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مصطـفى جواد بذكر أسـماء خلفاء
بـني الــعـبـاس الــواحـد تــلـو االخـر
إبـتـداءا من ابي الـعـبـاس عـبـد الله
بن مـحـمد بن عـلي بن عـبـد الله بن
الـعـبـاس ا�ـلــقب ( الـسـفـاح) ذاكـرا
اسم امه ومكان وسنـة مولده ويوم
مــبــايــعـــته لــلــخـالفــة اضــافــة الى
صـفــاته وطـبـيــعـة سـيــاسـته ومـدة
خالفته وتـاريخ وفـاته. ثم جاء الى
اخلـلــيـفـة الـثــاني وهـوأبــو جـعـفـر
ا�ــنـصــور ومن جــاء مـن بـعــده من
خلـفاء بني الـعبـاس  واحدا واحدا
وعـددهم ســبـعـة وثـالثـ� خـلــيـفـة�
آخرهم كـان ا�ستـعصم بالـله وعند
انــتـــهــائه من االجـــابــة قــال جــواد
مــخـاطــبــا ا�ـشــاهــدين لــوال ضـيق
وقت الـــنــدوة لـــذكـــرنــا تـــفـــاصــيل
اخـــرى� ولــكن ارجـــو ان اكـــون قــد
اجـــتــــزت االمـــتــــحـــان ايــــهـــا االخ

السائل.
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ويـذكر االلـوسي انه عـند خـروجهم
من األستوديو ظهرت على الدكنور
جـواد مـظـاهـر االنــفـعـال وسـمـعـته
يردد كـلمات من بـينهـا .... مساك�

الــبــرنـامج فــقــراتــهـا بــصــمت وقـد
كـانت مـرســلـة من قـبل جــمـاعـة من
األسـاتـذة من ا�ـتـابـعـ� لـلـبـرنـامج
يطلبـون فيها من الدكـتور مصطفى
جــــواد ان كـــان صــــادقـــا فـي كالمه
ومعلوماته� ان يذكر لهم وأثناء بث
الــبـــرنـــامج أســمـــاء خـــلــفـــاء بــني
الــعــبــاس بــالـتــســلــسل � وقــد كـان
ضـيف الــبـرنــامج وقــتـهــا االسـتـاذ
ناجي معروف مسترسال باحلديث�
فــنــاولت الــورقــة بــهــدوء لــلـعـالمـة
جـواد فـقـرأهـا بـصـمت فـألتـفت ألي
مــبــتــســمـا وهــز رأسـه إشـارة مــنه
بـا�ــوافـقـة عــلى اإلجـابــة عـلى هـذا
الـتـسـا�ل� وبـعـد ان أنـهى االسـتـاذ
معـروف حديـثه� استـسهل الـدكتور
جـواد كالمه مـسـتـفـسـرا من مـرسل
الــسـؤال بــقــوله: هل هــو امـتــحـان
أيــــهـــا األخ أو مــــحــــاولــــة احـــراج
لــشــخــصي واخــتـبــار �ــعــلــومـاتي
واستجابة إلى طلب ا�رسل وأرجو
ان ال يـخيب ظـنه � اقـدم ا�ـعلـومات
التي تتعلـق بهذا ا�وضوع اذا كان

جادا.
يـــقــــول االلـــوسي: بــــدأ الـــدكـــتـــور

Ãd×� n�u* ÷ÒdF²¹ œ«uł vHDB�

…dýU³� ¡«uN�« vKŽ

‰UH²Šù« v�≈ Á—UB½√ uŽb¹Ë Êu½UI�« l¹dAð bFÐ wÒKB¹ —bB�«

w½UMJ�« d�U½ wKŽ ≠ œ«bGÐ

حـدثـني ذات مـرة األسـتـاذ الـبـاحث
سالم االلوسي عن موقف محرج مر
بـه� أثـــنـــاء تـــقــــد�ه لـــلــــبـــرنـــامج
الــتـــلـــفــزيـــوني الـــعــريق (الـــنــدوة
الثقافيـة) في أواسط الستينات من
الـقـرن ا�ـاضي حـ� كـان يقـدمه من
تلفزيون بغداد على الهواء مباشرة
مع العالمـة الراحل مصـطفى جواد

والدكتور حس� ام�.
Z�U½d³�«  UIKŠ

يستذكر االلوسي هذا ا�وقف وهذه
احلـادثـة الـتي مـضى عـلـيـهـا قـرابة
نـــصف قـــرن من الــزمـــان تــقـــريــبــا
بـقـوله: اثـنـاء تقـد� احـدى حـلـقات
البـرنامج يوم ذاك دخل األسـتوديو
اثناء عمليـة التصوير والبث احلي
عـــــلى الـــــهـــــواء االســـــتـــــاذ دريـــــد
الـدملـوجي مديـر عام وكـالة االنـباء
الــعـــراقــيـــة ووكــيل ا�ـــديــر الـــعــام
لإلذاعــة والــتــلــفـزيــون ذلك الــوقت
بهدوء لئال يحدث صوتا يؤثر على
الـبث� فـبـعث إلي بـورقـة عن طـريق
مــخـرج الــبــرنــامج ا�ـرحــوم كــمـال
عــاكـف كــوني كـــنت أتــولـى تــقــد�
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اقر مـجلس الـنواب بـاالجمـاع قانـون جتـر� التـطبـيع � بعـد ان غيـر التـسمـية
الى (قـانـون جتـر� الـتـطــبـيع مع الـكـيـان الـصـهــيـوني) في جـلـسـة حـضـرهـا
ا�قاطعون من اعضاء كتلة االطار التنسيقي. وقال مراقبون ان (اقرارالقانون
يشـكل رداً عراقـيـاً مبـاشراً رافـضاً ألي تـقـارب مع اسرائـيل). وكان الـصدر

قد وجه رسالة الى النواب حثهم فيها على التصويت على القانون.

بغداد
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احملـكمـة االحتادية الـعلـيا أوضـحت بان خـبراء الـشريـعة وفـقهـاء القـانون دورهم اسـتشاري
غير ملـزم لهيئة احملـكمة وعلى وفق مـا ورد في قرار احلكم العدد /21 احتادية/ 2022 في
 6/4/2022 وجاء في الصفحة (8) من القرار أعاله االتي (ورغم ان البند (ثانياً) من ا�ادة
(92) من الـدستور اوجبت ان تـتكون احملـكمة االحتاديـة العلـيا من عدد من القـضاة وخبراء
في الـفـقه اإلسالمـي وفقـهـاء الـقـانـون� اال ان الـنص ا�ـذكـور لـم يـوجب ان يـشـتـرك اخلـبراء
والفقهاء في العـمل القضائي الذي يكون من اختصاص قـضاة احملكمة فهناك قاضٍ وخبير
وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت
هذا االجتاه بـقولها الـوارد في الصفحة (7) من القـرار وعلى وفق االتي (ان مهـمة القاضي
تـختـلف عن مـهمـة اخلبـيـر والفـقـيه اذ ان اخلبـيـر شخص ذو درايـة وإ�ـام �وضـوع فني او
علـمي أو عـملي� يـستـعـ� به القـضاء في امـور تـدخل في اختـصاصه وال يـجـوز للـخبـير ان
يتجـاوز ا�همـة ا�عهـودة له بهـا� ويكون عـمل اخلبيـر مشابـهاً لـعمل الشـاهد من حيث ان كل
واحد منهم يقـدم للقضاء األمور التي شاهدها والتفاصيل التي الحظها واألحوال والظروف
ا�تعلقة بـالدعوى) ثم توضح احملكمة في ذات الصفحة (بان خـبرة اخلبير غير ملزمة بذاتها
أمام حكم الـقاضي)� وارى ان اخلبير ا�قصود في نص ا�ادة (/92 ثانـياً) من الدستور هو
غـيـر اخلبـيـر الذي تـخـتاره احملـكـمة في الـدعـاوى االعتـيـاديـة� لكن هـذا الـتوجه من احملـكـمة
االحتادية العلـيا  يلزم مجلس النواب بإيجـاد الوسيلة للتوفيق ب� نص ا�ادة (/92ثانياً) من
الـدستـور التي اعـتبـرت اخلبـراء والفـقـهاء من أعـضاء احملـكمـة� وب� مـا أوردته احملكـمة في
قرارها أعاله� عند تـشريع قانونها اجلديد او عند تعديل القانون احلالي� وكنت قد اقترحت
سـابقاً بـان يكـون خبراء الـشريـعة وفـقهاء الـقانـون في هيـئة داخل احملكـمة ومن تـشكـيالتها
مـهـمتـهـا فحص الـنـصوص الـقـانونـيـة محـل الطـعن وتـقد� ا�ـشـورة إلى الهـيـئة
الـقضائيـة� وهذا ما تعـمل به احملكمة الـدستورية الـعليا في مـصر بوجود
(هـيئـة ا�فـوضـ�) حيث جـاء في قـانونـها رقم  48 لـسـنة  1979ا�ـعدل
حــيث افـرد الـفـصل الـرابع من ذلك الــقـانـون إلى هـيـئـة ا�ـفـوضـ� في

احملكمة الدستورية العليا.
{ قاضٍ متقاعد

كـإنطباع� الـنظام سـياسي بال أخالقيـات ينتج لنـا نظامـاً هشاً يصل
حــد الـتـفــاهـة� أراقب األداء الـســيـاسي أجـدة ال وطــنـيـة في األداء
برداء الدستـور والقانون� ها نحن أمام دولة ضعيفة مترنحة ألول
مـرة في تاريخه�إعـلنوا أن الـبلد مـحتل باإلنـابة لنـعرف كيف تدار

األمور.
وين راح�?�جان أفز من النوم.

�dLðR∫ ناصر األسدي خالل مؤتمر صحفي

بغداد

معـهم على الـقدس وهيـكل سلـيمان
وا�ــقـدسـات األخـرى فـي فـلـسـطـ��
وخرافـاتهم في السـيطـرة من النيل
إلى الـــــفــــرات). وابـــــدى الــــنـــــائب
الـســابـق عـبــد االمــيــر الــتــعــيــبـان
خــــشـــيــــته مـن الـــتــــصـــويـت عـــلى
الـقـانـون� وقـال في تـغـريـدة اخشى
ان (يـكـون مـصـيــر مـجـلس الـنـواب
كمصير بر�ان الدورة الرابعة الذي
اقـر اخــراج الـقــوات االجــنـبــيـة من
الـعـراق)� فــيـمـا قــال الـنـاشط انس
مـحـمـود الشـيخ مـظـهر في تـغـريدة
أخــــرى (بــــدالً من قــــانــــون جتـــر�
الــتـــطــبــيع كــان االولى بــالــبــر�ــان
تــشـــريع قــانــون يــعــرف الــســيــادة
ويـــجــــرم الـــتــــعـــامـل مع االطـــراف

االقليمية التي تنتهكها).

قـانــوني �ـشــروع مـا يـســمى (بـيت
إبـراهــيم حلـوار األديــان� اتـفــاقـات
إبراهام)� وهو طريق نحو محافظة
ذي قـار �واصـلة تـدميـرها� وا�ـركز

هو الزقورة). 
W¹œU%≈ WLJ×�

وانـــتـــهى فـــضـــالـــة الى تـــوصـــيــة
مـؤداهــا انه (عـلى الــنـواب الــطـعن
بـهـذه ا�ادة فـي احملكـمـة االحتـادية
الــعــلــيــا� فــهي مــخــالــفــة لــقــانـون
الــعـقـوبــات الـعـراقي رقم  111سـنـة
1969  ومـخـالفـة أصـلًا �ـواد قـانون
جتـــر� الــــعـــطـــبـــيـع مع الـــكـــيـــان
الـصـهـيـوني� وال مـعـنى السـتـثـنـاء
الــزيــارات الــديــنــيــة ألنَّ إســرائــيل
أصـلًـا تُـنـشِئ كــيـانـهـا عـلى أسـاس
الـرمـزيـة الـديـنـيـة� وصراع اإلسالم

الــكـيــان الـصــهــيـوني. وقــال حـازم
احمد فضالة فـي مقال اطلعت عليه
(الزمان) امس ان (هذا باب قانوني
لتقوية العالقات مع إسرائيل� وهو
يــعـادل بـوزنه ا�ــواد األخـرى كـلـهـا
ويـضـربـها) بـحـسـب قـوله مـضـيـفاً
(سيأتي إسرائيلـيون بعنوان يهود
زائرين ديني� إلى العراق; وا�نافذ
الـــعــــراقـــيــــة اجلـــويــــة والـــبــــريـــة
تــســـتــقــبــلـــهم رســمــيًـــا وتــتــطــور
العالقات بعـنوان السياحـة الدينية
كـمـا سـيـسـافـر عـدد من الـعـراقـيـ�
إلى إسـرائيل (الـكـيان الـصهـيوني)
بعنـوان الزيارات الـدينية الـرسمية
وتُـفـتح ا�ــطـارات والـطــرق الـبـريـة
بـ� الــعـراق وفـلــسـطـ� احملــتـلـة).
واضــــاف ان (ا�ــــادة هــــذه غــــطـــاء

واخلـذالن والــهـز�ــة ..ويـقـيــنـا لن
يـفـلح اصـحابـهـا ). غـير ان خـبـيراً
قـانــونـيـاً قــدم قـراءة في تــداعـيـات
مـــادة واحــدة مـن الــقـــانـــون وقــال
(صـوَّت مــجــلس الـنــواب الــعـراقي
بـأغـلـبـيـة  275 صـوتًـا من مـجـمـوع
 328 نــائــبًــا فـي مــجــلس الــنــواب;
بــا�ـــوافـــقــة عـــلى قـــانـــون جتــر�
الــتـــطــبــيع وإقــامـــة الــعالقــات مع
إسرائيل� ولنا في ذلك هذه القراءة
والتـحـليل عـلى ا�ادة  4ا�عـدلة من
الـــقــانــون: ذكــرت � اســـتــثــنــاء مــا
أسمـته (الزيـارات الديـنيـة ا�قـترنة
�ــــوافـــقــــة مـــســــبــــقـــة من) وزارة
الـداخـلـيـة الـعـراقـيـة من الـتـجـر��
وعــــدم وقــــوعــــهــــا حتت عــــنــــوان
الــتـــطــبــيع وإقــامـــة الــعالقــات مع

ا�ــسـتــشــفى الــتــركي حلــ� اجنـاز
االعـــــمــــال). واضـــــاف ان (الــــعالق
أجــرى زيــارة تــفــقـديــة لــلــمــشـروع
والــتــقى بــدائـرة ا�ــهــنــدس ا�ــقـيم
لالطالع عــلى سـيـر الـعـمل الـذي لم
يــرتـق �ـــســـتــوى الـــطـــمـــوح) وفق

تعبيره. 
وبـ� الـكـنـاني أن (قــرار ا�ـعـايـشـة
جــاء بـــهـــدف حـث الــشـــركـــة عـــلى
اإلسـراع بـالعـمل وتـسلـيم ا�ـشروع
في ا�ــــوعــــد األخـــيــــر الــــذي حـــدد
إلدخاله اخلـدمة). ويذكـر ان (هنالك
ضــغــطــاً جـمــاهــيـريــاً عــلى صــحـة
احملــــــــافـــــــظــــــــة مـن اجـل ادخـــــــال
ا�ستشفى للـخدمة وكون مستشفى
الصدر بـات غير صالح لـلعمل على
حـد قــول خـطــيب جـمــعـة الــعـمـارة
حــســ� احملــمــداوي الـذي يــطــالب
بـضـروة اكـمـال ا�سـتـشـفى الـتركي

التي تاخر كثيرا موعد تسليمه).

بحوزته كميـة كبيرة من ا�شروبات
الــكــحــولــيــة "مـخــتــلــفــة االنـواع" �
ودونت أقوال ا�ـتـهم وتوقـيفه وفق
قانـون العقـوبات العـراقي � بعد ان
تـــمت احـــالـــته مـع ا�ـــضـــبـــوطــات

للجهات اخملتصة). 
على صـعيد آخـر عزت دائـرة صحة
مـيــسـان أســبـاب تــلـكـؤ الــعـمل في
مـشـروع تـأهيـل مسـتـشـفى احلـكيم
ا�سـمى محلـياً بـ(الـتركي) إلى عدم
وجود جدية للـعمل من قبل الشركة
ا�نفذة رغم حل جميع ا�عوقات من
قـبل مجـلس الـوزراء� مسـتبـعدة أن
تـتـمــكن الـشــركـة من اجنــاز الـعـمل
خـالل الـــفــتـــرة احملـــددة الفـــتـــتــاح
ا�ــســتــشــفى في األول من تــشــرين
األول ا�ــقـبل. وقــال مـديــر اعالمـهـا
مـحمـد الـكنـاني لـ(الـزمان) أمس إن
(مـديـر صـحـة مـيـسـان عـلي الـعالق
اعـــلن عـن مــعـــايـــشــتـه الــعـــمل في

الـقـوات االمنـيـة صعـدت من وتـيرة
عـمـلـهـا �ـراقـبـة جتـار اخملدرات فال
يكاد �ر يوم حتى يتم فية القبض
عــلى مـــجـــمــوعـــات وافــراد بـــهــذه

اجلرائم اخلطيرة).
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الى ذلـك ألـــــقت مـــــفـــــارز شـــــرطــــة
مــحــافـظــة مــيـســان� الــقـبـض عـلى
شــــخـص بــــتـــــهــــمــــة ا�ـــــتــــاجــــرة
بــا�ـشــروبـات الــكـحــولـيــة.  وقـالت
مـــديـــريـــة الـــشـــرطـــة : بـــعــد ورود
مـعلـومـات عن وجود شـخص يـقوم
بـا�ـتـاجـرة با�ـشـروبـات الكـحـولـية
في احـدى منـاطق مـدينـة العـمارة �
ضــمن قـــاطع حــطـــ� � انه (وبــعــد
اسـتـحـصـال ا�ــوافـقـات األصـولـيـة
والــرســمــيــة � � جتــهـيــز قــوة من
ســريــة ســوات الــتــابــعــة �ــديــريــة
شـؤون االفــواج � وتـنــفـيــذ عـمــلـيـة
الـــقــبـض عــلى ا�ـــتــاجـــر � وضــبط
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كـشــفت قـيـادة شــرطـة مــيـسـان عن
اجــراء سـلــســلـة تــغــيـيــرات �ـدراء
اقسام وضباط في دوائرها األمنية
أبــرزهــا تــغــيــيــر مــديــر مــكــافــحـة
اخملـدرات ومـديـر مـكـافـحـة االجرام
فـيــمـا اشــارت الى ان هـنــاك جلـنـة
وزاريــة تـتـبـنى ذلـك. وقـال قـائـدهـا
الـلــواء نــاصـر االســدي لـ(الــزمـان)
أمس ان (جلـــنــة وزاريـــة حــضــرت
�ـيـسان لـتقـيـيم العـمل وقـد وجهت
بـاســتـبــدال مـديـر دائــرة مـكــافـحـة
اخملدرات وا�ؤثرات العقلية وكذلك
تــغـيــيـر عــدد من الـضــبـاط ومــديـر
مـكـافـحـة اجرام مـيـسـان وان هـناك
تغـييرات ستـطال عدد مـن الضباط
وإدارات األقـسام وفق جلـنـة تقـييم
وزاريــــــــة).  واوضـح االســـــــدي ان
(هــذة الـنـشـاطـات الـتي حـدثت هـو
بــســبب هــذا الـــتــغــيــيــر يــذكــر ان
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انـقــضتْ اسـابـيع� طــويـلـة وانـا احــاول ان اكـتب كـلــمـة واحـدة عن هـذا الــزمن ا�ـرعب وهـذه
احليثيات التي �ر بها او فيها الشعب العراقي  –ا�سك�  –واقصد هنا بعبارة ا�سك� –
تـلك الطبقـة ا�سحوقـه من الشعب التي تـركض وتهرول لـيال ونهارا من اجل لقـمة العيش او
من اجل هدف بسيط يُـعتبر بالنسبة للبعض مجرد طرفه او نكته  –لم استطع ان ادون كلمة
واحدة عـلى الرغم من هـذا الكم الهـائل من االحداث الـعا�يـة واحمللـية وهذه االخـبار ا�ـرعبة
التي حتـيط بنا بـال توقف . في البـداية اعتـقدتُ انني فـارقتُ رغبة الـكتابـة الى االبد ولم اعد
اتـمـكن من خـلق اي فـكرة تـدور في ذهـني ا�ـرهق مـهـما كـانت جـمـيـلـة او حزيـنـة او حتـتوي
جـانبـا انسـانيا مـلحـوظا .. ولـكن وبدون تخـطيط مـسبق تـدفقت الى  ذهـني عشـرات االفكار
ا�ُـلّـحـة وراحت تـطرق رأسي �ـطـارقـهـا التي التـرحم وتـدفـعـني لتـدوين تـلك االفـكـار قبل ان
تـتالشى الى االبد فـي فضـاء التـعب وسـنوات الـعمـر الـتي تنـهش بـجسـدي بجـدارة . عادت
شريكة حياتي حتمل بيدها قطعة كبيرة من قماش نسائي  –كانت ام سالمة قد سلمتها لها
عنـد بوابـة الدار. شـاهـدتُ بريق غـريب يظـهـر في عيـنيـها  –مزيج من الـزهو والـفرح الـدف�
وكأنها تريـد ان تتحداني او تبرهن لي انـها الزالت قادرة على االنتاج الـعام وخدمة اجملتمع
بطريقة ما . فـرح مبهم سيطر عـلى روحي مصحوبا بـألم انساني يكاد يسـحقني بكل قسوة
. فرحـتُ لهـا النـها سـتـقـضي سـاعات طـويـلـة تصـنع تـلك الـقطـعـة وحتـولهـا الى شيء مـفـيد
لـشـخص انـثـوي يسـكن قـريـبـا من بـيتـنـا وحـزنت لـها النـهـا لم حتـصل عـلى حـقهـا كـأنـسان
يـعيش في هذا البـلد الواسع ا�ليء بـالثروات واالشـياء التي من ا�مـكن ان جتعله بلـد ينتمي
الى الدول االكثر ثراء في هـذا الكوكب ولكن هـناك الف لكن جتعل من ا�ـستحيل لـهذا البلد
ان يـنهض مـهما تـقادمت وتـقدمت سـنوات العـمر . حـينمـا سلـمتهـا ام سالمة الـعشرة االف
دينار لـقاء تعـبها الطـويل والذي استـمركل ساعات الـليل والنـهار وهي تنحـني على ماكـنتها
حتاول بكل دقـة ان جتعل تلك الـقطعـة من القمـاش كانهـا حتفة فنـية شاهـدت ُ بريقـا ساطعا
يتـفجـر في عـينـيـها وكـأنهـا تـريد ان تـقول لي " انـظـر الم اقل لك ان احلركـة جتـلب النـقود "
...هي التعـرف انني كنتُ اتـمنى لو انـها لم تستـسلم تلك الـقطعـة على ان امنـحها من راتبي
التقاعدي ثالثة اضـعاف ما كانت قد حصـلت عليه لكنـني اعرف انها تشعـر في تلك اللحظة
بسعادة التـوصف. ال اعرف �اذا جاءت الى ذهني صورة مشعان اجلبوري وهو يصرح من
خالل برنامج سيـاسي بانه حصل على ملـيون دوالر من شخص كان قـد سرق اموال كثيرة
وقدم ذلك ا�ـليون الى مـشعان لكي  –يُسّـكر له اوراقه واليظـهرها الى الـنزاهة  –واو مـليون
دوالر يدخل جيب مـشعن دون ان يسـهر دقيقـة واحدة في الليل  –كمـا كانت شريـكة حياتي
تسـهر كل تـلك الـساعـات الطـويـلة مـقابل مـبـلغ اليكـاد يُذكـر. اعـرف ان العـشرة االف ديـنار
التي حـصلت عـليـها شـريكـة حـياتي تـعادل كل امـوال السـراق في الداخل
واخلـــارج ومع هــذا ال�ــكـن ان نــقــول اال شــيـئ واحــد وهــو ان ا�ــال
احلـرام شيء مـقـرف وال�ـكن ان يـكـون له اي قـيـمـة يـومـا مـا. هـنـاك
عـندمـا نقف امام اخلـالق اجلبـار سيتـضح كل شيء وتبـارك الرحمن
حيـنمـا ذكر " يـوم الينـفع مـال وال بنـون اال من اتى الله بـقلبٍ سـليم "
الـلــهم بـارك فـي ا�ـال احلالل وابــعـدنــا عن كل شيء حــرام . سالمـا

لفقراء العراق في كل مكان .

بغداد
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الـكـاتب مـتزوج مـن اثـنتـ� من الـنـسـاء � وهـو ال �ـانع تـعـدد الـزوجـات� ألنّ ظـاهـرة الـتـعدد
مـوجودة في مـجتمـعاتـنا� وقد أقـرها ونظـمهـا ديننـا اإلسالمي احلنـيف وعمـقنا الـصحراوي
ا�ـوغـل في الـقـدم� لـذلـك من بـاب الـدعـابــة أحـبـبت مــشـاركـة الـقــراء �ن أراد أن يـتـوسع في
الزواج بـعض أفكـاري وجتربـتي ا�تواضـعة في احلـياة�عسى أن تـنفـعه يوماً ,ويـحدو الركب

نحو عالم تعدد الزوجات ا�ليء بالورود والرياح� واالشواك  .
 حينما تـنوي الزواج بأخرى� ال تذهب إلى محـكمة األحوال الشخـصية لعمل عقد زواج� بل
أذهب ألقرب مكتب زواج شـرعي وأتمم العقـد� ومن ثمّ يتم احلصول عـلى ا�صادقة من قبل
احملـكـمـة مـقـابل مـبلغ قـلـيل من ا�ـال تـدفـعه كـغـرامـة� ألنّ الـذي حصـل واقع حـال� ال بُدَّ من
اإلقـرار به شـرعاً وقـانونـاً .. ولكن تـبـقى العـقبـة األساسـيـة هي إبالغ الزوجـة األولى� وأخذ
موافـقتـهـا� لذلك فـاحلل األمـثل هو أن ال تـبلـغـها بل دعـهـا تكـتشف األمـر الـواقع� ستـغضب
وبشدة لفترة من الزمن� وقد تتعرض إلى لكمات قوية منها إذا كانت من الوزن الثقيل�لكنها
في الـنهـاية سـتوافـق من أجل احملافـظة عـلى األسرة� أو ر�ـا تكـون على يـق� بـأنّك ستـعود
إلـى رشـدك يـومـاً مـا� وتـطُـلـق الـزوجـة الـثـانـيـة� خــاصـة إذا لم تـنـجب أطـفـاالً� أو إذا أرادت

الزوجة الثانية بيتاً مستقالً وأنت ذو دخل محدود� ال طاقة لك على ذلك.
أمـا إذا نويت وتـزوجت الـثالـثـة� فلن تـواجه أيّـة مشـكـلة مع الـزوجـة األولى� بل تواجـهـها مع
الـزوجـة الثـانـيـة� لذلك اتـبع تـكـتيك الـهـجـوم والهـجـوم ا�ـضاد� واخلـضـوع لألمـر الواقع مع

الثانية� كما اتبعته مع األولى.
لهذا اتصل على زوجـتك الثانية وأبلغها بأنك سوف سـتتزوج مرة أخرى� سوف تنهال عليك
شـتــمـاً لـنـحـو سـاعـة � وبـعـد أن تـنـتـهي قل لـهـا »يـا حــبـيـبـتي لـقـد تـزوجت مـجـدداً من أجل
مـصلـحتـك� امنـحيـني فـرصة �ـدة سـنة� وبـعدهـا تـأت� وتـشـكريـنـني وتقـبلـ� أقـدامي� ألنني

تزوجت.
سوف تـستمر في الـشتائم ولم تقـتنع� في النهـاية وح� تنـقضي ا�هلـة تكون الزوجـة الثانية

قد اعتادت على الواقع اجلديد... وهكذا استمر مع الثالثة والرابعة  ,وما ملكت أ�انك.
فـالزوجـة األولى تـنقص بـها احلـزن� والـثانـيـة تغـيـر بهـا احلزن� والـثـالثـة والـرابعـة تـتم بهـما

احلزن� ففي قلب كل رجل ألف باب يدخل منها كل يوم ألف شيء.
ولكن متى دخلت ا�رأة من احدها� فلن ترضى إلّا أن تغلقها كلها.

ميسان

ÍË«bMH�« vÝu� b³Ž d�Uý

وقـال (ال يـفـوتـني أنْ أشـكـر كل مَنْ
سعى مِن أجل ذلك السـيمـا اللـجنة
الــقـانـونـيــة� وحتـالف إنـقـاذ وطن.
وشــكـراً مُـقـدّمـاً لـكل� مَنْ سـيـصـوّت
لـــصــالـح هــذا الـــقــانـــون. وشــكــراً
لـرئـيس مــجـلس الـنــواب ونـائـبـيه
عـــلى جـــهـــودهم في ذلـك). وكـــــان
 275عضـواً من اعـضاء اجملـلس قد
حــضــروا اجلــلــســــــة اخلــمــيس �
فـــيـــمــا قـــال الـــنـــائب عـن ا�ـــكــون
ا�ــســيــحي فــاروق حــنــا عــتــو في
صـفـحـته الـشـخصـيـة ان (الـقـانون
اســتـــثــنى من احـــكــامه الــزيــارات
الــديــنــيــة ا�ــقــتــــــــرنــة �ــوافــقـة
مسـبقة من وزارة الـداخلـية). وقال
رئـيس حتــالف الــسـيــادة خــمـيس
اخلـــنـــجـــر ان (الـــتـــصـــويت عـــلى
الــقــانــون مــوقف عــروبي اسالمي

كبير). 
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وبــــارك رئـــيس اجملـــلـس مـــحـــمـــد
احللـبوسي للـشعب الـعراقي اقرار
الـقـانـون . وشـكـر بـعـد الـتـصـويت
الــنــواب حلــرصــهم عــلى اقــراره .
وقــدم الــشـــكــر بـــاســمه ونـــائــبــيه
وبـــــاسـم أعــــضـــــاء اجملـــــلس� إلى
اللجـنة القانونـية بكافـة أعضائها;
جلـهـودهـا ا�ـتــواصـلـة إلقـرار هـذا
الـقـانـون. ونـتقـدَّم بـالـشـكر إلى من
أســـهمَ فـي تـــقـــد� مـــقـــتـــرح هـــذا

الـقانـون ومن سـاندَ في الـتـصويت
عليه. وعلى الفور جتمع ا�ئات من
أنصـار الصـدر في ساحـة التـحرير

لإلحتفال بتمرير القانون.
وقـــال شــيـــوخ ووجــهـــاء عــشـــائــر
الــبـصــرة في بــيــان اخلـمــيس (في
الوقت الذي نشـيد فيه في اخلطوة
الـوطـنـيـة الـتـي أنـتـهـجـهـا مـجـلس
النواب العراقي في التصويت على
قـانون جتـر� الـتطـبـيع مع الكـيان
الغاصب احملتل � صار لزاما علينا
أن نـــشــكـــر الـــســـيـــدات والـــســادة
اعــضـاء الــبــر�ـان وهــيــئـة رئــاسـة
اجملــلس لـــنــجــاحـــهم في سن هــذا
الــقـانــون الـوطــني الــذي سـيــفـشل
جـــمـــيع من راهن عـــلى انـــصـــيــاع
الـعـراق نــحـو تــطـبــيع عالقـاته مع
الــكــيـان الــصــهــيــوني � وأنــنـا في
الــــوقت ذاته نــــتـــقــــدم بـــالــــشـــكـــر
وخـالص االمتـنان لـسمـاحة الـسيد
اجملاهـد مقـتدى الصـدر على تـبنيه
هـذا ا�ـشروع ولـيس مـستـغـرباً من
سـمـاحـته هـذه  ا�ــواقف الـوطـنـيـة
وهـو أبن ذلك ا�رجع الـنـاطق الذي
صـدح صــوته في واحـدة من اعـظم
كال في التاريخ ا�ـعاصر وهي (كال
كال اسرائيل). أن تصـويت البر�ان
يـــعــكس االرادة احلــقـــيــقــة البــنــاء
الـــشــــعب االصـالء وان مـــحـــاوالت
الـتــطـبـيع بــات  مـصـيـرهــا الـفـشل
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مصطفى
جواد

≈UH²Š‰∫ أنصار التيار الصدري يخرجون محتفل� بتمرير قانون التجر� محمد احللبوسي

هـــؤالء احلــــســـاد ا�ــــنـــافــــقـــون ...
مساك� بؤساء.

ولعل هـذه احلادثة الـتي ذكرهـا لنا
االســـتــــاذ االلـــوسي وغـــيـــرهـــا من
ا�ـواقف والـطـروحـات وا�ـنـاقـشـات
الـتي كـانت تـطـرح فـي حـلـقـات هذا
الــبــرنــامج ســتــبــقى مــحـط انــظـار
واعــتــبــار الـكــثــيــر من مــثــقــفــيــنـا
وا�هـتمـ� بالثـقافـة العراقـية ولعل
من بـ� مـا نـتـمـناه ان يـكـون لـديـنا
سجال وثائـقيا وفـلميـا بها وقد
يحالفنا احلظ ونعثر على
من مــايــزال يـحــتـفظ
بـبقـيـة من اشـرطة
تـــســــجـــيــــلـــيـــة
وفـلــمــيــة لــهـا�
فــلـعـل و عـسى
ان يتـحقق ذلك

في يوم ما.
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امـــهــلت جلــنـــة اخلــدمــات واالعــمــار
النـيـابـية الـتي يـرأسـهـا محـمـا خـليل
وزارة االسـكـان واالعـمـار والـبـلـديـات
الـعـامة 30 يـومـاً لـضخ ا�ـاء �ـشـروع
النـهروان  .وذكرت الـدائرة االعالمـية
للـبر�ـان� في بيـان ان (ذلك جاء خالل
عــقــد الــلــجــنــة اجــتــمــاعــاً تــداولــيــاً
بــحــضـور اعــضــائـهــا مع مــديــر عـام
شـــركــة الـــســعــد فـي وزارة االســكــان
واالعــــمـــار والـــبــــلـــديـــات الــــعـــامـــة)
واضـافت� ان (الـلـجنـة بـحـثت ظروف
ومــســـبــبـــات تــأخـــيــر مـــشــروع مــاء
الــنــهــروان الـذي يــعــد اســتــدامـة من
الـشـركـة الـنـاكــلـة وتـفـاصـيل الـكـشف
واجلرد ا�تـعلقـة بها � وشـروط العقد
مع شركة سعد ا�نفذة التابعة لوزارة

االسـكان واالعـمار والـبـلديـات العـامة
الـتـحـديـات والـظـروف احملـيـطـة بـعـد
احالة الـعمل على ا�شـروع نهاية عام

 .(2021
w�bš ‚UOÝ

وقـررت اللـجنـة (امهـال شركـة السـعد
ا�ــنـفـذة في الـوزارة مـدة شـهـر لـضخ
ا�ـاء اخلــام كـمــرحـلــة اولى لالجنـاز�
واكمال العـمل للمرحلـة الثانية بضخ
محـطات التـحليـة والتنـقية لـلمشروع
وفقا لشروط ا�ثبتة لعقد ا�شروع). 
وفي الـسيـاق اخلـدمي ايـضا  اعـلنت
امانة بغداد اجناز تـنفيذ جسر مشاة
جـديــد عــلى طــريق عـتــبــة بن غـزوان
(ســريع الـــدورة) يــربط بـــ� مــصــفى
الـــدورة ومــنـــطـــقــة كـــرارة لــتـــقـــلــيل
احلوادث ا�رورية.وذكر بيـان لالمانة

� ان (مالكــات دائـرة ا�ــشـاريع احـدى
تشـكيالت امانـة بغداد اجنـزت اعمال
انـشـاء جسـر مشـاة عـلى طريـق عتـبة
بن غــزوان يـربط بـ� مــصـفى الـدورة
ومـنـطـقـة كــرارة بـالـتـعـاون مع وزارة
الــنــفـط بــطـول 45 مــتــراً وارتــفـاع 6
أمـــتــــار وعـــرض ا�ــــمـــشى مــــتـــرين)
واضـاف ان ( امـانـة بـغـداد سـتـبـاشـر
خالل يوم� بتـنفيذ جـسر مشاة آخر
عــلى طـريق الـفـرات لـلـمـرور الـسـريع
ســريـع ابــو غـــريب - يــربـط بــاجتــاه
مـنـطـقة الـبـكـرية).مـؤكـدا ان (جـسورا
أخـرى سـيـتم تـنـفـيـذهـا قـريـبـاً ضـمن
خـطة الـعام احلـالي ا�تـضمـنة تـنفـيذ
عـــدد من جـــســـور ا�ــشـــاة لـــتـــقــلـــيل
احلــوادث ا�ــروريــة بــالــتــنــســيق مع

مديرية ا�رور العامة).
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دائما يكون احلـن� الى ا�اضي مريحا
ليس ألنـه جمـيل  بل ألن احلاضـر صار
قـبـيــحـا. صـديـقـي ابـو ومـيض الـذي ال
يبدل الـبصرة بـإجمل مدن الـعالم يقول
نـــحن نـــحب الـــبـــصـــرة مـــهـــمــا كـــانت
اوضــاعــهــا وصــعـوبــاتــهــا� اتــفــقـد كل
االصــدقـاء وحـتى ال أنـسـى جـعـلت لـكل
يـوم مـن ايـام االسـبـوع ألحـد االصـدقـاء
عــلـى االخص �ن يــعــانــون ا�ـرض او
الكبر! مهمة صعبة جدا تضحك زوجته
لم يـبق لـنــا اال يـوم اجلـمــعـة لن يـكـون
ابو وميض بالـواجب االجتماعي! لذلك
جتـد عـنـده كل االخـبـار واالحـوال وهي
اخبار ال تسـر وال تسعد� جولـتنا اليوم
كـانت في مــنـطـقــة الـبـصـرة  –الـسـيف
والسيـمر� مررنا �طـعم الطاوالت على
الـرصيف الـتقـطت صورة ونـحن نسـير
تـــرى شــخــصــيــات مـن الــصــعــوبــة ان
تـقـارنـهــا مع الـصــورة الـتي في ذهـنك�
الالعـب  مـحــمـود درويش كــان له قـدرة

ان يـراوغ فريـقا كـامال �ـا فيـهم حامي
الـهـدف تـعـرف عـلي بـصـعـوبـة وانـا لن
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اتــذكـــره اال بــعــد ان قـــال ابــو ومــيض
اسمه امامي!معـلم اللغة االنـكليزية في
االبـتــدائـيــة اسـتـاذ صــادق ال �ـكن ان
انــــســــاه رغم مــــا اصــــابـه من ضــــعف
وشيخـوخة لكنه ال زال يـحمل في عقله
كل الــــذكـــريــــات� يـــشــــتـــكـي من ســـوء
االحوال وعدم الـنظافة وكـثرة ا�شاكل�
يـقــول تـصـور امـس سـقط نــصف بـيت
جـارنـا وكـاد يـقـتل االطـفـال� واضاف ال
اعـــرف �ـــاذا جـــمـــاعـــتـــكم  –يـــقـــصـــد
الــــصـــحـــفــــيـــ� واالعـالمـــيــــ� من كل
اجلنـسيات  –يهـتمون كـثيـرا �حلـتنا

يقولون تراثية او اثرية!
مــجـــمــوعــة من احملـــال مــتــخـــصــصــة
باخلشـابة واالت ا�وسـيقة من ضـمنها
تعليم العزف التقطت لهم مجموعة من
الــصـور� ثم شــاهــدت صــاحب ا�ــطـعم
مرعـوبا ألنـني التـقطت صـورة للـمطعم
وطـاوالت بــيع ا�ــأكـوالت الــبـصــراويـة
الــســريــعــة (الــبـــســبــوســة- الــفالفل-
وا�ـشويـات) هـو يخـاف ان اكـون اعمل

مع جلنة ازالة الـتجاوزات� وهذه ثاني
مــوقف امـر به� فـي احـدى رحالتي الى

أيــران وكـنـت احـمـل مــعي دفــتـرا
صــــغــــيــــرا اســــجـل فــــيه بــــعض
ا�الحـظــات � فـقـال لي مـرافـقي ال
حتمل معك دفـترا ألنهم يـعتقدون

انك تعمل في البلدية.
اذن الكاميرا والدفتر وحتى القلم

صارت تثير الريبة والشك!
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صبـاح يوم الـسبت كـان اجلو في
الـبــصـرة بــاردا وا�ـطـر اخلــفـيف
يـتــحـرش بـنــا� الـقــرار هـو زيـارة
الــعــزيـــز (ابــو وصــفي) لــتــنــاول
الـفــطـور الـبــصـراوي الــطـيب في
بيـته ودار بينـنا حـوار مطول عن
الـبـصـرة واهـلـهـا والـذكـريـات في
مـــجــال الـــســيـــاســيـــة واحلــروب
واحلـيـاة االجـتـمـاعـيـة وصـعـوبـة
احلــــــصـــــول عــــــلى االصــــــدقـــــاء
اخمللـص� في هـذا الوقت فـقد اكلت

الغـيرة واحلـسد جوهـر تلك الـصداقات
الـنـقيـة اخمللـصـة البـعـيدة عن ا�ـصالح

واالحقاد!
بــــعـــد اخلـــروج مـن فـــطـــور ام
وصــفي والـبــاقالء مع الــبـيض
بــالـدهن احلـر والــشـاي ا�ـهـيل
والــقـهــوة ا�ــرة كـان ال بــد لــنـا
جــولــة فـي االمــاكن الــتــراثــيــة
والــديــنـيــة الــقــد�ـة �ومــحــلـة
(الــــبـــاشــــا) من اقــــدم احملالت
الـسـكـنـيـة في مـنطـقـة الـبـصرة
الــــقــــد�ـــة� وعــــلى الــــرغم من
االهمال ا�تعمد لكل شيء قد�
وتــــراثي واصــــيـل والــــقــــيــــام
بزيارتـها ورؤيتها بـهذا الشكل
يسبب ا�واجع لـكنها على رأي
ا�ـثل ا�ـصـري (الـقـد�ـة احـلى

ولو كانت وحلة).
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هـو أحد قـصـور هاشم الـنـقيب
الــذي حتــول الى دار لــلـعــجـزة
قـبل اقـامـة ا�هـجـرين الـقـادم�
من الـفـاو في احلـرب الـعـراقـية
االيـرانــيـة وهـذا ا�ــبـنى الــتـراثي الـذي
كــان من اجــمل الــقــصــور صــار شــكــله

يـــــبـــــعث احلـــــزن� وبـــــدال من حتـــــويل
الـقـصـور التـراثـيـة إلى متـاحف تـصـير
مـلـجـأ لـلحـواسم وا�ـتـجـاوزين كـما في

قصر النقيب بابي اخلصيب.
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وهي كــنــيـــســة تــقع بــ� الـــشــنــاشــيل
الـتـراثـية الـقـد�ـة وكثـرة الـكـنائس في
محلـة الباشـا تعطي مـؤشرا على حجم

وجود ا�سيحي� في هذا ا�كان.
5ð—UM� uÐ« l�Uł

يـعــد هـذا اجلـامـع  من الـتــراث فـقـد �
اعـادة بـنـائه عـام 1878 وتـرمـيـمه عـام
1900 سـمي جامـع ابو مـنـارت� ألن له
قـاعـدتـان لـلـمــنـارة وفـيه كـانت مـدرسـة
الــرحــمـــانــيــة � زار هــذا اجلــامع ا�ــلك

فيصل الثاني ونوري السعيد .
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زرنـا كـنيـسـة االرمن واشـعلـنـا الشـمـعة
في احملــراب وقـدمت لـنـا ا�ـسـؤولـة عن
الـكـنــيـسـة (ويـعـني اسـمــهـا بـالـعـربـيـة
الـسـعـادة )كل الـتــسـهـيالت لـلـتـصـويـر
وتـنـاولـنـا حلـويـات  خـضـر الـيـاس مع
الـقهـوة  وعيـد خـضر الـياس الـذي كان
يـوم 12 شـبــاط وخــضـر الــيــأس رمـزا
عـراقـيـا يجـمـع كل الـعـراقـيـ� و خـضر

d�ł∫ أحد جسور العاصمة ا�شيدة

افــضل من الـســابق في حــال تـوفـر
الـــغــــاز . وأضــــاف� أن (جتــــهــــيـــز
الــكـهــربــاء في الــعــام ا�ــاضي كـان
افـضل من الـذي سـبـقه)� مـبـيـنا انه
(اآلن لدينا  21الف ميغاواط بعدما
كــانت  3500مــيـــغــاواط قـــبل عــام
ونخـطط للـوصول الى اكـثر من 21
ألـف مــــيــــغــــاواط خـالل الــــصــــيف
احلــالي) � داعــيــا ا�ــواطــنــ� الى(
تــــرشــــيـــــد اســــتــــهـالك الــــطــــاقــــة
2003).وأشــــــار إلـى أن (الــــــوزارة
قــدمت خـطــة طـمـوحــة الى مـجـلس
الوزراء ألربع سنوات لكن الكهرباء
مشـكلة مـزمنة ولـوال متابـعة رئيس
الـوزراء �ـلف الكـهـربـاء لـكان وضع
الطاقة اسـوأ)� موضحا� أن (امواالً
ضخمة صرفت في االعوام السابقة

النــشـاء مــحــطــات كـبــيــرة واخـرى
لشراء الكهـرباء والغاز) .وتابع (لم
نــسـلم اجلـانب اإليــراني أي مـبـالغ
مــالـيـة خالل عــام إذ ان الـعـقـوبـات
عـلى ايـران هي الـتي تمـنع تـسـديد

ا�بالغ بصورة مباشرة 2020) .
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كـاشـفـا عن أن (ايـران كـانت تـطـلب
الــعـراق مــلـيـار و 70مـلــيـون دوالر
خـالل عــــــــــــام 2020) وأوضح� أن
(ا�ــبــالغ اخملـــصــصــة لــلـــكــهــربــاء
تـريـلــيـوني ديـنــار وحـصـلــنـا عـلى
200 مــلـــيــار فـــقط).وأشــار الى ان
(90 بــا�ــ�ــة من الــطــاقــة اجملــهــزة
لـلـمواطـنـ� مـدعومـة من احلـكـومة
ونــحن لـســنــا بــصـدد رفع جــبــايـة
الـطـاقـة الكـهـربـائـية)� مـتـحـدثا عن
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قـالت وزارة الـكـهـربـاء إنـهـا تـنسق
فـنـيـا وأمـنـيــا مع وزارة الـداخـلـيـة
لـــتــأمــ� قــطــاع خـــدمــات الــطــاقــة
وحــــمــــايـــــة مــــوارده من الـــــعــــبث
االرهابي .وأوضح بيان للوزارة ان
(وكــيل وزارة الــكـــهــربــاء لــشــؤون
الـنــقل والــتـوزيع نــزار الــتـمــيـمي�
اســــتـــقــــبل فـي مـــقــــر الـــوزارة في
?بــغـداد� مــديــر شـرطــة الــكـهــربـاء
الـعــمـيــد مـشــتـاق صــبـاح مــحـمـد�
للتباحث بشأن مناقشة آلية حماية
خــطــوط وأبــراج الــطــاقـة والــبــنى
التـحتيـة للكـهرباء)� مـضيفـا انهما
(ناقشا الـتوجيهات ا�ـبكرة لرئيس
مـــجـــلس الــوزراء حـــول تـــســيـــيــر
الـقــطـاعـات األمــنـيــة والـعـســكـريـة
وأفواج الطـواريء حلمايـة مفاصل
ا�نـظومـة الوطنـية� وبـغية تـنسيق
الـــعـــمل بـــ� وزارتـي الـــكـــهـــربـــاء
والــداخـلــيــة �ـنع تــكــرار هـجــمـات
الـصــيف ا�ــنـصــرم الـتـي تـســبـبت

بتدمير 171برجاً لنقل الطاقة).
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ونـــقل الــبـــيــان عـن مــديـــر شــرطــة
الــطـاقـة قـولـه إن (وزارة الـداخـلـيـة
عــززت الــتــركـيــز عــلى امـن الـبــنى
الـتـحـتــيـة اخلـدمـيــة� ونـعـمل عـلى
اعـادة الـنـظـر فـي خـطـطـنـا األمـنـية
وتــعـــزيــزاتـــنـــا الــعـــســكـــريــة� كي
نــسـتــطــيع كــشف الــهـجــمــات قـبل
وقــوعــهـا)� مــوضـحــا ان ذلك يـأتي
(عبر االستفادة من تقنيات الرصد�
وإنــشــاء مــراكــز عـمــلــيــات امــنــيـة
تــســخــر هـذه الــتــقــنــيــات لــتــتــبع
التـهديدات والـتصـدي لها� ومن ثم

افشال العمليات التخريبية).
وبـحث اللـقاء (اآلثـار ا�تـرتبـة على
تـدمـيــر بـنى ومــنـشـآت الــكـهـربـاء�
الـتـي من بـيـنـهـا أحـداث الـتـخـريب
وتـعـطـيل الـعـمـل� والـتـأثـيـر سـلـبـاً
?عــلى االمن الــوطـني� والــتـشــكـيك

فـي قـــــدرة االجـــــهـــــزة االمـــــنـــــيـــــة
وامــكـانـيـاتـهـا). ووفق الـبـيـان فـإن
(اخلـطــة احلـالــيـة تــتـمــحـور حـول
حــمــايــة مــنــشــآت الــكــهــربــاء �ــا
حتــــــــويـه مـن مــــــــبــــــــانٍ وأفــــــــراد
ومـــعــلـــومـــات� بـــاالعـــتـــمــاد عـــلى
ا�ـعـلـومـات والـتقـاريـر وا�ـعـطـيات
ا�ــتـــوفـــرة� مع اعــتـــمــاد ?وســائل
الـــسـالمــة وخـــلـق بـــرامج امـــنـــيــة
طـــمـــوحـــة تـــرقى �ـــســـتـــوى ثـــقــة
احلـــكـــومـــة وا�ـــواطن بـــاالجـــهــزة

االمنية).
فـي سـيـاق مـتـصـل حـددت الـشـركـة
الـعـامة إلنـتـاج الطـاقـة الكـهـربائـية
ا�نطـقة الوسـطى� اخلميس� أنواع
الـوقــود ا�ـغــذي حملـطـاتــهـا� فــيـمـا
أشــارت الى أن الـــغــاز ا�ـــســتــورد
يولـد أكثر من 6 آالف ميغاواط في
هـــذه احملــطــات .وقـــال مــديــر عــام
الشركـة علي احمـد� في تصريح إن
(وحداتنا تعمل على مختلف أنواع
الــوقـود الــغـازي والـوقــود الـسـائل
الذي توفره وزارة النفط في الوقت
احلــــالـي).وأضــــاف� أن (الــــوقــــود
اخلـام والــغــاز يـأتي عـن طـريــقـ��
األول الغاز الوطـني وكمياتـه قليلة
وهـي تـــغـــذي مـــحـــطـــات مـــحـــددة
جـنـوبي بـغـداد الــثـانـيـة والـتـاجي
والـــرشـــيــد) وتـــابع (أمـــا الـــوقــود
الـغازي ا�ـستـورد فـيغـذي محـطات
رئـــيـــســة مـــثل ا�ـــنــصـــوريــة 600
مـيغـاواط والـصدر  550ميـغاواط�
إضــافـة الى مـحـطـة بـسـمـايـة الـتي
هي 4500 ميغـاواط بحدود 5500
ميغاواط مجهزة بالغاز الطبيعي)�
مـوضـحـاً� أن (احملــطـات ا�ـتــبـقـيـة
مـيــغـاواط بـحـدود  4500ـ  5000 
جتـــهــز مـن خالل الـــوقـــود اخلــام�
إضافة الى الغاز الـوطني ا�توفر).
وكان وزيـر الكهـرباء عـادل كر� قد
اكـــد في وقـت ســـابق ان جتـــهـــيـــز
الــتـيــار في صـيف 2022 سـيــكـون

(جتـاوز ملـيون وحـدة سكـنيـة على
الطاقة الكهربائية). 

وتـــواصـل ا�الكـــات الـــهـــنـــدســـيــة
والـفـنـية مـن اللـجـان الـتخـصـصـية
في فــرع شــبــكــة كــهــربــاء نــيــنـوى
وقــسـم تــنــفــيــذ ا�ـــشــاريع الــتــابع
لــلــشــركــة الــعــامــة لــنــقل الــطــاقــة
الـكـهربـائـية في ا�ـنـطقـة الـشمـالـية
مــتــابــعــة مــشــروع اعـادة تــأهــــيل
وبـــنــــاء مــــحـــطــــة غــــرب ا�ـــوصل
الــــتـــــــحــــويـــلــــيـــة  400 ك.ف في
مـحافـظة نـينـوى واالشراف عـليـها
التي تـنفـذه شركـة سيمـنز اال�ـانية
ضمن قرض بنك التنمية واالسكان
األ�ـاني. واوضح بـيـان لـلوزارة أن
احملــــطـــــة ا�ــــذكـــــورة ذات ســــعــــة
( MVA 1000) حتـويلـيـة بـحدود

بــواقع ٤ مـحــوالت سـعــة الـواحـدة
(MVA 250 ). وتـــرتــبط احملــطــة
ا�ذكورة بخطـوط تغذية جهد 400
ك.ف وهـي ســـــــد ا�ـــــــوصل (2�1)�
وخط الـقــيـارة الـغـازيـة  400 ك.ف
�وخط مــحـطــة شـرق ا�ـوصل 400
ك.ف� وخط بيجي احلـرارية والتي
بدورها ستتغذى عن طريق خطوط
جهد 132ك.ف للمحطات (ا�نصور
اجلديدة ومحـطة اليرمـوك ومحطة
بـادوش ومـحـطــة تـلـعـفــر ومـحـطـة
الكسك ومـحطة التـبادل التجاري).
وستـسهم بـفك االخـتنـاقات وزيادة
ســاعــات الــتـجــهــيــز وســتـزيــد من
الــطـاقــة االسـتــيــعـابــيـة �ــنـظــومـة
الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة في مـحـافـظـة

نينوى. 
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الـيـاس الـذي يـتـفق اجلـميع عـلى انه ال
زال يعـيش ويشـترك في حـبه ا�سـلم�
وا�ـسـيـحـ� وااليزيـديـ� ومـهـمـا كانت
هـويــة خــضــر الـيــاس الــديــنـيــة  فــهـو
عـــراقي يـــتـــفـق عـــلـــيه اجلـــمـــيع . و�
الـتـعرف عـلى تـاريخ الـكنـيـسة وقـدمـها

الذي يزيد على 500 سنة .
WOK¼ô« W³²J*«

زرنـا ا�ـكــتـبـة االهـلـيــة الـتي تـعـود الى
فـيـصل حـمـود وكـنـا نـشتـري الـصـحف
والكتب منها في فتـرة ا�راهقة� التقينا
بــالــصــديق مــصـــطــفى وهــو احلــفــيــد
وعــادت له ا�ــكــتـبــة� وكــتــبـنــا تــعـرض
وتـــبـــاع في هـــذه ا�ـــكـــتـــبــة� أشـــتـــكى
مصـطفى من قلـة شراء الـكتب حتى من
قبل الكتاب وا�ؤلف� � والعرف السائد
االن هو ان تقـدم لهم الكـتب كهدية (وال
نــعــرف هـل يــقــرأونــهــا ام ال) حــتى ان
بعض الـكتب السـير و ا�ذكـرات والنقد
تـتنـاول بعض الـكـتاب ال يـكلف الـكاتب
نـفـسه بشـرائـها عـلى الـرغم من اتـصال
ا�ـؤلف ونـحن به لـكـنه �جـرد مـعـرفته
ان الـكتـاب سيـباع له ولـو بسـعر زهـيد
يـقـاطع حتى ا�ـكـتبـة فال يـزور البـصرة

مرة اخرى!

 —bB�« 5�Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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-1-
تـعــاني الـبــشـريــة الـيـوم مـن أزمـة الـتــحـديــات الـكــبـرى الــتي تـواجــهـهـا عــلى يـد
الـعـصـابات االرهـابـيـة الـتي تسـتـهـ� بـاالنـسان وحـقـوقه وحـريـاته وال تـتورع عن

اجتراح أكبر اجملازر واجلرائم والفظائع .
-2-

وراح االرهــابـيــون يـنــتـشــرون في شــتى بـقــاع االرض يـبــحـثــون عــمن يُـجــنـدونه
لعملياتهم الرهيبة هنا وهناك 

-3-
ولـقـد وقع في أفـخـاخ االرهـابـيـ� وأنـخـرط في صـفـوفـهم عَـدَدْ لـيس بـالـقـلـيل من

االوربي� رجاالً ونساء ...
في مــؤشـر واضح الــداللـة عــلى عـمـق اخلـواء الـفــكـري والــروحي واالخالقي في

األلفية الثالثة .
-4-

وقد ابـتلى العراق بالدواعش األوغـاد الذين عاثوا فسـاداً في البالد والعباد حتى
� االنـتـصار  –بحـمد الـله - عـليـهم وكـسرت شـوكتـهم� ولـكنَّ فلـولـهم وخالياهم
الـنـائـمـة مـازالت تـواصل فـتـكـهـا ... ومـا وقع في (تـازة) و (بـشـيـر) قـبل أيـام هو
الـدليـل النـاصع عـلى ذلك فـقـد اسـتُغِـلت الـعـاصـفة الـتـرابـيـة للـجـهـاز عـلى بعض
ا�زارعـ� الذين استشهد بـعضهم بنيـران الدواعش االوغاد� في فصل جديد من
فصـول االرهاب ا�سـعور� الذي يـبرء منـه االسالم واجملرمون الـعتاة الـتكفـيريون

يصرون على انتسابهم لالسالم تشويها السمه وحقيقته.
-5-

وقـد وقف االمـام الــصـادق (ع) من االرهــاب مـوقـفــا مـتـمــيـزاً سـجـلّـه له الـتـاريخ
بأحرف من نور .

ان االمام الـصادق (ع) يرى أنَّ ترويع االنسـان خط� أحمر � ناهيك عن أنّ ازهاق
األرواح واراقة الدماء تقف على رأس اجلرائم الكبرى بحق االنسانية .

-6-
وقد جاء في سيرته ا�باركة :

انه قد كان قد نهى عن الصعود الى سطح داره .
وذاتَ مرةٍ أبـصـرَ بجـاريـة كانت حتـملُ أحـد أوالدِه وهي تصـعـد السُـلّم والـصبي

معها �
فلما بصرت به ارتعدت وحتيّرت سقط الصبي من يدها الى األرض فمات.

وفي االثنـاء دخل عليه سفيان الثـوري فرآه متغير الـلون � فسأله عن ذلك فأخبره
باحلـكاية� وقال له� فـما تغـيّر لوني �وت الـصبي وا�ا تـغيّر لـوني �ا أدخلتُ على

اجلارية مِنَ الرُعْب .
وكان أنْ قال لها :

أنتِ حُرّة� لوجه الله :
قل لي بربك :

هل ثمـة مِنْ صيـغة لرفض األرهـاب وحتص� االنـسانـية منه أبـلغ وأعمق من هذه
الصيغة ?

يتغير لونُه ..
ويتحمل فجيعةَ فقدانِه لفلذة كبده ..

ثم ال يـكـتـفي بـذلك حـتى يـعـتق اجلـاريـة لـوجه الـله ألنه أدخـل علـى قـلـبهـا الـرعب
وهكـذا جَسّدَ االمـامُ الصـادق (ع) عملـياً مـوقفه الرافض لـالرهاب ليـكون الدرس

الثم� لالنسانية كلها على امتداد مسارها .
-7-

ولعّل الـعداء الـشديـد الذي يتـسم به التـكفـيريـون األوغاد �ـدرسة االمـام الصادق
(ع) ومنتسبيها ناشِئ� من وقوفهم على موقفه الصلب إزاءَهم .

-8-
ان االضــاءات الــتي زخــرتْ بـــهــا ســيــرة االمــام الــصـــادق (ع) تــنــبــو عن الــعــد

واالحصاء 
وا�ـأمـول أن تـكون نُـصْبَ أَعْـيُنِ الـكُـتّاب والـبـاحـث� وا�ـتـحـدث��

السـيــمـا في مــثل مـوضــوع االرهـاب الــذي يـهــدد الـنـاس
باألخطار الكبرى .

ونسـأله تعـالى أن يوفـقنـا وإيّاكم لـلسـير وفق مـا رسمه
(ع) مِنْ مـــنــاهج� وطِـــبْـــقَـــاً لــتـــوجـــيــهـــاته ونـــصـــائــحه

وارشاداته. 
انه هو ا�وفق وا�ع� .
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سبـعة اشـهـر تقـريبـا عـلى انتـهـاء االنتـخابـات ا�ـبكـرة واغالق صـناديق االقـتراع في
الـعراق ومـفاوضات تـشكـيل احلكومـة ما زالت تراوح مـكانـها دون تنـازل طرف آلخر
او اعالن اتـفـاق مـبـدأي حـتى; فـاخلالف مـتـعـمق ومـتـجـذر بـ� مـجـمـوعـتي االغـلـبـيـة
والـتـوافقـيـة الـسـيـاسيـتـ� الـتي فـازت في االنـتـخـابات � لـذا نـحن بـحـاجـة مـاسة الى

مشروع سياسي يكون مقبوال من اجلميع; العرب والكرد ضمن محددات ثالث:
اوال- االلتزام بالدستور.

ثانيا - اإلقرار بنتائج االنتخابات.
ثـالـثا - وهـو األهـم جلـوس الـفـرقـاء من الـصف االول الـى طـاولـة احلوار وتـنـازل كل

طرف لآلخر.
ان ا�ـشـكـلـة الـيــوم في الـبـيت الـشـيـعي فـقط � فـالــسـنـة تـوحـدوا عـلى تـشـكـيل كـيـان
السيادة وأغـلبية فائزي الكرد ضمن قائمة الد�قراطي الكردستاني وهناك محاوالت
جـادة لضم االحتـاد الـكـردسـتاني إلـيـهم ايـضا... لـذا فـان احلل يـجب ان يـخرج من

البيت الشيعي الذي انقسم لألسف الى اطار وتيار.
ان رغبـة طـرف بتـشكـيل احلكـومة بـعيـدا عن إخـوته ال يعـني إقصـاءا لآلخـر بقـدر ما
يـفكـر هـذا الطـرف بـتغـيـير مـعـادلة تـشـكيـل احلكـومـة القـائـمة عـلى الـتوافق مـنـذ عام

2003والى اخر حكومة اسقطتها مظاهرات اكتوبر 2019.
فـهل رغبة التـيار بالتـغيير واألغـلبية الـسياسيـة صحيح ? ام تمـسك االطار بالـتوافقية
صحـيح?. مع احـتـرام كل رأي ورغبـته بـتـحقـيق مـشروعـه االنتـخـابي اال ان القـضـية
اليـوم جتاوزت كل اجلـزئيـات الى ما هـو اسمى ا�ـصلـحة الـوطنـية الـعلـيا � فـالشـيعة
اغلبـية سكان البلد وينبغي على قادتهم مراعاة هذا االمر وعدم دفع االمور الى ما ال
حتمد عقـباه الن ا�غامرة اليوم �صير العراق والعملية السياسية التي تعمدت بدماء
الشهداء.لـذا نعتقـد ان احلل ا�قتـرح القابل للـتنفيـذ والذي يحفظ لـلسواد األعظم من
الشـعـب مصـاحلـهم يـتـمـثل في خـطـوتـ�:اخلـطـوة االولى: الـسـمـاح لـلـتـيـار بـتـشكـيل
احلكومـة وترشيح رئيس وزراء متفق عـليه بانضمام جـزء من االطار اليه � �ا يحفظ
للشيعـة وفقا للدستور حقهم في تشكيل احلكومـة باعتبارهم االغلبية.اخلطوة الثانية:
تـمـاسك قـوى االطـار داخل الـبـر�ـان �ـا يـحـفظ حـقـوق جـمـهورهـم في االعـتراض او
ا�وافقة عـلى مشاريع القوانـ� ا�قدمة (معارضـة بر�انية).ان هـات� اخلطوت� سوف
تـضــمن  الـســرعـة في تــشـكــيل احلـكــومـة اوال; وتـمــنح االطـار فــرصـة الــتـواجـد في
احلكـومـة وا�عـارضـة بوقت واحـد ثـانيـا; وتـسيـر االمـور وتنـهي االنـسداد الـسـياسي

ثـالـثـا; وتـمـنع االقـتـتـال بـ� ابـنـاء ا�ـكـون الـواحـد رابـعـا; وتـعـيـد
للمواطن الـثقة بالعمـلية السياسـية خامسا; والثـقة �مثليهم
في جتـاوز اخلالفات سـادسا;.ان اسـتمـرار اخلالف على
شـكـله احلــالي ال يـخـدم الـبـالد وال يـخـدم اي مـكـون � بل
بـالـعكس قـد يـخـدم ا�ـشـاريع اخلـارجيـة اكـثـر... لـذا فان
احلـوار بـ� ابنـاء ا�ـكـون الواحـد وتـقـريب وجهـات الـنـظر

وجتاوز نقاط اخلالف امر مطلوب اليوم وعلى عجل.

ليس البصلُ وحدَهُ عندهُ رأس�
فالثّومُ له رأس� أيضا

وكذلك اخلس والفجل والقرنابيط واللهانة� 
واجملاز اللغوي منحَ رؤوساً للكثيرٍ منَ األشياءِ

فقالَ: رأسُ الشّارعِ� رأسُ اجلسرِ� رأسُ الشَّهرِ� 
رأسُ السَّنةِ� رأسِ السّاعةِ� رأسُ احلكمةِ� 

رأسُ ا�الِ� رأسُ الزَّمانِ� رأسُ النَّخلةِ� 
رأسُ السَّطرِ� رأسُ القلمِ�

وكل هذه الرؤوسِ بال رقبةٍ 
رأسُ اإلنسانِ وحدهُ بحاجةٍ إلى رقبةِ لترفعَهُ 

فرأسُ اإلنسانِ ال بدَّ أنْ يكونَ مرفوعاً.
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الــشـائن.ومـن دون أن يـسـمـي أي جـهـة
قـال إن الـهـجـوم نـفـذته أنـظـمـة مـعـيـنـة
لـدفع أهداف سياسـاتها اخلارجـية غير
الـشرعيـة في ا�نطـقة.وشارك اآلالف في
مــــراسم تـــشـــيــــيع خـــدائـي الـــثالثـــاء�
ورافـــقــوا الــنـــعش ا�ــلـــفــوف بـــالــعــلم
اإليـراني� وتدافع كـثيرون لـلمسه وسط
تـأثر بـالغ.ويأتي مـقتل خدائي في وقت
تُـبذل جهـود دبلوماسـية لكـسر اجلمود
احلـاصل في مـبـاحـثـات إحـيـاء االتـفاق
بــشـــأن بــرنــامج إيــران الــنــووي الــذي
انـسحبت مـنه الواليات ا�تـحدة أحاديا
الـعـام  2018فـي عهـد رئـيسـهـا الـسابق
دونالد ترامب.وعلّقت ا�باحثات رسميا
فـي آذار/مارس� مع تـأكـيـد ا�عـنـي� أن
الـتفاهم بـات شبه منجـز� لكن مع تبقّي
نــقـاط تــبـايـن بـ� واشــنـطن وطــهـران�
أبــــرزهـــا طـــلـب األخـــيـــرة شــــطب اسم
احلـرس الـثوري من الـقائـمة األمـيركـية

للمنظمات اإلرهابية األجنبية.
ÀœUŠ Ÿu�Ë

وأعــــلـــنـت وزارة الـــدفــــاع اإليـــرانــــيـــة
اخلـمـيس مـقـتل مـهنـدس وإصـابـة آخر
جـــراء حــادث وقع األربــعــاء في وحــدة
أبـحـاث تـابعـة لـهـا في مـنطـقـة بـارش�
جـــنـــوب شــرق طـــهـــران� والــتـي تــضم
مـجـمعـا عسـكـريا يـشتـبه بـأنه سبق أن
شــهـد اخــتــبـارات تــفـجــيــر عـلى صــلـة
بـا�لف النووي.وأتى احلادث الذي وقع
األربـعاء� بـعد أيام من مـقتل العـقيد في
احلـــــرس الــــثـــــوري صـــــيــــاد خـــــدائي
بــالــرصــاص قــرب مــنــزله فـي طــهـران.
وتـقف اسرائيل� العدو االقـليمي اللدود
لـلجـمهـورية اإلسالمـية� خـلف اغتـياله�
وفق مـا كشفت صحيفة نيويورك تا�ز
األمـــيــركـــيــة.وكـــانت طـــهــران اتـــهــمت
عـناصـر مرتبـط� بـاالسـتكبـار العا�ي�
فـي إشـــارة الـى الـــواليــــات ا�ــــتــــحـــدة
وحـلفائـها وأبرزهم اسـرائيل� بــاغتيال
الــضـــابط. كــمــا ســـبق لــلــجـــمــهــوريــة
اإلسالمـية أن حـمّلت إسـرائيل مـباشرة
مــســؤولــيــة عــمــلــيــات اغــتـيــال طــالت
عــلــمـاءهــا الـنــوويــ� أو تـخــريب طـال
مــنــشـآتــهــا.وصــبـاح اخلــمــيس� أكـدت
وزارة الــدفـاع اإليـرانـيـة في بـيـان عـلى
مـوقعها االلكـتروني وقوع حادث مساء
األربـعـاء في إحـدى الوحـدات الـبحـثـية
الــتــابــعــة لـوزارة الــدفــاع في مــنــطــقـة
بــــارشـــ�.وأدى ذلك الى اســــتـــشـــهـــاد
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{ نـــــيــــويـــــورك- (أ ف ب) - أبــــلـــــغت
إسـرائيل الواليات ا�ـتّحدة مسـؤوليتها
عـن اغـتــيــال ضــابطٍ رفــيع فـي احلـرس
الـــثــوري اإليــراني األســـبــوع ا�ــاضي�
عـلى ما ذكرت صـحيفـة نيويـورك تا�ز
األمـيـركـيّة. وقـضى الـعقـيـد في احلرس
الــــثـــــوري اإليــــراني صـــــيــــاد خــــدائي
بـــالــــرصـــاص قـــرب مـــنــــزله في شـــرق
الـعـاصـمـة بـأيـدي مـسـلَّـحـ� يـسـتـقالن
دراجـــة نـــاريـــة� فـي أبـــرز اســـتـــهــداف
لـــشـــخــصـــيـــة إيـــرانــيـــة عـــلى أراضي
اجلـمهـورية اإلسـالميـة منذ .2020وقال
الـــرئــيس اإليـــراني إبــراهــيـم رئــيــسي
اإلثــنـ� أنّ الـثــأر خلـدائي أمــر حـتـميّ�
فـيـمـا حمّل احلـرس الـثـوري مسـؤولـيّة
هــــذه اجلــــر�ــــة اإلرهـــابــــيــــة لــــقـــوى
االسـتـكبـار العـا�ي� وهي الـعبـارة التي
تــسـتــخـدمـهــا اجلـمــهـوريــة اإلٍسالمـيـة
لـإلشــــارة الـى الــــواليـــــات ا�ــــتـــــحــــدة
وحــلـفــائــهـا� وفي مــقـدمــهم إســرائـيل.
ونــقـــلت صــحـــيــفــة نــيـــويــوك تــا�ــز�
األربــــعــــاء� عـن مــــســــؤول مــــطّــــلع في
االســـتــخــبـــارات أن إســرائــيـل أبــلــغت
الــواليــات ا�ـــتّــحــدة أنــهــا تــقف خــلف
اغـــتــيــال خــدائـي.وقــال ا�ــصــدر الــذي
حتـدّث للـصحـيفـة األميـركيّـة شرط عدم
الـكـشف عن اسـمه� إنّ إسـرائـيل أبـلغت
الـسلطات األمـيركيّة أنّ االغـتيال يهدف
إلـى تـــوجــــيه حتــــذيــــر إليـــران لــــوقف
عـمـلـيـات مـجـمـوعـة سـرّيـة ضمـن فيـلق
الـقدس ا�ـوكل العمـليات اخلـارجية في
احلـرس الـثـوري.وقـد أعـلن الـتـلـفـزيون
الــرسـمي اإليــرانيّ أنّ خـدائـي� ا�ـولـود
الــعـام  1972 فـي مـحـافــظـة أذربــيـجـان
الـشرقية في شـمال غرب إيران� كان من
كـوادر فيـلق القـدس ومن ا�عـروف� في
سـوريـا.وتـؤكـد طـهـران وجـود عـنـاصـر
من قـواتهـا ا�سـلحـة بصـفة اسـتشـارية
في سوريا �ساندة قوات الرئيس بشار
األسـد في مواجهة اجملموعات ا�سلحة
فـي الــــنــــزاع الــــدائــــر في بالده مــــنــــذ
.2011وقـــال ســـفـــيـــر إيـــران لــدى األ�
ا�ـتحدة مـجد تخت روانـشي في رسالة
إلى األمـ� الـعـام أنـطونـيـو غـوتـيريش
إنـه ينـبـغي علـى اجملتـمع الـدولي إدانة
االغـتيال.وجـاء في الرسالة تـماشيا مع
مــســؤولـيــاتـهــا في مــكــافـحــة اإلرهـاب
بـصدق وبـطريقـة غير تـمييـزية� يُنـتظر
مـن األ� ا�ـتـحـدة أن تـدين هـذا الـعـمل
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{ بيـروت- (أ ف ب): انطلق مساء االربعاء مهرجان بيروت الدولي للرقص ا�عاصر
بـايبـود في نـسـخته الـثـامنـة عـشرة� بـعـرض استُـخـدمت فيه الـبـيارق عـلى وقع طـبول
احلرب� فـيما تركّـز هذه الدورة التي حتـمل عنوان #عصـيان-ثقافي عـلى دور الثقافة
كـدافع للتغيير السياسي� بحسب ا�نظم�.وافتُتح ا�هرجان بعرض ارا! ارا! للثنائي
االيطالي جـينيفرا بانزيتي وانـريكو تيكوني يحاكي عالقة اجلـسد بالبيرق الذي يرمز

الى االنتماء الى األرض.

lOOAð∫ مشيعون يحملون جثمان العقيد في احلرس اإليراني

بغداد
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—�U’∫  أقارب ا�درّسة التي قُتلت برصاص مسلّح اقتحم مدرسة

ابتدائية ببلدة يوفالدي في والية تكساس
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ا�ــهـنـدس إحــسـان قـد بـيــغي وإصـابـة
أحـد زمـالئه� مـشـيـرة الى فـتح حتـقـيق
فـي أســــبـــــاب هــــذا احلـــــادث� من دون
تـفـاصـيل إضـافـيـة.وأتـى بـيـان الوزارة
بـــعـــد ســـاعـــات من نـــقـل وكـــالـــة إرنــا
الـرسـمـيـة عن مصـدر مـطّـلع� أن حـادثا
صـنـاعـيـا وقع فـي بارشـ� وأدى �ـقـتل
شـخص وإصابة آخر.ولم تـقدّم الوكالة
تـــفــاصــيل بـــشــأن أســبـــابه أو ا�ــكــان
الـــدقــيق لـــوقــوعـه.  وكــانت مـــنــطـــقــة
بــارشـ� شــهـدت في حــزيـران/يــونـيـو
 2020 انـفجـار خزان غاز صـناعي قرب
اجملـمع الـعـسـكـري� وفق مـا أعلـنت في
حـيـنه وزارة الـدفـاع� من دون أن يؤدي
ذلـك الى وقـوع ضـحـايـا.وأوضـحت في
حــيــنه أن االنــفــجـار لم يــقع فـي مـوقع
عـسكري� بل في مـساحة عامـة.ويشتبه
بـأنّ موقع بارش� شهد اختبارات على
انـفجـارات تقلـيديـة �كن تطـبيـقها في
اجملـــــال الــــنـــــووي� وهـــــو مــــا ســـــبق
لـلجـمهـورية اإلسالمـية أن نـفته.وكانت
طـــهـــران تـــرفـض قـــبل ذلك الـــســـمـــاح
�ـفتشي الـوكالة الـدولية لـلطاقـة الذرية
الـتـابـعـة لأل� ا�تـحـدة بـزيـارة ا�وقع�
مـؤكـدة أنـهم قـامـوا بـعمـلـيـات تـفـتيش
سـابـقة فـيه خالل الـعام  2005 من دون
اثـبات حصول نشاط يثير الشبهات.اال
أن ا�ــوقع خـضع لـتـدقــيق من الـوكـالـة
عام 2015  بعيد اجناز االتفاق النووي
بـ� إيران والقـوى الكبـرى. وقام ا�دير
الــســابق لــلـوكــالــة في حــيـنـه� الـراحل
يــوكــيـا أمــانــو� بــزيـارة ا�ــكــان.وأتـاح
اتــــفــــاق  2015رفـع عــــقـــوبــــات كــــانت
مـفـروضة عـلى إيـران في مقـابل تـقيـيد
أنـشــطـتـهـا الـنـوويــة وضـمـان سـلـمـيـة
بـرنامجهـا. لكن مفاعـيله باتت في حكم
الالغـية مذ انـسحبت الواليـات ا�تحدة
أحــاديــا مـنه في  2018 مــعـيــدة فـرض
عـقـوبـات قـاسـيـة عـلى طـهـران� مـا دفع
األخـــــيـــــرة لـــــلــــتـــــراجـع عن مـــــعـــــظم
الـــتــزامــاتــهـــا.وبــدأت إيــران والــقــوى
الــكــبـــرى� �ــشــاركــة أمــيــركــيــة غــيــر
مـبـاشرة� مـباحـثات فـي فيـينـا بدءا من
نــيــســان/أبـريل  2021بــهــدف تــفــعـيل
االتـــفـــاق. وبـــعــــد حتـــقـــيق تـــقـــدّم في
ا�ـفـاوضـات� علّـقت ا�ـبـاحثـات رسـمـيا
مـنـذ آذار/مارس مع تـبقّي نـقاط تـباين
بـ� طهـران وواشنـطن. وتعـد إسرائيل
أبـــرز ا�ــعــارضــ� لـالتــفــاق الــنــووي�

وتـتهم إيران بالعمل على تطوير سالح
ذرّي� وهـــو مــــا نـــفـــتـه اجلـــمـــهـــوريـــة
اإلسـالمـــيـــة مـــرارا.وأكـــد مـــســـؤولــون
إسـرائـيلـيـون أنهم سـيـواصلـون الـعمل
ضــد بــرنــامج إيــران الــنــووي� �ــا قـد
يـشمل عملـيات عسكـرية� حتى في حال
إحــــيـــاء اتــــفـــاق 2015. كــــذلك نــــفـــذت
اســرائـيل ضــربـات جــويـة مـتــكـررة في
سـوريا حـيث تقول إن طـهران� الـداعمة
لـلرئيس بشـار األسد� تعمل عـلى تعزيز
وجـودهـا العـسكـري وا�ـيداني.وأبـلغت
الـدولة الـعبريـة واشنطن �ـسؤوليـتها
عن اغتيال صياد خدائي� وذلك بحسب
مـا نـقـلت صحـيـفـة نيـويـورك تـا�ز عن
مــســؤول اســتــخـبــاري األربــعــاء.وقـال
ا�ـصدر الذي طلب عدم كشف اسمه� إنّ
تـل أبيب أبـلـغت واشـنـطن أنّ االغـتـيال
هــدفه حتــذيــر إليــران لـوقف عــمــلــيـات
وحـدة سرّية ضـمن فيلق الـقدس ا�وكل

العمليات اخلارجية في احلرس. 

وقـتل صيـاد خدائي األحـد جراء إطالق
مـسـلّـحَ� الـنـار علـيه وهـو في سـيارته
قـــرب مـــنـــزله بـــشـــرق طـــهـــران. وأفــاد
الـتلفزيون الـرسمي أن الضابط كان من
كـــوادر فـــيـــلق الـــقـــدس ومــعـــروف في
ســــوريـــا حـــيـث تـــؤكــــد إيـــران وجـــود
مــسـتـشـارين عـســكـريـ� لـدعم اجلـيش
الــســوري في الــنــزاع ا�ــســتــمــر مــنـــذ
2011. وأكـد الـرئيس اإليـراني إبـراهيم
رئـيـسي حـتـمـيـة الـثـأر لـصـيـاد خـدائي
الـذي شارك اآلالف في تشيـيعه الثالثاء

في طهران.
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وجــدّد قــائــد احلــرس الــثــوري الــلــواء
حــســ� سالمي اخلـمــيس الــتـأكــيـد أن
االغـتيال سيـتمّ الرد عليه  عـلى أعدائنا
أن يـــنــتـــظــروا� من دون تـــســمــيـــتــهم.
وأضــاف في تــصــريــحـات مــتــلــفـزة لن
تغيّر أعمال التبجح هذه شيئا في حال
أعــلـنـوا (ا�ـسـؤولـيــة) أم لم يـعـلـنـوهـا�

وصــدحت مـدى  50 دقــيـقــة مـوســيـقى
قـرع الطبول العسكريـة ا�طعمة بنقيق
الـطيور� وحترك على وقعها الراقصان
بـتـنـاغم� مـستـخـدمـ� بـليـونـة بـيـرق�
بـالـلونـ� االزرق واألصفـر. و�نـاقبـية
عـالـية اسـوة باجلـنود جتـلت بحـركات
الـــرجــلـــ� والــيـــدين والـــرأس� لــوّحــا
بــالـبـيـرق الـذي بـدا امــتـداداً لـلـجـسـد�
سالحــــا لـــلـــمــــقـــاومـــة حــــيـــنـــاً واداة

لالستسالم حيناً اخر.
ÊUłdN*« fÝR�

وأمـام جمهور مأل قاعـة مسرح بيريت�
قـال مـؤسس ا�ـهـرجـان عـمر راجح في
كــلـمــة االفـتــتـاح وإلى جــانـبـه ا�ـديـرة
الــفـنـيـة مـيـا حــبـيس من خالل عـنـوان
هـذه النسخـة نأمل في أن �ضي نحو
حتـقـيق الـعـدالة وا�ـسـاواة واالنـفـتاح
والـــوعي ومـــواضـــيع كــثـــيـــرة اخــرى
مـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــالـــــعـــــرق والـــــلـــــون
واجلندرية.وتستمر نشاطات ا�هرجان
حـــتى  29أيّـــار/مـــايـــو� وتـــقـــدّم هـــذه
الـــدورة� الى جــانـب عــروض الــرقص�
أفـالم فــيــديـــو وورش عــمل وحــوارات
ونــقــاشــات تــتـمــحــور عــلى مــوضـوع
الـعـصيـان الـثقـافي وتـبث علـى منـصة
 citerne.liveلـلبث التدفقي.وقال راجح
لــوكــالــة فــرانس بــرس إن الــعــصــيـان
الــثـقـافي مـسـألـة تــبـدأ عـنـدمـا يـرفض

اإلنـــســـان الــواقع الـــذي يـــعــيـش فــيه.
وأضــاف عــنــدمـا نــتــنــاول الـعــصــيـان
الـــثــقــافي نـــســلط الــضـــوء عــلى عــمل
الــنـاشـطـ� وتـفـاعــلـهم ووضع الـفـنـان
وحـاجــاته الـنـفـسـيـة واجلـسـديـة� ومـا
يــتـعـرض له من قـمع حلــريـته وفـوقـيـة
وعـنـصـريـة وفـسـاد.وسـأل هل الـثـقـافة
هـي مجرد ترفيه او هي جزء من العمل
الــســـيــاسي واالجــتــمـــاعي الــنــاشط?.
واضـاف الـثقـافة يـجب ان تـكون دافـعا
لــلـتـغـيـيـر.وتـقــدم مـعـظم الـعـروض في
الـــهــواء الـــطــلق� فـي حــدائق مـــتــحف
ســـرسق.وشـــرح راجـح أن الــهـــدف من
ذلك إنـشاء ديـناميـكيـة مختـلفـة ومنهج
مـــــخــــتــــلـف لألداء فـي شــــكـل جــــديــــد
لـتـأسـيس عـالقـة جديـدة مـع اجلـمـهور
خــارج حــدود ا�ـســرح.وفي الــبــرنـامج
عــمل لـلـكـوريـغــراف والـراقص فـابـيـان
تــومـيه عــنـوانـه مـوا جـو عـن الـصـراع
بـ� االنا واالنا� يركز على عمل اجلسد
في تــوحـيـد احلـركــة والـتـنـفس� وآخـر
لــلـفـنـان الــفـرنـسي الـكــسـنـدر روكـولي
مـستوحى من الرقصـات ا�غربية حيث
تـكرار في ا�وسيـقى واحلركات.وتقارن
الـراقــصـة الـبـرازيـلـيــة فـانـيـا فـانـو في
عـرض عــنـوانه نـيـبـوال جـسم اإلنـسـان
بـالطبيعة. ويحاول بسام أبو دياب في
عــرض بـيـنــا مـاي لـوف جتــسـيـد ردود

فعل ا�مارسات الالإنسانية التي تدفع
اجلــســد الى الـرقص مـن أجل الـبــقـاء.
ويــخـتــتم ا�ــهـرجــان بــعـرض عــنـوانه
فـروم سكراتش للكوريغراف والراقص
الـيونـاني يوانـيس منـدافونـس يعـتمد
عــلى اقــتـراحــات اجلــمـهــور احلــاضـر

ويحولها الى لوحة راقصة مرجتلة.
uCŽ nOKJð

وفـي رام الـــــــلـه أصــــــــدر الـــــــرئــــــــيس
الـفلـسـطيـني محـمود عـباس اخلـميس
قـرارا بتكلـيف عضو اللـجنة التـنفيذية
�ـنظـمة الـتحريـر حسـ� الشـيخ �هام
أمــ� ســر الــلــجــنــة� حــسب مــا ذكـرت
وكـالة االنبـاء الفلسـطينـية (وفا).توفي
صـائب عـريـقـات� الـذي كان يـعـد كـبـير
ا�ـفـاوض� الـفلـسطـيـنيـ� في العـاشر
مـن تشـريـن ثانـي من الـعام  2020 اثـر
اصـابتـه بكـوفيد-19. وانـتخب الـشيخ
عـضـوا في الـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة مـطـلع
الـعـام احلـالي� إذ يـعـتـبـر مـن ا�ـقـرب�
لـلرئـيس محـمود عـباس وكـان متـوقعا
ان انـتخابه سيـمهد لتـوليه ا�لف الذي
حـــمـــله صـــائب عـــريـــقــات لـــســـنــوات
طـويلـة.لكن مـا زال غيـر واضح إن كان
الـشـيخ سـيـتولى مـلف ا�ـفـاوضات مع
إســـرائـــيل. ويـــأتي تـــكـــلــيـف الــشـــيخ
بـــا�ـــنـــصـب اجلـــديـــد في ظل دعـــوات
الجــــراء اصـالحـــات فـي مــــؤســــســـات
الـسلطة الفلسطـينية وحركة فتح التي
تـقود السـلطة الـفلسطـينيـة في الضفة
الـغـربـية.ويـشـغل الـشيـخ منـذ سـنوات
مـنــصب وزيـر هـيـئـة الـشـؤون ا�ـدنـيـة
الـفـلـسـطـيـنـيـة الـتي تـتـولى الـتـنسـيق
ا�ـدني مـع اجلانـب االسـرائيـلي فـي ما
يخص احلياة اليومية للفلسطيني�.

بغداد
bOý— …eLŠ
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أن مـا اصدرته   محكمة التمـييز االحتادية   ا�رقم بالعدد 69/مجلس شؤون
احملـامي�/ 2022 � الـتسـلسل 70 عـلى قرار مـجلس النـقابة رقم ( (4ا�ـطعون
فــيه صـدر بــتـاريخ  30/1/2022 و الــطـعـن كـان بــتـاريخ  28/3/2022 ثـم قـبـلت
مـحـكـمـة الـتـمـيـيــز االحتـاديـة  مـلـحق لـلـطـعـن الـتـمـيـيـزي بـتـاريخ 24/4/2022.
وقـررت قـبول الـطـعن شـكالً لعـدم تـبـلغ ا�ـميـزة به� و االصل في سـريـان مدد
الـطعن في قانون احملـاماة البـالغة خمـسة عشـر يوماً يكـون بصورت�: االولى
(بـطريق االعالن) و تسري فيه مـدة الطعن من تاريخ االعالن عن القرار وهي
مـا نـصت علـيه ا�ادة  165من الـقـانون� و الـثـانيـة ( بـطريق الـتـبلـيغ) و هـو ما
نــصت عــلــيه ا�ـادة  166 فــقـرة  4و الــذي حـدده الــقــانـون بــصــاحب الــشـأن

بالقرار.
ان قـرار محـكـمة الـتـميـيـز  االحتاديـة  اسـتنـد الى ادله � تـصحـيـحهـا بـكتب
ووثـائق رسميه امام هـيئة ا�سـائلة والـعدالة وقد اجـابت الهيئـة في اخر كتاب

لها الى اللجنة القضائية قبيل االنتخابات  األخيرة بعدم الشمول .
وبـالتالي تسبيب القرار وما استند اليه من حيثيات من ان قرار احملكمة لعام
  2019ا كـتسب درجـة البـتات وحـاز حجـية الـشيء ا�قـضي فيه ال حـضور له
هـنا امام هـذه الواقعـة حيث ان األدلة هـي كتاب ا�ـسائلـة والعدالـة القد� في
االنـتخـابـات ا�اضـية وان هـذا الـكتـاب قـد دحض �وافـقـة اللـجـنة الـقـضائـية
ا�ـشرفة على االنتخابـات التي اطلعت على الكـتاب السابق للمـسائلة والعدالة
وتـب� لها انه لـيس هو الشخص ا�ـقصود وبالـتالي فأن صحـة او عدم صحة

شمول النقيب قد � البت بها من قبل هيئة ا�سائلة قبيل االنتخابات.
أنـا كان دكـتور مـحمـد ا�ـهنـا  مسـؤول بقـانـون مسـألة والـعـدالة� فـلمـاذا تمت
ا�ـوافقة عليه للدخـول في معترك االنتخابـات والفوز بجداره� ومن ثم أقصاءه

واستبعاده عن منصب نقيب.
اذا  مـا قانونـية قـبول هذا الـطعن و من ثم مـلحقـاً له بعد
انـتــهـاء مـدة الـطـعـن الـبـالـغـة  15يـومــاً?. هل يـعـتـبـر كل
مــحــامي صــاحـب شــأن �ــســألــة قــبــول او رفض اي
مـرشح النتخابات مـجلس النقـابة و بالتـالي يجب تبليغ

كافة اعضاء الهيئة العامة �ثل هكذا قرارات?
{ محام

�ÊUłdN∫ إحدى ا�شاركات في مهرجان بيروت للرقص

الـتعليميـة مع ما يرافق ذلك من مشاهد
مـروّعــة لـتالمـذة حتت تـأثـيـر الـصـدمـة
تـعمل قوات األمن على إجالئهم وألهالٍ
مـذعـورين يسـألـون عن أبنـائـهم.وتعـيد
الــعـمـلــيـة إلى األذهـان مــأسـاة مـدرسـة
سـاندي هـوك االبتـدائية في كـونيـتيكت
حـ� قتل مخـتل عقليـا في العشرين من
الـعـمـر�  26شــخـصـا من بـيـنـهم اطـفـال
تـراوح أعمـارهم ب�  6و 7سـنـوات قبل
أن يــقــدم عــلى االنـتــحــار.ودعــا كـريس
مـورفي السناتور الد�وقراطي عن تلك
الـــواليـــة الـــواقـــعـــة فـي شـــمـــال شــرق
الـواليـات ا�ـتـحـدة زمالءه إلـى الـتـحرك
مــؤكــدا انه �ـكن جتــنب هــذه ا�ـآسي.
وأكــد هـذه احلـوادث تــقع فـقط في هـذا
الـبلـد وليس في أي مـكان آخـر. فما من
بــلــد آخــر يـفــكــر فــيه األطـفــال عــنــدمـا
يـــتـــوجـــهــــون إلى ا�ـــدرســـة أنـــهم قـــد
يــتـعـرضـون إلطالق نــار.وأكّـد الـرئـيس
األمـــيـــركـي الـــســـابق دونـــالـــد تـــرامب
األربــعـاء أنه ســيـتـحــدث اجلـمــعـة قـبل
االجـتـمـاع الـسـنـوي جملـمـوعـة الضـغط
National Ri- ا�ـؤيدة حلـيازة األسـلحة
 fle Association فـي تــــكـــســــاس� رغم
عـمـلـيـة إطالق الـنـار. وقـال تـرامب عـبر
شـبـكته اخلـاصة لـلتـواصل االجتـماعي
تـروث سـوشـال حتـتاج أمـيـركـا حلـلول
فـعلـيّة وقيـادة حقـيقيـة في هذه الـفترة�

ال لسياسي� أو العتبارات حزبية.

ا�ـــدرســــة في ســـيـــارة الرتـــكـــاب هـــذه
اجملـــزرة.وكــان رامــوس قــد كـــتب عــلى
صـفـحــته عـلى فـيـسـبـوك أنه سـيـهـاجم
ا�ــدرســة� حـســبــمـا قــال احلــاكم غـريغ
أبـــوت.ووقع إطالق الــنـــار في مــدرســة
روب االبـتـدائـيـة الـتي تـسـتـقـبل أطـفاال
دون الــــعـــاشـــرة في يــــوفـــالـــدي.ووفق
بــيـانـات سـلــطـات تـكـســاس فـقـد ارتـاد
ا�ــدرســة خالل الــعــام الـدراسي -2020
 2021أكــثــر من  500طــفل�   90بــا�ــئــة
مــنــهـم تــقــريــبــا من أصــول أمــيــركــيــة
التـينية.وأظهرت أشـرطة فيديو عرضت
عـــبــر وســائل الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
أطـــفــاال يــتم إجالؤهـم عــلى عــجل وهم
يركضون ضمن مجموعات صغيرة إلى
حــــافـالت مــــدرســــيـــــة صــــفــــراء أمــــام
ا�ــدرسـة.قُـتــلت إيـفــا مـيـريــلـيس� وهي
مـعلمة أثـناء محاولـتها حمـاية طالبها�
وفق مـــا اوضـــحت خـــالـــتـــهـــا لـــيـــديــا
مـارتيـنيـز ديلـغادو لـصحـيفـة نيـويورك

تا�ز.
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وقــالـت لــوســائل إعـالم أمــيــركــيــة أنــا
غـاضــبـة من اسـتـمـرار عـمـلـيـات إطالق
الــنــار هـذه� هــؤالء األطــفـال أبــريـاء� ال
يــنــبــغي أن تــكــون األســلــحــة مــتــاحــة
بـسهـولة لـلجـميع.ويُـغرق هـذا الهـجوم
الـواليات ا�تحدة مرة جديدة في مآسي
عـــمــلـــيــات إطـالق الــنـــار في األوســاط

ا�ـدارس.وأعـلن الـرئـيس أنـه سيـتـوجه
إلـى تكـسـاس خـالل األيـام ا�قـبـلـة.وفي
يـوفالدي� سيطرت عـلى السكان مشاعر
احلـزن واخلـوف والصـدمة بـعد عـملـية
إطالق الـنار. وأغلقت الـشرطة الطرقات
احملــيـطــة بـا�ــدرسـة األربــعـاء. ويــقـول
لـوكـالة فـرانس برس أدولـفو هـرنانـديز
الــــذي كـــان ابن أخــــيه مـــتــــواجـــدًا في
ا�ـدرسة التي حـصل فيهـا إطالق النار�
نـشـعـر وكـأن غـيـمـة سـوداء تـخيّـم على
ا�ـديـنة.ويـضـيف نريـد أن نسـتـيقظ من
هـذا الـكابـوس الرهـيب� واصفًـا ا�ديـنة
بــأنـهـا مــحـطـمــة الـقـلب ومــدمّـرة.وقـال
حـاكم واليـة تكـسـاس اجلمـهـوري غريغ
أبـوت في مـؤتـمـر صـحـافي إنّ ا�ـهـاجم
أطلق النار وقتل الضحايا بشكل مروّع
ومــجـنــون في مـدرســة بـلــدة يـوفــالـدي
الـواقعة على بعد  130كـيلومترا تقريبا
غرب سان انطونيو.ويدعى مطلق النار
سـالـفـادور رامـوس وقـد قُـتل بـدوره في
احلــادثـــة.وقــال مــســؤولــون في دائــرة
األمـن الـعـام فـي تـكــسـاس إن الــشـرطـة
أردته وأضـافوا أن معـلمة ب� الـبالغ�
الـلـذين قضـيـا أيضـا في الـهجـوم.وكان
مـطـلق النـار يـحمل بـندقـيـة نصف آلـية
مـن طراز .AR-15ويـبـدو ان سـالـفـادور
رامـوس األمـيـركي اجلـنسـيـة اسـتـهدف
جـــدته أوال الــتي لم يـــتــضح وضــعــهــا
الـــصـــحـي بـــعـــد قـــبل ان يـــتـــوجه إلى
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الـزوجان متـزوج� منذ  24عـاماً� وفقًا
�ــوقع مــدرسـة روب االبــتــدائـيــة حـيث
وقــــعت اجملــــزرة. وتـــواجه الــــواليـــات
ا�ــتـحــدة مـجـددًا كــابـوس االســتـخـدام
الـشـائع لألسلـحـة النـارية غـداة عـملـية
إطـالق الـنـار في مـدرســة في يـوفـالـدي

في تكساس قُتل فيها  19 تلميذًا.
dðu²�« dýR�

إلى جانب التالميذ الذي تبلغ أعمارهم
عــشـر ســنــوات تـقــريـبــا� قُــتل بـالــغـان
عـنـدما أطـلق شابّ يـبلغ  18عـامًا الـنار
في مـــدرســة ابــتــدائــيـــة في تــكــســاس
الــثالثـاء قـبل أن تــرديه الـشـرطـة. وفي
مـؤشّـر إلى التـوتـر الذي أثـارته عـملـية
إطالق الـنار� قاطـع الد�وقراطـي بيتو
أوروركـي ا�ـؤتــمــر الــصــحـافـي حلـاكم
تـــكـــســاس اجلـــمـــهـــوري غــريـغ أبــوت
األربــعــاء� مـتّــهــمًـا إيــاه بــأنه ال يــفـعل
شـيـئًـا وال يـقـتـرح شـيـئًـا.وقال أوروكي
تـقولون إن ذلك لم يكن مـتوقعًا� إلّا أنه
كـان متوقـعًا تمامًـا اعتبارًا من الـلحظة
الــتي قــرر� فــيــهــا عــدم الــقــيــام بــأي
شـيء.شدد الرئـيس األميـركي الذي بدا
عـــلــيه الـــتــأثـــر في كــلـــمــة في الـــبــيت
األبــــيـض الــــثالثـــــاء أن حــــان الــــوقت
لــتـحــويل األلم إلى حتــرك.وسـأل مـتى�
حـــبّــــاً بـــالـــلـه� ســـنـــقف بــــوجه لـــوبي
األســلـحـة?... أنــا مـشـمـئــز ومـتـعب من
حــــوادث إطالق الـــنـــار ا�ــــتـــكـــررة في
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غـارســيـا فـارق احلـيـاة بـشـكل مـأسـوي
هـذا الـصـبـاح إثـر حـالـة طـبـيـة طـارئـة.
وأضـافت ابنة عمّة ا�ـدرّسة الراحلة أنا
مـقـتنـعة بـأنّ جـو مات ألن قـلـبه انفـطر.
خـسـارة حبّ حـيـاتـه بـعد  25عـامـاً (من
) كانت أمراً يصعب حتمّله. الـعيش معاً
بـدوره قـال ابن شـقـيق ا�ـدرّسـة ويدعى
جـون مـارتـيـنـيـز إنّ زوج عـمّـتي إيـرمـا�
جــو غـــارســيــا� مــات من شــدّة احلــزن.
وبـحـسب مراسل لـتـلفـزيـون محـلّي فإنّ
غـارسيا تـوفّي بسبب نـوبة قلـبية.وكان

{ واشــنــطن- (أ ف ب) - أعــلـن أقـارب
مـدرّسة قُـتلت الثالثـاء برصـاص مسلّح
اقـتحم مدرسة ابـتدائية ببـلدة يوفالدي
فـي والية تكـساس وارتـكب مجزرة راح
ضـــحــيّــتــهــا  19طـــفالً ومــدرّســتــان أنّ
زوجـــهــا تـــوفي مـن شــدّة احلـــزن عــلى
فــراقـهـا.وعـلى صـفــحـة في مـوقع جـمع
الـتبـرّعات غـو فانـد مي أنشـئت لتـوفير
احـتياجات أبناء ا�درّسة إيرما غارسيا
األربــعــة� الـذين أصــبــحـوا يــتـامى األم
واألب اآلن� قـالـت ديـبـرا أوسـ� إنّ جو

تـوالت عـلى بالد وادي الـرافدين مـنـذ الـقرن الـتـاسع عـشر وحلـد االن الـفرق
الـتنـقـيـبـيـة االجـنبـيـة لـلـتـنقـيب عن اثـار الـعـراق من شـمـاله الى جـنـوبه بـهدف
الـبحث والتـحري عن احلضـارة الرافديـنية وما وصـلت اليه من رقي وازدهار
في شـتى اجملاالت الفنية والـزراعية والصناعـية والعمرانـية والعلميـة والفلكية

وغيرها. 
وقـد حصـلت الـفـرق الـتنـقـيـبـية عـلى قـطع آثـاريـة كبـيـرة ومـتـوسطـة وصـغـيرة
احلـجم خـرجت وفق اتـفـاقـيـات ثـنـائـيـة بـ� الـعـراق والـفـرق الـتـنـقـيبـيـة مـلـئت
مـتاحف العـالم بهـا في امريـكا وا�انـيا وبـريطانـيا و فـرنسـا وايطالـيا وغـيرها
من دول الـعالم ومازالت فرقهـا التنقيـبية تعـمل بالعراق وفق محـددات قانونية
وادارية حددتها هيئة االثار والتراث طبقاً لقانون االثار والتراث رقم  55لسنة

 2002ساري ا�فعول 
والـذي ينص في طيات مـواده القانونـية "يحق للـفرق االجنبيـة العمل بالـتنقيب
والـتحـري وا�ـسح في اثـار العـراق بـعد مـنح رخـصة الـتـنقـيب لـهم من رئيس
الـسلطة اآلثاريـة  رئيس هيئة االثـار والتراث و�صادقـة الوزير على ان يكون
فـريق عراقـي عامل مـعـهم بـهدف الـتـعلم عـلى فـنـون التـنـقـيب والرسم وكـتـابة
الـتقارير اخلـاصة بالبـعثة التـنقيبـية شرط ان تـسلم االثار التي تـستخرج الى
ا�ـتحف الـعراقي ويـحق للـبعـثة االجـنـبيـة ان حتصل عـلى نسـخة من الـتقـرير
اخلـاص با�ـوسم الـتـنـقـيبي" ومـن هنـا تـمـكـنت الـفرقـة الـتـنـقيـبـيـة اال�ـانـية من
جـامـعـة هـايـدبـيـرغ وفـريق عـراقي من مـفـتـشـيـة اثـار وتـراث نـيـنـوى بـالـعـثور
مـؤخـراً عـلى عـدد من الـثـيـران اجملـنـحـة والـتي تـقدر ب (7) ثـيـران (5) مـنـهـا
كـبيرة احلجم من احلـجر االبيض واالسود مع (2) ثـيران صغـيرة وجداريات
زيـنت قصر اسرحدون  في تل قوينجق وسط مدينة نينوى االثرية حتت مرقد
الـنبي يونس (ع) وعمـلت هذه الفرقـة التنقـيبية �دة (5) مـواسم اخرها موسم
عام  2022 وهـذه ا�كتشـفات للقـصر اذهلت العـالم من حيث تصامـيم القصر

ونوعية االثار التي وجدت في قصر اسرحدون االثري
وبذلك حـققت الفرقة التنقيبية اهدافها العلمية باكتشاف القصر والعثور على
الـقطع االثرية فـضالً عن اكتشـاف الفتـرة الزمنـية لبـناء القـصر والعـثور عليه
ومـا زالت هذه الفـرقة الـتابـعة جلـامعـة هيـدبيرغ اال�ـانيـة مسـتمـرة في عمـلها
الـتنقيبي في الـتل (قصر اسرحـدون االثري) وال نعرف الزمن مـاذا يخبئ لنا
من اكـتـشـافــات جـديـدة في مـواسـم اخـرى وهـذا احلـال يـنـطــبق عـلى الـفـرق
التـنقيـبيـة االخرى مثل الـبعثـة التنـقيبـية الـفرنسـية العـاملة في كـرسو والبـعثة
الــتـنـقـيـبـيـة االيـطــالـيـة الـعـامـلـة فـي تل الـبـقـرات في الـنـعــمـانـيـة وتل عـمـر في
الـيوسـفـيـة والـبـعـثـة الـتـنـقيـبـيـة اال�ـانـيـة في الـوركـاء والـبـعـثة
االمـريـكـية في بـابل وهـنـاك اكـثر من  12بـعـثـة تنـقـيـبـية
اثـاريـة تــعـمل في احملــافـظــات الـشـمــالـيـة لــدى اقـلـيم
كـردسـتــان ومـازالت هـيـئـة االثــار مـاضـيـة في اجـازة
الـعديد من البعـثات االجنبـية للتنـقيب في مواقع اثرية

عراقية مختلفة.
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سـننـفذ خـططنـا وسنـقوم بـعمـلنا. وفي
األ� ا�ـتـحدة� دعـا سـفيـر إيـران مجـيد
تـــخت روانــشـي اجملــتــمـع الــدولي الى
إدانــة االغــتــيــال� وذلك في رســالــة إلى
األمـ� الـعام أنـطـونيـو غـوتيـريش جاء
فــيـهـا تــمـاشــيـا مع مـســؤولـيــاتـهـا في
مـكافـحة اإلرهاب بـصدق وبـطريقـة غير
تـمـيـيزيـة� يُـنـتظـر من األ� ا�ـتـحدة أن
تـدين هذا العمل الشـائن. وكانت عملية
االغـتيال هذه أبرز استهداف لشخصية
إيـــرانــيـــة عـــلى أراضي اجلـــمــهـــوريــة
اإلسالمـية مـنذ تـشرين الثـاني/نوفـمبر
2020  حـ� قتل الـعالم النـووي محسن
فـــخـــري زاده بــإطـالق نــار اســـتـــهــدف
مـوكبه قرب العاصـمة.وقُدم فخري زاده
بـعـد وفـاته على أنـه نائب وزيـر الـدفاع
ورئـيس إدارة منظمة األبحاث واإلبداع
فـي الـــوزارة� وشـــارك خـــصـــوصـــاً في
الــدفـاع الــذري لـلــبالد. واتـهــمت إيـران

اسرائيل بالعملية.
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اثـار خــطـاب الــسـيــد مـقــتـدى الــصـدر يــوم االثـنـ�  16/5/2022 الــكـثــيـر من
االسـتغراب النه جـاء اكثر انـفعالـية وهو مخـتلف عن الـلغة الـدبلوماسـية التي
رافـقت خطـابـات السـيد الـصدر خـالل االشهـر ا�اضـيـة; اخلطـاب كان نـاقداً
ونـاقماً وهو خطاب لشخص نافد الصـبر وهو من اقوى اخلطابات التي قالها
الـسيد الصدر إزاء خـصومه� حيث أعلن أشيـاء معروفة وليـست بجديدة لكن
بـصراحة كبيـرة وخاصة موضـوع الفساد ا�سـتشري في العـملية الـسياسية
واحلـكــومـات الــسـابــقـة; وأن ورؤســاء الـوزراء مـن اإلطـار الــتـنــسـيــقي الـذي
تـسنموا ا�ـسؤولية مـنذ العام  2005ولـغاية االن حتدثوا عن الـفساد وبعضهم
حـاول الـتصـدي لـلـفـسـاد عـبـر مـؤسـسـات دستـوريـة كـهـيـئـة الـنـزاهـة وديوان
الـرقابـة ا�الـية وغيـرها لـكن من دون جدوى وبـعضـهم ذهب لتـأسيس مـجلس

اعلى �كافحة الفساد كما في حكومة السيد عادل عبد ا�هدي.
خـطــاب الـســيـد الــصــدر هـذه ا�ــرة أكـثــر واقــعـيــة ودقـة ألن رؤســاء الـوزراء
السـابق� كانوا من اإلطار التنسيقي وكانت حكـوماتهم يسيطر عليها الفساد
لـهذا جـاء اخلـطـاب مشـيـرا إلى ثالثـة اشيـاء مـهمـة في مـقـدمتـهـا أنه ال عودة
�شـروع التوافقـية وهي القضـية التي يسـعى اإلطار التـنسيقي لـلتأكيـد عليها
فـكان رد السيـد الصدر بقولـه "كال وألف كال"� كما اشار الـسيد الصدر إلى
مـوضـوع احملـكـمــة اإلحتـاديـة الـتي يـرى أنــهـا أعـاقـة تـمـريــر االسـتـحـقـاقـات
الـدستورية وقرارها بشأن تمك� االقليـة البر�انية في تشكيل احلكومة خالف
ا�ـادة الثـانية/ب من الـدستـور التي تـنص على (اليـجوز سن قـانون يـتعارض
مع مـباد� الد�قراطية) الن الد�قراطية تعني "حكم األغلبية"� كما أن السيد
الـصـدر قـد أشــار إلى نـقـطـة غــايـة في األهـمـيــة وهي الـتـلــويح بـالـذهـاب الى
الـشارع وهذه القضية تستوجب التوقف عندها الن عودة التظاهرات في هذه
الـظروف هي قـضـيـة مقـلـقة ور�ـا تـتحـول إلى فـوضى� وحـتى قرار احملـكـمة
االحتـادية االخيـر حتدث ضمـناً عن هـذه النقـطة ولوح بـحل البر�ـان والذهاب

إلى انتخابات مبكرة. 
وهـنا البد من االشـارة إلى أن مشروع الـسيد الـصدر يقـوم على تفـتيت نظام
احملـاصصـة سيء الصـيت الـذي يقـود البالد مـنذ الـعام  2005حـينـما شـكلت
احلـكومة االنـتقـاليـة برئـاسة ابـراهيم اجلعـفري� لـهذا فـالسـيد الـصدر ضرب
مـشروع التـوافقيـة لتفـتيت نظـام احملاصصـة� ور�ا يعـتقد الـبعض أن رئيس
مـجلس النـواب السـيد احللـبوسي قـد ع� حـسب نظام احملـاصصـة لكن هذا
غير صحيح الن انتخاب السيد احللبوسي لم يأتِ كممثل

للمكون السني بل رئيسا حلزب تقدم.
إذا نـظـام احملاصـصـة هو أسـاس اخلـراب حتى أن
الـسيد نـوري ا�الـكي والشيخ قـيس اخلزعـلي وهما
أكـبـر ا�ـنــتـصـرين في االنـتــخـابـات االخـيـرة ضـمن

االطار وصفا التوافقية بـ"اخليانة".
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بغداد

الـتواءات وتعرجـات االرابسك (خطوط
هـندسية ساحرة  متـداخلة ومتقاطعة)
تــوحي بــلـذة ابــداع مــطـلـق لـلــعـ�)  �
وهـكـذا (فـان اعـماالً لـهـا كـثـافـة محض
ذهـنـيـة كـهـذه هي عـلى وجـه الـتـحـديد
مـازعم كثيـر من التكعـيبيـ� حتقيقه) .
يـــتـــنـــاول الـــبـــاحث ايـــضـــاً عـــدداً من
االشـكال ا�ـستـمدة من الطـبيـعة� ولكن
اضـيف لها �ـزي� من البعـد الهندسي
عـــــــا�ـــــــاً مـن فـــــــتـــــــنـــــــة االشـــــــكــــــال
الــهـنـدسـيــة�(فـالـشـجــرة ا�ـقـدسـة رمـز
احلـيـاة واخلـلـود...  ابـتـعـد عن مـجـرد
االسـتـلـهام الـرمـزي لـلطـبـيعـة لـيـصبح
االنــسالخ في االخــيـر كــامالً في فــتـرة
الحــقـــة � كــمــا في الــصــرح ا�ــقــام في
دمـشق الـذي يـعـود الى الـقـرن احلادي
عــشـر� اذ ان الــتـكـوين فــيه حتـول الى
مـجرد لـعبـة خطـوط رائعـة�) وفي اطار
ذلك يرى الباحث ( ان اللوحات الثالث
الـتي حتـمل اسم (طبـيـعة مـيتـة)  التي
رسـمـهـا بيـكـاسـو عام 1931تـنـاظر في
خــصـائــصـهــا الـتــمـثــيالت ا�ـتــتـالــيـة

لشجرة اخللود االسالمية)  . 
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وفـي جانب من البـحث يعتـقد دولوري
ان الــرســامــ� ا�ــسـلــمــ� يــعــتــمـودن
مــراوغــة ا�ـبــدا الــتـحــر�ي  من خالل
عـمـلـيـة اسـتـبـدالـيـة  تـشـكـيـلـية كـرسم
حـيوانات خـياليـة � طير بـرأس انسان
� طـائـر الـعـنقـاء اخلـرافي الـذي نـصفه
نــسـر ونـصـفه االخــر اسـد �  ويـتـوقف
الــبـاحث عـنـد رد ابن عــبـاس ( عـنـدمـا
سـأله رسـام فـارسي  � اذا كـان علي ان
امـــتــنع عن رسـم احلــيــوانـــات فــكــيف
اواصـل مهنـتي  � فرد علـيه ابن عباس
� اقـطع احليـوان الى اجزاء كـي اليبدو
حـــقــــيـــقـــيـــاً �أو أجــــعـــله عــــلى شـــكل
زهـــرة)�ويـــذهب الــبـــاحث فـي اشــارته
الـتـقـريـبـيـة بـ� ا�ـصـورات االسالمـية
والـرسوم الـتجريـدية الـتى ترمز الـيها
الــلــوحـات احلــديــثــة فـيــشــيــر الى مـا
اصـطلح علـيه دغدغة عـ� الناظر   من
خـالل  (الـــطـــابع اخلــــطـــوطي احملض
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مـزايـاه وفضـائله الى اقـصى احلدود)�
واحلـال� ان  بيكاسـو ليس وحده الذي
اغــتـرف من ا�ــعـ� الــفـني االسالمي  �
ا�ــا هــنــاك فــنــانــ� اوربــيـ� اخــرين
اســتـلـهـمـوا من تـلـك اخلـطـوط الـفـنـيـة
الزاخرة باخليال وا�قاربات التشكيلية
الــهــنــدســيــة  � فــقــد اعــتــرف الــفــنــان
الــفـرنـسي هــنـري مـايــتس (من جـانـبه
بـتناغمات جتعل بـعض  لوحاته قريبة
مـن ا�ـــنـــمـــنـــمـــات االسـالمـــيـــة�  وهي
تـنـاغـمات مـنـتـقاة ولـكـنهـا لـيـست ابداً
مـصـادفـة غريـبـة طا�ـا نـعرف أنه درس
الـتقنيات الـشرقية في نتـاجاتها االكثر

ندرة)  .
ويـعود الباحث دولوري الى االستعانة
بــغـيــوم ابـولــيـنــيــر  مـســتـقــطـعــاً مـنه
اعــتـــرافــاً (ان ا�ــنــحـــوتــات ا�ــصــريــة
وا�ـــتــوســطـــيــة (نــســـبــة الى الـــبــحــر
ا�ـتـوسط)  والـروائـع احلـثـيـة( االلواح
والــنـقـوش ا�ــسـمــاريـة)  والـســومـريـة
والـقبرصية  � كان لهـا تأثير كبير على
الفنان� الشباب وتطلعاتهم)� وبحدود
مـعـيـنـة (ان عـلم االثـار  بالـنـسـبـة لـلفن
فــرصـة ألكـتــسـاب  الـكـثــيـر من اجلـرأة

ومصدر  للخصب)  .

دقـيقـة امدَّ بـها ا�ـكتـبة الـعربـية ضمن
عـــــدد من الـــــعـــــنــــاويـن الــــفـــــكـــــريــــة
والــســســيــولــوجــيــة (االجــتــمــاعــيــة)

والتاريخية والسياسية ايضاً . 
يـتضمن البـحث مجموعةَ اسـتنتاجات
في مـقدمتها اقـتباس ا�ؤرخ اوستاش
دولـوري عن غـيـوم  ابـولـيـنـيـر الـنـاقـد
الــفــني الــفــرنــسي مـن اصل بــولــنـدي
وأحـد رواد ا�وجة الـسريالـية الذي لم
يــســتــبــعــد ( افــتــراض وجــود مـســلم
شـــرقي بـــ� اجــداد بـــيــكـــاســو  قــاده�
تــلـقــائـيـاً  نــحـو شــيـطــان الـتــجـريـد �
وهــكــذا بــعـد مــرور اكــثــر  من عــشـرة
قـرون� يـكون بـيـكاسـو قـد بدأ مـغـامرةً
شـبـيهً �ـغـامـرة جتـريد الـرسم من اي
بعدٍ تصويري) � ويتوقف الباحث عند
حـقيقـة ان الفنـان� ا�سـلم� ابـتعدوا
مـن االشكال احلسية وعن فن احملاكاة
واالمــتـنـاع عن الـعـالم الــفـعـلي مـقـابل
ابـتكـار (فنٍٍ  ال مادي مـتخـلص من ثقل
ا�ــوضـوعــات الى اقــصى حـد  � لــكـنه
مـــدرك من الــعــ� والـــروح  في بــعض
الـــزخــارف االسالمـــيــة حــيـث يــجــري
اقـصاء اي عـناصر طـبيـعية تـتولد عن

كربالء

 wÐU³�« ÍœUN�« b³Ž

لـــلـــزخـــارف بـــوجه عـــام �ـــا يـــعـــطي
االنـــطــبـــاع بـــوحــدة ال نـــهـــائــيـــة بــ�
الــصـــرامــة واحلــريــة وبــ� االنــتــظــام
واالبـتكـار  � وهذه تظل احـدى �يزات
الـفن االسالمي غموضـا..... وكأن هناك
مـخيلة هندسية حترس اهمية ا�فاجأة
والــكـشف في هــذه الـشــبـكـة الــواسـعـة

حيت حركة اخليال حرة  تماماً ً)   . 
و�ــضي الــبـاحث لــيـقــول (نــسـتــطـيع
االســـتـــطـــراد في ذكـــر الـــتـــشـــابـــهــات
وايـحـاءات الـعالقـة الـتي تـطـبع اعـمال
بــيـــكــاســو عن وجــودهــا بــ� الــشــرق
االسـالمي والـــفن احلـــديث  � وبـــداهــة
تـظل االخـتـالفات قـائـمـة نـظـراً ألنه من
غـيـر ا�مـكن  حجب الـفن عن الـتغـيرات
الــتـي فــرضــهــا تـــوظــيف الــتـــقــنــيــات

احلديثة بشكل كلي تقريباً  .
…b¹bł  «—UN�

وعـن ابــتــكـــار مــهــارات جـــديــدة  وعن
تــأثـيـر سـبـعــة قـرون مـلـيــئـة بـاالعـمـال
الـرائـعـة والـنـمـاذج الـتي لـيس لـفـناني
الـيوم الرغبة او القـدرة على االستهانة
بـها)�وهكذا فان بيكاسو (يبدو فعالً قد
اســتــلــهم كل ذلك  من االسالم كــعــطـاء
وراثي مـعيداً اثارة السـحر فيه ودافعاً

Í—UC�« œU¹“

بغداد
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كاتب ساخر رائع  ..وناقـد راقي ..وشخصبة محبوبة وظريفة ..إتخذ من الكتابة الساخرة
طريـقـاً لنـقـد الظـواهـراإلجتـمـاعـية اخلـاطـئة والـتـصرفـات الـسيـاسـيـة  السـلـبيـة الـتي جرّت
الويالت عـلى الشـعب الـعراقي .. وهـذا ما نـلـمسه في كل كـتابـاته في الـصحف واجلـرائد
واجملالت � أو مايـضعه عـلى صفحـتيه في مـواقع التـواصل اإلجتـماعي(الـفيسـبوك) يـومياً

تقريباً .. .
وال شك  ان الكتابة الساخرة هي واحدة من فنون الكتابة الصحفية الصعبة للغاية � ألنها
حتـتاج  –إضـافة إلـى الثـقافـة العـاليـة واإلمكـانـات البالغـية الـراقيـة -  حتتـاج الى اجلرأة
والشجـاعة والصراحة والـوضوح .. كما أنها  –الكتـابة الساخرة- جتمع بـ� ا�تناقضات
وا�ـتضـادات � إذ يـجب أن تكـون سهـلة وسـلسـلة ومـبـسطـة � وبالـوقت ذاته يجب أن تـكون
عبـاراتـها مـحـبـوكة ومـصـاغة بـصـور بالغـية مـتـينـة� كـما وأهم مـافـيـها أن تـصـنع البـسـمة
�هنية جادة في تـناولها للموضوعـات� وعليها أن تقدم معلـومات رشيقة وجادة وأن تتثبت
فيه من أصالة ا�عـلومات وأهميتها� وأن حتتوي على ا�بـالغة القوية وا�ثيرة � بالوقت الذي

تكون فيه موضوعية للغاية ....
إن فن الكتابـة الساخرة في طريقـة وأسلوب الرائع عدنان فـاضل الربيعي هو الفن الالذع
الذي يـثير الـدهشة عـند القـرّاء قبل أن يثـير الضـحك لديهم � وإن كـانت تبدو كـتابته - في
ظـاهـرهـا -  فـيـهـا نـوعـاً من الـتـمــرد الـعـنـيف عـلى الـواقع الـصـعب الـذي يـعـيـشه الـشـعب
العـراقي � ولـكنـه تمـرد يـنطـوي عـلى ثورة فـكـرية ضـد كل مـاهو خـاطيء وغـير مـنـطقي في

حــيـاتــنـا ..!!وأنــا لـست في مــوضع ا�ــبـالـغــة أن أزعم بــأن الـكــتـابـة
الساخرة عـند عدنان فاضل الـربيعي هي ليسـت محاولة إلنتاج
الـضـحك ..بــقـدر مـا هي وسـيـلــة إلنـتـاج الـبـكــاء عـلى واقـعـنـا
ا�ـزري الـذي يـحـتـمـل - ر�ـا-  حلـظـات قـلــيـلـة من الـضـحك
والـسـخـريـة ولــكـنـهـا  بـالـواقع مـحـمّـلـة بـغـيـوم حـبـلى بـالـبـكـاء
والـدمـوع..!! وأروع مـاقـيل من مـقـاربـة بـ� الـضـحك والـبـكـاء
هـذا الـبـيـت الـراقي لـلـشـاعـر الـكـربـالئي الـكـبـيـر فـاضل عـزيـز

فرمان : وكثير� من الغناء بكاء� ..وكثير� من البكاء قليلُ ..!

oŠ Wšd�

امـرأة حـديـديـة� اسـمـهـا الــكـامل: إلـيـڤـيـرا نـابـيـولـيـنـا (Elvira Nabiullina). من
مــوالــيــد 1963 قـــالــوا عــنـــهــا: أنــهـــا أقــوى أمــرأه في تـــاريخ روســيـــا� ومن أكــثــر

االقتصادي� تأهيال� وواحدة من أمهر اخلبراء الدولي� في عالم ا�ال. .
وقالوا أيضـاً: انها صادقة بشكل استثنائي� دؤوبة في عملها� ماهرة في اقتصاديات

السوق. .
عـمـلت وزيـرة لـلتـنـمـيـة االقتـصـاديـة في االحتـاد الـروسي� ومسـاعـدة لـرئـيس االحتاد

الروسي� ثم أصبحت محافظة للبنك ا�ركزي. .
تملك من ا�هنية العالية� والكفاءة الوظيفية� والفطنة والذكاء باختصاصها ما ال �لكه
أقرانـهـا. لـعبت دوراً مـشـهوداً فـي منع ركـود الـسـوق ا�الـيـة الروسـيـة� واسـهمت في
تـقـويـتهـا وتـطـويـرهـا� وضـمـان اسـتقـرار الـقـطـاع االقـتـصـادي� وجنـحت في حتـس�

اإلدارات ا�صرفية. .
اكتسـبت نابـيولـينا سـمعـة كبـيرة كمـفكـرة إستـراتيجـية� خالل مـسيـرتها ا�ـهنـية التي
تـمتد ألكـثر من عـقدين اثـمرت فيـهمـا عن جناحـها ا�رمـوق في حتسـ� منـاخ األعمال
وتـطـويـر االقـتـصاد. لـكـنـهـا تـرفض الـظـهـور اإلعالمي� وتـفـضل الـعـمل بـصـمت. وقد
استـحـقت أعلى درجـات الـتقـديـر في ا�فـاوضـات الطـويـلة حـول انـضمـام روسـيا إلى

منظمة التجارة العا�ية عام 2011.
استطـاعت نابـيوليـنا بـحكمـتها وعـبقـريتهـا مواجـهة العـقوبات الـغربـية ا�فـروضة على
بلدهـا بكل قوة واندفاع� حيث قادت الـورقة الرابحة (أمر الـتسوية بالروبل)� وجنحت
في مـنـع انـهــيـار الــنـظــام ا�ــالي الـروسـي� وتـســبـبت فـي انـتــعـاشه بــشــكل حـاد إلى
مـستويـات ما قـبل احلرب. فـبعد طـرد العـديد من الـبنوك الـروسيـة من نظـام سويفت�
وفرض عقـوبات على البنك ا�ركزي الـروسي� وجتميد األصول ا�وجودة في اخلارج�
أصيب الروس بـالذعر واندفعوا إلى الـبنك� محاول� إخراج أمـوالهم قبل أن ينخفض
الروبل أكثر. لـكنهم فوجئوا بقـرارها الشجاع الذي رفعت فيه سـعر الفائدة القياسي
لـلـبنـك ا�ركـزي الـروسي من 9.5 بـا�ـئة إلى 20 بـا�ـئـة فـنـجـحت في ثَـني الـناس عن
ســحب األمـوال من الـبـنك. ثـم أعـلـنت عن اإلفـراج عن 733 مـلـيـار روبل من األمـوال
االحتياطـية الطارئة� والسماح للبنوك بتأجيل إعادة تقييم جميع األصول للحفاظ على
قـيّم األصول عنـد مستـويات عاليـة. اعقبـتها بـسلسـلة من اإلجراءات اجلـريئة لـلحفاظ

على مالءة البنوك� ومنع التدفقات ا�صرفية على نطاق واسع. .
ثم خـاضت جــولـة مــصـيـريــة مع الـتــضـخم� طــالـبت بــعـدهـا
الـشـركـات الـروسيـة بـشـراء الـروبل بـنـسـبة 80 بـا�ـئة من
العـمالت األجنـبية� ثـم أعلنـت عن تطـبيق ضـوابط صارمة

للحد من تدفقات رأس ا�ال احمللي نحو اخلارج. .
وواصلت ابـداعاتهـا حتى اآلن في مواجـهة كل التـحديات

احملتملة. 
                                  { عن مجموعة واتساب

 ÍbMLŠ rFM*« b³Ž

بغداد

ÂœUI�« VCG�«
ان ماحدث في تشيع جنازة مظفر النواب ال�كن اعتباره حدث عابر او  محض صدفة او
شي انفـعـالي حدث بـصـورة تلـقائـيـة من جمـهـور مدفـوع من جـهات مـعيـنـة بل هو نـاقوس
خطر  او مقـدمات حراك شعبي قادم بسبب  االنـسداد السياسي الذي حتول الى انغالق
سياسي كامل بـسبب اخلالفات ب� القوى العراقية على ا�سرح السياسي وكذالك بسبب
سـوء االوضاع ا�عاشـية لطبـقات كبيـرة من الشعب الـعراقي التى تشـعر باحلنق والـغليان

والغضب من سوء االوضاع بشكل عام. 
الطبـقة السـياسيـة العراقيـة الجتيد قـراءة الوضع الشـعبي العام والتـستشـعر حالـة النفور
واليأس واالحباط الـذي يعيشه اغلب الشـعب العراقي ألنها تنظـر اليه من برجها العاجي.
ان تأخـر تـشكـيل احلـكـومة وبـالـتالي تـأخـر اقرار ا�ـوازنـة عطـلت مـصالح الـنـاس وحرمت
الفـئـات الـفـقيـرة من الـشـعب من احلـصـول عـلى الـدعم الذي يـسـاعـدهـا في جتـاوز موجه
الـغالء الـتى تـعيـشـهـا البالد �قـنـبـلة الـفـقـراء واجليـاع عـلى وشك االنـفجـار وعـلى اجلـميع
حتمل ا�سؤؤلـية وعلى الطبقة الـسياسية ان تعي ذالك وعـامل الوقت عامل قاتل وهو ليس

فـي صــاحلــهــا حــتـــمــا واذا مــاحــصل احملـــذور وانــطــلــقت شــرارة
ا�ظاهرات فال�ـكن ايقافها او الـتحكم في مدياتهـا او تداعيتها
وسـوف حتـرق االحـضـر والـيـابس وسـيـكـون الـبـلـد في خـطـر

كبير. 
ا�ثل العراقي يقول(ا�فشوخ ينام بس اجلوعان ماينام ) .

الغـضب الـشعـبي قادم ويـلـوح في األفق والطـبـقة الـسـياسـية
غيـر مكـترثـة او بـعيـدة عن نبض الـشارع وسـوف ينـزلق البـلد

الى مااليحمد عقباه. 

قـلـبي عـلى وطـني � ال يـزال الـعـراق  وسط مـذئـبـة تـأتـيه الـطـعـنـات من حـيث ال يـحـتـسب..
وتـنــهش حلـمه  وحـوش الـبــراري � يـتـقـلب بــ� كـوارث ومـآس.. كـان ا�ـســتـهـدف  نـظـامـاً
ودولةً.. وأصـبح  الـهـدف وطنـاً وشـعبـاً � حـتى غدا  جـسـداً مثـخـناً بـاجلـراح مطـعـوناً في
الـظـهـر غـدرا.. وأتـته الـطـعـنات مـن األهل واجلـيـران (وَسِـوى الـرّومِ خَلـفَ ظَـهرِكَ رُوم� ...)
نـعم.. إنـها احلـقـيقـة ا�ـرة.. والكـارثة األلـيـمة.. لـقـد استـبـيحـت عاصـمـة الرشـيـد.. بتـعاون
العالقـمة ومـا قدمه خونـة الوطن من إمكـانات داعمـة بخـسة ونذالـة.. باعوا شـرف بلدهم..
واسـتـبدلـوه ببـضـعة ماليـ� من الدوالرات.. أهـدروا كـرامة أمـتهم.. وخـانـوا حاضـرها في
مقابل مستـقبل غامض ! واليوم تتـكرر ا�أساة � وتتناسل ا�ـؤامرت على العراق ومشاريع
االفـتـراس في مـسـمـيـات مـتـعـددة حتت يـافـطـات بـراّقـة وفي كل مـنـعـطف تـظـهـر  اطـارات
بشـعـارات جـذب � عـارضـة احلـلـول لـلـخـروج من ا�ـسـتـنـقـع � ويتـجـرع الـشـعـب ا�ـسـك�
كؤوس ا�ـرارت � ومـا أن انـطـوت صـفحـة االنـتـخـابـات حتـى ظهـرت في ا�ـشـهـد مـبادرات

يتوالها سياسيون وزعماء أحزاب وشياط� من مثقف� مرتزقة ..! 
حتـمل في ثنـاياهـا سمـوماً مدافـة بعـسل الكالم وتـقدم الـعافيـة احملمـومة في سـقام الـغاية
كـاشـفـة عن أسـماء  'بـعـضـهـا من طـعن بـغـداد في الـقلب 'و أمـتص دمـاء أبـنـائـهـا وسـرق
أمـوالـها وكـان على رأس الـفسـاد بـكل ألوانه �  كـما كـان اجلسـر الـذي عبـر علـيه احملتل�
واسهم في الفـتنة واخلراب وابتكار وسـائل للسرقة والفساد   'اسمـاء كانت طي الكتمان'
واليوم تلبس طـيلسانَ ا�صلح ألباني لنصرة ا�ظلوم لتطلع بزي الذائد ا�نافح عن الوطن �
لكي تتطهر مـن رجس اخليانة � متوهمةً ان لباسها اجلديد سيكفّر عن ذنوبها ويدفع عنها
آثام االنـحطـاط � وهي جـرائم دمار الـبالد وضيـاع الـوطن� نقـول لهـم : لقـد عرف الـشعب

اللعبة وكـشف خفايا وخبائث احملتل� وا�تغلغل� الطامع� بثروات
الـعراق من كـل اجلهات ولـم يعد فـي القوس مـنزع � فال يـتوهم
بـعضكـم �كن أن تنـطلي على الـشعب هذه ا�ـشاريع الوهـمية
الكاذبة ذات الـبرامج احلا�ة كـأنها عصا مـوسى تشق البحر
بـضـربـة ساحـر � كـفـاكم ذبـحـا لـلـشـعب ودعـوا رجـال الـفـكر
الـنــظـيف واالدب الـرفـيع بـحـالـهم وهــمـومـهم � فـلـلـوطن أبـنـاء

شرفاء حتميه � وتذكروا ان للتاريخ ذاكرة ولسان !

ان يـكون بيكاسو قـد تأثر  با�صورات
الــفـنــيــة االسالمـيــة  واســتـمــد مـنــهـا
بــعض الـتـمــاثالت االقـوى  لـلــمـرحـلـة
الـتكعيـبية التي طبـعت جزءاً مهما من
ابداع هذا الفنان الباهر وميّزت قدرته
االلـهـامـيـة الـواسـعـة  � اقـول ان يـكون
ذلـك هـــو الـــراجح  فـــانه قـــد اعـــتـــرف
ضـمناً  بالنـسق  ا�نمنم ا�ده� الذي
اخـــتــصت بـه الــفــنـــون الــتـــشــكـــلــيــة
الـــشــرقــيـــة. لــقـــد بــعث لي الـــصــديق
الــدكـتـور حـسـ� الــهـنـداوي قـبل ايـام
بــحــثـاً تــرجـمـه عن الـفــرنــسـيــة وكـان

مـنــشـوراً في مـجـلـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة
الـــصـــادرة عـــام 1932  كـــتـــبـه ا�ــؤرخ
اوسـتاش دولـوري ا�هتم بـدراسة الفن
االسالمي وكان مديراً  للمعهد الثقافي
الــفـرنـسي في دمــشق بـ� عـامي1922
و1930.احلــال اشـعـر بـالـتــقـديـر لـهـذا
ا�ــنـــجــز الــبـــحــثي لــلـــســيــد دولــوري
والـتـرجمـة التي اضـطـلع بهـا الدكـتور
الـهـنـداوي فأنـا اعـرفه خـبـيراً مـتـمـيزاً
في ثــقــافــته ذات اجلـذور الــفــلـســفــيـة
وا�ــعــرفــيـة الــعــامــة وصــدرت له عـدة
مــؤلـفـات ذات ثــقـة عـلــمـيـة  ومــتـابـعـة

بابلو بيكاسو
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الــعـاصــفـة الـرمــلـيــة أو الـتــرابـيـة هي
عـاصفة حتـمل فيهـا الرياح كـميات من
الـــرمل في الـــهــواء� وتـــشــكّـل الــرمــال
احملـمـولـة في الـريـاح سـحـابـة تـرابـيـة
مــنـتـشـرة فـوق سـطح األرض� وتـرتـفع
مــعــظم هـذه الــرمـال إلـى أعـلى من (5)
كم� ولــكن بــعض حـبــاتـهــا الـصــغـيـرة
تـــصــعــد إلى أكــثـــر من ذلك األرتــفــاع�
ويـتراوح مـتوسط قـطر احلبـة الرمـلية
الـتي حتـمـلـها الـريـاح مـا ب� (0,15 و
0,30) مــــــــــلـم أو أقـل مـن ذلـك� وخـالل
الـعواصف الرملية تصل سرعة الرياح
إلى (16) كـم في الـسـاعــة وأكـثــر� كـمـا
يــســتـمــر هـبــوب الـعــواصف من ثالث
ســاعــات إلى خــمس ســاعـات كــمــعـدل

عا�ي .
ويــشــهــد الـعــراق في عــمــوم مــنــاطـقهِ
ومــحـافــظـاتـه وخـاصــة الـغــربـيــة مـنه
عـواصف تـرابـية طـيـلـة فصـول الـسـنة
بـحكم كونها أغلبـها مناطق صحراوية
تـرابـيـة و�ـسـاحـات شـاسـعـة; بسـبب
تـأثــره بـتـغـيّـر ا�ـنـاخ وزيـادة اجلـفـاف
ومـعدل الـتصـحر وقـلة هـطول األمـطار
وضـعف اإليـرادات ا�ـائـيـة والـتي قـلت
بـسبـبهـا ا�سـاحات الـزراعات ط� األمر
الــذي أدى إلى ارتــفــاع الـغــبـار� أيّ أن
هــنــالك عــوامل تــتــحــكم بــالـعــواصف
الــغــبــاريـة فـي الـعــراق مــنــهــا: ا�ـوقع
اجلــغــرافي لــلــعــراق ومــنــاخ الــعــراق
الـقاري واجتاهات الرياح السنوية� ثم
اإلنــــحـــبــــاس احلــــراري والـــتــــبـــدالت
ا�ـــنــاخــيــة عـــلى ا�ــســتـــوى الــعــا�ي�

والـتفاوت في كميات األمـطار الساقطة
ســنـويـاً وانــحـسـار الــرقـعـة الــزراعـيـة
ألســـبــابٍ عـــديــدة� وقـــلــة ا�ـــســاحــات
اخلـــــضـــــراء ووجـــــود ا�ـــــســـــاحـــــات
الـصحراويـة الكبـيرة والتي هـي رملية

في أغلبها.
وبـحــسب اإلحـصـائـيـات ا�ـسـجـلـة من
قــبل الـهـيــئـة الـعـامــة لألنـواء اجلـويـة
الـعـراقيـة� أذ ارتفع عـدد األيـام ا�غـبرة
من (243) يــــوم إلى (272) يــــومـــاً في
الــسـنــة في الــعـقــدين ا�ـاضــيـ�� ومن
ا�ـتوقع أن تصل إلى (300) يـوم مغـبر
فـي الـســنـة عـام 2050 حــيث أن نــحـو
(70 بــا�ـئـة من األراضـي الـزراعـيـة في
الـعراق متـدهورة أو مهددة بـالتدهور�
نـتـيجـة التـغـيرات ا�ـناخـيـة� وبالـتالي
فـقــدان الـغـطـاء الـنـبـاتي الـذي يـعـتـبـر
الـعـامل الرئـيس لتـثـبيت الـتربـة وعدم
تــطـايـرهــا الـذي هـو الـســبب الـرئـيس

لتلك العواصف.
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وأن هـــنــاك مـــجــمـــوعــة من الـــعــوامل
ا�باشرة أثرت وأدت لتكرار العواصف
الـترابية وزيادة التصـحر� تمثلت بقلة
األمـطار� وقلـة ا�وارد ا�ائـية من بلدان
مـنـبع نـهـري دجـلـة والـفـرات والـروافد
األخرى� وخفض اخلطة الزراعية� وأن
مـــشــكـــلــة قـــلــة األمـــطــار هي األكـــبــر�
وســاهـمت في قــلـة ا�ـنـاطـق الـرعـويـة�
وفـقـدان الـطـبـقة الـصـلـبـة الـتي تـغطي
األراضي الــصــحـراويــة� �ـا جــعـلــهـا

عـــرضـــة لــــعـــوامل الـــريـــاح واتـــســـاع
العواصف الغبارية.

وهـنالك ثالث رؤى تـفسر حـالة الزيادة
في أعــداد تـكـرار الـعـواصف الـغـبـاريـة

في العراق وهي:- 
1- بـسـبب قلـة األمطـار� حيث أدى ذلك
إلى ضـعف في قدرة الـتربة علـى توفير
ا�ـياه الالزمة حلـياة النبـاتات وإرتفاع
درجـات احلـرارة� وأن الـغطـاء الـنـباتي
مـثل األعـشـاب والشـجـيـرات الصـغـيرة
الـتي تـعـمل عـلـى تـبـريد سـطـح الـتـربة
ومـسك حبـيبـاتهـا بواسـطة جـذور هذه
الـــنــبــاتـــات� قــد تـــوقــفت عن الـــنــمــو�
وبــالـتـالـي مـوتـهــا يـؤدي إلى اجنـراف
حـبيبـات التربـة وتصاعـدها مع الرياح

لتكون العواصف الترابية.
2- كـــذلك أن أســـبــاب تـــضـــاعف شــدة
الــعـواصف الـتــرابـيـة خـالل الـسـنـوات
األخــيـرة هي تـدهـور حــالـة الـتـربـة في
مـنـطـقـة الـصـحـراء الـغـربـيـة والـبـاديـة
احملـــــاذيـــــة ألراضي ســـــوريــــا واألردن
والـسـعـوديـة; نـتـيـجـة حـركـة ا�ـركـبـات
الـعـسكـرية والـعمـلـيات احلـربيـة فيـها�
والـــتي أســـهــمـت بــشـــكل وبـــآخــر إلى
تـفـكــيك حـبـيـبـات الـتـربـة وتـمـاسـكـهـا�
يـقــابـلـهـا تـقـلص ا�ـسـاحـات الـزراعـيـة
نـتــيـجـة شح ا�ـيـاه في عـمـودي نـهـري
دجــلـــة والــفــرات�  وإن هــذه الــعــوامل
مـجـتـمـعـة سـاعـدت في إضـعـاف سـطح
الـتربة� وجعلها عـرضة للتطاير مع كل

حركة سريعة للرياح.
3- أن سـبب زيادة الـعواصف التـرابية
يـعـود إلى اجلـفـاف ا�صـاحب لـظـاهرة
الالنـيـنـا الـدوريـة� الـتي تـضـرب البالد
مـنذ سـنوات مـسبـبة في جـفاف الـتربة
�ـنـاطق اجلزيـرة غرب ا�ـوصل وغرب
األنـبار وهالك النبات الطبيعي في تلك

ا�ناطق �ا أدى إلى تفكك التربة.
والالنـيـنا هي تـغيـر دوري غيـر منـتظم
فـي الـــــريـــــاح ودرجـــــات احلـــــرارة في
احملــيط الــهـادي االســتـوائي الــشـرقي�
مـــؤثــرًا عــلـى ا�ــنــاخ فـي الــكــثـــيــر من

ا�ناطق االستوائية وشبه االستوائية�
وتُـــعــرف مــرحـــلــة الـــزيــادة في درجــة
حـرارة الـبـحر بـالـنـينـو� بـيـنمـا تُـعرف

مرحلة التبريد بالنينا.
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هـــنــالـك عــدد من احلـــلـــول لــلـــحــد من
الـعـواصف الـغـبـاريـة احملـلـيـة� ومـنـها
زيــادة الــرقــعــة الــزراعــيــة وتــشــجــيع
الــــفالحـــ� فـي الـــعـــراق عــــلى زراعـــة
الـــبـــســـاتـــ� واألشـــجـــار ومـــخـــتـــلف
الـنباتات التي تساعد في تغيير اجلو�
والـتــوسع في الـتـقـنـيـات احلـديـثـة في
الـري كـالتـنقـيط والرش بـغـية الـتقـليل
مـن ضـــائــــعــــات ا�ــــاء� واســـتــــصالح
األراضـي غـــيــــر الــــصــــاحلــــة وإعـــادة
زراعـــتــــهـــا لـــتـــحــــيط �ـــراكـــز ا�ـــدن
واألقــضـــيــة والــنــواحي والــقــصــبــات

وحتى القرى واألرياف.
 كـذلك سنّ الـتـشـريـعـات الالزمـة لـلـحد
من اسـتغالل ا�وارد الطبيعية بصورة
غـير منـظمة� واسـتنبـاط وسائل تقـنية
لـــوقـف زحف الـــرمـــال عـــلى ا�ـــنـــاطق
الـقريـبة مـنهـا� ونشـر الثـقافـة والوعي
الـبيئي بـكل الوسائل ا�ـتاحة وجـعلها
ثـقافـة عامة ذاتـية لدى ا�ـواطن.كما أن
احملـميات البيـئية لها أهـمية فائقة في
الــتـوسـع بـالــغـطــاء الـنــبـاتي وإيــجـاد
الـفرص ألنـظمـة بيـئيـة جديـدة� و�كن
أن تــكــون هــذه احملــمــيــات مــتــنــوعـة�
نـبـاتـيـة وحـيـوانـيـة في وسط ا�ـنـاطق
الـصحراوية� واالسـتفادة من اخلبرات
الــدولــيـــة عــبــر الــتــنــســيق مع الــدول
األخــــــرى ذات الــــــعالقــــــة فـي هـــــــــذه

الظاهرة ..
مــراجــعــة مــشــروع احلــزام االخــضــر�
الـــــــــــذي � طـــــــــــرحـه عــــــــــام 2012م�
واالسـتــفـادة من تـنـفـيـذه في مـواجـهـة
الـزحف الصحراوي� حيث أن ا�شروع
يـسـهم في ايـقـاف الزحف الـصـحراوي
ومـــنع وصــوله إلـى الــعــمـق الــعــراقي
وحـــمــايــة خـــصــوبـــة وادي الــرافــدين
واالنــتـاج الــزراعي وايــقـاف الــتـدهـور

الــبـيـئـي� وحـمـايــة الـتـنــوع االحـيـائي
ا�ــهــدد بـســبب الــتـغــيــرات ا�ـنــاخــيـة
وارتــفـاع حــرارة سـطح االرض� فـضالً
عـن خـلق فـرص عــمل آلالف ا�ـواطـنـ�
مـن مــخـــتــلـف احملــافـــظـــات� وحتــريك
االقـتصاد الوطني وتعلم �ارسة مهن

وانشطة اقتصادية أخرى ..

كــذلك أن ا�ــشــروع يــعــزز امــكــانــيــات
الـبـحث الـعـلـمي وتـطـويـر الـقدرات في
مــجـاالت الــطـاقــة ا�ـتــجـددة والــبـيــئـة
والـهـندسـة� واإلسـهام في نـقل الـعراق
إلى مــــرحـــلـــة الـــتـــأقـــلم الـــفـــعـــال مع
الـتـغـيرات ا�ـنـاخـيـة� كمـا يـشـجع على
اســــتــــقــــطـــاب فــــرص االســــتــــثــــمـــار
واالســتــفــادة من الــتـجــارب الــعــا�ــيـة
الـــنـــاجــحـــة في  مـــيـــدان الــتـــشـــغــيل
ومكافحة التصحر والتسويق واالدارة

والتنسيق والتصدير وغيرها.
بـــشـــكل عـــام نــحـــتـــاج وعـــيــاً شـــامالً
حــكـومـيــاً ومـجـتــمـعـيــاً فـتـجــد مـراكـز
مـكافـحة الـتصـحر تـخلـو من النـباتات
أو مــا يــســاهم في تــقــلــيل الــتــصــحـر
واحملـافـظة عـلى ا�سـاحات اخلـضراء�

ونــحـتــاج إلى الــوعي اجملـتــمـعي وهم
مــهم جـداً كـون تــأثـيـره كــبـيـر جـداً في
مــعـاجلـة هـذا اخلـطــر الـداهم والـفـادح
فــتـجــد في بـعض الــقـوانــ� الـســابـقـة
إشـتـراط زراعـة شـجرة وغـرس فـسـيـلة
حـ� يــتم الـشـروع بـبـنـاء مـنـزل جـديـد
وبـذلك سيـكون عـدد ما يـزرع بقـدر عدد

ا�ـــنــازل �ــرتـــ�� كــذلك الـــبــعض سنّ
قــوانـيــنـاً تـلــزم كل تـلــمـيـذ يُــسـجل في
ا�ـــدرســة بـــزراعــة نــبـــتــة وبـــذلك يــتم
احلـــصـــول عــلى أشـــجـــار بــقـــدر عــدد
الــتالمـيــذ والـطالب ور�ـا اخلــريـجـ�
معهم.وحريّ بالدولة تذليل الصعوبات
أيـــضــاً من خالل مــنـع زراعــة الــنــبــات
الـضـارة ودعم الـنـبـاتـات الـتي تـسـاعد
فـي تـقـلـيل األضـرار من حـرارة وأتـربـة
وجـماليـة تضاف لـلمدن� بـاإلضافة إلى
وضـع خـطط زراعـيــة مـدروسـة وضـمن
تـــخـــطـــيط مـن شـــأنه زيـــادة الـــرقـــعــة
الـــــزراعـــــيـــــة فـي الـــــقـــــرى واألريــــاف
وإســــتــــغالل طــــرق الـــري احلــــديــــثـــة
اإلقـتـصـاديـة في إستـخـدام ا�ـيـاه التي

نعاني من شحتها.
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اثـيرت في االونة االخيرة حتليالت عن
احـتمـال دخول الـعراق في حـالة الـفقر
ا�ــائي بـسـبب الــعـديـد من ا�ــتـغـيـرات
مــنـهــا انــخـفــاض مـنــسـوب ا�ــيـاه في
الـنــهـرين الـعـظـيــمـ� بـسـبب مـشـاريع
الـــســــدود في دول ا�ـــنـــبـع عـــلـــمـــا ان
تـركيـا تزود الـعراق بـا�يـاه بنـسبة71
بــا�ـئـة وإيـران 6.9 بــا�ـئـة  وســوريـا4
بــا�ــئـة  والــبــاقي من الــداخل�وايــضـا
ضـعف االمـطـار وا�تـوقع (انـخفـاضـها
بـنـسـبـة 25 بـا�ـئـة بـحـلـول عـام 2050
وتـاثره بالتغـير ا�ناخي الذي ادى الى
تـــصــــحـــر الـــكـــثـــيــــر من االراضي�مع
الـــــتــــعــــدي الـــــواضح عـــــلى االراضي
الـــزراعـــيـــة وحتـــويــلـــهـــا الى اراضي
سـكـنيـة��ـا اثر عـلى الـقطـاع الزراعي
واوصـله الى الهشاشة كقطاع رائد في
االقـــتـــصــاد الـــعـــراقي�وبـــســـبب هــذه
الـهـشـاشـة زادت نـسب الـفـقـر واجلـوع
زيـادة مـخيـفة وزادت الـطـبقـات الهـشة

ضمن التركيب السكاني في العراق.
وقـبل ان نحلل حـالة الفـقر ا�ائي التي

مـن ا�ـكن ان يـدخل الـعــراق فـيـهـا�البـد
مـن الــتـــاكـــيـــد ان من نـــعم الـــله عـــلى
الـبـشـريـة ان ا�ـيـاه مـتـاحـة�فـوجـودهـا
يـعد نـعمـة الستـمراريـة حيـاة أي كائن
حـي�وفي وجـوده تـصـبح كل مـقـومـات
احلــــيـــاة مــــتـــوفــــرة من زرع ونــــبـــات
ورفـاهـيـة ل�نـسـان� وعـلى الـعـكس إذا
شـح ا�ــــــــــــاء وجــــــــــــد الــــــــــــقــــــــــــحـط

والفقر واجلوع.
والهـمـيـة ا�ـيـاه في حـيـاة الـنـاس فـقـد
جـــســدهــا الـــله في كــتـــابه احملــكم 63
مــرة في سـور مـخــتـلــفـة� حـتى يــنـتـبه
الـعباد لهـذه النعمة الـعظيمة وقـيمتها

وأهميتها في حياتهم.
ومن تلك االيات قوله تعالى:

(اولـم يــر الــذين كــفــروا ان الــســمــوت
واالرض كـانتا رتقـا ففتقـنهما وجـعلنا
مـن ا�ــاء كـل شي حي افال يـــؤمـــنــون)

االنبياء (30)
(وَأَرْسَــلْـنَـا الـر�يَـاحَ لَــوَاقِحَ فَـأَنْـزَلْـنَـا مِنَ
الـسَّمَاءِ مَاءً فَـأَسْقَيْنَـاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ

بِخَازِنِ�َ} احلجر(22) 

}وَأَنْـزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ
ــــــا عَــــــلَـى ذَهَــــــابٍ بِهِ فِـي الْــــــأَرْضِ وَإِنـَّ

لَقَادِرُونَ}ا�ؤمنون(180) 
وبــتـذكـيــر هـذه االيـات الــكـر�ـات ومـا
تـتضمنه من نـعمة للبـشر�البد من شكر
الــله عــلى هــذه الــنـعــمــة وان نــحـافظ

عليها من الهدر.
لــقــد قـدرت األ� ا�ــتـحــدة مــؤشـر خط
الــفــقــر ا�ـائـي الـعــا�ي لــلــدول بــنــحـو
1000مـتـر مـكـعب لـلـفـرد في الـعام�رغم
ان ا�ـــعـــدل الـــعـــا�ـي هــو 6000 مـــتـــر
مـــكـــعب.والهـــمـــيـــة ذلـك جنــد ان األ�

ا�ـتـحـدة ومـنـذ عـام 1992 حـددت يـوم
22آذار لـيـكـون الـيـوم الـعـا�ي لـلـمـياه�
وفـي كل عـام يـحـمل هـذا الـيـوم جـرس
إنـذار لـلدول (لـتعـيـد ترتـيب أوضاعـها

جتاه قضية ا�ياه).
وتـشير التقارير إن ثلثي العالم تقريبا
يــــشـــربــــون مـــيــــاهــــا ال تـــتــــوافق مع
مـعاييـرالصحـة العا�ـية�وأكثر من(4.5
مــلـيـار نـســمـة)مـحـرومــون من أنـظـمـة
الـصرف الـصحي� ونـصف العالم (3.5
مـــلــيــار نــســـمــة) يــعــانـــون من نــقص
ا�ـــيــاه�وعـــززت تــخـــوفــهـــا بــالـــهــدف

الـــســــادس من اهـــداف الــــتـــــــنـــمـــيـــة
ا�ـسـتـدامـة .واألرقـام ا�ـعـلـنه عـن مـياه
الـــعــالم مـــخــيـــفــة�فـــقــد ذكـــرت بــعض
الــدراســات ا�ــتــخـصــصــة ان(ا�ــيـاه ال
تـتــوزع بـعـدالـة في الـعـالم�فـلـو قـدر أن
وزعت ا�ــيـاه الــعـذبــة بـتــسـاوي لــكـان
نـصيب الفرد يـتجاوز حاجز 7000مـتر

مكعب لكل فرد).
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وتـشـيـر الـكثـيـر من الـدراسـات اال�ـية
ان مــؤشـر خط الـفـقـر ا�ـائي تـدنى إلى
حـــدود غــيـــر آمـــنــة�حـــيث قل عن 500
مـتـرمكـعب للـفرد� أي نـصف خط الفـقر
ا�ـائي.وفي ظل هذه الـتوقـعات السـيئة
فـقـد زادت اخملـاوف في الـوطن الـعربي
الـذي(يـعـد ضمن ا�ـنـاطق األندر عـا�ـيا
في ا�ــيــاه)بــانــخــفــاض حــصــة الــفـرد
الــــســــنــــويـــــة من ا�ــــيــــاه الســــبــــاب 
مــــتــــعـــــددة�اهــــمــــهــــا حــــدة األزمــــات
االقـــتــصـــاديــة مـع االشــارة أن مـــعــظم
الـــدول الــــعـــربـــيـــة حتـت خط الـــفـــقـــر
ا�ـائي�بـسـبـب غـيـاب اإلسـتـراتـيـجـيات
الــفــاعـلــة وضــعف االدارة وجتـاهــلــهـا
لـلــحـقـائق�ولـكن حـيــنـمـا يـتـعـلق األمـر
بـا�ـيـاه فال بـد مـن وقفـة.مـن الـدراسات
ا�ـهـمة لالسـكـوا عن ا�يـاه(أن مـواطني
دول الــعـراق والـســودان ومـوريـتــانـيـا
والـصومال� يتمتعـون بالنصيب األكبر
من ا�ـياه فحـصة الفـرد مرتفـعة نسـبيا
وهي مـن الـبـلـدان الـتي تــأتـيـهـا كـمـيـة
كـــــــبــــــيـــــــرة من ا�ـــــــيــــــاه مـن خــــــارج
حـدودها).وبسبب الكثير من ا�تغيرات

مـن(ا�تـوقع خـروجهم من هـذه الـدائرة
اآلمنة)خالل السنوات القادمة.

وعــــلـى الــــنــــقــــيض تــــتــــوقع دراســــة
اســتـراتـيـجـيــة لـوزارة ا�ـوارد ا�ـائـيـة
أن(العراق يبقى فوق خط الفقر ا�ائي�
حتى عام 2035. فـيما توقعت الدراسة
عن أزمــة سـوف يـتـعـرض لـهـا الـعـراق
خالل الـسنوات القادمة ولكن ال ترتقي
إلـى مــســـتـــوى تـــهـــديـــد األمن ا�ـــائي
لــــــلـــــبـالد).ويــــــعـــــود ســــــبب ذلـك الى
درجـة(اإلجهـاد ا�ائي في الـعراق حيث
تــبــلغ 3.7من  5وفـق مــؤشــر اإلجــهـاد
ا�ــائي� لــيـدرج الــعــراق ضـمـن قـائــمـة
الـدول التي لـديهـا"خطـورة عالـية"فـيما
يـتـعـلق بـالشح ا�ـائي ويـتـوقع ا�ـؤشر
الـــــعــــا�ي أنـه بــــحـــــلــــول عــــام 2040
ســـتــــصـــبح بالد الــــرافـــدين أرض بال
أنـــهـــار بـــعــد أن يـــجف نـــهـــرا دجـــلــة
والـــفـــرات).ووفـق حـــاالت  الـــتـــشــاؤم
ا�ـــائي فــان احلـــذر ضــروري واألرقــام
الــتي تـرصــد ألزمـة ا�ــيـاه فـي الـعـراق
خـــطـــرة وتـــنـــذر بـــعـــواقب مـــخـــيـــفــة
وقـــــاســــيـــــة�يــــجـب اخــــذهـــــا بــــعــــ�
االهــتــمــام�وعــلـى احلــكــومــة ان تـدرك
مـخاطـر إنزالق الـعراق دون مـؤشرخط
الـفقر ا�ائي العا�ي�ومن هنا عليها ان
تــرصـد الــتـخـصــيـصــات ا�ـالــيـة الـتي
تـقدرها بـعض الدراسات ب(70) مـليار
دوالر مـن أجـل اصـالح ا�ـــــــــشــــــــــاريع
االروائـــيـــة وتــغـــيـــيـــر أنــظـــمـــة الــري

ا�ستهلك الرئيس للمياه.
{ عن مجموعة واتساب

ÍËU×OK'« ‚U²A�

بغداد

}WH∫ جانب من ضفتف دجلة

}d«∫ عاصفة ترابية تضرب العراق
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نـوروز مواصـلـة التـقـدم باالسـتـفادة
من مـبـاريــات االرض عـنـدمـا يـلـتـقي
النجف الباحث عن تعويض خسارة
اجلــويـة ويـلــتـقي الــشـرطـة بــالـكـرخ
والـثـاني يــدرك طـبـيـعـة االمـور امـام
عـمــلـيـة اخلـروج من دائــرة الـهـبـوط

التي ال زال يعاني منها.
v�Ëö� q¼U²�«

وتتواصل منافسـات الدور التأهيلي
لفـرق الدرجـة الثـانيـة لالولى ويامل
اجلــوالن بــســبع نــقــاط في حتــقــيق
الفوز على سـكر ميسـان بثالث نقاط
بــعـد غـد في اخــر اجلـوالت لــضـمـان
الــتــاهـل صــحــبــة االتــصــاالت الـذي
تـــرشح الـــلـــعب فـي الــدرجـــة االولى
بــالــفــوز بــجــمــيع مــبــاريــاته األربع
وسيـخرج �ـو اجهـة اخلضـر االثن�
ا�قبل ويامل اصحـاب االرض بتعثر
اجلـــــوالن فـي الـــــعـــــمـــــارة مـن أجل
احلـصول عـلى الـبـطـاقة الـثـانـية في
مهمـة صعبة وفي اجملـموعة الـثانية
تـنـحــصـر ا�ـنـافـســـــة بـ� ا�ـصـافي
بـتسع نـقـاط والصـوفـية بـسـبع على
البـطاقـة الثـانيـة التي سـتحـسم عبر
لقائهـما احلاسم بنـفس الدور بعدما
تمكن احلويجة من التاهل من الدور

الرابع.

جـدا وتبـدو الـفـرصة مـواتـيـة حلسم
ا�ــهــمــة دون عــنـاء عــبــر الــصــفـوف
ا�نتظـمة في وقـــت سيـلعب سامراء
مــبــــــــــاراةهــامــشـيــة بــعــدمــا هـبط

رسميا للدرجة االولى. 
W¹u'« “u�

وكــان اجلـويـة قــد حـقق الــفـوز عـلى
الــنــجف بــهــدفــ� لــواحــد في لــقــاء
مـؤجل من الـدور الـثـامن والـعـشرين
بــقــيـادة قــحــطـان جــثــيـر فـي ا�ـوقع
الثالث 61 والتطلع لفك الشراكة مع
الــوسط �الحـــقــة الــغــر� الـــطــلــبــة
وا�نافـسة عـلى ا�وقع الثـاني النقاذ
ا�ـوسم بــعـدمـا لـف احلـزن االنـصـار
عـلى ضـيــاع الـلـقب امـام الـغـر� في
ليـلـة محـبطـة سـتـــــــبـقى عالــقة في
ذاكرة اهل الشرطة وسيخرج الفريق
لـلبـصـــــــــرة االحـد ا�قـبل �ـو اجـهة
نفط البصرة بحثا عن كامل النقاط .

bŠô«  U¹—U³�

وتستكمل مباربات الدور ا�ذكور غد
األحد باقـامة خمس مـباريات وفـيها
يضيف زاخـو نفط الوسط في مـهمة
يــســعى خلــطف نـقــاطــهـا الــطــرفـ�
ويـلـتـقي الـكـهـربـاء الـقـاسم ومـرشح
حلــسم االمــور �ــصــلــحـتـه ويـســعى
اجملــتــهــد وجنـم ا�ــرحــلــة احلــالــيـة

عـــامــلي االرض واجلـــمــهــور الــذي
يـتـطـلـع إلى تـغـيـر مـسـار مـبـاريـات
االرض عــنــدمــا يــســتـقــبل صــاحب
الــنــتــيــجـــة االكــبــر الــدور ا�ــاضي
بالفوز عـلى سامراء بسـعبة اهداف
لــكن اهل الــعـمــارة في حــال افـضل
بــكــثــيـر مـن الــضــيــوف واكــثــر مـا
استـفادوا من منـافسـات ا�يدان مع
الــفــرق الـتـي �ـســتــواهم وهــو مـا
يعمل عليه احمد خضير الذي يبدو
حـــذرا لــــلـــغـــايــــة من انـــتــــفـــاضـــة

الضيوف.
¡«d�UÝË »öD�«

ســيـلــعب الــطالب بــغـرض حتــقـيق
الــفـوز في مـبــاراة تـظـهــر حتـصـيل
حــــاصـل والــــفــــرصــــة ا�ــــثــــالــــيـــة
بـاحلــصـول عــلى كـامل الــنـقـاط من
ضيـفه سامـراء �واصـلة الـدفاع عن
الــوصـــافـــة والـــفـــريق الزال يـــقــدم
ا�ــســتــوى الــواضح في مــبــاريــاته
واخـرها الـعـودة من مـلـعب الـقاسم
بافضـلية ا�واجـهة �واصـلة الدفاع
عن الــوصــافـــة واحلــفــاظ عـــلــيــهــا
واالبـــتـــعـــاد عن مالحـــقـــة الـــوسط
واجلـويـة و الـتـطـلع إلنـهـاء ا�ـوسم
ثانـيا امام سـتة جـوالت على نـهاية
ا�وسم االفضل لهم منذ مدة طويلة

ه الــــرافض لــــلــــنــــتـــائـج االخــــيـــرة
وتـسـببـهـا بـتـراجعه وسـيـكـون امام
اخـتـبــار غـيـر سـهل وامـام حتـديـات
الـدفـاع عن مـركـزه احلـالي ومـطـالب
بالثائر خلسارة اإلياب ويحتاج إلى
جتــــنب الــــهــــز�ــــة وقــــلـب االمـــور
�صلـحته في مـباراة يراهـا االنصار
ال تــتــعــدى من كــونــهــا ثـالث نــقـاط
لــكـنـهــاغـايــة في الـصـعــوبـة في ظل
ا�ـسـتـوى ا�ـتـدني لـفريـقـهم في اهم
اوقـات ا�ـسـابـقـة الـتي الزال يـعـاني
فيهـا ولم يظهـر الفريق ا�ـعول عليه
في ا�ــنـافـســة عـلى الــلـقب
قـبل الـتـواجـد خـارج
مـربع الـتـرتـيب مع

ÊU�e�« ≠œ«bGÐ

أكـد عضـو الـهيـئة اإلداريـة لـنادي الـزوراء الريـاضي ا�ـتحـد� الرسـمي بـاسم النـادي عبـد الـرحمن رشـيد� أن
ملـعب الزوراء اليـزال تابع لـوزارة الشـبـاب وأن االدارة لم تتـسلم ا�ـلعب بـشـكل رسمي حـتى اآلن.وقال رشـيد
في تـصريح صحفي إن مـلعب الزوراء جاهز 100 با�ئة وال توجـد أيَّة مشكلة سـوى األرضية التي كانت غير
جاهزة"� مـبيناً أنه" تمت زراعة االرضية بالبذور وهي حتتاج الى فترة زمـنية معينة لتنمو بشكل كامل.واضاف
رشيد� أن ا�ـلعب مازال تابعاً لـوزارة الشباب وعند تسـلّمه سيتم االعالن عنه بـشكل رسمي للجمـاهير � مبينا
عند تـسلّم ا�لعب فـإن اإلدارة ستنـتقل للـملعب الرئـيس. ويبقى مـلعب الشـاجلية مكـاناً للـتدريب.من جانب آخر
أكد رشيـد أن إدارة النـادي أنهت األشكـال مع احملتـرف اللبـناني مـحمد قـدو�� مبـيناً أن الالعب قـدّم اعتذاره

بشكل رسمي� ونفى وكيل اعماله جميع التصريحات السابقة وبذلك ال توجد مشكلة مع الالعب.
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أعـلن االحتـاد العـراقي لـلـكرة الـطـائرة�
عن مــوعــد إقـامــة ا�ــبــاراة الــنــهــائــيـة
ومـــبـــاراة حتــديـــد ا�ـــركـــزين الـــثـــالث
والــــرابع لـــبــــطـــولـــة أنــــديـــة الـــعـــراق
للنـاشئ�.وقال رئـيس االحتاد العراقي
لــلــكــرة الـطــائــرة جـمــيل الــعــبـادي في
تصريح صحـفي إن االحتاد حدد موعد
انـــطالق ا�ـــبـــاراتـــ� الــتـي ســيـــتم من
خـاللـــهــــا حتـــديــــد صـــاحــــبي الــــلـــقب
والــوصـيف� وكـذلك صــاحـبي ا�ـركـزين
الـثــالث والـرابع.وأضــاف الـعــبـادي أن
ا�ــبــاراتــ� ســتــقـامــان في الــثــاني من
حزيران ا�ـقبل في قاعـة الشعب ا�ـغلقة
لأللــعــاب الـريــاضــيـة.وبــ� أن مــبـاراة
حتـــديــــد ا�ـــركـــزيـن الـــثـــالـث والـــرابع

ستنطلق في الساعة الثالثة ب� فريقي
الرميـثة والشطـرة � بينمـا تقام ا�باراة
اخلتاميـة ب� فريقي نـادي نفط ميسان
ونـادي الـدغـارة في الـسـاعـة اخلـامـسـة

مساءً.
W�uD³�«  U��UM�

ولــفت رئــيس احتــاد الــطـائــرة; الى أن
مــدرب ا�ـنـتــخـبــات الـوطـنــيـة لـلــفـئـات
العمرية اإليطـالي فيشنزو ناتشي الذي
تـعـاقـد مـعه االحتـاد مـؤخـراً سـيـحـضر
ا�ـــبـــاراتـــ� لالطـالع عـــلى مـــســـتـــوى
الالعـبـ� لــضم الـبـارزين فـي ا�ـنـتـخب
الوطني.وجـرت منافـسات بطـولة اندية
العراق لـلناشـئ� �شاركـة ثماني فرق
والـتي احـتـضـنـتـهـا قـاعة الـعـبـاس في

مدينة كربالء ا�قدسة.

إقـامـةَ معـسـكـرات تـدريـبـيـة في بـلدان
مــتــطــورةٍ فـي لــعــبــةِ كــرة الــصــاالت�
إضــافـــةً إلى خـــوضِ عــددٍ كـــبـــيــرٍ من
ا�بـاريـاتِ الـوديّـة.واختـتمَ شـريـعة ان
االحتـــــادُ الــــعـــــراقيّ لـــــكــــرةِ الـــــقــــدم
والقـائـمون عـلى جلـنةِ كـرة الـصاالت�
والعاملـون با�نتـخبِ كافة جادون في
عـمــلـهم� وهــو أمـر� مــهم� جـداً من أجل
حتقيقِ الهـدفِ األسمى بالوصولِ إلى

مراحل متقدمةٍ في البطولة.
W¹œË …«—U³�

ومـن جــــهــــة اخــــرى فــــازَ مــــنــــتــــخب
الـنـاشــئـ� عـلى شـبــابِ نـادي الـكـوت
بهدف� من دون ردٍ في ا�ـباراةِ الوديّة

الــتـي جــمـــعت الـــفــريـــقــ�
مـسـاء الـيـوم في مـلـعبِ
الكوت الدولي� وأحرزَ
هــدفي ا�ـــبــاراة العب
مـنــتــخب الــنـاشــئـ�

كرار جعفر.
وقالَ ا�درب ا�ساعد
�ـنـتـخبِ الـنـاشـئ��
سعـد عـبـد احلـمـيد:
إن مستوى ا�نتخب
في تصـاعدٍ مـستـمرٍ
رغـم أن اجلـــــــــــــانـب
الــبــدني لـم يــكــتــمل
بــــــــــشــــــــــكـلٍ تـــــــــامٍ�
ومـنــتــخـبــنــا مـا زال
بحـاجـةٍ إلى انسـجامٍ
أكــبــر� ومـع ذلك فــقــد
قـدّمَ الالعـبـون مـباراةً
جـيـدةً شــهـدت حملـاتٍ

فــنــيــة نــأمل

أن تــظــهـــرَ في بــطــولـــةِ غــرب آســيــا�
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إكـــمـــال مـــرحـــلـــة
اإلعداد.وأشارَ إلى: إن الفـريق بحاجةٍ
إلى مـبــاراتـ� جتــريـبــيـتــ� مـحــلـيـاً�
والـدخول �ـعـسـكـرٍ تـدريـبي يـتـضمنُ
ثالث مـباريـاتٍ عـلى مـسـتـوى عالٍ من
أجل جتـهـيـزِ ا�ـنــتـخبَ لـبـطـولـة غـرب
آسيا التي وضعتنا قرعتها �جموعةٍ
قوية إلى جـانب الفـريق ا�نظم األردن
ومــنــتـــخب الــيــمن ا�ـــعــروف بــقــوته
بـالـفـئـاتِ الـعــمـريـة كـونه يـراهن عـلى
القوةِ الـبدنـيّة لالعـبيه� بـاإلضافة إلى
مـــنـــتـــخبِ عـــمـــان الـــذي ســيـــضـــيف
مجـموعـتنـا في الـتصـفيـاتِ اآلسيـوية
دون سن 17عاماً
في تـــشـــرين
األول

ا�ــقــبل.
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وصفَ مـدرب ا�ـنـتـخب الـوطـنيّ لـكرةِ
الـــصـــاالت� اإليـــراني مـــحـــمـــد نـــاظم
الشريعـة� قرعةَ بطـولة نهائـيات آسيا
الــتي حتـتــضــنـهــا دولــةُ الـكــويت في
الـسـابعِ والـعـشـرين من أيـلـول ا�ـقـبل

بـ"الصعبة" لكنها ليست مستحيلة.
وأوقعت قرعةُ نهائيات آسيا للصاالتِ
منتخبنا الوطني في اجملموعةِ األولى
إلى جــانبِ كل من الــكــويت وتــايالنـد
وعمان.وقالَ الشريعـة الصعوبةُ تكمنُ
في قــــوةِ ا�ـــنـــتـــخـــبـــات وتـــطـــورهـــا
بالسـنواتِ األخـيرة� فـضالً عن عاملي
األرض واجلمهور بـالنسـبةِ للـمنتخبِ
الكويتي الـذي سيكون عـامالً مساعداً
لـهم في مــحـاولـةِ حتـقــيق الـفـوز عـلى

فرقِ مجموعته.
وزادَ ا�ــــنـــــتــــخـبُ الــــتــــايـالنــــدي من
ا�ـنــتـخــبـاتِ الــقـويــة في قــارةِ آسـيـا�
وأثــبـت حــضـــورهُ في كلِ الـــبــطــوالت
الـــتي شــاركَ فـــيـــهــا مـــنـــوهــاً إلى إن
ا�ـنــتـخب الــعـمـانـي لـديه الــرغـبـةُ في
إثـــبــاتِ وجـــوده ضــمـن مــنـــتــخـــبــاتِ

الصفوه في قارةِ آسيا.
وأشـــارَ إلى إنــــنـــا نـــســــعى من خالل
مشاركتنا في بـطولةِ غرب آسيا� التي
ســتـنــطــلقُ في الــكـويـت بـدايــة شــهـر
حزيران ا�ـقبل� إلى االسـتفـادةِ الفـنية
الــقـصــوى� لـلــوقــوفِ عـلـى ا�ـســتـوى
احلــقــيــقي لالعــبــ� اجلــدد الــذين �ّ
اسـتـقـطــابـهم مـؤخـراً مــوضـحـا نـحن
فـــــخــــورون بـــــأن نـــــكــــون جـــــزءاً من
الـــنــهـــائــيـــاتِ اآلســيـــويــة� ونـــســعى
جـاهـدين لـتـسـجـيلِ حـضـورنـا الـقوي

فيها.
wM� Èu²��

واســـتـــطـــردَ قــــائالً ا�ـــقـــارنـــةُ بـــ�
ا�ــنـــتــخــبـــاتِ ا�ــشــاركـــة غــيــر
منطقيةٍ ألن هناك أموراً كثيرةً
قــد تـــغـــيــرت عـــلى صــعـــيــدِ
ا�ستـوى الفني مـشيراً إلى
إنـنــا نـتــسـابـقُ مع الـزمن
مــن أجــل أن نــــــــــــــــــصـلَ
با�ـنتـخبِ الـعراقي إلى
اجلاهـزيـةِ التـامـة قبل
خـــــــــوضِ غــــــــمــــــــار
الـبـطـولـة مـبـيـناً إن
وضـع مــــــنــــــهـــــاجٍ
مــتــكـــاملٍ إلعــدادِ
الفـريق يـتـضمنُ

�d…∫ احدى مواجهات كرة الطائرة للناشئ�
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التـقدم  يـسعى الـنـفط الـسادس 52 
في �ـــــوقـع الــــــزوراء اخلــــــامس55 
الــتـرتــيب ا�ــمـتـاز عــنـدمــا يـضــيـفه
اليـوم السـبت والتـصدي له في اهم
مو اجـهات الـدور الـثالث والـثالث�
وحـــصــد الـــنـــقــاط الـــثالث من أجل
تكريس عقدة نتـيجة ا�رحلة االولى
وحتقيق افضليـة اللقاءات ا�باشرة
لتام� ا�وقع اخلامس الهدف الذي
يـضعه بـاسم قـاسم نـصب عـينه في
ظل حــالـة الـتــطـور الـتي �ــر فـيـهـا
النفط بفضل النتائج ا�همة التي

يـحـقـقـهـا والـظـهـور اجلـيد
في هـــذه االوقـــات وعـــزز
من األمــور والـســيــطـرة
عـــــــلـى مــــــبـــــــاريـــــــاته
والــتـخــصص في قــهـر
الــكــبــار وســيــدخل في
احلــالـة ا�ــعـنــويـة بــعـد
الفوز على زاخو في عقر
داره االســـبـــوع ا�ـــاضي
فــيـمــا يــرغب الـزوراء
مــــداواة جــــراحه
ومــصــاحلــة
جـمـهور

 uJ�« »U³ý vKŽ “uH¹ 5¾ýUM�« V�²M�

محمد
ناظم
الشريعة

تسارع العد التنازلي للدوري.
¡UMO*«Ë W½U�ô«

ويـريـد االمـانـة رابع عـشر 35 احلد
من خـيـبـات الـنـتـائج بـعـد الـسـقوط
مرت� ومحاولة حتقيق الفوز االهم
لـالبــتـعــاد عـن مــواقع اخلــطــر كــمـا
يــامل في تــعــثــر الــفــرق الـتـي تـقف
فـوقـه لـلـتـقـدم عـبــر اسـتـغالل حـالـة
ا�يناء ا�نهار ما قبل االخير 21بعد
تـــأثــره ب 13هـــز�ــة وفـــوز واحــد
ويــــواجه ا�ـــــشــــاكل واقـــــتــــرب من
الهبوط بعدما استمر متاخرا سواء
في االداء و الـنـتـائج والـسـقـوط في
مــلــعـبـه وخـارجه وافــتــقـد لــفــرصـة
الدفاع عن البقاء وا�وقف ال يحتاج

الى تعليق .
WŽUMB�«Ë qOÐ—«

ويامل الثاني عشر 36 اربيل وضع
خــيــبــة الــهــزائم االربــعــة االخــيــرة
والـتـراجع في ا�ـراكـز خـلـفه عـنـدما
يضـيف الصنـاعة واخـذ اللـقاء على
مـــحــــمل اجلـــد مـن خالل تــــكـــريس
جـهــود االعـبـ� حلــسم االمـور بـعـد
فترة انحـسار من أجل التخلص من
مالحــقـــة نـــفط مــيـــســان واالمـــانــة
والــصــنــاعــة واالخــيــر
الـــذي يــــعـــاني
بـــــعـــــدمـــــا
أخـذت منه
ا�ــبــاريـات
االخـــــــيــــــرة
ودفــــــــــعــــــــــتـه
للـخـامس عـشر34
ويـــدرك مــخـــاطــر
الـــســفــرة لـــكــنه
يـامل اسـتغالل
حـالـة الـتـدني
الـتي يـعـاني
مــــــــنــــــــهـــــــا
ا�ـــــــضــــــيف
وا�ـرور مـنـها
عـــبــر تـــكــريس

جهود عناصره.
WO½«u¹b�«Ë ÊU�O�

ويـبـحث نــفط مـيـسـان
عن اسـتـعـادة توازنه
وحتـقـيق االنـتـصار
على الـديوانـية في
االســــــتـــــفـــــادة من
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أعــــلن رئــــيس احتــــاد ا�ــــصــــارعــــة
الـعراقي شـعالن عـبـد الـكـاظم� حسم
مـــجــلـس شــورى الـــدولــة �ـــوضــوع
تــرشــحه لــرئــاســة االحتــاد بــعــد
تبـيـان ا�ـوقف القـانـوني منه�
فــيـمــا وصف ا�ــعـتــرضـ�
عـــلى تــرشـــحه بـــأنــهم
يـــحــــاولـــون "إيـــقـــاف
مسـيـرة عـمل اللـعـبة

�صالح شخصية.
وقـال عــبـد الــكـاظم
فـي تـــــــــــصــــــــــريـح
صحـفي إن مـجلس
شــــــورى الــــــدولــــــة
أصدر قـراراً بـتأيـيد
تـرشـيــحه لـعـضـويـة
الــــهـــيــــئـــات االداريـــة
لالحتـادات الــريـاضــيـة�
مبيناً أن القرار صدر بعد

مــخــاطــبــة األمــانــة الــعــامــة
جملـــلس الــوزراء - الـــدائــرة
القانونيـة بكتاب رسمي إلى

مــجـلس شــورى الــدولـة يــطــلب فـيه
قـــراره في شـــأن مــدى حتـــقق شــرط

عدم احلـكم عن جنـاية غيـر سيـاسية
او جـنــحـة مـخــلـة بـالــشـرف من بـ�
شروط الـترشـيح لـعضـوية الـهيـئات

الـــتـــنــفـــيـــذيـــة في االحتــادات
الرياضية الوطنية.
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فـازَ العراق� بعـضويةِ ا�كتب الـتَنفيذيّ
لــوزراءِ الــشَــبــاب والـريــاضــة الــعـرب�
وذلـك في اجتـمـاعـاتِ اجملـلس الوزاريّ
الـــتـي عـــقـــدت الـــيــــوم في الـــقـــاهـــرة�
وتـمـخضَ عنـها فـوزُ الـعراق بـعضـويةِ
ا�ــكــتب الــتــنــفــيــذي لــوزراءِ الــشــبـاب
والــريـاضــة الـعــرب� فـضالً عـن رئـاسـةِ

جلنة الرياضة في ا�كتب.
ومـثّلَ وزير الـشَبـاب والريـاضة� رئيس
االحتــاد الـعـراقيّ لــكـرةِ الـقــدم� عـدنـان

درجال� العراقَ في االجتماع.
ÊU−K�«  UO�uð

وقــــد انــــعــــقــــدت الـــدورة 67 جملــــلسِ
الـوزراء الـشبـاب والريـاضة الـعرب في
الــــقـــــاهــــرة� وصــــوّت اجملــــلـسُ عــــلى
تـوصـيـاتِ الـلجـان ا�ـعـاونـة الشـبـابـيّة
والـريـاضـيّة وا�ـالـيّة وا�ـتـخـذ بشـأنـها
قـرارات ا�ـكتب الـتـنفـيذي في دورته الـ

.45
وقــد فـازَ الــعـراق في عــضـويـةِ ا�ــكـتب
الــتــنــفــيــذي� بــاإلضــافــة لــلــســعــوديـة
والــكـويت واإلمــارات وتـونس ولـيــبـيـا

واجلزائر ومصر وفلسط� .
ونـالَ الـعراق مـوافـقةَ اجملـلس الوزاري
لــرئــاسـةِ الــلــجــنـة الــريــاضـيّــة لــوزيـرِ

الشباب والرياضة عدنان درجال�
وكـذلك ا�ُـوافـقـة عـلـى عـضـويـةِ الـعراق
في الـلجنةِ الشبابيّـة ا�عاونة� و�ثلها

الدكتور أكرم نعيم عطوان.
وصـــوّتَ اجملـــلس أيــضـــاً عـــلى إعــادةِ
الـعمل للمعهـدِ القومي إلعدادِ القياداتِ
في مـجالِ الشـباب وتثـم� دور العراق
في تــنــفــيــذِ مــشـروع بــغــداد عــاصــمـة
الــشَــبــاب الــعــربي� والــتـصــويت عــلى
مــشـروعِ مــسـرح الـشــارع في نـســخـته
الـثـانـيـة. وخـتمَ اجملـلسُ أعـمـاله الـيوم

فـي الــقـــاهــرة.يـــذكــرُ أن الـــعــراق كــان
عـضـواً في ا�ـكـتـبِ الـتـنـفـيـذي لـلـفـترةِ

ا�اضية �دة أربع سنواتٍ أيضا.
وفـي سـيــاق مــنــفــصل اجــتـمـعَ األمـ�ُ
الــعـامّ لإلحتــاد الـعــراقيّ لـكــرةِ الـقـدم�
مـحـمـد فـرحـان� مع دائـرةِ الـتـراخـيص
اآلسـيــويّـة عـبـر ا�ـنـصــةِ اإللـكـتـرونـيّـة
بــــحـــضــــور عُـــضــــو االحتـــاد أحــــمـــد
ا�ـوسوي� وعـمار عبـد الرحـمن وماجد
ثــامـر من جلــنـة الـتــراخـيص� ورئـيس
جلـنة شـؤون الالعبـ� وا�دربـ� باسم
مــحـمــد عــلي اخلـفــاجي وفــاضل نـافع
صــالح.وتـنـاول االجـتــمـاعُ الـعـديـدَ من
األمـور الـتي تـخصُ عـملَ الـتـراخيص�
مـــنــهـــا تـــطــبـــيقُ شـــروط ومـــعــايـــيــر
الــتـراخــيص عـلى فــرقِ دوري الـدرجـة

األولى للموسمِ ا�قبل.
وتـطـرق االجـتـمـاعُ أيـضـاً إلـى ضرورةِ
زيــــادة عـــدد أعـــضــــاء جلـــنـــة شـــؤون
الـالعــبـــ� وا�ـــدربــ� فـي االحتــادِ من
خــمـسـةٍ إلى تـسـعــةِ أعـضـاء� وإضـافـة
�ـــثلٍ من جلـــنــةِ الالعـــبــ� وآخــر من

جلنةِ ا�درب� إلى اللجنة.
œuIF�« bOŠuð

و�ّ كذلك تناولُ موضوع توحيدِ عقود
الـالعبـ� وا�ـدرب� في ا�ـوسمِ ا�ـقبل�
والـسعي إلى تـسويـةِ اخلالفات ا�ـاليّة

ب� الالعب� وا�درب� مع األندية.
وسـيتمّ تبليغُ مسؤولي التراخيص في
األنـديةِ بجميعِ النقاط التي طرحت في

االجتماع من أجل العملِ عليها.
وفي نــهــايــةِ االجــتــمــاع� أبــدت جلــنـةُ
الـتــراخـيص اآلسـيـويّـة ارتـيـاحـهـا من
إجنـــازِ أغـــلب الـــتـــوصـــيــاتِ الـــتي �ّ
تـنفيذها بعد زيـارتهم األخيرة للعراق�
و� حتـديـدُ مـواعـيـد لـتنـفـيـذ الـفـقراتِ

التي تمت مناقشتها .

وأضـــاف رئــيـس االحتــاد أن ا�ـــبــدأ
القانوني ينص على ما يلي: ال �نع
احلـكم عن جـنـايـة غـيـر سـيـاسـية او
جنحـة مخـلة بالـشرف احملكـوم عليه
الـذي � شــمـوله بـالـعــفـو الـعـام عن
الترشح لعضوية الهيئات التنفيذية
في االحتـادات الـرياضـيـة الـوطـنـية�
مـا لـم يـنص قـانــون الـعـفــو الـعـام

على خالف ذلك.
وأشار عبد الـكاظم الى انه بذلك
تنتهي جـميع الذرائع واحلجج
لــــــلــــــمـــــعــــــتــــــرضـــــ� عــــــلى
انـــــتــــــــــــخـــــابـــــات االحتــــاد
الـــعــراقي لـــلــمــصـــارعــة �ن
كـــانـــوا يـــحــــاولـــون إيـــقـــاف
مـسيـرة عـمل الــلعـبـة �ـصالح
شــــخــــصــــيــــة دون الــــنــــظــــر
لـلــمـصـلـحــة الـعـامـة لــلـريـاضـة
الــعــراقــيـــة بــشــكل عـــام ولــعــبــة

ا�صارعة على وجه اخلصوص.
يذكر ان االعتـراض على شعالن عبد
الكاظم بعـد انتخابه رئـيساً لالحتاد
كان بسـبب وجود قيـد جنائي له عن
حـكم قـضـائي سـابق وأصـدر الـعـفـو

بحقه.

 ôU�Ë ≠b¹—b�

مع اقـتراب مـوعـد نـهائي دوري
أبـطـال أوروبـا بـ� ريـال مـدريد
اإلسباني ولـيفربول اإلنـكليزي�
بـالـعـاصـمـة الـفـرنـسـيـة بـاريس
دخـلت سلـحـفاة صـفـراء عمـرها
30 عاما على اخلط لتسير على

خطى األخطبوط بول.
وذكــــرت صــــحــــيــــفــــة "مــــاركـــا"
اإلســـبـــانـــيـــة أن الـــســـلـــحـــفـــاة
الـصــفـراء تـعـيش داخل حـوض
األســمـاك "سـيف اليـف" �ـديـنـة
مالـقة اإلسـبانـية مـنذ  15عاما�
بــعـدمـا جــاءت من جـزر كـا�ـان

اإلنكليزية.
ووضع الـــطــــاقم ا�ـــســـؤول عن
رعاية السلحفاة� إناءين يفصل
بـــيــنــهـــمــا حــوالي مـــتــرين� مع
وجــــود ورقـــة بــــروكـــلـي في كل
واحــد مــنـــهــمــا� حتــمل صــورة

شعار ليفربول وريال مدريد.

وفي الـلــحـظــة الـتـي نـزل فــيـهـا
اإلنـاءان إلى البـركـة الـتي كانت
فيهـا السلحـفاة� اجتهت صوب
اجلـزء الـذي كـان يـحـمل صـورة

فريق ليفربول.
وحـضــر عــدد كـبــيــر من الـزوار
غالـبيـتهم من اإلنـكلـيز ووسائل
إعالم تـــوقـــعــات الـــســـلـــحـــفــاة
الــــصـــفــــراء� الـــتـي إن أصـــابت
سـيـكون لـهـا مـواعيـد قـادمة في

عالم توقعات كرة القدم.
وتـســيـر الــسـلـحــفـاة الــصـفـراء
عـــلـى غـــرار األخـــطـــبـــوط بــول�
الذي ذاع صيته خالل نـهائيات
بــــطـــولـــة كــــأس الـــعـــالم 2010
بــعــدمــا تــوقع بــشــكل صــحــيح
نـتـائج 8 مــبـاريـات� مــنـهـا فـوز
إســـبـــانــيـــا عـــلـى هــولـــنـــدا في
الـنـهـائي الـذي جـرى في مـديـنة
جــــوهـــانــــســـبــــرغ في جــــنـــوب

Æ2010 إفريقيا عام
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شعار االحتاد
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{ مدريد- وكـاالت: أنهى ريال مدريد حتضيراته لنهائي دوري أبطال أوروبا� �ران أخير أجراه الالعبون  في
مـدينـة بالـديبـياس الـرياضـية قـبل السـفر إلـى باريس. وشـارك في احلصـة التـدريبـية اجلـماعـية الـظهـير األيـسر
البرازيلي مارسيلو لليوم الثاني على التوالي. ويعول ا�درب اإليطالي كارلو أنشيلوتي على كتيبته كاملة �واجهة
ليـفربول� حـيث تعـافى تمامـا ا�دافع النـمساوي دافـيد أالبا مـن االمه العضـلية وشـارك في التدريـبات اجلمـاعية
بصـورة طبـيعـية وبحـدة للـيوم الرابع عـلى التـوالي. وأتاح تـتويج ريـال مدريد بـالدوري اإلسـباني قبل  4 جوالت
على انـتهـائه ألنشيـلوتي� تـوزيع الدقـائق ب� جمـيع عنـاصر الفـريق في الشـهر األخـير من ا�نـافسـة ومنح راحة
لالعـبـ� األساسـيـ�. ورفع أنـشيـلـوتي من حـدة احلصص الـتـدريبـيـة في األسـبوع األخـيـر الـسابق عـلى ا�ـوعد
األوروبي الكـبيـر ا�نـتظـر. وخاض الالعـبون مبـاراة في ملـعب بأبـعاد مـصغـرة� في محـاولة من ا�ـدرب اإليطالي
لـتعويد العبـيه على التعـامل مع التمريرات الـقصيرة وا�ـساحات الضيـقة� التي يتمـيز بها العـبو ليفربـول وتعتبر
من أهم أسـلـحة فـريق األ�انـي يورجن كـلوب. واخـتـتم ا�لـكي احلصـة بـالتـدرب علـى التـسديـد وإنـهاء الـهجـمات

بطريقة صحيحة أمام ا�رمى.
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{ الـــقـــاهـــرة - وكـــاالت: عــلـق كــر�
حسن عضـو جلنـة مسابـقات االحتاد
ا�صري لـكرة اليـد� على قرعـة بطولة
كأس األ� األفـريقـيـة بالـقاهـرة� على
مالعب مجمـع صاالت الدكـتور حسن
مـصـطـفى �ـديـنة  6أكـتـوبـر وصـالة
أكتوبر الدولـية. وأكد كر� حسن في
تــصـــريــحــات خــاصــة لــكــووورة� أن
هنـاك احـتمـالـية كـبيـرة �ـواجهـة ب�
ا�ـنـتـخــبـ� ا�ـصـري والـتـونـسي في
نــصـف نــهــائي الــبــطــولــة الــقــاريــة.
وأوضح: ا�ــنــتــخب ا�ــصــري إذا مــا
تــأهل في صـدارة اجملــمــوعـة األولى�
وصعد ا�ـنتـخب التونـسي وهو على
قــمـة اجملــمــوعـة الــثـالــثـة فــسـيــكـون
الـصــدام بـيـنــهـمـا حــتـمي في نـصف
الــنـــهــائي. وأضــاف: الــقــرعــة أكــدت
مواجهة طرف ا�باراة األولى من دور
ربع النهـائي وهو مـتصدر اجملـموعة
األولى مع وصيف اجملموعة الثانية�
ليصـطدم �تـصدر اجملمـوعة الثـالثة
والــذي يــلـــتــقي وصــيف اجملــمــوعــة
الـــرابــعــة. وتــســتـــضــيف الــقــاهــرة�
مـنــافـسـات الــبـطـولـة الــقـاريـة� خالل
الفترة من  9 وحتى  19يوليـو/تموز

ا�قبل.
وجاءت قرعة البطولة كالتالي: 

اجملـمـوعـة األولى: مـصـر - ا�ـغرب -
الكاميرون

اجملـــمــوعـــة الـــثـــانـــيـــة: اجلـــزائــر -
اجلابون - غينيا - كينيا

اجملـمـوعـة الـثـالـثـة: تـونس - الـرأس
األخضر - نيجيريا

اجملموعة الرابعة: أجنوال - الكونغو
الد�قراطية - السنغال - زامبيا

ويـتــأهل أصـحـاب أول  5مـراكـز� إلى
بــطــولـة كــأس الــعــالم ا�ـقــبــلــة الـتي
ستقام في  2023 بالسويد وبولندا. 
ويـــحـــمل ا�ــنـــتــخـب ا�ــصـــري� لــقب
الــنـــســخــة ا�ــاضــيــة من كــأس األ�

األفريقية التي أقيمت في تونس.
WŽd� ¡«dł≈

وشهـد أشرف صـبحي وزيـر الشـباب
والريـاضة ا�صـري� مسـاء اخلميس�
مراسم حفل إجراء قرعة بطولة األ�
األفـريقـيـة لـلـرجال لـكـرة الـيد رقم 25
التي تـستضـيفـها بالده خالل الـفترة
من الـتـاسع حـتى  19 يـولـيـو/ تـموز
ا�ــقــبل. ويــشـارك  14 مــنــتــخـبــا في
الــبــطــولـة الــتي تــقــام في صــالــتـ�:
حــسـن مــصــطــفى� ووزارة الــشــبــاب
والــريـاضــة في مـديــنـة الــسـادس من
أكتوبـر. وذكر ا�وقع الـرسمي لوزارة
الرياضة ا�ـصرية الـيوم اخلميس أن

مــــنــــصـــوروأر�ــــو رئــــيس االحتـــاد
األفــــريـــقـي لــــكــــرة الـــيــــد� ومــــدحت
الـــبــلـــتــاجي الـــنــائب األول لـــرئــيس
االحتـــاد األفـــريــقـي� ومــجـــلس إدارة
االحتـاد ا�ـصـري لـكـرة الـيـد بـرئـاسة
الدكـتور مـحمـد األم�� مـحمـد األلفي
مــديــر الـبــطـولــة� وأعــضـاء الــلـجــنـة
ا�ـنـظـمة قـد حـضـروا مـراسم الـقـرعة
الـــتي شـــارك فـي ســـحـــبـــهـــا جنـــوم
ا�ـــنــتــخب ا�ــصـــري أحــمــد األحــمــر
وإبــراهــيم ا�ــصــري ويــحــيـى الـدرع
وكر� هنداوي وأحمد عادل.  وخالل
كــلـمـتـه �ـراسم الــقـرعــة قـال أشـرف
صبحي أرحب بـضيوف مـصر� ومرة
ثـانيـة نـلـتقي لإلعالن عـن استـضـافة
مـصـر لبـطـولـة جـديدة� وبـعـد انـفراد
مـصـر بـتـنــظـيم بـطـولـة كـأس الـعـالم
لـكـرة الـيـد في ظل ظـروف صـعـبـة مر
بـها الـعـالم كـله� يسـعـدنـا استـضـافة
بـطــولـة أفـريــقـيـا لـكــرة الـيـد رقم 25.
وأردف نــتــمــنى أن يـكــون الــتــنــظـيم
واإلعـداد عـلى أكـمل وجه� هـنـاك دعم
كـبـيـر مـن احلـكـومـة لـلـنـهـوض بـكـرة
الــيــد ا�ـصــريــة� وتـنــظــيم مــثل هـذه
الـــبــــطـــوالت الـــتـي تـــشــــرف مـــصـــر
بتنـظيمـها. وأضاف اسـتضافة بالده
لـتلك الـبـطولـة يأتـي استـكمـاال لـنهج

الــدولــة ا�ــصـريــة نــحــو اسـتــضــافـة
األحـــداث والـــبــطـــوالت الـــريــاضـــيــة
الـــدولـــيــة بـــدعم كــامـل من الــقـــيــادة
الــســيــاســيــة ا�ــصــريــة. وأشــار إلى
تـقــد� كل الـدعم خملــتـلف االحتـادات
الريـاضية ا�ـصريـة لتـنفيـذ برامـجها
وخـطـطـهـا� والـتـعاون مـع االحتادات
الــدولــيــة بــشــأن اســتــضــافــة مــصـر
خملـــتــلـف بــطــوالتـــهــا.  وشـــدد عــلى
ضــرورة خــروج الــبــطــولــة بــصــورة
�يزة� وحتـقيق جناح جـديد يضاف
لـســلـسـلـة الـنـجـاحــات الـتي حـقـقـهـا
الــــدولــــة ا�ــــصــــريــــة لــــلــــبــــطـــوالت
والفـعـاليـات الريـاضـية الـكبـرى التي

تستضيفه.
W�uDÐ rOEMð

ومن جـــهــته� قــال مــنــصــورو أر�ــو
أتقدم بكل الـتحية والتـقدير إلى كافة
االحتــادات والــقـيــادات الــسـيــاســيـة
ا�ـصـريـة وبـالــشـكـر عـلى اهـتـمـامـكم
لتنـظيم الـبطولـة� وسعيـد وفخور أن
جـهــودكم وجـهـود االحتــاد األفـريـقي
جتلت في الـقـدرة على تـنظـيم بطـولة
كبيرة بحجم أ� أفريقـيا للمنتخبات
لـكـرة اليـد. وتـابع أتـقـدم بـكل الـشـكر
والـــتـــقــــديـــر إلـى الـــدكـــتــــور حـــسن
مصطفى رئـيس االحتاد الدولي لكرة
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ا�اضي� بـحسب تـقريـر صحـفي. فقد
ذكرت صـحـيفـة سبـورت الـكتـالونـية�
الــيــوم اخلــمــيس� أن الــبــارســا بـات
مـقـتـنـعـا بـأنه ال هـاالنـد أو مبـابي أو
أي جنم عا�ي اخر� �كنه أن يعوض
مــيـــسي� بل ســيــتـم تــعــويــضه فــقط
بفريـق كامل ومشـروع جيـد. وتابعت
الصـحـيفـة: ال تـوجد طـرق مـختـصرة
الستـبـدال أفـضل العب على اإلطالق�
والــــذي تـــرك فـــجـــوة كـــبـــيـــرة داخل
الـفـريق.. لـكن اخلـبـر الـسـار الـوحـيد
بــعـــد رحــيــله احملــزن� هــو أن بــعــده
ســـيــتم الــتــخــطـــيط وإعــادة تــكــوين
مـــشــروع جـــديـــد لـــلـــنـــادي. وعـــانى
برشلونـة كثيرا بعـد رحيل البرغوث�
حيث خرج دون أي ألـقاب من ا�وسم
ا�نـصـرم� وودع دوري أبطـال أوروبا
مبكرا� كما أنهى الليجا في الوصافة

خلف الغر� التقليدي ريال مدريد.
كــمـا أكـد الــهـولــنـدي رونـالــد كـومـان
ا�ــــديـــر الــــفــــني الــــســـابـق لـــفــــريق

الـفـريق الـكتـالـوني� لـيـونـيل مـيسي�
الـذي رحل عن كــامب نـو إلى بـاريس
ســـان جــيــرمــان قــبـل بــدايــة ا�ــوسم

{ بـرشـلـونـة - وكـاالت: بـات الـكـثـير
من مسؤولي برشلونة يعتقدون أنهم
لن يستطـيعوا إيجـاد بديل ألسطورة
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أن الفـريق ا�لـكي يفـتقد الـتتـويج بلـقب دوري أبطال
أوروبـا� بــعـد مــشـواره ا�ــثـيــر خالل الــبـطــولـة هـذا
ا�ـوسم. وقــال كـاســيـاس في تـصــريـحــات نـقـلــتـهـا
صـحـيـفـة مـاركـا جـمـيع الـر�ـونـتـادات الـتي فـعـلـها
ريال مـدريد كانت جيدة� لكن الفريق يفتقر إلى حبة
الكـرز التي بـدونـها لن تـكتـمل الكـعكـة� وهذه احلـبة

هي الكأس. 
وأضـاف لن يتذكـر أحد مـا حدث ضـد باريس سان
جيـرمان وتشيلسي ومانـشستر سيتي� إذا لم يتوج
ريال مـدريـد بالـلقب� يـجب أن نـستـمر لـلـقتـال حتى
الـنـهـايـة. وتـابع ريـال مـدريد ولـيـفـربـول هـمـا أفضل
فريق� في العالم خالل الوقت احلالي� ويستحقان

الـتواجد في النهـائي� كل فريق لديه أسلوبه
اخلـاص. وأ� ال �ــكن ارتـكــاب أخـطـاء
في مـثل هذه ا�باريـات� الفريق الذي
ســـيــرتـــكب أخـــطــاء أقل ويـــكــون
عـمـلـيـا وأكـثـر ذكـاء� سـيـحـصد

اللقب القاري.

أكد األرجـنتـيني مـاوريسيـو بوكـيتـينـو� ا�ديـر الفني
لبـاريس سان جـيرمـان� أنه مسـتمـر في منـصبه مع
الـفريق خالل ا�وسم اجلديـد� ولن يرحل كما تردد.
وقال بـوكيـتينـو في تصـريحاته إلذاعـة كاديـنا كوبي
ســأظل في مــنــصــبي كــمــديــر فـنـي لــبـاريـس سـان
جـيــرمـان� لم يــتـغـيــر أي شيء. وتـابع سـأبــقى هـنـا
بـنــسـبـة  100 بـا�ـئـة� أركــز عـلى عـمــلي مع الـفـريق

الفرنسي. 
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وأضاف أنـا مرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى
حــزيــران 2023  أريـــد االســتـــمــرار هـــنــا. وأفــادت
تقارير صحفية� أن إدارة سان جيرمان قررت إقالة
بوكـيتـينـو من منـصبه� وفي انـتظـار التـوصل التفاق
على تـعويـض مالي قـبل إقالـته. يذكـر أن ماوريـسيو
بوكـيتينو تولى ا�سئولية في كانون ثان 2021  وقاد
الـفريق حلـصد  3 ألـقاب مـحلـية وهي كـأس فرنـسا
وكـأس الـسـوبر في  2021 والـدوري الـفـرنـسي هذا
ا�ـوسم. ويرى إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد�

أخبار النجوم
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{ لـنـدن- وكـاالت: بـدأت الـشائـعـات حتـوم حـول مـسـتقـبل الـسـنـغـالي سـاديو مـاني� جنم
لــيـفــربــول� في ظل ارتــبـاطـه مـؤخــرا بــاالنـتــقــال إلى بـايــرن مــيـونـخ. وارتـبط اسـم الـدولي
الـسنـغالي بـالفـريق الـبافـاري� في ظل الشـكوك الـتي حتـوم حول مـستـقبل الـثنـائي روبرت

ليفاندوفـسكي وسيرجي جنـابري داخل ملعب أليانـز أرينا. وحسب صحـيفة بيلد�
فـإن مــاني بـصـدد رفـض جتـديـد عــقـده مع الـريــدز� إلفـسـاح الــطـريق أمـام
انـتـقاله إلى بـطل الـبـونـدسلـيـجـا. وأشـارت إلى رغبـة مـاني في الـتـتويج
بـلقب دوري أبـطال أوروبـا� السـبت ا�ـقبل� عـلى حسـاب ريال مـدريد�
ومن ثم توديع زمالئه قـبل التحول إلى بـايرن ميونخ. وأكـدت بيلد أن
صـاحب ال  30 عـامـا يرغـب في خـوض حتـديـات جـديـدة بقـمـيص
بـايرن بـعد  3 سـنوات نـاجحـة أمـضاهـا داخل ملـعب أنـفيـلد. وفي
ظل انتهـاء تعاقده مع وصيف بطل الـبر�يرليج� في صيف 2023
فـإن بايـرن غـيـر مسـتـعد لـعـرض أكـثر من  30 ملـيـون يورو نـظـير

ضم اجلناح السنغالي.

{ رومـا- وكاالت: أعـلن األوروغوايـاني مـاتيـاس فيـتـسيـنو العب خط وسط
إنـتر مـيالن� مـغـادرته صـفـوف نـيـراتزوري بـعـد خـمس سـنـوات قـضـاها مع
الـفريق. وكتب فـيتسيـنو عبر حـسابه الرسمي في إنـستجرام شـكرا لك إنتر�

شكـرا على مـنحي الـفرصـة لكي أعـيش هذه التـجربـة الرائـعة. وأضاف
لقد كـان شرفا وامتيازا رائعـا أن أرتدي ألوان هذا القميص في

اخلمس سنـوات ا�اضية� شكرا جلميع األشخاص
من الــنــادي وا�ـــدربــ� وا�ــوظـــفــ� وزمالئي في
الـفــريق الـذين شـاركت مــعـهم حلـظــات كـثـيـرة
ودعـمنـا بـعضـنا الـبـعض في األوقات اجلـيدة
والـسـيئـة. وتـابع شكـرا جـزيال لـكن قبل كل
شيء أود أن أحــيي جــمــاهــيــر إنــتـر� ألن
صـرخـتهم فـي سان سـيـرو بـعـد تـسـجيل
هـدف تـبـقى ذكـرى مـعك ل�بـد� لن أنـسى
ذلك أبـدا. عنـاق لـلجـميع. ومـنـذ انضـمامه
لـــصـــفـــوف نـــيـــراتــزوري� شـــارك الـــنـــجم
األوروجــوايــاني في  127مـــبــاراة بـــجــمــيع

ا�ــســابـقــات� تــمـكن فــيــهم من تــســجـيل 13
هدف بينما قدم  7 تمريرات حاسمة.
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ميسي وزوجته

الـيـد عـلى دعمـه الكـامل لـنـا لـتـنـظيم
البطـولة� وإعالء كرة الـيد األفريـقية.
وأســفـرت قــرعــة بـطــولــة كـأس األ�
األفريقية عن وقوع ا�نتخب ا�صري
عـــــلى رأس اجملـــــمــــوعـــــة األولى مع
ا�ـــغــــرب والــــكـــامــــيـــرون. وضــــمت
اجملـــمـــوعـــة الــــثـــانـــيـــة: اجلـــزائـــر�
اجلابون� غـينيـا� كينـيا� فيـما ضمت

بــرشــلــونــة� أنه تــمــسك بــبـقــاء جنم
الــفــريق الــشــاب بــيــدري حـ� تــولى
قـيــادة الـبــارسـا. وقــال كـومـان خالل
مــشــاركــتـه في مــؤتــمــر صــحــفي في
مـدريـد كان بـيـدري مـثـيـرا لإلعـجاب.
أتـــذكــــر حـــ� وقـــعـت عـــقــــد تـــدريب
برشلونة� وحتدثوا معي عنه� لم أكن
أعرفه� وفي أول حـصتـ� تدريـبيـت�
عـلــمت أنه سـيــكـون العـبــا رائـعـا� إذ
رأيت ما يـكـفي مـنه. وأضاف في ذلك
ا�ـــــوسم� قــــلـت إنه يــــجـب تــــركه في
الفـريق األول� بعـدما تـلقى بـرشلـونة
عــدة عــروض الســتــعــارته �ــدة عــام�
لكـنـني قلـت لهم بـيـدري لن يرحل من
هنا. وأوضح كنت أعتـقد أنه سيكون
العبـا أساسيـا في وقت قصـير� وهذا
مـــا حــدث. يـــذكـــر أن كــومـــان أعــطى
الـفـرصة لـعـدد من الالعـبـ� الـشـباب
خالل فــــتـــــرة وجــــوده في الـــــفــــريق
الكتالـوني� ومنهم نيـكو جونزاليس�

أوسكار مينجويزا� وجافي.
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{ بـرلـ�- وكـاالت: يـسـعى بـرشـلــونـة� لـتـعـزيـز صـفـوفه
خالل فـترة االنـتقـاالت الـصيـفيـة� من خالل الـتعـاقد مع
الـبولنـدي روبرت لـيفانـدوفسكي مـهاجم بايـرن ميونخ.
وبحـسب صـحيـفة سـبورت� فـإن لـيفـاندوفـسكي يـعد
من أولـويات بـرشلـونة� لكن عـملـية ضـمه من بايرن�
لن تـكــون سـهــلـة. وأضــافت أن بــايـرن لن يــسـمح
بـــرحــيل الـــقـــنــاص الـــبــولـــنـــدي� ال ســيـــمــا وأن
لـيـفــانـدوفـســكي ال يـزال يــتـبـقـى عـام واحـد في
عـقـده مع الفـريق. ونوهت أن أحـد الصـحفـي�
ا�ـقـربـ� مـن لـيـفـانـدوفـسـكي� أكـد أن بـايـرن
مـيـونخ لم يـرد على الـعـرض الرسـمي الذي
قــدمه بــرشــلــونــة لــضم الالعـب. وأشـارت
الـصحـيفـة إلى أن الفـريق الكـتالـوني قدم
عــرضــا لـشــراء لــيــفــانــدوفــسـكـي هـذا

الصيف مقابل  30 مليون يورو.
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ساديو ماني

خـارج العـاصـمـة الدوحـة.وسـيـكون
هــنـاك حـاجــة لـلـتــكـيـيـف في مـوعـد
ا�ـونـديـال� بـرغم انـخـفـاض درجات
احلـرارة. حـسب عـبـد الـغـني� يـولّـد
كل انــــســــان حــــرارة حــــاســــوبــــ�
محمول� وسبـع� غراماً من العرق
في السـاعة. أعـطى مثـاالً عن استاد
لــوســيل حــيث ســيــحــضـر  80 ألف
متـفرج ا�بـاراة النهـائيـة ا�قرّرة في
 18كانون األول "سيبـقون هناك �دة
أربع سـاعـات� وهـذا كـثـير مـن ا�اء.
ولـــــدي أيــــــضــــــاً حـــــرارة  160ألف
حاسـوب محـمول في تـلك ا�سـاحة.
لـــذا يـــجـب مـــوازنـــة هـــذه احلــرارة
بصـرف النظـر عمـا إذا كان الـشتاء�
الـصيـف� اخلريـف أو الربـيع".ورغم
ذلك� ال يـــزال اســتــخــدام مــكــيّــفــات
الـــهـــواء فـي ا�العب أمـــراً مـــثـــيـــراً
لـلجـدل.وحـسب الـرئـيس التـنـفـيذي
لــلـجـمـعـيــة الـبـريـطـانــيـة لـلـريـاضـة
ا�ستـدامة راسل سـيمـور� فإنّه على

مئـويـة.وتبـريد ا�ـالعب ليس بـاألمر
اجلديـد� فمـلعب "سـوبردوم"� موطن
فـــريق نــيـــو أورلــيـــانــز ســايـــنــتس
األميـركي لكـرة الـقدم� يـحتـوي على
 9000 طن من مـكـيـفـات الـهواء.لـكن
"دكتور كول"� أستاذ الهندسة في
جامـعة قـطـر الذي سـاعد أيـضاً
في صناعة نـظام تبريـد لسيارة
فورد مونديو� طـوّر نظاماً يقول
مـنــظـمـو كــأس الـعــالم إنه أكـثـر
"استدامة" بنسبة  40في ا�ئة من
التـقنيـات احلالـية� علـماً أن سـبعة
من مالعب كــأس الـعــالم الــثـمــانـيـة

مكيّفة الهواء.
v�Ë√ …«—U³�

في استاد اجلنوب الذي يتسع لـ40
ألـف مــتــفـــرج ويــســـتــضـــيف ســبع
مباريات �ـا في ذلك ا�باراة األولى
لـفــرنـسـا حــامـلـة الـلــقب� روى عـبـد
الغني كـيف أقام هـو وفريقه "فـقاعة
معزولـة تمامـاً" بارتفـاع مترين فوق

الــرغم من فــعـالــيـة الــتـكــنـولــوجـيـا
والـطـاقـة ا�ـتـجـددة في قـطـر� هـنـاك
مخاوف حيال الرسالة التي تقدّمها
مـسـألـة تــكـيـيف الـهـواء في الـهـواء

الطلق. 
q�UA� W¹«bÐ

فـــفي الـــوقت الـــذي يـــتم فـــيه حضّ
الناس على توفير الـطاقة� "غالباً ما
يـفـتح الـنــاس في ا�ـكـتب نـوافـذهم�
فــهم يــريـدون هــواء مــنـعــشــاً ولـكن
لديـهم أيـضا مـكيف هـواء� فـتخـتلط
األمـور وتــبـدأ ا�ـشـاكـل". وقـال عـبـد
الـغـني إنّه ســيـرحّب بـالـسـمـاح ألي
خبـير بفـحص النـظام والـتحقق من
فعاليته� عـلماً أنّ هذه التـكنولوجيا
خـــــــالــــــيـــــــة من قـــــــيــــــود بــــــراءات
االخـــتــراع.كــمـــا أنّه مــتـــأكّــد من أنّ
نهائـيات كأس الـعالم في ا�سـتقبل�
ال ســـيــمـــا في  2026 في الـــواليــات
ا�تحـدة وا�كسـيك وكندا� سـتحتاج

إلى نظام "دكتور كول". 

أرضــيــة ا�ــلــعب وفــوق ا�ــدرجــات.
داخل الفـقـاعة� سـتكـون احلرارة 21
درجة مـئويـة� وسيـخرج الـهواء من
زوايــا ا�ــلــعـب ومن حتت ا�ــقــاعــد.
وحتافظ ا�ـستـشعـرات حول ا�ـلعب
على ثـبـات درجة احلـرارة� وتـضبط
تدفقات الهواء بالنسبة للمقاعد في
الـــظل وأخــرى حتـت الــشـــمس.يــتم
امـتصـاص الـهواء ا�ـتـصـاعد داخل
نــظــام تـبــريـد االســتــاد� وتـنــظــيـفه
با�ـياه احملفـوظة عـلى درجة حرارة
 7مئويـة ثم ضخه مـرة أخرى. وقال
عــبــد الـغــني "ســيــحــظى الالعــبـون
بأفضل جتربـة في حياتـهم"� مشيراً
إلـى أنّ الـــهـــواء الـــبـــارد ســـيـــمـــنع
اإلصـابات الـتي يـتـعرضـون لـها في
درجــــــــات احلـــــــرارة والــــــــبـــــــرودة
الــشــديــدتــ�. وأضــاف أن الــنــظــام
يـلــبّي مـتـطــلـبـات االســتـدامـة حـيث
ــد الـــطـــاقـــة من مـــوقع عـــمالق تُـــولـَّ
لــلـطـاقــة الـشـمــسـيـة في الــصـحـراء

الـصحـراويـة الـغنـيـة بـالغـاز نـهـاية
العام احلـالي.بالنـسبة إلى مـهندس
نــظــام الـتــكـيــيف هــذا� فــإنّ تـبــريـد
ا�العـب سـيــصــبح �ــثــابــة قــاعـدة
ثــابـــتـــة في األحـــداث الـــريـــاضـــيــة
الضـخمـة في ا�سـتقـبل.عمل سـعود
عـبـد الـعـزيـز عـبـد الـغـني� ا�ـعـروف
عـامـاً بــاسم "دكـتــور كــول"� �ـدة  13
عـلى نـظام الـتـبـريـد الـذي يـقول إنه
يـــســـاعـــد الـالعـــبـــ� عــــلى جتـــنّب
اإلصـــابــة� واحلـــفـــاظ عــلى صـــحــة
العشب� وحتى الـتخلص من رائحة
اجلسم فـي االستـاد ا�ـزدحم.و�كن
أن تـــــصل احلـــــرارة إلى  50درجــــة
مــئــويــة خـالل فــصل الــصــيف في
قـطـر� ولـهـذا الـسـبب تـقـرّر
إقـامــة نـهـائــيـات كـأس
الــعـالم هــذا الــعـام
في بــدايـــة فــصل
الـــشـــتـــاء حـــ�
تــــــســـــتــــــقـــــر
احلـــــــــــــرارة
عـنــد نــحـو
 25درجـــــة

{ الـــدوحــة-(أ ف ب)
- يُـــعــرف عن قـــطــر
طقسها احلار� لكنّ
مــــشــــجــــعـي كـــرة
الـــــــــقــــــــــدم قـــــــــد
يضطرون الرتداء
ســتــرات تــقــيــهم
الـبـرد في ا�العب
ا�ـــزودة بـــأحـــدث
أجـــهــزة تـــكـــيــيف
الــــــــهــــــــواء� خالل
نـــهــــائـــيـــات كـــأس
الــعــالم لــكــرة الــقـدم
التي تـستـضيـفها
اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارة

ماوريسيو بوكيتينو

اجملـــمــوعـــة الـــثــالـــثــة:
تـــــــــــونـس� الــــــــــرأس

األخضر� نـيجـيريا.
وضمت اجملـموعة
الرابعة مـنتخبات
أجنـوال� الـكـونـغو
الـــد�ــــقـــراطـــيـــة�
الســـنغال� زامبيا.
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إذا قصـدتَ الـصّدقَ في قـولك� واحلـياد في بـحـثك� ضع احلَـوادِثَ في زمنـها�
فـلـيس لك مـحـاكمـة مـا قـبل ألف عـام بـعـدالـة الـيوم� كـان الـغـزو شـيـمـةً والـيوم
. أمّـا إذا كـنتَ حـزبـيـاً عقـائـديـاً فـا�ـاضي جتـارتك� توجـهه وفق أصـبح شـتـيـمةً
حـاجـتك. هـذا ما يُـبث الـيـوم� مِن على ا�ـنـابـر� يُقـدمه أصـحـاب عمـائم هـمـمهم
مقـصورة� على نبش ا�اضي بـانفعال سـياسي طائفي� ال دراسةً وبـحثاً� ُتقذف

حمم اخلُطب وأعناق ا�ُجَهل� مشرئبة وأدمغتهم مخدرة. 
اســتـرعى انــتـبــاهي هـجــوم أحـد ا�ــنـبــريـ� ضــد عـمــر بن عـبــد الـعــزيـز(-99
101هج)� ولم يـجــد فـيه عـيـبـاً إال اغـتـصـاب حقّ الـعـلـويـ� في احلُـكم. مع أنَّ
اإلمـامـة علـيـهـا إشـكال� داخل اإلمـامـيَّـة أنـفسـهم(أحـاديـثـهـا التَّـسـعـة عـشر في
الكـافي). لم يشفع عنده البن عبد العزيز منع سبّ العلوي� في خطب اجلمعة�
حال توليه اخلالفة(ابن الطَّقطقي� الفخريّ) وال ماحاولته مِن حتقيق االستبداد

العادل. 
لكنْ لـو نظرنـا إلى السّب السـياسيّ نفـسه لوجدنـاه حصل ب� ا�عـسكرين في
ذروة الـقتال� ألـم يُنقل عن عـليّ بن أبي طـالب(اغتيل: 40 هج): عـندما »سمع
قومـاً مِن أصحـابه يـسبـون أهل الشَّـام أيام حـربـهم بصـف�: إني أكـره لكم أنْ
تـكـونـوا سبـابـ� (نهج الـبالغـة)?! غـير أن الـسَّب ِمن ا�ـنـبر الـرَّسـميّ غـير سب
االنـفــعـال في ا�ـعـارك! لــهـذا اعـتـبـر ابـن تـيـمـيـة (728هج) سبَّ عــليٍّ مِن قـبل
(الفـتاوى الكبـرى). أقول: وليت مَن يخـرج ويحسبُ سبّ أبي بكر األمويَّـ� بغياً
وعـمـر� مِن ا�نـبـر الـصَّفـويَّ بـغـياً� مع وجـود ا�ـعـترضـ�� مِن فـقـهاء اإلمـامـيَّة�

الضَّائعة أصواتهم وسط زعيق ا�نبري�. 
نسى (العن) عـمراً أنَّ شاعرين علوي�� أحدهم باالنتماء وآخر بالنَّسب� رثياه.
قـال كُـثَـيَّـر عَـزَّة(ت: 105هج): قَــدْ غَـادَرُوا فِي ضَـرِيحِ الـلَّـحْــدِ مُـنْـجَـدِلًـا/ بِـدَيْـرِ
سَمْـعَانَ قِـسْـطَاسَ الْـمَوَازِين ِ(ابن األثـير� الـكامل). قـال الرَّضي(ت: 406هج):
يا ابن عـبد العزيز لو بكت الع�/ فتىً من أمية لبكيتك األم�� أعيان الشِّيعة).
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مـاذا يُـقـال عن عـبـد الـرَّحمن بـن احلكـم األموي- أخـو مـروان- عـنـدمـا وصلت
الرُّؤوس دَمـشق مِن كربالء: لـهام� بجـنب الطّف أدنى قـرابةً/مِن زياد الـعبد ذي
النَّـسب الوغل/ سُمية أمسى نـسلها عدد احلصى/ وبـنت رسول الله ليس لها
نـسلُ)«ابن عسـاكر� تـاريخ دَمـشق)� غامـزاً عبـيـد الله أمـير الـكـوفة� وهل فـكرَ

ا�نبريون با�صاهرات والقرابات ب� أبناء وأحفاد أطراف النِّزاع?! 
كــان مـحــمَّـد بن جـعــفـر الــطَّـيـار مـع أخـيه ألمه مــحـمـد بـن أبي بـكــر مـطـاردين
(القـفـطي� احملمـدون مِن الـشُّعـراء). مـثلـمـا أنَّ عائـشـة بنت أبي بـكـر تُسب مـعـاً
الـيـوم� بيـنمـا في األمس فـاطمـة بنت احلُـسـ� تروي حـديثـاً عنـهـا(العـسقالنيّ�
اإلصـابـة)! كـان زوج زيـنب بنـت علّي� ابن عـمـهـا� عـبـد الله بـن جعـفـر صـديـقاً
�عـاوية� وسمّى ابنه مـعاوية� وعنـدما مات صـلى عليه ابن عثـمان بن عفان(ابن

عنبة� عمدة الطَّالب). 
إذا ذكرنـا ا�صاهـرات والقـرابات ب� احملـسوبـ� أعداءً اليـوم ما انتـهيـنا� لكنَّ
ا�نـبري� ال يصدقـون� حتَّى لو أخبرهم األبـناء واألحفاد أنفـسهم. كان عمر بن
اخلطـاب منتبهاً خلطـورة ذلك� فمنع إنشاد هجـاء مشركي قريش وأهل ا�دينة�
ألنه والــعـبـارة لـه: شـتم احليّ وا�ــيت� وجتـديـد الــضَّـغـائن)«ابن األثــيـر� أسـد

الغابة). 
ما يُـذاع مِن على ا�نابر اليوم فيه غَلبـة اليأس وهالك النَّاس� فالذين ولدوا بعد
2003 بلـغوا العـشرين عـاماً� فـماذا يـا تُرى حتمل أدمـغتـهم مِن معـارف� غير
جتـديد الضّغائن !«لقد »بـلغ السَّيل الزُّبى «وسـيغرق اجلميع. أقول: إلى أين
أنتم ذاهـبون� وإلى مـتَّى نـيران ا�ـاضي تـبقى تـلـهب الصُّـدور� برغـبـة صريـحة

لهدم األوطان?! 

{ كاتب عراقي
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أربيل

وتـقلب ا�ـزاج..ال تطيـق معهـا صبرا اال
أمه..لــكن  الـدكــتـور حـازم  حتــمـلـهـا
لــعـشـر سـنــ� !.. راعـيـا وحـيــدا �ـظـفـر
..فـي ا�ـطـبخ� في الــفـرا�� في احلـمـام
�في تـنـاول األدوية بـنـظام زمـني مـحدد
�..وفـي تـــبـــديـــد الـــرعـب والـــتـــطـــمـــ�
وا�ــكـا�ــات الـهــاتـفــيـة الــتي تــأتـيه من
طــبــيــبـه الــعــراقي ا�ــقــيم في امــيــركــا
الـدكـتـور عزيـز الـشيـبـاني �ومن احـبته
لــيـنـعش الــبـهـجـة فـي وجـهه خـوفـا ان
يـنهي حياته بخنق انـفاسه  ليتخلص
مـن عــدو شــرس آثم اســـتــهــدف خاليــا
دمــاغه ا�ــنــتــجه ألروع قــصــائــد احلب
ولـــــــيـــــــحــــــرر اعـــــــز نـــــــاسـه.. حــــــازم
الـشيخ.وبـعيـدا عن السـياسـة �فأن حب
مــصــطــفى الــكــاظــمـي �ــظــفــر الــنـواب
�وتـواضعه وتقـديره للـعلمـاء وا�فكرين
�بـشـهادة انـني ح� الـتقـيته مـا قال لي
(مـرحـبا  دكـتـور) بل سـلّم قائال:( اهال
اسـتاذي)..يـجعالننـا نتـوسم فيه تلـبية
دعــــــوتـــــــنــــــا بـــــــتــــــكـــــــر� الــــــشــــــاب

السوري..الدكتور حازم الشيخ.

بالوقت نفسه.
-  ومـن من رجــال الــتــاريخ أقــرب الى

نفسك ?
+ االمـــــام عــــلـي وأبــــو ذر وســـــلــــمــــان

الفارسي.
-�اذا ?
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+ النــــــهـم اعـــــــطــــــوا كـل حــــــيــــــاتـــــــهم
لـقناعاتـهم�ولكن الزمن حاصـرهم مثلما

حاصر غيفارا.
-ولكن اال ترى أن الثالثة شيعة ?

+ مــا كــانــوا في وقــتــهـا كــذلك. وقــريب
مـنـي: مـاركس ولـيـنـ� وهـادي الـعـلـوي
الــذي مـزج ا�ــاركـسـيــة بـالــتـصـوف في

فلسفة التاو.
-وهل لديك فلسفة تؤمن بها ?

+ فــلــســفــة ابن عــربي..فــلــسـفــة احلب.
تــصـور أنـني خـرجت ذات يـوم أتـمـشى
في أحـد شوارع دمشق وأنا بهذا العمر
( والـتـفت نـحـو حـازم يـسـأله عـن عـمره
مــا ذا كـان اربـعــة وسـبـعــ� أو خـمـسـة
وسـبع�!�فاجابه: اربعة وسبع� ) وقد

ووجـهه.كان يـرفع كـوب الشاي ويـشربه
دون أن تـــرتــعش يـــده� وال يــبـــدو عــلى
وجـهه اعراض واضـحة من ا�ـرض�غير
ان اعـراضا خفـيفة كانت تـبدو عليه في
ثــقـل مــشــيــته� وارتــعـــاشــات خــفــيــفــة
احـيــانـا".و�ـا طـلـبت مـنه ان يـكـشف لي
عـن الـسـبـب اجـاب: " االطــبـاء يــقـولـون
انـني مصاب �رض باركنسون� وانا ال
اعــتـقـد ذلك " ..قـالـهــا مـكـابـرا �واضـاف
كـميـة من السكّـر في كوب الشـاي� فقلت
له: جتــنب الـسـمّـ� االبـيـضـ�..الـسـكّـر
وا�ـلح� فاجاب أنـا ال اشكو مـن السكّر..
وبــدا لي أنه عـنـود حـتـى مع الـنـصـائح
الـطبـية. قـلت له: انك مـتمرد عـلى ا�وت
وتـعرضت الى مـواقف كثيـرة كان �كن

أن تموت في واحد منها.
اجــــــــاب : كــــــــنـت اجنــــــــو مـن ا�ـــــــوت
بـــاســتـــمـــرار�واعــتـــقـــد ان هــنـــاك قــوة

حترسني.
- وهل تؤمن بالله ?

+ لـــدي يــقــ� بـــوجــود قــوة خـــارجــيــة
حتـــرســنـي � وهي مـــوجــودة بـــداخــلي

مــقـابل � ولـيس صـحــيـحـا" مـا قـيل ان
الـشقة منحها له هذا احلزب أو ذاك أو
هـذه احلكومة أو تلك.وح� سهرنا في
الـليل في احد النـوادي كان حازم يقوم
عـلى خدمـة مظـفر حـتى في اصطـحابه
الى ا�رافق العامة�فيومها كان األطباء
قــد شــخــصــوا بـدايــة اصــابــة مــظــفـر
�ـرض بـاركنـسـون ( الشـلل الـرعاشي
الــــــــنـــــــاجـم عـن نــــــــقص فـي خـاليـــــــا
الـــدمــاغ)..فــأخــذت اراقـب حــركــة يــده

حـ� الـتـقـيت مظـفـر الـنـواب في دمشق
عام 2008 كـان يسنده شاب سوري في
الـثــامـنـة والـعـشـرين من عـمـره اسـمه "
حـازم الشـيخ " خريج اداب قـسم االثار�
دمـث األخالق مــهــذب الـــســلــوك يــرعى
مـظفر اكثر �ا يـفعل الولد ألبيه..يقول
أنـه تــعـــرف عـــلى مـــظــفـــر كـــواحــد من
ا�عجب� � وتطور االعجاب الى صداقة
قـويــة حـتى صـار يـسـكن مـعه في شـقـة
تـعـود لـسوري يـسـكن فـيهـا مـظـفر دون

خـرجـت الـصـبـايـا من مـدرسـة ثـانـويـة
بـالـشارع فـوجدت بـنـات دمشق " كـلهم
حـلـوين " فقـلت بـيتـا" واحدا" ال غـير: (

اشكد ذقت بقالوة شغل الشام �
 يا شغل بغداد مثلك ما لكيت !)

-  فــأجـبـته مالطــفـا: يـا عــيـني!..نـقّل
فـؤادك حـيث شئت من الـهـوى..طبـعا"�
شــارع الــرشــيــد والـســيــارة الــزغــيـره
وحـبـات الـعـرق علـى وجنـاتـهـا �مـذكّرا
أيـاه بأول قـصة حب باح لي بـها.حازم
الــــشـــيخ هــــذا حـــصـل عـــلـى شـــهـــادة
الـدكتوراه وظل يـرعى مظفـر حتى بعد
ان غـادر دمشق الى الشـارقة.و�ثل ما
انـتـخت غيـرته العـراقـية ونـقل جثـمان
مـظـفـر بـطـائرة رئـاسـيـة من الـشـارقة �
فـأنــني ادعـو األخ مـصـطـفى الـكـاظـمي
الى تـكر� الـدكتـور حازم الـشيخ الذي
خـدم شــخـصـا اصـيب في شـيـخـوخـته
�ـرض يـتـطـلب مالزمـة من يـقـوم على
خـدمته ألنه يسبب له عدم استقرار في
الـوقفة والتوازن وصعوبات في ا�شي
والـــكالم وتــقـــطع الـــنــوم واالكـــتــئــاب
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بـتلك الصفات الكـر�ة التي وهبها الله
لـلـعـرب وثقـة مـنه العـزيـز عـز وجل بهم
وبـقـدرتهم عـلى حـمل رسالـته وابالغـها

للبشرية أجمع .
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فـكانوا اهالً  لـتلك ا�هـمة الكـبيرة التي
شـرفهم الله بها لـتنطلق مهـمتم الكبرى
من مــكــة ا�ــكــرمــة ثـم ا�ــديــنــة ا�ــنـورة
لــتــصـل الى مــنــاطق واســعــة من ارض
الــعــرب وآسـيــا وافــريـقــيــا واجـزاء من
اوربــا في فـتـرة وجــيـزة فـتــكـون الـقـوة
االكــبـر واالقـوى في الـعـالم انـذاك حـتى
أواخــر اخلالفــة الـعــبــاسـيــة حــيث بـدأ
الـــضــعف يــدب في مـــؤســســة اخلالفــة
نـتـيـجـة الـتـدخالت األجـنـبـيـة ا�ـعـروفـة
انــذاك والـتي عــمـلت عــلى االنـتــقـام من
الــعــرب من خالل دس بــعض عــمالئــهم
في تـلك ا�ـؤسـسة والـعـمل على نـخـرها
من الــداخل تــمــهــيــدا لـتــحــويــلــهـا الى
دويالت  مـتناحرة فـيما بيـنها �ا فتح
الــطـريق واسـعـا امــام ا�ـغـول فـاالتـراك
لـلسيطـرة على أرضهاو بـعد ان استتب

اجلـار والضيف وكـانوا الينـامون على
ضــيم أصــابــهم حــتى يــأخــذوا ثـأرهم
ويـستعيدوا حقهم ولهذا اختارهم الله
لـيكونـوا حملة آخـر رسائله الـسماوية
وهـي رسـالـة االسالم الــسـمــحـاء الـتي
نـــزلت عـــلـى الــنـــبـي الــعـــربـي وخــا�
األنـبيـاء وا�رسـل� مـحمـد بن عبـدالله
صــلى الــله عــلــيه وعــلى آلـه وصـحــبه
وسـلم فـوصـفهم الـله عـز وجل  بـقوله
(كـنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون
بـا�ـعروف وتـنهـون عن ا�ـنكـر ) تـيمـنا

فـي عـصـور مـاقـبل االسالم كـان الـعـرب
عـبـارة عن قبـائل منـتـشرة في صـحاري
شـبه اجلزيرة العـربية وكانت كـل قبيلة
حتــكم نــفـســهـا بــنـفــســهـا ولم يــتـدخل
اجنبي من غير العرب في شأنها �حيث
ال نـفط وال ثروات تـشجع االخـرين على
الـتـدخل آنذاك � ا�ـا كانـوا يتـنافـسون
فــيـمــا بـيــنـهـم عـلى ا�ــراعي وا�ـواشي
والـتجارة لكـنهم كانوا يحـملون صفات
الـشـجاعـة والنـزاهة والـصدق واألمـانة
واجلـود والكرم والعـزة بالنفس وإكرام

حــسـاب اهـلــهـا الـذين اوصــلـوا الـدين
الى اصـحاب تلك ا�شاريع التوسعية 
وغـيـرهم وهاهم الـيـوم ينـشرون الـف�
بـ� العرب بإسم الدين بينما شعوبهم
تـنـعم باالمـن واألمان رغم أنـهـا تتـكون
من نــفس ا�ـذاهب الـتي يــتـكـون مـنـهـا
الـعــرب فال نـرى فـتـنـة ديـنـيـة في غـيـر
ارض الــــــــعـــــــــرب رغم إن كـل الــــــــدول
االسـالمـيــة األخــرى تـتــكــون من نـفس
ا�ـــذاهـب وحـــتى من األديـــان األخـــرى
ولكنها تعيش بدون ف� و ال احتراب 
فــيـمـا بـيـنــهـا النـهـا ال تــقـبل ان تـكـون
أدوات بــيـد االخـرين فــتـتـقــاتل وتـقـتل
نـفــسـهـا بـنـفـســهـا نـيـابـة عن االخـرين
الـطـامـعـ� في أرضـهم وثـرواتهم ومن
كـله اجلـهـات القـريـبة مـنـهـا والبـعـيدة
كــمـا قــبل ســيـاســيــوا الـعــرب حـكــامـا
ومــعــارضــ� بــهــذه األدوار  ا�ــؤ�ــة 
فــتــحـــولت أمــة الــعــرب من خــيــر امــة
اخــرجت لــلــنـاس الى اتــعس امــة بـ�
الــنـاس بـفـضل سـيـاســيـهـا احلـاكـمـ�

وا�عارض� .

االمــر لـهم حـرص االتــراك  عـلى إبـعـاد
اي عـــربـي من كل ا�ـــنـــاصب ا�ـــدنـــيـــة
والـعسكـرية حتى فـي الواليات الـعربية
لـيـخـبو بـعـد ذلك صوت الـعـرب حوالي
اكثر من اربعمائة سنة من حكم االتراك
لــــلـــعــــالم اإلسالمـي ونـــواتـه  الـــعـــرب
ويــنـــطــفىء إشــعــاع ا�ـــديــنــة ا�ــنــورة
والــكـوفـة ودمــشق وبـغــداد الـتي كـانت
قــبـلــة الـعــالم خالل عــهـد الــعـبــاسـيـ�
بـــعــلـــمــهــا وحـــضــارتـــهــا وتـــطــورهــا
ولــيـخـطف االتـراك ذلك الـوهج الـعـربي
اإلسـالمـي الـى اســـــــــطـــــــــنـــــــــبـــــــــول (
الـقـســطـنـطـيـنـيـة) الـتي كـانت عـاصـمـة
الـروم فجعلوها عـاصمة لهم حتى قيام
احلـــرب الــعــا�ـــيــة األولى الـــتي انــهت
احلـــكم الــعـــثــمـــاني لــلـــعــالم الـــعــربي
واإلسالمـي لكنهـم كغيرهـم لم يطفؤوا 
اطــــمـــاعـــهـم بـــأرض الـــعــــرب مـــدعـــ�
احـقيتهم بحكمها ومستغل� الدين كما
يـحـصل االن من مـحاولـة التـنـافس ب�
عــدة جــهــات  قــريــبــة وبــعــيـدة عــلى 
اقـتسـام ارض العـرب  والتـوسع  على
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بغداد

احلـقـيــقي!!  ومـدى ا�ـامــهم من عـدمه
بالعـمل السيـاسي واحلزبي; فا�ـتتبع
للـشـأن الـسـياسي الـعـربي بـشـكل عام
والـعـراقي بـشـكل خـاص  يـدرك جـيـدا
ا�ــسـتــوى احملــدود لــتـلـك الـشــريــحـة
اجلديدة ويـعي تمـام اليـق� أن بعض
االحزاب او الكيانات التي تمثلها تلك
الـشــريـحــة  ال تــمـتــلك خـارطــة طـريق
لتسيير شؤونـها ولم تخطط ألهدافها
على ا�ـدى البـعـيد وال الـقريب; فـكيف
لها ان تصنع خطابا سياسيا ناضجا

او على اقل تقدير مقنعا!! 
مـن وجــــهــــة نــــظــــرنــــا ان اخلــــطـــاب
السـيـاسي عـلى مـستـوى الـعـراق �ر
بظاهرة مرضية بعد إصابته باخلرف
والـقــصـور في الــنـوعــيـة وا�ــضـمـون
واحلـضــور وعـدم الــوعي بـالــتـبــعـات
ا�ترتبة على خطـابات عفوية ال معنى
لــهـا وال تــنــســجم مع حــجم الــكــارثـة
السياسيـة واالقتصادية واالجـتماعية
التي يـواجـههـا البـلـد في ظل التـحول

الد�قراطي.

هذا الـسـبب وراء بقـائـهم في الـسلـطة
لــســنــوات بـل احــيــانــا تــوارثــوا تــلك
الـزعـامـات لـيـكــونـوا فـيـمـا بـعـد رمـوز
خـــلــدهـــا الـــتـــاريخ والـــبــعـض االخــر
ديــكــــــتــاتــوريــات حــكــمت لــســنــوات

طويلة .
W�Uš q�UA�

وبالرغم من اهمية اخلطاب السياسي
في مــنـطــقـتــنـا الــعـربــيـة اال انه واجه
مــشــاكل عــدة خــاصــة مع الــتــحــوالت
السياسية واالعالمية و ما يسمى ب (
الـربـيع الـعـربي ) والـذي يـعـد مـرحـلـة
حتــول اســتــثــنــائي في شــكل الــدولــة
العربيـة ما ب� دولـة النظـام الشمولي
إلى دولة نظامها غير مستقر سياسيا
واقتصـاديا  في محـاولة منـها  لوالدة
نظـام د�قراطـي� وهذا ادى الى تـغير
في خـــصــائـص وعــنـــاصــر اخلـــطــاب
الـســيــاسي مـثـل اشـكــال وادوات نـقل
اخلـطــاب ونـوعــيـة االشـخــاص الـذين
تقع على عاتـقهم هذه ا�ـهمة من حيث
ا�ــضـــمــون والــكـــاريــزمــا والـــتــأثــيــر

اخلــطـاب الــســيــاسي عــلــيه أن يــفـهم
ويــفـقه ا�ــزاج احلــاصل بــ� صــفـوف
اجلماهـير; فـاجلمهـور ال يهـمه ا�نطق
وال اللغة العقالنية وال النظريات� فهو
يــــريـــد خـــطــــابـــاتٍ تُــــشـــبع رغــــبـــاته
واحتـيـاجـاته  ويسـتـجـيب �تـطـلـباته�
وقــــد اعـــتــــمــــدت اغـــلـب الـــزعــــامـــات
الـسـيــاسـيـة ابـان الــقـرن ا�ـاضي هـذا
االســــلـــوب والــــتــــوجه في اخلــــطـــاب
السياسي� وكـان يشفع لهـا انها كانت
توجه اخلـطاب بطـريقـة تبـدو عاطـفية
او ثـــوريــــة اال ان اغــــلب الـــزعــــامـــات
السياسـية في تلك ا�رحـلة كانت تملك
الــقـدرة عــلى جــعل اخلــطـاب مــقــبـوال
وصـوال للـغـايـة الـتي اعـد من اجـلـها..
بـعبـارة اخـرى اسـتـطـاع الـعـدد االكـبر
من الــفــاعــلــ� الــســيـاســيــ� في تــلك
ا�راحل التاريخـية ا�تعـاقبة ا�زج ب�
العقلنة والـعاطفة بتضـم� خطاباتهم
دالالت األمل وخططـا بديلـة يتشـاركها
مع اجلهـات ذات العالقـة والدعوة إلى
الـبـحث عن سـبل لـتـطـويـر وقـد يـكـون

إلى احلـــــكـم وذلك مـن خالل إقـــــنــــاع
اجلـمـهـور والـتـحـدث عن مـشـكالت و
وعـود حللـهـا� اتـصـفت في منـطـقـتـنا
العربية بالعاطفية خاصة ابان ا�زاج
الــثـوري والــقــومي كــمــا في الــعـراق

وسوريا ومصر .
لقـد سُـميت الـسـياسـة ضـمن ا�نـظور
االكــــاد�ي والــــعـــلــــمي بــــالـــعــــلـــوم
السيـاسيـة ألنها مـرتبـطة بعـدة علوم
مـــنــهـــا عـــلم الـــنـــفس; فـــمن �ــارس

يـعـد اخلـطـاب الــسـيـاسي أداة مـهـمـة
لـلـفـاعـلـ� الـسيـاسـيـ�; �ـا له مـن اثر
في عمليـة اقناع اجلمـهور ا�وجه لهم
اخلـــــطـــــاب� من خـالل الــــعـــــديـــــد من
الـرسـائل والــطـرق ا�ـدعــمـة بـاحلـجج
والـــبــراهـــ�� والــوســـائل الـــلــغـــويــة
وا�نطقـية الصـحيحة �ـا ينسجم مع

ظروف ومتطلبات ذلك اجلمهور . 
و على مـر الـتاريخ اسـتـخدم اخلـطاب
السياسـي كوسيلـة أساسيـة للوصول

وطبـيـعـة تـوجهـاتـهم واجلـهـات التي
�ـثـلــونـهـا� وبــالـتـالي انــعـكس عـلى
مـــســــارات الـــنــــضج في مــــضـــمـــون
اخلطـاب الـتي بـدأت تـتضـاءل لـتـبدو
(أَنوية) واحيـانا (سطحـية ) ; فيكون
امــا ســـلــســلـــة مــديح واســـتــعــراض
ومــــؤازرة دون اخلـــــروج بــــرســــالــــة
واضحـة تؤدي الـهدف والـوظيـفة� او
خــطـاب يــغــلب عــلـيـه طـابـع الـنــكــتـة
جتــعل من ذلـك الــقــائــد او ا�ــســؤول
فـيمـا بـعـد مـحط سـخـريـة لـدى الرأي

العام.
ور �ا يكون الـهدف من االستعراض
في الــــتـــصـــريـــحــــات واخلـــطـــابـــات
الـسيـاسـيـة بـطـريـقة غـيـر مـنـظـمة او
مدروسـة هـو لفت االنـتـباه ومـحـاولة
لرفع عـدد ا�ـشـاهدات وا�ـتـابـع� في
مــواقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي دون

االكتراث �ا سيترتب فيما بعد.
ان تغير نـوعية الفـاعل� السـياسي�
في ظل تـــلك الـــتــحـــوالت انـــتج نــوع
جديد من اخلطابـات عكس مستواهم
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ا�ــشـــكــلــة في هــذا الــتــحــسن ا�ــادي
لألفراد جـاء متـأخرا جدا إذ الكـثير
مـنـهم كـان يـعـاني من أزمـة مـنـتـصف
الـعمـر أو حـتى وصـلت أعـمارهم الى
بداية اخلمسينات� مايعنِ أن الفرص
ا�ـتــاحـة لـلـتــمـتع بـهــذا الـغـنى كـانت
مـحـدودة جدا السـيـمـا وا�ـتـعـة هـنـا
تــصب في اجتــاهــ� ال ثــالـث لــهــمـا�
متعة في اجلانب ا�ادي وتنحصر في
احلــصــول عـــلى عــقــارات وســيــارات
وســـفـــر وســـهـــرات وغــــيـــر ذلك امـــا
اجلــانب األهـم فــهــو احلــصــول عــلى
عالقـات عــاطـفـيـة أو جــنـسـيـة� وهـذا

ال� لــيـقـول انــهـا فــقط مـجــمـوعـة من
الــتـفــاعالت الـكــيـمــيـائــيـة غــايـة في
الـتــعــقــيــد لـكــنــهــا تـتــسم جــمــيــعـا
بالـتزامهـا الصارم بـقواعـد الكيـمياء

والبيولوجيا وعلم النفس.
Ÿu{u� WÝ«—œ

من تلـك النـقاط يـنـطلق عـالم الـنفس
الـتـطـوري األشــهـر األمـريـكي ديـفـيـد
بــوس لــدراســـة مــوضــوع غــايــة في
األهميـة� وهو الغـيرة� فتـنبؤات علم
الـنــفس الـتـطـوري هــنـا تـفـتـرض أن
الـــرجــــال ســـوف يــــكـــونــــون أكـــثـــر
اهـتـمـامـا بـاخلـيـانــة اجلـنـسـيـة في
مــقــابـل اخلــيــانـــة الــعــاطـــفــيــة� ألن
اخليانة اجلنسـية سوف تتسبب في
أنه قــد يـربي طــفالً لـيس أبــنه وتـلك
كارثة با�عايير التطورية� إذ سينفق
من مـوارده لـتـمــريـر جـيـنـات لـيـست
جــيـنــاته� بــيـنــمـا فـي حـالــة خـيــانـة
الـرجل لزوجـته سـوف تـمثل تـهـديداً
لـــهـــا في أنه قـــد يـــحـــوّل جــزءا من
ا�وارد إلى امـرأة أخـرى� لكن األكـثر
أهـمــيـة بـالـنـسـبــة لـهـا سـوف يـكـون
اخليانة الـعاطفـية ألنها تـمثّل بشكل
أكــبـر الــتـزامه بــاألسـتــمـرار في دعم
الـــعالقـــة� بـــالــطـــبع جـــاءت نـــتــائج
االستطالعات لتؤكد صدق تنبؤ علم

النفس التطوري.
بــعـــد عــام 2003 أرتـــفع ا�ـــســـتــوى
األقتـصادي للـكثـير من الـناس الذين
كــانــوا يــعــانــون أصال من الــفــاقــة
والـفــقـر ألسـبـاب عــديـدة من أبـرزهـا
سياسيات النظام السابق واحلصار
األقـتـصـادي الـذي أسـتـمـر من بـداية
تسعيـنات القـرن ا�اضي الى سقوط

إذا صـادف وكـان لــديك مـراجـعـة ألي
مـــركــز من مـــراكــز الـــتــجــمـــيل الــتي
انــــتـــشـــرت في كـل زاويـــة من زوايـــا
الـعـاصـمـة بـغـداد فـضال عن تـواجد
فــروع عــديــدة لــهــا في احملــافــظــات�
سـتجـد أن مـعـظم زبـائنـهـا من أعـمار
نــهــايــة األربــعـيــنــات وحــتى نــهــايـة
الـسـتــيـنـات سـواء كـانـوا رجـاال أم
نساء في احلـقيقـة أسترعى انـتباهي
هـــذا ا�ـــوضــوع ونـــوعــيـــة الـــزبــائن
فــحـــاولت أن اتــقــصـى األســبــاب من
وجهة نظـر اجتمـاعية ونفـسية� لذلك
ســـــأركــــــز عـــــلـى هـــــذيـن احملـــــورين
وسأطـرح رأي عـلم الـنفس الـتـطوري
وســأنــاقش ا�ــوضــوع اجــتــمــاعــيـا
أنطـالقا من هـذا� يـقـول علـم النـفس
الـتـطـوري أن الــنـسـاء تـفـضل الـرجل
كــبـيــر الـعــمـر ألنه األكــثـر قــدرة عـلى
تـــوفـــيــر ا�ـــوارد� فــرغـم كــبـــر الــسن
وانخفاض إنـتاج احليوانـات ا�نوية
عـنـد الــذكـور لـكن تـظـل قـدرتـهم عـلى
اإلخــصــاب قـائــمــة� �ـا يــنــحي هـذا
الـعـامل جـانـبا ويـضع عـامل ا�وارد
في ا�ــركـز األول� فـي ا�ـقــابل يــفـضل
الــــرجـــال صــــغــــيـــرات الــــعــــمـــر ألن
الــتــبـويض يــتــوقف عن الــنــسـاء في
مرحـلـة ما بـ� األربـع� واخلـمـس��
لــذلـك يــرغب الـــرجــال نــســاء أكــثــر
نــعـومــة في اجلـلــد� وانـبــسـاطـا في
الــعـــضالت� و�ـــعــانــا في الـــشــعــر�
وامــتالء في الـــشـــفــاة كـــمـــؤشــرات
�ستوى احليوية ا�رتفع.أنطالقا من
هــــذا الـــــرأي يــــتـم طــــرح الـــــســــؤال
اآلتي:هل نـحب حـقاً?! يـلـجـأ الـبعض
للـعـلم كي يـجيب عن هـذا الـسؤال بــ

أنـفسـهن أن أسـبـاب اخليـانـة طبـيـعة
وال�كنهن مـنع أزواجهن� لذلك جلأن
الـى حل وسـط وهــــو مــــحــــاولــــتــــهن
احلـفـاظ عـلى أسـتـمـرارهن مع جـزءا
من حياة ازواجهن بدال ولو بسيطا
من فــقـدهم نــهـائـيــا ووجـدن أن احلل
يـــكـــمن فـي أســـتـــعـــادة ولـــو جـــزءا
بـســيــطـا من حــيــويــتــهن� وهــذا مـا
دعاهـن ألرتيـاد مراكـز الـتجـمـيل التي
وجــــــــدن بـــــــهـن حال �ــــــــكـن به أن
يــــحــــافـــظـن عـــلـى جـــزء من حــــيـــاة
أزواجــهـن بــدال عن فـــقـــدهم بـــشــكل

نهائي.
{ استاذ دكتور

واليـــــغــــفـــــلـــــون في نـــــفس الـــــوقت
احملـــاوالت بــأحلـــصــول عـــلى رضى
شــريـكــاتـهـم اجلـديــدات بـعــيـدا عن
اجلانب ا�ادي بزيارات مســــــــتمرة
�ــراكـــز الـــتــجـــمـــيل الـــتي أغـــرتــهم
بإعالنـاتـها عن أمـتالكـها الـقــــــــدرة
عـلى ارجـاع مـا أخذه الـزمن أو عـلى
األقـــــــل بــعــضـا مــنه� في اجلــانب
اآلخر زوجات هؤالء الرجال اللواتي
عــــــــشن مـعـهم أيـام الـفـاقـة والـفـقر
بـــــاتن يــــــدركن خـــــطــــــورة ا�ـــــوقف
واالمــكـانــيـة الــكـبــيـرة في تــخـلــيـهم
عـــنــهن في حلـــظــة مـــا� نــعـــــــم هن
يعلمن بخـيانة أزواجهن ويدركن مع

مـــادفـع الـــكــــثـــيــــر من الــــرجـــال الى
مـحـاوالت مـســتـمـرة لـلـحـصـول عـلى
عالقـــــات مـع نـــــســـــاء خـــــارج بـــــيت
الـزوجـيـة مع الـتركـيـز عـلى الـنـوعـية
في األخــتــيــار إذ يــفــضــلــون نــسـاء
صـغـيـرات بـألـعـمـر يـتـمـتـعن بـنـسـبة
عــالـــيــة من اجلــمــال عــلى مــســتــوى
الــوجـه واجلــســد� وبــألـــفــعل حــصل
الكثـير مـنهم على مـبتــــــــغاهم حتى
مـع عـــلـــمـــهم أن دوافع الـــنـــســــــــــاء
الـلـواتـي أرتـبـطن مـعـــــــــهم بـعالقـة�
مـاديـة صـرف� الـرجـال هـنـا يـفـكـرون
بأن ا�ـال هـو الوحـيـد القـادر على أن
�ـنحـهم ا�ـتـعة الـتي يـسـعون ألـيـها
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لم يـكـتفِ ذلك الـنظـام الـبـغيـض السـابق بـتـسمـيم حـيـاة الـسكـان وبـسط نـطاق
الفقـر واجلهل والتخـلف أ�ا قد تكفل أيـضاً بأيصال حـروبه ومخلفاته الـعبثية
..حـتى أسـتـوت الـيـوم مـسـاحـات اجملـنـونـة (( دلـيـفـري)) عـلـيــهم واحـداً واحـداً
شـاسـعـة ا�ـرار حـقـول موت ومـزارع أسى وألـغـام..وتـقـول أحـدى األمـهات من
سكنـة قرية حدودية منكوبة تسمى بقـرية البتران جنوب البصرة وهي احملافظة
األولى على مـستوى العالم تلوثاً بـاأللغام أن احلاجة ماعادت مـلحة لدينا اليوم
ألقتـنـاء أي زوج من أزواج األحذيـة اآلن بـعد أن جـرفت الـغـام احلروب ا�ـريرة
السابـقة غالـبية األطـراف واألقدام هنـا حتى بات أسم قريـتنا ا�ـسكيـنة مرادفاً
مـأسـاويـاً لـهـذه الـصـورة الـبـانـورامـيـة ا�ـزدحـمـة بـالـهم والـبـلـوى واحلـزن ..أن
الروايـات الرسمية تـتحدث عن أكثـر من ستة االف كيـلو متر مـربع كانت ملوثة
عـلى مـستـوى الـعراق عـمـوماً غـير أن دائـرة فـتيـة ومـجتـهـدة مثل دائـرة شؤون
األلـغـام وحـسب زعـمـهـم كـانت قـد جنـحت بـتــطـهـيـر مـانـســبـته أكـثـر من ثالثـة
وخمسـون با�ـئة من تـلك ا�سـاحات الكـليـة ا�لـوثة أي أن ا�تـبقي الـفعـلي اليوم
يـزيد بـقـلـيل عن الـفـان وسـبـعمـائـة كـيـلـومتـر مـربع تـقـريـبـاً ومع ذلك فـأن حجم
الـتـلوث قـيـاساً بـالـدعم ا�الي احلـكـومي وحسب تـلك الـروايات اليـلـبي الطـموح
والينـسـجم بـتـاتـاً وأهـمـيـة مـثل هـذه ا�ـشـكـلـة الـتي بـاتت الـيـوم مـؤرقـة لـلـحـياة

األنسانية واألقتصادية واألجتماعية والوطنية على وجه العموم ..
»d(«  UOŽ«bð

ولـعل مـايـفـاقم في  األمـر سوء هـو تـداعـيـات احلـرب الروسـيـة األوكـرانـية االن
وماتـلقـيه حالـيـاً من ظالل سلـبيـة وقـاتمـة على بـرامج الـتمـويل الدولي واأل�ي
ا�سـخرة لـدعم أعـمال تـطهـيـر وأزالة األلـغام في الـعـراق حيث أن هـذه احلرب
لـر�ـا سـتـسـحب ا�ـانح الـدولي بـاجتـاه تـسـيـيـر أمـواله ومـنـحه الـدولـيـة صوب
مسـاعدة بـرامج شـؤون االلغـام في اوكرانـيـا ماسـيتـسـبب دون شك وانحـسار
اي دعم دولي وا�ي في ا�ــســتـقــبل الــقـريب عـن انـشــطـة شــؤون االلــغـام في
العـراق وهذا حـتمـاً سيـزيد الـوضع سوء أكـثر وأعـداد الضـحايـا ا�تـساقـطون
يـومـيـاً لالسف سـيـزداد ويـزداد أكثـر وأكـثـر فـضالً عن الـعـطل الـذي سـيـلحق
بقـطاعات أعادة الـبناء واالعمـار وعودة النـازح� وقيام زراعـة وصناعة وتـنمية
وأزدهــار ومــواصــلـــة مــثــلى ألنــتــاج حـــيــاة صــاحلــة لــلـــحب والــسالم واألمل
واحليـاة..أن كل هذا وغيـره الكثـير يلـتف كمـا األفعى الرقـطاء اليـوم حول عنق
بلدنـا النحيفة أصالً ..أشرطة حدودية بأسرهـا تضربها األلغام عن بكرة أبيها
.. ثم مازاد في األمـر سـوء هو مـاخـلفـته عـصابـات داعش األرهـابيـة الـيوم من
عــبـوات نـاسـفــة لـئـيـمـة تــتـوزع حـيـاة الــسـكـان األبـريــاء لألسف في تـلك ا�ـدن

والقصبات وا�ناطق ا�أهولة بالهول والفجيعة والدمار  ..
والسؤال اليوم الذي 
بات يطرح نفسه بقوة

ومسؤولية واحلاحاً ووطنية خالصة بأمتياز  
ترى الى أي  متى سنبقى نقول ونكرر

و�ن يهمه األمر حتديداً  
مع وافر
ا�وت

األسى 
واأللغام ..??
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هذا الوصف ا�ـتشكل بـحزنه وكآبته
الشعـرية ليـوم مترب في الـعراق هو
مــا يـثــيــر األسـئــلــة عن االحـتــمـاالت
الـغــامـضـة لــسـمـاء الـعــراق وبـيـئـته
القادمة عندما تزحف الصحراء على
ســهــول الـــعــراق ويــفــقــد ذلك االسم

األسطوري ( ميزوبوتاميا ) . 
من احلزن ان يكـون هذا الـتحول من
ميزوبوتـاميا النـهرين اخلالدين الى
مــيـــزوبـــوتـــامــيـــا الـــرمل والـــتــراب

القاتل� .
ومـع تــلك الــلــوحــة الــقــاتــمــة لــبالد
سيـساومـها اجلـار كثـيرا عـلى سقي

( كان الصبـاح يرتدي قمـيصا ابيضَّ
� ويـفـصل لــوجـهه أمـام ا�ـرآة وجـهـا
جـــديــــدا � بــــعــــد أمس مـن الــــتـــراب
.لألغــاني كـانت جـمــيـلـة وال صــفـحـة
الفيس ــ بوك تعطي تفـاؤال بحميمية
األصــدقـاء وحــتى األغــاني مـشــوشـة
واحلناجر فـيها تراب ورائـحة بنزين
وبــخــاخ ربـو وشــحــة مـاء. لــقــد كـان
يومـا غـريبـا يـقول صـاحـبي ولم تكن
االرض وجه حـــديـــقــة � ولم حتـــضــر
خـواطـر األبـاء � كـان كل شيء مـقـبرة
من تـراب � وكـنـا نـوهم انـفـسـنـا أنـنا

نستنشق العطر وإننا أحياء .)

qNKN� b³Ž rOF½

دوسلدورف

مـجـلس النـواب لم يـعـقـد جـلـسة من
اجل مــــراجـــعــــة أحــــزان ومـــشــــاكل
عـواصف الــرمل . والـدولــة لم تـفـعل
شــيــئـــا ســوى أعالن الــعــطل أثــنــاء
العاصـفة � والـصحة لن تـفعل سوى
انــهــا حتــضــر قــنــاني األوكــســجـ�
�ـصــابي الــربـو .أمــا وزارة الـزراعـة
األكثر من يعـنيه األمر فهي مـشغولة
بـــهــاجـــســ� .هل نـــفــتح اســـتــيــراد
الــبـاذجنــان ام نـعــتـمــد عـلى ا�ــنـتج
احملـلي .ور�ـا سـيـكـون هذا ا�ـوسم
اخـر أعــراس الـبــاذجنـان فـي حـقـول
أريــافــنــا � مــا دامت الــدولــة صـارت
تـفــكـر بـعــطش األنـســان قـبل عـطش
االرض.أعود الى خاطرة اول ا�قال �
وأفـكك عـبـارتـهـا � فـأشـعـر أن عـراقـا
يـــبــكي عــلـى كل تــلك االزمـــنــة الــتي
كـانت فـيهـا اخلـلـيقـة تـعـيش طـوفان
نـــــوح ومــــراعـي حـــــقــــول الـــــقـــــمح
�والـسـنـبـلـة الـتي كـنـا نـضـعـها عـلى

طوابع البريد .
اآلن ســنــضع عــلى طــوابــعــنـا ذرات
رمل ودمــوع . ور�ـــا تــتــرجم وزارة
التربية قصيـدة اليوت بشكل مبسط
وتـضعـهـا في مـنـاهج كتب ا�ـطـالـعة

في الدراسة االبتدائية .

حدائق بـيوتهـا وعطش بـطون أهـلها
اسـتــعـيـد واحــدة من اشـهــر قـصـائـد
الـعـصــر احلـديث ( األرض اخلـراب )
للـشـاعر األنـكـليـزي تومـاس سـتيـنزر
ألــــيـــوت � وهـم يـــســـألــــوه أن كـــانت
االرض اخلــراب تــتــحــدث عن خــراب
الروح كلـها � فكـان الرد انهـا تتحدث

عن خراب احلضارة أوال.
…—UCŠ »«dš

ويــبـدو أن الــعـواصف ا�ــتـربــة الـتي
تــضــرب الــعــراق هــذه األيــام تــمــهــد
خلـراب حضـاري وفـقـدان حـزين على
ما تعودنا عليه من بيئة ونسائم ليل

سطوح الصيف.
أسأل صديقي : لقد عدت على خير ?
 يــــرد عـــلـيًّ صـــديــــقـي : ولـــكــــنــــهـــا
(العـاصفـة ) تركت الـرمل وشمـا على
وجـوهـنـا وتــطـريـزا عـلى وسـائـدنـا �
واصـبـحـنـا نـشـمه حـتى بـعـد انـتـهاء
العاصفة. هذا تعـبير مأساوي �ا بدأ
يسكن ذاكرتـنا واحتـماالت القادم من
ايـامــنـا وراح اجلــمـيع يــصـدقـون كل
ماقاله ويقوله ( أبـو علي الشيباني )
بالرغم ان الشيباني يخادع البسطاء
ويــراجـع خــلــســة خــرائط ونــبــوءات
مـتـنـبـئي األنـواء اجلـويـة.الغـريب ان

حـــتى صـــار ابــنـــاؤهــا يـــســـخــرون من
انـتـمـائـهم لهـا ونـراهم يـتـبادلـون فـيـما
بـــيـــنـــهم عـــبـــارات االســـتـــــــــــصـــغـــار
واالســتـهـزاء بــهـذه األمـة الـتـي شـرفـهـا
الــله بـحــمل رايـة االسالم واخــتـار آخـر
انـبيـاءه ورسله مـنهـا واختـار لغـتهـمدا
لـتـكـون لـغـة عـبـادته واخـر كـتبـه وكذلك

لغة اهل جناته.  
األمــــة الــــتي اجنــــبت خــــيـــرة الــــقـــادة
والـعلـماء والـكفاءات عـلى مر عـصورها
حـتى اليوم حـيث تمتلئ عـواصم الدنيا
بـعـشـرات الـكـفـاءات الـعـلـمـيـة الـعـربـيـة
الـــتي لم حتظ بـــحــقـــهــا من االهـــتــمــام
واالحـتـضـان في وطنـهـا فتـلـقـفتـهـا تلك
العواصم لتستفيد من خبراتها وعلمها
في مـختلـف مجاالت احليـاة . ترى متى
ســتـعـود لـنــا الـغـيــرة الـعـربـيــة لـنـكـون
كــبــاقي األ� الــتي تــفـتــخــر بــنـفــســهـا
واجنـــازاتــهــا وتـــقــدمــهـــا الــذي نــاطح
الـسمـاء ونحن ال نـزال نبـحث في زوايا
ا�ــاضي ا�ــظــلــمــة لـنــزيــد من فــرقــتــنـا

وتشتتنا.
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جتربة رعـد فاضل أ�وذجاً
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القاهرة

يوحي لـلقار� منـذ الوهلـة األولى الى عنوان الـكتاب او الروايـة ان هنالك بـعداً فلـسفياً
يــتـمـاهى مع الـعــنـوان� أو يـتـوارى خــلف هـذا الـعـنــوان بـعـداً درامـيـاً مــليء بـالـصـراع
اإلنسـاني� أو كأن هنالك شيء يالمس الـقلب حال مطـالعة العـنوان� وهذا ما جنده في

بعض الروايات او الكتب� ولكن في القليل منها.  
تعتـبر روايـة بلد الـعمـيان لـلروائي البـريطـاني هربـرت جورج ويلـز الذي كـتبـها في عام
 1904 هي واحـدة مـن الـروايـات الـعــا�ـيـة الــتي ظـلت تـرسـم في اآلفـاق صـدىً ال يـزال
يطـفق على عا�نا السياسي واالجتماعي� والـذي عُرف بكتاباته عن اخليال العلمي� وال
شك فـأن روايته ا�شهورة (آلة الزمن) التي كتبها عام 1895  شـكلت انعطافاً كبيراً في

أدب اخليال العلمي ح� صدورها.
إن جـزءً من أسـرار هـذه الـرواية� يـسـعى في الـنـظـر بـ� زوايا االنـسـان ا�ـفـيـة� التي
تــتــصـارع داخـل االنـســان في كـل عـصــر وزمــان� فــتــكـون نــتــائج هــذه الــصــراعـات�
ارهـاصـات تخـرج لنـا بتـجربـة إنـسانـية� هي من تـراكم معـرفي او نـظري لـيحـدد شكل
العالـم االفتراضي� الذي ر�ـا نعيـشه في يوم ما� او كـرؤية مستـقبلـية يحـدد مالمحها
ا�بـدع في كتـاباته� وإذا مـا سـرحنـا في أغوار الـنص الروائي� الكـتـشفـنا في أبـطالـها

شخصيات تماهي الواقع أو ما نعيشه اليوم في عصرنا الراهن. 
إن رواية بلـد العـميـان� التي ركـز فيـها جورج ويـلز عـلى عالم بـطله (نـيونـز) الذي رماه
قــدره ان يـقع بـ� مـهـاجـرين تـعــرضـوا الى طـغـيـان األسـبـان فـهــربـوا مـنـهم بـحـثـاً عن
اخلالص� إال أنهم وخالل هـروبهم ومسيرتهم اجلماعية� تـعرضوا الى انهيارات جبلية
حجريـة� �ا عزلتـهم عن عالم البشر� في واد عـميق مجهـول� في رؤية خياليـة صنعها
الكاتـب الذي عرفناه في كتـابته السابقة بـأسلوبه ا�تقن في اخلـيال العلمي� ومن جراء
ذلك� أصـاب هـؤالء ا�ـهـاجـرين مـرض وهو نـوع من الـعـمى ظـلـوا يـتـوارثـونه جـيالً بـعد

جــيل� وألكــثــر من خــمـســة عــشـر
جـيل من الــزمن� فــيـكــتــشف بـطل
الـرواية (نـيونـز) فيـما بـعد إن هذه
األقــوام غــريــبــة األطــوار والـعــيش
والـــتـــعـــامل مع طـــبـــيــعـــة احلـــيــاة
والتـقاليد في كل تفاصيل حياتها�
وال يـــعـــرفـــون شــيـــئـــاً عن نـــعـــمــة
الـبصـر� وعـنـدما يـرمـيه الـقدر في
الـعيش أو طلب الـزواج منهم فـيما
بــعـــد� وبــ� اقـــنـــاعــهـم بــاحلـــيــاة
وبـهجـتهـا� وإن هنـالك شيء أسمه
الـبصـر او العـ� الـبشـرية� إال انه

يفشل بأقناعهم فشالً كبيراً. 
لـقـد أراد هــربـرت جـورج ويـلـز ان
�ـنح رؤيـته الـعـبـقـريـة الى أهـمـيـة
الــعــقـل وســمــوه في الــتــعــامل مع
البـشر مقارنة بالع� البشرية� لقد
أراد ان يـــرمي بــإســقــاطــاته عــلى
روايـته� فهـو يريـد ان يقـول عنـدما
تـكــون انت الــعـاقـل في زمن يـراك
اآلخـــرون مــجـــنــونـــاً او ان تــكــون
صــاحب الــبــصـر والــبــصــيـرة في

مجتمع جاهل أعمى. 
فـهو يـسعـى لتـكر� الـعقل الـبـشري وقـدسيـته لـيعـطيـنا داللـة واسـعة وواضـحة بـقدرته
واهمـيته الذي من خالله يفـرق االنسان ب� اخلـير والشر� واحلـقيقة واخلـيال� واخلطأ
والصواب�.. هـنا يحاول الكاتب بتوظيف عالٍ الدقة والصياغة الفنية� ان يسقط أفكاره
ا�سـتقاة من الكتب السماوية الـتوراة واالجنيل والقرآن� عن األقوام التي تعرضت الى
غــضب إلـهي� ولـكن بـتـحــويـر في بـنـاء الـنص الــروائي� وهـنـا يـكـمن الــتـحـويـر الـتـقـني
الدرامي بـ� أسطر البناء الروائي ليعطي بعداً حلـبكة الصراع وذروته كلما تقدمنا في

ثيمة النص.
فـيـمنح بـطله (نـيـونز) في الـروايـة الذي عـاش صراعـاً داخـليـاً ب� ان يـظل عـلى قنـاعته
بقبول الواقع الذي يفرضه عليه بالتخلي عن بصره ب� هؤالء القوم من العميان� الذين
ولدوا من ساللـة من أجيال متعاقـبة عُميان� أم ينـصاع إليهم �ا أرادوا مـنه بقلع عينيه

مقابل الزواج من (مدينا ساروته) التي أحبها.
فالعـمق الداللي الذي يقتنصه الـكاتب في شخصية االنسـان الذي يعيش ب� عالم غير
طـبـيـعي او غيـر مـألوف وخـارج عن قـيـاسات الـزمن� وعـا�ه احلـقيـقي الـذي هـو عاشه�
إ�ـا يــسـعى لــلـوصـول الـى ا�ـعـادل ا�ــوضـوعي مع احلــيـاة احلـديــثـة الــتي يـعـيــشـهـا

االنسان� فيعطي لنا صور مقاربة �ا نصارعه نحن في حياتنا ا�عاصرة.
فالروايـة تبحث بـعمقـها الفـني والدراماتـيكي عن أشيـاء تتشـابه أو تكاد تتـطابق مع ما
يعـيشه الفـرد اليوم في مـجتمـعاتنا عـلى كوكب هـذه األرض� لقد سعـى جورج ويلز أن
يغـوص في رمزية ابطاله ويـحاول ان يؤول الواقع الـذي كان ينظـر اليه نظرةً مـتشائمة�

وهو الذي عاصر أكبر حرب� عا�يت� األولى والثاني في تأريخنا ا�عاصر.
فـإذا أردنـا اسقـاطـهـا عـلى واقـعنـا االجـتـمـاعي� لـنجـدهـا تـعـبـر عن ضـعف احلق أمام
الباطل� عـندمـا لم يجـد احلق من ينـصره في عصـرنا الـراهن� وما تـعيشـه مجتـمعـاتنا
اليوم من اضطرابات تفرض عليها باإلكراه كما هو احلال مع بطل رواية بلد العميان.
فهي روايـة الفلسفة التي تبحث في صراع احلياة� وليس ا�شكلة بالعمى الذي يصيب
الـعـيـون� إ�ــا الـعـمى الـذي يـصـيب الـقـلـوب والـنـفــو�� وبـالـتـالي فـهـو نـتـيـجـة اجلـهل
االجـتـمـاعي الـذي يتـقـبل اخلـطـأ عـلى أنه هـو الـصـواب بـعـيـنه� أو عـنـدمـا يـجد اجلـهل

األرض اخلصبة التي تمنحه النمو واالنتشار السريع وتقبله العقول اجلوفاء.
فـاجلـهل هـو من يقـود لـلـتـيه بـاجملتـمـعـات� إذا مـا تخـلت عن عـقـولـهـا وهي جتري وراء
الالمـعـقـول� لـقـد أراد الـكـاتب ان يـبـعث فـكـرة رائدة الـى كل مـجـتمـع جـاهل ومـتخـلف
وتـسوده الـفوضى والـفسـاد السـياسي� فـضال عن انـتشـار العـنف والطـائفـية والـقبـلية

فيه. 
بلد العميان هو كل مجتمع يسوده اجلهل والفوضى والفساد والتخلف والفقر والعنف
والتعـصب بسبب أفـكار مدمرة وهـدامة� ومُهيـمنة علـيه� أو دعوة تنويـرية تواجه برفض

وريبة وعنف. 
إن األسلوب الـذي قدمه هربـرت جورج ويلـز في هذه الثـنائية الـعاليـة ب� العـمى ونعمة
البصـر ومنحـهما قـوة أدبية في جـسد الروايـة� إ�ا لتـعبر عن الـنزاع القـيمي والثـقافة
اإلنسـانية� فالكاتب يـخفي وراء النص الروائي بعـداً آخر� أال وهو ان االنسان األبيض
الذي يـعنيه بـالرجل األوربي� هو منـقذ البـشرية عـلى كوكب األرض� وهو الـقادر بحكم
تمـكنه (كمـا يرسمه لـنا الكـاتب) من قدرات تتـفوق على اجلـنس اآلخر من البـشر� وهو

يستطيع التغلب على معظم الصعاب كما هو احلال في الرجل السوبرمان وغيره.
لقد لـعب كتـاب كثيـرون على هذه الـلعبـة بتـورية فنـية� توزعت بـ� الرواية او الـقصة او
الدراسات الـفلسفية واإلنسـانية� بتوظيف قيم غـربية� وبسط مفاهيم الـقدرة العقلية من

الذكاء على بقية الشعوب األخرى بدول العالم الثالث.. 
ورغم ما يـقدمه الـكتّـاب بـكل الفـنون اإلبـداعيـة� البد مـن األخذ بـع� االعـتبـار� إن الفن
واالدب كثـيرا ما يوازي في طروحاتـهم بعداً فلسـفياً يتوارى بـ� دفتي الرواية� لكن ما
أراد هربـرت ويلز أيضاً� ان يرمي على روايته ليقول: عندما تكون انت العاقل في زمن
يراك اآلخرون مجنوناً أو ان تكون صاحب البصر والبصيرة في مجتمع جاهل أعمى�
فهي أسقـاط على واقـعنا االجـتمـاعي الذي يعـيشه عـا�نا ا�ـعاصر� فـليس الـعمى عمى
العـ�� إ�ا هو الـعمى عـمى القـلوب� وبالـتالي يـجعل االنسـان جاهالً فـيضـيع اجملتمع

حينذاك بجهله وفوضاه.
{ شاعر وكاتب واكاد�ي 

أقام مجـلس أسر وعوائـل ا�وصل في منـطقة اجلـوسق أ�ن ا�ديـنة حفالً لـتقـد� رواية ا�هـند� والروائي
محمد سامي عبد الكر� ا�عنونـة (كان هناك بيت) بأحتفالية خـاصة اقيمت اخلميس .وحضر احلفل نخبة
من أدباء ومثـقفي وصحـفيي ا�ديـنة الذي دعـاهم اليه رئيس اجملـلس قتيـبة اآلغا ضـمن سلـسلة الـنشاطات
ا�ستمرة في اجملـلس ..وجرت مناقشـات أدبية مكثـفة وتقد� ورقة نـقدية عن الرواية أسـتعرضها ونـاقشها الكاتب
فـخـري أمـ� وتـنـاول بـالـبـحث فـصـول الـروايـة وشـخــوصـهـا والـبـيـئـة الـتي أسـتـنـد عـلـيـهـا الـروائي مـحـمـد وأثـرت

شخصيات كتابه بالغنى ا�ورو� عن ساكني محالت وأزقة ا�وصل القد�ة..
وأُختـتم حـفل تـوقـيع الكـتـاب بـتقـد� الـشـهادات الـتـقـديريـة لـلـكاتب والـسـعي احلـثيث ألقـامـة هـكذا أمـسـيـات تدفع
بالعجلة الثقافية في مدينـة ا�وصل صوب مبتغاها وحتقيق أهدافهـا في ترسيخ مفهوم الثقافة الذي عُرف عن هذه

ا�دينة العريقة.
Í—u³'« d¹b¼
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تــشـــكــيل ا�ـــعــنى/  دراســـة حتــلــيـــلــيــة
للصورة الفنية في ا�علقات.

 دكـــتـــوراه فـي األدب الـــعـــربي احلـــديث
 2020 عن أطروحـته ( قصيـدة النثـر عند

رعد فاضل/ دراسة فنية)
بحوث منشورة: 

التحوّل الداللي وتشظّي الرؤية في شعر

صدر عن دار مـاشكي للـطباعـة والنشر
والتوزيع� كـتاب كَهانـة النّص الشعّري
(جتربة رعـد فاضل أ�وذجاً)  للدكتور
مـحـمــد طه الـربـيــعي� وهـو دراسـة في
منجز رعد فاضل الشعريّ بواقع (285)
صــفـــحــة بـــحــجم (  18سم ×  25سم ).
واشــتــمل الــكــتــاب عــلـى مــحــاور عـدة
مفتتـحاً �قدمة  شـيقة وضعت القار�
أمام فضاء الكتـاب الذي تناول قصيدة
الـنـثـر ومـا صاحـبـهـا من حتـوالت على
مـسـتـوى تـقـانات الـصـورة�  وجتـلـيات
الـلـغـة�  واالنـزيــاح الـلـغـوي والـتـحـول
الـداللي�  مـرورا بـأهـمـيـة بالغـة الـلـغة�
وآلـيـات تـوظـيـف اإليقـاع  وتـمـظـهـراته
الـبـصـريـة� وصوالً الى االسـتـنـتـاجات�
ثم يختم بـا�راجع.  أما دواعـي اختيار
الـناقـد للـشـاعر رعــد فاضل فـيلـخّصـها
هـو نفـسه: " اخـتيـار رعــد فاضل يـعود
خلصوصية جتربته الشعرية وتميّزها
وأهميتها وحتوّالتهـا الرصينة جمالياً
ومــعــرفـيــاً� ولــكــونه صــاحب مــشـروع
شـعـريّ ثـقـافيّ مــائـز� �ـا جـعـله يـقف
إزاء مـــنــجـــز شـــعــريّ صـــعب ا�ــراس�
وشــاعــر يــســتــحقّ أن يــأخــذ حــقّه في
الدرس على وفق منهج فني يكشف عن
مـجمـوعـة العـناصـر والـقيم الـشعـورية
والـتـعبـيريـة والـفلـسفـيـة التي تـتظـافر

في النص".
ومـن ا�ـعـروف أنّ الــشـاعــر رعـد فـاضل
مـنذ ثـمانـيـنيـات القـرن ا�اضي كـان قد
كــــرّس حـــيــــاته وجــــهـــده  الــــشـــعـــريّ
والـنـظـريّ لـقـصــيـدة الـنـثـر� الـتي يـرى
ا�ـؤلف " أنــهـا اخـتــطت الـنـثــر مـسـاراً
شعرياً مغـايراً للمعهود فـنياً ومعرفياً�
وحـقـقت فـيه مـيالد شـكل شـعـريّ هـجر

الــوعي ا�ــشــاع وا�ــألــوف الى مــا هــو
أكـثر غـرابـة وال مألـوفـيّة� مـدركة أن في
مـا وراء ا�ـلـفـوظـات مـسـافـات جـمـالـية
حتقق فيهـا شعرية مـغايرة خارج إطار
الوزن والقافـية� ليصبح ايـقاعها شفرة
شـعـريـة مخـلـخـلـة لـلـثـوابت عـبـر تـوتر
الـنـص وعالقـاته الـداخـلـيـة� بـالتـشـظي
واإليحاء �عاني مغلقة ومنفتحة في آن
عـلى أبـعـاد داللـيـة ال يـطـالـهـا احلـصر�
�ــا يــبــقــيـهــا في مــســارات الــقـراءات
ا�ـتعـددة واجلديـدة مسـتفـيدة من لـعبة
الدّوال وا�تنافرات� الـتي تمنح الشاعر
دفــقـاً شــعــوريــا يــســعى من خالله الى
كسر �طـيّة القراءة بالـغرابة والدهشة
واالتكاء عـلى العبـارة الشعـرية ا�ُزاحة

عن سياقها ا�تداول" . 
WMO — WÝ«—œ

ولــــلــــوصـــــول إلى كـلّ هــــذه ا�ــــعــــاني
وترسيخها عـبر دراسة رصينة اقتضى
األمر الوقوف عـند قصيدة الـنثر: نشأة
ومــفـهــومــاً ودواعي ظــهـور� فــتــطـرقت
الـدراسة الى عـناوين فـرعيـة ومنـحتـها
اضــاءات وضـعت الـقـار� في فـضـائـهـا
ا�ـلـتـبس عـلى الـكـثـيـرين. فـاسـتـعـرض
ا�ؤلف قـصيـدة النثـر غربـياً وما أسس
لـهـا مـن شـعراء ومـنـظـرين� ثـم قـصـيدة
الـنثـر عـربيـاً مشـيـراً إلى أول ا�تـأثرين
بــهــذا الــنـمـط احلــديث الــذي حـاول أن
يـتـخـطّـى النـمـط الـقد� عـبـر ثـورة  من
الــتـــمــرد تـــقــوم عـــلى مــبـــدأ االنــزيــاح
والــتـجــاوز� عـبـر آلــيـة الــهـدم والــبـنـاء
ا�ـتــواصـلــ�� بـعـيــداً عن االسـتــنـسـاخ
والــتــدويـر والــتــكـرار. مــارّاً بــأعالمــهـا
ومسـتشهداً بـا�رجعـيات التـراثية التي
عـززت من أحـقـيـة افــتـراضـاتـهم� حـتى

أنـهم تـوصـلـوا بـتـنـقـيـبـاتـهم إلى حـيث
الـتراتـيل واألناشـيد  الـبابـليـة واألكدية
وا�شــــوريــــة� فـــــضالً  عن مــــلــــحــــمــــة
جـلـجـامش  الـتي كتـبت أقـرب مـا يـكون
إلى قصيدة الـنثر والنص ا�ـفتوح. كما
تــنــاول ا�ـؤلـف مـا أحــاط بــهــذا الــنـمط
الـكتـابيّ  من اشـكالـيات عـبـر ا�صـطلح
والـوزن واإليـقاع  والـتـجـنـيس� وصوالً
إلى أُطــر بــنــاء الــقــصــيــدة وأنــواعــهــا
كـقــصـيـدة الـســؤال� وقـصـيــدة الـسّـطـر
الشعريّ� وقصيـدة الومضة� والقصيدة
الــــطـــويــــلــــة فـي إطـــاريــــهــــا الــــدراميّ
والـــقـــصـــصـي. ولم يـــغـــفل ا�ـــؤلف عن
أهــمـيــة جتـلــيـات قـصــيـدة الــنـثــر عـبـر
ارتــكـــازهــا عــلى الـــصــورة الــشـــعــريــة
وجتلـياتـها� وكـذلك أعطى أهمـية بـالغة
في دراسـته لـتـحـوالت الـلغـة الـشـعـرية�

وآليات توظيف اإليقاع.
 وقد أشـار الدكـتور محـمد طه الـربيعي
إلى أهـم ا�ـــصــــادر الـــتـي أعـــتــــمـــدهـــا

كمراجع في دراسته هذه فكانت: 
•كـتاب قـصيـدة الـنثـر من بودلـير إلى

أيامنا  لسوزان برنار
- وكــتـاب الــقـصــيـدة الــرائـيــة� أسـئــلـة
القيمـة الشعرية. قـراءة في شعرية رعـد

فاضل للدكتور محمد صابر عبيد
- كــتــاب الــطــالع من الــدهــشــة�  إعـداد
وتقد� الشاعرة بيداء حكمت� والكاتب
فـارس الــســردار. الــذي حــوى دراسـات

مهمة تناولت منجز رعـد فاضل .
- كــمــا أفــاد من كــتـاب الــنــاقــد يــاسـ�
النصّير (محفة النار� قراءة فضائية في
شـعـريـة رعــد فــاضل) الـذي تـنـاول فـيه
تـفسـيرات وتـأويالت حتمل في طـياتـها
الـبــعــد الــرؤيــوي والــفــلــسـفـي لـلــنص
الــــشـــعــــريّ في مـــنــــجـــز رعــــد فـــاضـل

الشعري.
- وأفادت كـذلك من الدراسـة األكاد�ـية
لـلـبـاحث لـؤي ذنون احلـاصـود بـرسـالة
ا�ـاجـستـير ا�ـوسـومة (الـبـناء الـسردي

في شعر رعد فاضل).
- ا�ؤلف في سطور:

محمد طه عبد ا�ع� الربيعي
بكلوريوس آداب 2001-2002

دبــلــوم عــالي/ طــرائق تــدريـس الــلــغـة
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مــاجـســتــيـر فـي األدب الـعــربي الــقـد�
 2011 عـن رسـالـتـه ( األثـر الـنــفـسيّ في

رعـــد فـــاضل/ الـــقــصـــيـــدة الــقـــصـــيــرة
أ�وذجاً.

الـلـقطـة في سرديـات جـابر خـلـيفـة/ زيد
النار أ�وذجاً

تــمـثالت الــرؤيـة وجــدلـهــا بـ� شــعـريـة
الغموض واليوميّ في شعر رعد فاضل.
شعرية العنونة في شعر أحمد جار الله
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(تراكم اجلمر والندى) للشاعر ريسان اخلزعلي 

غالف الكتاب

غالف الرواية

والندى ) ...( قد ال تأخذ القصيدة شكلها
الــنــهــائي عــنــدمــا تــنــشــر الول مــرة في
الـصـحـافـة أو حـتى في كـتـاب� والـشـاعر
�أي شــاعــر بــعـد تــراكم اخلــبــرة وســعـة
اإلطالع حـ� يـراجع كــتـابـاته الــشـعـريـة
بــأشـكــالــهـا ا�ــتــنـوعــة يــتـوقف كــثــيـرا�
وتـغـريه مطـاردة الـضـرورات الفـنـية� من
غيـر تلك التي شـغلـته في بداية الـتكوين
ومـا بــعــد الــتـكــوين..)..وهــو في كل ذلك
يــفــتح لــنــا ذاته عــلى ا�ــدى ويــعـبــر عن
حــــــواسه وهـــــواجــــــسه بــــــكل وضـــــوح
وسالسـة( مـازال اجلـمـر مـتـقـدا� والـنـدى
رغم رقته وقلته� لم يستطع إخماد حمرة
التـوهج� ا�اء يـستـطيع ذلك� لـكن للـشعر
ماء اليطفيء� وا�ا �نح اللهب اجلديد�

ويزيد من االستطاردة )...
q U  wŽË

ومن هـنا نـرى الـشاعـر ريـسان اخلـزعلي
قد دون وبكل حرفـية ووعي كامل خوالج
روحه ا�ـــعــذبــة و الـــعــاشـــقــة لــلـــحــيــاة
ومـفـاتـنـها الـتي قـد تـغـريه وهـو في أشد
حـاجـة إلـيـهـا بعـد أن يـعـصـر قـلـبه وجع
الــسـنــ� وويالت الـقــدر الـذي قــد يـغــيـر
ا�سـارات أمام طـموحاتـه واحالمه فنراه
في قصيدة ( مفتتح في احلب واحلرية )
يـبـوح �ـالـديه من أســرار كـانت تـشـغـله

وتداعب مشاعره اجلياشة.. 
( × من احلب ...

   إن تلوح 
  لقطـار الساعة الـسادسة دون أن تعرف

أبا من ا�سافرين ...
× من احلرية...

   إن تـكــون بـ� اجلــالــسـ� في عــربـات
القطار 

   وانت على الرصيف...
× من احلب واحلرية...

   إن �ر القطار وال أحد �لك ا�دينة
× ومن احلب واحلرية أيضا 

أن تـــمـــسك �ـــســـة الـــهــدب عـــلـى زجــاج
القطار) ..

وهكذا يبدأ هـذا احلديث الروحي ا�عطر
بأريج احلـن� وهـو يدرك أن قـلبه وعـقله
مـرهــون بـأجتــاهـات عــديـدة وفــريـدة في
تـنــوعــهـا فــالــقـطــار واحملــطـة وا�ــديــنـة

يـــــــصـف عـــــــدد من الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــ�
واالخـتــصـاصــ� بـأن ظــاهـرة الــشـعـر
احلــــديـث هي خــــروج الــــشـــعــــراء عن
ا�ألوف واتـخاذهم أسالـيب جديدة في
كـتـابـة الـقـصـيـدة الـعـربـيـة حـيث عـمل
الشـعراء على أحـياء ذواتـهم من جديد
من خـالل الـتـحرر مـن بـعض الـتـقـالـيد

والــــقـــــيــــود الــــتي
فــرضـتـهــا كـتـابـة
الــشــعــر الــقــد��
ويضـيف الـباحث
مـــحـــمـــد الــســـالم
بــأنه لم يــقــتــصــر
ذلـك ا�ــــــــــنــــــــــحـى
الشكـلي وحده�لكن
تـــعــــدى األمــــر إلى
الـــبـــدء بـــعـــمـــلـــيــة
جتــديـــد مــضـــمــون
الــقـصـيـدة الـعـربـيـة
لـيـظـهـر كل ذلك عـلى
شــكـل ســلـــســـلــة من
الـتـغـيـرات ا�ـتالحـقة
في الــــــــعـــــــديـــــــد من
التجارب الـشعرية في
الـــــــــــــــعـــــــــــــــصـــــــــــــــر
احلديث...بحـيث تبنت
بعض الـتجـارب وجود
خـــصــائص ومـــظـــاهــر
عكست حـداثة التـجربة
الــــشـــــعــــريــــة لــــهــــؤالء
الـشــعـراء الــذين تـبــنـوا
هذه األفكار وعملوا على
ترسـيخـها في قـصائدهم
لـيـطلق عـلـيهم فـيـما بـعد
شعراء الشعر احلديث ...
وهــكــذا نـــرى أن الــشــعــر

السـيـمـا بـعـد أن نــقل الـتـجـربـة حـرفـيـا
الــــــشـــــــاعـــــــر أدونــــــيـس الـــــــذي قــــــام
باستـنساخـها من الغـرب وجاء بها إلى
بـالد الـعـرب وهي تـلـبس ثـوب قـصـيـدة
الــغــرب الــقــصـــيــرة وخــاصــة الــشــعــر
الـروسي بـعد احلـرب الـعا�ـيـة الثـانـية�
وظـهـور شـعـراء نـادوا بـحـريـة اإلنـسان
ونــبــذ الــعــنف والــعــبــوديــة واحلــروب
والدمـار الـذي حطم كل شيء جـميل في
احلـــيــاة.. ومن � صــارت لـــلــقــصــيــدة
احلـديـثـة مدارس واسـمـاء المـعة فـظـهر
شــعـــراء كــان لـــهم الــدور الـــكــبـــيــر في
حتــديث الـقــصــيـدة وجتــديـد هــويـتــهـا
وخــــصــــائــــصــــهــــا إذ امــــتـــازت
بـالــسالسـة والــبـســاطـة ومــنـهم
حـافظ ابراهـيم وعمـر أبو ريـشة
وأبـو الــقـاسم الـشـابي وسـمـيح
الــقـاسم وبــدر شــاكـر الــســيـاب
وفـــدوى طــــوقــــان ومـــحــــمـــود
درويش وصالح عـبـد الـصـبور
ومــيـخــائـيل نــعـيــمـة وبــشـارة
اخلــــوري وعـــــبــــد الـــــوهــــاب
الـــبــــيـــاتـي ونـــازك ا�الئــــكـــة
ورشـيــد مـجـيــد ومـؤيــد عـبـد
الـــواحــــد وجـــبــــران خــــلـــيل
جـبران وغـيـرهم..اضـافة إلى
عـشرات الـشـعـراء من اجليل
الـثـوري اجلـديـد الذي واكب
ا�ــتـــغــيــرات الـــســيـــاســيــة
واالجــــتـــمــــاعــــيــــة ونـــادى
بـالتـحرر واحلـيـاة الكـر�ة
وبـلوغ االهـداف اإلنـسانـية

الكبرى..
نــســـوق ذلك ونــحـن نــقف
عـــنـــد جتـــربــــة شـــعـــريـــة
مــعـاصــرة لــفـتت انــتــبـاه
الـــكـــثــيـــرين مـن الــنـــقــاد
والــــبـــــاحــــثــــ� إال وهي
جتـربــة الـشـاعـر ريـسـان
اخلــزعـلي� الــذي يـصف
جتربته الشعرية بالقول
في مـقـدمـة ديـوانه الذي
حـمل تأشـيـرة ( األعمـال الشـعـرية غـير
الـكــامـلــة )حتت عـنــوان( تـراكـم اجلـمـر

والزجـاج السمـيك كلهـا إشارات توميء
له بـالضـياع واحلـنـ� الى عالم آخـر قد
يـجـد فـيـه ضالـتـه وهـو مخـمـور بـاحلب

حد الثمالة ..
( الليلة...

اخيت الريح كثيرا...
لعل 

ظفائرها تأتي غيمة 
أومأت لها...

مالت 
واغتسل البستان بدمعي )..

هـكـذا اذن هو ريـسـان اخلزعـلي يـناجي
من يـحب ويـصــنع من ظـفـائــر حـبـيـبـته
غـيمـة قد ال تـأتي با�ـطر والـندى بل هي
تـغـتـسل بـدمـعه وسط بـسـاتـ� الـذكـرى

والرغبة العارمة....
لـقـد إستـطـاع الشـاعـر ريسـان اخلـزعلي
أن يـــعــــيـــدنــــا إلى مــــاكـــتــــبه شــــعـــراء
الـستـيـنـيـات والـسـبـعـيـنيـات من روائع
الــشـــعــر الـــذي جــســـدوا فــيه الـــتــنــوع
بـالوصف والـتعـبيـر والصـور وا�شـاهد
احلية �ا يجوس اإلنسان أي إنسان من
مـجـموعـة عواطـف ومشـاعر لـم تسـتطع
التعبير عنها إال من خالل قراءة قصيدة
عصماء لـشاعر مجنـون... وبعد هذا كله
يـريــد الـشـاعــر أن يـهـرب بــعـيـدا عن كل
مـأسـاته وجــنـونه فـيــدون اعـتـرافه في(

نصف مالمسة ) ...
( لهوت

وكان اللهو مفتونا بأخطائي.. 
لهوت وضاعت 

كل الواني واسمائي..) 
و�ــا تـقــدم نـقــول ان الـشــاعـر ريــسـان
اخلـزعــلي في( تـراكـم اجلـمــر والـنـدى )
إستـطاع أن يـأتي بوصف جديـد للـشعر
احلــديث وهــو أن يــجــمع مــا سـطــر من
الـعنـاوين في جـمـيع دواويـنه التي أراد
أن تظهر بـطبعتهـا اجلديدة وعلى شكل
أعـماال غـيـر كـامـلـة ضـمت ( الـلـيـلـة وما
بـعـدهـا وصوال إلى انـصـات عن بـعـد �ا
مـات من الـعـزف ) ...وتعـد هـذه األعـمال
إضـافـة نـوعيـة �ـسـيرة الـشـعـر احلديث
في بالدنـا الـتي شـهــدت تـطـورا نـوعـيـا

شق طريقه إلى روعة الكلمة والرؤى .
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بغداد

احلــديث الــذي واكــبــته مــوجــة عــارمـة
الــتــجــدد والــتـخــلي عـن قـيــود الــشــعـر
الـقـد� والـكالسـيـكي الـذي يـحـتـكم إلى
الـوزن والــقـافـيـة والــبـحـر وا�ــوسـيـقى
خاصـة بعد أن غـزت القـصيدة احلـديثة
مــيــادين الــشــعــر في الــبالد الــعــربــيـة�

غالف الديوان

بلد العميان
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صدام.......ولو عاد  لكانوا اول من يعدم  
العراق 40 ملـيـون نسـمه نـعجـز ان  نـصلح
الوضع بايدنا فقط هذا ا�وعود . لكل يصيح
اعــدم  ... اعـــدم بــالــشــوراع عــلــقــوا اجلــثث
اقــطــعــوا رؤؤس  و الـكــثــيــر من الــقـتــله في
السـلـطه نعـدم من الـفقـراء ال يـكفي مـا اضاع
صدام الـثمانـينات و الم حـصار الـتسعـينات
 و سـنــوات الـدعـاء و الــصالة يـالـلـه انـقـذنـا
خلـصنـا من صـدام بعـدها نـعود و�ـدح ايام
ا�قبور ... سخرية حقـا  احد الشباب مواليد
 2003يــنـشــر ايــام صـدام كــنــا و كـنــا  هـو
يـاغـبي ايــام صـدام �ـا كـان بـيـدك هـاتف و ال
ســـيـــارة حـــديــثـه  و انت جـــنــدي هـــارب من

اخلدمه و مقطوع االذن 
الـبـعض الخـر يـطـالب �ـوعـود جـديـدة اكـثر
قسـوة وبطـش من صدام دمـوي  تسـال ا�اذا
يجـيبك كـي يجـعل الوضع امـان  ماكـو  امان
مـاكـو??...... طـبـعــا انت تـطـلب حـاكم  دمـوي

كيف تامن على حياتك 
اتــمـنـى لـو نــصـلح نــعــمـر نــحل ازمـة ا�ــيـاه
والعقـار و كافة احلـقوق للـمواطنـ� ونكتفي

من الثوارات والدم والقتل 
فـي نـهــايــة احلــديث اقــول تــعــال يــامــوعـود
واقـــطع روؤس  مـن نـــاخت عـــلى الـــهـــواتف
الــنـقــاله ومـواقع الــتـواصل  وتــنـشــر الـبـدع
والـــفـــضـــائـح فـــقط  تـــعـــال نــــحن  ال نـــحب

االصالح نحب القتل والثورات الدموية 
�dLÝ« 5�(« b³Ž vHDB  - بغداد
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ديالى

نرحب بإسهام القراء وآراؤهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
�ا يتناسب مع اهمية ا�وضوعات وا�ساحة ا�تاحة

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

Z�HM³�« œ—Ë  u�
»«uM�« dHE�

وبـقي عـلى مـا كان عـلـيه حـتى عام 1963
واضطر في تلك ا�رحلة إلى مغادرة بلده�
مـتجها صوب إيران الشتداد الصراع ب�
الــشـيـوعــيـ� والــقـومـيــ� الـذين تــقـلـدوا
8 احلــــــــكـم بـــــــانــــــــقـالب نــــــــفــــــــذوه في 

فبراير/شباط من العام نفسه.
لـــكن اخملــابــرات اإليــرانـــيــة آنــذاك ألــقت
الـقـبض علـيه وهو في طـريقه إلى روسـيا
وسـلّمته إلى السـلطات العراقـية� فحكمت
عـلـيه احملـكـمـة الـعـسـكـريـة بـاإلعدام� لـكن
خـفف احلكم إلى الـسجن ا�ـؤبد. وأمضى
فـتـرة فى سـجن "نقـرة الـسلـمـان" الشـهـير
في محافظة ا�ثنى جنوب العراق� ثم نقل
إلـى سـجن احلـلــة الـواقع جـنــوب بـغـداد�
وهـــنــاك تـــمــكـن من الــهـــرب واالخــتـــفــاء

انواعه (انتازع االظافر� تقشير العيون�
االغـــراق بــالـــدلــو� اغــتـــصــاب زوجــات
وبنات السجنـاء امامهم الجبارهم على
االعـتـراف� وكل مـا يـقـشـعـر الـبـدن عـند
ذكره من ادوات واساليب تـعذيب) كلها
تـمأل ا�ـذكـرات والـشـهـادات والـتـقـاريـر
الـــســـريـــة الـــتي خــــرجت من ســـجـــون
اجلــــحـــيـم تـــلك� لــــيـــدون فـي ســـجالت
االجناز الصدامي جرائم ومجازر شتى
ابـتــدأت بـتـطـهـيــر حـزب الـبـعث مـرورا
بـانـتـقـامـات الـدجـيل وحـلـبـجـة وصـوال
لـلمـقـابر اجلــــــماعـيـة واالنفـال� نـاهيك
عـن ا�ــتــاجــــــــرة �ـــعــونــات االطــفــال
بــسـبب الــعـقــوبـات االقــتـصـاديــة الـتي
فــــرضــت عــــلـى الــــعــــراق عــــقب غــــزو

الكويت.
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لم تــرث الـــشـــعــوب طـــيــلـــة عـــقــود من
االنظـمة الـدكتـاتوريـة وحكم الـطغاة اال
الـدمـار واخلراب� فـمن حـكم صـدام الى
احـــتالل عــصـــابــات داعش االرهـــابــيــة
لبـعض ا�دن� شـهد الـعراق عـددا مهوال
من ا�قابر اجلماعـية� لضحايا االبادات
االجـرامـيـة والــوحـشـيـة بـحق ا�ـدنـيـ�
االبريـاء العـزل� رفاة مـتنـاثرة وهـويات
مـفقـودة وعـوائل تبـحث عن ذويـهـا ب�
ركـام االتـربـة ومــئـات اجلـثث الـهـامـدة�
هــنـا عـبــاءة امـرأة وهــنـاك عــقـال شـيخ
وبيـنـهم قـميص طـالب وجـانـبه طفل لم
يبلغ احللم� كـلهم ذهبوا ضحـية تقارير
االجـهـزة االمـنـيـة الـبـعثـيـة� عـلى أسس
طـائـفي وديـني وعـرقي وقـومي� لـنـكون
امــــام يـــوم واحــــد فـــقـط من أصل 365

لــلـــتــعـــريف بـــهــذه اجلـــرائم� وتـــقــد�
ومالحقـة كافة اجلـناة الـذين قامـوا بها

الى القضاء.
W�ö)«

لــيت صــدام يــعــود� جــمــلــة تـخــرج من
حنجرة شاب يرتـدي تيشرت رُسم عليه
صـورة لـهتـلـر� او يـضع صـورة لـصدام
عــلى احــد حـســابـاتـه الـشــخـصــيـة� او
يرتدي قـبعة جـيفارا� فـليته يـعود لكم..
كي تعـيشوا هـذا كله� وتـندمـوا على ما

تمنيتم.
ÍËUŽdJ - بغداد « W‡LF½ s‡O Š
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الطائفي في أغلب ا�ـناهج الدراسية
ومـحـو الـثــوابت والـقـيم الـوطـنـيـة �
هنالـك من التجـارب الدولـية في هذا
الشـأن منهـا جتربة الـيابـان في بناء
مـنـظـومــة تـربـويـة رصـيـنـة أسـسـهـا
بـــنـــــاء قــطـــاع الــتـــربـــيــة اوال � ألنه
الـــقــطــاع الــذي تــتــخــرج مــنه كــافــة

األجيال.
Z¼UM� tÐU²�

ومن هــنـــا فــأن عــلى الــدولــة وإدارة
كــتـابـة ا�ــنـاهج أن تــعـيــد خـطط في
كــتـابـة الــكـتب ا�ــدرسـيــة ألنـهـا أول
احـتـكـاك يالمــسه أبـنـائـنـا الـطـلـبـة �
الـقيـمة الـعـليـا تـكمن في بـنـاء هيـبة
الكوادر التـدريسية ألنـها تساهم في
تعزيز السلم اجملـتمعي ووحدة بناء
الــوطن واإلســتــقــرار أيــضـاً � حــيث
تـــعــتـــمــد الـــدول الــتي حتـــتــاج إلى
نـهـضـة أمـنـيـة عـلى تـطـويـر ا�نـاهج
الــتــعــلــيــمــيــة وتــبــذل كل الــدعم له,
لألهميـة التى ترتـكز علـيها الـنهضة
بجـمـيع أشكـالهـا� ومـنهـا األمن كون
ا�ـنــهج الـتـعــلـيـمي الـرشــيـد يـغـرس
األفــكــار الــتــطــويــريــة لــدى الــطالب
وينـمي فيـهم اجلانب الـوطني الذين
يصـبـحون فـيه قـادة الدولـة � يـعتـبر
ا�نهج التـعليمي الرشـيد هو محوراً
أساسي في تقـدم الشعـوب واحلفاظ

على أمـنها� � �ـا يحـتويه من تـعاليم
فـكـريــة تـسـهم في صــنـاعـة الـقـدرات
العقلية طويلة األمد التي من خاللها
تــســتـطــيع الــدولـة الــنــهـوض نــحـو
مـســتـقـبل أفـضـل وحتـقـيق األهـداف
ا�ــرجـوة � لــكن في مــسـألــة حتــقـيق
األمـن االجــتـــمـــاعي ال يـــتـــحـــقق في
نــاحــيـة واحــدة من نــواحي احلــيـاة
كــالـتــعـلــيم مـثـالً بل يـجب أن يــكـون
هـــنـــاك تـــوافـق في جـــمـــيع نـــواحي
احلـيـاة  من تـربـيـة وتـعـلـيم وعـدالـة
اجتمـاعيـة وجانب صـحي سليم � إذ
يعد األمـن حاجة أسـاسية لـلمـجتمع
اإلنـسـاني ومـوشـرا عـلى االسـتـقـرار

في البالد.
لــذا فـــإن مــنـــاهج الــتـــعــلـــيم قــادرة
وبــشــكل كــبــيــر عــلى حتــقــيق األمن
واالســـتــقــرار االجـــتــمـــاعي � هــكــذا
أصـبـح األمن االجـتــمـاعي الــهـاجس
األكـبـر في حـيــاة كل فـرد يـعـيش في

اجملتمعات البشرية.
فـــــــمـتى مــا بـلغ اجملــتـمع مــسـتـوى
عـالـي من الـسـكـيــنـة والـطـمـــــأنـيـنـة
واالســتـــقــرار � واحلــد من اخملــاوف
وقـتــهـا يـصـبح هذه اجملـتــــمع آمـناً
ويكـون قادراً عـلى أداء ا�ســؤوليات

الـــتي خلقوا  ألجلها ...
w³¼c�« ‰œUŽ - بغداد

ا�وعود انا ال  احتدث عن االمام ا�هدي عليه
الـــسالم  عـــجل الـــله فـــرجه االمـــام  ا�ـــهــدي
قــضـيــة  االنـســانـيــة جـمــعـاء � امــا ا�ـوعـود
ا�ـعــني به ا�ـقــالـة هـو حـاكـم عـراقي (رئـيس
دولـة) كمـا نـتـمى نـحن العـراقـ� رجل شـديد
صارم كثـير للـهو والشـهوات والقـتل والبذخ
حاكم موعود ياتي الينا بسيف الشدة وليس

سيف الرحمة.
نحن مشكلتنا ال نتقدم انا نعود الى الوراء  
كل مــواطن عــراقي خــاصــة الـذيـن يـنــعــمـون
بـخيـرات و حـصانه  تـراهم يـتحـسـرون على
ايــــام صــــدام ا�ــــقــــبــــور .. اخ .....لــــو  عـــاد
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 أتطرق فـي هذا ا�وضوع عن آفة هـتكت اجملتمع احلديث أال وهي
آفة األبتزاز األلكتروني .

في بداية اجملال الـتطوعي كانت عمليات األبتـزاز قليلة لدرجة حالة
أو حالـت� في األسـبوع ويـتم التـكيف مـعها وحـلهـا بأسـرع الطرق
�ـسـاعدة أعـضـائنـا ا�ـتطـوعـ� من مـحاربي األبـتـزاز وا�هـنـدس�

األجتماعي�.
امـا في اآلونة األخـيرة انـتشـرت هذه اآلفـة بشـكل كبـير جـداً األمر
الذي أجبـر احلكومة على وضع (قانـون اجلرائم األلكترونية) حتت
يـد النقـاش للـطرق والـتفعـيل (وفي ظل عدم تـشريع قـانون اجلرائم
اإللـكـتـرونـيـة فـإن الـتـكـيــيف الـقـانـوني أو الـوصف الـقـانـوني لـهـذه
اجلر�ـة  تطبق معه ا�ادة 452  من قانـون العقوبات العراقي رقم
111 لسنة 69 التي عاقبت بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات
كل من حـمّل شخـصاً آخـر بطـريق التـهديـد  على تـسلـيم أموال أو
أشــيـاء أخــرى دون إرادته والــعــقــوبـة تــصل إلى 10 ســنـوات إذا

ارتكبت اجلر�ة بالقوة واإلكراه).
 حـيث يقـوم ا�ـبتـز خالل عـملـيـة األبتـزاز بـترهـيب الـضحـيـة بنـشر
صـور خاصة لـه أو ملفـات مهمـة وسرية تـخص شرفة � سـمعته أو
وظيفته الـتي قد يتم فصله منـها � حيث يصر ا�بـتزّ للحصول على
أمـوال مـن الـضـحــيـة مـقــابل عـدم نــشـر الـصــور أو اإلفـصـاح عن
ا�ـلفـات أو احلصول عـلى الغرض الـغيـر أخالقي من النسـاء عامة
وباالخص الفـتيات (ا�ُراهقات) األمر الـذي أدى إلى انتحار الكثير
من الفـتيـات والبـعض � قـتلـهن من قبل ذويـهن بسـبب نشـر ا�بـتزّ

�علومات الضحية .. 
وزارة الـداخــلـيـة عـيـنت وكـالـتـ� لــلـعـمل عـلى حل حـاالت اإلبـتـزاز
اإللــكـتــروني (داخل الــعـراق) وهــمــا جـهــاز األمن الــوطــني وقـسم
اجلـرائم اإللكـتـرونـيـة في مـديريـة حتـقـيـقـات األدلة اجلـنـائـيـة وعلى
األرقــام  131- 533  عـــلى مــــدار الـــســـاعـــة وفي جـــمـــيع أيـــام

األسبوع .
رغم عمل الوكـالت� وجهدهم ا�بذول فبـعض الضحايا ال يتجرؤون
عـلى األتصال خـوفاً من اظهـار معلـوماتهـم أو كشفـها (األمر الذي
ال يـحـدث ابداً من قـبل الـوكالـتـ� فجـميع ا�ـعـلومـات سـرية) فـأنهم
يـتوددون إلى فـرقنا لـلعمل وحل عـملـيات إبتـزازهم حيث أن إحدى
فـرقنـا وفي سنة 2021 اتـمت حل أكثر من 270 حـالة إبتزاز في
عـموم العـراق أغلبـها في (الـعاصمـة بغداد) و�ـساعدتـهم � إلقاء

القبض على ا�بتزين بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة .
األهم في مـوضــوعي عـلى الــضـحــايـا عــدم ا�ـوافـقــة عـلى طــلـبـات
ا�بـتزّين والـرضوخ لـهم ابداً مـهما كـانت طريـقة تـرهيـبهم وكالمهم

ألنـهم بـالتـالي هدفـهم األساسي هـو التـرهيب
وجــعل الـضـحــيـة يـرضخ لــهم ويـوافق عـلى
جـمـيع طـلـبــاتـهم . ال تـعـطـوهـم مـا يـطـلـبـون
وتـواصـلوا مـبـاشـر مع إحدى الـوكـالـت� ..
لـلـعمـل على حل الـقـضـيـة بـأسرع وقت مع

اجلهات اخملتصة.
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البعض من ابنـاء بالدي لالسف اصبح لديهم جترد من االنسـانية وهذا امر خطـير حيث من فقدها ال
يسـتـحق احلـيـاة مطـلـقـا والسـيمـا بـعـد احلـادثـة االخيـرة الـتي حـدثت في احـدى اجلـامعـات الـعـراقـية
عندما قام احد طلـبتها بنحر حمامة ثم قـام بتصوير فعلته الشنـيعة  وعرضت على منصات التواصل
االجتـماعي الـفيس بوك. ال نـعلم االنـسانـية الى اين ذهبـت ينبـغي ان يحـاسب هذا الـطالب في اقصى
انواع العقوبـات لكي اليتكرر مثل هـكذا عمل سواء كان منـه او من غيره والنعلم با�ـستقبل مثل هؤالء
ان قامـوا بتـكوين اسرة كـيف ستـكون افـكاره مع اوالده ر�ا �ـارس معـهم نفس الـعمل ور�ـا ابنائه
يتـعلمون مـنه ومن افكاره ا�ـلوثة هذه االعـمال الوحـشية.ينـبغي بالبـالد تشريع قوانـ� حتمي احليوان
من بـطش االنــسـان كــونـهـا اتــسـعت مــثل هـكــذا اعـمـال كــثـيـرا وعــلى نـطــاق واسع مع تـوفــيـر مـأوى
للحـيوانات  الـسائبـة بدال من قتـلهم  مع توفـير ا�راكـز الصحـية والعـيادات اخلاصة بـهم نحن اطـلقنا
منـاشدتـنا عـبر هـذا ا�نـبر احلـر  ولكن لـكي ال نتـناسى بـالعـراق حتى االنـسان يـنحـر ويقتـل بدم بارد
وسط صـمت اجلمـيع.  لكن امـنيـاتنـا ان يرتقى االنـسان بـدرجات عـليا مـن االنسانـية ويـبتـعد عن هذه

االعمال الوحشية .. وكن انسان ثم كن. بعدها ما شئت
�wFOÐd�« ‚U²A  - بغداد

يـخـلـد هـذه الـذكـريـات االلـيـمـة� ويـعـيـد
لـلــذاكـرة األلم وا�ـواجع وأبــعـاد الـظـلم
الــتي عــاشــهــا شــعــبـنــا أبــان احلــقــبـة
الـدكـتاتـوريـة� وتـرفع ابـسط ا�ـطـالـبات
بـاحيـاء شـواهـد هـذه اجلرائم وتـخـلـيد
تضـحيات الـضحـايا� واالسراع بـاكمال
فــتح كـافـة ا�ــقـابــر اجلـمـاعــيـة واجـراء
مــطـابــقـة احلــمض الـنــووي مع عـوائل
الــضـحــايـا� النـصــافـهـم بـقـبــر يُـزار كل
حـــ�� وشــمــولــهم بــقــانــون مــؤســســة
الشهداء� بـاالضافة الى الـدور االقليمي
والـــدولي عـــبـــر ا�ــؤتـــمـــرات واحملــافل
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الـناقد العراقي إلى أنـها عزلة عمر وواقع
سـيــاسي لم تـعـد فـيه ا�ـواجـهـة والـتـمـرّد
أسـاس الـتـطـوّر الـشـعـري أو الـلـعب عـلى
الـعــاطـفـة� ولـهـذا جنـد أن الـتـغـيـيـر الـذي
حـصل في عام  2003بـالعراق كـان يندرج
ضـمن ا�ـتـغـيـرات التي تـأثـر بـهـا ا�واطن
الــعـربي الــذي لم يـعـد يــفـرح كـثــيـرا بـأي
مـتغيّر ألن النتـائج واحدة ما ب� السابق
والالحـق� ولم يعد يفـكر مثل ما كـان يفكر
الـشـاعر أو األديب في اخلـمـسيـنيـات وما

تالها من القرن ا�اضي..
وعـن دور احتاد األدباء في متابعة صراع
الـنـواب مع ا�رض� ومن مـثله من مـبدعي
الــعــراق ا�ــغــتــربــ�� يــؤكــد الــســرّاي أنّ
الّـــنـــواب زار االتّــحـــاد عـــنــدمـــا رجع إلى
الـــعــراق� فــاالحتــاد بـــيــته ومالذه� وكــان
وقـتــهـا مـا يـزال قـادرا عـلى الـتـحـرّك ولـو

بصعوبة.
ويــقـــول "أظنّ بــأنّ الــوطـن كــلّه ســيــكــون
مـفتوحا لـلنواب ووفق خيـاره ليحل ليس
فـي مــشــافي الـــوطن� إ�ــا فـي قــلــوب كل
الـعراقي�� لكن البيئـة الصحية ا�هيّأة له
في مــشــفـاه احلــالي هي بـيــئـة مــنـاســبـة
وجـيدة� واألمل أن يـتعـافى ليـعود لـبريقه
األدبـي والوطـنـي� رغم تـأثـيـرات الـسـن��

وقسوة حالته ا�رضية
مــظـفــر عـبـد اجملــيـد الــنـوّاب� هــو شـاعـر
عـراقي مـعـاصـر ومـعـارض سـيـاسـي بارز
ونــاقــد� تــعــرّض لــلــمالحــقــة وســجن في
الــعــراق� عــاش بـعــدهــا في عــدة عـواصم
مـــنــهــا بـــيــروت ودمــشق ومـــدن أوربــيــة
أخــرى. وصف بـأنه »أحــد أشـهـر شـعـراء
الـعراق في العـصر احلديث .«تـوفي ظهر
يوم  20شـهر أيار عام 2022 في الشارقة

بدولة اإلمارات العربية ا�تحدة..
اغـــفـــروا لي حـــزني وخـــمـــري وغــضـــبي
وكلماتي القاسية بعضكم سيقول بديئة 
البـأس اروني موقفـا اكثر بـذاءة �ا نحن
فـيه..وهل هناك اكـثر صدقـا من لسانه في
زمـن الـنـفـاق ..رحم الـله قـلم صـرخ بـوجه
كـل من حــــكم الـــعــــراق بــــقـــوتـه ورفـــضه
لواقعنا التي استمرت ترفض اخلضوع

رحم الله روحك.
w³OK� b�UŠ dO³Ž - بابل 

في الـفــتـرة من 1933 إلى 1945 شـغل
هــتــلــر مــنـصـب مـســتــشــار الــدولـة في
ا�انيا� ونفذ خالل هذه االعوام احملرقة
األكـــبــر عــلى مــدار الـــتــاريخ (مــذبــحــة
الـهولـوكـوست) الـتي قتل خـاللهـا اكـثر
من ستة مالي� يهودي� اعتقادا منه ان
الـيـهود كـانـوا سـبب هـز�ـة ا�ـانـيا في
احلـرب الـعـا�ـيـة االولى فـقـرر االنـتـقام�
علـما ان الـيـهود كـانوا مـكونـا اساسـيا
من مـكونـات اجملـتمـع اال�اني� لـيـصبح
بذلك من اعتى الطغاة الدكتاتوري� في
الــــعـــالـم� فـــكــــانت ضــــريـــبــــتــــهـــا دفع
تعـويضات ضـخمـة وخسارة مـساحات
هائلة من االراضي الـتابعة ال�ـانيا بعد
خــسـارتــهـا احلــرب� وتـوقــيع مـعــاهـدة
فــرســاي واجــبــار ا�ــانــيــا عــلى حتــمل

ا�سؤولية عن كل أحداث احلرب.
إستنساخ التجارب الدكتاتوريـة..!!

في الفـترة من  1979الى 2003 حاول
صـدام حـسـ� مـحـاكـاة جتـربـة الـنـظـام
الدكتاتوري في احلـكم� اربعة وعشرون
عـاما دخل فـيـهـا العـراق بـثالثـة حروب
اقليمية فقد فيها حوالي مليون انسان�
ســــواء فـي الـــــقـــــتـــــال او احلــــروب او
السـجـون او حمالت الـتطـهـير الـعرقـية
والدينية� كان مصابا بالعظمة ويسعى
للـحفـاظ على وجـوده بأي طـريقـة كانت
ومـهمـا بـلـغت حـجم اخلسـائـر� فـقاسى
بـــذلك الـــشـــعب الـــعـــراقي اشـــد انــواع
االبـادة والـظـلم والـتـنـكـيل� فـعـلى مـدار
عـقـدين من الـزمن اخـتـفى مـئـات االالف
في سـجـونٍ اليُـعـرف حـتى طـريـقـاً لـهـا�
لـتروى بـعـدهـا قصـص التـعـذيب بـأشد

يــواجه الــعــراق حـالــة من
عــــــدم اإلســــــتــــــقــــــرار
الـســيــاسي وحـتى
األمــــنـي � حــــيث
يعانـي اجلميع
من مـــوجـــات
اخلـــــــــــــوف
والـــــقـــــلق
وعـــــــــــــدم
االطـمـئـنا
ن �  حيث
� إهـــمـــال
الـــــــــــــــــــــدور
احلــــــــــيـــــــــوي
�ـــجــال الـــتــربـــيــة
والــتــعـــلــيم �ــا أدى إلى
تـدهـور أوضـاع الـعـراق الـسـيـاسـيـة
واألمنية وكل مجاالت احلياة
 �  فــــيـــــكـــــمن هـــــنــــا دور
اجلـــــامــــعــــات وا�ــــدارس
واإلعالم بـكل وسـائـله في
كيفية بث مفاهيم تربوية
ومـــــحـــــاربــــة اجلـــــوانب
السلبية التي حتول دون
أن يــــســـتــــقــــر األمن في
الـبالد � وهـنـاك حـقـيـقـة
البد أن نعـترف بها � إال
وهي تـــعـــزيـــز الـــنـــفس
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إن مـــســـألـــة الـــبــحـث عن اإلمـــام ا�ــهـــدي عـــلـــيه الـــسالم من قـــبل
األمــريـكـان� له أولـويـة كــبـرى ضـمن قـائـمــة األولـويـات في دخـولـهم
لــلــعــراق وهم وإن لم يــعـــلــنــوا صــراحــة عن هــذه ا�ــســألــة� إال أن

تصرفاتهم تدل على ذلك. 
فلـم يعـد خـافـيـاً عـلى أي مـتـابع �ـا يـجـري في الـسـاحـة أن امـريـكا
ومـنذ عـقـود من الـزمن تتـهـيـأ للـمـواجـهة احملـتـملـة مع حـركـة اإلمام
ا�هدي (عج) لذا فـقد جندت الكثير من األنـظمة واحلركات ا�نحرفة
امـثـال جــنـد الـسـمـاء وجـمـاعـة احـمـد احلـسن (ابـو كـويـطع) دجـال
الـبـصـرة ا�ـدعي ا�ـهـدويـة والـيـمـانـيـة وحـركـة ا�ـولـويـة والـصـرخـيـة
ومــنــــــظــمــات اجملـتــمع ا�ــدني ولــيس من الــصـدفــة انــتـشــار هـذه
احلـركـات وا�ـنـظـمــات في الـعـراق وبـوجــة اخلـصـوص في ا�ـنـاطق
الشـيـعة حـصـرا� وا�ا اتـــــــــاهم االمـر من امريـكـا البعـاد الـناس
عـن مـرجــعـيـــــــتـهم ا�ــرتـبــــطـة بــاالمــــــام ا�ــهـدي ا�ــنـتــظـر (عــلـيه

السالم). 
في ثمـانيـنات الـقرن ا�اضي أنـتج فيـلم يتـحدث عن تنـبؤات الـطبيب
الفـرنـسي (مـيشـيل نـوستـر آدامـوس) الـذي عاش قـبل نـحو (500
سنة) وقـيل انه تنبأ بكثير من األمور التي حدثت الحقاً� ومن ضمن
ذلك تـوقعـات رجل يخـرج في احلـجاز بـزي عربي يـطلق الـصواريخ
من احلجاز بـاجتاه أوربا� وهذا الـرجل الذي وصفه ـدامـوس نعتقد
نحن ان متـمثل باالمام احلـجة عجل الـله تعالى فـرجه فال احد غير
سـيـسـقط خـرافــة الـغـرب و�ال االرض قـسـطـا وعـدال� وبـذالك فـان
الــغـرب وأوربــا وامـريـكــا حتـديــدا يـصـدقــون مـثل هــذا الـتــوقـعـات�
وعـنـدمــا تـكــلم بـايـدن لـم يـتـكــلم من فـرا�� وا�ــا اصـحــاب الـدولـة
الـعمـيـقـة اطلـقـوا امـامه مـشروع االمـام ا�ـهـدي ا�نـتـظـر (عـجل الله

فرجه الشريف) الى الواجهة الرئيسية.
وقـال بــايـدن فـي لـقــاءه الـصــحـفي (أدركت أنــني أعــلم الـقــلـيل عن
تـفاصـيل اإلسالم� أعـرف الـقـليل ولـكن لم أعـرف الـفـرق� لم أعرف

اإلمام اخملفي وعليه وظفت بروفيسور).
الكالم الذي تكـلم به بايدن يدل على ان هناك اهـتمام بقضية االمام
في الدوائر االمـريكية وان هـناك اليـة او عمل او مشـروع يتم طبخه
داخل اروقـة اجهزة الَـمخـابرات االمريـكيـة حول هذا االمـام ا�نـتظر

عليه السالم. 
مئات التـحليالت السياسية �ئـات الكتاب واحمللل� عبروا من خالل
مقـاالتهم وكـتابـاتهم وسـطورهم ا�ـسهـبة عن اعـتقـادهم بأن الـسبب
األساسـي لتواجـد القـوات األمريـكيـة في ا�نـطقـة أما لـضرب إيران

أو تــهــديـدهــا بــهــدف ردعـهــا� امــا ســبب هـذا
الـتـواجـد الــعـسـكـري األمـريـكـي في ا�ـنـطـقـة
بـالنـسبة لـهم أ�ا هـو مواجهـة ظهـور ا�هدي
ا�ـنــتــظـر عــلـيـه الـسالم لــكي يــعـثــروا عــلـيه

ويقتلوه حسب وجهة نظرهم.

بغداد
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من يـلـقى نـظرة الى الـطـقس في الـلـيل ويرى الـبـدر مـنيـر والـنـجوم
تتاللىء في كبـد السماء ال شك بأنه سيقول ياحلظهم هدوء  ليلتهم
.لكـن حيـنـمـا يـسـتـيقـظ في الـصبـاح يـرى كـثـبـان من الـتـراب حيث
اصـبـحت األرض حـمـراء وكانـهـا بـسـاط احمـر �ـتـد في كل مـكان
.هـنــاك سـتـجــد إن ا�ـدارس وا�ـؤســسـات قـد اغــلـقت و� تــعـطـيل

الدوام الرسمي في عموم البلد .
لـكن �ــاذا كل تـلـك ا�ـعــوقـات الــتي تــعـيق الــعـمـل الـيــومي وتـوقف
التعامالت التجارية وتشل حركة احملال والشركات االقتصادي .

أال يوجد حل لتلك العواصف وهل من مواقف ضدها ? 
قـد يـقـول الـبعض هـي من عنـد الـله .آمـنـا بـالـله لكـن الله حـث على
الـزراعـة حـتى اجلـنـة فيـهـا ظالل واشـجـار كي يـجـلس حتت ظـلـها

اجلمع ا�ؤمن. اال يستطيع الله أن يظلهم بال ظل وال شجر ? 
لــكن قــدرته خــلــقت الــشــجــر حـتـى في اجلــنــة نــوعـا مـن اجلــمـال
والتنسـيق الرباني هو قادر عـلى ان يظلهم بال شـجر .نحن بحاجة
إلى األشـجار والـنخيل كـي تصد عـنا تلك الـعواصف الـتي ال تهدا

وال تنام .
نعم مشكلتنا هي التصحر فاين اجلهة اخملتصة من تلك ا�شكلة .
فلوال التـصحر �ا شهدنا تلك العواصف الترابية وهي إن أراد الله
هـبوبهـا حتى وإن كـان البلـد جنة من نـخيل واعنـاب �ا وصلت إلى
تـلك الذروة من الـشدة و�ـا أصبح مـنـاخ العـراق بتـلك القـساوة من

حر شديد وجفاف وعواصف .
لكل مشكلـة مناخية لـها حل ولها زمانـها ومكانهـا الذي تقف عنده
واحلل بـيـد اجلـهـات ذات االخـتـصـاص ا�ـنـاخي واالقـتـصـادي في

نفس الوقت.
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بــجـنــوبي الــعـراق حــيث عـمل في شــركـة
هـولـنـديـة� وفي عام 1969 صـدر عـفو عن
ا�ـعارضـ� فرجع إلـى الوظيـفة فـي مجال

التعليم مرة ثانية بعد أن فُصل منها..
مشوار الشهرة �ظفر النواب ..

تُـعتبر قصيدة "قراءة في دفتر ا�طر" التي
نـظـمهـا النـواب عام 1969 أولـى محـطات
الـشهـرة لديه� ليـنتقل بـعدها إلى مـساحة
أوسع فـي عـالم الــشـهــرة عـنــد اجلـمــهـور
الـعــربي بـنـظـمه مـلـحــمـة شـعـريـة حـمـلت
عـنـوان "وتريـات لـيلـية" الّـتي كُـتبت خالل
1972-1975 مؤكدا فيها التزامه التامّ
بــقـضــايـا الــعـرب الــقـومــيـة الــسـيــاسـيـة
واالجـتـمـاعـيـة� وأصبـح تغـنـيه بـهـا سـمة

ظاهرة في شعره..
لــيـشـتــهـر بـعــدهـا أكـثــر في نـظم الــشـعـر
الــسـيــاسي ا�ـعــارض والـنــاقـد لألنــظـمـة
الـــعــربــيـــة� دون أن تــأخــذه رحـــمــةً بــهــا
بــلـجـوئه إلى اسـتـخــدام مـفـرداتٍ جـريـئـة
جـدا� كما يقول في إحدى قصائده واصفا
حــكـام الـعـرب بــهـا "أوالد الـقــحـبـة! لـستُ
خــجـوالً حـ� أصـارحــكم بـحـقــيـقـتـكم� إن
حـظيرة خنـزير أطهر من أطـهركم"� ليطلق
عـلـيه بـعـضـهم لـقـب "الشـاعـر األخـطـر في

حركة الشعر العربي".
WOÝUOÝ bzUB�

فــرضـت قــصــائـــد الــنــواب الــســـيــاســيــة
الـهـجـائـية عـلـيه أن يـكـون "شاعـر الـغـربة
والـضـيـاع"� فـعـاش نـحـو 5 عـقـود طـريـدا
بـ� ا�ـنافي الـعربـية واألجـنـبيـة� متـوزعا
في أسـفاره ب� دمـشق وبيـروت والقاهرة
وطـرابلس واجلزائر واخلرطوم� وسلطنة
عُــمـان� وإريـتـريــا وإيـران وكـذلك فــيـتـنـام
وتـايـلـند والـيـونـان� وفرنـسـا وبـريطـانـيا
والــواليـات ا�ــتـحــدة� فـضال عن فــنـزويال

والبرازيل وتشيلي.
دأب الـنـواب على تـنـظيم ونـشـر أمسـياته
الـشـعـريـة بـالـعـواصم الـغـربـيـة وحتـديـدا
لـندن� وألـقى فيـها قصـائده الـكثـيرة التي
خــصــصــهــا لــلــقـضــيــة الــفــلــســطــيــنــيـة
وانــتــفــاضــتــهــا (1987 و2000) واحلثّ
على مقاومة االحتالل اإلسرائيلي� خاصة

قصيدته "القدس عروس عروبتكم".
وعن سـبب اختـيار الـنواب لـلعـزلة� يـشير

في الـعراق عمر السـرّاي.. ويُعلق السرّاي
عــلى اخــتــيـار الــنــواب دمـشـق مـســتــقـرّا
لـعـزلــته األخـيـرة بـالـقـول� "مـنـحـته أمـانـا
واطـمـئنـانـا� فـهي ا�ديـنـة ا�عـطـاء� فضالً
عن تـناغم أجـوائها ا�ـنفـتحة وا�ـدنيّة مع
روح الـشاعر الشفافة� وقد أُذِن لصوته أن
يـكـون حرّا صـادحا� لـيـعبـر عن مـكنـونات
قـصـائده� فـإن عالقة الـنـواب بسـوريا هي
عالقــة أصـيــلـة مـتــجـذرة� تــنـتـمـي لـلـحب

بأبهى صوره..
تــغـلــلت مــبـاد� الــشـيــوعــيـة إلى الــعـمق
الــفـكـري لـلـنــواب� فـدفـعـتـه لالنـتـمـاء إلى
احلــــزب الـــــشــــيــــوعي الـــــعــــراقي وقــــدّم
تـضـحـيـات كـبـيـرة في صـفـوفه وال سـيـما
بـعـد اإلطـاحـة بالـنـظـام ا�ـلـكي عام 1958

 في اصـبـوحـة يـوم �ـوت ورد الـبـنـفـسج
بـيد حمـد والريل يحمـله لم يأت صويحب
لـيــسـلم عـلـيـهم وبــكـاء االم البـنـهـا الـهـدل
..كـلــمـات الغـاني سـحـرت من عـاش بـزمن

النواب ..
 ولـد النـواب في بـغداد عام  1934لـعائـلة
شــيـعــيـة أرســتــقـراطــيـة من أصل هــنـدي
»تقدر الفن والشعر وا�وسيقى .«ينتمي
بـأصـوله القـد�ة إلى عـائلـة النـواب التي
يـنتـهي نسبـها إلى اإلمام مـوسى الكاظم.
خـالل تــرحـــال أحـــد أجـــداده في الـــهـــنــد
أصـبح حاكماً إلحدى الـواليات فيها. قاوم
اإلنـكلـيز لدى احـتاللهم للـهند فـنفي أفراد
الـعـائـلـة� خـارج الـهنـد فـاخـتـاروا الـعراق

فكان كانت حياته كعبارته االخيرة ..
(مـتعب� مـنّي وال أقوى عـلى حملي).. أربع
كــلـــمــاتٍ نُــشــرت عــلى صـــفــحــته �ــوقع
الــتـواصل االجـتــمـاعي "فـيــسـبـوك" كـانت
كـافــيـة لـيـخـتـزل بــهـا أحـد أشـهـر شـعـراء
الـعراق في العـصر احلديث مظـفر النَّواب
مـعـانـاته مع ا�رض� مُـراوغـا إياه دون أن
�لّ مـنه� وهـو عـلى أعـتاب الـتـسـع� من
عـمـره في عـزلته األخـيـرة ببـيـته الصـغـير
بــإحــدى ضــواحي الــعـاصــمــة الــســوريـة
دمــشق لــيـشــتـهــر بـعــدهــا أكـثــر في نـظم
الــشــعــر الــســيــاسي ا�ــعــارض والــنــاقـد
لألنـظـمـة الـعـربـيـة� دون أن تـأخـذه رحـمةً
بـها بلجوئه إلى استخدام مفرداتٍ جريئة
جـدا� كما يقول في إحدى قصائده واصفا
حــكـام الـعـرب بــهـا "أوالد الـقــحـبـة! لـستُ
خــجـوالً حـ� أصـارحــكم بـحـقــيـقـتـكم� إن

حـظيرة خنـزير أطهر من أطـهركم"� ليطلق
عـلـيه بـعـضـهم لـقـب "الشـاعـر األخـطـر في

حركة الشعر العربي".
فــرضـت قــصــائـــد الــنــواب الــســـيــاســيــة
الـهـجـائـية عـلـيه أن يـكـون "شاعـر الـغـربة
والـضـيـاع"� فـعـاش نـحـو  5عـقـود طـريـدا
بـ� ا�ـنافي الـعربـية واألجـنـبيـة� متـوزعا
في أسـفاره ب� دمـشق وبيـروت والقاهرة
وطـرابلس واجلزائر واخلرطوم� وسلطنة
عُــمـان� وإريـتـريــا وإيـران وكـذلك فــيـتـنـام
وتـايـلـند والـيـونـان� وفرنـسـا وبـريطـانـيا
والــواليـات ا�ــتـحــدة� فـضال عن فــنـزويال

والبرازيل وتشيلي..
دأب النواب على تنظيم..

الوطن ا�بتلى..
»uFA�« VO¼dð

يُــــمــــثل الــــوطن ا�ــــبــــتــــلى بــــالــــطــــغـــاة
وبــالــدكــتــاتــوريــات وتــرهــيب الــشــعـوب
مـشكـلة الـنواب� لـذلك أصعب مـا �كن أن
�ــرّ به اإلنــسـان هــو الـرحــيل عن وطـنه�
فـكيف بـالشـاعر� والـنواب لم يـغادر بالده
اعـتـبـاطـا إنّـمـا الـتـضـيـيق ا�ـسـتـمـر عـلى
حتـــركــاته ونــشـــاطه الــوطـــني دفــعه إلى
اخلــروج� لــيــصــنـع من صــوته وكــلــمــاته

مالذات هائلة للثورة.
لـو وجـد النـواب مـتّـسعـا صـاحلا لـلـعيش
في مـوئل طفولـته وحياتـه �ا غادر� ولظل
مــغـروزا فـي تـربــته وطـيــنه األوّل� وا�ـهم
كــمـا يـقــول هـو: (لـلـشــاعـر ألف جـواز كي
يــصل الـقـلب)� كــمـا يـقـول عــضـو ا�ـكـتب
الـتنفـيذي لالحتاد الـعام لألدبـاء والكتاب

أناديك... ويضيع صوتي
مع ضجيج آالمي
أنت يامن بكيت حبه

�ا يعادل حلظات أشواقي
ما أروع الليل يضمني معك 

قطوف أمنياتي
أقلب صورك شوقا

وند� همسك يضم آهاتي
أحببتك هبة السماء

وأجمل مالكي
أحببتك عمرا

عشقتك روحا تالزمني
بعد ا�مات

سأكتبك للدنيا قطوف عطر
ال تفارق روحي مبسما 

بك......ومعك....
وألجلي أنت 

ند� أشواق تكتحل بها أحالمي
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يا حبيبا تعطرت بك روحي 
فصرت النور لعيوني
والنبض في قلبي
بك الدنيا ازهرت 

والعمر أيامه معك جتملت 
بدونك شمعة عمري

انطفأت
كن لروحي.. ند�ا

ولقلبي من اإل�ان قطوفا
بضوء عينيك أبصرت الفرح

نعيما
و بأنفاسك تنهد صدري الهواء نقيا

هل يتعافى فؤادي شوقا..?! 
وأنت ما فارقت خيالي حلما

أشتاق لك همسا
كم أحبك.....!!

يا من سكنت الروح سرا
ألنك دبيب الفرح في جسدي....

والصدق في إ�اني
والوحي ا�رسل من ربي

ا�ـدرب حـكيم شـاكر .. في الـسـابق عنـدما
كــنـا نــحـضــر مـبــاراة في مــلـعب الــشـعب
كـانت حـتى اجلريـدة �ـنوع تـدخل وانتم
الـتي يـتـذكـر هـذا التـفـتـيش يـعـلم �اذا ...
لــذا يـجـب عـلى االحتــاد اتـخــاذ اجـراءات
صـارمـة وتـفـتـيش دقـيـق اثـنـاء ا�ـبـاريات
وا�ـقـصـر يـجب ان يـعـاقب في كل ا�العب
ثم ان هــذه األلـعـاب الــنـاريـة والــدخـانـيـة
بـاتت امـرا قـد�ـا الن في أوربـا اصـبـحت
كــرة الـــقــدم هي مــتــعـه يــدخل الــشــخص
ويـقـضي وقت جـمـيل ومـشـاهـده كـرة قدم
حـديثـة .. وهنا نـقف عند ثـقافة اجلـمهور
الــعـــراقي والــذي مــازال يــهـــتف بــالــسب
والـشـتـائم ان كـانت ضـد الـفـريق اخلـصم
او عـلى العب معـ� او على احلـكام وهذه
ايـضا يجب ان تترصدهـا اجلهات االمنية

.. ويتحملها االحتاد ..
wFOÐd�« ‰œUŽ - بغداد 
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عـنــدمـا كـنـا نـشـاهــد مـبـاراة نـادي الـقـوة
اجلـوية ونادي الشرطـة في ملعب الشعب
الـدولي كـانت هنـاك حاالت سـلـبيـة كثـيرة
مـــنــهـــا االلــعــاب الـــنــاريـــة والــدخـــانــيــة
وا�ــفــرقــعــات الــقــابــلــة لالنــفــجــار كــذلك
االعـتـداء على ا�ـدرب الكـبـير حـكيم شـاكر
بـقذفه بـلوح مـن اخلشب وسـبقـتهـا ايضا
اعـتـداء بـحـجـر في مـبـاراتـهم مـع الـطـلـبة
وايــضـا في مــلـعب الــشـعب وايــضـا عـلى
ا�ــــدرب حـــكــــيم شــــاكـــر .. وفي مــــبـــاراة
الـشـرطة شـاهدت رئـيس االحتاد الـعراقي
لـكـرة القـدم الـكابـ� عـدنان درجـال يـحمل
الــهــاتف ويــتـكــلم ولـم يـتــأخــذ اي اجـراء
خـالل االحـداث الـتي جــرت في ا�ـبـاراة ..
امـا من ناحـية اخرى يـتحمل أمن ا�العب
عن مـا حدث وكيـف دخلت هذه ا�ـفرقعات
والــقــنــابـل الــصــوتــيــة وكــيف دخل لــوح
اخلـشب وقبلها احلجر والذي تعرض لها
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Z�U½dÐ∫ لقطات من (كالم الناس) في محافظة واسط

وجهني قائالً : أسـمك موجود وأنت على
ا�الك مـنـتـسب وتـتـقـاضى راتب مـتـطوع
من عام 2014 ولغـاية 2016 أنت التعلم
رواتبك يستلموها وحاسبيك ( فضائي )
.واكـد اخلــالـدي (ســتـكــون لـنــا مـنــاشـدة
بـإسـم هـذا ا�ــنـتــسب ونـخــبـر مــسـؤولي
وزارة الـدفــاع بـذلك .. جــنـدي لم يــتـسـلم
رواتـــبه �ـــدة 3 ســـنــــوات � وهــــنـــاك من
يتسلمها وا�سك� حاسبيه( فضائي ) .
× لـنـا لــقـاء ثـانـي بـعـد مــضي ثالثـة أيـام
قضـينـاها بـ� أهلـنا في مـدينـة الكوت ..
واحللقة القادمـة ستكون عن اآلثار وهور

الدملج وغيرها من أمور .
فـــــريـق الـــــعــــــمل ضـم كـالً من : اإلعـــــداد
والتـقد� : عـلي اخلالـدي � مخـرج ومدير
تصويـر: عمر اجلـابري� تصـوير : أسامة
ا�ـفـرجي : Drone عـلي الـطـرف�
�ا�تـابعـة الصـحفـية :
ســـــــــــــــعـــــــــــــــدون
اجلابري�ا�ون
تـــاج : عـــمـــر
مـــــــظــــــــفـــــــر
وأدريــــــــــــس

الكعبي.

V�Uſ v×{
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اخملرج السـوري يتابع تصوير ا�سلسل الكوميدي (قرار
وزيـر) عن نص مـن تـألـيـفه�ويـشـار� في الـعـمل: جـرجس

جبارة� سوسن ميخائيل� ويتألف من ثالث� حلقة.

ÍbOF��« ”U¹

الشاعـر والكـاتب العراقي تـلقى تـهاني االوسـاط الثقـافية
لـفوزه بـجائـزة خلـيفـة التـربويـة بدورتـها اخلـامسـة عشرة
في دولة اإلمارات الـعربية عن مجموعته الشعرية ا�وجّهة

لألطفال (أعلى من كل األشجار).

 wÞd'« bLŠ√
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كربـالء ويظهـر فيـها من الـيسـار ا�مثل
ا�ـرحـوم مـحـمد ربـاط واالسـتـاذ ضـياء
الـــنــصــار واالســتــاذ نـــاطق خــلــوصي
وا�ـــرحــــوم االســـتـــاذ عــــزي الـــوهـــاب
واالســتــاذ ا�ــرحــوم نــعــمــة ابــو ســبع
وا�ـــرحــوم مـــحـــمـــد اخلــويـــطـــر وانــا

صديقكم محسن فرحان) .

نشر الفنان الـرائد محسن فرحان هذه
الصورة في صفحته في (فيسبوك)ط-

وكتب موضحا:
(وصـــلــــتـــني هـــذه الـــصـــورة من االخ
صــــادق ابــــو ســـبـع من كــــربالء� وقـــد
الـتــقـطت في تـلــفـزيـون الــعـراق اثـنـاء
تــصــويـر مــســرحـيــة اخلالص لــفــرقـة

 d�UŽ 7¹¬
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الــســاحــلــيـــة الــفــرنــســيــة والــذي
يستحضر هـذا العام أسماء كبيرة
في تاريخ ا�وسيقى.الفيلم اجلديد
هو األحدث لألسترالي باز لورمان

{ كــــان (أ ف ب) - اهــــتــــزت كـــان
األربعـاء على وقع الـعرض الـعا�ي
األول لفـيـلم "إلفـيس" في ا�هـرجان
الـســيـنــمـائي الــعـريق في ا�ــديـنـة

جـديــدة سـتـعـمل عـلى
طــرحــهـا خـالل الــفــتـرة

ا�ـــقــبـــلــة� وقـــد اســتـــقــرت
بـــالـــفــــــــعـل عــلـى األغــنـــيــات

وتـــعـــمـل عـــلـــــــــيـــهــــا في الـــوقت
احلالي).

وحول حتـولهـا للغـناء في الـفترة
األخــيـرة أوضـحت بــأنـهـا (حتب
هذه اخلطوة مثل التمثيل تماما

ولـكـنـهـا جاءت فـي الوقت
ا�ـنـاسب وهي سـعـيدة
بـــرد فـــعل اجلـــمـــهـــور
حــول األغــنـــيــات الــتي
تـقــــــدمـهـا والـتي تـعـبـر
مــــــن خـاللــــــــــــهــــــــــــا عـن

الفتيات).

انتبه لـعالقتك مع شريـكك وجتنب تفـاقم ا�شاكل.يوم
السعد االربعاء.

qL(«

تـرغب فـي احلـصـول عـلى �ــتـلـكــات جـديـدة� جتـنب
التبذير .رقم احلظ.9

Ê«eO*«

تـوجه الـكـثـيـر من الـضغـوطـات في مـجـال عـمـلك.يوم
السعد االثن�.

—u¦�«

بــعض قـــرارات األيــام ا�ـــاضــيـــة قــد جتـــعــلـك تــنــدم
اليوم.رقم احلظ.2

»dIF�«

حتتاج إلى أن تـكون حاسـما في قراراتك.يـوم السعد
الثالثاء.

¡«“u'«

ر�ا تشـعر أنك كنت متـسرعًا جدًا �فـأكتشف اخلطأ
وتعلم منه.

”uI�«

قـد ينـقل صـديق مـقرب مـنك بـعض الـشائـعـات حاول
ان ال تفقد أعصابك.

ÊUÞd��«

الـضغط الـذي تتـعرض له في وظـيفـتك يجـعلك تـشعر
بالرغبة للجلوس مع نفسك.

Íb'«

ال تــقـــبل أي شيء تــســمــعه الـــيــوم حــتى تــتــأكــد من
احلقائق بنفسك.

bÝô«

تـمــيل لـتــنـاول الــطـعــام أو الـشــراب �ـفــرد�� مـا قـد
يسبب خالفات مع العائلة.

Ë«b�«

من احملـتـمل أن تـكون أي مـعـلومـات تـتـلقـاهـا مبـالـغًا
فيها إن لم تكن خاطئة.

¡«—cF�«

قـد يـدفـعك الـصراع الـداخـلي في الـشك في كل شئ
حولك.

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الكلمات التي تقرأ وتكتب أفقيا

وعموديا في الوقت ذاته:
1- غزوة اسالمية
2- فتي وناضج
3- مدينة مصرية

4- سيالن الدم من االنف

 الــتــشــكــيــلي الــعــراقي افــتــتح له
مــعـــرض اســتـــعــادي عــلـى قــاعــة
ا�ـتــحف الـوطـني األردنـي لـلـفـنـون
اجلـمـيلـة بـعـمان مـنـتصف الـشـهر
28 آيار . اجلاري ويتواصل الى 

ا�ـتـرجم الـعــراقي صـدرت له عن دار ا�ـأم�ـون لــلـتـرجـمـة
والـنشـر ترجـمته لـكـتاب (الـسِّحـر عنـد األقوام الـسامـيّة..
أصـوله وتـطوره) �ـ�لفه كـامـبل طومـسـون . متـناوال نـشأة
الـسَّحـر وكـيف ترسـَّخت األفـكار وا�ـعتـقـدات الشـيـطانـية
في عـقول الـناس مـتـتبـعًا مـراحل انتـقالـها من جـيل آلخر

منذ ثالثة آالف سنة حتى اليوم .

الــوزيـر االردني األسـبـق والـفـقــيه الـدسـتــوري اسـتـذكـره
مفـكرون ومثـقفـون أردنيـون في حفل تـأب� أقـيم في قاعة

ا��تمرات با�ركز الثقافي ا�لكي بعمان.

الـكـاتـبـة الـعــراقـيـة وقـعت امس اجلـمـعـة ضـمن فـعـالـيـات
مـنظـمـة احتـدى في مـعرض بـغـداد الـدولي لـلكـتـاب قـصة
(بندق والـسندباد) بامسية لدعم اطفال مرضى السرطان

ومرضى العظم الزجاجي.

UMŠ oO�—

الــبــاحث الــنــفــسي الـعــراقي ضــيــفــته االربــعــاء ا�ـاضي
جمعيـة الثقافة ا�ندائية في مقرها بـعنكاوة بامسية ثقافية

بعنوان (حتليل الشخصية في علم النفس).

ريهانا

 ÍËUMF�« rOKÝ ≠ qÐUÐ

اقامت كلية الفنون اجلـميلة بجامعة
بـابل ا�ـعــرض ا�ـشـتـرك لـلـطـالـبـتـ�
بـتـول ايـاد وتبـارك كـر� الـطـالـبـت�
في ا�رحـلة الـثالـثة في قـسم الفـنون
الـتــشـكـيـلـيـة والـذي افــتـتـحه عـمـيـد
الكلية عامـر صباح ا�رزوك بحضور
تدريـسيي الـكلـية والـطلـبة وعدد من
الـشــخـصـيــات الـفـنـيــة واالكـاد�ـيـة
وضم ا�عرض اعمال كرافيك ورسوم
ا�ـتنـوعة الـتـقنـيـة تنـاولت مـواضيع
الــــــبـــــورتــــــريـه وبـــــعـض اعــــــمـــــال
ا�ــســتــشــرقـ� بــاســتــخــدام االلـوان

الزيتية والرصاص .
ويـاتي ا�ــعـرض ثـمــرة اجنـاز الـعـام
الــــــدراسي2022/2021 وفي اطــــــار
تـــوجه  عــــمـــادة الــــكـــلـــيــــة في دعم
ا�ــواهـب وتـشــجــيــعــهــا وعــطــائــهـا

الفرصة لتعبير عن ذاتها.
الى ذلـك قــدم  طــلـبــة قــسـم الــفــنـون
ا�سرحية في الكلية عرضا مسرحيا

في ا�ــنـظــومــة االدائـيــة  في خـوض
جتــربـــة جــديـــدة في اســلــوب االداء
ليسـلط الضـوء على معـاناة الفـني�
خـلف الكـوالـيس وعـرضـها لـلـنـقاش

احلــــــاصـــل بــــــدايــــــة الــــــعـــــــــرض
و�ـــازجـــته ا�ـــفـــاجـــئـــة بـــادائـــيـــة
تــفــــــاعـلــيــة غـيــر تــقـلــيــديـة في زج
مـصـمـمي الـتقـنـيـات ومـديـر ا�ـسرح
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في حلقـة من برنامج(كالم الـناس ) الذي
تقدمه قناة (الشرقية) كانت له زيارة الى
مـحـافـظـة واسـط حـيث � اجنـاز تـقـريـر
استقـصائي عن ا�ـشاكل و ا�عـاناة التي
يواجههـا الباعة في سـوق الكوت �ركز
ا�ــديـنــة � وحتــديـداً فـي سـاحــة الــعـامل
الـشـهيـرة وشـارع ( الـشـيـشـان ) لـلـبـاعة
اجلوالـ� أصحـاب البـسطـات والعـربات

التي يسترزقون منها .
 وعن ذلك قال مقدم ومعـد البرنامج علي
اخلــالـدي لـ( الــزمــان ) (اجنــزنـا تــقــريـر
إستقصـائي داخل سوق الكـوت الشعبي
في شــارع الــشــيــشــان � وكــان تــصــويـر
احلـلــقـة بــالـبث ا�ــبـاشــر لـنــقل مــعـانـاة
وهـمـوم أبـنـاء الـكـوت الـكـرام � والـكـثـير
مـنـهم حتـدث لـكــامـيـرات الـبـرنـامج وفي
قلوبهم هم كبير � وشكاواهم أكثرها عن
الشـبـاب العـاطـل� عن الـعـمل وكذلك عن
إســتــفــحــال ظــاهــرة تــعــاطي اخملــدرات
بـــأنـــواعـــهـــا � وحتــــدثـــوا عن ســـوقـــهم
الشـعـبي ا�سـمى بـ ( شـارع الشـيـشان )

وسط مركز ا�دينة ).. 
وقـال مـواطن من حي الـشـرقـيـة (أمـورنـا
هـــنــا في شـــارع الـــشــيـــشــان تـــعــبـــانــة
ومـحاربـ� من قـبل الـبـلـديـة والـشـرطة �
كل أسبوع يشنـون علينا حـملة إلجبارنا
�ـغـادرة بـاب رزقـنـا جـمـيـعـاً � ويـفـرغون

الـشـارع الـذي هـو بــاألصل مـغـلق التـمـر
فيه الـسـيارات عـدى سـيارات الـدولة) .×
مـضــيـفـاً ( نــريـد ان نــعـرف من حــكـومـة
الـكـوت مــاذا تـريـد مــنـا و�ـاذا حتــاربـنـا
بأرزاقـنـا .. وهي مـاذا قدمت لـنـا .. حتى
مفردات الـبطاقـة التمـوينيـة تسرق عـلناً
�ا�ـواطن يــتـســلم احلـصــة نـاقــصـة � لـو
نتابع سجالت وكـالء الغذائيـة والطح�
نرى 4-5 أشهر الـناس التتسـلم احلصة
الغذائية ). وأوضح أحد ا�واطن� قائالً
: هنـاك شبـاب حـكمـوا باإلعـدام واخرين
بالسجن � بـسبب خروجهم بـالتظاهرات
الــســـلــمــيـــة بــاحملــافــظـــة أو في قــضــاء
العزيزية . موضحاً ( احلملة التي طالت
الشـباب الـتشـريني سـببهـا مقـتل ضابط
شرطة على يـد مجهولـ� � قتل والنعرف

من الذي قتله وسبب لنا الفتنة) .
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وثائر تـشريني أكـد لنا أن( ثـورة تشرين
إنطـلقت من هـذا الشـارع بعـد مداهـمتـنا
من قبل الـشـرطة والـبـلديـة � ومـنعـنا من
العـمل في هـذا الـسوق الـشـعـبي � وعلى
أثـرهـا قـام الـشـاب الـتـشـريـني ( وسـام )
رحـمــة الــله بـإضــرام  الــنـار في جــسـده
وفــارق احلـــيــاة أمــامـــنــا ولم نـــســتــطع
إســـعــــافه لــــشـــدة احلـــروق فـي أنـــحـــاء
جسده). مشـيراً أن (الشهـيد وسام كانت
لديه عربة دفع يدوية لبيع اخلضروات �

وهو صـاحب عـائـلة واليـوجـد لديه راتب
حـــكــومـي .. أضــطـــر لإلنـــتـــحــار حـــرقــاً

للخالص من ا�الحقات).
× وأوضح مــواطن آخـر (أوالً أقــول عــبـر
قـنـاة الــشـرقـيـة ( قــطع األعـنـاق وال قـطع
األرزاق ) هنا بالسـوق الشعبي هذا ترى
الـعــجـائب ..! الـشــرطـة وبــعض الـدوائـر
احلكوميـة حتاربنا عـلى أرزاقنا � ال�لك
شئ باحملافظة عدى اجلنـسية العراقية).
ومواطن شاب قـال ( أنا ومـعي مجـموعة
شبـاب خـريـج� من اجملـمـوعـة الطـبـية �
باقـ� مـنذ سـنوات بال تـعـي� وال نـعرف
مـصـيــرنـا � قـدمــنـا عـدة طـلــبـات لـغـرض

التعي� في بغداد .. لكن دون جدوى).
وبـ� شــاب من أهـالي الــسـمــاوه قـائالً :
(أنــا جـــئت من مــحـــافــظــة ا�ـــثــنى ألجل
الـعـمل في الـبـنـاء � ووضـعي تـعـبـان من
الــعــواصف الــتــرابــيـة الــتـي أثـرت عــلى
عيوننا ونحـن نعمل ألجل احلصول على
لقمـة العيش � واألجـر الذي أحصل عـلية
هو 15 الف ديـنـار أصـرف مـنـهـا �ـأكـلي
اليومي والباقي أوفره لعائلتي .. ولوهو

مبلغ قليل لكن احلمد لله )
وأكـــد مـــواطن صـــاحب بـــســـطـــة لـــبـــيع
اخلضروات والـفواكه (احلـكومة احملـلية
وعدتـنـا ببـديل عن هـذا الـسوق الـشـعبي
(الـشــيـشــان ) إنـشـاء مــسـقــفـات حــديـثـة
وتـتــوفـر فــيـهــا اخلـدمــات لـنــا ولـلــنـاس

وشـكى لـلـبـرنــامج شـاب كـان عـسـكـري (
فـــضـــائي ) قـــائال ( قـــدمت لـالنـــضـــمــام
2014و� لــصـــفـــوف اجلــيـش في عــام 
قــبــولي وأدخــلـــوني في دورة في مــركــز
تدريب النعمـانية .. وبعـد أنتهاء الدورة
قــالــو لـي روح لــلــبــيت ونـــحن نــخــبــرك
بــاإللــتــحــاق � وبـــقــيت من ســنــة 2014
وحلـــد عــام 2017 بـــالـــبـــيت دون عـــمل
أنتظر عودتي للجيش � وقمت با�راجعة
لـقيـادة الـقـوات الـبـريـة في مـطـار ا�ـثنى
بالعاصـمة بغـداد � وأخبروني أن أسمي
مـــامــوجـــود ).مـــؤكــداً (وفـي عــام 2019
راجــعت مـــرة ثــانــيــة لــلـــقــوات الــبــريــة
وأخــبــروني :راجع الــفــرقــة 11 وبــاشـر
بـالــدوام � وذهـبت �ـقــر الـفــرقـة في بـاب
ا�ـعـظم � وهـنـاك أخــبـروني أنت مـنـقـول
20با�وصل � وسافـرت للموصل للفرقة 

لـلـفـرقـة قــالـو أسـمك مـامـوجـود
أيــــــضـــــاً .. ثـم عـــــدت
لــلــقــيــادة الــقــوات
الــــــــــبــــــــــريـــــــــة
وبــواســـطــة
ضـــــــــابط
بالـقـيا
دة

ا�تبـضعـ� � لكن حلد اآلن هـذا ا�شروع
لم يرى النور .

أمـا الـطفـل مؤمـل قـال : أنا وأخـي نعـمل
بـهــذا الـسـوق نــحـمل ( جــنـبـر مــتـنـقل )
بــســيط نــبــيع فــيه بــعـض احلــلــويـات �
ومـردودي ا�ـالي كل يـوم من 25 الى 30
الف دينار واحلمـد لله � ودراستي تكون

بالليل يومياً .
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 وقـــالت ســـيـــدة (ولـــدي حـــكم عـــلـــيه 7
سـنـوات بــسـبب اخملـدرات .. وعـائــلـتـنـا
فقيرة التملك شئ � ودخول اخملدرات من
احلدود للكـوت ينفذهـا بعض ا�سؤول�
ولـــــيس أوالدنـــــا لــــكــــنـــــهم ضـــــحــــايــــا
لــــلــــمـــــخــــدرات). وعــــقب اخلــــالــــدي ان
(اخملدرات أصـبـحت آفة تـفـتك بالـشـباب
والشابات كذلك � ونحن تكـلمنا عنها في
حـلـقة سـابـقـة لـلـبـرنـامج � إليـجـاد خـطة
لـلــقـضـاء عــلى ظـاهــرة دخـول اخملـدرات
وتعـاطـيـهـا � ا�فـروض وجـود مـصـحات
للمتعاط� وعودتهم للحياة وأن يكونوا

شباب صاحل� وجيدين). .
اما ا�واطن حـميد خريج 2015 ومعدلة
79 دون عـــمـل � أضـــطـــر لـــلـــعــــمل بـــيع
الـكـلـيـنـكس في عـربـة جـوالـة � وعـجز

عن ا�ــراجـعــات وبــقى عـاطل
عـن الــــــوظـــــــيـــــــفــــــة

احلكومية .

عـائــلـة بــريـســلي الـذي تــوفي عـام
42عـامـا بـعد 1977عن عـمـر يـنـاهـز 
انـــــزالقه فـي عــــالم اإلدمـــــان عــــلى
اخملــدرات.وأفـادت حـفــيـدته رايـلي
كـيــو الــتي صـودف تــواجــدهـا في
مـهرجـان كان لـتـقد� أول فـيلم من
إخــراجــهـــا بــعــنــوان "وور بــوني"
األسـبــوع ا�ــاضي� إنــهـا شــاهـدت
الــفــيــلم مـع والــدتــهــا لــيــزا مـاري
بــريـــســـلي� وجــدتـــهـــا بــريـــســيال
بـريـســلي.وقـالت لـلــصـحـافـيـ� إن
الــــفــــيـــلـم زاخـــر بـ"الــــكــــثـــيــــر من
الـصـدمـات الـعـائـلـيـة والـصـدامات
بــ� األجــيــال. لــقــد كـانـت جتــربـة
قـويـة لـلغـايـة".وأصـبح لـورمان من
ب� األسـماء ا�ـفضـلة في مـهرجان
كــان الــســيــنـمــائـي� بـعــد أن أذهل
النقاد بظهوره األول كم خالل فيلم
?1992كما "ستريـكتلي بـالروم" عام 
افـتتح ا�ـهـرجان مـرتـ� مع "موالن

روج" و"غاتسبي".
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الناقـد ا�غـربي صدر له كتـاب (هجـرة التفـكيك إلى الـنقد
الـعربـي ب� الـكونـيـة والتـحـيز.. دراسـة في أ�ـاط التـلقي
ورهـانــاتــهـا) عن دار فــضــاءات لـلــنــشـر والــتّــوزيع.ويـقع

482 صفحة من القطع الكبير. في
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بــعــنـوان (مــا وراء الــكـوالــيس)  من
تـالــيف واخـراج الــتـدريـسي مــحـمـد
عـــبـــــاس حـــنـــتــوش � وهـــو عــرض
تــــفــــاعــــــــــلي جنـح في الــــتــــمــــويه

مع ا�ــتــلــقـي الي يــصــبح من ضــمن
كادر الـعمل .ا�ـسرحـية عـرضت على
مـــســـرح احلـــر الــــريـــاحي في قـــسم

{ لـوس اجنلوس - وكاالت -تخطط الفنانة العا�يةالفنون ا�سرحية.
ريـهانـا لـلعـودة إلى بـلدهـا األصلـي بربـادوسكي
تــعـيـش يع بـرفــقـة طــفـلــهــا الـذي وضــعـته مــنـذ
حـوالي األسبـوع ونـصف� ووالـد طفـلهـا مـغني

الراب آيساب روكي.
وبــحــسب مــا نـقــلت مــصـادر صــحــفـيــة فـإنَّ
ريـهـانا قـررت ذلك من أجل مـصـلـحة طـفـلـها
ا�ـولــود حـديــثـاً� حــيث إنـهــا حتب بالدهـا�
وتـرغب في أن يــكـبــر طـفــلـهــا هـنـا�� وأن
تـمنـحه الـتـجـربة نـفـسـها الـتي مـرّت بـها
وعـاشـتـهـا في طـفـولـتـها قـبل أن تـدخل

عالم األعمال التجارية.
ومن ا�ـرجـح أن تـمـضي ريــهـانـا في
لــوس أجنـــلــوس األشـــهــر الـــثالثــة
ا�ـقبـلة� لـتعـود وتـنتـقل بعـدها إلى
مـنـطــقـة الــبـحــر الـكــاريـبـي وفـقـاً

لصحيفة (ذا مورر).

jÒD�ð U½UN¹—

U¼bKÐ v�� …œuFK�

صـاحب أعـمـال نـاجـحـة من بـيـنـها
"رومــيـو أنــد جــولــيــيت" و "مـوالن
روج".ويــــؤدي الـــنـــجـم الـــصـــاعـــد
30عــــامـــا أوســـ� بـــتـــلـــر الـــبـــالغ 
شـخـصـيـة إلـفيس
بــــــريـــــســـــلـي� مع
تـــــكـــــهـــــنـــــات من
ا�ـــتـــابـــعـــ� بـــأن
مــــهــــرجــــان كــــان
ســــــيـــــرفـــــعـه إلى
مـــــصــــاف كــــبــــار
الـنــجـوم.ويـشـارك
في الــفـيــلم أيـضـا
الـــــــنـــــــجـم تـــــــوم
هـــــانــــكـس بــــدور
مـــــديـــــر أعـــــمـــــال
بـريــسـلي� الـسـيئ
الـــــــســــــــمــــــــعـــــــة
الــكــولــونــيـل تـوم
باركر.ولقي العمل
تـرحـيـبـا حـارا من

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

عـلى حــرصت الـفـنــانـة أيـ� عـامـر
تـهـنئـة شقـيقـتـها وفـاء عامـر بعـيد
مـــــيالدهـــــا الـــــذي وافق 25 ايــــار

اجلاري.
حـيث نـشــرت عـامـر مــجـمـوعـة من
الـصور لهـا بصـحبـة شقـيقـتها من
مختلـف األعمار لهمـا� وعلقت على
الصـورة موجهـة رسالة لـشقيـقتها

قائلةً: 
(كل ســنــة و انــتى طــيــبــة يــا ست

الكل ياللى مفيش منك ).
كمـاكشفت ايـ� عن أحدث أعمـالها

القادمة.
وأكــدت وفــقـــا �ــوقع الــفن بــأنــهــا
(حـاليـا بصدد الـعمـل على أغـنيات
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كـنتُ قـريـبـاً من أن أُصـطـدَم بـاخلـبـر احلـزين� في حـال لـو
جنـحت خـطة الـعـراقي ا�ـدعـو شـهـاب أحـمـد شـهـاب الذي
ألقت القبض عليه الـسلطات االمريكـية وهو بصدد االعداد
الغـتــيـال الــرئـيس األمــريـكي األســبق جــورج دبـلــيـو بـوش
صاحب حـرب تدمـير الـعراق استـناداً الـى أكاذيب سـاقها
مع كـولن بــاول وبـتــغـطــيـة من تــوني بـلــيـر وبـعـض اقـطـاب
احلكـم الرسـمي والـثـانـوي بـالـعـراق اليـوم� بـشـأن أسـلـحة

الدمار الشامل ا�زعومة.
غــبي وجــاهل وإرهــابي مَن يــفــكــرُ بــاغــتــيــال بــوش االبن�
وصمة العار التي ال تُمحى من تاريخ الواليات ا�تحدة� وال
جتـاريـهــا جـر�ــة الـقـاء الــقـنـبــلـة الـنــوويـة عــلى نـاكـازاكي
وهــيــروشــيــمــا في الــيــابـــان. في الــعــراق� فــعل بــوش من
الفـظائع مـا يفـوق الهـجوم الـنووي� مـعلـوم التـأثيـر �ديات
يـقـيـسـهـا الـعـلم� ذلـك انّ تـدمـيـر جـيـلـ� في األقل� ونـسف
مـرتـكـزات أقـدم بـلـدان ا�ـنـطـقــة وتـركه لـلـمـجـهـول في قـلب
الـشـرق األوسط هـو جـر�ـة ال نـهـايـة �ـديـاتـهـا� مـهـمـا كـنّا

متفائل�.
 يجب أن ندعو الـله أن يطيل عمـر بوش االبن ليشـهد يوماً
بعـد يـوم� بل سـاعـة بـعـد أخـرى� الـفـشل الـذي زرع بذوره
في العراق� وأصبح من الـعسيـر وربّما من ا�سـتحيل على
اإلدارات االمـريـكـيـة ا�تـعـاقـبـة ان تـصـحح مـا خـطّه رئـيس
كان أداة واضحـة بيـد خالصة الـشر في األر�� ولم يكن
في دمـاغه ذرة تـفـكـيـر في تـدبـر أمـر الـعـالم وسالمه� وهـو
الذي كان قد أرسل لتوه جيشه الى حرب أفغانستان على
وقع هـزة كــونـيـة نــتـجت عن اعــتـداءات احلــادي عـشـر من

سبتمبر.
ليـكن أمـام ذاكـرة االمـريـكـي� دائـمـاً� هـذا الـشـخص الذي
سـاق ابــنـاءهم الـى مـذبــحـة احلــرب في الـعــراق� ثم جـرى
تسلـيم البلـد لقـوى أخرى أفادت من غـباء بوش وزادت في

توريطه حتى تمكنت من البلد.
يــجب أال تُــطـــوى صــفــحــة بــوش االبن بـــهــذه الــســهــولــة�
فـالــرصـاصــة الــتي أراد ذلك الــعـراقي أن يــرديه بــهـا هي
رحمة ال يـستحـقها. فـضال عن انهـا في السيـاق اإلنساني
عمل إرهابي� ألنّ أبـناء الـعراق لـيسوا إرهـابيـ� ومَن يشذ

. بينهم فوزرُه على نفسه اليوم وغداً
ليكن عمر بوش االبن طويالً� وكذلك عمر أداته السيئة بول
بر�ـر� لـيتـعـذبا بـالـفشـل األمريـكي الـتاريـخي في الـعراق�
والذي كان من نتاجهما حـصرا� وال تتحمل إدارة أمريكية

الحقة أية مسؤولية �ا اقترفته يداهما اآلثمتان.
لـيـكن بـوش االبن شـاهـداً عـلى نـكـسة االحـتـالل األمريـكي
الذي كـانت نـتائـجه تـشبه الـعـاصفـة الـترابـيـة التي يـتـسلل
حتت جــحـــيــمــهـــا� حــ� تــهب عـــلى بــغـــداد� االرهــابــيــون
واللـصـوص والـقـتـلـة واجملرمـون وقـطّـاع الـطـرق والـعمالء�
وحـ� تـنـحـسـر وتـزول� يـكــون أولـئك ا�ـارقـون جـمـيـعـاً قـد
اســــــتـــــقــــــروا فـي أمـــــاكــــــنـــــهـم و راقـت لـــــهـم األجـــــواء .

هناك مـئات وآالف البرامج التـعليميـة التي تعلم معـها مليارات مـن البشر. بيد ان
ا�ـبدع� فـيهم لم يتـجاوز حـفنة آالف. لـقد تقـدمت البشـرية من خالل ابداع الـقلة
القـليـلة من أبـنائـها� ولم يـكن زمالء الـتعـلم معـهم سوى فـرق كومـبارس! في ذات
الـوقت لم يـشـكل الـقـسم األكـبـر من ا�ـعـلـمـ� اكـثـر من قـنـوات نـقل �ـيـاه ا�ـعـرفة

واالبداع ا�نتجة من قبل غيرهم.
”بـتـلك السـهـولة? بـالـطبع ال. مـا الـعمل لـكن هل ان أمـر  جتاوز “الـتـعلـيم البـائر

اذن� وما هي اشتراطات حتقيقه?
من الــسـهــولـة �ـكــان ان جنـيب بــأن تـلك االشــتـراطـات هـي فـلـســفـيــة وأخالقـيـة
وحـضـاريـة وسيـاسـيـة وتـربـويـة ونـفسـيـة واقـتـصـاديـة واجـتمـاعـيـة وثـقـافـيـة! لكن
الـصــعـوبـة تـكـمـن في مـا نـعـنــيه بـتـلك االشـتــراطـات بـالـعالقـة مـع تـعـلـيم االبـداع

واالبتكار الذي لم يتقدم شعب دونه� وكيفية ذلك.
االشتراطات الواجبة من أجل تعليم ا�بادرة واالبداع:

اال�ـان ا�طـلق بـأن احليـاة تـسـير دون تـوقف� ومن ال يـتابع سـيـرهـا سيـنـتهي به
األمـر الـى التـخـلـف. هـذا االمر يـتـطـلـب دوام الـسبـاحـة عـكـس تيـار تـقـدم الـزمن�

وبعكسه يجرفه سيل مائه الدافق.
الـتعـايش مع دوام تـعلم مـا هو جـديـد ألنهـا سنـة احليـاة الـتي تمـوت ح� يـتوقف
تـطـورهـا. من ال يأتي بـجـديـد فـليـس بجـديـد عـلى احلـياة� ومن لـيس بـجـديـد على
احلياة يـصبح �ـاضيه عـبئـاً عليـها. اجلـديد في احلـياة تخـلقه ا�ـبادرة ويـخترعه

االبداع� وليس هناك من شرط بديل من أجل التقدم.
ا�ـبـادرة �ـكن أن تسـتـثـيـرها الـتـربـيـة واحلـاضنـة االجـتـمـاعيـة عـمـومـاً� واالبداع

يحفزه التعليم والتوجيه الصحيح.
ان بـرامج التعليم/ التـعلم عليها ان تقـوم في مقرراتها وأسالـيب اختباراتها على

فحص درجات حتفز ا�تعلم� على االستعداد للمبادرة والتمكن من لالبداع.
ان شـروط اشغـال الـوظائف يـجب ان ال تـقـبل بغـيـر شـروط االستـعـداد للـمـبادرة

فكراً وسلوكاً� والتهيؤ لالبداع.
ان مـا تقـدم من اشتـراطـات يتـطـلب اعادة نـظـر جذريـة في مـناهج وطـرق الـتعـليم

والتدريس: أهدافاً ومحتويات وطرق تعليم واختبار.
دور الدولة في ادارة تعليم ا�بادرة واالبتكار:

تـشــكل الــدولـة االطــار الـســيـاسـي والـتــشـريــعي الدارة اجملـتــمع وبــنـائه. وبــهـذا
اخلـصـوص فـإن ادارة الـتـعـلـيم تــكـتـسب أهـمـيـة أسـاسـيــة. فـالـتـعـلـيم يـحـدد في
مخرجاته� أسس بناء وتطوير اجملتمعات. فهو الوسيلة الى بناء اذن وليس الغاية

في ما �نح من شهادات وما يسطر من أرقام خريج�.
و�ـا كانت احلـياة فـي تطـور دائم والشـعـوب في تنـافس مـستـمـر� يصـبح الـتعـليم

اجليد في مخرجاته وقيمه ا�ضافة ا�تنافسة هدفاً أساسياً في ادارة الدولة.
ولكن ماذا يتوجب على ادارة الدولة بخصوص ادارة تعليم ا�بادرة واالبداع?

عـلى الدولـة ان تقوم عـلى اعتـماد ادارة اقتـصاديـة تؤمن التـنافس االقـتصادي ال
سيـما على مستـوى السوق احمللي في عـناصره وميـكانيكـياته� وحتديداً في قواه

البشرية.
رعـايــة الـتـوازن بــ� الـكـفــاءة االقـتـصــاديـة لـســوق الـعـمـل ومـا تـفــرزه من عـدالـة

اجتماعية� والتي تقوم في جانبها األساسي على فاعلية عنصر العمل.
استـثمار الريع االقـتصادي في مـوارد الدولة في ايجـاد بنى حتتـية تشكل أسس

تعليم ا�بادرة واالبداع في مناهجه ومحفزاته وكفاءة مخرجاته.
االبـتـعـاد عن حتـول مـؤسـسـات الـدولـة الى مـخـازن الستـيـعـاب حـمـلـة اخلـريـج�

ومقاه لقضاء الوقت واللهو والعمل غير ا�نتج ا�نافس.
اعتـمـاد أسس اجلـدوى االقـتـصاديـة واحلـوكـمـة االدارية فـي مؤسـسـات الـقـطاع

العام وا�شاركة في نتائج االعمال من قبل العامل�.
رفع شعار: ماذا أسـتطيع اجنازه� بدالً من: ماذا أعرف وماذا أحمل من شهادة�

في مجال التعليم ومخرجاته.
دعم مـؤسـسات الـتـعـليم وفق جنـاحـاتـها في مـخـرجـاتهـا ا�ـنـعكـسـة في اجنازات

خريجيها.
الـرعايـة اخلاصـة �ئـات اآلالف من خـريجي الـشهـادات �ن ال يجـدون عمالً� في
تـطـويــر تـأهـيل� وتـسـهــيل تـطـبـيق� ورعــايـة تـأسـيس �ـشــاريع� ومـرافـقـة دعم في

ا�راحل األولى للعمل.
في الـلـحظـة التي انـتـهي منـهـا من كتـابـة ا�قـال� هاجـمـني على
شاشة هـاتفي خبران: األول� اسعار صرف الدوالر الذي
يــقــارب 1500 ديــنـــار عــراقي� بـــعــد ان كــان الـــديــنــار
3.3 دوالر� واخلـبــر الـثـاني� الــعـراقي الــواحـد يــعـادل
ضـبط الـنـزاهــة لـعـشـرات حـاالت اخملــالـفـات ( والـتي

ستنتهي� كالعادة� عند حدود اخلبر!)

 fJOKH²½ l� ÊËUF²�« —«dJð w� Vſd¹ ô —UJÝË_« vKŽ ezUŠ Ãd��
–أنـــهى { كـــان (فـــرنـــســـا) (أ ف ب) 
اخملـرج اإليــطـالي بـاولــو سـورنـتــيـنـو
رحـلــته مع نــتــفـلــيـكـس إذ أعـلن خالل
منـاظرة أقيـمت الثالثاء في مـدينة كان
الفـرنسيـة �نـاسبة الـذكرى اخلـامسة
والـــســـبــعـــ� النــطـالق مــهـــرجــانـــهــا
الــســـيــنــمــائي أنه لـم يــعــد يــرغب في
الـتــعـاون مع مــنـصـة الــبث الـتــدفـقي�
مشدداً على أهمية حضور األفالم على

الشاشات الكبيرة في دور العرض.
وقــال ســورنـــتــيـــنــو احلــائـــز جــائــزة

2014عـن فـــيــلـــمه (ال أوســـكـــار عـــام 
غرانـدي بيليتـسا) خالل حلقـة نقاشية
عن (مستقبل السينما) أقيمت الثالثاء
وشارك فـيها إلى جانب مـخرج� كبار
آخـرين كـغـيـيـرمـو ديل تـورو وكـوسـتا
غافـراس وكريستيان مونغيو  ”أعتقد
أن (إخــراج فــيـلـم لـنــتــفـلــيــكس) لـيس

شيئاً سأفعله مرة أخرى.
وكـان فــيـلـمـه (إي سـتـاتــا ال مـانـو دي
ديو) (يد الله) الذي شارك في مهرجان
الـــــبــــنــــدقــــيــــة الـــــســــيــــنــــمـــــائي في

ايلول/سبتمبر 2021 ويتناول فاجعة
شخـصـية هي وفـاة والديه مـتـسمـم�
بـأول أكــســيـد الــكـربــون� عُــرض عـلى
نتـفليـكس ولم يُطـرح في دور السيـنما

في فرنسا. 
وقـال سـورنــتـيـنـو الــذي أخـرج أيـضـاً
”من بـطـولـة مـسـلـسل “ذي يـانغ بـوب
جــود لـو “لـقــد جـرّبت وســائل عـرض
عــدة� وأخـــرجت أفالمـــاً لـــلــســـيــنـــمــا
ولــلــتــلــفــزيـون� ولــكن مــا أفــضّــله في
احملصـلة هـو إخراج األفالم بـالطـريقة

التـي كـنت أفـعل بـهـا ذلك في الـبـداية�
إذ ال نشـعـر بـكل قوة قـصّـة مـا إال على
شـاشة كـبيـرة. واعتـبر أن (الـتلـفزيون
لـيس ا�ــكـان ا�ـنــاسب ألعـمـال كــبـيـرة
وجمـيلة). وتوقّع أن (يـتعب الناس من
مـــشـــاهـــدة األفـالم في مـــنـــازلـــهم وأن

يعاودوا الذهاب إلى دور العرض).
أمـا اخملــرج ا�ـكـســيـكي غـيــيـرمـو ديل
تورو الـذي يـتعـاون مع نـتفـلـيكس في
عدد مـن ا�شـاريع� فـأكد أنه (مـتـصالح
مع التـغيّـرات احلاصـلة في مـا يتـعلق

بـطريقة عرض األفالم). مشدداً على أن
(ا�ـهم هـو سـرد الـقـصص. وسـأل (هل
نــــنـــاقـش حـــجم الــــشـــاشــــة أم حـــجم

األفكار?).
ورأى ا�فـوض العام للمـهرجان تييري
فـر�ـو أن (ا�ـعـركة الـتي سـيـخـوضـها
اجلمـيع تتمثل أيـضاً في إتاحة عرض
األفالم التـي تنتجهـا ا�نصات في دور
الـسـيـنـما). عـلـمـاً أن أنـظـمـة مـهـرجان
كـان ال تتيح لألفالم الـتي لم تطرح في
دور السـينـمـا الفـرنسـيـة ا�شـاركة في

ا�ــسـابــقــة. وأعــرب فــر�ـو مــراراً عن
تــمــنـــيــاته بــتـــغــيــيــر هـــذه الــقــاعــدة
وخصوصاً أن أهم اخملرج� ما عادوا
يــتـرددون في الـتــعـاون مع ا�ــنـصـات�
كمـارتن سـكورسـيزي وجـ� كـامبـيون
مع نتـفليكس وقريباً ريدلي سكوت مع
آبل� وأن عــادات ا�ــشــاهـــدين تــشــهــد
حتــوّالً. إال أن دعـــواته ال تـــزال تـــلــقى
مــعــارضــة أصـــحــاب دور الــســيــنــمــا
الفـرنسـي� األعـضاء في مـجلس إدارة

ا�هرجان. 


