
شـهـدته مـحـافـظـة الـنـجـف االشـرف ومـركـزها
همـة في اختـصاصات راكـز ا الـذي يعـد من ا
ركز يقوم بأجــــراء اكثـــــر القلب . علمآ بأن ا

من (( 20)) عملية قسطرة يوميآ .
ركز شهد ركـز (( عنبر )) بـأن ا وأشـار مدير ا
ــعــقــدة في أجــراء واحـــدة من الــعــمــلـــيــات ا
الـتداخل القسـطاري  اجراؤها الول مرة في
الـــعـــراق . لـــفــتـح انــســـداد كـــلي ومـــزمن في
ن عن الـطريق الـعكسي الـشريـان التاجي األ

من الشريان النازل األيسر .
واضـاف عنبر .. ان الطرق التقليدية لم تنجح
ـا ادى الى اجــرائـهـا عن فـي هـذه احلـالــة . 
فـتوح تـداخل جـراحي الجراء عـملـيـة القـلب ا
اال انـنـا وبـتـوفـيق من الـله جنـحـنـا في أجراء
الـقـسـطـرة بـالطـريق الـعـكـسي لـتـجـنب أجراء
ــا وفــر لــلــمـريـض الــكـثــيــر من الــعــمــلــيــة 

ضاعفات . ا
ــتــمـيــزه الـتي ومن الــعــمـلــيـات الــنــوعـيه وا
ركـز اوضـــح عنبر ان مـريضاً عمره شـهدها ا
81 سنة يشكو من توسع الشريان االبهر
ــرض يــصــيب كــبـار الــسن الــبــطــني وهــذا ا
ويــحـتــاج الى تـداخل جــراحي يـتـضــمن فـتح
الـبـطـن وان اجـراء مـثل هـكـذا عـمـلـيـة يـتـرتب
ـريض عـلـيـهـا مـضـاعـفـات جـمـة قـد اليـقـوى ا
عــلى حتـمـلــهـا لـكــونـهـا مــحـفـوفــة بـاخملـاطـر
ونـسـبـة الـوفـاة فيـهـا عـالـيـة جدآ . ومن خالل
عـمليه يطلق عليها (( أم الدم )) بسد الشريان
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حلــضــور حــفل الــتــوقــيع مــشــيــرا الى
االجنـازات الـتي حـقـقـهـا الـيـاسـري ابان
تـولـيه رئاسـة هيـئة الـنزاهـة وجرأته في
ـلف الـفسـاد بـرغم حـسـاسـية الـتـصـدي 
الظروف التي رافقت عمله. وعلى هامش
احلـفل ايـضا وزع الـيـاسري كـتـاب ثالث
بـعـنوان (اطـروحات عـمـليـة في مـكافـحة
ـؤلف على نـفقته الـفسـاد) الذي طـبعه ا

اخلاصة. 
ويــتـضـمن الـكـتــاب ابـرز احملـطـات الـتي
مـرت بها رحلة الـياسري مع احلرب على
الـــــــفـــــــســـــــاد ودوره فـي صـــــــيـــــــاغــــــة
ـكــافــحـة (االســتــراتـيــجــيــة الـوطــنــيــة 
الـفساد) وقد تـوجت اطروحاته الـعملية
فـي هـذا اجملــال مـنــذ الـعم 2015 حــيث
اقــتـرح لـلـمــرة االولى الـيـات قــانـونـيـة
لــلـحـد من الـظـاهـرة واســتـئـصـال شـأفـة
الـفاسـدين. وبهـذا الشـأن فان احـصائـية
حـصــلت عـلـيـهـا (الـزمـان) تـشـيـر الى ان
مـجموع القضايا التي حـققت فيها هيئة
الــنــزاهــة لــلـمــدة من 9 نــيــسـان 2015
ولــغـايـة 9 نــيـسـان 2018 بـلغ 29348
تهم احملال من الهيئة قضية وعدد ا
الـى محاكم التحقيق بلغ 23917 متهما
وعـدد القضايـا التي احالتهـا الهيئة الى
مـحكـمتي اجلـنح واجلنـايات بلغ 5939

قضية. 
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امـا االمـوال العـامة احملـافظ عـليـها فـبلغ
مـجـمـوعـها خـمـسـة تـرليـونـات ومـائـت
وسـتـة وسـبـعـون مـلـيـارا وتـسـعـة عـشـر
مـلـيـونـا واربـعـمـائـة وسـتـة االف ومـائـة

وثمانية عشر دينارا. 
كـما اسـتقدم الـياسري الى الـهيئـة نوابا
ووزراء ومــحـافــظـ واعــضـاء مــجـالس
محلية ومديرين عام ووكالء وزارات. 
وعـودة لـلـكـتـابـ احملـتـفى بـصـدورهـما
فــان االول بـعـنـوان (بـحــوث مـعـمـقـة في
اجلـنـسـيـة) وهـو عـبـارة عن سـلـسـلة من
مجموعة بحوث تتعلق بقانون اجلنسية

ؤلف فـي مدد مـخـتلـفـة مدفـوعاً اعـدهـا ا
بـالـتـحـول الـكـبـيـر في قـانـون اجلـنـسـية
الــعـراقـيـة الـدائم لـعـام  2005ومـا تاله
مـن سن قــانــون اجلــنـــســيــة اجلــديــد –
الـنـافذ  –لـعـام 2006 االمـر الـذي اوجد
حـــاجــة لـــتــســـلــيط الـــضــوء عـــلى هــذا
الـقـانون سـدا لـلفـراغ واتـمامـاً لـلفـائدة.
وتـكمن اهمـية الكـتاب في تنـاوله لثالثة
امــور تــعــد االبـرز واالخــطــر في قــانـون
اجلـنـسـيـة وهي كل مـن ظـاهرة ازدواج
اجلـنسـية وظـاهرة الالجنـسيـة والثـالثة
ــرأة  –االم ــدى امــكــانــيــة ا تــتـــعــلق 
ـتـزوجــة بـأجـنـبي في نـقل جـنـسـيـتـهـا ا
الــوطــنـيــة الى اوالدهــا. وقـد الــقت هـذه

الــظــاهـرة بــظاللـهــا عــلى ارض عـدد من
الـدول العربـية بينـها لبنـان ومصر التي
اصــدرت قـانــونــهـا في هــذا الـشــأن عـام

.2011
وكــمـا في الــكـتــاب االول فـان الــيـاسـري
اعـتمد منـهجا علمـيا حتليلـيا مقارنا في
كـتابة الـثاني الذي  التـوقيع عليه في
ـنـاسبـة ذاتـها مـسـاء يوم اجلـمـعة 15 ا
شـبـاط اجلـاري وجـاء بـعـنـوان (الـزواج
اخملـتلط بـ القـانون الـعراقي والـقانون
ية رصـينة ـقارن). ويـعد دراسة اكـاد ا
من حــيث الـبـنـاء واالطـار الـعـام ونـطـاق
الــبــحث واهــدافـه ومــشـكــلــتـه. وتــنـاول
الــكـتـاب مـشـروعــيـة هـذا الـزواج وآثـاره
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شـاركت فـيـها نـحو 600 دار نـشـر تـمثل
34 دولـة. واشاد بـالزوار الـذين حضروا
ؤلف عـازيـا الـسـبب الى سـعـة عالقـات ا
ؤلف وكتـابيه اللذين ووسط احـتفاء بـا
طـبـعـا بحـلـة قشـيـبـة اصطف اجلـمـهور
بــانـتـظـار احلــصـول عـلى نــسخ مـوقـعـة
ـؤلف مع بـعض مــنـهـمـا فـيـمـا تــبـادل ا
اصــدقـائه ومــعـارفه كـلــمـات الــتـرحـيب.
وقـــال احـــدهم (لـــيس اجـــمل مـن اجنــاز
كـتـاب وليس ثـمة حـدث مـدعاة لـلسـعادة
اكـــثــر من اقــبـــال الــقــراء عــلـى اقــتــنــاء

مطبوع). 
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ـركــز الـعـراقي لـلــتـنـمـيـة وهــنـأ رئـيس ا
ـؤلف مشيدا االعالمـية عدنـان السراج ا
هـنـية ورصـانـة دراساته ازاء بـسـيـرته ا
ـشاكل اجملـتمعـية. كما قـضايا تـرتبط با
عــبـر احـمـد عــبـد اجملـيــد رئـيس حتـريـر
(الــزمــان) عن شــكـره لــلــمــؤلف لــدعـوته
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وقع رئـيس هيئة النزاهة السابق حسن
الـــيــاســري اثـــنــ من كــتـــبه وذلك في
جــنـاح مــنــشـورات احلــلـبي احلــقـوقــيـة
ــعـرض بـغــداد الـدولي لـلــكـتـاب. وهـو
تــقـلــيــد دأبت دور الـنــشــر الـبــارزة عـلى
ــؤلـفـ والـكـتـاب في تـنــظـيـمه لـكـبـار ا
اطـار االحتـفاء بالـكتاب وتـشجيع الـنشر
ـعـرفـية ومـنـهـا الـدراسات في احلـقـول ا
احلـقـوقـية. وحـضـر حفل الـتـوقـيع جمع
ـثقف واالعالمي ورجال القضاء. من ا
وعــــد مـــســـؤول اجلـــنــــاح في حـــديث لـ
(الـزمان) هذا احلفل حدثا مهما بالنسبة
عنـية بنشر ـنشورات الدار الـلبنانـية ا
الــكـتب الـتي تــتـنـاول جـوانب حــقـوقـيـة
وقــضــائـيــة. واضــاف (ان الـدار تــشـارك
ـعرض بـغـداد الدولي لـلـمرة الـسـابعـة 
لـلــكـتـاب). وعـبـر عن سـعـادته بـالـنـجـاح
ـعـرض بـهـذه الـدورة التي الـذي حـقـقه ا
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اتـصل بي هـاتـفـيـآ صـديق من مـديـنـة الـنجف
كــانت في نــفـسه حــاجـة مــلـحـة  ,بــشـأن احـد
اقـربـائه يعـاني من ازمـة قلـبيـة يـروم مراجـعة
الــدكـتـور خــالـد عـنــبـر .. فـأثــرت االتـصـال به
لـتـحـديـد مـوعـد مـعـايـنـته وتـشـخـيص حـالـته

رضية . يوم االحد القادم .. ا
ـلـحة في الـكـتـابـة عن ما فـنـازعـتـني الرغـبـة ا
ـسـتجـدة ومـا قام به ـركز ا آلت الـيه ظـروف ا
الــدكــتـور خــالـد عــنــبـر مــديــر مـركــز الــنـجف
جلــراحــة الــقـلـب والـتــداخل الــقــســطـاري من
نـشـاط مـتـمـيـز من عـمـلـيـات شـائـكـة ومـعـقـدة

رضى يعانون من آالم مبرحه 
فـرد الدكتور خـالد قائآل ضـرورة تصفح موقع
علومة التي ـركز للوصول الى مبتـغاك في ا ا
آثـر ومنـاقب هذا تـروم مـعرفـتهـا . وشعـرت 

الشخصية االثيرة والكارزماتية 
وقـصدت في زيـارتي هذه الـدكتور خـالد عـنبر
ذا الــقـلب الـرؤوم الـذي يـحـتــضن الـكـثـيـر من
ابـنـاء جلـدته وهـو ثروة عـلمـيـة ومحط انـظار
ــعـلـولــ واحلـافل بــالـكـثــيـر من االجنـازات ا
الـعلمية واسـوة حسنة لهـذا البلد ح ساءت
احــواله امــنــيــآ وعــكـرتـه الـفــواجع  ,كــان من
الـذين نـأوا بـأنـفـسـهم عن الـعـراق وهـاجر مع
ـشهود لـهم باحلـسنة الـطيبة بـعض االطباء ا
في الـتـعامل مع مـراجـعيـهم والنـبـة الصـاحلة
لـبلد مـثل العراق كـطالب مجـول واحمد ورافد
وغـيرهم فـلم اجد لـهم أثرآ يـقتـفى وغابوا عن
ـشهـد الـعراق بـلمح الـبصـر من امام نـاظري ا
مــتـوارين فـي الـغــربـة والــهـجــرة الـقــسـريـة .
فـذرفت على غيابهم وفراقهم دمعآ سخيآ كنت
ا انـزعاج عـلى ماتـركوه من فـيهـا منـزعجـآ أ
شاق اثـر في الفراق لصـحبتنـا والبلد  ,رغم ا
الـتي كـنت أعـايـنـهـا مخـذوآل بـالـقـسوة واالالم

متعبآ مكسور الفؤاد .
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وعـنـدمـا شـعـر بـحـاجـة بـلـده الـيه بـعـد غـياب
رير واضطر طـويل . مالبث ان اذعن للـواقع ا
لــلــعــودة الى وطــنه االم مــلـتــحــقــآ في مــركـز
الـنـجف جلراحـة القـلب والـتداخل الـقسـطاري
وجـد نفسه فيه مبتغاه في البحث عن السبيل
ـرضى من مـحنـتـهم بعـد ان تـلمس ألنـتـشال ا
اوجــاعـهـم وعـذابــاتـهم ومــعـانــاتــهم يـبــتـغي
حتـقيق حاجات الناس من عـوز يجد فيها لذة

تآلن قلبه . وفرصة سانحة وسرورآ 
ركز االول ب ركز فـي عهده علـى ا وحـصل ا
ـتخـصصه بـجراحـة القلب ـراكز ا مـجمـوعة ا
ـشـاركة في مـن دول منـطـقه الـشـرق االوسط ا

وبـــدون جــراحــة وتـــخــديــر عـــام وعن طــريق
التداخل القسطاري وأستغرق اجراؤها ساعة

واحد .
واضـاف عنـبر  ,,ان هـذا الـنوع من الـعـملـيات
ســابــقــآ كــانت جتــري من خالل فــتح الــصـدر
ريض الى وحتت الـتخـدير الـعام . ويـحتـاج ا
ـتد الى أربـعة أو خـمسـة ايام أنـعاش مـركز 
ـريض فيـها الى بـعد الـعـملـية وقـد يتـعرض ا
الـوفـاة بـنـسـبة كـبـيـرة جـدآ .. وفي الـسـنوات
األخــيــرة اصــبح تــبــديل الــصـمــام بــطــريــقـة
ريض حتـت التـخدير الـقسـطرة يـكون فـيهـا ا
ـوضعي البـسيط وان العـمليـة وفقآ لـلتقـنية ا
احلـديثه تنجز في أقل من ساعة بينما تستمر
الـعـمـليـة مـااليقل عن اربـع ساعـات بـالطـريـقة

ة . التقليدية والقد
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وقـــد قـــام مـــركــز الـــنـــجف جلـــراحـــة الــقـــلب
والـتداخل الـقسـطاري بـأجراء خـمس عمـليات
بــهـذه الــطــريـقــة الـتي تــعــد اجنـازآ عــظـيــمـآ
ترتبة على بالغ ا ركز وان ا لـلدكتور عنبر وا
اجـراء مـثل هـذه الـعـمـلـيـات فـي خـارج الـقـطر
عـالية جدآ تصل الى 40 مـليون دينار أو أكثر
ـريض وقـد مــتـتـحــمل نـفــقـاتـهــا الـدولــة أو ا
اليـسـتـطيع الـبـعض أن يتـحـمل هـذه النـفـقات
الـعـاليـة لـضعف احلـال وعـدم امكـانـية تـوفـير
مـثل هكذا مبلغ.وان هـذه العمليـات تمثل قفزة
نــوعـيــة في الـتــطـور الــعـلــمي والـطــبي الـذي

تورم الـذي كان معرضـآ لألنفجار في االبـهر ا
ــريض لــلــوفــاة .. واكـد أي حلــظــة تــعـرض ا
ـعــقــدة تـتــمــيـز عن الــدكــتـور ان الــعــمـلــيــة ا
سـابـقاتـها كـونهـا تـتم بتـقنـيه الـطرح الـرقمي
((DSA)) وانـهـا اكـثر تـعـقـيـدآ من العـمـلـيات
ــركـز مـنــذ سـنـوات ــمـاثـلــة الـتي اجــراهـا ا ا

موضحآ بأن مدخل 
ريض الى ((أم الـدم)) كـان عريـضآ ويـحتـاج ا
تـداخل جراحي وتـمت بنـجاح مشـيدآ بـجهود
كـادر مـركز الـنـجف المـراض القـلب والـتداخل
ثابـرة والتضـحية الـقسطـاري الذي يتـميز بـا
اضي ركز قد أجنز خالل العام ا مشيرآ بأن ا
((6000)) عـملـية تـداخل قسـطاري مع الـعديد
من الـتدخالت اجلراحـية الدقيـقه وكان آخرها
رفـع ورم يــــبــــلغ حــــجــــمه ((  10,5سـم )) من

األذين االيسر لشاب في 24 من العمر.
وأوضح عـنـبـر ان عمـلـيـة (( أم الدم )) تـعـتـبر
االولـى من نـــوعـــهــا فـي الـــعــراق حـــالت دون
انـفــجـار الـشـريـان واسـهـمت في انـقـاذ حـيـاة
ـريض .وقال الـدكتـور خالد ابـراهيم عـنبر / ا
مـديـر مركـز النـجف المراض الـقلب والـتداخل
الـقسطاري في مدينه الصـدر الطبية في ختام
ـركــز في اآلونـة األخـيـرة حــديـثه لـقــد شـهـد ا
اجــراء عـمــلـيــة مـعــقـدة ألول مـرة فـي الـعـراق
ريـضـة تعـاني من توسع كـمـثيالته الـسـابقـة 
مــوضــعي في الــشــريــان الــدمــاغي بــطــريــقـة

القسطرة والكويل . 
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وان هـذه الـعـملـيـة جتـري في كثـيـرا مـا خارج
ــواطن الــعـادي من الــقــطـر قــد اليـســتــطـيع ا
تــغـطـيــة نـفـقـات ســفـره وكـلــفه الـعــمـلـــــــــيـة
ــركـــــــــز اجــــــــــــرى واضـــاف عــنــبــر بـــأن ا
((500 حـالة )) قـسطرة تـشخـيصيـة وعالجية
لــلـشــرايـ الـســبـاتــيه الـدمــاغـيــة اخلـارجـيه
والـداخـلـيـة  وغـلق الـنـاسـور الـوعـائـــــي في
الـشــــراي الـدمـاغيـة خالل السـنـوات الثالثه
ـركـز شـهـد عالج جـلـطـة دمـاغـيـة ـاضـيـة وا ا

حادة بواسطة 
ـــوضــعـي والــوريـــدي وهي (( االكـــتـــلس )) ا
االخـرى يشهدها العـراق الول مرة . ايضآ كما
أجـريـنـا عـمـلـية تـوسـيع الـشـرايـ الـدمـاغـية
رضى يـعانون من اجلـلطة بـواسطـة البالـون 
ـراكز ـركز احــــــــد ا الـدمـاغيـة .. ويـعد هـذا ا
ـتـقدمـة في الـــــــــعراق ومـنـطــــــــقـة الـشرق ا
االوســــــــط من حيـــــــث الـتخـصص التـدقيق
ـعتـمــــــــدة في امـــــــراض الـقلب والـتدريب ا
من قــبــــــــل وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالي والـبـحث

العلمي .
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ــنـعــقـد فـي تـركــيـا مــديـنه ــؤتـمــر الـطــبي ا ا

اسطنبول .
وقــال مــديــر مــركــز الــنــجف المــراض الــقــلب
والـتداخـل القـسطـاري الدكـتور خـالد ابـراهيم
رضية التي عـنبر .  عرض احدى احلاالت ا
ـريض يبـلغ الثـانية ركز.  قـام بأجـرائهـا في ا
والـثمان من العـمر . كان يعاني ذبـحة قلبية
غـير مستقرة يصاحبها ارتفاع في ضغط الدم
ـصاحب اضـافـة الى اصـابته بـداء الـسكـري ا

بضعف عضله القلب .
وأوضـــاف عــنــبـــر انه بــعـــد اجــراء عــمـــلــيــة
الــقـسـطــرة لـلـمــريض من خالل الـيــدين تـبـ
الحــقـــآ بــأنه يــعــاني تـــكــلــســات شــديــدة في
الـشـرايـ التـاجـيـة وخـاصة الـشـريـان اجلذع
االيـســر الـرئـيـسي الـذي يــقـوم بـتـزويـد نـحـو
 %70من عضله القلب بالدم وكان التكلس
والــتـضــيق شـبه تـام  .. %99 وهــذا يـتـطـلب
حـفار مـاسي يقـوم بحـفر الـتكـلسـات الشـديدة
وهــذا مـا الــقــيـام به فــعـآل عـن طـريق الــيـد
الـيـســرى مع اسـنـاد عـضـلـة الـقـلب بـواسـطـة
ب (( I A B P)) الــذي  وضـعه الــبــالـون 

عن طريق اليد اليمنى ..
وأوضح عـنـبـر ان الـطـريقـة الـتي اجـريت بـها
شارك الـعملـية نالت اعـجاب أطبـاء القلـب ا
مـن دول مـنــطـقه الــشـرق االوسـط في مـؤتــمـر
اســطــنـبــول في ضــوء عـرض احــدى احلـاالت
ـرضية  ,حـصل مركزنا عـلى درجة كاملة في ا
ركز االول بـ مراكز الـتقـييم العـلمي وعـلى ا
امــراض الــقــلـب والــتــداخل الــقــســطــاري في

منطقه الشرق االوسط ..
وأشــار عـنـبــر الى ان مـركـز الــنـجف جلـراحـة
الـقلب والـتداخل القـسطـاري شهد زراعـة اكثر
ــرضى يـعـانـون من من (( 20)) صــمـام أبـهـر 

ضيق شديد في الصمام .
واكـد ان زراعة الـصمـام بطريـقه القـسطرة من
دون تـــداخـل جــراحـي مـــتـــجـــاوزة االخـــطــار
ــــريض واالعــــراض ذات األثـــر احملــــدقــــة بـــا
اجلـانـبي لـلـعـمـليـة الـتي كـانت سـابـقـآ جتري

بطريقة فتح الصدر وحتت التخدير العام .
وان زراعـــة الــــصـــمـــام االبـــهــــر بـــالـــتـــداخل
الـــقـــســطـــاري جتـــري الول مـــرة في الـــعــراق

وبنجاح اكثر من (( % 95)).
ـكن عالجهم ـرضى ال وقـال عـنبـر ان هؤالء ا
بـاجلـراحـة  ,كـونـهـا تـشكـل خطـرآ عـالـيـآ جدآ
ـريض بدون عالج لـلـمـريض  .. كمـا ان تـرك ا
فـيه خـطـورة كـبـيرة عـلـيه وتـزيـد من احـتـمال
الـوفيات بنسبة كبيرة الى اكثر من (( 50%))
مــوضـحـآ بــأن الـزراعـة تــمت بـتــقـنـيــة عـالـيه

وبـــيــان مـــاهــيـــته ومـــفــهـــومه وصــوره
اخملـتـلـفـة فـضال عن االسـاس الـقـانوني
لــلــزواج اخملـــتــلط. وكــرس مــبــاحث في
تــنــاول هــذا الـزواج مـن حـيـث اثـره في
جـنــسـيـة الـزوجـة وفي جـنـسـيـة الـزوج

وكذلك االثر في جنسية االوالد. 
ولـعل ابرز مـا يجـعل الكـتاب مـصدراً من
مـصادر االحاطة بـالــــــزواج اخملتلط هو
ــؤلف الــنــتــائج الــتي تــواصـل الـيــهــا ا
ـقـتـرحـات التـي خرج بـهـا مـا يـضعه وا
ـــصـــادر ذات الــبـــعـــد الـــعــلـــمي بـــ ا
ــشـكــلـة اجملــتـــــــــمــعي النه يــتــصـدى 
راهــنـة تـتـرتـب عـلـيـــــهــا تـداعـيــــــات ال

حصر لها.    
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بغداد

ما أجملها مدن احلب .. باريس  ورومـا  والبندقية  وبودابست 
وبيروت .. غير ان  اسطنبول  ال تضـاهيها مدينة في العالم  فهي
تبـهرنا بـتفوقـها  على كل مـدن النور واجلـمال ..  بهـذا التنـوع الثر
 وبتلك العالقة األزلية  ب االنـسان والبحر   واأللفة ب االنسان
واحلـيــوان .. هل  شــاهـد مــديـنــة تــمـشي الــقـطـط في شـوارعــهـا
وأزقتها  وتدخل مطـاعمها  ومقاهيـها  دون ان يعترضها احد ?..
/ انـهـا اسـطنـبـول  الـتي تـمنح هـذه االلـفـة األبديـة  لـلـقطط ومـثـلـها

للكالب .. فال جتد قططا سائبة  وال كالبا ضالة مفترسة .
في ليلة  احلب  .. الكل في ترقب وانتـظار   وتخطيط وانبهار  . ال
احــد يـتــقـاعس عن اداء مــراسـيم احلب . . وال احــد يـنـام في لــيـلـة

احلب  .
في مـرفـأ  (اميـنـونو) حـيث الـسفن  تـبـحر الى  الـضـفة االسـيـوية .
يـتـحـول عـيـد احلب فــيـهـا  الى سـاحـة  لـلــمـواعـيـد وتـبـادل الـوردة
ـرافىء احلـمـراء  وهـكـذا احلـال في مـرفـأ كـابـاتـاش وغـيـرهـا من ا

اجلميلة  التي يزخر بها مضيق البسفور  .
وفي سـاحـة تقـسـيم   وشـارع االستـقالل.. تـبـهرنـا هـذه التـظـاهرة
الـكـبـيـرة .. من الـشـبـاب والـشـابـات وهم يـحـمـلـون الـورود احلـمر 
يرقصون  ويغنون  ويستعدون  الحياء عيد احلب في دولة يديرها
ظهر   عرف ( حزب ديني  متمدن ) إسالمي اجلوهر  علماني  ا
كـيف تـكـون ادارة الـدولـة  بـالـعـدالـة والـبـنـاء و الـفـنـون  ولَم يـرهـا

يوما   سلطة عمياء وجنون .
ال حـديـث عن مـحــمـد الــفــاحت  وال عن تـشــيـيــد اردوغــان لـلــجـامع
اجلديد الذي يطل على ساحة تـقسيم االبدية  والحديت ايضا  عن
طار احلـديث  الذي سمي بـاسم اسطنـبول مودعـا (اتاتورك) رمز ا

العلمانية التركية  .
اسـطـنـبـول في مـثل هـذه االيـام ..ال تزعـجـهـا  مـوجـة الـبـرد وزخات
ــطـر الــتي تــغــسل الــشــوارع و وجه االرض الــغــنــاء  وال مــوجـة ا

ارتفـاع  أسعـار اخلضـروات في موسم الـشتاء
ــديـنــة  بـحــالـة  اســتـرخـاء  .. .. كل مــا في ا
والن كل شيء فيـها يـنشـد احلب .. و يرقص

ويغني بصفاء .
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هناك سؤال يطرح نفسه :

هل الـشبـاب والـشـيـخـوخة مـرتـبـطـان بسنّ مـعـيّـنـة أم انـهمـا مـرتـبـطان
ستويات جمل احلراك والنشاط واالجنازات على مختلف الصعد وا

?
) يـعتـبرُ شـيخـاً بالـلحـاظ األول يقـينـاً  ولكنـه ال يعـتبر ( فابن الـسبـع
كذلك اذا فاق في نشاطه الفكري والثقافي واألدبي واالجتماعي (ابناء

) فضالً عما هم دونهم باللِحاظ الثاني .  األربع
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وكاتب الـسـطور من الـشـيوخ حـيث قـطع من عمـره مـا زاد على عـقوٍد
سبـعـة ولـكـنه من ناحـيـة أخـرى وقّع كـتابـه ( العـراق اجلـديـد رؤية من
الـداخل ) في 2018/12/9 في حـفل نــوعي أقـامـه لـتــوقـيع الــكـتـاب
نادي العلوية ببغداد وقد نشرت عنه (الزمان) تقريرا خبريا ضافياً . 
ـوسـوم بـ (عالمـات التـعـجب ال تـنـتهي) ووقّع في 2019/1/5 كتـابه ا
ـركـز الـعــراقي لـلـتـنـمـيـة االعالمـيـة بـبـغـداد وقـد في حـفلٍ مـهم أقـامه ا

نشرت عنه الزمان ايضاً تقريراً وافيا .
وصبيحـة اخلميس  14/ 2/ 2019 أقامت أمانة بـغداد حفالً لـتوقيعه

كتابه ( ب عشاق الذات وعشاق الوطن ) 
ومعنى هذا :

انه في االشـهـر االخـيــرة بـدأ يـوّقع كـتـابـاً فـي كل شـهـر  وهـو نـشـاط
عـناهـا العـمري- أنْ حتّد ذهني مـتمـيّز لم تـستـطع ( الشـيخـوخة)  –

من قوته 
وسرعته وقدرته على العطاء ...

أنّ الشيخوخـة أثرّت على جسـده فأضعَفتْه ولـكنها لم تُـضْعِف ملكاتِه
العلمية واألدبية والفكرية ... على االطالق .

?
عروف : ا

إنّ لكل قاعدة استثناءً  
) إالّ وقــد حلــقه ( الـــتــخــصــيص) فـــهل نــحن أمــامَ وانّه مــا من (عـــامٍ
ـلـكات أو ـا اشـتـهـر به الـشـيوخ من ضـمـور االمـكـانـات وا اسـتثـنـاءٍ 

شهور ب الناس ? تخصيص لذلك العموم ا
واجلواب :

قوالت الشهيرة : انّ علماء الدين في الغالب ال تنطبق عليهم تلك ا
ومن الروائع في هذا الباب :

ـرحـوم االمـام الـشــيخ جـعـفـر كـاشف ـرجع االعـلى في عــصـره ا ان ا
الغـطاء كـان اذا تشـرّف بزيـارةِ االمامـ الـكاظـم (عـليـهمـا السالم)

رحوم االمام السيد محسن األعرجي  صلى مأموماً خلف ا
وكـان الــســيـد األعــرجي قـد نــيّف عــلى الــتـســعـ ولــكـنـه كـان يُــطـيل

السجود ويكثر من التسبيح حال السجود .
فلما انتهى (السيد) من الصالة بادره (الشيخ) قائالً :

" ما هكذا ورد الدليل " ?
أثور : في اشارة الى القول ا

( صلوا باضعفكم ) 
ريض والكبير ومعه يستحب الـتخفيف لئال يَـشّق إمام اجلماعة عـلى ا

أموم .. الطاعن في السن من ا
فاجأة حيث أجابه (السيد) قائال : وهنا كانت ا

" وهل هناك مَنْ هو أضعف مني "
صل معه من يفوقه سنّا  ولكنّ مناجاة الله كانت وحقاً لم يكن من ا

فضّل .. نَشِيده ا
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قرأتُ ألحد مشاهير الشعراء قوله :

قلبي خزانةُ كل عِلْمٍ كانَ في وقتِ الشبابِ 
شيبُ فكدتُ أنسى فيهِ فاحتةَ الكتابِ وأتى ا

وقد بـرع الشـاعر في تـصويـر حالـته عـند الـشيـخوخـة فقـد كاد يـنسى
فيها حتى سورة الفاحتة ..!!

ولكنّ كاتبِ الـسطور واحلـمد لله  – وجرياً علـى ما اتصف به الـعلماء
خزونٍ معرفيّ يُمكّنه مِنْ مواصلة  –مازال قويّ الذاكرة  ويحتفظ 
أشواطه الـفكـرية واألدبيـة والثـقافـية ولـيست الـكتـابة عـنده االّ وسـيلتَه

فضّلة خلدمة الدين والشعب والوطن .. ا
وكلُّه أمل أنْ يـشهـد بعـينه عـودة العـافيـة للـوطن احلبـيب ليـحتل مـوقعه

العالي حتت الشمس .
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وجاءنا بعد أنْ انتشر خبر توقيع كتابنا (ب عشّاق الذات وعشّاق 
الوطن) من صديق عزيز  هو من فرسان اخلطابة قولُه 

ِ مباركاً  الزلتَ يا قَلَم  احلس
فيما تَخُطُّ مقالةً أو قافيه 

فاشحذْ يرَاعكَ فارساً ومقاتِالً
صاعبِ  –عاليه  وبهمّةٍ  –رغمِ ا

WOKLŽ∫ فريق طبي في مركز النجف جلراحة القلب بعد اجراء عملية جراحية
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اصــبـح الــتــراجع عــنــدهــا مــنــهــجــا في
احلياة!
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داون تـــاون دبي يـــعــد من ارقـى االمــاكن
لــيس في دبي او االمـارات بل في الـعـالم
لـذلك في كل موسم سياحي (وهذا الوقت
يـعد االفضل للسـياحة في االمارات) ترى
ـارس السيـاحة في االمارات كـل العالم 
!ويـــصـــنف الـــعـــالم  بـــإنـه داون تــاون-
وحتــتل (أرقى كـــيـــلـــو مــتـــر) بـــالـــعــالـم
ـائـيـة او الـنـافـورة الـراقـصة اجلـوهـرة ا
ـوجودة ب مـول دبي وبرج خلـيفة من ا
ــكن و اجـــمل الـــنــافـــورات في الـــعــالـم
ســــمــــيت رؤيــــتـــــهــــا عن بــــعــــد 30 كـم 
ـائـية ألنـهـا تـلـمع وتـتوهج بـاجلـوهـرة ا
كـاجلـوهـرة بـفـضل 660 ضـوء يـتـراقص
كان وا عـلى االغاني الـعربـية واالجنـبيـة
احملـيط بالنافورة هـو االكثر ازدحاما في
داون تــاون وهـذه الـنـافــورة لـيـست هي
االجــــمـل فــــقط بـل هي أطــــول نــــافــــورة
وتقـدم النـافورة اسـتـعراضـية في الـعـالم
عـروضها الراقصة الساحرة ضمن تناغم
ــوسـيـقى الــضـوئـيـة تــخـطف االبـصـار ا
وتــبـدأ الـعـروض من الـسـاعـة  6مـسـاءا
ـعـدل عـرض حـتـى الـسـاعة  11مـسـاءا 
واحـد كل منتـصف ساعة وهـناك عرضان

يقدمان اثناء النهار.
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يـعد اكبـر ناطحـة سحاب في الـعالم يبلغ
طـــوله  828م بـــدأ الــبــنـــاء ســنــة 2004
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مــرة اخـرى اجــد نـفـسـي قـبل ان احتـدث
ـعـايــنـة والـتـفـاعل بـ ــشـاهـدة وا عن ا
علي تـوضيح مـصادر ادب الـذات واالخـر
الــرحالت  فــلــو ســافـرت مــجــمــوعـة من
االشـخاص الى نـفس الـبلد  سـتكـون لهم
علومات شاهدة ويتلـقون نفس ا نـفس ا
رشـد الـسيـاحي ولكن ـا يـسمى بـا من 
هل يـعـتقـد البـعض بـإن رؤيتـهم ستـكون
واحـدة? بالـتأكـيد سيـكون هـناك اختالف
في الـتحـليل واالنـطبـاع وهذا لـيس خطأ
بل هـي طـبـيــعـة الـبــشـر تـفــسـر االشـيـاء
حــــسب مــــا يــــفـــهــــمــــون ولــــيس كــــمـــا
ألن لـكل مــسـافــر له تـكــويـنه يــشـاهــدون
وهـذا يـتــبع مـنـهج الــذهـني والـفــلـسـفـي

شاركة. الحظة با ا
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واخلــلــفــيـة وهــنــا يــأتي دور الــثــقــافــة 
ن يـتـحدث عن طـبـائع االخرين الـفـكريـة 
وتـراثـهم وتـقـالـيـدهم وعـاداتـهم وكـيـفـية
ـــقـــاربــــة والـــتـالحم بـــ ــــقـــارنــــة وا ا
االثـنوجرافـيا والفولـكلور وهذا غـالبا ما
ألن الــكـــاتب يـــكـــون من دون قـــصـــديـــة 
(الــرحـــالــة)  الــذي يــريــد ان يــكــتب ادب
الـرحالت عـلـيه ان ال تـكون وظـيـفـته فقط
(وصف وقــائع احلـيـاة الـيــومـيـة لـشـعب
) بل عليه (الـبحث في تراث الشعب مـع
ـكن ان ـتــغــــــــيــر) وعـلــيه  الــثـابـت وا
تـتـلـمس مـدى تـطور بـلـد او شـعب مـع
وكـذلك تـرى الـعـيـوب في حـضـارة اخرى

االمــارة الـــتي فــيــهــا جـــزيــرتي الــطــنب
الـكــبـرى والـصـغـرى احملـتـلـتـ من قـبل
ايــران حلـد االن! كـمــا انـهـا من االمـارات
الـتي تتـصف بغـزارة االمطـار وفي فصل
الـشـتاء تـكـون الـوديان خـضـر ومنـاخـها
ابـرد من باقي االمارات وتشتهر بوجود
سـلـسلـة اجلبـال التي تـمـتد الى سـلطـنة
عـــمــان وراس اخلــيــمـــة لــهــا حــدود مع
كمـا تشـتـهر بـالـوديان خـاصة الـسـلطـنـة
كـما جتد (وادي احلـلو) ومـياهه العـذبة 
ـنـاطق فــيـهـا يــنـابـيـع كـبـريــتـيـة قــرب ا
اجلــبـلــيـة وفي االمــارة مـراكــز ثـقــافـيـة
ومــسـاجـد ودور عـبـادة حــيث تـبـلغ عـدد
الــكـنـائس في هــذه االمـارة ست كـنـائس
كان يـطلق مـخصـصـة للـعمـال الوافـدين 
عـلى امارة راس اخلـيمـة سابـقا (جـلفار)
لـكن تسمية راس اخليـمة جاء نسبة الى
ـلــكـة اخلــيـمــة الـتـي كـانت تــنـصــبـهــا ا
سـاحـلهـا يـبلغ (الـزبـاء) على قـمـة اجلبل
يحكمها 64 كم على اخلليج العربي 
الــــــــشــــــــيخ (ســــــــعــــــــود بـن صــــــــقـــــــر
تـشــتــهــر بـصــيــد االســمـاك الــقــاســمي)
ــواشي وصــنــاعـة والــزراعــة وتــربـيــة ا
كـان صـديـقي ونـحن الـســفن اخلـشـبـيـة 
نــتــوجه الى راس اخلــيــمــة يــشــرح لــنـا
الـطريق الـتي يسـلكهـا وهي تمـثل البنى
الـتحتـية الراقـية للـربط ب االمارات مع
ـفــارقـات الـتي ومن ا بــعـضـهــا بـعـضــاً 
تــتـحــكم بـحــدود كل امـارة هـي طـبــيـعـة
سكان االمارة فال ضير ان ترى في وسط

واكــتـمل الـهـيــكل اخلـارجي سـنـة 2009
وكـان االفـتـتـاح سـنـة 2010 والـتـصـمـيم
عماري يـتضمن العناصر لـهذا الصرح ا
ويضم  57مصعدا الـثقافية والتاريخية 
و 8سـاللم كـــمــا يـــوجــد  403اجـــنـــحــة
فــنــدقــيـة وبــلــغت تــكـــــــلـفــة بــنــاء بـرج
خــلـيــــــفـة  5.1مــلـيــار دوالر ويـعـمل في
بـرج خليفة  12الـف شخص.ويتكون من
فـي الطـابق  124بـنـيت فـيه  200 طـابق
شـرفـة تـمـثل قـمـة الـبـرج بـحـيـرة الـبرج
الـتي تـضم فـعالـيـات النـافـورة الراقـصة
تـــــســــيـــــر بــــهـــــا الــــزوراق فـي اجــــواء
ـــــقـــــاهي وحتـــــيـط بـــــهـــــا ا ســـــاحـــــرة
جـميع الـنـاس الـذين يتـابـعون ـطـاعم وا
الــنـافــورة الــراقـصــة بـيــدهم الـكــامـرات
ـوبـايـلـيـات لـتـصـويـر هـذه الـفـعـالـيـة وا
ـقاهي نـحن جـلـسنـا في احـد ا اجلـمـيـلة
لـيتـسنى لـنا مـتابـعة الـنافـورة الراقـصة
ـنـظـر جـمـيل والـطـقس اعـتـدال بـهواء ا
وسبـقى الكالسـيكية بـارد وعلى انغـام ا
واالغــاني الـعــربـيـة اســتـمــتـعــنـا بـثالث
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مـن حق هـذه االمــارة ان تـفـتــخـر ألن من
شـهـور "أحـمد بن مـواطـنـيهـا الـرحـالـة ا
كـانت دعوة ـلـقب بـأسد الـبـحـر مـاجـد" ا
ـة من عــائـلــة الـصــديق صـالح دلي كــر
لـزيــارة امـارة راس اخلـيـمـة حـيث يـقـيم
ـنيـعي) وفي هـذه االمـارة اكـثر بـبـلـدة (ا
فـــهي ـــكن الـــتــــحـــدث عـــنه  مـن شيء 

امـارة دبي او الشارقة بلـدة تابعة ألمارة
راس اخلــــيــــمــــة ألن في تــــلك الــــبــــلـــدة
اشــخــاص تــابــعــون لــشـيـخ امـارة راس
اخلـيـمـة(الـتـوافق والـتـسـامـح والـقـبول)
هـو من يـتـحـكم بتـلك الـعالقـات االخـوية
بـ سـكان االمـارات! كـما اشـار صـديقي

الـى مـــكــــان يــــحــــاذي الــــشـــارع
ـزارعـ الــرئـيـسي قــائال "احـد ا
يـــضع بـــضـــاعــتـه من اخلـــضــار
والـــفـــواكه وعـــلـــيــهـــا االســـعــار
ويـتـركهـا من دون بـائع او رقيب!
الـنـاس تشـتري وتـعبـأ باالكـياس
ــــكــــان وتــــضـع نــــقــــودهــــا بــــا
اخملـــــصص لـــــذلك" كـــــمــــا كــــان
يـرشدنا الى اجلامعات في امارة
ــدارس االجــنــبــيـة الــشــارقــة وا
ومـشـاريع الـسـكن والـتـسـهيالت
الـــتي تــمـــنح لـــلــمــواطـــنــ في
االمــارات من اجل بـنــاء بـيـوتـهم
بـعد موافـقة شيخ االمارة ألن كل
ارض االمـارات مـلكـا لـشيـوخـها
ويــتم صـرف قـرض وتــسـهـيالت
مـصرفية ميسورة التسديد حتى
يـصـبح لـكل امـاراتـي بـيت مـلـكا
نحن وصـلـنـا ظهـرا الى بـلدة لـه
ــنــيـعـي" حـيث بــيت االســتـاذ "ا
وكــــانت عـــائــــلـــته صــــالح دلي 
بـإنتظـارنا ورحبـوا بنا بـحماس
وتناولنا عندهم وعـاطفة صادقة
الــغــداء من اصــنـاف الــوجــبـات

ــكـونـات الــشـعب الــعـراقي اخملــتـلــطـة 
وصـليـة) وصورة (الـعربـية والـكرديـة وا
مـائــدة الـطـعـام الـشـهي الـطـيب خـيـر من
يـتكلم عن جمال الـوقت التي قضيناه في
بــــيت هـــذا الــــصـــديق الــــرائع.وزوجـــته
تواضعة التي الطيبة وعائلته اجلميلة ا

تذكرنا بأيام زمان!
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