
اشـواقه زفرات يطلـقها من"ريلـه" ويكررها كـلما تذكر
مـغــادرته احملـطـة وكـلــمـا ضـعـفت ذاكــرته تـكـاثـفت
داخـله أنـيـنـاً يتـمـمـهـا بـتنـفس الـصـعـداء..(وله بـزيد
تـنفسي ترديد) "واالن النـواب في وحدته يستحضر
ويـبـقـى عـشـقه ذاكــرته لـيـعــيش مـثـل صـفـارة انــذار

فائراً كمرجل"..

ـتـحدة وتـكـبـدت مـيـزانـيـة الـواليـات ا
االمـريكية; بحدود ترليوني دوالر ; وال
تـزال تعاني من تداعيات هذا االحتالل
أقــتـصــاديـا وعــلى صـعـيــد الـســيـاسـة

الداخلية واخلارجية. 
ــال ب-  بــحــســابــات طــغــمــة رجــال ا
والـــصـــنــاعـــة  االمــريـــكـــان  ; والــذين
ــشـروع        يــشــكــلــون مــجــمــوعــة ا
االمبراطوري  االمريكي ; إنهم بارعون
لـالسـتـثـمـار في احلـروب النـهـا افـضل
ـشـاريع االستـثمـارية لـهم ; فقـد حذر ا
فـي وقت ســـابق الـــرئـــيس االمـــريـــكي
االســبق دوايت أيــزنــهـاور في خــطـاب
الـوداع الـذي ألـقاه بـعـد انتـهـاء واليته
الـرئاسية الثانية عام 1961 من خطر
مـــــا أســــمــــاه "اجملـــــمع الــــصـــــنــــاعي
الـعسكري" عـلى عملية صـنع السياسة
فـي أميركا; وكذلك فقد وصفهم الكاتب
االمـريكي "كينيون غـيبسون" في كتابه
"أوكـــــار الــــشــــر" ; قــــائال :( اخلــــبــــرة
مارسة التي تعود الى قرون طويلة وا
فـي قــــــرع طـــــــبــــــول احلــــــرب وفّــــــرت
لــلـغـشـاشـ مــهـارات فـائـقـة في إثـارة
اجلـمـاهـيـر; وجتـار االسـلـحـة تـعـلـمـوا
بـــدقـــة مـــتـى يــظـــهـــرون فـي اجلـــوقــة
ــنـفــرد; يــعــرفـون ويــبــدءون عــزفــهم ا
أيـضـاً مـتـى يتـراجـعـون آخـذين مـعـهم
أربـاح هـذه احلـفلـة ومـنـسحـبـ خلف
الـكـوالـيس لـلـتـمـتع بـاالربـاح الـطـائـلة
الــتي جـنــوهـا; بـيــنـمـا يــدفن جـيل من
الـبشـر موتـاهم) ; ويكـفي االشـارة هنا
إلـى أن أربـاح شـركــة "لـوكـهــيـد مـارتن
االمـريكية" لعام 2021 فـقط بلغت نحو
65 مـلـيـار دوالر ومثـلـها بـلـغت أرباح
زمـيلتهـا شركة "رايثـون" للسالح. لذلك
فـــلــيس غــريــبـــا أن تــخــوض أمــيــركــا
عــــشـــرات احلــــروب والـــنــــزاعـــات في
مـخـتـلف بـقـاع األرض مـن فيـتـنـام إلى
كــوريــا اجلــنــوبــيــة مــرورًا بــالــعـراق
وأفـغانـستان وسـوريا وليـبيا وحـاليا
أوكـــــرانـــــيـــــا. وأن يـــــزدهـــــر اجملـــــمع
الـصـنـاعي الـعـسـكـري ويـنـتفـع رجاله
وســــــمــــــاســـــرتـه من هــــــذه احلـــــروب
والــنـزاعــات; لـذا فـقــد وضـعت طــغـمـة
رجـال الصـناعـة العسـكريـة وشركـائها
مـن الــــســـــيــــاســـــيــــ وأعـــــضــــاء من

الكونغرس في االدارة االمريكية
 الـعـراق في أول اسبـقيـاتـها; فـهو بـلد
ــــوارده وثـــرواتـه الـــكــــامـــنـــة غــــني 
وبـالـتـالي فـهو قـادر عـلى دفع تـكـاليف
"احـتالله وتدميره"  ويتمكن أيضاً من
تـسديـد حساب "إعـادة إعماره" دون أن
يـــحـــتـــاج مــثـل غــيـــره إلى مـــعـــونــات

خارجية.  
ــوقع اجلـيـوسـيـاسي لـلـعـراق ج- أن ا
ـنحـه مكانـة حيـوية في الـعالم ; النه
يـــقع عـــلى مـــفــتـــرق الــطـــرق الــبـــريــة
واجلــويـة والــبـحـريــة الـتي تـربط دول
ـــثل مـــركــــز الـــقـــلب الــــعـــالم ; وانـه 
اجلـــنـــوبي لــلـــكــرة األرضـــيــة ; وفـــقــا
لنظرية قلب العالم ; ومن يسيطر عليه
فإنه يبسط نفوذه على الشرق األوسط
وغــــرب وجــــنــــوب قــــارة اســــيـــا; وأن
احـتـالله يـسـمح لالمـريـكـان الـسـيـطرة
ـنـاطق الغـنـية بـالنـفط والـغاز ; عـلى ا
النــهـا مـا زالت مـحـرك الـقـوة والـتـقـدم

حتى اآلن . 
د- بـــــعـــــد ان بـــــدأت مـالمح جـــــمـــــود
الـــســـيـــاســيـــة  االمـــريــكـــيـــة في غــزو
افــــغـــانــــســـتــــان واحـــتـالله في 7 ت1
2001; فــــقـــد تـــوقـع رجـــال احلـــمـــلـــة
االنــتــخـابــيـة لــلـرئــيس بـوش االبن ان
احـــتاللـــهم الفـــغـــانــســـتـــان لن تـــنــفع
الـــرئــيس فـي االنــتــخــابـــات الــقــادمــة
لــــلـــتـــجـــديـــد ســـنـــة 2004; وإنـــهم ال
يـتوقعون مفاجـآت سارة على الصعيد
الـــداخــلي في االوضــاع االقــتــصــاديــة
واالجـتـمـاعـيـة االمـريـكـيـة; وعـلـيـه فإن
الـعـثـور عـلى جنـاح مـضـمـون خارجي
يـصـبح مـسـألـة ضـروريـة; وان الـعراق
ــهــيــأ; وخالل خــطــاب ــســرح ا هـــو ا
الـرئـيس بـوش االبن عن حـالـة االحتاد

الذي قدمه 
 أمـام الـكـونـغرس في 29 ك 2  2002;
اطــلق شـعـار "مـحــور الـشـر" ; مـوجـهـاً
اصـبع االتـهـام بـالـتـحـديـد الى الـعراق
ـتحدة وقـائال بـالنص : (إن الـواليات ا
األمــريـكــيـة لن تــسـمح لــلـنــظـام االشـد
خـطورة في العالم ان يهددها بواسطة
ـلـكـها أسـلـحـة الـدمـار الـشـامل الـتي 
ويـطـورهـا ويـقـدر عـلـى اسـتـخـدامـها);
وكــــذلك رفـــعت مـن فـــوق الـــشـــاشـــات
خـريـطـة افـغانـسـتـان وظهـرت خـريـطة
الـــعــراق. وقــد اثــبـــتت االحــداث بــعــد
احـــــتالل الــــعــــراق كــــذب وزيف هــــذه
االدعـــاءات الــبـــاطــلــة; وهـــو مــا أكــده
الـــرئـــيس بـــوش االبن فـي مــذكـــراته "
قــــرارات مـــصـــيـــريــــة"  الـــتي صـــدرت
مــؤخــرا;والـتـي خلص فـيــهــا حـقــيــقـة
تحدة ة التى حلقت بالواليات ا الـهز
االمــريــكــيــة وعــدم صــحــة الــتــقــاريـر
االسـتـخـباراتـيـة بـشأن وجـود أسـلـحة
دمــار شـامل فى الـعــراق والـتى كـانت
ــثـابــة سـتـار حــاول من خالله بـوش
إيـجاد مبرر الحتالل العراق; وقد القى
بـالـلـوم فـيـهـا عـلى" مـحـمـد الـبـرادعي"
نظمة الدولية للطاقة الـذي كان مدير ا
الذرية وقتذاك. ليبقى العراق يدور في
دوامــة أعــتـى وأحــقـر احــتـالل شــهـده
الـــتـــاريـخ  ...ويـــنـــتـــهي االمـــر به الى
إحـتالالت; وعـصـابات ومـافـيات فـساد
ومـخـدرات; واصـبح مـهـددا بـالـفـناء...
... فالبد ـ ـستـعان عـلى الـظا والـله ا
لــلــيل ان يــنـجــلي.... والبــد لـلــقــيـد ان
يــــنـــكـــســـر... ويـــطـــلع الـــصـــبح عـــلى

احلرامية بإذن الله.
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مـنــتـخــبـات الــسـعــوديـة واإلمـارات
واليابان وطاجكستان.

v Ëö  q¼U² «
تمـكن االتصـاالت من التـاهل لدوري
ـوسم الـقـادم بـعـد الـدرجـة االولـى ا
الفـوز الرابع الـذي حقـقه علـى سكر
ميسان والتغـلب عليه بستة أهداف
نـظـيــفـة دون رد لـيـرفع رصـيـده الى
12 جــمـــعــهــا مـن الــفــوز بـــجــمــيع
مبارياته األربع وبالعالمات الكاملة
مــحـقـقــا االجنـاز الـذي بــقي يـبـحث
عـنه كـمـا تمـكن فـريق احلـويـجة من
كــــركــــوك الــــتــــاهل هــــو االخــــر من
اجملـمـوعـة الثـانـيـة بعـشـر نـقاط من
الـفــوز ثالث مــرات وتــعـادل فــيــمـا
تــــغــــلب مـــــصــــافي الــــوسـط عــــلى
الــصــويــرة بــثـالثــة اهـداف دون رد
كــمـا تــغـلب اخلــضـر عــلى اجلـوالن
بهدف برصيد ست نقاط ويتنافس
مع اجلــوالن عــلى بــطــاقــة الــتــاهل
الـثـانيـة عن اجملـمـوعة االولى فـيـما
يــظــهـــر نــفط الــوسـط بــست نــقــاط
مرشحا ثـانيا عن اجملموعـة الثانية

ويحتاج إلى نتيجة الدور القادم.

اجملـموعـة واهمـيـة أن ينـجح فيـها
نافسة لالخير . واالستمرار في ا
ردود ـنـتـخب ا  ويـامل ان يـقـدم ا
ـتـوقع ان ــقـنع امـام اجلـمــهـور ا ا
يــتــابع الــلــقــاء بــكــثــرة والن الــكل
ـذكور ودره نـتـخب ا يـعـول علـى ا
ـستـقـبلي في تـمثـيل الـوطني في ا
الــبـــطــوالت الــقــادمــة بــعــدمــا حل
ـنـتــخب االخـيـر بـعـد اخلـروج من ا
تــصـــفــيــات كــأس الـــعــالم كــمــا أن
ــبي في هــذه اســتــمــرار بــنــاء األو
الـــفـــتــرة يـــعــطـي فــرصـــة جلـــمــيع
ن تمت دعـوتهم لـعكس الالعبـ 
مـســتــويــاتــهم من أجل اإلنــضــمـام
لــتــمــثــيل الــوطــني وكــانـت الــفـرق
ــــــشـــــاركــــــة قــــــســــــمت الـى اربع ا
مجـموعـات تلـعب باسـلوب الدوري
مـن مــرحــلـة واحــدة ويــتــرشح اول
وثاني كـل مجـموعـة لدور الـثمـانية
وتــــــضم االولـى مــــــنـــــتــــــخــــــبـــــات
أوزبــــكـــــســــتــــان وإيـــــران وقــــطــــر
تـركمـنسـتان والـثانـية وجتـمع فرق
كوريـا كاملـة اللـقب تايلـند وفيـتنام
ومـــالــــيـــزيـــا والــــرابـــعــــة وجتـــمع

ـشـاركـة وتـرتـيب اجملـمـوعـة امام ا
ثالث مــبــاريــات عــنــدمــا ســيـلــعب
الثـانية الـسبت الـرابع من حزيران
امــام الــكــويت الــســاعــة الــرابــعــة
ويـختـتم تصـفـيات اجملـموعـة امام
اســتــرالــيـــا الــثالثــاء الــســابع من
حــــزيـــران ومـــهم جـــدا ان يـــخـــرج
بالـنتـيجـة االهم خالل الـلقاء االول
مـفـتـاح النـجـاح لـتحـقـيق االنـدفاع
ـباراتـ اآلخريـ بروحـية نـحو ا
اعــلى كـل هــذا مــرتــبط بــتــجــهــيـز
ــســتـوى االعــبــ وان يـتــحــسن ا
الــعــام لــلــفــريق وتــقــيـم مــســتـوى
الالعب وصوال لبـناء فريق جاهز
عـبـر تـسـميـة مـن يسـتـحـق تمـثـيل
ـــــنــــتــــخـب من خالل اخـــــتــــيــــار ا
ــؤهـــلــةخــاصــة وان الــعــنـــاصــر ا
الفـريق مر بتـجربة فـاشلة في دبي
يـــتـــوجب اســـتـــخـالص دروســـهــا
عــبــراسـتــغالل لــقــائي ايــران كــمـا
يــجب لـلـوقــوف عـلى اداء اجلـمـيع
عــبــر زج اكــبــر عــدد من الالعــبــ
ـتـاحـ وتـقـد االمـور بـاالجتاه ا
الـصــحـيح وتــخـطـي عـقــبـات فـرق

ــسـتــوى واجلــديــة مــنـذ بــاعــلى ا
الـــيـــوم في مـــهـــمـــة اخــتـــيـــار من
يـسـتــحق أن يـلــعب في الـتــشـكـيل
الذي يفترض ان يكون متوازن من
أجل الـظهـور االفـضل حتت انـظار
شاهدة الفريق تلـهف  اجلمهور ا
ـــثل الـــكـــرة لـــكـــونـه ســـيـــكـــون 
الــعـراقــيـة مــسـتــقـبـال في احملـافل

االكــبــر وكــمـا
هـو مــعـروف
تظـهراهـمية
مــثل هــكـذا
مـواجــهـات
لــلــتــخـلص
ـشاكل من ا
الـــــفــــنـــــيــــة
وإيــــــــجـــــــاد
الـــبـــدائل
بسبب
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استـقبـلَ وزير الـشَبـاب والـرياضـة رئـيس االحتاد الـعـراقيّ لكـرةِ الـقدم عـدنـان درجال مُـمـثلي أنـدية
دوري رديف الدرجة األولى لالستـماعِ إلى مطالـبهم بحضـورِ النائب األول لرئـيسِ االحتاد علي جبار
واألم العـامّ محـمد فرحـان.وأبدى درجـال اهتمـامهُ الكـبير بـإقامـةِ دوري الرديف بصـورةٍ منـظمةٍ ألنه
واهب والـطاقاتِ الواعـدة التي ستـمثلُ الحقـاً اخلطَ األول لألندية الـقاعدةُ األسـاسيّة لوالدةِ عـددٍ من ا
وبـالـتــالي فـاالحتـادُ حــريص عـلى إقــامـةِ دوري الـرديف.وأوضحَ: إن االحتــاد يـحـتــرمُ عـملَ جلـانه وال
يـتدخلُ فـي القـراراتِ الـفـنـيّة اخلـاصّـة بـعـملِ تـلك اللـجـان وبـالـتالـي سنـحـول طـلبَ أنـديـة الرديف إلى
ُسـابقاتِ لتتم مناقشته واتخاذ القرار الذي تراهُ اللجنة مناسباً ويصب في خدمةِ الكرة مشرفِ جلنة ا
ُـستـلزمـاتِ كافـة من أجل جناحِ دوري الـرديف ألهمـيته الـعراقـيّة.وشـدّدَ درجال عـلى توفـيرِ الـسُبل وا
. ُنتخباتِ بعددٍ وافرٍ من الالعب ولقناعةِ االحتاد بأن هذا الدوري يلعبُ الدورَ الفاعِل برفدِ األندية وا
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بـرعــايـة مــديـريــة شـبــاب وريـاضـة
مـــيــســـان أقـــامت شـــعــبـــة الـــعــمل
الــتــطـوعي فـي مـحــافــظـة مــيــسـان
مـــســـابـــقـــة لـــذوي االحـــتـــيـــاجــات
اخلـــاصـــة .وقـــال مــــديـــر شـــبـــاب
وريـاضة مـيسـان شـريف البـخاتي
في تـصـريح صحـفي إن إقـامـة مثل
ـســابـقــات لـهــذه الـشــريـحـة هــذه ا
ـهمـة من اجملتـمع الـعراقي تـهدف ا
الى زجـهم فـي احلـيـاة الــطـبـيــعـيـة

عنوي. وتقدم لهم الدعم ا
ـا واضـاف الــبـخــاتي انه فـخــور 
ـتطـوعـون ألهـلـهم في هذه يـقـدمه ا
ـعــطـاء وأريـ اإلصـرار احملــافـظــة ا
واضــحــاً في عـيــونـهم فـي كل عـمل
يــقـومـون به خـاصــة ان اقـامـة مـثل
ـسـابقـة لـهـا دالالت ايجـابـية هـذه ا
لــــشـــريـــحــــة ذوي االحـــتــــيـــاجـــات
ـسـابـقـات عن اخلــاصـة.واسـفـرت ا
ـــركــز األول الـــنــتـــائج الـــتـــالــيـــة ا
لـلــمـتــسـابق مــرتـضـيـ حــيـدر زويـر

ـتسـابـقة بـالرقم  36مـنـاصفـةً مع ا
زيــنـب جــاسم مــحـــمــد بــالــرقم 35
ـــتــســابق كــرار ـــركــز الــثــاني ا وا
ـركز مـحـمـد جـاسم بـالرقم �20و ا
تسابقة كرار شيال طابور الثالث ا

ـسـابـقة  بـالرقم 34.وفي خـتـام ا
توزيع كرسي متـحرك عدد ٣ مهداة
من دائــرة صــحــة مـيــســان شــعــبـة
واطـن  وتوزيع الـهدايا شؤون ا
راكز الثالثة التقديـرية للفائـزين با

االولى.

مـــركـــز الـــوصـــيف  مـــؤكــداً بـــأنه
ـصـافي يـطـمـح إلــى أن يـقـدم مع ا
ـقـبل أداءً مـغـايـراً من ـوسم ا في ا
نافسة علــى حصد اللقب . أجل ا
يـــشــــار إلى أن مـــصــــافي الـــوسط
ـيـاً في ـركـز 56 عـا حتـصل عـلى ا
تـصنـيف مـنظـمة الـكـرة الشـاطئـية
BSWWمــن بــ  160نـــــاديــــاً 
ـركــز كــان كــفــيالً بــدعـوته وهــذا ا
للمشاركة في بطولة العالم لألندية

وسم احلالي. ا
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قـبل بـضعـة ايـام وقـفت على مـقـالـة رثائـيـة دونـها الـصـحفـي الريـاضي حـس
ـوت البطيء ومحطات الذكـر وهو يسرد من خاللهـا رحلة جنله (انصار ) مع ا
تـوالية التي انتهت عى نحو اليم وقاسي وادركت من خاللها ان الذكر وداعه ا
قال سـطره بـدموعه وبشـهقـات قلبه احلـزين على فـقدان ولده وهو يـدون ذلك ا
الــبـكــر الـذي تــمـاهى وايــاه في مـحــطـات الــبـلــد الـســائـر عــلى جـمــر احلـروب
تـواليات شبـابا بعـمر الزهور فـقدوا عنـد رحيلهم واالزمات لتـخطف عبـر تلك ا
امـالهـم التي حـمـلوهـا عـلى اكـتافـهم لـيـسيـروا وايـاها نـحـو حتـقيق احلـلم بـغد

عراقي زاهر يحمل لهم االمنيات السعيدة والطموحة ..
وحـقـيـقـة فـان مــقـال الـذكـر الـرثـائي قـادنـي الى فـكـرة اخـرى وهي عن مـديـات
حتقيـق وتفعـيل فكـرة توفـير الضـمان الـصحي لـشريحـة الريـاضيـ وابعادهم
سـتشفيات ليختبروا من خاللها عن عن مسالـك التنقل ب العيادات الطبية وا
افاق ضيـقة تـمنح امـال الشـفاء من قـبيل كوادر مـتمـكنـة تسـعى لتـحقيق االمل
ن يبتغيه حيـث نوه الذكر عن افاق للـرحلة االخيرة الـتي سلكها احلكم الطـبي 
شافي امال في احلصول عـلى امنيات الشفاء الشـاب انصار وهو يتنـقل ب ا
ـرض الـذي داهـمه دون جـدوى مكـتـفـيا بـتـشـخيـصـات شـتى اليـتوزع من من ا
كن من خاللها ريض اية امـال  خاللهـا فكر لـطبيب ليـمنح من خاللهـا ذوي ا
تلـبدة التي تكاثفت لالسراع بانهاء رحلة اظهار اشـعة االمل ب ثنايا الغيوم ا

ريض نحو حتفه ومنيته .. ذلك ا
وبـالـتـزامن فـقـد نـوهت صـفـحـة الـزمـان الـريـاضي في عـدد سـابق عـن مـبادرة
اردنيـة امتدت من خاللها يد االستـجابة لتحيط بعنـاية برئيس االحتاد العراقي
بـكـرة القـدم الـسـابق عـبـد اخلالـق مسـعـود وتـنـتشـله من ازمـة صـحـيـة داهـمته
لتعـيد للواجهـة اسئلة اخرى من قـبيل متى يتم تفـعيل قانون للـضمان الصحي
تـنـجح شـريـحـة الريـاضـيـ من االسـتـفـادة من مـعـطـياتـه في ظل تـعـطيـل باقي
ن تمنح الـرياضي سواء خالل مـسيرته الـرياضية او القـوان والتـشريعـات 
تلك الـتي تعقـب حياة االعـتزال والـتواري في كوالـيس احليـاة حياة امـنة مـهمة
تـــبــرز من خاللــهــا قــمــة الـــعــطــاء الــذي بــذله ذلك الــريـــاضي وتــوجه بــنــتــائج
واستحـقاقات غالـبا ما تتـحول الى معطـيات ورقيةاو عـينية كـاوسمةوكؤوس او
ة حتـى اليكلف ابن ذلك الرياضي من شهـادات تقدير او نـتف من صحف قد
ثال  –من اجناز امعـان النظر فـيها واسـتذكار ما حـققه الوالد –عـلى سبيل ا
مضى اسـتدعى من اقالم الصحافة الـرياضية من ان تمنـحه اضوائها وتسلط

عليه انوار االهتمام واالشادة ..
وفي هـذا الـقبـيل لم تنـفك صـحفـنا الـرياضـية عن ابـراز مـبادرات تـبدو اغـلبـها
محـددة باالعالم فحسـب وهي تبرز فرصـا نالهـا رياضيون بـعد ان عجزوا عن
يز يـنهي من خاللهـا اوجاعهم التي تامـ رحلة عالجيـة متكـاملة ومن طـراز 
ـسؤول مـناشدات ن يالقي بـها ا تضـاعفهـا مسـاحات التـهميش واالهـمال 
شتى تـبرز من جـانب الـرياضـي نـحـو تامـ كلف الـعالج او تـوفيـر الدواء او
االسـراع بتـامـ مبـلغ مـعتـبـر لغـرض اجـراء عمـلـية يـسـتدعـي اجراؤهـا تـكلـفة

باهظة ..
ـعتـزلـ او بادق تـعبـيـر الرواد من ان ـكن لـلريـاضي وحـتى من وسط ا متى 
يحـظوا بفرصة رد اعتبار تاتي من قبـيل تام صحي ينهي فيه ذلك الرياضي
بـادرات تكـتفي بـتصـويـرهم وقد غـالبـوا عبـرات اخلجل واحلـزن في ان واحد
لتـترافق مع تـلك الصورة مـناشدة من زمـيل رياضي او من عـضو هيـئة ادارية
ه لـغرض احلفاظ على صحة كن تقد لنـادي وهو يناشد اخليرين بـتقد ما 
ـعـطــاء الـذي كـان فـي حـقـبــة مـا نـظــيـر الـنــجـومـيـة ذلك الــريـاضي الـرمــز او ا
واالشـادة لـيـتالشـى ذلك الـضـوء بـعـد ذلك بـسـنــوات ويـبـقى الـرائـد الـريـاضي
يتـقاسم هموم احلزن بالتـواري وراء عزلة خانقة تمـنعه حتى من االفتخار امام

عائلته بكونه كان في زمن ما رياضي يشار اليه بالبنان ..
ومادام قـانون الـضمـان الصـحي بات قـاب قوسـ او ادنى من ان يدخـل حيز
الـتـنفـيـذ في اغلب الـدوائـر وبـناء عـلى اسـتقـطـاعات بـسـيـطة من راتب شـريـحة
تقاعدين فـينبغي ايضا ان يـتجاوز تنفيذ وظـف او ا ا
مثل ذلـك التـشريع لـيشـمل شرائح ريـاضيـة يتـطلب
عالجــهــا مــبــادرات نــتـــمــنى ان التــكــون مــحــددة
بالـتباهي من جانب من يسعى لذلك ويغيب بعدها
ــكن من خالله انــقـاذ ذلك االسم عن تـقــد مـا 

من تبعات االمراض اللعينة ..
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بي ينهي اخر وحدة تدريبية قبل مالقاة ايران نتخب االو V¹—bð∫ ا
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ــــــصـــــــافي أبـــــــدت إدارة نــــــادي ا
اسـتـعدادهـا لـلمـشـاركة في بـطـولة
اندية العـالم للكرة الشـاطئية التي
قـرر أن تقـام في تركـيا مـطلع من ا

قبل . شهر تشرين األول ا
ـــصــــافي لــــلـــكـــرة وقـــال مــــدرب ا
الــشـاطـئـيـة رعـد أكـرم في تـصـريح
صـحـفي ان الفـريق جـاهـز خلوض
مـنـافـسـات بـطـولـة العـالـم السـيـما
بعـد مشاركـته في بطولـة يزد التي
ضيفتهــا إيران خالل شهر نيسان
ـــاضـي والـــتـي كـــانـت مـــحــــطـــة ا
حتضـيرية مـهمة في إعـداد الفريق
 مـــضـــيـــفـــاً أن االنــخــــــــــراط في
مـسـابـقـة علـى غرار بـطـولـة الـعالم
سـتـكـون له فائـدة كـبـيرة لـالعبـيـنا
كـونـها سـتضـم فرقـاً علـى مسـتوى
عــــالٍ وتــــمـــتــــلـك أســـالــــيب لــــعب

مختـــــــلفة.
وأوضح اكــــرم أن الـــــفــــريق واجه
ـــعــــوقـــات خالل الـــكــــثـــيــــر مــن ا
مــشــاركــتـه في بــطــولــة يــزد لــعل
أبـرزها عـدم إمكـانيـتنـا في التـأقلم
العب الـتي اعـتـدنـــا مع أرضـيــة ا
عليـها في دورينـا احمللي من حيث

ساحة. نوعية الرمال والعمق وا
وطــالــب أكـــــرم جلــنــة الــصــــاالت
ـركزي والـشــاطـئيـة فــي االحتاد ا
ـدربـ ـنح الــثـقــة إلى ا لـلــعـبــة 
الـشــبـاب إلثـبــات إمـكـانــيـاتـهم في

ــنــتــخـب الــوطــني وضخ قــيـــادة ا
كـوادر جـديـدة بـأسـالـيب تـدريـبـيـة
حــديـثـة من أجل االرتـقـاء وتـطـويـر

الكرة الشاطئية في العراق.
وختــم اكرم حديثه قائــالً إن ادارة
واصلة صافي جـــددت الثقـة به  ا
ـشــوار واالسـتــمـرار في مــهـمــتـة ا
ــقــبل ومــنــحه حق ــوسم ا خالل ا
اخــتـــيــار عــنـــاصــره عــطـــفــاً عــلى
الـنتائـج اإليجـابية الـتي قدمـها في
ــاضي وحـــصــوله عــلــى ــوسم ا ا

صافي بالكرة الشاطئية d…∫ نادي ا
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ـبـي لـقـاءا ـنـتــخب األو يـخــوض ا
جتريبيا مع نـظيره اإليراني اليوم
الـثالثـاء الـثـامنـة مـسـاء في مـلعب
ديـنة وسط الـعاصمـة بغـداد كما ا
يـلتـقـيان مـرة اخـرى اجلمـعة وذلك
ضـــمن بـــرنـــامج اســـتـــعـــدادهـــمــا
خلــوض نــهــائـيــات بــطــولــة كـأس
آسيـا التي سـتقـام في أوزبكـستان
ـقــبل وكـان فـي االول من الـشــهـر ا
ـــبي قـــد دخل فـــتـــرة االعــداد األو
مـنــتـصف الـشــهـر احلــالي بـدعـوة
عـدد كـبـيـر من العـبي فـرق الـدوري
الـذين لم يـنــتـظـمــوا في الـوحـدات
الـتـدريبـيـة بـسـبب مـشـاركـتـهم مع
فرق انـديتـهم في مبـاربات الدوري
كما أعـلن ذلك عضو اجلـهاز الفنى

عباس عبيد .
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وكان يفترض ان ينتهي الدوري
في هـذه االوقـات أسوة بـبـقـية
الــدوريـات احملــلــيـة من أجل
تفريغ الالعبـ كما لم يعلن
عن القائمة النهائية للفريق
ــــتـــوقع ان يــــشـــارك مـــعه ا
احملترف الذين شاركوا في
بطـولـة دبي االخيـرة واحتل
الــــتــــرتـــيـب الـــســــابع وسط
انــــتـــقـــادات شــــديـــدة لألداء
والنتـائج لكنهـا كانت مشاركة

التـخـلــوا من الـفـوائـد امــام مـهـمـة
ــديــر الــفــني الـــتــشــيــكي مــيــرو ا
سـوالف سـوكـوال في انهـاء عـمـلـية
ــنـتـخـب كـمـا يــجب وامـام اعـداد ا
ـبــاراتـ فـرصــة االسـتــفــادة من ا
الـتــجـريـبــيـتـ امــام ايـران الـيـوم
واجلـــمـــعـــة وإمـــكـــانـــيـــة تـــأثـــيـــر
ـتـتـالـيـة الـتـجـريـبـية ـواجـهات ا ا
امام منافس قـوي يامل ان تنعكس
عـلى عــمــلــيـة اخــتــيـار الــتــشــكـيل
ــواجـــهــات الــرســـمــيــة خلـــوض ا
بـطمـوحات اكـبر والن اي مـباراة
ال تـتعـدى كونـها ثالث نـقاط في
حـسـابـات مـعـقـدة في تـصـفـيات
اجملمـوعة ومحـاولة الفـوز فيها
وســيـــكــون حـــافــز لـــتــحـــقــيق
النتيجة االولى هو االهم وهذا
سيدفع باالمور نحو الفوز في

اللقاء الثاني وبعده.
WŽuL:« ‚d

كن التقليل من شأن اي وال
من فــــرق اجملـــمـــوعـــة امـــام
ـبي ضــرورة ان يـظــهـر األو

اإلصــابــات والــغـيــابــات واهــمــيـة
الــــوقـــوف عـن كـــثب عــــلى االمـــور
ـــزيـــد من الـــعـــمل وسـط تـــقـــد ا
بـاجتـاه الــوصـول لـلـفــريق الـقـادر
ـــنـــافـــســـة وعـــلـى تـــفــادي عـــلى ا
األخــطــاءواالســـتــفــادة من هــاتــ
الـتجـريبـيـت في اخـتيـار على من
ـتـتخب في هـو قـادر عـلى تمـثـيل ا
ـهمـة قـبل االنتـقال هـذه البـطـولة ا

واجهات الرسمية . الى ا
q UJ²  V ²M

ومـؤكـد أن اجلـهـاز الــفـني يـتـطـلع
العـداد مـنـتـخب مـتـكـامل من حـيث
الــدفـاع والــهــجـوم و الــقــدرة عـلى
االستـحـواذ على الـكرة وعـلى الكل
ان يـــقـــدمــوا كـــمـــا يـــجب من أجل
اعـادة الـثـقة لـلـفـريق بعـد مـشـاركة
ـا ضـارة نـافـعـة دبـي اخملـيـبـة ور
طلوب نتخب ا من أجل اعداد ا
عبـرالقائـمة الـنهائـية امام
حتــديــات االخــتــيــار
الصـعبة من أجل ان
يــكـون الــفـر يق في
وضـع جـــيـــد امـــام
خـــوض مــبــاريــات
مــجــمــوعــته الــتي
تــضم مــنــتــخــبـات
األردن والـــــكـــــويت
واسـتـراليـا وتـظـهر
ـقدوره مـتوازنـة و
حــــــــــــسـم إحـــــــــــدى
بـطـاقـتي الـتـأهل لدور

الثمانية .
…bzUH « oOI%

 ويامل ان يحـقق الفريق
ـواجـهـتـ الـفـائـدة من ا
ـــــذكـــــورتـــــ مـن أجل ا
الــــدخـــــول بــــثـــــقــــة في
الـــبــطـــولـــة اآلســيـــويــة
الــقـريــبـة عـلـى بـعـد أقل
من أســبـــوع عن مـــوعــد
الـلــقـاء الــثــاني عـنــدمـا
يـــســــتـــهـل مـــواجــــهـــة
منتخب االردن االربعاء
االول مـن حـــــــــزيــــــــران
الــقـادم الـثـامـنـة مـسـاءا
وكــــمـــــا مـــــطــــلـــــوب من
الـالعــــبــــ اهــــمــــيـــة ان
يـعــكـســوا انـفــسـهم كــمـا
يـجب وحتـقـيـق الـنـتـيـجة
االيــجــابــيــة في اخلــطــوة
االولـى وخــــــــطـف كــــــــامل
الـنــقـاط الهــمـيــة ذلك عـلى
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أكَّـــد مـــعـــاون مـــديـــر عـــام دائـــرة
الـــتــــربـــيـــة الـــبــــدنـــيـــة في وزارة
الـشــبـاب والــريـاضــة مـوفق عــبـد
الــوهـاب أن الــوزارة تــسـعى الى
تـــرصـــ واقع األنـــديـــة وتـــعـــمل
جــاهـــدة لــلــقــضــاء عــلى األنــديــة
الـوهـمـيـة الـتي ال تـمـت لـلـريـاضة

بــصــلــة. وقــال عــبــد الــوهــاب في
تــصــريح صــحــفي بــعــد مــوافــقـة
هيئـة الرأي على عـدم التعامل مع
األندية واالحتادات التي لم تكيف
وضعـها القـانوني وفق الـقوان
الـــــنـــــافـــــذة ســـــواء لـالنـــــديــــة أم
االحتـــــادات الســــيــــمـــــا قــــانــــون
االحتـادات رقم 24 لــســنـة 2021

الـذي يـتـعـلق بــأمـور عـدة أهـمـهـا
ـــنــاصـب وتــشـــكــيل ازدواجـــيــة ا
جلــنـة انــتـخــابــيـة وتــعـيــ أمـ
ـــالي وحـــسب الـــســـر واالمــــ ا
ـوعـد احملـدد من جلـنـة الـشـبـاب ا
والـرياضـة عـمدت دائـرة الـتربـية

البدنية بتنفيذ هذا االمر.
واضـاف عـبد الـوهـاب أن الـدائرة

ســبـق لــهـــا أن قـــدمت مـــقــتـــرحــاً
بـتـشكـيل جلـان عـدة من قـبل قسم
االنديـة في دائرة التـربية الـبدنية
الـتـابـعة لـلـوزارة لـتقـيـيم االنـدية
ــنح لــيــتم عــلى اســاسه صــرف ا
ـالـيـة لـهـذه االنـديـة  مـبـيـناً أن ا
الــتــقـــيــيم يــكــون من الف نــقــطــة
ويـتــضــمن ضـوابـط صـارمــة لـذا

فـان الـكـثيـر من االنـديـة لن تـنجح
في اجـــــتــــيــــاز هــــذه الــــضــــوابط

والتعليمات.
وتـــابـع عـــبـــد الـــوهـــاب أن وزارة
الـــشـــبـــاب تـــســـعى جـــاهـــدة الى
تـرصــ واقع االنــديــة والـقــضـاء
عـــلى االنـــديـــة الـــوهـــمــيـــة الـــتي
تــســتــنــزف أمــوال الــدولــة بــاسم

الـقـانــون كـمـنح وال تــقـدم اجنـازاً
على الصعيد الرياضي وال تمتلك
بــنى حتـتــيــة من االســاس الفــتـا
الـى ان مـــــديــــريـــــات الـــــشـــــبــــاب
والـريــاضـة ومــنـتــديـات الــشـبـاب
فــــتـــــحت الحـــــتـــــواء الــــشـــــبــــاب
واحــتــضــان طــاقــاتــهم وتــطــويـر
مـواهـبهم لـذا فـان من الـضروري

ان تتضافر اجلهـود لتقليص عدد
االنـديـة وحتـسـ واقع الـريـاضـة

تردي في بغداد واحملافظات. ا
وواصل عـبـد الـوهـاب أن احلـجة
لـقاة عـلى الوزارة بـأن عـــــــــدم ا
مـنح إجـازات األنـديـة سـيقـــــــــف
حجـر عثرة أمـام تطويـر الكفاءات
الـــشـــبـــابـــيــــة لـــذلك وافق وزيـــر

ـقـترح الـشـبـاب والـرياضـة عـلى ا
وســـــيـــــــــــــــتـم الـــــبــــــدء بـــــهـــــذا
الـــتــــــــــــقــــيـــيم فـي حـــال تـــوفـــر
ــالي لـلـجـان الـتي الـتـخـصـيص ا
ســـــــتــــــــــــــــضـع حـــــــداً لـــــــهـــــــذه
الــفـوضـــــــــى واحلــد من االنـديـة
الـتي ال حتــقق اجنـازات وال تـمت

للرياضة بصلة.
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يـــواصلُ مـــنـــتــخـــبـــنـــا الــوطـــنيّ
النـسوي لكـرةِ الصاالت تـدريباته
ُـكـثفـة في قـاعةِ نـادي األعـظمـيّة ا
الــــريــــاضي وبــــواقعِ وحــــدتــــ
تـدريـبـيـتـ صـبـاحـيـة ومـسـائـية
اســتـعــداداً لــبــطـولــةِ كــأس غـرب
آسـيـا الـتي سـتـنـطـلقُ في مـديـنـةِ
ــــمـــلـــكــــةِ الـــعــــربـــيـــة جـــدة في ا
الــســعــوديّــة مُــنـــتَــصف الــشــهــر
قـبل.وحضـرَ الوحدة الـتدريـبيّة ا
عُـــضــو االحتـــاد الـــعــراقيّ لـــكــرةِ
ُـــشـــرف عــلـى الــلـــجـــنــةِ الـــقــدم ا
الـنــسـويـة فــراس بـحـر الــعـلـوم
الك الذي نقلَ إلى الالعـباتِ وا

الـتدريـبي واإلداري حتـيـات وزير
الشَباب والرياضة رئيس االحتاد
الـــعـــراقيّ لـــكـــرةِ الـــقـــدم عـــدنــان

درجال.
وأشـادَ بـحــر الـعـلـوم بــاسـتـعـدادِ
الـالعـــــبــــــات وانـــــدفــــــاعـــــهـن في
الــوحـــداتِ الـــتـــدريــبـــيـــةِ ووعــدَ
ــعــوقــاتِ الـتي بــتــذلـيـل جـمــيع ا
نـتخـبَ قبل الـدخولِ في تـواجهُ ا

بطولةِ غرب آسيا.
: إن الفرصـة مؤاتية لتغيير مبيناً
رسـومة على الصـورةِ السـلبيّـة ا
الــكـرةِ الـنــسـويـة وذلك من خالل
االهــتــمــامِ الــكــبــيــرِ الــذي يـولــيه
احتـادُ الــكـرة بـالــكـرةِ الـنــسـويـة

وكـذلك الـتعـاقـد مع مالكٍ تـدريبي
ــــيـــزٍ عــــلى يــــحــــظى بــــســــجلٍ 

مُستوى كرةِ الصاالت آسيوياً.
نتخب من جهتها عبّرت مُدربة ا
النسوي لكرةِ الصاالت اإليرانية
شـاهــنـاز عن ارتــيـاحــهـا لــزيـارةِ
مُــشـرف الــكـرة الــنــسـويــة فـراس
بحـر الـعـلـوم لـلوحـدةِ الـتـدريـبـيّة
ـتـواصل من أجل جنـاحِ ودعـمه ا

نتخب. مهمة ا
موضحـةً: إن الوحدات التـدريبيّة
أفــرزت بـشــكـلٍ واضحٍ اســتــعـدادَ
الالعـــبــــات لـــلــــتـــطــــور من خالل
تـفـاعـلـهن والـتـجـاوبِ الـكـبـير في

الوحدات التدريبيّة.

شارك في سباق ميسان لذوي االحتياجات اخلاصة U³Ý‚∫ جانب ا

عباس عبيد
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{ باريـس- وكاالت- يـعـقـد الفـرنـسي كـيـليـان مـبـابي جنم بـاريس سـان جيـرمـان مـؤتـمرا صـحـفـيا
ـوسم احلـالي وثار ـبـابي في ا للـحـديث عن جتـديـد عـقده في حـديـقـة األمـراء. وانتـهى الـعـقـد القـد 
الكثير من اجلدل حول إمكـانية رحيله إلى ريال مدريـد عبر صفقة مجانـية. لكن باريس سان جيرمان
ـاضـي تـوقــيع مــبــابي عــلى عــقــد جــديــد حـتـى صـيـف عـام 2025  .وقـال بــرنــامج أعــلن الــسـبـت ا
"الشـيـرجنـيتـو" إن مـبابي سـيـعـقد مـؤتـمرا صـحـفـيا امس اإلثـنـ عـلى شبـكـة تويـتش لـلـحديث عن
ؤتـمر سيعقد في حديقة األمـراء بحضور ناصر اخلليفي جتديد عقده. ووفقا لصحـيفة "ليكيب" فإن ا
رئيس النادي الباريسي. وبـحسب صحيفة "سبورت" فـإن مبابي سيحصل على  50 مليون يورو في
ـوسم الـواحـد مع بــاريس بـجـانب مـكــافـأة تـوقـيع قـدرهـا  100مـلـيـون يـورو. وبـاإلضـافـة إلى ذلك ا

ئة من حقوق الصور اخلاصة به. سيحصل الالعب الفرنسي على نسبة  100 با
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{ مـونـتمـيـلـو (إسـبـانـيا) (أ ف ب) -
أحـــرز ســائق ريـــد بــول الــهـــولــنــدي
ــركـز األول في مــاكس فــيـرســتــابن ا
سباق جائزة إسبانيا الكبرى والفوز
الثالـث تواليـاً ليتـصدّر بـذلك ترتيب
بــطـــولــة الـــعــالـم لــدى الـــســائـــقــ

مستـفيـداً من انسحـاب شارل لوكـلير
من موناكو خالل تصدره للسباق.

ـركـز الـثـاني زمـيـله وحل خـلـفه في ا
ــكــســيـكـي ســيــرخــيـو فـي الــفـريـق ا
بــيــريس عــلى حـــلــبــة مــونــتــمــيــلــو
الــكــاتــالــونــيــة فــيــمــا أكــمل ســائق
مـرسـيـدس الـبـريـطـاني جـورج راسل

نصّة بحلوله ثالثاً. عقد ا
وحقق الـهـولنـدي الفـوز عـلى احللـبة
التي أدخلـته تاريخ الفـئة األولى عام
 ?2016ح بات عن  18عاماً و228
يــومــاً أصــغــر ســائق يــفــوز بــإحـدى

جوالت بطولة العالم.
وكان للقـدر دوره في هذا السباق إذ
كـان لـوكـلــيـر مـتـمـركـزاً في الـصـدارة
بــــشــــكل مـــــريح بــــعــــدمــــا كــــان أول

ـنــطــلــقــ حــتى الــلــفــة الــثــامــنـة ا
والــعــشــرين عــنــدمــا بــدأت ســيــارته
فيراري تتـباطأ بسبب فـقدان الطاقة
لـــيــعـــود احلــظــيـــرة ويــنـــســحب من

السباق.
وبعدمـا كان مـتصدراً لـترتيب بـطولة
الـعــالم بــفـارق  19نـقــطــة خـرج ابن
مـونـاكـو من سـباق كـاتـالـونـيـا ثـانـياً
بـفـارق ست نـقــاط خـلف فـيـرسـتـاين
قبل أن يخوض سباقاً على أرضه في

قبل. موناكو األسبوع ا
وكـان عـلى فـيــرسـتـابن الـتـغـلّب عـلى
سار ـبكّر عـندما خـرج عن ا تذبذبه ا
إلى احلــــصى بــــفــــعل ريــــاح قــــويـــة

ومشكلة تقنية.
وقـــال بــعــد الـــســبــاق "كـــانت بــدايــة
صـعـبـة لـكنـهـا نـهـايـة جـيـدة! حاولت
الـتـركـيـز وهـذا لـيس بـاألمـر الـسـهل

دائماً".
قابل أظـهرت مرسيـدس حتسناً في ا
ملـحوظاً بـعد بدايـة متـعثّرة لـلموسم
ركز الثـالث فيما بحلول راسل فـي ا

شقّ زمـــيــله ومــواطــنـه بــطل الــعــالم
سبع مـرات لويـس هامـيلـتون طـريقه
ـركـز اخلامس بـعـد مـشـكـلة في إلى ا

احملــرّك وثـــقب في اإلطـــار بــاجلــولــة
االفـتـتـاحـيـة. وحلّ هـامـيـلـتـون خـلف
اإلسـبــاني كـارلــوس سـايــنس سـائق

ركـز الرابع فيـراري اآلخر فـخـطف ا
ــبــكّـــر وخــروجه عن بـــعــد انــزالقـه ا
ــســـار مــســـتــفـــيــداً من مـــشــكـــلــة ا

البريطاني في اللفّات األخيرة.
وحلّ الفـنلـندي فـالتـيري بـوتاس في
ــركـــز الـــســـادس مـــتـــقـــدمــاً عـــلى ا
الــفـرنــسي إســتـيــبـان أوكــون سـائق

ألب الذي أنهى السباق سابعاً.
وكـان بـيـريس راضــيـاً عن الـنـتـيـجـة
رغم الـــشــــعـــور بــــاإلحـــبــــاط. وقـــال
اإلسـبــاني "أنـا سـعـيــد بـأول مـنـصـة

تتويج لي في إسبانيا.
 لقد كانت األمور متقاربة وأنا سعيد
لـلفـريق لـكنـنـا بحـاجة إلـى التـحدث

الحقاً".
أمـــا راسل فــاعــتـــبــر أن "األمــر كــان
صعباً لـلغاية اليـوم. فعلت كل ما في
وســـعي إليـــقــاف مـــاكس لــكـــنه قــام
بـعــمل رائع". وأمــام حـشـد مـن نـحـو
 121ألف مــتـفــرّج بــدأ الـســبـاق في
ظروف حارة بدرجة حرارة هواء 36
درجــة مــئــويــة فــيــمــا ســجّل ســطح

ضـمـار حرارة ا
وصلت إلى 49

درجة.
بـدأ لــوكـلــيـر
بــــطـــريــــقـــة
شبه مثـالية
أمــــــــــــــــــــــام
فـيــرســتـابن
فـي الـــــــــــوقـت
الذي تراجع فيه

زمــيـلـه سـايــنس إلى
ركز اخلامس وجتاوزه ا

هـــامــيـــلــتـــون قــبـل أن يــعــود
لـلـتـقـدّم عـلـيه. وحـاول سـائق
ــــاركـي كــــيــــفن هـــــاس الــــد
ماغـنوسن جتـاوز هامـيلـتون
ـنعـطف الـرابع فـوقع عـنـد ا
احـتــكـاك وقع بـيــنـهـمـا أدّى
ــاركي عن إلى خــروج الـــد
سـار وتعـرّض هامـيلـتون ا
لـثـقب فـي إطـاره وتـراجـعه

ركز التاسع عشر. إلى ا
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- وكاالت انتقد بـيني زاهافي وكيل روبرت { بـرل
لـيــفـانـدوفـســكي جنم بـايـرن مــيـونخ إدارة الـنـادي
ـاني بسبب عـدم السـماح لالعب بـالرحيل في األ
ـقــبل. ويـنـتـهي عـقـد ـيـركــاتـو الـصـيـفي ا إطـار ا
لــيــفــانـدوفــســكي مـع بـايــرن في صــيف 2023
ويــســعى بــرشــلــونـة لــضــمـه وقـدم لـه عــرضـا
بــالــفــعل في األيــام األخــيــرة لــكـن الــنـادي
الــبــافـاري رد بــالـرفـض. وفي هـذا الــصـدد
قـال زاهـافي خالل تــصـريـحــات أبـرزتـهـا
صـحـيـفـة "مـيـرور" الـبريـطـانـيـة: "بـالـنـسـبة
للـيـفـانـدوفسـكي بـايـرن هـو الـتاريخ.. لم
يـــكن هــنــاك عــرض مـن بــايــرن من أجل
الــتـجــديـد". وتــابع: "روبـرت يــريـد فـقط
مـغــادرة الــنــادي بــعـد  8ســنـوات إنه
يـــبــلـغ من الــعـــمــر  34عــامـــا ويــريــد
حتقـيق حلمه.. يريد ليفا الرحيل هذا
ـال". الـصـيف ال أحـد مـنـا يـهـتم بـا
وواصل: "احلـــقــيــقــة أنه لم يــشــعــر
بـاحترام مـجلس اإلدارة منـذ بضعة
أشــــهــــر.. لـــــقــــد خــــســـــر بــــايــــرن
لـيـفـانـدوفـسـكي كالعب وكـشـخص
أيـضا". وتـابع: "روبرت لـديه فرصة
ـا لالنـتــقـال إلى الــنـادي الــذي طـا
ــاذا يــحـرمـه بـايــرن من حـلـم به.. 
هـذه الفرصـة? في احلقيـقة لم تكن
لــدي خـطــة لـلــتــحـدث عــلـنــا لـدي
احــتـرام كـبــيـر لـنـاد تــاريـخي مـثل
بـــايـــرن لـــكــــنـــني لـم أســـتـــطع
مـساعدة نـفسي سـوى بالرد

على تصريحات النادي.

VI∫ ميالن يتوج بلقب الدوري اإليطالي لكرة القدم 

الـــتـــأثـــر كــبـــيـــراً عــلـى الــظـــهـــيــر
األوكــــراني بـــعـــد الـــفـــوز وإحـــراز
الــلــقب وقـــام بــلف كــأس الــدوري
بـالـعـلم األوكـراني خالل احـتـفاالت
الــتـــتــويـج. وقــال ابن الـ 25عـــامــاً
تـعـلـيـقـاً عـلى مـا قـام به "أنـا فـخور
جـداً ألني أوكراني وأود لـو أتـمكن
في يـوم من األيـام من اإلتيـان بـهذا
الــلــقب الى أوكـــرانــيــا من أجل كل
الشعب األوكراني ألنهم يستحقون
ذلك". وكـمـا حـال جـمـيع مـواطـنـيه
ترك الغـزو الروسي ألوكرانـيا أثره
الــكـبــيـر عــلى زيـنــتـشــيـنــكـو الـذي
شـــارك في وقـــفــات احـــتــجـــاجــيــة
ســلــمــيــة ضــد احلــرب في مــديــنــة
مـانــشـسـتـر وانــتـقـد بــشـدة الـغـزو
الروسي لـبالده. ورأى زينـتشيـنكو
أن مـــســـاعـــدتـه لـــســـيـــتي من أجل
ـمـتـاز لـلـمرة إحـراز لـقب الـدوري ا
ـــواسم اخلـــمـــســة الـــرابـــعـــة في ا
ـثـلى لرد األخـيـرة كانت الـطـريـقة ا
ـدربه غوارديـوال وزمالئه اجلـمـيل 

ومشجعي النادي.

{ لنـدن- وكاالت - تغنى بيب غوارديوال مـدرب مانشستر سـيتي بتتويج فريقه
يرليغ عقب التغلب على أستون فيال 3-2 بلقب البر

باراة لشبكة "سكاي سبورتس": "دائما ما وقال غـوارديوال في تصريحات بعد ا
ـشـاعر.. أسـتـون فـيال قدم كل شيء واجـهـة األخـيرة خـاصـة وملـيـئـة با تـكـون ا

والهدف األول غير كل األمور.. وكان علينا التعامل معه".
وأضاف: "نـحن أساطير عـندما تتـوج بلقب الدوري في هـذا البلد  4مرات في 6

مواسم فهذا يعني أن هؤالء الالعب لهم خصوصية وسيتم تذكرنا".
وتابع: "الـفـوز على مـلـعبك وأمـام جـماهـيرك هـو أفـضل شيء.. في الـلحـظة
التي عادلنا فيها النتيجة كان لدينا شعور بأننا سنسجل الهدف الثالث".
وواصل: "حجم اإلجنـاز مرتـبط بحجم مـنافسـنا وبـدوري لم أشاهد فـريقا
مثل لـيفربـول في حياتي.. تـهانيـنا لهم فـهم جعلـونا فريقـا أفضل وأفضل

كل أسبوع".
ــوسم الــقــادم قـال جــوارديــوال: "لــيس لـدي وبــخـصــوص ا

قبل االن.. وسم ا الطـاقة أو الرغـبة للتـفكيـر في ا
نحن أبطال مرة أخرى".
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دفاعاً عن عرين بطل إيطاليا حيث
قام بـبعض التـصديات الـكبيرة في
بـاريات التي دفـعت طريق مـدينة ا
ميالنـو إلى لقب البـطولة ال سـيما
في الـــــــفـــــــوز بـــــــالـــــــديـــــــربـي في
شـبـاط/فـبـراير الـذي قـلب الـسـباق

على اللقب رأساً على عقب.
لم تـقـتـصـر مـهـمــــــــــــات مـيـنـيـان
على صدّ الكرات بل مرر كرة هدف
فـوز لـزمـيـله لـيـاو ضـد سـمـبـدوريا
في األسـبـوع الــتـالي لــيـبـرهن انه
ـــــــلـك كـل صـــــــفـــــــات احلـــــــارس

العصري.
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ــون كـايــر في كــانت إصــابــة ســا
ثابة ركبته والـتي انهت موسـمه 
ـيالن لـكن في غـياب ضـربـة قويـة 
ـارك تــولى االنـكــلـيـزي قـائــد الـد
تــومــوري مـســؤولــيــة خط الــدفـاع
وشـكّل ثـنـائيـاً مـتـفجـراً مع الـشاب

الفرنسي بيار كالولو.
مـنذ اصـابـة كايـر في مـباراة الـفوز
عـــلـى جـــنــوى -3صـــفـــر في أوائل
كــانــون االوّل/ديــســمــبــر اهــتــزت
شـبـاك "روسـونـيري"  13مـرة (قبل
اجلولة  (38فقط في الدوري وهي
أدنى حـصـيـلـة في "سـيري أ" خالل
تـــلك الـــفـــتــــرة في حـــ أن تـــألق
توموري في قـلب دفاع ميالن جعل
ــقـــربــ إلـى قــلب مـــنه من أشـــد ا

جماهير سان سيرو.

أودينيزي.
أظـهــر بـيـولي حــيـنـهــا قـدرته عـلى
ـــســــائـل في أعــــقـــاب تــــلك إدارة ا
ـأســاة الـعـاطــفـيــة ووشم رسـمـاً ا
ألسـتـوري تـخـلــيـداً لـذكـرى الالعب

الشهير.
ــاضي "كــنــا قـــال بــيــولي الــعـــام ا
سـويـاً لفـترة قـصـيرة لـكـنهـا كانت
جتـربــة سـتــبـقــيـنــا سـويــاً لـبــقـيـة

حياتي".
وأضــاف "في كل مـرة أتـلــقى فـيـهـا
ـة هاتفيـة غير متـوقعة أعيش مكا
من جـديـد صــدمـة ال أعـتــقـد أن أيـاً

منّا قد جتاوزها".
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عنـدمـا وصل بيـولي إلى ميالن في
تشـرين األول/أكتـوبر  ?2019بعد
ســتــة أشــهــر عــلى اســتــقــالــته من
فــيــورنــتــيــنــا كــان الســتالم زمــام
الــقـيــادة بـعــد مـاركــو جـامــبـاولـو
درب ـنتـظم وآخـر ا درب غـير ا ا

الـــذي مـــرّوا عـــلى "روســـونـــيـــري"
فـــــــــي السنوات الثماني البائسة
الــتي تـــلت فـــوزهم بـــآخــر ألـــقــاب

الدوري.
كن لم تكن الـتوقعـات عاليـة بأنه 
لـبيـولي الـقـيـام بـالـكـثـير مـع فريق
فـاز بـثالث مـبـاريات وخـسـر أربـعاً
من مـبـاريـاته الـسـبع االفـتـتـاحـيـة
ـوسم كـمـا أن عـقـدًا حــتى نـهـايـة ا
حـيــنـهــا لم يـكـن مـؤشـراً عــلى قـدر
ـــان من قـــبل إدارة كـــبـــيـــر من اإل

ميالن.
لم تـكن الـنـتــائج األولـيـة مـشـجـعـة
ـا كـانت عــلـيه حتت قـيـادة أكـثـر 
جـامـبـاولو: ثـالثة انـتـصـارات فقط

ب تعي بيولي وعطلة الشتاء.
ــــذلـــة ــــا كـــانـت اخلـــســــارة ا ور
بـخـمـاسيـة نـظـيفـة في أتـاالنـتا في
آخـــــر مــــبـــــاريــــات  ?2019أســــوأ
الــلـــحــظـــات في مــســـيــرة بـــيــولي
ــهــنــيـة وأثــارت دعــوات كــبــيـرة ا
إلقــالــته أيــضــاً. لــكن بــعــد وصـول
الـــــســــويـــــدي اخملــــضـــــرم زالتــــان
يالد إبراهـيمـوفيـتش خالل عيـد ا

تغيّر شيء ما.
مــدعـــومــاً في الــبــدايــة من الــنــجم
الـســويــدي اخلـارق صــعــد مـيالن
ـــركــز الـــســادس وتـــأهل إلى إلى ا
أوروبـا وأدت النـتـائج اجلـيدة في
الـنـهـاية إلى عـدم تـعـاقـد ميالن مع
ـــانـي رالف رانــــغـــنــــيك ومــــنح األ
بــيــولي فــرصــة لــدفع الــنــادي إلى

األمام.
ان الذي تـلقاه بيولي أتى هذا اإل

ثمـاره للـطرفـ له وللـنادي حيث
ـوسم احــتل مـركـز الــوصـيف في ا
اضـي وأعقـبه اآلن بلـقب الدوري ا
الــذي لم يــتــوقــعه أحــد في بــدايـة

وسم. ا
اآلن أصــبح بـيـولي ومــيالن جـنـبـاً
إلـى جـنب في مـحـاولـتـهـمـا إلعـادة
أحد أكـثر الـفرق األوروبـية عـراقة

إلى قمة اللعبة.
وكــانت لـلـتــولـيـفــة الـنـاجــحـة بـ
عنصر الشباب واحلرس القد قد
اسهمت في انشاء وحدة متماسكة
جتــاوزت وزنـهــا وحــقــقت الــلـقب
ونــلـــقي الـــضـــوء عـــلى الالعـــبــ
األســاسـيــ في تــشـكــيـلــة اعـادت

اجملد إلى ميالن.
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انــــتـــــقل إلـى "ســــان ســـــيــــرو" في
ــــاضي لـــيــــلـــعب دور الـــصــــيف ا
"الـكـومـبـارس" للـمـهـاجم اخملـضرم
السـويدي زالتـان إبراهـيمـوفيتش
إال انه حتـول إلى عـنـصـر أسـاسي
في مـيالن بـعـدمـا اسـتـسـلم جـسـد
الـنـجم الـسـويدي ابن الـ  40عـاماً

لقساوة السنوات.
ـهاجم الـدولي اخملضرم برغم أن ا
الــفــرنـسي ( 35عــامــاً) لم يــســجل
سوى  11هـدفاً فـي أوّل موسم له
في الـدوري اإليـطـالي لـكـن أهـمـية
بعض هـذه األهداف تـكمن بكـونها
حــاســمــة في مــسـار الــفــوز بــلـقب

الـسكـوديتـو. ولم تتـوقف اجنازات
جــيــرو عــنـد هــذا احلــدّ بل ســجل
الـهـدف الـوحـيـد في مـرمى نـابولي
ــرحـلـة في أوائل آذار/مــارس في ا
 ?28لــيـعـتـلي أبـطـال أوروبـا سـبع
مـرات صـدارة الـدوري إضـافة إلى
هــدفــيه أمــام ســاســوولـو فـي آخـر

مراحل الدوري.
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هـو احـد العـب اثـنـ في صـفوف
"روسّــونــيــري" جنـحــا فـي تـخــطي
حــاجــز الــعــشــرة أهـداف ( (11في
وسم بـالتـساوي مع الدوري هـذا ا
جـيــرو لـيــعـكـس مـدى تــطـور هـذا
اجلـــنــاح الــدولـي الــبــرتـــغــالي في

"سيري أ".
وعـد وجـوده عـلى اجلـهـة الـيـسرى
جـــنـــبـــًا إلـى جـــنب مع الـــظـــهـــيـــر
الـفـرنـسي تـيـو هـيـرنـانـديـز مـدمراً
لــلـمــنـافــسـ كــمـا أن وتــيـرته في
ـلعب ومـراوغـاته أرهقت دفـاعات ا
اخلــصـوم لــيــضــيف إلى رصــيـده

التهديفي عشر تمريرات حاسمة.
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بلغ مـشجّع نـادي الصـبا في ميالن
ــوسم تــونــالي سن الــرشــد هـذا ا
وأصـــبح العب الـــوسط الـــذي كــان
يـأمـل الـنــادي الـلــومــبـاردي في أن
يـصـبح عــلـيه عـنـدمــا تـعـاقـد مـعه
عــلى ســبـــيل اإلعــارة من مــواطــنه

بريشيا في أيلول/ .2020

أقــدم تـــونــالي عــلـى خــفض راتــبه
ـــاضي مـن أجل جـــعل الـــصـــيـف ا
انتقاله دائماً بعد موسم أول عادي
في "سـان سـيـرو" قــبل أن يـتـفـجّـر

وسم.  تألقاً هذا ا
مقارنـة بالعب خط الوسط السابق
أنـدريـا بـيـرلــو عـنـدمـا كـان ال يـزال
يرتدي قميص بريشيا قال تونالي
إنه يرى نـفسه اقـرب إلى فـائز آخر
ــونــديــال  2006وهــو جــيــنــارو

غاتوزو.
تــطــور ابن الـ  22عــامـاً لــيــصــبح
أكـــثــــر نـــشــــاطـــاً في خـط الـــوسط
وأضـــــاف األهــــداف إلى ســـــجــــله
ليـدوّن اسمه كـصاحب هـدف الفوز
في الـــوقت الـــقـــاتل ( (2+90عـــلى
رحلة  34إضافة التسيو  1-2في ا
إلى ثـنـائـيـة من ثالثـيـة الـفـوز على
ـرحـلـة  36وهي فـيـرونـا  1-3في ا
ــيالن في طـريـقه أهــداف حـاسـمـة 

للتتويج.
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قـد يـكـون الـوقــوف بـ اخلـشـبـات
الـــثالث لــوراثـــة الــبـــطل األوروبي
ـــتـــوج حــــديـــثـــاً جـــانــــلـــويـــجي ا
دونـارومـا مــهـمـة صــعـبـة أو حـتّى
مـسـتــحـيـلــة ألي حـارس مـرمى في
الــعــالـم لــكن مـــيــنــيـــان هــو العب
فـــرنـــسي آخـــر تـــألق في صـــفــوف

ميالن عندما دعت احلاجة.
تــفـجــرت مـوهــبـة ابن الـ  26عـامـاً
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{ مــيالنـو (أ ف ب) - يُـعــدّ الـظـفـر
ــيالن بــلــقب الــدوري الــتــاريــخـي 
اإليــطـــالي انـــتــصـــاراً شــخـــصــيــاً
لـلمـدرب سـتيـفانـو بـيولي الـعرّاب
الـدمث والـهـاد لـلمـواهب الـشـابة
الـتي فـرضت نـفسـهـا في الـطريق

إلى الـ"سكوديتو".
فـي الــدوري الــذي عــادة مـا
ـــدرّبـــون يـــنــــفـــجـــر فــــيه ا
بـهــسـتــيـريــا الـغــضب قـبل
ـبـاريـات وبـعـدهـا يُـعـتـبر ا
بــيــولي شــخــصــيــة مــتــزنـة
نــســـبــيــاً ونـــادراً مــا تـــفــقــد
أعصابـها في العـلن ويحظى
بــــــتــــــعـــــــاطف واضـح من

العبيه.
لــــقـــــد تــــعـــــامل مع
خـــســـارة مـــيالن
العـبـ كـبـاراً
أمـــــــثــــــال
حـــــــــارس
مــــــــــــرمـى
مـــنـــتـــخب
إيــطـــالــيــا
جانلويجي
دونـــــارومــــــا الـــــذي غـــــادر
الــــنـــادي إلـى بـــاريـس ســـان
جـرمـان الـفـرنسي كـالعب حرّ
من دون إثـارة ضـجـة وتـكـيّف
مـع الـــوضـع لـــقـــيــــادة فـــريق
نابض باحلياة يضم مواهب
شــابــة عــلى غــرار ســانـدرو
تونـالي والبـرتغـالي رافايل
لـياو واإلنـكـليـزي فـيكـايو

توموري.
فـوز مــيالن بـأول لـقب له
فـي الـدوري مــنـذ الــعـام
 ?2011هــــو أول لـــقب
كـبـيـر لبـيـولي كـمدرب
ـثـابة تـكر ويـعتـبر 
رائـع حتـــقـق وهـــو في
الـســادسـة واخلـمـسـ
من عمـره وبعد مـسيرة
تـــدريــــبـــيـــة لـم تـــؤشّـــر
بــــالــــوصـــول إلى قــــمـــة

اثلة من قبل.
قـبل وصــوله إلى مـيالن
اشــتــهــر بــيــولي بــكــونه
مـدرباً لفـيورنـتيـنا عـندما
عُــــــثــــــر فـي آذار/مــــــارس
 2018عـــلـى قـــائـــد فـــريق
الـ"فــــــيــــــوال" دافــــــيـــــد
أستوري جثة هامدة
في غــرفـة فـنـدقـيـة
قبل مباراة أمام
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جانب من سباق جائزة إسبانيا الكبرى 

الـــدور الــنــهــائي ومـالقــاة الــفــائــز
نطقة الشرقية ب ميامي بنهائي ا

هيت وبوسطن سلتيكس 2-1.
وتـألق الـثـنـائي سـتـيـفن كوري (31
نـــقـــطــة و 11تـــمـــريــرة حـــاســـمــة)
والـكـندي أنـدرو ويـغـنز ( 27 نـقـطة
ـدرب و 11مـتـابـعـة) في تـشـكـيـلـة ا
سـتـيف كـيـر الـبـاحث عـن اسـتـعادة

اضي. فريقه أمجاد العقد ا
ولم يــنــجح أي فــريق في  75عــامـاً
من تـاريخ الـدوري في قـلب تـأخره
صـــفــر- 3في األدوار االقـــصــائـــيــة

(بالي أوف).
وســـاهم أيـــضـــاً فـي حتــقـــيـق فــوز
ووريـرز الـعـائـد من اصـابـة طـويـلـة
كالي تــــومــــســــون ( 19نــــقــــطــــة)
ــــونــــد غــــرين ( 10والــــبــــديل درا

جوردان بول 10
ومــرّة جــديـدة لم يــنــفع أداء هـائل
من الـــنـــجم الـــســـلـــوفـــيـــني لـــوكــا
دونتشيتش ( 40نقطـة) في جتنيب

داالس خسارة ثالثة.

مـافـريكس  100-109األحـد وتـقدمه
ـنـطـقـة عـلـيه -3صــفـر في نـهـائـي ا
الغربـية. وبات ووريـرز بحاجة إلى
فـوز واحــد في ســلـســلــة من سـبع
ـكــنـة لـيـحـجـز بـطـاقـة مـبـاريـات 

ـتـحدة) (أ ف { داالس (الـواليـات ا
ب) - وضع غولدن سـتايت ووريرز
قــدمـاً في نـهـائي دوري كـرة الـسـلـة
األمـيـركي لـلـمـحـترفـ "أن بي ايه"
بـــــفــــوزه عـــــلى مـــــضــــيـــــفه داالس

جانب نهائي دوري كرة السلة األميركي للمحترف 
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{ مـــانــشـــســتـــر (أ ف ب) - أهــدى
ـــــــــدافـع الـــــــــدولـي األوكــــــــــراني ا
أولكسندر زينـتشينكو لقب الدوري
مـتاز لـكرة الـقدم الذي اإلنكـليـزي ا
أحـرزه األحـد مع فـريقـه مانـشـسـتر
ســــيـــتـي الى بـالده الـــغــــارقـــة في

احلرب نتيجة الغزو الروسي.
واحـــتـــفظ ســـيــتي بـــلـــقب الــدوري
ــــــمـــــتـــــاز األحــــــد بـــــعـــــد فـــــوزه ا
الـدرامـاتـيـكي عــلى ضـيـفه أسـتـون
فيال  2-3بعدما كان متخلفاً بهدف
وسم بفارق نقطة نظيف لينهي ا
فـقط أمـام لــيـفـربـول الــفـائـز بـدوره
على ولـفرهامـبتون  1-3بعـدما كان
أيـضاً مـتخـلـفاً. ولـعب زينـتشـينـكو
دوراً في عـودة ســيــتي الى الــلــقـاء
بــعـــد دخـــولـه في بـــدايـــة الـــشــوط
الــثـاني الـذي شـهـد تـسـجـيل ثالثـة
ـــدرب اإلســبــاني أهــداف لـــفــريق ا
جـــوزيـب غـــوارديـــوال في غـــضـــون
خــمس دقـائـق بـ الــدقــيـقــتـ 76
و 81بـيـنـهـا ثـنــائـيـة لـلـبـديل اآلخـر
ــاني إلــكــاي غــونــدوغــان. وبـدأ األ

{ برشلـونة (أ ف ب) - رغم انهائه
الـــدوري اإلســبـــانـي لـــكـــرة الـــقــدم
بـخـسـارة عـلى أرضه أمـام فـيـاريال
صــفــر- ?2كــان مــدرب بـــرشــلــونــة
ا آلت تشـافي هرنـانديس مـرتاحـاً 
ـوسم مع الــيه األمـور في نـهــايـة ا
حـصـول الــنـادي الـكـاتــالـوني عـلى
الـوصـافة حـتى وإن كـان بـفارق 13
نــقـطــة خــلف الــغـر ريــال مــدريـد
ــتــوج بــالـــلــقب. قــد يـــســتــهــجن ا
ـوقف االسـتـسالمي الـبـعـض هـذا ا
من بــطل مــونــديـال  2010 لــكن مـا
صــــــدر عـن الـــــــنــــــجـم الــــــســـــــابق
لـ"بالوغـرانـا" في مـكـانه إذا مـا عاد
جـمـهـور الـنـادي بـالـزمن الى أوائل
تـشـرين الــثـاني حـ كــان الـفـريق
ــركـز الــتـاسع بــقـيـادة قـابــعـاً في ا
الـهولـندي رونـالـد كومـان. وحتسّن
وضع الفريق كثيراً منذ استالم

ـدرب الـسـابق لـلـسد ا
الــــقـــــطــــري مــــهــــمــــة
االشراف عـلى الفريق

أن ابن الـ 42عــامـــاً لم يــتـــمــكن من
جتنيب الفريق الكاتالوني اخلروج
ـسابـقة دوري من دور اجملـموعـات 
أبـطــال أوروبـا وبــعـدهــا من الـدور
ربع الـــنـــهــائـي لــلـــدوري األوروبي
"يـوروبـا لــيغ" أو االحـتـفــاظ بـلـقـبه
بطالً لـلكـأس احمللـية إال أن قـيادته
الـى وصـــافـــة الــــدوري ومـــعـــهـــا
ــــشــــاركــــة في دوري ضــــمــــان ا
األبطال يـعتبـر اجنازاً لتشـكيلة
تـــضـــعـــضـــعت كـــثـــيـــراً بـــعــد
ــطــلق خــســـارتــهــا جنــمــهــا ا
األرجــنـتـيـني لـيـونـيل لـصـالح
باريس سان جرمان الفرنسي.
وبـعد اخلـسـارة الهـامـشيـة أمام
فـــيـــاريـــال األحـــد قـــال تـــشـــافي
ـوسم كـان طـويالً جـداً بـالـنـسـبة "ا
لـنا. لم نـنه األمـور بشـكل جـيد
لـكـنـنـا حـقـقـنـا أهـدافـنا
وحــــلـــــيــــنــــا في
ــــــــــركـــــــــز ا
الثاني".

الــــذي تــــألـق في صــــفــــوفـه كالعب
وتوج معه بـجميع األلقـاب الكبرى
بينـها ثمانيـة في الدوري اإلسباني
وأربـعــة في دوري األبـطـال واثـنـان

فـي كــــأس الـــــعـــــالم
لـألنــــــــديـــــــة
وثالثــة في
الـــــكــــأس
احمللية.
صـحيح
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لندن

ولكن الـعالقات ظـلت سيـئة  ثم وبـعد
إسـتـقـبـالـه الـثـوار الـكـورد عـام 1959
أرسل نــصف جــيـــشه حملــاربــتــهم في
هــجــمــات مــدمــرة ولــكن الــشــعــوب ال
تـمــوت  وجـاء الــقـائـد الــضـرورة ولم
يـكتـفي بـالـتـهديـد والـوعـيـد بل خاض
حـرب شـرســة ودامـيـة لـثــمـانٍ عـجـاف
عـــجـــاف  ثم ركـــبه غـــرور أو جـــنــون
الزعـامة فـقرر مـحـاربة أمـيركـا ليـلحق
الدنـيا بـالعـوجة ال بـبسـتان هـشام في
الــرمـــلــة في فــلـــســطــ الـــتي ســرقت
االخـرى  وصــاح حــســني مــبـارك دي
أميـركـا يا صـدام وأنـا عسـكـري وأفهم
في احلـرب (يـعنـي وأنت فـ واحلرب

ف يا) .
ـشيـر الفيـلد مـارشال صدق هيب ا وا
تـطـاير حتت خف أكذوبـة أن الـغبـار ا
الـــبـــعــيـــر  مـــضـــروبــاً 100خف كــاف
إلفـشــال صـاروخ تــومــاهـوك   فــفـشل
طـلوب التخلي وانقلب االمر علـينا  ا
عن الــعــنـجــهــيـة وأنــنــا وفــنـهم  وأن
نتعقل أي نـتذكر من نحن ومـا حجمنا
ونتـرك أحالم العـاصفيـر   ألم يقل أو
يصفـنا الشـاعر بجسـم البغال وأحالم
الــعــصـافــيــر  من يــرى أن خــطــوتــنـا
األولى إعادة اللـحمـة العراقـية  وترك
الـــدبـــابـــة والـــطــائـــرة وتـــرفع الـــقـــلم
ــسـحــاة  واخــيـراً طــلب الــســويـد وا
وفـنـلـنـدا اإلنـضـمام الـى حـلف الـنـاتو
أقـــــوى من قـــــرار إعـالن حـــــرب عـــــلى
روسيـا فقـد تخـلى البـلدان عن احلـياد

وأنضما الى الغرب الكاوبوي .

{ باحث ستراتيجي 

لألديب األمــيـــركي األرمــني األصل01 
الفاسدون في الـعراق ال تزيد نـسبتهم
ــئـة , في أحـسـن األحـوال عن  8-5 بـا
من أبــنــاء الـشــعب  ولــكن االأغــلــبــيـة
صامتـة ألسبـاب متعـددة والى ما شاء
عـجزة 02 وصل تعداد الله وحتـدث ا
السـكان 42 ملـيون نسـمة ولـكن أنحن
شعب واحد وأبناء أمة واحدة   ….03
ــرحـوم الـزعــيم عـبـد أبـداً فـقــد قـسم ا
الـــكــر قـــاسـم الــعـــراق الى طـــوائف
وواليات وطوائف 04 في عام 1959م 
حدث خالف كـانت إيـران هي اخملطـئة
في شؤون حسن اجلـوار ولكن الزعيم
وبـدا الـسعـي حلل اخلالف سـلـمـياً أو
بتسـوية ودية حـشد جيـشه وكنت فيه
مـالزم ثـــــاني دروع شــــــرق الـــــعـــــراق
حــتى تـــدخل عـــقالء ولــكن الـــعالقــات
ظـلت ســيـئـة 05 ثم وبـعــد إســتـقــبـاله
الـــثــــوار الـــكــــورد عـــام 1959م أرسل
نـصف جيـشه حملـاربـتـهم في هـجـمات
مـــدمـــرة ولـــكن الـــشـــعـــوب ال تـــمـــوت
٠٦وجاء الـقـائـد الضـرورة ولم يـكـتفي
بـالــتـهـديــد والـوعـيــد بل خـاض حـرب
شرسـة ودامـيـة لـثمـانٍ عـجـاف عـجاف
ثم 07ركـبه غــرور أو جـنــون الـزعــامـة
فـقـرر محـاربـة أمـيـركـا لـيـلـحق الـدنـيا
بالـعوجة ال بـبسـتان هـشام في الـرملة
في فلـسـط الـتي سـرقت هي االخرى
وصاح حـسني مـبارك : دي أمـيركـا يا
صـــدام … وأنـــا عــســـكـــري وأفـــهم في
احلرب ( يعني وأنت ف واحلرب ف
ـشــيـر الـفـيـلـد مـارشـال ـهـيب ا يـا و ا
تطاير حتت صدق أكذوبة أن الغبار ا
خف الــبــعــيــر  مــضــروبــاً ب 100خف

تبـسيط كـبيـر للـقضـية  وال يـشمل إال
الــقــلــة من ذوي اإلحــتــيــاج  ثم تــابع
ـوسم كـان قـائالً تــصـور أخي لــو أن ا
أفضل وجنى الـفالح قمحه أو شـعيره
وبـــاعه في الـــســـوق وقـــبض ثـــمـــنه 
ديـنة وسـيصرف عندهـا سيـنزل الى ا
ما بيده  لـتأم أحـتياجات الـعائلة  
مـثـل عـبــاءة لـلــمـرأة وقــمـيص الــبـنت
ن في وحــذاء الــولــد ودفـــاتــر وأقالم 
ـــدرســـة من أوالده  وقـــد يـــشـــتـــري ا
ــريض ودراجــة لـرب الــبـيت  عالجـاً 
وقد يأكل مـع أبنه في مـطعم أو يذهب

الى السينما .
وحصول رب عائـلة على مـردود لعمله
في مـوسم احلـصـاد  وقـد يـزوج ولده
أو يـــبــــني غــــرفـــة أخــــرى في الـــدار 
ز مؤخراً مليئة صحيفة السانديز تا
بأخبار سيئة عن اإلقتصاد البريطاني
 بــــعــــد أن نــــشـــــرت أمس أن رئــــيس
الوزراء جونـسون كـلف وزراءه بفصل
أو أعفـاء خـمس مـوظـفي احلـكـومة أو
بـحدود 91 ألف مـوظف من أعـمـالهم 
ويــأمل بــوريس جــونــســون أن يــوفــر
بــذلك بـــضــعــة باليـــ من الــبــاونــات
إلستخدامها فيما قد ينشط  اإلقتصاد
و احلـيـاة السـيـاسـيـة في بـريـطـانـيا 
والــتي ســتــتــعــرض لــبــضــعــة هــزات
ـــصـــيـــبـــة  هل ســـتـــكـــون احلــرب وا
اجلـــديـــدة في أوربـــا  وبال أســـلـــحــة
نـوويـة مـا   أو من قـد يـنـقـذ أقـتـصـاد
ـا فـيه روسـيـا الـغـرب الـرأسـمــالي و

حتى على جانبي ساحات القتال .
ـصيبة وضوع أكـبر وأشد عـمقاً  وا ا
في الـعــراق كـالـكــومـيــديـا األنـســانـيـة

نـشـاط إقـتـصـادي كـبـيـر ومـتـنـوع لن
يــنـــحـــصــر ذلك فـي قــطـــاع واحــد أو

محدد  بل سيكون التأثير عاماً .
ولإليـــضـــاح أكـــثـــر أقـــول كـــنـــا عـــام
1966و1967في دورة فـي مــــــديــــــنـــــة
ـــوصل وصـــادف عـــام ذاك جـــفـــاف ا
ـــطـــر  فـــأصــدرت وإنـــحــبـــاس في ا
احلكومة العراقية قراراً  بتحويل أي
خـزين لـدى جتـار احلبـوب الى دقـيق
أو طحـ  ثم عـرفـنـا  أن الـغـاية هي
إجــبــار الـتــجــار عــلى بــيع الــطــحـ
ا يعرف بقملة الناس ألنه سيصاب 
الـــرز أو الــدقـــيـق  الــتـي ال تــصـــيب
ــطــحـونــة وبــالــتـالي الــبـذور غــيــر ا
تـفــسـدهـا  ومــنع عـمــلـيـات إحــتـكـار
ا سـاعد  العوائل الـفقيرة  البذور 
وصادف أن حـاولت شـرح أو إيـضاح
ذلك لــصــديـق لي في الــســوق  وكــان
صــاحب دكــان صــغــيــر أو عــلى قــدر
احلـــال  فـــهـــز يـــديه ســـاخـــراً وقــال

أيام تهـيئنـا إلمتحـان القبول فـي كلية
األركـان عــامي 1965-1966 فــهــمــنــا
ن أجتـازوا األمتحـان نفـسه قبـلنا 
كـــثـــرة مـــتــطـــلـــبـــات ذلك اإلمـــتـــحــان
ـشاكل واقف وا والتـيتـشمل دراسـة ا
ــلــحــة والـعــصــيــة وشـبح الــدولـيــة ا
احلـرب الـنـوويـة  واألسـتـراتـيـجـيات
العسكرية واألقتصادية وحرب فيتنام
ومـشـكـلــة الـدوالر وقـضـيــة كـشـمـيـر 
ومـشــكـلــة الـشــرق األوسط وكـثــيـرات
غيرهم  بل وعلى ما أذكر كان من ب

األسئلة التي  توجب علـينا أجابتها 
سـؤال عـن كـيــفـيــة تـثــقــيف وتـطــويـر
معـرفة الـضابط  أمـا بالـنسـبة حلرب
فيتنـام فقد فـوجئت وخالل قراءة أحد
البـحوث  عـنها بـشيئ أعـتبـرته غريب
جــــداً  أن حلـــرب فـــيــــتـــنــــام فـــؤائـــد
ومــــكــــاسب أقــــتــــصــــاديــــة كــــثــــيـــرة
وبـاخلـصـوص لألقـتـصـاد األمـيـركي 
وأخـتـصـاراً فـاحلـرب أو أي حتـرك أو

كـــاف إلفـــشـــال صـــاروخ تـــومـــاهــوك
طـلوب ففـشل هـو وطاح حـظـنا 08 ا
التـخلي عـن العـنجـهيـة وأنـنا وفـنهم
وأن نـتـعـقل أي نــتـذكـر من نـحن ومـا
حجـمـنا ونـتـرك أحالم الـعاصـفـير ….
ألم يـقل أو يـصــفـنـا الـشــاعـر بـجـسم

البغال وأحالم العصافير 
هل من يـرى أن خـطــوتـنـا األولى هي
إعادة اللحـمة العـراقية وتـرك الدبابة
ــســحـاة والــطـائــرة وتــرفع الــقـلم وا
طلب الـسويد وفـنلـندا اإلنـضمام الى
حــلف الــنــاتــو أقــوى من قــرار إعالن
حرب على روسـيا فقـد تخلى الـبلدان
عن احلــيـــاد و أنــضــمـــا الى الــغــرب

الكاوبوي .
صيبة وضوع أكبر وأشد عمقاً  وا ا
في العـراق  كـالـكومـيـديـا األنسـانـية
لألديب األمـــيــــركي األرمـــني األصل 
الــــفـــاســــدون في الــــعـــراق ال تــــزيـــد
نسـبتـهم في أحـسن األحوال عن 5-8
ــئــة , من أبــنـــاء الــشـــعب ولــكن بــا
االأغـلـبـيـة صـامـتـة ألسـبـاب مـتـعـددة
ـعـجزة  والى ما شـاء الـله وحتدث ا
وصل تعداد السكان 42 مليون نسمة
ولـكن أنـحن شـعب واحـد وأبـنـاء أمة
ــرحــوم واحــدة   أبـــداً فــقـــد قــسـم ا
الزعيم عـبد الـكر قـاسم العراق الى
طـوائف وواليـات وطــوائف  في عـام
1959حـــــــدث خـالف كـــــــانـت إيـــــــران
اخملـطـئـة فـي شـؤون حـسن اجلـوار 
ولـــكن الــــزعـــيم وبـــدا الــــســـعي حلل
اخلالف ســلـمــيــاً أو بــتـســويــة وديـة
حـشـد جـيـشـه وكـنت فـيه مالزم ثـاني
دروع شرق العراق حتى تدخل عقالء

بـــحق زوجـــهـــا األمـــر الـــذي يـــتــطـــلب
إجــراءات قــانـونــيـة تــتـنــاسب مع واقع

احلياة األسرية.
ـبادرة الـقانـونـية واإلنـسانـية إن هـذه ا
تـدل على اهتمام مجلس القضاء األعلى
بـظاهـرة العنف األسـري واألسرة سـعياً
مـنه لـلـحـد من هـذه الـظـاهـرة والـقـضاء

عليها بالطرق القانونية
واحلضارية.
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ـؤديـة الى الـعنف وتـتـداخل األسـبـاب ا
األســــري بـــالـــدوافع احملــــركـــة نـــحـــوه
ــسـاعــدة عـلـى تـأجــيـجه وبــالـعــوامل ا

كن تلخيصها إلى اآلتي: حيث 
1- الـعـادات والتـقالـيد: إن لـكل مجـتمع
عـاداته وتقـاليده الـتي أصبحت وكـأنها
قـوان مـلزمـة من ضمـنهـا اجليـد وغير
اجلـيـد حـيث ان هـناك أفـكـارا مـتـجذرة
لــدى الــكــثــيــرين حتــمـل بــ طــيــاتــهـا
األصــول اجلـاهـلـيـة مـثل الــتـمـيـيـز بـ
الـــذكـــر واألنـــثـى االمـــر الـــذي قـــلل من
مـكانة االنثى في اجملتـمع مقابل تعظيم
الــذكـر وهــنـا يـكــون اجملـتــمع الـذكـوري
ارسة العنف ضد االنثى يـعتمد على 
رغـم عـــدم ارتـــكـــابـــهـــا أي فـــعل ســـوى

جنسها.
وتـطـبـيـقـاً لـذلك قـرار مـحـكـمـة الـتـمـيـيز
االحتـادية الـذي جاء فـيه (لدى الـتدقيق
ـقـدم ضـمن ـداولـة وجـد أن الـطـعن ا وا
ـدة الـقانـونـية قـرر قبـوله شـكال ولدى ا
ـمـيـز وجد عـطف الـنـظـر عـلى احلـكـم ا
أنه صـحـيح ومـوافق لـلـشـرع والـقـانون
أن الـثابت من الـتحقيـقات التـي أجرتها
مـيز وضـوع حلق الـضرر بـا مـحـكمـة ا
عــلــيــهـا تــتــمــثل بــإهــانـتــهــا وســبــهـا

ظـاهـرة الـعـنف األسـري أصـدر مـجلس
الـقضاء األعلى البيان رقم (9) في /10
ــتـضــمن تـشــكـيـل مـحــكـمـة  1/2021ا
مـتخـصصـة بالنـظر في قـضايـا العنف
االســري ومــحــكـمــة جــنح لــلــنــظـر في

قضايا العنف االسري
ويــسـاعـد تـشــكـيل هـذه احملــكـمـة عـلى
مـــكـــافـــحــــة جـــرائم الـــعـــنف االســـري
ومـعاقبـة مرتكـبيهـا كما أنه يـضع آلية
ـسـاعـدة الـضحـايـا الـذين تـقع عـلـيهم

ة العنف األسري. جر
حـيث ان مـحـكـمـة التـحـقـيق اخملـتـصة
بـالـتـحـقـيق في جـرائم الـعـنف األسري
تـطـبق القـوان الـنافـذة ومنـها قـانون
الـعـقـوبـات الـعـراقي رقم (111) لـسـنـة
ـعـدل وقـانـون رعـايـة االحداث 1969 ا
ـشرع رقم (76) لـسـنـة 1983 ذلـك أن ا
الـعراقي لم يـصدر قانونـا للحـماية من
الـــعــنف االســري وان الــتـــحــقــيق في
جـرائـم الـعـنف االسـري يـتـطـلب األخـذ
بــنــظــر االعــتــبــار طــبــيــعـة الــعـالقـات
الــزوجــيــة واألســريــة خــصــوصــا إذا
كـانت الشـكوى مقـدمة من قـبل الزوجة

ان ظـــاهــــرة الـــعـــنف األســـري ال تـــعـــد
بـالظاهرة احلديثة إذ يـعيش مجتمعنا
الـيـوم أجـواءً ملـيـئـة بـالتـوتـر جـراء ما
ألـم بالـعراق من أحـداث أمـنيـة وحروب
مــتـعـاقــبـة أثــرت في اجلـانب الــنـفـسي

جملتمعه.
إن مــشــكـلــة الـعــنف االســري بـالــعـراق
أخـذت تـشوه احلـيـاة االجتـمـاعيـة فيه
عاجلـتها فـكان ال بد من إيـجاد حلـول 
وقـد تعددت الـدراسات والبـحوث بشأن
ذلـك بـوصــفه صــورة من صــور الــقــهـر

اإلنساني.
وهـنا كان جمللس الـقضاء األعلى الدور
ــهم والــكـبــيـر والــفـاعـل في مـعــاجلـة ا
حـــاالت الــعـــنف االســري في اجملـــتــمع
ـانـاً مـنه بـدور االسـرة في الــعـراقي إ
بــنــاء مـجــتــمع ســلـيـم ومـتــكــامل وقـد
جتسد اهتمام اجمللس بإصداره البيان
ـــــتــــضـــــمن ـــــؤرخ في 31/5/2021 ا ا
تـشـكــيل مـحـكـمـة حتـقـيق مـتـخـصـصـة
بالنظر في قضايا العنف األسري يكون
مقرها في مركز كل منطقة استئنافية.
وتــأكــيــداً عــلى تــشـدده عــلى احلــد من

الـى الــطالق عــدم تــوفــر فــرص الــعــمل
لـلـزواج وعدم تـوفر الـوظـائف للـزوج
ردود وان وجـدت فـرص عـمل فـتـكـون 

شهري 
مـحـدود ال يـكـفي لـسـد احلـاجـة في ظل
ارتـــفـــاع األســعـــار وارتـــفــاع فـــواتـــيــر
ــتـطــلـبـات األخــرى (الـدواء والــطـعـام ا

عيشة).  وا
 - 6الكحول واخملدرات:

إن تـعـاطي الـكـحـول واحلـبـوب اخملدرة
واخملـدرات بـأنـواعـها وكـذلك الـعـقـاقـير
ـنشـطة لهـا تأثيـر نفسي وعـقلي سيئ ا
عــلى الـشـخص بـشـكل يــجـعـله يـتـعـود
عــلى الــسـلــوك الـعــدواني وان االدمـان
عـلى ذلك يـعـد سـبـبـا مـهـمـا في ارتـكاب

العنف ضد افراد اسرته.
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لــقــد كــانت الــبـدايــات االولى النــتــشـار
مـصــطـلح الـعـنف االسـري بـالـعـراق في
ــاضي وازداد ســبـــعــيــنــيــات الــقــرن ا
انـتـشـاره في تـسـعـيـنـيـاته حـيث كـانت
ــســمــيــات أخــرى كــالــعــنف تــوصـف 

العائلي.
وان اغـلب الـتـشـريـعـات قـد صـدرت قبل
ـصــطــلح هــذا الــتــاريخ لــذلك لـم جنــد 
ـشرع الـعـنف  في تـشـريـعـاتـنـا اال ان ا
الــعــراقي لـم يـغــفـل عن اعــطــاء االسـرة
مـكـانة مـهـمـة في تشـريـعاته فـنـجد انه
قـام بتوفير احلمايـة اجلنائية لها حيث
تـــبــنى عـــدة نــصـــوص يــظـــهــر فـــيــهــا
مـعاجلاته القانونية للحماية من العنف
االســري وخلــصــوصــيــة الــعـالقــة بـ
ُـشرع بـعنـاية في أفـراد االسرة تـعامل ا
الـقـضايـا الـتي تنـشـأ بيـنهـم جاعال لـها

احكاما خاصة. 

ـستـقـبل ولن يسـتـطيع الـضـعف في ا
الـدفاع عن نفسه ويكون عرضة للعنف

بكل أنواعه.
5- األسباب االقتصادية:

وهـي تمثل الـسبب الرئـيس في العنف
تـفاعل األسـري كـونهـا تـمثل الـعامـل ا
مع غـيـره من الـعوامل الـنـفسـيـة التي
تـؤدي الى ضـرب الرجل لـزوجته وذلك
لــقـلــة الـدخـل السـيــمـا في مــا يـتــعـلق
بــــارتـــــفــــاع االســــعــــار والـــــتــــضــــخم
االقــتــصــادي والــلــذين يــهــددان كــيـان
ــا يـــفـــرزانه من األســـرة واجملـــتــمـع 
نــــتـــائج مــــدمـــرة لالقــــتـــصـــاد واألمن
والـتـمـاسك والـسلم االجـتـمـاعي وهذا
يـكـثر في الـبـلدان الـتي تـشـهد نـزاعات
مـسلحة وحروب وتكثر فيها انتهاكات

حقوق اإلنسان.
كـمـا أن الـعامل االقـتـصـادي يؤدي الى
عيـشة لألسر الفقيرة تـردي مستوى ا
حـيث يكون من الصعب احلصول على
ـة التي لـقـمة الـعيش أو احلـياة الـكر
حتـفظ لـلفـرد كرامـته االنسـانيـة والتي
جتـــعل الـــرجـل بــســـبـــبه يـــصـب جــام
ــرأة بـفــعل الــنــفــقـات غــضــبه عــلى ا
االقــتـصـاديــة الـتي تــلـزمه عــلى إعـالـة

زوجته وأطفاله واإلنفاق  عليهم.
وقـد أشـارت هـيئـة الـبحث االجـتـماعي
الــتــابــعــة لــدائــرة الــعالقــات الــعــامــة
والـــشــؤون الـــقــانــونـــيــة في مـــجــلس
الـقضاء األعـلى في إحصائهـا السنوي
كـاتبـها في مـحاكم األحوال اخلـاص 
الـشـخصـية واألحـداث ومكـاتب دراسة
الـــشــــخـــصـــيـــة لـــرئــــاســـات مـــحـــاكم
االسـتئناف االحتادية كافة لعام 2020
الـى ان من ضمن األسـبـاب الـتي تؤدي

ـميـز وان ذلك ثابت وضـربـها من قـبل ا
من خـالل الــبــيــنــة الـشــخــصــيــة الــتي

استمعت اليها احملكمة). 
2- األسباب البيئية:

إن الـــضــغـــوط الــبـــيــئـــيــة اخملـــتــلـــفــة
سكن) (ضـوضاء ازدحام سوء حـالة ا
تــــعـــد أســــبــــابـــاً تــــدفع الـى الـــعــــنف
ـشـكالت البـيـئـية الـتي تـضـغط على فـا
االنــســان تــتــســبب في إحــبــاط الــفـرد
حـيث ال تسـاعده عـلى حتقـيق ذاته فإن
ذلـك يـدفــعه نــحــو الــعـنـف ويـؤدي الى
انـفجـاره وقيامه بـاالعتـداء على من هو

اضعف منه من أفراد أسرته.
3- األسباب الثقافية:

ـباشـرة الـتي تؤدي تـعـدُّ من االسبـاب ا
الـى ظهـور الـعـنف داخل االسـرة حيث
أن اجلـهل وعدم مـعرفـة كيفـية الـتعامل
مـع الـطـرف اآلخـر وعـدم احـتـرامه يـعـد
عـامال اساسيـا للعـنف وهذا اجلهل قد
يــكـون في جـمـيع أفـراد االسـرة اضـافـة
ــسـتــوى الــثــقــافي لـالسـر الـى تـدنـي ا
واالفــــراد واالخـــتالف الــــثـــقــــافي بـــ
الـزوجـ وباالخص اذا كـانت الـزوجة
ـا يـولـد التـوتـر وعدم اعـلى مـسـتوى 
الـتـوازن كـردة فـعل لـه فـيـحـاول الزوج
تـــعـــويض هـــذا الـــنـــقص بـــاحـــثـــاً عن
كن انـتقاصـها فـيها ـناسـبات الـتي  ا
واســتـصــغـارهــا بـالــشـتم واالهــانـة بل

وحتى الضرب.
4- األسباب التربوية:

إن أسس الـتـربـية الـعـنيـفـة التي يـنـشأ
ـا تكـون هي من ولدت عـليـها الـطفل ر
ـستـقبل الـعـنف لديه وقـد جتعـله في ا
ضــحـيـة له حــيث تـكـون له شــخـصـيـة
ضـــعــيـــفــة مـــا يــؤدي الـى ازديــاد هــذا
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رض الهولندي العراق وا
ـرض الـهـولـنـدي أو يـشـيـر مـصـطـلح ا
ـوارد لضعف األداء االقـتصادي لـعنة ا
ـوارد الطـبيـعيـة مقـارنة لـدول غنـيـة با

وارد. بأخرى فقيرة لهذه ا
ـالــيـة الـتي ويــؤدي االرتـيـاح لــلـوفـرة ا
وارد جتـنيها البلدان من بـيعها لهذه ا
إلى الــتــأخــر في مــجــاالت اقــتــصــاديـة
أخـــرى مـــثـل الـــزراعـــة والـــصـــنـــاعـــة
ـورد أثر والـسـيـاحة. فـإذا تـضرر هـذا ا

آثارًا جسيمة على كل البالد.
وفي الـعراق فإن الـنفط يشـكل أكثر من
ـائـة من إجمـالي الـدخل الـقومي 90 بـا
بـيـنـمـا تـشـهد قـطـاعـاتٍ أخـرى تـراجـعًا
مـلـحوظًـا الزراعـة مثال وحـسب تقـرير
الــعــراق الــوطــني الــســادس التــفــاقــيـة
الـتنوع البيولوجي لسنة 2018 شهدت
ـساهمة بـالناجت احمللي انـخفاضا في ا
ـــائــــة عـــام 2013 إلى 3.1 من 4.2 بــــا

ائة عام 2016. با
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فـي تشـرين األول 2021 وقـبـيـل انـعـقاد
ـنـاخ في غالســكـو قـدم الـعـراق قــمـة ا
ــثـال بــالــســيــد رئــيس اجلــمــهــوريــة
وتـــبـــنــاه مـــجـــلس الــوزراء مـــشـــروعــا
ُناخي واجهة آثـار التغـيّر ا لـلتصـدي 
ورغم أن الـعراق متأخر بأشواط للحاق
بـــركب الــدول الـــتي وصــلـت خلــطــوات
ــضــمــار إال أنــنــا مــتــمـــيــزة في هــذا ا

الـعـراق مـنـذ سـنـوات إال أن االهـتـمـام
ناخي بدأت سـألة التغـير ا الـشعبي 
بـقـوة مـنـذ تـوالي الـعـواصـف الـرمـلـية
عـلى قطـاعات واسعـة في البالد صيف
هــذه الـــســنــة تــزامن مــعــهــا حــوادث
جـفاف لـبحيـرات ساوة وحمـرين ونهر
ديـــالى وهــور أبـــو زرك ومــســاحــات

هائلة من األهوار عمومًا.
إن نـذر اجلفـاف هذه هي رسـل حتذير
مـن كــــــوارث أســـــــوء ألن اجلــــــفــــــاف
ــيــاه والـــعــواصف الــرمــلـــيــة وشح ا
سـيلـقيـان بثقـلهـما عـلى األمن الغذائي
لـلـمـواطن الـعـراقـي وسـيـؤثـران بـقوة
ـزيــد من الـفــقـر فـي دفع الـعــراق إلى ا
والـهجرة وانـتشار األوبـئة واألمراض
الــتي لم يــشـهــدهـا الـعــراق قـبـال كـمـا
سـيـلـقي بـظالله عـلى قـطـاعـات الـعمل
والـزراعة والـصناعـة وتؤثر حـتما في

إذا كـــان تــصـــريح األمــ الـــعــام لأل
ـتـحدة الـسـيـد أنطـونـيو غـوتـيريش ا
بـتاريخ  21 مارس  2022 قـد مرّ مرور
الـكـرام عـلى الـكثـيـر من احلـكـومات في
الـعـالم فـإنه يجـب أن يضـرب نـواقيس
اخلــطــر فـي بــلــدٍ مــثل الــعــراق يــقــول
ـتـمثل الـسـيـد غـوتـيـريش: إن الـهـدف ا
ر فـي احلفـاظ على  1.5درجـة مئـوية 
ــرحــلـــة حــرجــة وهــو في "الــعــنــايــة
" محـذرا من أننا "نـسير نـائم ـركزة ا

حول كارثة مناخية."
والـعراق خـامس أكثـر البـلدان هـشاشة
ُـناخـية وفق الـتقـرير جتـاه الـتغـيرات ا
ـية الـسـادس لـلـتوقـعـات الـبـيـئيـة الـعـا

نطقة غرب آسيا.
فـــهل أعـــدّ الـــعــراق عـــدّته لـــلـــقــادم من

األيام?!
 jD)« »UOſ

ورغم كـل هـذه الــتــحـذيــرات الــعـلــمــيـة
ـية والوطنيـة إال أن العراق يغيب األ
عــــنه تـــمــــامـــا رسم خــــطط الـــطـــوار
ـلف الــدقـيق ــعـاجلـة هــذا ا الــعـاجــلـة 
واحلـسّاس وفي تـقريـر العـراق األخير
لـلـمـسـاهـمـات احملـددة وطـنـيـا لـلـعـراق
ــنـاخ وفــقـا لالتــفـاقــيـة بــشـأن تــغـيــر ا
ناخ اإلطـارية واتفاقية باريس لتغير ا
أشــــار الـــعـــراق إلـى أن غـــيـــاب الـــدور
الـــبــيــئي نـــاجت عن انــشـــغــال الــعــراق
ــــــحـــــاربـــــة اإلرهــــــاب والـــــظـــــروف
االقــتـصـاديـة الـصــعـبـة الـتي خــلّـفـتـهـا
جـــائـــحــة كـــورونــا إال أنـــنـــا يــجب أن
نـتسـاءل هل لهذه الـتبريـرات من مكانٍ
بــعــد أن سـجـل الـعــراق أعــلى إيـرادات

مالية من بيع النفط منذ عام 1972?! 
نذر اجلفاف القادم إلى العراق 

يــشـيـر الـتــقـريـر الــسـادس لـلــتـوقـعـات
نـطقة غرب آسيا إلى ية  الـبيئية الـعا
دراسـات حذرت مـن جفـاف نهـري دجلة
والــفــرات بـحــلــول عـام 2040 ورغم أن
هــذه الــدراسـات كــانت مــطـروحــة أمـام

بــالـعـلــويـة عــلى كل اجملـاالت األخـرى
ـكن حتديد مـا ينجز وأن تـضع خطة 
مـنـهـا سـنـويـا بـاألرقـام والـنـسب لـكي
يـسهل مراقبة تنـفيذ اخلطة على أرض
الــواقع كــمــا يــنــبــغـي أن تــكــون هـذه
اخلـطة دينـامية مـتالئمة مع الـتغيرات
سـتـقـبـل إضـافة الـتي سـتـحـدث فـي ا
إلى أن تــكـون مــوازنـة تـنــفـيــذ اخلـطـة
مـوازنــة طـوار مـسـتـقـلـة عن مـوازنـة
الــدولــة مـحــددة بـنــســبـة مــئــويـة من
اإليــرادات الـعـامـة لـلــدولـة والتـنـتـظـر
وازنة العامة لـصرفها تشريع قـانون ا

السنوي.
يـعـمل االقـتـصـاديون في الـهـيـئـة على
الـشروع بـخطة لـتحويل االقـتصاد إلى
مـتـعـدد ال يـعـتمـد عـلى مـصـدر وحـيد
ـيل لالستثمار في واقـتصاد أخضر 
اجملــاالت الــتـي تــخــدم الــبــيــئــة مــثل
االســـتــــثـــمـــار فـي الـــصــــــــــــنـــاعـــات
ـــســتــدامــة الـــتــدويــريـــة والــزراعــة ا
والــسـيــاحـة الـبــيـــــــــــئــيـة والــطـاقـة
الـبـديلـة إضافـة لالسـتثـمـار بتـأسيس
مــــنــــاطق مــــحــــــــمــــيــــة والــــغــــابـــات

االصطناعية.
ويــعـمل مـركــز بـحـوث مــتـخـصص من
قـترحة عـلمـاء البـيئـة يتـبع الهـيئـة ا
عــلى تــزويـد جــمـيـع قـطــاعـات الــدولـة
ــنــظـمــات الــدولـيــة بــأرقـام دقــيــقـة وا
ونــسب مـحــددة لـلـتــوقـعــات الـبـيــئـيـة
لـلـسـنـوات الـقـادمـة ومـا مـوجود عـلى

ـكون من ـشروع ا اسـتـبشـرنا خـيـرًا با
بـــنــودٍ غــايـــة في األهــمـــيــة إال أنه ظل
حـبـيس أدراج الـسـيـاسـة ولم يُعـلن عن
ـشـروع ال خـطـوات لـتـنـفـيـذه كـمـا أن ا
يـعـدو كـونه إعـالن غـيـر مـلـزم لـلـجـهات

التشريعية أو التنفيذية.
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بــدءً يـجب أن نـعـتــرف بـأن الـتـأخـر في
ـناخي سـيراكم مـعـاجلة مـلف التـغـير ا
اآلثـار الـكـارثـيـة الـتي يـخـلـفـها إلى أن
رحلـة قد ال ينفع فـيها أي تدخل تـصل 
بـشـري وهـو مـا يـدعـوه علـمـاء الـبـيـئة
ـر على بـنـقـاط الـتـحـول. وأن كل يـوم 
الـــعــراق يـــزيــد مـن حــدة هـــذا اخلــطــر

راحل ال يعلمها إال الله.
وأرى أن أول احلــلـول بـتــشـريع قـانـون
ـنـاخـية ـواجـهـة الـتـغـيـرات ا طـوار 
وإنـشـاء هيـئة مـسـتقـلة تُـعنـى بالـتغـير

ناخي  ا
يـتولى هذا القانون وضع أسس الهيأة
ـسـتقـلـة مـراعيًـا أن تـكون بـعـيدة عن ا
أي تـأثير سيـاسي في تشكيـل رئاستها
وأعـضـائـها وأن تـكـون بكـامل أفـرادها
من االخـتصاصات الـعلميـة ذات الصلة
ــنـاخ من عـلـمـاء بـيـئـة وجـغـرافـيـة بـا
ن لهم باع وقـانون واقتصـاد وطاقة 

بحثي في اجملال.
ــسـتـقـلـة إصـدار تــتـولى هـذه الـهـيـأة ا
خــطـة طــوار لــثالث فـتــرات سـنــويـة
وخــمـسـيـة وعــشـريـة يـجـب أن تـتـمـتع
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 –ومـــعــانــاة االقــتــصـــاد األمــريــكي من
الـسـيـاسـة النـقـديـة للـفـيـدرالي الـتي قد
تـقضي على آمال التعافي بسبب اجتاه
ركزي لرفع الفـائدة لكبح جماح الـبنك ا

التضخم 
 –ومـعـاناة دول أوروبـا من ارتفـاع حاد
عـيـشـة بسـبب أزمـة الـغزو في تـكـلـفـة ا

الروسي ألوكرانيا 
 –عالوة عـلى معـاناة الـدول األكثـر فقرا
من أجـل تدبير إمدادات الـغذاء والطاقة
وقــــد يـــصل الــــوضع فــــيـــهــــا إلى حـــد

اجملاعات.
ـوضـوعيـة وباسـتـشراف مـسـتقـبلي و
ــعــرفــة الــعــلــمــيـة مــبــني عــلى اسس ا
ـتــراكـمـة اضـيف الى مـا ــنـهـجـيـة  ا وا

غمارها دول العالم: والتي تتضمن :
  –مـعـانـاة الصـ من قـيـود تسـتـهدف
الــقــضــاء عــلى ساللــة أومــيـكــرون من

فيروس كورونا 

فـي ظل تـســارع االحـداث والــتـحــديـات
قال الذي ـية ; حدد ا والـتطورات العا
كــتـبه كـريس جـايــلـز أربـعـة أنـواع من
ــعــانـاة االقــتــصــاديـة الــتي تــخـوض ا

الـنهـضوي احلضـاري ( الذي سـتقوده
الحـقـاً  احلـضارات الـنـهـضويـة احلـية
ـتقـدمـة علـميـاً وتنـمويـاً وحضـارياً ) ا
ي اقـــتــصـــادي جــديــد الـى نــظــام عـــا
ـنهـجيـة اقتـصاديـة وادوات وانظـمة
وعــمالت مـالــيـة واقــتـصــاديـة جــديـدة

وحتالفات دولية  جديدة  !!!
وهـو ما نستهـدفه لتوجيه فـكر وعقلية
الـية الـقيـادية الـنخـبـة االقتـصاديـة وا
فـي الـعــراق واهــمــيــة دراســة وتــبــني
االولـــويـــات عـــلـى اسس مـــنـــهـــجـــيـــة
ومــوضـوعــيـة والـتــمـحــور احلـضـاري

النهضوي االقتصادي والتنموي.
ـــــالـــــيـــــة { بـــــاحـث في الـــــشـــــؤون ا

والتنموية
 

قال كريـس جايلز احملترم ذكـره كاتب ا
هـناك ارهاصـات معانـاة خامسـة للدول
االكــثـر غـنى ونـفـوذ في الــعـالم ومـنـهـا
بــعض دول اخلــلــيج ودول اوبك بــلص
ــواقف تـالحظ عن كــثب في طــبــيــعــة ا
ــتـغـيـرة بـاجتـاه ــصـالح والـنـفـوذ ا وا
االســتــيـعــاب  والــتــمـحــور احلــضـاري
ي اجلـديد  في ازاء حـركـة النـظام الـعا
سـتقبل الـتفـكير  االسـتباقي لـلواقع وا
وخـطوات عـمليـة تفـسره واقع االحداث
والـــتــحـــوالت االقـــتــصـــاديــة واجلـــيــو
اسـتراتيجيـة واجليو اقتصـادية وتغير
ــنـاخ والــبـيــئـة  وغــيـره  في بــنـاء او ا
صــــيـــروة تــــغـــيــــيـــر مـالمح الـــنــــظـــام
ي والــــتــــحـــول االقــــتــــصــــادي الــــعــــا
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بغداد

ركز أرض الـواقع. والدور األكبـر لهذا ا
ـعــلـومــة ألكـبــر عـدد هــو إتـاحــة هــذه ا
ـكن من اجلـماهـير عن طـريق وسائل
اإلعـالم ووسائل التواصـل االجتماعي.

كــمـا يـعـمل الـقـسـم الـقـانـوني عـلى مـد
ـنـظـمات جـسـور الـتـعـاون الـدولي مع ا
الــدولـيــة لـتــأسـيس عــمل دولي رصـ

ولـيفتح الباب لنيل العراق استحقاقاته
من الـتعويضـات ونقل التكـنولوجيا من
تـقدمة وفـقا لالتـفاقات الـدولية الـدول ا
الـبيـئية. أمـا في الداخل فـيقتـرح القسم
الــقــانــوني الــتــشــريــعــات الــضــروريــة
حلـمـايـة البـيـئة الـعـراقـية. ويـعـمل على
ـكن أن يترافع تـأسيس مـحاكم بـيئـية 
فـــيــــهـــا األفـــراد ضـــد آخـــرين أو ضـــد

احلكومة كخصم.
ويـنبـغي أن تضم الـهيأة اخـتصـاصي
في الـطـاقـة الـبـديـلة ولـو بـالـتـعـاقد مع
االخـتـصـاصـيـ في الـبـلـدان الـنـاجـحة
رّ ـشاريع الطاقة البديلة.إن كلّ يوم 
عـلى الـعـراق سيـكـون نـتيـجـته سـنوات
ثـــــــــقـيـلـة ال نـتـمـــــــــــنى أن تـمـر عـلى
بــــلـــد الـــســــواد ونـــحن نــــتـــحـــدث عن
عـــــــــــقـــود قـــريــبـــة إذ أن الـــســـنــوات
الـــقــادمـــة ســتــــــــــــكــون أقـــسى وأمــرّ
ورغـــــــــم أن الـفــرصــة مـتــأخـرة إال أن
قــطــار اخلالص لــلــحــاق بـركـب الـعــالم
األخــضــــــــــر مـازال يــنـــــــــتــظــر فـمن

يقرع األجراس قبل حلول الكارثة?!

ÆÆÎU¹—uŁ ÊuJ¹ 5Š dŽUA «

ÎUł–u/√ »«uM « dHE

اضي يـوم (استـضفـته) في سجن ـظفـر النـواب الى ستـينـيات القـرن ا تعـود عالقتي 
ركـزي قادمـا من (نقـرة السـلمـان) وشاركـني فراشي فـي مخـزن بطول (3ْْ في بغـداد ا
ـقدم عـبد وا 4م) كـان يضم مـكـرم الطـالبـاني الذي صـار في الـسبـعيـنات وزيـرا لـلري 
ظلي ومدير اخلطوط اجلوية العـراقية وصباح خيري شقيق القائد النبي قائد قـوات ا
الشيوعي زكي خيـري..وأنا الذي كنت أصغـرهم بكثير.وكـنّا نسهر ويـغني ويعزف على
العـود بلـسانه!..لدرجـة أن العـريف (ابو سـكينـه ) حارس السـجن كان يـأتي ويشـاركنا
الـغـنــاء بـطـور داخل حـسن..وكـانت تـلك من اجـمـل لـيـالي الـعـمـر..وان كـانت في أقـسى

سجن!.
أحــــبــــبت مــــظـــفــــر في مــــراهــــقـــتـي وكـــنـت اكـــتـب مـــقــــاطع مـن اجـــمـل أشـــعــــاره في
الغـزل  بـقـصاصـات ورق وابـعث بـها الى (حـبـيـبتـي)..التي بـعـثت لي يـومـا بقـصـاصة
ظـفر الـنواب!)..فـقلت:يا ورق  فيـها سطـر واحد:(حـبيـبي قاسم..هـذا الشـعر مـو ألك..

آلهي..وصل مظفر حتى الى بنات الشطرة!.
في احلــلـقــة األولى أشـرنــا الى أنـنـي ذهـبت الى دمــشق عـام 2008 مــدعـوا حلــضـور
وأن الفـنانـة هديل كـامل والـفنـان كوكب حـمـزة لهـما الـفضل في مـؤتمـر للـطب النـفـسي

ظفر النواب..الذي نستكمله اآلن. حتقيق لقائي 
×××
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غـني..والرسّام ال بـد ان يكون للـحب نصيـب كبير في قـلت له: مثل مظـفر..الشـاعر..وا

حياته برغم الغربة ومشاكل السياسة والنضال.
تورّد وجهه قـليال" ح القيت عليه السؤال فاجاب ان أول جتربه له في احلب كانت في

شارع الرشيد.
( كانت سيارتـها زغيره..والشارع مزدحـم..والدنيا حاره..التفت الـيها فرأيت حبات من

نديلي ) . العرق تسيل على خديها..حلظتها تمنيت ان امسحها 
- والى اين وصلت قصة أول حب? 

+ قطعها عام  ) 63يقصد االنقالب البعثي )
-وهل صمت عن احلب ?

+ ابدا"..فقد احببت كثيرات.
عقول ان ال تكون ب الكثيرات واحدة يختارها قلبك لتكون زوجتك ? هل من ا -اذن 

صفن مظفر الذي لم يتزوج في حياته وقال لي ما يحتاج الى حتليل نفسي:
+ انا اهرب من التي تبغي الزواج مني أو تطلبه بلسانها !

وعزا السـبب الى ان " الشاعر يحتاج الى فراغ هائل وليس الى صخب ". وأكد لي انه
ــــيـــزة طـــلب أن ال أبـــوح لـــيس بــــنـــادم عـــلى عــــدم زواجه( واسّـــر لي بــــقـــصـــة حب 

بها..وسأبقيها سرّا )  ألن الزواج ـ في قناعاته ـ صخب ووجع رأس.
وقد يكون لهـذه احلالة أكثر من حتليل غير الذي قاله  منها : ان مظفر قد كرّس حياته
الشـبـابيه لـلـسيـاسـة والـنضـال  وانه اراد ان يـتفـرغ لـهمـا وال يـربط نـفسه بـأي الـتزام
ا يرجع ذلك الـى انه يتمتع بـ " يقظة ضمـير " تنبهه الى ان ال يحمّل اآلخرين آخر. ور
" الـزوجـة حتـديـدا" مـسـؤولـيـة مـا يـصـيـبه من االم ونـكـسـات وال يـريـد لـهم أن يـتـعـذبـوا
بسببه. أو انه وجد نفسه ان الذي يتزوج " النضال " ال يصلح ألن يتزوج امرأه تكون "
ا انـه كان في شـبابه شـخصـية نـرجسـية..وهـذه من خصـائصـها ضـرّه " متـعبـة. أو ر
انهـا ترفض ان يتـوحّد بـها احد ألنـها متـوحده " متـزوجة " بذاتـها فقط . وقـد يكون ـ ال
وجد ان ال ـا اصابه هـو من ضـيم  ال يريـد ان يـجني عـلى ابـنه  ـعـرّي  شـعـوريا" ـ كـا

احد يطيقه غيره  فاشفق على ابن احسن اليه بأن ال ينجبه!.
ومع ذلك فقد منّ علـيه القدر بولد يقوم على خـدمته لم تنجبه له زوجة هو شاب سوري
في الـثامـنة والعـشرين من عـمره اسـمه " حازم الـشيخ " خـريج اداب قسم االثار دمث
ا يـفعل الـولد ألبـيه..يقـول أنه تعـرف على األخالق مهـذب السـلوك يـرعى مظـفر اكـثر 
عـجب  وتـطور االعـجاب الى صداقـة قويـة حتى صار يـسكن معه مظـفر كـواحد من ا
في شقـته ( تعـود لسوري يـسكن فـيها مـظفـر دون مقـابل ) وليس صحـيحـا" ما قيل ان

الشقة منحها له هذا احلزب أو ذاك أو هذه احلكومة أو تلك.
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رض أن االطبـاء قـالـوا له انه مـصـاب  ـتـني في مـظـفـر كانت الـصـدمـة الـرابـعة الـتي آ
بـاركـنــسـون( الـشـلل الـرعـاشـي الـنـاجم عن نـقص فـي خاليـا الـدمـاغ)..فـأخـذت اراقب
حركـة يده ووجـهه.كـان يرفع كـوب الـشاي ويـشـربه دون أن ترتـعش يـده وال يبـدو على
غـيـر ان اعراضـا خـفـيـفة كـانت تـبـدو عـليـه في ثقل ـرض وجـهه اعراض واضـحـة من ا
ـا طلـبت منه ان يـكشف لي عن الـسبب اجاب: " مشـيته وارتـعاشات خـفيـفة احـيانا".و
ـرض بـاركنـسـون وانا ال اعـتـقد ذلك " ..قـالـها مـكـابرا االطبـاء يـقولـون انـني مـصاب 
..السكّر واضاف كميـة من السكّر في كوب الشـاي فقلت له: جتنب السمّـ االبيض

لح فاجاب أنا ال اشكو من السكّر.. وبدا لي أنه عنود حتى مع النصائح الطبية. وا
ـكن أن تـموت في وت وتـعـرضت الى مـواقف كـثـيـرة كـان  قـلت له: انك مـتـمـرد عـلى ا

واحد منها.
واعتقد ان هناك قوة حترسني. وت باستمرار اجاب : كنت اجنو من ا

-وهل تؤمن بالله ?
+ لدي يق بوجود قوة خارجية حترسني  وهي موجودة بداخلي بالوقت نفسه.

- ومن من رجال التاريخ أقرب الى نفسك ?
+ االمام علي وأبو ذر وسلمان الفارسي.

اذا ?   -
ولكن الزمن حاصرهم مثلما حاصر غيفارا. + النهم اعطوا كل حياتهم لقناعاتهم

- ولكن اال ترى أن الثالثة شيعة ?
+ مـا كانـوا في وقـتـهـا كذلـك. وقريب مـني: مـاركس ولـيـنـ وهادي الـعـلـوي الـذي مزج

اركسية بالتصوف في فلسفة التاو. ا
-  وهل لديك فلسفة تؤمن بها ?

+ فـلـسـفــة ابن عـربي..فـلـسـفـة احلب. تـصـور أنــني خـرجت ذات يـوم أتـمـشى في أحـد
شـوارع دمشق وأنا بـهذا العمـر ( والتفت نـحو حازم يسـأله عن عمره مـا ذا كان اربعة
فاجابه: اربعة وسبـع ) وقد خرجت الصبايا من مدرسة ! وسبع أو خمـسة وسبع

ثانوية بالشارع فوجدت بنات دمشق " كلهم حلوين " فقلت بيتا" واحدا" ال غي
( اشكد ذقت بقالوة شغل الشام 

يا شغل بغداد مثلك ما لكيت !)
-فأجـبته مالطـفا: يـا عينـي!..نقّل فؤادك حـيث شئت من الـهوى..طـبعـا" شارع الـرشيد

والسيارة الزغيره وحبات العرق على وجناتها ...
وابتسم مظفر..فرأيته طفال في ابتسامته !

×
مواهب..متعددة!

تلكها: الشعر بنوعيه الشعبي والفصيح  تعدده التي  ـواهب ا وسألته عن سرّ هذه ا
الرسم  الغناء . فاجابني جوابا" ظريفا":

واهب بالش..بل مقابل ما حتملته من اآلم !. + رب العا لم يعطني هذه ا
واهب اآلن ? - وكيف حال هذه ا

واحلنجره بسبب ارتعاش صوتي. + كلها توقفت..الرسم والكتابة بسبب يدي
وتذكـرت سـهـراتـنا فـي القـلـعـة اخلـامـسة وكـيف أشـجـاني حـ غـنى لي (أنت عـمري )

وعزف حلنها بلسانه كما لو كان أمهر عوّاد.
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يقـول مظفـر أنه جاب الـدنيـا وسافر في بـلدان الـعالم فـلم يجد بـلدا" اجـمل من العراق.
ن تـريــد اجـاب: " رسـالـتي الى ـا قـلت له: أنـا عــائـد الى الـعـراق فــحـمـلّـنـي رسـالـة  و
الشـعب الـعـراقي بكل فـصـائـله في جمـلـة واحدة : عـظـوا بـاألسنـان عـلى العـراق فـانتم

وهذه ليست مبالغة ". اينما ذهبتم في العالم لن جتدوا بلدا" مثله
وعن ثقته بأنه عائد اليه: وقرأ لي آخر قصائده عن حبه للعراق الذي اضناه

" يجي  يوم انلم حزن االيام وثياب الصبر ونردّ لهلنا
 يجي ذاك اليوم جلن انا خايف كبل ذاك اليوم تاكلني العجارب "

وختمها ببيت موجع :
" يجي ذاك اليوم..واذا ما جاش ادفنوني على حيلي وكصتي لبغداد !!".

بل كـادت الـدمـعـة تطـفـر من عـيـني..لـيس فـقط خلـوفي ان ال يـرى مـظفـر حـبـيـبـته بـغداد
ـتـوحّد بـالـوطن..فـهو يـوصي ان مـات بـالغـربـة ان يـدفنـوه واقـفا" ولـهذا احلب الـراقي ا

ووجه نحو بغداد حيث هي قبلته!
×××

حاولت وقتها أن اسعى الى حتقيق أمنيته فقلت له:
فماذا تقول ? لو أن حكومة أقليم كردستان وجهت لك دعوة بالعودة الى العراق

فالدعوة وجهت لي من قبل جالل الطالباني. اجاب : لقد حصل هذا فعال" 
وعلـمت ان الـراحل الـكبـيـر الذي نـفـتـقده اآلن..الـسـيد جالل الـطـالـباني كـان قـد قدّم له
الدعوة من على شاشة احدى الفضائيات بصفته صديقا له ال بصفته رئيس جمهورية

ألنه يعلم أن مظفرا سيرفضها ان أتته من سلطة.
×××

ونـخلـته البـاسقه وجـبله ـليء بـالعـجائب والـغرائب ويـبقى مـظفـر النـواب..هور الـعراق ا
صـائب واحملن..وسـيبـقى لنـا منه االشم فـي كبـريائه واسـتقـامة رقـبـته التي لم حتـنهـا ا
برغم أن منـاهجنا تاريـخه االسطوره الـتي سيحـكيها الـعراقيـون والعراقـيات ألحفـادهم
الدراسية بخلت عليه  حتى في تضمينها واحدة من قصائده في حب الناس والوطن.

..وودعته. طبعت على خديه قبلت وثالثة على اجلب
وح ابتعـد عني أمتارا" شعرت بـهاجس ارجف قلبي:أنني سـوف لن ارى مظفرا" بعد
اآلن..فجـادت العـ بـالدمع..ومـا اصدقه حـ يـنهـمر وأنت في الـشـارع ب الـناس في
ـــوذجــهم أمــتع وأوجـع أمــســـيــة دمـــشــقـــيه عن مـــبــدعي الـــعــراق فـي الــغـــربه!..في أ

األسطورة..مظفر النواب!
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بغداد

ـأمـون للـترجـمة والنـشر كـتاب جديـد يحـمل عنـوان (السِّحـر عنـد األقوام السـاميّـة.. أصوله وتطـوره) متـناولًا صدر عن دار ا
ـكـتـبـة الـعـربـيـة كـثـيـرًا لـيـفـتـح نـافـذة تُـنـيـر الـعـقل الـبـشـري وتـمـيط الـلـثـام عن مـا يـجـول فـيه من أفـكـار مـوضـوعًـا لم تـألـفه ا
مختلفة.يـتحدث مؤلف الكتــاب كامبل طومسون في الـدراسات التي ضمها الكـتاب الذي تولى ترجمـته منذر كاظم حس عن
عـتقدات الشـيطانيـة في عقول النـاس متتبعًـا مراحل انتقـالها من جيـل آلخر منذ ثالثة آالف خت األفكار وا نشأة السَّـحر وكيف ترسـَّ
ارسي أعـمال السـحر يـخلطـونهـا بأفـكار دينـيـة تـتعلق سنـة حتى اليـوم لتـترسَّخ في اخلـرافات الشـرقيـة والغربـية مـشيـرًا الى ان 

سيحية أو حتى االسالمية. باليهودية أو ا
ذكورة في األلـواح السومرية والسـريانية الرهبـانية واحلكايات الـعربيـة التـي مـا  ويورد الباحث نصوصًـا من التعويذات السِـحرية ا
ـشعوذون يرددونها حتى اليـوم  بـهدف السيطرة على أفكـار الناس السذج الذين ينقـادون بسهولة لهم موضحًا نجمون وا زال السحرةُ وا

أن السحرة يسعون الى تكريس فكرة أن هناك عالقة ب األرواح والبشر.

رسالة بغداد 
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عروس اإلنتفاضة) و(نهـنهني الليل) ولقد
أثـبت مظـفـر النـواب عـبـر كتـابـته القـصـيدة
الـفصـحى والـقصـيـدة الشـعـبيـة أنه (شـاعر
) بحق ونـذكـر هـنا أن جـمـهور الـقصـيـدتـ
مظفر النـواب الذي أُعجب بقـصيدته (للريل
ثال ال احلصر والتي وحمد) على سبـيل ا

منها:
(( مرينه  بيكم  حمد  واحنه  بقطار الليل
   وسمعنة دك كهوه  وشمينه  ريحه هيل
   يا ريل صيح بقهر صيحة عشك يا ريل

   هودر هواهم  ولك حدر السنابل  كطه))
هـذا اجلـمـهـور قد أُعـجب بـالـدرجـة نـفـسـها
ثال بقصيدته (وتريات ليلية) على سبيل ا

ال احلصر أيضا والتي منها:
((في تلكَ السّاعةِ مِنْ شَهَواتِ اللَّيلْ
  وعصافيرُ الشَّوكِ الذَّهبيةُ تَستجلي

  أَمجادَ ملوكِ العربِ القُدماءْ
  وشجيراتُ البَر تَفيحُ بدفءِ مُراهِقةٍ بدويَّةْ

  يكتظُّ حليبُ اللَّوزِ 
  ويقطرُ مِنْ نهديْها في اللَّيلْ

  وأَنا حتتَ النَّهدينِ إناءْ))
وقــد قــال مــظــفـر الــنــواب  وهــو يــردُّ عـلى
الـذين يـتهـمـونه بـاستـخـدام كـلمـات قـاسـية

وبذيئة: 
((اغفروا لي حزني وخمري 
  وغضبي وكلماتي القاسية 
   بعضكم سيقول بذيئة

   ال بأس
ا نحن فيه)).    أروني موقفا أكثر بذاءة 
ولـقد كـان صالح حـسن دقـيـقـا حـ قال في
مقالته التي عنوانها (( ( 40سنة من النفي
...( ( 40سـنـة من اإلبـداع  حـ يـلـيق إسم
الشـاعـر بنـخلـة عراقـيـة): ((يسـتخـدم مظـفر
اللغة البذيـئة واأللفاظ اجلارحة من دون أن
يكـون بـذيئـاً بـالطـبع ولكن لـيـكون اخلـطاب
على مستـوى احلدث  واألمثـلة أكثر من أن

تعد)).
مظفر النواب والعراق

قــال مـظـفــر الـنــواب ردّا عـلى ســؤال وجَّـهه
إلـيـه أحـد الـصـحــفـيـ حــول الـعـراق: ((كل
العالم جميل)) وأضاف بـعدما غالب دمعة

أشــــرقت فـي عــــيــــنـه ((لــــكـن األجــــمل هــــو
الــعـراق)) وقــال هـو  يـتــحـدث عـن الـعـراق

أرضا ودما وشمسا:
(( ما أظنُّ أرضاً رويتْ بالدَّمِ والشَّمسِ 

   كأرضِ بالدي
   وما أظنُّ حزناً كحزنِ النّاسِ فيها

   ولكنَّها بالدي 
   ال أبكي من القلبِ   

   وال أضحكُ من القلبِ 
   وال أموتُ من القلبِ 

   إال فيها ))
ولـقد ظـلت أمـنـية عـودته إلى الـعـراق وترك
ــنــافي خــلـــفه مــراودة له طـــيــلــة ســنــ ا

 : وسن
((أَيْ إلهي إنَّ لي أُمنيةً 

  أَنْ يسْقُطَ القمعُ بداءِ القلبِ
َنْفَى يعودون إلى أَوْطانِهمْ   وا

  ثُمَّ رُجوعي 
  لمْ يَـعُـدْ يّـذكُرِني مـنـذُ اخْـتَـلَـفنـا غـيـرُ قـلبيْ

والطريقْ 
  صارَ يبكي

((   كُلُّ شيءٍ طَعْمُهُ طَعَمُ الفِراقْ
ونـذكر هـنـا أن اإلعالمي زاهي وهـبـة سأله:
مــاذا بـــقي من الــعــراق فـــيك بــعــد كل هــذه
الـسنـوات فـاجـاب: ((كل شيء أنـا مـنه ولو
ا اخـترت غـيره خُيـرت أن اختـار أي وطن 
تـاعب هو طينة آسي وا هذا الوطن رغم ا
قـــادرة عــلى اخلــلـق في الــنــحـت والــشــعــر
وحتى في العقلـيات العلمـية ولذلك مطلوب
ـنـافـي يـبـعث تــدمـيـر الــعـراق)) وظل مـن ا
بـسـالمه إلى بالده احلــبـيــبـة بــالـغم من كل

شيء:
((يـا طــيـرَ الـبــرقِ الـقـادمَ من جــنّـاتِ الـنَّـخلِ

بأحالمي
  يـــا حــــاملَ وحي الـــغـــسـقِ الـــغـــامضِ في

الشَّرقِ
  على ظلمةِ أيّامي
  إحمل لبالدي

  ح ينامُ النّاس سالمي(( .
شؤون خاصة

ـــ أدلى مـــــظــــفــــر الـــــنــــواب بــــصـــــوته في
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في غــنـائـهم  وتـكـشف لي مـنـهم عـالم مـهـمل
لـوء بـاجلـمـال من الـصـعب  ان ولـكن عـالـم 

ا بديال عنه"ص 46 جتد عا
وكـان لـلـسـجن مـفـعـوله عـلى مـظـفـر الـنواب 
ففي عام  1961كـان مظفر النواب موقوفا في
مــوقف الــســراي الــضــيق فـي غــرفــة ضــيــقـة
مـخصصـة للسـياسيـ يقول فـاضل العزاوي
"فـي مثل هذا اجلـو اخلانق لالنفـاس يبدأ في
الـلـيل مـظفـر الـنـواب بالـغـنـاء الذي يـكـون قد
تـنـاول قـبل ذلك فـنجـان من الـقـهوة مـخـلـوطا
بـقليل من الزيت يعده صديقه سعد احلديثي
ـولع بـالـشعـر الـشعـبي (مـريـنه بيـكم حـمد\ ا
واحـنـا بـقـطـار الـلـيل\ واسـمـعـنه دك اكـهوه\
وشــمـيــنه ريــحـة هــيل\ يــا ريل صــيح بـقــهـر
يـاريل\ صـيـحت عـشك يـا ريل\ هـودر هواهم
ولـك\ حـــدر الـــســـنـــابـل كـــطه\ انه ارد الـــوك
حلمد\ ما الوكن لغيره\ يجفلني برد اصبح\

وتلجلج الديره)
كـانت اغـاني مـظفـر الـنواب تـمـنح احتـشـادنا
في تـلك الغرفة  الضيـقة طابع احلفل وتنسي

عتقل وطأة الزمن" ا
االقصوصة الشعرية  والقصيدة  الغنائية

يـبـني مـظـفر الـنـواب عـماراتـه الشـعـريـة على
ـتــلـقي ــوسـيــقي لـتــصل الى اذن ا االيــقـاع ا
كــقـصـيــدة غـنــائـيـة كــمـا يــسـتـخــدم الـنـواب
االقــــصــــوصــــة الــــشــــعــــريــــة (احلــــوار بـــ
الــشــخــصـيــات) عــلى االخص في الــقــصــائـد
الـسـيــاسـيـة الـتي تـعـبـر عن جتـارب الـشـاعـر

ة. القاسية وما عاشه من محن مؤ
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يـقـول دافـنـشي "الـرسم شـعـر يـرى وال يـسمع
وان الـــشــعــر رسم يــســـمع وال يــرى" ويــؤكــد
ـؤلف (حاكـم احلداد)  علـى العالقـة الوثـيقة ا
كن (الفن االدبي والفـن البصري) "-و مـا ب
لــلـرسـام ان يـرسم افــكـاره بـااللـوان في حـ
الـشاعـر يرسم افـكاره بـالكـلمـات وهذا يـعني
(الـــرســام والـــشــاعـــر) يــرســـمــان ان االثـــنــ
افـــــكــــــارهــــــمـــــا رســــــمـــــا وان اخــــــتـــــلــــــفت
الــتــفــصــيالت"ص  ? 58كــمــا تــداخل الــرسم
ــوسـيـقى بــالـشـعــر عـنــد الـنـواب كــتـداخل ا
بــالــغــنــاء "كــان مــظــفــر الــنــواب يــزاوج بــ
مـخيـلته الشـعرية ومـخيـلته البـصرية بـاتقان
تــام" وكـمــا يــذكـر عــقـيل عــبــد الـكــر حـبش
اجلـنابي ( ان مـظفـر النـواب كانت لـديه غرفة
خـاصــة به داخل سـجن احلـلـة يـدرس فـيـهـا

فنون الرسم وآداب اللغة العربية)
امــا حتت عــنــوان (الــشــاعـر واحلـب) فـإن كل
الــعــشـــاق في الــعــراق يــحــفــظــون ويــرددون
قـصائـد ديوان (للـريل وحمد) عـلى حبيـباتهم
- يـا ريل باول زغرنة \ لعبنه طفيرة\ وهودر

بدع مظفر بـعد ان ودعنا اجلمعة الشاعر ا
الـنـواب نتـوقف اليـوم لعـرض كتـاب حلاكم
احلــداد  عن الــشــاعــر الــراحـل  بــعــنـوان (
مــظـفــر الـنــواب الـكــلـمــة الـنــغـمـة  –حــيـاة

وابداع).
يـعد الشاعر مـظفر النواب شخـصية مثيرة
لـلجدل فضال عما قـدمه من قصائد واشعار
جــريـئــة  فــهـو شــاعـر يــعــيش في وجـدان
الــشـعـب الـعــراقي ويـعــد جــزءا من تـاريخ
الـيــسـار الـسـيـاسي الـعـراقي كـان الـعـراق
مـزروعا في قلب مـظفر النـواب اينما ذهب
جتـربة مظفر النواب مشـبعة باحلساسية 
وقـــصــائــده تـــتــجـــاوز حــدود الــتـــصــويــر
الـشـعـري اجلـمـالي الى شـطـحـات إبـداعـية
نــادرة يــتم تــداولـهــا بــ الــنـاس كــامــثـال
وحـكم  بل حتى السب والـشتم في قصائد
مـظـفــر الـنـواب لـهـا مـعـاني أخـرى عـمـيـقـة
وتـثيـر السخـرية والـضحك وكان اجلـمهور

يطلب اعادتها من الشاعر دائما. 
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الــكـتـاب الـذي بــ ايـديـنـا لــلـكـاتب (حـاكم
احلــداد) بـعـنـوان "مــظـفـر الـنــواب الـكـلـمـة
نغمة  –حياة وابداع" وهو من منشورات ا
مـركز كهالويـز الثقافي  –الـسليمـانية سنة
االصـــدار  2020ويـــقـع الـــكـــتـــاب في 161

صفحة .
ويــطـلق مـؤلف الــكـتـاب عن جتـربــة مـظـفـر
الـنـواب (بـالتـجـربـة النـوابـية) الـتي تـمـتاز
بـسمـات عديـدة اهمهـا (احلداثـة واإلصالة)
فــهـــو يــعــطي تــوصــيـف لــهــذه الــتــجــربــة
الـنـوابـيـة "لم يـكن الـشـعـر الـشـعـبي سوى
اهـات وبـكـاء وتـوجع بنـمـطـيـة واحدة ذات
بــنــاء كالســيــكي مــتـزمـت. ولـكن  –مــظــفـر
الــنـواب-  حــ جـاء احـدث ثــورة حـقــيـقـة
ـضـمون فـيه ثـورة جتـسـدت في الشـكل وا
والـروح واللغـة والصورة فاصـبحت طفرة
نـوعية كبرى جعـلت االخرين ينظرون اليه
بــتــقـديــر ومـحــبــة واعـجــاب وهم يـرددون
اشــعـاره الــتي اخــذ الـنــاس يـغــنـونــهـا كل
بـطـريـقـته اخلـاصة حـتى قـبل ان يـلـحـنـها

ـغـنـون ألنـهـا كـانت ـلـحــنـون ويـغـنـيـهـا ا ا
جتــربـة ثــرة صــادقـة واصــيـلــة نـابــعـة من
احـساس ووجدان انساني حقـيقي" وحينما
ـــؤلف خـــصـــاص الـــشـــعــر شـــكال يـــصف ا
ومـضمونـا للتـجربة النـوابية يـقول " بفضل
هــذه الــشـاعــريــة وهــذا الـعــطــاء االنــسـاني
اجلـميل وهو مـا اهله ن يكون شـامخا جراء
ــتــنـافــرة والــتي هــذه احلــيــاة اخلــصــبــة ا
تـواشـجت مـع اشـعـاره..لهـذا سـيـظـل مـظـفر

النواب محتفظا بسحره والى االبد"
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تـوزعت على تـنـاول الـكتـاب مـحاور عـديـدة 
عــشــرة عــنــاوين رئــيــســة وهـي (الــبــدايـات
والـتــأثـيـرات الـشـاعـر والـلـغـة  –والـغـنـاء-
والــرسم- واحلب  –والــســيـاســة- والــبـطل
ـوروث الشـعبـي- والصورة الـسياسي  –وا
الـشـعـرية  –والـثـورة- والـشـاعـر والـغـربة )
ويـب في الـعنـوان االول  بإن طفـولة مـظفر
النواب  –كـما يذكر الشاعـر عبد الرزاق عبد
الــــواحــــد- كــــان نـــشــــأتـه في بــــيت عــــريق
اذ كـانت والدته مـثال جتـيد الـلـغة بـالـثقـافـة
االجنـلـيزيـة والـفرنـسـية والـفـارسيـة اضـافة
"  لـذلك اورثــته هـذه االم حب الـى الـعــربـيــة
ـوسـيقى والـرقـة والوسـامـة..وان بصـمات ا
االم واضــحـة جـدا عـلــيه وعـلى االخص في
قـــصـــائــــده الـــتي يـــغـــلـب عـــلـــيـــهـــا احلس
االنــثــوي.أي الــوقــوف خــلف قــنـاع األنــثى.
ولــكن ذلك لن يــلــغي الـدور الــكــبـيــر لـلــجـد
وزرعـه الـذي بذر بـذوره فـي روح احلـفـيد أذ
كـان جـده ألبـيه يكـتب الـشـعر وقـد نـقل هذا
االحـسـاس الى حـفيـده عن طـريق عـدة..ترى
هـل كـان جـده الـشـاعــر والـذي اشـيع انه من
ـعروف والذي هاجر الى مـهراجات الهند ا
ـقـدسة الـعـراق ليـكـون قريـبـا من العـتـبات ا
ـوهـبـة ..ان كــان يـتـوسم في حــفـيـده هــذه ا
ـا تضـمـنته قـصـائد ديـوان (الـريل وحمـد) 
من رؤيـا فـضائـيـة معـبـرة ومحـمـلة بـالـوجد
ـوسـيـقي.. انـها والـنـاضـجـة بذلـك التـدفق ا
ـتجدد ط التواصل الـشعري ا قـصائـد من 
الـذي يطـلق عليه مـصطـلح احلداثة :- " جن

كـذلتك..\ والشمس\والهوه هلهولة\ شاليل
بـريسم..\ ولـبريـسم اله سوله\ واذري ذهب
يـا مـشط\ يـلخـلـكك..اطـوله\ بـطول الـشـعر\
والـهـوى البـارد\ ينـيم الكـطـة" وكان لـلمـكان
تــأثـر كــبـيــر عــلى ابـداعــات مـظــفـر الــنـواب
ـتعـددة  بيـتهم االول في الـكاظـمية  –كان ا
كــالـقـلــعـة لـضــخـامـته  –كــمـا يـصــفه "بـاقـر
" كــان اهل الــدار يـرشــون مـاء الـورد يــاسـ
ـــواكب الـــتي تــــدخل الـــبـــيت تـــردد عـــلـى ا
بـصوت هادر االهازيج والردات والترنيمات
واالشـعــار والـتـراتـيل احلـزيـنـة..أمـا بـيـتـهم
الــثـاني (فـكـان يـقع عــلى شـاطئ نـهـر دجـلـة
قـريبا من جسـر الشهداء وهـو بيت يحتوي
عــلى اكـثــر من عـشــرين غـرفــة وكـان لـلــنـهـر
وتـمـوجات مـياهه الـغريـنيـة ومنـاظر زوارق
صـيـادي االسمـاك وطـيور الـنـوارس احمللـقة
الــصـــاخــبــة بــاســتـــمــرار اضــافــة الى ذلك
االمتداد الروحي الهائل لزرقة السماء  التي
آذن ـليء بـالـقـبـاب وا ـكـان ا حتـيط بـهـذا ا
والــشــنــاشـيـل..اهـمــيــته الــكــبــيـرة في روح
ـتفـتحـة كانت الـشاعـر وال شك ان ذهنـيته ا
ـنــاظــر اخلالبــة الــســاحـرة تــخــتــزن هــذه ا
والــــتي كـــانـت تـــمـــده بــــالـــراحــــة والـــقـــوة

ايضا."ص13
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(الـشـاعـر واللـغـة) في هـذا الـعنـوان يـتـناول
ـؤلف  اهمـية اللـهجة الـشعبـية لدى مـظفر ا
ؤلف بـإن"اللـغة هي السالح الـنواب فـيرى ا
االكـثر اهمية للشـاعر.. ألنها وحدها القادرة
عـلى تـفـجـير أفق شـاعـريـته من خالل الـقول
ـسـتنـد الى بالغـات وجـمـالـيات الـشـعـري ا
الــــلــــغـــــة.. وهي جــــوهــــر الــــتـــــحــــديث في
الـشعر..ويـكتب النواب  –كـما يقـول الشاعر
عـلي الـشـيـباني- ( قـصـائـده اجلديـدة بـلـغة
تداولة ) والتي اقـرب للفصحى النظيفة  –ا
اسـتـطاع  ان يـظـفر بـها من خـالل سيـاحاته
في فـضـاءات الـلغـة وبـحـوره الشـاسـعة من
خـالل ســفــره الــدائم وجتــوالـه احلــمــيم في
شـتى ارجاء الوطن/ من شـماله الى جنوبه
مــرورا بــســهــولــة وبــواديه واهــواره وتــلك
ـعايشة الصـادقة واحلميمـية التي قضاها ا
ـنـاطـق االمـر الـذي جـعـله مع ســكـان هـذه ا
يـــلـــتـــقط ادق واجـــمـل االلـــفـــاظ واكـــثـــرهــا
خـصوصية واشعاعا لتوظيفها بالتالي في
احلى واجمل القصائد التي ابدعها"ص33
امــا في عـنـوان (الــشـاعـر والــغـنـاء) فــيـقـول
مـظـفـر النـواب (مـا بـ عامي 1955و1956
ذهــبت الى اهـوار الـعـمـارة والــتـقـيت هـنـاك
ـنطـقـة هم غـريـر جـويسم  و ـغـنـيـ في ا
ـوجود سـيـد فـالح وقد ذهـلت فـعال لـلغـنى ا
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فروحي عربيَّةْ))
سـالم عــلى مـــظــفـــر الــنــواب الـــذي وصــفه
الـشـعـراء واألدبــاء والـكـتـاب والـصـحـفـيـ
بـــأوصـــاف المـــعـــة وهـــذا ســــيل من هـــذه
ـنـجم الـعـجـيب األوصـاف: فـتى الـعـراق ا
بـحّـار الـبـحّـرين شـاعـر الـتَّـجـديـد والـتَّـمرُّد
واإلبــداع زقّــورة الــعــراق الــرَّمــز الــســرّيّ
للشجن العراقي والثَّـورة العراقيَّة الفارس
اجلـريح شـاعــر احلـريَّـة الـنَّـورس احلـالم
شـاعر الـتَّـحريض والـثَّـورة السّـاكب مـلحه
عـلى جـراحـنـا شـاعـر الـقـصـيـدتـ شـاعـرُ
احلـنـ والـتــمـرد والـبـهـجـة ربـابـة احلـزن
وصــنــاجــة الـــثــورة الــشــاعـــر الــصــاخب
قـصيـدة األهـوار اخلالـدة الـشـاعر والـثـائر
ـوؤودات الـشعـبـية شـاعر في آن مـحيي ا
الــرفض والـشـتــيـمـة الـســيـاسـيــة جـيـفـارا
الــشـعـر الــعـربي تــمـوز الـشــعـر الــشـعـبي

والنهر األم جملراه.
أمّا مـظـفر الـنواب نـفسـه فيـقول عن نـفسه
وشعـره فـــي قصـيـدته (من الدفـتر الـسري

:( غن اخلصوصي إلمام ا
((ولستُ أخافُ العواقبَ فيما أقولُ

   فإنَّ الشَّهادةَ من أجلِ قولٍ جريءٍ ومعتقدٍ
   قبَّة وضريحْ

   إذا كان بعض يفكرُ في النَّيلِ منّي
   فهذا أنا

   لستُ أملكُ إال القميصَ الذي فوق جلدي
   وقلبي وراء القميصِ يلوحْ

   خـبـرتُ اخلـلــيـقـةَ سـطـحـاً وعـمـقـاً وطـوالً
وعرضاً

   فكان أكبرُ درسٍ تلقَّيتُهُ

     ولقد حمل مظفر النواب عصا الترحال
وســافــر ســافـــر شــرقــا وغـــربــا وشَــمــاال
وجـنـوبــا فـرأى مـا رأى من دولٍ وعـواصمَ
ومــدنٍ كـثـيــرة: دمـشق بــيـروت الــقـاهـرة
طــرابـــلس اجلـــزائـــر اخلـــرطـــوم ظـــفــار
(سـلـطنـة عُـمـان) أرتـيـريا إيـران فـيـتـنام
انيـا بريطانيا أميركا اليونان فرنسا أ
فنـزويال البـرازيل تـشيـلي وغيـرها وفي
ـــدن كــان كـل تــلـك الــدول والـــعـــواصم وا
مـظــفــر الــنـواب يُــقــيم أمــسـيــات شــعــريـة
يتـزاحم فيـها النـاس لسـماع أشـعاره التي
يُــلـــقــيـــهــا بــطـــريــقـــته األخّـــاذة عــلى وقع
ُصاحـبة والتي وصـلت إليهم وسيـقى ا ا
قـبل وصـوله وانـتـشـرت بـيـنـهم كـانـتـشـار
رائــحــة الــقِــدّاح فـي شــهــر نــيــســان عــبـر
األشـرطـة الصـوتـيـة الـتي تنـاقـلـتـها األكف
كفـا بعـد كف حـتى عبـرت األنهـار والبـحار
واحملـيـطـات ووصـلت إلى أمـاكن شـتى في

عمورة. أرجاء ا
سالم على مظفر الـنواب سالم عليه وعلى
شــعـــره سالم عــلى أحـالمه وآمــاله سالم
عــلى الـنـخــيل الـذي يــشـمخ في قــصـائـده
سـالم عــلى الـــرافـــدين اخلــالـــدين الـــلــذين
يجـريـان مع جريـان أوزانه وقـوافيه سالم
عـــلى الـــريل وحـــمـــد والـــقـــهــوة والـــهـــيل
والرازقي وليل البنفسج سالم على الليل
سالم على رائحة الـعراق التي يحـملها في
شـــعــره األصــيـل سالم عــلى روح مـــظــفــر

النواب العربية :
((يا حاملَ مشكاةِ الغيظِ بظُلمةِ عينَيْكَ

  ترنَّمْ مِنْ لغةِ القرآنِ

اإلنتخابات النيابية العراقية التي جرت
عـام 2010م عـــنــدمــا كــان مـــقــيــمــا في

دمشق.
ـــ زار العـراق عام 2011م بعـد فراق دام
( (42عـــامــــا وقــــال فـي تـــلـك الــــزيـــارة
الـقـصيـرة: ((إن كل مـا قـدمـنـاه هـو قـليل
في حق هـذا الـشــعب وهـذا الـبـلـد الـذي
كان في ضمـيرنا حيـثما كـنا...إن العراق
يسـتحق الـكثـير من الـعطـاء والتـضحـية
تلك من الطاقات واإلبداع وإن شعبنا 

ما يتناسب وكل هذا)).
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ـظـفــر الـنـواب  كــانت الـزيـارة الــثـانـيــة 
لــلــعــراق عـام 2013م وحــضـر فـي تـلك
ــنــاقــشــة الــعـلــنــيــة لــرســالـة الـزيــارة ا
ماجسـتير بـعنوان (الـرؤى الفلـسفية في
شـعـر مـظـفـر الـنـواب) لـلـطـالب إحـسـان
عــلـيــوي عـبــداحلـســ في قــسم الـلــغـة

العربية بكلية اآلداب ـــ جامعة ذي قار.
لـقــد غـادر الـنــواب الـعـراق عـام 1969م
ولم يــعــد إلـيـه إال في عـام 2011م كــمـا
أشـرنـا في زيـارة قصـيـرة فـمـا أطـولـها

من غربة وما أقساه من فراق:
 ((أَوَّاهُ إِذ طَالَ الفِرَاقُ

  وعَاشَ مَوْتِي غُرْبَةً أُخْرَى بِغَيْرِ تُرابِهِ
  سَأَصِيحُ فِي الَّليْلِ البَهِيمِ :

  أَنَا الْعِرَاقْ 
  مَتَى أَعُودُ إلى العِراقْ ?

  لِــيَـــغْـــسِلَ الـــنَّـــهْــرَانِ وَعْـــثَـــاءَ الـــزَّمَــانِ
وَوَحْشَتِي 

  وأَعُودُ 
)) من   أُمي نَـخْـلَـة وَأَنَا بِـجَـانِـبِـهَـا فَسِـيلْ

قصيدته (رحيل)
     وفي الـغـربـة الــتي طـالت عـلى نـحـو
غــيـر مــتـوقـع كـان مــظـفــر الـنــواب عـلى
خالف مـع األحـــــزان الـــــتـي تـــــبـث فـــــيه
ســمــومـهــا ومع األيــام الــتي حتـاول أن
تُــجــرعه الــيــأس وفي كـل األحــوال كـان
يــقف كـالــنـخــلـة مـتــحـديــا ثـابـتــا هـازئـا

باألحزان والسموم:
((نَفَثَتْ بِيَ األَحْزَانُ كُلَّ سُمُومِهَا

فَرَفَعْتُ رَأْسِيَ لِلسَّمَاءِ صَالَبَةً
  ورَسَـمْتُ رَغْمَ الـسُّم مِنْ عُـودِي لـهـا ظِالَّ

ظَلِيلْ ...
  وتُحاوِلُ األَيَّامُ مِمَّا جَرَّعَتْنِي اليَأْسَ

  ثُمَّ هَضَمْتُهُ أَمَالً
  تُضَاعِفُ جُرْعَتِي

  فَأُضَاعِفُ الصَّبْرَ اجلَمِيلْ 
 إنّـي أرى يـــومَ انـــتـــصــــارِ الـــنّـــاسِ رغمَ

صعوبةِ الرُّؤيا
 وأسمعُ من هتافي في الشَّوارعِ

سيّما في ساحةِ التَّحريرِ
 نخبَكَ يا عراقُ

)) من قـــصــيـــدته  ولـــيس ذو أمـلٍ كــلـــيـلْ
(رحيل)

ترشيح مظفر النواب لنيل جائزة نوبل 
     قـرر االحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتاب
في الــعـراق في 5/2017/ 28م تـرشــيح
الــشــاعـر مــظــفــر الــنــوّاب لـنــيل جــائـزة
نـوبــــــــــل لـآلداب لـعـام 2018م وشكل
ـعـنـي االحتـاد جلـنـةً متـخـصـصـة من ا
بــاألمــر تــشــرفُ عــلى مــتــابــعــة تــقــد
التجربة بصورة كاملة وعلى التواصل
مع اجلـهـات الـرسـمـيـة واقـتراحِ كـل ما
من شأنه دعمُ ترشيح الـنواب. وتسليطُ
الــضـــوء بــصــورة أكــبــر عــلى جتــربــته
ــتــوهــجــة كــلــمــا تــوقــدت في مــحــفلٍ ا
 وتكـونت اللـجنـة من األدباء ومنـاسبـة
: فاضل ثامر ـــ رئيساً وجمال ثقف وا
جاسم أم ـــ مـقرراً ومفـيد اجلزائري
ـــطــلـــبي وســيــــار اجلـــمـــيل ومـــالك ا
وحــسـ اجلــاف وريــاض الـنــعــمـاني
نـاسـبة ذلك وكاظـم غيالن ـــ أعـضـاء و
الـتـرشـيح أصـدر اإلحتـاد الـعام لـألدباء
والـكـتـاب في الـعـراق كـتـاب (مـخـتـارات
من شـعـر مظـفـر الـنـواب).وضم الـكـتاب
قصـائد فـصيـحة وشـعبـية من عـيون ما
قـاله الـنـواب مـع سـيـرة ذاتـيـة له فـضال
عـلى ديــبـاجـة الـتـرشـيح الــتي كـتـبـتـهـا
جلنـة متـخصـصة في اإلحتـاد بالـلغـت

العربية واالنكليزية.
قالة على موقع (الزمان )االلكتروني { تكملة ا

أنْ أكونَ فصيحَ احملبَّةِ واحلقدِ
   فالعصرُ زيف صريحْ))

والنـواب كما قـال عنه (مـحمـد مبارك) في
مـقـالـة له بـعـنـوان (مـظـفـر الـنـواب: مـنـجم
عـجـيب): هـو ((ظـاهـرة كـبـيـرة في الـشـعر
شــعــبـــيه وفـــصــيــحـه لــيس فـي الــعــراق
ــا فـي عــمــوم خــارطــة الـروح وحــسب إ
والـذهن واحلسـاسـيـة اجلمـالـية والـذائـقة
النـقـدية في طـول الوطـن العـربي وعرضه
ولـعـله الشـاعـر الـوحـيد الـذي اسـتـطاع أن
وقع بـ شـعراء الـعراق إذا يحـتل هـذا ا
اسـتثـنـينـا اجلـواهري الـكـبيـر وقـباني في
سوريـا)) ولقـد ((حـفلت قـصيـدته بالـكثـير
فاجئ من الدالالت ـبتكـر وا من اجلديد وا
والـصـور واإلنـزيـاحـات الـبالغـيـة الـتي ال
تـستـطـيع النـهـوض بهـا إال مـخيـلـة فذة))
كـما قـال عـنه الـدكـتور عـلي جـعـفـر العالق
في مــــقـــالـــته (مــــظـــفـــر الــــنـــواب شـــاعـــر
): ((إنَّه الــنـــجم الـــشــعــري الــقــصـــيــدتـــ
الساطع الكبير)) إنه الـشاعر الذي تتفجر

من أحجار كلماته األنهار. 
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عــلى الــرغم من بــروز نــظــريــات ومـنــاهج
نقدية تـفصل ب الشـاعر ونصه وحتاول
فهم النَّص بعيدا عن شاعره أال أن معرفة
حــيــاة الـشــاعـر والــظــروف الـتـي مـر بــهـا
والـتـشــعـبـات الـتي سـار فــيـهـا تـظل عـلى
جانب كـبيـر من األهمـية خـاصة بـالنـسبة
لشاعر من طراز مظـفر النواب الذي كانت
سـاراتها حليـاته اخلاصة ولـتعـرجاتهـا و

اخملتلفة تأثير كبير على شعره.
ومــثـلـمــا يـذكــر جـمـهــور الـقـراء قــصـائـده
الشعـبيـة: (للريل وحـمد) (مـضايف هيل)
(يـا ريـحـان) (صـويـحب) (حن وآنه حن)
(البراءة) (األخت) (حسن (ليل البنـفسج)
الـــشــمــوس) و(جــنح غـــنــيــدة) فــإن هــذا
اجلمـهور يذكـر في الوقت نـفسه  قـصائدة
الــفــصـيــحــة: (وتـريــات لــيـلــيــة) (عـروس
لح) (بحـار البحارين) السفائن) (جـزر ا
سـاورة أمـام الـباب (بـاللـون الـرمـادي) (ا
الــثّـاني) (قــمم) (تل الــزعـتــر) (يـومــيـات
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ودَّع العـراق والعالم العربي والعـالم بقلوب مفجـوعة وعيون دامعة شـاعرنا الكبيـر مظفر النواب ظـهيرة يوم العشريـن من هذا الشهر بعد ( (88عاما من العمر الذي
نافي وما ب الشعر الشعبي والشعر الفصيح. امتد ما ب العراق وا

) و(أَنه مَلِكُ التـرحالِ على قَدَمَيه) وأن َ يـسَْكرُ كلُّ النـساءِ ومـظفر النـواب هذا الذي (جعلـته الدمعات كـمنديل العرس طـريا ال يجرح أحـدا) والذي يرى أن (امرأَته ح
نة بسَقام األحزان وأعالمِ الـدول الكبرى) وأننا ) يُحزنه أن بالدنـا (كصناديق الشاي مـهرَّبة) وأن وطننـا (سيبقى ناقلـة للنفط مدهـَّ (تاجَ الـتّيجانِ على رأْسه حـبَّةُ قمحٍ

كن أن يرضى به غيور: وت مذلَّة) وكيف يكون كل ذلك إنه ألمر يثير اإلستغراب حقا وهو مرفوض بشكل قاطع وال  )
                                                              فإنّا لَقوم كعبَة كـــلُّ أرضِنا

                                                                                                     نعانِقُ مِنْها للسَّماءِ مَعانِيــا
من قصيدته الطريق إلى اجلنوب

,,

,,
دلــيل عــلى قــدرتـه وشـمــولــيــته في ان يــرتب
فــــضــــاءات ذاته من خـالل نـــصـه الـــشــــعـــري
لــيـحــمـلـه الى االخـرين دافــعـا مــحـرضــا وقـد
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ـؤلف ان مـظـفـر الــنـواب (كـتب شـعـره يــرى ا
بلهجة هجينة..يختلط في مفرداتها اجلنوبي
بـالبـغدادي والـدليمي بـالبـصري) امـا الصور
الــشـعــريـة فـي قـصــائـد الــنـواب فــهي (صـور
جــديــدة واصــيــلــة ..مــســتــمــدة من الــذائــقــة
ـنـفـتـحـة عـلى اخـتـها ـتـطورة وا الـشـعـبـيـة ا
الــــفــــصــــيــــحــــة ) مـــثـل قــــصــــيــــدة (زرازيـــر
الـــبــراري):عــيـــونك\ زرازيــر الـــبــراري\ بــكل
مـرحـها\ بـكل نشط جـنـاحه\ بعـالي السـحر\
والــروح مـني\ عـوسـجـة بــر\ مـا وصل لـيـهـا
ـطـر\ وصـفولي الـنـده\ وال جـاسهـا بـكـطرة ا
عـنك\ يالنـباعي تفيـض\ واتعنيت\ لـيلة وية
الـكمر\ وصفولي عـنك\ كل ساعة يفيض منك
عـطــر\ يـلـحـسـنك نـهـر\ تـنـزل بـصـدري\ ويه
الـنـفس\ وبـدمي\ غـصـ تـنـعجـن\ واشهك\
واصـعدك لـلسـمة\ بـحسـرات\ ويعـتنه حزن\
حـن..بـــويه حن"ص 130امـــا عالقـــة الـــنــواب

بالثورة فنجدها في قصيدة (الفالح) 
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في نـهـايـة الـكـتاب نـصل الى عـنـوان الـشـاعر
ــؤلف ان مـظــفـر الــنـواب والــغـربــة  ويـرى ا
ـرارة الـتي كـانت الـغـربـة بـالـنـسـبـة له هي (ا
تــتـــغــلــغل في الــروح والـــتي ال تــزيــلــهــا كل
حالوات الـدنـيـا أنـهـا تـظل الـشـعـور الـقاتل
رء وهـو يـعيش بـعـيدا عن الـذي يـراود ا
وطــنه..وان الـشــاعـر الـعــراقي احملـتـرق
بـشـذرات نـشـيـده الـوطـني الـذي تربى
عــلـيه ال يــسـتـطــيع ان يـخــون تـربـته
الــــتي تـــربـى عـــلــــيـــهــــا اولى هـــذه
االغـــتــرابـــات عن الــوطن فـي الــعــام
 1963حـــ اضــطـــر الــشـــاعــر الى
الــهــرب من الــعــراق عــنــدمــا اشــتـد
الــصـراع الــسـيــاسي بـ اقــومـيـ
..وكــان هــروبه الى والـــشــيــوعــيـــ

ايران ..
قالة على موقع (الزمان )االلكتروني { تكملة ا

هــواهم\ ولك .. حـدر الـسـنــابل كـطـة-  كـمـا
هـناك قـصيـدة (جنح غـنيـدة) "يغـنيده أمس
\ يـا حـلوة احلـلوات صـار الـعمـر طوفـة ط
وغـنية ولكينة الدرب والسماك وقمر الدين\
نــتــخــتل وره الــنــســوان والــشــيــاب\ ونـدك
احملــلـة احلــلـوة بــاب بـبــاب\ يـا اول جـرس
\ يا ارعن كـتل فرحة وكـاحتنه\ كبـرنه سن
أول جـرس.. انتلـني..انتلي\ لـغنيدة\ أمس
لـلـضـحكـة ردلي جـناحي |رجـعـني\ وتـغيب
الــشـمـس خـضــرة عـلى مــحـجــر اجلـوارين\
ح عـمـتي من بعـيد وتـضـمني بـعبـايته\ وا
واحس بـالـبـيت\عـمة الـشـمس مـاتت وانته
واني مـا مــارديت\ - عــمـة الــشــمس مــاتت 
رديـت\ رديــلي الــفــرح رديت"ص  72ولــعل
ـعنى الـعمـيق للـتعـبير عـن احلب في شعر ا

مظفر النواب هو (اخليط)
ــاي \ "روحـي وال تــكــلــهــا اشــبــيج..وانت ا

مكطوعة مثل خيط السمج روحي"
وروث الشعبي ×الشاعر والسياسة وا

لـعبت السياسة واالنتـماء مظفر النواب الى
احلـزب الشـيوعي دورا مهـما لـتحديـد مسار
ؤلف بـإن مظفر الـتجربـة الشعريـة  فيرى ا
) وواحــدا من ـــشــاكـــ الـــنــواب كـــان من (ا
الــوطـنـيـ االشــداء..وان الـسـلــطـات تـهـابه
وحتــسـب حـســابه"ص 90وتــعــد قــصــائــده
الـسيـاسيـة في ديوان (لـلريل وحـمد) ومـنها

(قــصـيـدة سـفن غــيالن- ومـضـايف هـيل-
وعـــشــايـــر ســـعــود- جـــد ازيــرج- ابن

ديــرتـــنه حــمــد- حــسن الــشــمــوس)
ولــقـــصــيــدة الـــبــنــفــسـج حــكــايــة
ســيـاسـيـة اخـرى فـهي قـد اثـارت
جـدل طــويل  فـالـشـاعـر كـتـبـهـا
كـقصيدة غزلية  وهي ذات بناء
قــــصـــصي  "وهـــو يــــتـــألق في
صـيـاغـة الـشعـر الـتي يـقـودها
فـي دروب عـــمــــلــــيـــة الــــســـرد
الـقـصـصي... ولـكـن الـسـيـاسة
لـم تـــــتـــــرك هـــــذا الـــــنـــــجــــاح
اجلـــمــاهــيـــري الــذي حـــقــقــته
فـاســتـغـلـهـا الـبـعض واشـاعـوا
عــنـهــا بـإنــهـا تــتـغـنـى بـاحلـزب
الـشـيـوعي العـراقي..ولـكن شـقيق
الـشـاعـر (حـسـام الـنـواب) قـال " لم
اســمع اخـي مـظــفــر يــتــحـدث في اي
مــوضــوع سـيــاسي. تــصـور ان الــنـاس

يــقـــولــون ان مــظـــفــر يــقـــصــد بــقـــصــيــدة
ــطــرب (يـاس (الــبــنــفــسج) الــتـي غــنــاهــا ا
خضر) بإنها عن احلزب الشيوعي ! وعندما
سـألته ضحك كثيـرا وقال: ان هذا عبارة عن
صـراعات احـزاب وقال لم يـقصـد اطالقا ما

روج لـه الـــــبــــــعض مـن اعـــــضــــــاء احلـــــزب
الــــشـــيـــوعـي وأنـــهــــا قـــصــــيـــدة غــــزلـــيـــة
صــرف?"ص" 94يــا طـعـم\ يـا لــيـلــة من لـيل
امش\ طبع الـبنفسج\ يا حـلم\ يامامش ا
الــــبـــكـــلــــبي من اطــــبـــاعك ذهـب\ تـــرخص
واغـلـيك واحبك\ اني مـتعـود علـيك هواي\
يــا سـولـة ســكـتي\ يــا طـواريك من الـظــلـمـة
جتيني\ جانت اثيابي على غربة كبل جيتك
ـامش \ ومـســتـاحش من اعـيـوني\ وعـلى ا
عـلمتـني\ جلمـة الهجـران زارتني كبل حبك"
وقـد نـشرت هـذه القـصيـدة وهي حتمل اسم
(عـلى كد البريسم) ولكن االغنية نزلت بأسم
(الــبــنـفــسج) امــا الــبــطل الـســيــاسي عــنـد
الــشـاعـر فـكـانت في قــصـيـدة (صـويـحب) –
نـجل ايداعي)-وكذلك ـوت ا صـويحب من 
قـصـيـدة (عشـايـر سـعود) وهـو الـفالح الذي
قــتـلــته الــسـلــطـات عـام  – 1961يــا سـعـود
احـنه عيـب انهـاب..يا بيـرغ الشـرجيـة\ خله
الـدم..يـجي طـوفـان كـلنه أنـخـوض عـبـرية-
وهــنـاك قـصـائـد اخــرى ذات طـابع سـيـاسي
وثـــوري مـــثل قـــصــيـــدة (حـــصـــاد) و(ســفن
ـغـتـصبـة) ومـثـلـمـا يـقول غـيالن)و(الـفـتـاة ا
(عــبــد الـله الــشـاهــر) "أن االنــزيـاح في نص
الــــشـــاعــــر مـــيـــزة
كـبيرة
و
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أثـــارني مـــوضـــوع هـــبـــوب الــعـــواصف
الـرمليـة أو الترابـية التي تـضرب العراق
قـال لـيروي حـالـيًا ومـنـهـا انطـلق هـذا ا
جـزءاً من شجونـها وشيـئًا من هـمومها
بــعــضــهــا دخل الــتــاريخ قــبـل أن نــولـد
واآلخـــر شــهـــدنــاه وعـــشــنـــاه في أحــلك
ـواقف التي مرت بالعراق فعلى امتداد ا
ـعـاصــر مـر الـكـثـيـر من تــاريخ الـعـراق ا
ا اثـنـتان مـنـها الـعـواصف الـرملـيـة وإ
صـارتا حديث الناس جيالً بعد جيل فما
ــاذا بــقـيــتــا في الــذي جــرى فــيــهــمــا و

الذاكرة لتدخال التاريخ إلى األبد?.
2003 v Ë_« WH UF «

 في يوم الثالثاء  12من محرم  1424هـ
ـوافق  25مـن مارس/ آذار  2003تـكّدر ا
اجلـو البغدادي والعراقي بـعاصفة رملية
اثل فيها أمامك على بعد ُمـحَمّرة الترى ا
خطوات أوقفت أزيز الطائرات األمريكية
دة ثالثة والبريطانية وهدير الصواريخ 
أيـام حــتى انـتـهت لم نـكن نـسـمع سـوى
صـفـيـر تـلك الـريح أو نـرى سـوى رمـلـها

الكثير الغريب.
كـان رمل الـعـاصفـة نـاعمـاً كـالـدقيق رمل
شـهدنـا مثله بـعاصفـة سبق حرب 1990
الــتي كـان طـرفــهـا اآلخـر أمـريــكـا أيـضـًا
وقــادهــا أبــو بــوش أو بــوش األب هـذا
الـــــرمـل -الـــــذي دخـل إلى مـــــحـــــركـــــات
طــائــراتـهـم فـأجّل األعــمــال الــعـســكــريـة
ألمـريكـا وحلفـائهـا ايامًا- لم يـترك مـكانًا
إال دخـله حـتى أنوفـنـا وآذاننـا وعـيونـنا
وفــتــحــات جــيــوبــنــا ونــام مــعـنــا عــلى

وسائدنا!
تــصـورنـا أن الـعـاصـفــة الـرمـلـيـة أوقـفت
ـــا أوقـــفت الـــطـــائـــرات وبــــالـــتـــالي ر
اجلــيــوش الــغــازيــة عن حتــركــهــا جتـاه
بــغـداد لـكـن األخـبـار الــتي جـاءتـنــا بـهـا
ــصـادر بـعـد أعـوام مـن انـتـهـاء احلـرب ا
كــانـت تــروي غــيــر ذلك فــمــا الــذي كــان

يجري?
وصــفـهـا اجلـنـرال تــومي فـرانـكس قـائـد
اجلــيـــوش الــغــازيــة وهــو يــتــحــدث عن
الـعـمـلـيـات األمـريـكـيـة في جـنـوب وغـرب
الـعـراق بالـسـيئـة فـقال:"جـاءت الـعاصـفة
ـا كـان مـتـوقـعـاً. الـرمــلـيـة أسـوأ حـتى 
فـالغبار البني الضـارب للحمرة شكل قبة
عــالـيـة في الـصـحــراء الـغـربـيـة ودرجت
الـقبة فوق الـعراق اجلنوبي وفوق 170
الـفـاً من جـنـد الـتحـالف وهـبـطت الـقدرة
عــلى الــرؤيــة إلـى عـشــرة أمــتــار أو أقل
ومـنعت الطـائرات العـمودية مـن الطيران
وبــقـيت عـلى األرض وضـربت أجـزاؤهـا
الــدوارة ضـد الـريح احملـمــلـة بـالـرمل في
الـوقت الـذي يـأخذ الـغـبار الـنـاعم طـريقه
إلى مـقـصـورات اإللـيـكـتـرونـيـات الـقـابـلة
لـلعطب. وبقيت طائرات بريديتر مربوطة
ـساند الفوالذية اخلاصة بإطالقها. إلى ا
وزحــــفـت الــــقــــوافل قــــدمــــًا بــــتــــثــــاقل
ـنـهـكـون يـوجـهـون مـقـود والـســائـقـون ا
الـسيارات كـالعمـيان بال رؤية نـحو نقاط
ي لـتـحـديد ثـابـتـة مـحددة بـالـنـظـام العـا
ــطـــر بــقـــوة من خالل ـــواقع وهـــطل ا ا
الـغــبـار األحـمـر مـحـيالً اجلـو إلى وحل
ـا وجــاعًال الـقــدرة عـلى الـرؤيــة أسـوأ 
ـطـر" جـنـدي أمـريكي كـانت عـلـيه قـبل ا

645.
أمـا اجلنرال ويسـلي كالرك القائد األعلى
األسـبق لقـوات حلف شمـال األطلسي في
أوروبـا فقال :"مع بداية العـاصفة الرملية
ـتوقعة تسارعت الرياح لتصل سرعتها ا
إلى  45-30مــيالً في الـســاعـة مــا أبـطـأ
ـباشرة بـعيدة احلـركة وأوقف الـنيران ا
ــروحـيـات وفـرض ــدى وأعـاق عـمل ا ا
تـــراجـع كل األنـــشـــطــــة عـــلى الـــعـــمـــوم
بـاستـثنـاء القـتال الـقريب" اإلنـتصار في

احلروب احلديثة .57
ــصـدر  وعــاد كالرك بــعــد صــفــحــة في ا
نـفـسه لـيؤكـد أن الـقتـال تـواصل مع هذه
األجـواء قائًال:"تواصل القتال العميق في
وسط الــعـاصـفـة لــيـلـة اإلثـنـ  25آذار/
مـارس واستمـرت الضربـات اجلوية على
بــغـداد وشــمــلت مـبــنى اإلســتـخــبـارات
والـتلـفزيـون العراقي. وتـابعت الـطائرات
ـدفـعـيـة الـهـجـوم أيـضـاً عـلى احلـرس وا
ـنـطـقـة احلـمـراء [الـتي اجلـمـهـوري في ا

تبعد  30كم عن بغداد] حتى بدون توفر
رؤيــة جـيـدة. وّفـَرت الــعـاصـمـة الــرمـلـيـة
غـطاًء جيدًا لـلعراقي في الـقتال اخللفي
ـدن الـتي  جتـاوزهـا ـسـتـمـر حـول ا ا
مـــثل الـــنـــجف والـــســـمـــاوة فـــضًال عن
اجلـنوب وواصل اجلنود غير النظامي
الـعـراقـيـ عـمـلـهم ضـد الـتـحـركات عـلى
الـطرق الضرورية لدعم الـقوات وتقدمها
حـتى في مدن مثل صفوان التي تقع على
احلـــدود مع الــكــويت ويـــفــتــرض أنــهــا
حتــــررت فـي الــــيــــوم األول لــــلــــحــــرب"

االنتصار في احلروب احلديثة .58
 ويـؤكد مـايكل غـوردون أنه:"كان لـلطقس
تـأثيره السيء على سـير احلملة اجلوية
فـقـد  إلـغـاء ربع الـضـربـات الـتي كـانت
مــقـررة في  27مـن مـارس/ آذار لــوحـده
ولـكن القصف لم يـتوقف أبدًا" كوبرا ?2

ص .254
وفي الـتـقاريـر الـروسيـة ورد عن أثـر تلك
الـعاصفة في اجلـيش األمريكي ومعداته:
"أن عـواصف الرمل ظـهرت كعـدو رئيسي
لـلمعدات العسكـرية األمريكية. وكان لدى
يكـانكية مـشاة فقط أكثر الـفرقة الثـالثة ا
من  100عـربة معطلة. إن أطقم التصليح
تـعمل على مدار الساعة إلرجاع الدبابات
ـعــطـلـة إلى اخلـدمـة. وهــذا يـثـيـر قـلـقـًا ا
جـديًا لدى قـيادة التـحالف ليـس معروفًا
ـشـكالت مع عـن دبـابـات (إبـرامــز) هـذه ا
مــحـركــاتــهـا ولــكن في ظــروف عـاصــفـة
ــتـعـددة أصــبـحت الــرمل فـإن األعــطـال ا
مـشكـلة حقـيقيـة ألطقم الـدبابات " نـهاية

اللعبة .179
ويـشيـر مصـدر آخر أنه:" لم تـكن الغارات
اجلـويـة مؤثـرة كـثيـرًا بسـبب الـعواصف
الـرمـلـيـة كـمـا أن اسـتـخـدام الـسـمـتـيـات
كـنًا على اإلطالق ـروحيـات) لم يعـد  (ا
خالل الـعـاصفـة" الـتاريـخ السـري حلرب
الـعـراق  ?54لــلـمـزيـد: يـومـيـات احلـرب
عـلى العراق  ?147 ?115سـقوط بغداد
(ط الـــــــقـــــــلم) ?149-150 ?136 ?21
الـــعــراق الـــبـــلــد الـــعــربـي الــذي نـــخــره
الــســيـاســيـون  ?447الــتــاريخ الــسـري
لـلعمليات األمريـكية اخلاصة في العراق

42.
وعـــلى الـــرغم من الـــهــدوء الـــســـائــد في
تـعـلقـة بـاحلرب ـصـادر ا بـغـداد ذكرت ا
أنه كانت هناك معارك كبيرة تدور رحاها
بــ الـقــوات الـعــراقـيــة واألمـريـكــيـة في
الـنــجف وكـربالء والـنـاصـريـة والـبـصـرة
وأم قـصـر واجلـبـهـة الـشـمـالـيـة لـلـعـراق
أبـلى فـيهـا اجليش الـعـراقي بالء حسـنًا
مـستغًال هذه الـعاصفة في إيـقاع خسائر
فــادحـة بـصـفــوف احملـتـلــ األمـريـكـان"

ماذا حدث في بغداد? .152-157
ويـوافـقه مـصـدر آخر فـيـقـول:"بـالرغم من
الــعــواصف الــرمــلــيــة تــقــدمت الــقـوات
األمـريـكـية عـلى شـكل حرف  Vتـتـقـدمـها
ـشاة الـثـالـثة في اجلـنـاح األيـسر فـرقـة ا
والــفــرقــة الــبــحــريـة األولـى في اجلــنـاح
ن بـسـرعة كـبيـرة في جـنوب الـعراق األ
ـتدة. حـيث أصـبحـت خطـوط اإلتـصال 
وقـام الـعـراقـيـون بالـهـجـوم عـلى خـطوط
اإلمـدادات األمريكية وتدمـيرها على نحو

ـنـاطـق احلـضـريـة مـثل جــزئي وأبـدت ا
الـــبــصـــرة والــنـــجف وكــربـالء والــكــوت
ـــتــوقع في بــعض مــقـــاومــة أعــنف من ا
ـــنـــاطق بـــســـبـب انــســـحـــاب اجلـــيش ا
ـــدن وقـــامت قـــوات الـــنـــظـــامـي داخل ا
ـقـاومـة من فـدائـيـي صـدام ومـيـلـيـشات ا
حـزب البـعث بخوض مـعارك شـرسة ضد
قـوات اإلحتالل األمريـكي بواسطة اآلالف
ـقاتـل السـنة والـشيعـة العـراقي من ا
واألجانب" التحالف ضد بابل .318

مــصــدر آخــر ذكــر إن الــعــاصــفــة صــبَّت
صلحة األمريكان فقال:

"حـاول الـعـراقـيـون حتـريك قواتـهم حتت
الغطاء الذي وفره الغبار لكنه لم يحمهم
مـن عــيــون طـــائــرات اإلســتـــطالع بــدون
ـتـفـحـصـة التي طـيـار ومن  JSTARSا
علـومات إلى رأت حتـركاتـهم وأوصلـت ا
الـطائرات الـتي تنتـظر فوقـهم" اإلنتصار
JSTAR فـي احلـروب احلـديـثـة  ?60و
هـي: أنـــظــــمــــة رادار حــــيــــازة األهـــداف
ـشــتـركـة وهــو رادار ضـخم ــراقـبــة ا وا
ـكـنه مــركب عـلى طـائـرات بـويـنغ  727
رؤيـة األرض وكشف التـحركات عـلى بعد

أكثر من  150ميالً.
ولم تـخـل الـعاصـفـة الـرمـلـيـة من تـوثـيق
ـة مـروعة لإلحـتالل األمـريـكي بحق جـر
مـدنـيـ عـراقيـ يـقـول روبـرت فـيسك:"
ــعـلــقـة عــلى الــبـاب كــان مــشـهــد الـيــد ا
احلـديـدي وبـقع الـدم في الـشـارع وبـقـايا
أدمـغـة داخل مـرآب وبـقايـا هـيـكل بـشري
مـتـفحم ألم عـراقيـة وأطـفالـها الـثالثة في
ـشتعلـة مشهداً فـظيعًا ال بل سـياراتهم ا
مــاجـنـاً مـجــنـونـًا لــقـد قـتـلــوا بـواسـطـة
صـاروخـ أطـلـقـتـهـمـا طـائـرة أمـريـكـية
ـدنـيـون العـراقـيون الـبـالغ عددهم 22 وا
ـــزقـــون إلى اشالء قـــبل أن شـــخـــصـــًا 
حتـررهم الدولـة التي دمـرت حيـاتهم. من
يـجرؤ في مكـان احلادث على تـسمية ذلك
بـ (ضـرر جـانـبي)? كان شـارع أبـو طالب
شـاة والـسيـارات عـندمـا أغار مـكـتّظـًا بـا
طـّيار أمريكي عليه عبـر العاصفة الرملية
الــتي غــطت بـغــداد بــطـبــقــة من الـغــبـار

ـطـر ذلك الـصـبـاح" األحـمــر واألصـفـر وا
احلرب الكبرى حتت ذريعة احلضارة /3

439.
ويـوثق فيسك مـجموعـة جرائم أخرى في
ـكان نفـسه ثم يذكر بعـد صفحات:"ومن ا
ـؤكد أن الطيار الـذي قتل هؤالء األبرياء ا
لم يــشـاهــد ضـحـايــاه يـطـلق الــطـيـارون
صـواريخـهم وفق إحداثـيات الكـومبـيوتر
ـا حجبت العاصفة الرملية احليّ عن ور
الــرويـة" لـلـمـزيــد: احلـرب الـكـبـرى حتت
ذريــعـة احلــضـارة  ?441 /3حتـت رمـاد
احلـــرب الـــعــاصـــفــة  ?114 ?19أوكـــار
الــــشــــر  ?357حــــرب الــــعــــراق ?376
احلـرب الـعـراقـيـة األمـريـكـيـة  ?55غـرفـة
عــلي بــابـا  ?13خــطــة الـهــجـوم ?577
يـــومــيـــات احلــرب  ?186احلـــرب عــلى
الـعـراق  ?972قـرارات مـصـيـريـة -339
 ?340أوراق تــســاقـطت  ?92مــئــة يـوم
ويـــوم في بــغــداد  ?197-196حـــفــيــدة

صدام .242
لـقد شّكـلت تلك العـاصفة الـرمليـة معجزة
ــصــلـ ربــانــيــة عــنــد الـنــاس عــامــة وا
خــاصـة وزادت الــصـلــوات واألدعـيـة في
اجلـوامع والـبـيوت من يـقـينـهم بـها وأن
الـلـه تـعـالى يـقف مـعـهم في هـذه احملـنـة
وســـيـــنـــصـــرهم عـــلى جـــيـــوش األعــداء

ـصادر الرسـمية ال من مـصدر طبي وال ا
من مصدر معني بشؤون البيئة.

1917 WH UŽ
ـاضـي الـقــريب أن األحـوال ويــحــدثـنــا ا
اجلــويـة الــسـيـئــة غـالــبـاً مـا كــانت تـقف
عـائقًا في وجـه هجمـات احملتلـ للعراق
حـتى تـكـونت قـنـاعـة راسخـة لـلـعـراقـي
واحملـتلـ على حـد سواء أن الـله تعالى
يرسلها لدعم العراقي والوقوف معهم.
ذكـر مراسل حـربي بريـطاني غـطى توغل
قــوات اجلــيش الــبــريــطـانـي شـمــاًال الى
بــغــداد من جــنــوبه الحــتالل الــعـراق في
العام  1917فـقال: "إننا في بلد اإلسراف
حـيث تـكـون عـوامـل الـطـبـيـعـة مـتـطـرفة
وهــنــاك دعــايــة تــقــول بــأن هــذه األرض
ـــوغـــلـــة في الـــقـــدم قـــد تـــآمـــرت عـــلى ا
مـعاقـبتـنا كـان هنـاك تعـمّد في األذى من
الـــســمـــاء ومن األرض بــســـبب احلــرارة
واجلــفــاف واجلـوع والــعــطش والــذبـاب
ـطر حـيث  نسجـها كـلها واإلعـصار وا
بـشبـكة من الـظروف. وكـان الله بـالتـأكيد
مـع قـيـصــر ومع اإلسالم. وهـنــاك قـاعـدة
عامة تفيد بأن اضطراب عناصر الطبيعة
تـــســاعـــد اجلــانـب الــدفـــاعي وتـــدعــمه"

إحتالل العراق لكاندلر .1/80
وعــنـدمـا واصــلت الـقـوات الــبـريـطــانـيـة
زحـفها  نـحو بغداد آنـذاك واشتبكت مع
اجلــيش الـعـثـمـاني -فـي مـعـركـة انـتـهت
بـانتـصار االنـكلـيز- هـبّت عاصـفة كـبيرة
جـداً كـان لـهـا حـديث ذو شـجـون في عدد

صادر البغدادية. من ا
ــمـيــز:"ولم ــرحــوم عــبــد الــقــادر ا قــال ا
ـدافع إال في عـصـر يـوم يـنــقـطع صـوت ا
الـسـبت  10مـارت  1917م بـعـد أن أخذ
اجلـيـش الـعـثـمـاني يـتـراجع إلى الـوراء
وقـد تألَّبت الطبيـعة (وهذا من شأنها) إذ
ـسـاء آتـيـة من ثـارت زوبـعـة هـائـلـة في ا
اجلـــــنـــــوب فـــــهي إذن تـــــربك اجلـــــيش
الـعـثمـاني الـذي يـنسـحب نـحو الـشـمال
وتـساعد اجليش البريطاني الذي جدَّ في
تــعــقــبه" بــغــداد من  1900حــتـى ســنـة

 ?1934ص .80
ميز: "وأذكـر غضبة رحوم أمـ ا وقـال ا
الـطبـيعـة في تلك الـليـلة عـندمـا اجتاحت
بـغـداد عـاصـفـة هـوجاء لم تـشـهـد مـثـلـها
نصور وحتى يوم الناس مـنذ أن بناها ا
ذاك فـــلم ُتـــبِق الــعـــاصــفـــة (تــيـــغــة) إال
وهدمتها والسقفًا باليًا إال واقتلعته وال
جـيـنكـو إال وطـيََّرته مـئـات األمتـار مـولدًا
تـلك القرقعات اخمليفة حتى أنها اقتعلت
مـنـارتي جامع اآلصـفـية من حـوضـيهـما
نـطقة فـتنـاثر الـكاشي علـى كافة أرجـاء ا
احملــيـطــة بـاجلــامع ومن بــيـنــهـا دارنـا
فــاحـتـفــظت بـقــطـعـة مــنه سـنــ عـديـدة
لـلذكرى" بـغداد كما عـرفتها  ?58حملات

إجتماعية .4/377
وبـعد هـذا احلديث عـن اشهـر عاصـفت

نـتـمـنى وندعـوه سـبحـانه أن يـهـون على
الـعـراق والـعـراقـيـ مـا يـجـدوه في هـذه
األيـــام من كـــرب الـــعــواصف وشـــدتـــهــا
الســـيـــمــا عـــلى الـــعـــاجــزين والـــفـــقــراء
ــســنـــ والــنــازحــ وأن ـــرضى وا وا
كـر أعدائهم يـجعـلها رحـمة بـهم وعقابـًا 

إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

الكافرين.
ورأى آخـرون أن تـلك الـعـاصـفـة الـرمـلـية
هـّبت كرامة من الـله تعالـى حلماية أرض
الـعـراق الـتي تـضـم بـ أرجـائـهـا مـثوى
الـكثـير من األنبـياء الـصحابـة والتـابع
واألئـمـة الـكبـار والـصـاحل وتـأّول نـفر
آخــر لــهـذه الــعــاصـفــة الــرمـلــيــة صـورة
ســوداويـة فـرأى أنـهـا جــزء من الـعـقـاب
ــا اإللـــهي الـــعـــام ألهل الـــعـــراق جـــزاء 
اقــــتــــرفــــوه من ظــــلم فـي حق األولــــيـــاء
والصاحل وتكاثر العصاة والطاحل

وأنــــهـــا -مـع هـــذه اجلــــيـــوش اجلـــرارة
واألســــلـــحــــة اجلـــبــــارة- إيـــذان بـــأوان

العقاب!.
ــوضـــوع مــؤكــدين أن وحـــسم آخــرون ا

العاصفة عالمة من عالمات الساعة!.
سـرت شـائـعة في ذلـك الوقت بـ الـناس
عـلى صعيد واسع أن العواصف الرملية
ـثـابـة دواء لألرض نـتـيـجـة هـذه كــانت 
ــتـــوقع أن يــصــيــبــهــا بــســبب ــرض ا ا
الـــتــلــوث الـــنــاجت عن آالف األطـــنــان من
الــقـــنــابل والــصــواريـخ واألعــتــدة الــتي
تحالف معها رمـاها األمريكان والقوات ا
عـــلـى أرض الـــعـــراق وبـــكل حـــال ومع
ـطلق بقدرة الـله تعالى على كل ـاننا ا إ
شيء لـم تــتــأكـــد هــذه الــشــائـــعــة عــبــر

—bOŠ wKŽ dLŽ

الشارقة
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نحن لم نعد نطالب أن يكون محافظ بغداد من مواليد بغداد  أو نصر
أن يكـون أم بـغداد من أسـرة بغداديـة  أو بغـدادي باالصل والوالدة
 ألن الــعــراق بـلــد الــعـراقـي ايـنــمــا حل  ولــكن نـطــالب بــعــد كل هـذه
الـتجـارب أن يـع أمـينـا لبـغـداد أميـنا عـليـها ال وبـاال عـلى ساكـنيـها 
أمــيــنــا عـــلى نــضــارتـــهــا ال أمــيــنـــا عــلى تــراجـــعــاتــهــا  أمـــيــنــا عــلى
كـتنزاتـها أو متـجاوزا على تـصميـمها  ولو تخصـيصاتـها المتالعـبا 
استـعرضـنـا الذوات الـتي تـناوبـت على أمـانـة بغـداد مـنذ الـعام 2003
لـوجـدناهـا وفق أي ورقـة لـتقـيـيم األداء امنـاء ال يـحـملـون غـير الـعـنوان
ـاليـة أو الهـمة الـبلـدية  فـمنـذ عهدة الوظـيفي  غـير امـناء في الـذمة ا
األمــ االول وبـغــداد يـومــيـا تــتـحــول إلى مـديــنـة جــرداء الـغــيت مــنـهـا
ــسـاحــات اخلــضـراء وقل فــيــهـا الــتـعــبــيـد واالكــســاء  وزادت فـيــهـا ا
ـرور وقـلت فيـها النـفايـات وقـلة الـذوق واالعـتنـاء  غادرتـهـا إشارات ا
احلدائق والـزهور  زاد فـيـها االزدحـام وتراكـمت عنـد مداخـلهـا أكوام
السـكراب والركـام  تأكلت جـسورهـا وقلت أنوارهـا  تراجعت أزقـتها
وتالشت ارصـفـتــهـا  زاد سـاكـنـيـهـا دون حتـسـب من أمـيـنـهـا  كـثـرت
ـياه عـشـوائيـاتـهـا وقلت ضـوابط الـبـناء فـيـهـا  كثـرت أطـرافهـا وقـلت ا
فيـها  تقادمـت إسالكها وتأكـسدت عوامـيدها وأخـذت تصعق اطـفالها
أن مـا تالقـيـه الـعـاصــمـة صـار يــنـذر بـســؤ اخلـاتـمــة  األمـ اخملـتـار
دن  ورغم حتول البـلديات إلى مديريات عامة   صار اليعـبأ بجمال ا
ديـر العام ال االهمـال هو الـطامـة  األم ال يـفهم بـأصول الـعمـران وا
يــفــهم الــوعي الــبـلــدي  ولــو تــأمل أي مــنـا الــكم الــهــائل من الــرسـوم
ليارات  ـديريات الـعامة  لـوجدها بـآالف ا والضـرائب التي جتبـيها ا
لقـد كان مـدير الـبلـدية مـدير قـسم كانت بـغداد في عـهده أكـثر نـضارة
وبـأحسن نظـافة  في ظرف  35عام بـنى النـظام السـابق سبعـة جسور
 تـوجـهـا بــسـريع مـحـمـد الــقـاسم  ولم تـ الــطـرق واجلـسـور جـسـرا
لــة بـغــداد مــنـذ تــســعـة عــشــر عـامــا  ولم حتــقق حـلم واحــدا عـلـى دجـ
الـبـغـداديـ في طـرق خـارجـيـة عـنـد شـرقـهـا أو عـنـد غـربـهـا  وبـحـجـة
ـنـاطـق اخلـضـراء في بـغـداد  االسـتـثــمـار  االسـتـحـواذ عــلى كـافـة ا
وصـار الـبـغداديـون يـتنـفـسـون األتربـة بـسبـب تاكل األزقـة والـشوارع 
دراء العام لـعرف أسباب الوهن ولو شـاهد أي منا مواكب األمـ وا
ــديـر الــعـام بــنـاصح  يــ  فال األمــ بـصــالح وال ا جـراء هــذا الـتــعـ
ديـر العـام وتعـ امـ حقـا أميـنا لـبغـداد التي طـلوب  اسـتبـدال ا وا

كانت في طليعة عواصم الشرق الوسط وشمال أفريقيا.

بغداد
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وقف الـعـام بـشـكل أسـاسي وجنحت قـرارات احملكـمـة االحتـاديـة التي أصـدرتـهـا حـسمـت ا
ضي دون االلـتزام بهذه القرارات وأهمها كنها ا بتنظيم مسـار العملية السيـاسية والذي ال 
قـرار األمن الـغـذائي الـذي يـحمل الـكـثـيـر من الـثغـرات واإلشـكـالـيات األمـر الـذي يـجـعل قوى

التحالف الثالثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها .
ـبادرة و ضيـاع جميع األوراق.. خطـاب يحمل لـهجة مـنفعـلة تعـبر عن حـالة فقـدان التوازن وا
إلى جـانب انه كــان يـحـمل تـوتـراً واضــحـا بـاإلضـافـة إلى لــغـة الـتـشـكـيـك والـتـخـوين بـاآلخـر
لك األغلبـية ألنه لو ملكـها الستطاع تحـدث ال  كـونه خطاب  بـاإلضافة إلى الشـعور بالوحدة

ضي بتشكيل احلكومة. ا
التـحالف الـثالثي بات غيـر متمـاسك في ظل كل هذه الـظروف التـي مر بهـا واستشـعار  قادته
ذلك بـعد انـغالق كل الـطرق لـلـمضـي بدون اإلطـار الـتنـسـيقي لـذلك فـإنه عـوامل التـقـارب ب
ضي الـتـحـالف الـثالثي واإلطـار الـتـنـسيـقي بـاتت أقـوى واكـبـر ألن كالهـمـا ال يـسـتـطيـع أن ا
لـوحـده وذلك لـعـدم وجـود أي أسـاس لـذلك وعـدم إمـكـانـيـة تـشـكيـل الـكـتـلة األكـبـر مـن طرف
واحـد..كـمـا أن حتـالف الـسـيـادة هـو اآلخـر أصـابه الـتـصـدع داخـلـيـاً خـصوصـا مـع األزمات
الـكبيـرة التي عـصفت به وانعـكاس ذلك من خالل األزمـات التي ظـهرت من خالل تصـريحات
ـكتب بـ قيـاداته ونـوابه.احلالـة الكـردية لـيست بـاألفـضل فاالنـقسـام واضح خصـوصا وأن ا
ـقراطي الـكردسـتانـي ساخط عـلى سيـاسات وتـفـرد السـيد الـبارزاني الـسيـاسي للـحزب الـد
ـصـيـريـة التـي تخـص الشـعب وعـائـلـته بـالـقرار الـكـردي دون الـرجـوع إلـيـهم في الـقـرارات ا
الـكردي بشكل عـام ما يعني أن هـناك قناعـة باتت واضحة لـدى االحتاد الوطني الـكردستاني
بـالتوجه نحـو العمل اجلاد من أجـل استقالل السـليمانـية عن اإلقلـيم ما يجعل األمـور تضييق
أكثـر وأكثـر في داخل البـيت الكـردي وليس أمـام احلزبـ الكـردي سـوى اجللـوس واالتفاق
عـلى مـرشح رئـيس جمـهـوريـة توافـقي ألن ذهـاب طـرف دون الـطرف اآلخـر يـعـني أن الوضع
سـينـعكس بـالسلـب على اإلقلـيم بشـكل كبـير .قـوى اإلطار وكمـا هو واضح لـلمـتابع بـاتت أكثر
شهد ـكن جتاوزه وهي ال تريـد إبعاد الصـدر عن ا تـماسكـا وقوة وأصبحت رقـما صعب ال 
الـسـيـاسي او إقـصـاءه بل تـسعى إلـى تشـكـيل الـكـتل األكـبـر واالتفـاق عـلى أن يـكـون الـقرار
ـشهـد هـذه باتت تـؤكـد وتشـيـر أن األمور تـسـير نـحو .كل حـلـقات ا السـياسـي الشـيعـي واحداً
ضرورة الـتهـدئة والدفع نـحو احلـوار والتـوافق بتشـكيل احلـكومـة وإما احلـديث عن الصراع
والصـدام الداخلـي فهو أمـر غيـر وارد ألسبـاب كثـيرة أهـمهـا عدم قـدرة أي طرف عـلى كسر
اآلخـر إضافة إلى أن اجلمـيع سيخسـر وأن الطرف اإلطـار والتيار يـعيان جيـدا صعوبة هذا
شـاغبات الـتي تصدر من نـواب ونائبـات اليعون ا سـيبقى الـتراشق اإلعالمي وا الـصدام ور
ـغالطات التي خسرت الـبالد الكثير هي السائدة حجم األزمة وما يعـفونهم فقط هو النعيق وا
ـر به الوضع السياسي عمـوما فاألمور وكما هو واضح في ظل حالة التـشدد والتوتر الذي 
بـاتت تسـير نـحـو حالـة من التـهدئـة والتـوافق وجـلوس الـفرقـاء السـياسـي
خـصـوصـا في الـبـيت الـشـيـعي إلى طـاولـة احلـوار لـتـشـكـيـل الـكـتـلة
األكـبـر والـدخـول بـهـا إلى مـجـلـس الـنـواب واالنـتـهـاء من تـرشـيح
رئـيس جمـهوريـة توافـقي ب احلـزب الـكرديـ ومن ثم االنتـهاء
برئاسة الوزراء القادم و تشكيل احلكومة بشكل نهائي و حاسم.

بغداد
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أيـام األزمـنة الـسومـرية كـان القـير من
ـكــان  والى الــيـوم لم بــعض كــنــوز ا
يـكــتـشف الـعـالم كـيف كـان يـسـتـخـرج
ومـاهي تـركـيـبـته  واصـبح من بـعض
ـــكــان الــتـي فــيـــهــا شيء من الـــغــاز ا
الـتـأكـيـد الـعـجـيب حـتى قـبل تـأسيس
مـنـظـمـة أوبك  كـان السـومـريـون مـنذ
سـبـعـة االف عـام يـسـتـخـرجـون النـفط
ومــــــشـــــتـــــقــــــاته مـن بـــــاطن االرض 
ويـستـخلـصون مـنه القـير الـذي كانوا
يـــســتــخــدمــونه لـــرصف دكــات ساللم
ــعـابـد والـطـابـوق فـي بـنـاء الـبـيـوت ا

لوك . عابد وقصور ا وا
الـدراسات اجلـيولوجـية الـتي مَسحت
االرض الــــعـــــراقــــيــــة ذكـــــرت ومــــنــــذ
ـاضي أن هــنـاك ثالثــيــنـيــات الـقــرن ا

حــقـوال غـنـيــة بـالـنـفـط مـطـمـورة حتت
ــا حـقـل مـجــنـون مــيــاه االهـوار  ور
الـــتــابع لــقـــضــاء الــقــرنـــة في اجلــهــة
ـثل اكـبر ـقـابلـة لـلـحدود االيـرانـية  ا
واغـزر احلقول النفـطية التي  انتاج
الــنــفط فــيــهــا في ســبـعــيــنــات الــقـرن
ـــاضي بـــعــد ان اكـــتـــشــفـــته شـــركــة ا
بــراســبـيــتــرو الــبـرازيــلــيـة  ومع اول
تـدفق شـحـنـة نـفط مـن حـقـول مـجـنون
ــكــان تــعـــاال هــمس حــذر وســري أن ا
يـــحــتــوي ايــضـــا عــلى مـــادة الــزئــبق
االحـمر. بالـرغم أن الناس تقـول همسا
أنـه موجود في مـناطق في مـيسان في
مـناطق احللفاية  وكنا نعيش هاجس
هـكذا حكايات وأساطير ونتحدث فيها
فـيما بيـننا وبسريـة وكنا نعلم أن اهل

شـغـاتي الشـاي وكـنت احتـفظ بـبعض
الــــكـــعـك قـــدمــــنــــاه لـــهـم  وعـــنــــدمـــا
اســـتــراحــوا قـــال الــضـــابط وقــد أمــر
جـنـوده بـاخلـروج مـن االدارة : أخوان
ـهـمـة سـريـة بـعـثـوني بـها من جـئت 

بغداد .
فـقط اطـرح بـعض االسئـلـة حول شيء

الـقـريـة ال تعـنـيـهم هـكذا حـكـايـة النهم
اصـال اليعـرفون مـا هـو الزئـبق وليس
له أي تـمـاس في حيـاتهم  لـكن رعبـنا
كـبر في احلـذر في هكـذا حديث عـندما
ـعــلــمـ جــاء في يــوم مــا واحـد مـن ا
وقـال أن جـاراً لهم  اعـدامه ألنه كـما
يــقـال يـتــاجـر بــالـزئـبق االحــمـر الـذي
يــســتـعــمل عــلـمــيــا في حـفـظ عـنــصـر
الـيـورانيـوم بـأنـواعه كونه ال يـتـفاعل
مـع األخـيــر ومن هــنــا يــبــاع الـزئــبق

األحمر بأسعار فلكية.
في يــوم مــا وكــنــا قــد نـســيــنــا قــصـة
ــعـارك عـلى الــزئـبق في ظـل احـتـدام ا
جــبــهــات الــقــتــال عــنــدمــا جـاء زورق
وعــلــيه مــفــرزة من اجلــنــود يــقــودهـا

ضابط ونزل في قريتنا .
أصــــاب االرتــــبــــاك اجلــــمــــيع  نــــحن
واهــالي الـقــريـة وكــنـا نــظن ان هـؤالء
اجلــنـود قـادمــون لـتــجـمـيع مــطـوعـ
ألحـدى قـواطع اجلـيش الـشعـبي وكـنا
دن مـكانا نـعتـبر عـزلة مدرسـتنـا عن ا
ـدنـي وارغـامهم آمـنـا ضد حتـشـيد ا

في التطوع في اجليش الشعبي .
اســتــضــفــنــاهم في االدارة  قــدم لــهم

مـهـمة  وهل فـيهـا سالح سري مـخبئ
تخشاه القرية او انها وكر للمقاومة .
ــديـــر بــصـــوت مــتـــلــعـــثم : مــا قـــال ا

طلوب .? ا
قــال : أن كـــنــتم تــعــرفـــون شــيــئــا عن
الـزئـبـق االحـمـر أو تـعـرفـون أي واحد
جـــاء يـــفـــتش ويـــســـأل عـــنه فـي هــذه

ناطق ? ا
ديـر وكأنه ال يعـرف شيـئا عنه : قـال ا

وما هو الزئبق االحمر ?
ــديــر وراح صــدق الـــضــابط دهــشــة ا
ـعـدن يــشـرح لـهــا عن تـفـاصــيل هـذا ا
وخـــــطــــــورته ان وقـع في يـــــد اعـــــداء
ثل الـثـورة. وجـلسـنـا أمام الـضـابط 
اخلـوف والــتـعـجب وكـأنـنـا نـسـمع به

ألول مرة .
وقـلنا : إن عرفنا شيئـا فحتما سنكون

تعاون . اول ا
غـادرنـا الضـابط ومجـموعـته . وما ان

غادر  قال شغاتي مذعورا :
ســـــأذهـب الى بـــــيـت جـــــاري ( زيـــــبكْ
أنــعــيــثـل ) ألقــول له كي يــبــدل اســمه

حتى ال يروح بوله بهوره.

تهتم القيادة فيه تعرفوه أو ال تعرفوه
ولــكـني انـقل رســالـة فـمن يــعـرف عـنه
شــيـئـا  يــكـتب اجـابــته عـلى ورقـة او
يــنـقـلـهــا الي شـفـاهـيــا عـلى ان يـكـون
احلــديث سـرا ألنه يــهم اسـرار الـدولـة
وامــنــهـا.ذعــرنــا واصــفـرت وجــوهــنـا
وتـساءلنـا متى كانت ام شـعثه مـنطقة
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كن بـأي حال  أن تـخضع لـلمـزاج السيـاسي  وال يجـوز التـعامل مـعها الـقضـية الـوطنيـة ال 
عـلى إنهـا مُلـك أو إقطـاعيـة تابـعة لـألحزاب والـكتل الـسيـاسيـة  فـهي فوق اجلـميع  ومن أجل
ـعاجلة االنـسان  في الـبدء حتدثـنا بـأن ما اعـطي للـمسـتقـل من هامـش للمـناورة  وإمـكانـية 

االنسداد السياسي  إن ذلك جزء من لعبة استمرارية االنفعالية السياسية ّ
ـسـتقـلـون مشـروعا ال يـتـفق مع هذا إذ كـان من االطار الـتـنسـيـقي أو من الثالثي  فـلـو طرح ا
شروع ال يتـجاوز حدود  طرح الفكرة  وهذا ما حصل الطرف ويتـجاوز الطرف االخر  فأن ا
ـسـتقـل ال ـشروع وال الـتـنسـيقـي اعتـبره فـرصـة للـحل  لـكون ا بالـفعـل فال الثالثي رحب بـا
ـدافـعـة عن مـشروع الـعـبـور من االزمـة  بـاإلضـافة الى ـان ا ـلـكون الـكـتـلـة الـوازنـة في البـر
ـستقـل  هذه احـاديث القـريبون من الـتيـار وكذلك من الـتنسـيقي يـشككـون بعـدم استقاللـية ا
ازمـة فعـلية في الـسلوك الـسيـاسي  وفي التكـوينـية البـشرية لـقوى وكـيانات وتـيارات سيـاسية
ـواطنـ  الكل عـراقيـة  تشـتغل عـلى قـاعدة نـحن وال غيـرنا  في حـ من وجـهة نـظر عـامة ا
فشل في إدارة السلطـة والكل لم يقدم شيئا للشعب  والـكل استفاد من النظام    وإن اختلفت
هم تشهد السـاحة العراقية  عمـليات جتاذب حادة مخلـفة ورائها انقسامات معايير الفـائدة .ا
تصدر لـلسلطة بأن هنـاك نقلة عمل نوعيـة  بل ستكون سلطة الـتجاذبات والترصد ال توحي با
ـؤسف أن يتم تـرشـيح اخلالفات عـلى مـنطق احلـوار  فـليس من وتـعـدد وجهـات الـنظـر  من ا
اضي  أن يـتم غـلق احلـوار بـ األطراف مـصلـحـة أحـد إذا كان الـهـدف مـعـاجلة إخـفـاقـات ا
صلـحة العامة  ويدخل في سـياقات االنانية والكتل السيـاسية  فهذا االمر يـخرج عن دائرة ا

السياسية  ومثل هذا الوضع سيؤدي الى جتذر اخلالفات وصعوبة معاجلتها .
التـيار الصـدري حقق جناحـات في االنتخـابات  وشكل الـكتلـة األكبر الـتي من حقهـا ان تلعب
دورا مهـما في طرح هيـكلية الـسلطة التـي يطلق عليـها باحلكـومة الوطنـية  لكنه في ذات الوقت
عايير الـوطنية للسـلطة لم يخرج عن دائـرة الكتلوية احملـاصصاتية  فـهو أي التيار قد وافق بـا
ـثل البعض على تـوزيع احلكم عـلى قاعـدة للـبعض من الكـرد والبـعض االخر من الـسنـة وهو 
كن تـسميـتها بـاحلكومـة الوطنـية  ولو كان من الشيـعة  ومثل هـذه التوزيـعات بالـضرورة ال 
ـفتـرض أن تـطرح األسـمـاء بدءاً من مـجلـس النـواب ورئاسـة اجلـمهـورية االمـر كذلك كـان من ا
كن القول صلـحة الوطنيـة  وبهذا  والوزراء على مجلس الـنواب ويتم  االختيـار انطالقا من ا
إن احلالـة السيـاسية الـعراقـية تخـطت اجلزء األول من احملـاصصة  وكـذلك التـنسيـقي فهو لم
ذهبية  فـهو يصر على إعطاء أولـوية االختيار للكـتلة األكبر ويقصد يتجاوز خندق االئـتالفية ا
ـاضي التي فـشلت في حتـقيق أي بـها الـكتـلة الـشيـعيـة  ومـثل هذا الـطرح عـودة لتـشكـيالت ا
عانـاة الشعـبية ضي من حكـم هذه الكـتل تتزايـد ا منـجز تنـموي في الـبالد  بل في كل زمن 
افيات ال العام وتتشكل جـماعات قريبة من ا ويتراجع البناء وتـستحفل عمليات التـعدي على ا
عـلى موارد الـبالد  وتتـوسع قاعـدة الفقـر في اجملتـمع .إذن أمام هـذا الوضع البـد من احلوار
بــ كل األطـراف لـلــخـروج من االزمـة  ويـبــدو إن اجلـانب الـكــردي أدرك هـذا الـوضع  وبـدأ
بـاحلـوار في الـسـليـمـانـيـة كي يـتم اخلـروج من انـسـداد اخـتـيـار رئـيس اجلـمـهـوريـة ويـبدو إن
اختـيـار رئـيس كردي مـسـتقل أو مـتـفق عـلى شخـصـيته هـو احلل لالخـتالف والـفرقـة الـتي قد
حتفر في قيم العالقـات واالتفاقات الكـردية الكردية بـاجتاه ال يرغبه اخمللـصون في هذا البلد .
فـاألمر االن في دفـتر حـسـابات الـكتـلـة الصـدرية والـتـنسـيقي بـغـية عـبور
نهجية ـواقف كونها التتـفق مع ا االزمة  والبد من اقصـاء انفعالية ا
الـسـيـاسـيـة وتضـر أسـاسـا بـالـوطن ومـصـالح الـشـعب  فالبـد من
الـلـجوء لـلـحوار واالتـفـاق على صـيـغة عـمل وطـني تنـهي االنـسداد

السياسي .    

هلنسكي
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WH : مقاتلون يجولون في شوارع بغداد خالل عاصفة 2003 UŽ
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ضـمن فعـالـيات مـهرجـان قـسم الفـنون
ـسرحـيـة في معـهد الـفـنون اجلـميـلة ا
تـقـدم لـلـبـنــات- الـدراسـة الـصـبــاحـيـة
ــرحـلـة اخلـامــسـة مـشـاريع طـالـبـات ا
وهي عــبــارة عن مــســرحــيـات تــخــرج
سرحيات ( ومن هـذه ا ية ومـحلية عا
الديك الصـياح)تالـيف محسن الـكناني
ـــــيــــة ســـــرى بــــاسم اخــــراج االكــــاد
ـسـرحـيـة قالت وعن ا وسـاهـرة فخـري
اخملـرجة سـرى (مااحـوجـنا الـيوم الى
ــسـرح الــطـفل كـون نــصـوص تــكـتب 
مسـرح الطفل اكـثر فعـالية وحـساسية
وخــطـورة النك تـخـاطب فــئـات عـمـريـة
خـطــيــرة وهـنــا تــدخل اهـمــيــة الـنص
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كذلك وكـيفـية الـتـعامل مـعه اخـراجيـا 
ـمـثل في مـسـرح الطـفل مـهـمة مـهـمة ا
وانــا اقــدم صـــعــبــة ولــيـــست ســهـــلــة
اعـــمـــالي فـي مـــهـــرجــــانـــات مـــســـرح
الـطـفل)واضـافت (اطـفـالـنـا مـحـرومون
من هــــذه الـــعـــروض بـل ومن اشـــيـــاء
كـثـيــرة وانـا احس ان في داخـلي طـفل
لــذا  احس ان مـســرح الــطـفل جــمــيل 

فقودة). يوفر لي هذه السعادة ا
وقـالـت الـطـالـبـة فـاطـمـة زهـراء (دوري
وقـصتها الديك الـصياح سرحـية في ا
تـــتــحــدث ,عـن مــلك يـــحــاول اســـكــات
اصوات الديكـة بشتى الوسـائل كونها
تــزعــجـه وتــوقــظه من الـــنــوم وتــقــلق
راحته ويعـقد اجتـماع مع كبيـر الديكة
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ــصــري عــمـرو ديــاب حــفال ــطــرب ا أحــيــا ا
ديـنة الشـيخ زايد في أكتـوبر.وغنى اجلمـعة 
ـشي ديـاب ألول مــرة أحـدث أغـنـيـاته (الـلي 
شي)والـتي طرحها منذ أيـام قليلة  وتفاعل
مــعـــهـــا احلــضـــور بــشـــكل كـــبــيـــر ورددوهــا
مــعه.وحــرص  ديــاب عـلـى تـقــد فــاصل من
أجــمل وأشـهــر أغـنــيـاته عــلى مـدار ســاعـتـ
أطـــرب فــيــهــا اجلـــمــهــور.من نـــاحــيــة أخــرى
ــشي) قـوائم ـشي  تـصــدرت أغـنــيـة(الــلي 
الـتريـنـد مـنـذ طـرحـهـاعـلى مـخـتـلف مـحـركات
البحث.واألغنية من كلمات تامر حس  حلن
مــدين  تـوزيع تــومـا  مــيـكـســاج وديـجــيـتـال

ماستر أمير محروس.
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ضجّت مـواقع الـتواصل اإلجـتـماعي
في تـــركــــيـــا بــــخـــبــــر زواج جنـــمي
مـسـلـسل إبـنـة الـسـفـيـر اراس ايدان
ومليس بـيركان وقد انـتشرت صورة
ـنـاســبـة اذ ارتـدت لـهــمـا من هــذه ا
العـروس فـستـان أبـيض بسـيط أما
الــعـــريس بــدلـــة رســمـــيــة بـــالــلــون
األسـود. وتـلـقى الـثـنـائي عـدد كـبـيـر
مـن الــتــهـــاني من قـــبل اجلـــمــهــور.
اجلدير ذكره ان "إبنة السفير" هو
ــسـلـسالت الــتـركـيـة من أبـرز ا
الــــتي حــــصـــدت عـــلـى نـــسب
مـشــاهـدة عــالـيــة جـداً لـيس

فقط في تركيا بل في الشرق األوسط
أيضاً بسـبب أحداثه الشـيقة والتي
فــيــهـا غــمــوض كـبــيــر وقــصـة حب

مستحيلة.
يجمع الـعمل بـ النجـم التـركي
أجن أكـيوريك ونـسلـيهـان أتاغول
وقـد  إخــتـيـارهـمــا كـأجنح ثـنـائي
بعد على الـتلـفزيـون في عام 2020  
جتــسـيــدهـمــا شـخــصـيــة "سـنــجـار"

و"ناره".
كـمــا افـادت وسـائل إعـالم تـركـيـة ان
ـمـثل التـركي كـاهـان يـلـدر يـنظّم ا
ــمـثـلـة رحــلـة تـرفـيــهـيـة حلـبــيـبـته ا
التـركية هـاندا أرتـشيل وذلك لـقضاء

لكة النقاذ للمستشارين بـاالتفاق مع ا
وفي نــــهــــايـــة الـــديــــكــــة من الــــذبـح 
سـرحيـة تعود احلـياة الى طـبيعـتها ا

ويعيش اجلميع بسالم).
ـيـةسـاهـرة فـخـري (انا واكـدت االكـاد
احب ان اعــــيش طـــفــــولـــتـي من خالل
ـسرح الطـفل اومسرح الدمى مااقدمه 
وهـو يـحـتـاج ان نـقـدم له الـكـثـيـر وانا
اشعـر ان اطفـال العـراق محـروم من
اشياء كـثيرة واريـد ان اوصل صوتهم
ومـعـاناتـهم الن من حـقـهم ان يعـيـشوا
مثل اطفال العـالم )واضافت (االهتمام
ــســرح الـــطــفل النــهـم الــبــذرة الــتي
ســـتــصــبح نـــخــلــة وشــجـــرة مــثــمــرة
ــسـرح خـيـر وسـيـلـة لـلـطـفل جلـذب وا

ـلك ومن ثم يـقـوم الـذي يـحــتـال عـلى ا
ـــلك بـــنـــفــسه بـــالـــتــدخـل في حـــيــاة ا
والـتـاثيـر عـلى قـراراته بـحجـة اسـكات
الديكة )واضـاف(غريزة اطالق اصوات
الـديـكـة عــنـد الـفـجـر تـعــبـيـر عن فـكـرة
احملـــبــة والــسالم جتـــاه االخــرين وفي
الـنـهـايـة هي دعـوة الى اطـفـال الـعراق
ـــــطـــــالـــــبــــة بـــــاطالق اصـــــواتـــــهم وا

بحقوقهم).
ـسرحـيـة ودورها قـالت الـطالـبة وعن ا
ـلـكة ـسرحـيـة ا رنـا هـيـثم (دوري في ا
لك الذي يامـر بذبح الديكة كي زوجة ا
يــنـام من الـضــجـيج لـكـن ظـهـور الـديك
الـصــيـاح بــغـيـر حــقـيــقـته بــحـجـة انه
ــــنــــوم صــــيــــدالني يـــــعــــطي الــــدواءا

انـــظــاره من خـالل احلــوارواحلــركــات
ومـــســرح الـــدمى ـــســـرحـــيـــة  داخل ا
مالم والـطـفل غـيـر قـادر عـلى الـتـاثـيـر 
تكن هناك فـرق مسرحيـة تقدم عروض
موسمـية للـطفل العـراقي النك تخاطب
فـئـات عـمـريـة خطـرة واهـمـيـة اخـتـيار
النص وكـيفـية الـتعـامل معه اخـراجيا
ـمــثل صـعــبـة ولــيـست كـذلك مــهـمــة ا
سهلة وانا اقدم اعمالي في مهرجانات
مسرح الطفل النه التوجد خطة لتقد
عـروض مـســرحـيـة لــلـطـفـل عـلى مـدار

السنة).
ومـســرحـيــة (الـديك الــصـيــاح)تـمــثـيل
رنـا هـيـثم فـاطـمـة الـزهـراء الـطـالـبـات 

زينب رياض. حن منتظر
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مـثلة { لـوس اجنلوس  –وكـاالت - نشـرت ا
األمـريـكيـة سـارة جيـسـيكـا بـاركر صـورة لـها
ـمـثل االمـريـكي مـاثـيـو بـرودريك مع زوجـهـا ا
احـتـفاالً بـاليـوبيل الـفضي لـزواجهـما وعـلقت
باركـر على الصورة قـائلة: الفـضة حبيبي 25
مـثلـة البـالغة من سنـة واعدّ السـن زوجـتك.ا
الـعمر  57 عامـاً نشـرت لقـطة لـها مع زوجـها
البالغ من العمر  60 عاماً الصورة تعود الى
اضـي وبدا في الـصـورة وهو يـعـانق زوجته ا
كــمـا نــشـرت صـورة لــبـطــاقـة دعــوة الـزفـاف.
الصـورة حازت على عدد كبير من االعجابات
ــمـثـلـة االمــريـكـيـة ــتـابـعـون وبــيـنـهم ا وعـلق ا
غـوينـيت بالـترو مـهنـئ الـثنـائي على الـيوبيل

الفضي.
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الـنــاقـد الـتـشـكـيـلي الـعــراقي صـدر له ضـمن مـنـشـورات
ـثول االحتـاد الـعام لالدبـاء والـكتـاب في العـراق كـتاب (ا
أمـام اجلمال  –قراءات تـشكيلـية) تضـمن موضوعات عن

الطبيعة الصامتة لدى العديد من الرسام الرواد.
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اجلـراح االستشاري في اجلراحة
نـظارية  في جـكلية طب العـامة وا
الــكــنــدي بــجــامـعــة بــغــداد نــعــته
االوســاط الــطــبــيــة بــعــد ان غـيــبه
ــوت اجلــمــعــة بـعــد مــعــانـاة مع ا
ــــرض  والـــراحل من مـــوالـــيـــد ا

.1955
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اســتـاذ االتــصــاالت في جــامــعـة بــابل شــارك في طــاولـة
ـقراطـية بـعنوان نـقاشـية عـقدهـا مركـز عشـتار لـدعم الد

(حروب التواصل االجتماعي واثرها في اجملتمع).
 n¹U½ ‚«“— 5 Š

الــبـــاحث في الــكـــلــيـــة الــتــقـــنــيــة فـي الــشــطـــرة نــال مع
ـي داخل راضي و عـلي حمـضي بـراءة اختراع االكاد
نظومـة الري بالتنقيط ـعايير الهيدرولـيكية  في (حتس ا

زدوجة). باستعمال االنابيب احلقلية ا

w½ö(« w UŽ 

طـرب الـلـبنـاني اجنـز تـصويـر اغـنيـة (ضـحـكة حـبـيبي) ا
كلـمات عبـير ابـو اسمـاعيل واحلـان سليـم سالمة وتوزيع

هادي كر وانتاج روتانا.
w ö « ÂöŠ«

نــقـيب احملــامـ الــعــراقـيــ شـاركت الــســبت في ورشـة
ة قـانونـية نـظمتـها رابـطة الـقاضـيات الـعراقـية حـول جر

االبتزاز االلكتروني واثرها على اجملتمع العراقي).
 e¹eF «b³Ž nOÝ

ـنــتج االردني اعـلن عـن الـبـدء بــتـنـفــيـذ اجلـزء الــكـاتب وا
ـوكب الـغـياب) من خالل الـثـاني من مـسـلسـل (حضـور 
انـيا وطلـة األردن لإلنتاج شركتي أمـالكو فـيلم ومقـرها أ

الفني ومقرها عمان.
bL×  ”Ë√

ؤسسة الـعامة للـسينما ,الـفديو الفنـان السوري أطلـقت ا
الـتـرويجي لـفـيلـمه الـراوائي الطـويل (الـظهـر إلى اجلدار)
الــذي هـو من تــألـيــفه وإخـراجـه  ويـؤدي الــشـخــصـيـات
نـعم عمـايري  ل الـرئيـسيـة فيه: أحـمد األحمـد  عبـد ا

غرة.

عــطــلــة مع بـــعــضــهــمـــا بــعــيــدا عن
ـهـنـيــة اذ انه اسـتـأجـر الـضــغـوط ا
ــــدة  3 ايـــــام فـــــيـال فـــــخـــــمـــــة في
مـرمــاريس. وكـان أكـد كــاهـان يـلـدرم
عن وجــود عالقــة عــاطـفــيــة جتــمـعه
بــأرتــشـيل والــتي كـانـت قـد أحـدثت
حــــالــــة من اجلــــدل مــــؤخــــراً بــــعـــد
ــمـثل الــتـركي كـرم إنــفـصـالــهـا عن ا
بـــورســ واســتــوقــفـت الــصــحــافــة
كــاهـان يــلـدر وهـو يــقـود ســيـارته
وسألـته عن تـفـاصيـل عالقته بـهـاندا
أرتـشــيل لـيــجـيب: "كل شـيء جـمـيل
ـتع كــمــا ان األمـور في الــعالقــة و

تسير على ما يرام وبشكل جميل".
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أقـدمت جنــمـة تـلــيـفـزيـون
الـــواقع األمـــريــكـــيـــة كــيم
كـــاردشـــيـــان عـــلـى شــراء
قــصــر جـديــد بــقـيــمـة 6.3
مــلـيــون دوالر.  وبــحـسب
تقرير لصـحيفة ديلي ميل
ـنــزل تـبـلغ مــسـاحـته أن ا
 4230 قــدمـا مــربـعًــا وهـو
األمـر الـتي اعـتـادت الـقـيـام
بـه خالل الــفـــتــرة الــســـابــقــة
مــؤكــدة عــزمــهــا عـلـى تـوســيع
مـحــفـظـتـهـا الـعــقـاريـة في حـيـهـا
اخلــاص شــأنــهــا شــأن مــشــاهــيــر
آخـرين أقـدمـوا عـلى هـذه اخلـطوة .
من ناحية أخرى تعرضت كارداشان
ــوجــة انـتــقــادات من قـبـل مـؤرخي
ــــوضـــــة الــــذين غـــــضــــبــــوا من ا
ارتـــدائـــهــا أحـــد أشـــهــر
فسات مارل
مــــــونـــــرو

حلـضـور حـفل مـيت غـاال لـعام 2022
بـدالً من طـلب نـسـخـة مـنه قـد يؤدي

إلى إتالف الفستان "الهش".
وفي خـطـوة مـفـاجـئـة والفـتة قـامت
ـيـة سـيـلـيـنـا غـومـيـز الـنــجـمـة الـعـا
بـتهـديـد بعض األشـخـاص دون ذكر
اســمــهم اذ كــتــبت عــلى حــســابــهـا
اخلــــاص عــــلى مــــوقـع الــــتــــواصل
اإلجـتــمـاعي: "ايـاكم أن تــعـبـثـوا مع
مــعـجــبـيــني" وقــد شـكّل هــذا األمـر
جدال كبيرا وقد اعـتبر البعض انها
ا تقصد إحـدى النجمات. وكانت ر
ألـقت سـيلـيـنـا غومـيـز مـؤخرا كـلـمة
في البيت األبـيض بحضـور منتدى
عمل الـشباب لـلصـحة العـقلـية الذي
 تـشـكـيــله حـديـثًـا ودعت غـومـيـز
إلى العـمل عـلى إنهـاء وصـمة الـعار
الـتـي حتـيط بــالــصــحــة الـعــقــلــيـة
بـالتـعاون مـع القـادة الشـبـاب الذين
يـعــمـلـون في هــذا اجملـال عن طـريق
ـــنـــاصــــرة أو ريـــادة األعـــمـــال أو ا

كليهما.
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سوف حتصل عـلى أرباح مالية اليـوم. وتتغير حياتك
ادية لألفضل. ا
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شاركة يوم جيـد لتوضيح مـفاهيم خاطـئة من خالل ا
بصدق مع اآلخرين.
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ــا يـــقــولــونه اآلخــرين حــتى ال تــخــســــر ال تــلــتــفت 
وظيفتك.
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امنح نفـسك قسطا من الراحة لـلتنزه واالسترخاء مع
شريك حياتك.
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هـنــاك إمــكـانــيـة خلــلق جـو رائـع وجـذاب لــلـغــايـة مع
الطرف اآلخر.
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ال تــقـــلق كــثـــيــرًا بـــشــأن إجنـــاز األمــور وركـــز عــلى
مشاعرك وعالقاتك.
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تـشـعــر بـانــطالقـة كـبــيـرة في عــمـلك. وعــلـيك الــقـيـام
. راجعة أموالك جيداً

ÊUÞd «

حــان الــوقت لــلــتــواصل مع شــريك حــيــاتك التــخـاذ
القرارات بشأن عالقتكما.
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تـشـعـر بـالـتـوتــر واإلنـزعـاج جتـاه شـريك حـيـاتك.يـوم
السعد االربعاء.
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ـالـيــة بـذكـاء وهـدوء.رقم حـاول الــتـعـامل مع أمــورك ا
احلظ 8.

u b «

 تشـعر بـضائـقة مـاليـة جتـعلك تـشعـر باإلنـفعـال على
من حولك.
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كــلـمــا زاد الــبـحـث الـذي تــقــوم به كـلــمــا زاد إجنـاز
األمور بشكل أسرع.

 u(«
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بغداد
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تلك الـعواطف اجلـياشة الـتي فاضت بـها أروقـة معرض بـغداد الـدولي التي ابـدتها
اجلمـاهيـر العـراقيـة وهي حتيط وتـصور وتالحق االعالمي الـعربي جـورج قرداحي
لم تكن ولـيدة رابطة جنوميـة او ثقافية او فضـولية فحسب .. بل ان قرداحي أسس
لنفـسه ولزمالئه طـوق تتويج ( مـباركا ) سـيتقـلده وسامـا مخلـدا حينـما وضع حدا

قولة تابعية االعالم العربي للمؤسسة الرسمية.
ا جـاد به ( قرداحي ) في يوميـات معارض بغداد بـحضور الفت لم يحظ به احد
ـهـتمـ بـالـقرداحـيـة .. دون احلـاجة الى ـعـجبـ وا غـيـره من قـبل  حيث تـزاحم ا
دعـايــة واعالن .. حـيث قــال : ( لم انـدم عـلـى مـا صـرحت بـه فـيـمــا يـخص احلـرب
اليـمنية اذ لم استهـدف مناصرة طرف عـلى حساب طرف  لكـني انتصرت للسالم

حبا بالطرف والشعب العربي ) . 
ثم عـرج على الـضغـوطات الـتي تعـرض لهـا منذ  2011 اذ اصـر على الـقول : ( اال
ـكن الــسـكــوت عن زعـزعت امن ســوريـا ) ... هـكــذا كـنت اردد ومــا زلت .. اذ ال 
سوريـا النـهـا الركـيـزة األسـاسـية الـتي اذا مـا سـقطت  –ال سـامح الـله - سـتـسقط
فردة قائال: معهـا لبنان.. ) .  مضيفا حينما فقدت فلسط .. ثم استرجع وعدل ا
( ال فلسـط لن تـفقـد .. ما دام خلـفهـا رجال شجـعان مـقاومـون سيبـقون يـرفعون

السالح ابدا حتى يعود احلق الصحابه وتتوج فلسط باحضان اهلها).
سـيح بعلي بن ابـي طالب واإلصرار على االنشاد ساله احـدهم عن سبب تعلق ا
فيه  فـقال : ( علي بن ابي طالب ليس ملك إسالمي وال شيعي .. انه قيمة إنسانية
وثقافة أخالقية متعالية يجب ان تسود وتبقى بتناول العالم اجمع ولكل العصور)..
ا عـرض بغداد لـم تخلـوا من عبـقرية إعالمـية ..  فكـرة استدعـاء وتضـيف جورج 
ــنـاهـضـة بـلـغه الـرجـل فـضال عن تـاريــخه وشـهـرته اال ان تــصـريـحــاته ومـواقـفه ا
ـنصب الـوزاري لصـالح مصـالح اللـبنـانيـ وتثـبيت للـحروب ومـا تالها من زهـد با
حياديـته ومهنيته .. جعلت من ( القرداحية )  ماركة تسويقية كبرى احسن الثالثي
( د عدنـان السـراج  ود عبـد الوهـاب الراضي  واحـمد اجلـواهري ) في االفـتكار

ميز .  وضع التنفيذ ا والتداول وفرض الفكرة 
ـعـرض ولـقاعـة مـؤتمـره حتـديـدا أتيح لي االدالء من بـ اجلـمـوع الزاحـفـة صوب ا
ـداخـلـة وتـوجـيه سـؤال الى الـزمـيل جـورج  فـقـلت : ( حـيـنـمـا وجه لي الـصـديق
عـدنـان الـسـراج الـدعــوة حلـضـور كـرنـفــال قـرداحي .. لـبـيـتــهـا فـورا بـرغم عـزائي
وحزني بـفـقد ولـدي حيث مـا زلت بـزي احلداد .. لـكـني حرصت احلـضـور وتثـبيت
ليون وقف لـسبب رئيسي .. اذ لم احضر هنا .. النك قدمت برنامج من سيربح ا ا
ـنـصـبه وتـرفع للـصـالح الـعـام .. ولـكني خالل وال كـونك وزيـر اعالم لـبـنانـي زهد 
سـنـوات رحلـتي اإلعالمـيـة والـصـحـفيـة وجـدت تـهـمـة ( تابـعـيـة االعالم والـصـحفي
ـوجهة ضـدنا وكـاننا ال وهي راس احلـربة ا ؤسسـة وراس ا العـربي ) لصـاحب ا
تلك ناصية احلرية  –ولو موظف في مؤسسات األحزاب والدولة وليس اعالمي 
شـرقة ـركب الـبحث ونـقل احلقـيـقة .. من هـذه الزاويـة ا بـشكل نـسبي  –وننـطلق 
حتديـدا .. جئت الى هنا ابارك لك واهنيك واتشرف بك .. النك اعليت شان االعالم

ورفعت من صرح القلم .. 
حيـنما ضجت الـقاعة بـالتصفـيق واثنى جورج عـلى مداخلتي
ــشـهـد حتت وقع مـعــزيـا وثـانــيـا عـلى مــا قـلت .. غـادرت ا
الـدمــوع واالحـســاس بـنــشــوة مـوكــبـيــة االعالم وجــمـالــيـة
ونـصـاعـة حـقـيـقــته الـتي ال يـلـيق بـهـا اال ان تـكـون مـجـردة

حرة.

حتـــتـــوي
هـذه الشـبكة
9 عــــــــــــــــــــــلــى 
مـربعات كبيـرة كل مربع منها
مــــــقــــــسـم الى  9 خــــــانــــــات
صــغـيـرة هـدف هــذه الـلـعـبـة
ملء اخلـــــانــــات بــــاالرقــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شــــرط عــــدم تــــكــــرار
الـرقم اكــثـر من مـرة
واحــــــــــــدة فـي كـل
مـربع كـبـيـر وفي
كل خـط افــــــقي

وعمودي.

{ بعد مرور أكثر من  20 عاماً على إنفصالهما أحدث
ية وبطلة مسلسل "فريندز" جينفر مثلة العا خبر عودة ا
ي براد بيت  بلبلة واسعة ب مثل العا أنيستون لطليقها ا
. أثيرت الشائعات مؤخراً بعد عدة مناسبات التي تابع ا

جمعتهما مؤخراً أولها حضور براد بيت عيد ميالد
ناسبة جينفر عام 2019  وبدا عليه واضحاً التفاعل مع ا
صادر واحلماس والسعادة ونفت حينها الكثير من ا
هذه األخبار وأكدت ان ما يجمع الثنائي مجرد صداقة
قوية. وقال حينها براد بيت عن العالقة التي جتمعهما:
تعاً للغاية فانا وجينفر أصدقاء ونحن "كان األمر 

نتحدث دائماً وليس هناك أي شيء غريب على االطالق".
وقد إنفصل الثنائي عام 2005  وذلك بعد الكشف عن
ية أجنلينا جولي. مثلة العا خيانة براد لـ جينفر مع ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـرض جدري القـرود تسود مخاوف من انـتشار كـبير 
الـعـالم والـرئــيس األمـريـكي بـايـدن يـرجح انّ الـوضع
مـــقــــلق وفي كـل يـــوم تـــكــــشف دولـــة عـن إصـــابـــات

بالفيروس اجلديد.
اضيـة تلقيح جلميع الطلبة في كان هناك في العقود ا
مــدارس الـــعــراق ودول عــربـــيــة أخــرى بـــلــقــاح ضــد
اجلـدري غــيـر أنّ هـذا اجلـدري اجلــديـد مـخـتـلف وال
ـعلـومات عـنه قلـيلـة برغم من يوجـد لـقاح جـاهز له وا

انّ القلق الدولي منه كثير.
هل ســـيـــدخل الـــعــالـم في غالف مـــوجـــة جــديـــدة من
ثير لفيروس جديد يجعل فيروس كوفيد االستقطاب ا
ـــة ام أنّ الــفـــيــروس اجلـــديــد من الـــذكــريـــات الـــقــد
سيـصاحب ظـهور أزمـات اقتـصادية وسـياسـية كـبيرة
ـتـكـررة أكـثر من ـصـادفات ا بـ الـدول كمـا جـرت ا
مــرة في سـيــاق الــعــقــود األخـيــرة إذ تــمــحــو االزمـة
اجلـديدة آثـار االزمة الـتي قبـلهـا في متـواليـات مثـيرة
ـؤامرة لـكـنـها وال نـريـد تـناولـهـا من مـنـظور نـظــريـة ا

جديرة بالتأمل.
تـوسطـة مـهيـئـة على نـحو ال تـبدو الـدول الـكبـيـرة او ا
واجهة أزمات في األمن الصحي أو واضح ومتكامل 
األمن الغذائي. وقد وجـدنا قبل ساعـات انّ االمريكان
وقـفـوا مـسـتـبــشـرين لـهـبـوط طــائـرة شـحن قـادمـة من
ـانـيــا حـمــلت إلـيــهم واحـدا وثالثــ طـنـاً مـن حـلـيب ا
األطـفـال اجملفف بـعـد نـضـوب الكـمـيـات من األسواق
االمريكية منذ أسبوع فهل يبدو هذا العالم بوضعه
القـلق واخملتل أمـام اية عـقبة غـذائيـة أو صحـية قادراً
ضي في مشاريع احلروب التي تلوح عالماتها على ا
فـي اكـثـر من بــقـعــة من الـعـالـم وقـد ال تـكــون حـروبـا

تقليدية كما تروج بعض األجهزة الدعائية?
لــنـلــتـفـت الى الـعــراق كــحـالــة مــجـسّــمـة مـن تـمــركـز
االزمات األمنية والـسياسية مـنذ عقدين من الزمن إذ
تكررة منـذ أسابيع أكبر من تبدو العـاصفة الغباريـة ا
ــشـهـده كل الـعــواصف الـســيـاســيـة الــتي تـعــصف 
ـصـالح والـتــغـطـيـات عـلى الـبالوي الـعــام عـواصف ا
اليــ وتــهــديــد واالنــفــصــام الــواضح عن مــعــانــاة ا

ة. ستقرة الكر مستقبل أطفالهم في احلياة ا
عـواصف الـسـيـاسـيـ بـرغم وهـجـهـا اإلعالمـي انّـما
هي تـدور في فـنـجان او فـنـجـان ال أكـثـر وانّ هـموم
ـقـهـورين لـهـا ـظـلـومـ وا ـكـبـوتـ وا الــبـلـد واحالم ا

مكان اخر حتما خارج هذا الفنجان أو ذاك.
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أحداثه في جنـوب فرنسا وسى 16
مــــــلـــــيـــــون دوالر فـي األيـــــام األولى
لـطرحه عـلى الـشـاشات الـكـبـيرة في

تحدة وكندا. الواليات ا
تـحركة "ذي وتراجع فـيلم الرسـوم ا
ـــركــز الـــثــاني مع بـــاد غــايـــز" إلى ا
حيواناته اخلارجة عن القانون التي
جتـهد لـكي تـصبح لـطـيفـة إذ بـلغت
إيراداته من اجلمـعة إلى األحـد أكثر

بقليل من ستة مالي دوالر.

ـــرتـــبـــة األولى عـــلى بـــدء عــروض ا
"داون تـاون آبي  :2إيه نــيــو إيـرا"
ــقـتــبس من وهــو الــفـيــلم الــثــاني ا
مــــــــســــــــلــــــــسـل "داون تــــــــاون آبي"
التلفزيوني البريطاني الشهير الذي
ــيــاً واســعــاً بــ حــقـق جنــاحــاً عــا

 2010و.2015
رتـقب الذي ولم يحـقق هذا الـفيـلم ا
يــتـــنـــاول قـــصص عـــائـــلــة كـــراولي
األرســـتـــقـــراطـــيـــة ويـــدور جـــزء من

"دكـتــور سـتـرايـنج" إيــرادات بـقـيـمـة
 31,6مـــلـــيـــون دوالر مـــا رفع إلى
 342مــــلـــيـــون دوالر احلـــصـــيـــلـــة
اإلجمـاليـة منذ  6أيار اجلـاري لهذا
غـامرات جرّاح الشريط وهـو تتـمة 
األعــــصــــاب الـــذي حتــــوّل ســــاحـــراً
ويـــؤدي دور بــطـل "مــارفـل" اخلــارق
ــمــثل الــبــريــطــاني بــنــديــكت فــيـه ا

كامبرباتش.
وغـطى بــقـاء "دكـتـور ســتـرايـنج" في

{ لوس اجنلوس (أ ف ب) - واصل
فـــيـــلم (دكـــتــــور ســـتـــرايـــنج إن ذي
مــالـتــيـفـيــرس أوف مـادنـس" تـصـدّر
شـبـاك الـتذاكـر في أمـريـكـا  خـاطـفاً
بذلك األضواء من أرستقراطيي فيلم
"داون تاون آبي" الـبـريطـانـي وفق
وقـتـة الـتي نشـرتـهـا األحد األرقـام ا
شـــركـــة "إكــــزبـــيـــتـــر ريــــلـــيـــشـــنـــز"

تخصصة. ا
ففي األسـبوع الـثـالث لعـرضه حقق
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أتمّت شركة طـيران سعودية أول
رحلة لها في تاريخ البالد بطاقم
جـمـيـعه مـن الـنـسـاء في خـطـوة
وصـفـتهـا بـأنّـهـا حـدث مهـمّ على
طـــريـق تـــمــــكــــ الــــنـــســــاء في

ــمــلـكــة.وأقــلـعـت رحـلــة شــركـة ا
ـنخـفـضـة التـكـلـفة (فالي أديل) ا
والــتــابــعــة لــلــخــطــوط اجلــويــة
السعودية من الـعاصمة الرياض
متوجّـهة إلى جـدّة  وفق ما أفاد
ــتــحـدث بــاسم الــشـركــة عــمـاد ا

اســـكــنـــدراني الـــذي اوضح بــأنّ
ؤلف من (غالبية طـاقم الطائرة اً
ـا سـبـعـة أشـخـاص كنّ نـسـاء 
في ذلك مـسـاعـدة قـائـد الـطـائرة
ما عـدا الكـاب التـي كانت امرأة

أجنبية).
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