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تـــســـبـب ارتـــفـــاع الـــدوالر الـــذي
جتـاوز عــتــبـة  150الف ديــنـار 
حالة من االسـتياء والـغضب لدى
االوساط الشـعبـية نتـيجة تـأثيره
الـــســلــبـي عــلى اســـعــار الـــســلع
واد الغذائية  فيما دعا خبير وا
اقتـصادي  احلكـومة الى تـغيـير
اليـة البـيع لتـفويت الـفرصـة على
ــضــاربـــ الــذي يــســعــون الى ا
احتكـار العـملة والـتحـكم ببيـعها
في االســواق لــتـحــقــيق مــكـاسب

عـــــــــــلـى حــــــــــســــــــــاب
ــسـتــفــيــدين. وقـال ا
رئـــــيـس مـــــجـــــلس
االعـمــال الــوطـني
الـــــعـــــراقي داود
عـــــبــــــد زايـــــر لـ

(الزمان) امس ان (الهدف من رفع
قـيـمـة الـدوالر امـام الـديـنـار الذي
حددته احلكومة في موازنة العام
لـــضـــمـــان وصــول اجلـــاري هــو 
لكن الـعـملـة لـلـمـسـتـفـيديـن منه  
ــضــاربـ الــذين هــنــاك بــعض ا
ـــــارســـــون دور الـــــوســـــاطــــة 
يقومون بإحتكار الـعملة لتحقيق
ـسـتفـيد) مكـاسب عـلى حـساب ا
واضـــــــاف انه (مــــــطـــــــلــــــوب من
ـركـزي على احلـكومـة او الـبـنك ا
ـسؤولـة عن اعـتـبـار انه اجلـهـة ا
بيع الـعـمـلة  تـغيـيـر الـيـة الـبيع
ـــــكن ذلـك من ضـــــمــــان حـــــتى 
وصول الـدوالر بشـكل مبـاشر
ــســتــفــيــد الــذي يــقـوم الى ا
بـــــإســــــتــــــيــــــراد الــــــســــــلع
والــبـــضــائـع). ورأى عــضــو
جلنة االقـتصـاد واالستـثمار

ـــانــيــة مـــازن الــفـــيــلي ان الـــبــر
ـــســـوغــــات الـــتي وضـــعـــتـــهـــا ا
احلــكــومـة فـي ســبـيـل رفع ســعـر
الـصـرف قـد انـتـفت ولم يـعـد لـهـا
وجـود.وقـال الـفـيـلي في تـصـريح
امس ان (احلكومـة سبق لها وان
وضــــعت أســــبـــاب لــــرفع ســــعـــر
الصـرف ومضـت في قرارهـا على
سـوغات من بـينـها  ضوء تـلك ا
عـدم تــوفــر سـيــولـة مــالـيــة لـدفع
الرواتب نـتيـجـة النخـفاض سـعر
برميل النفط الذي انتهى بارتفاع
ـا هو يـا الى اكـثر  االسعـار عـا
وازنة  حيث وصل مخصص بـا
الى  71دوالرا للـبـرميل الـواحد)
سوغ االخر كان مشيرا الى ان (ا
ـــنع تـــهـــريـب الـــعـــمـــلـــة واحلــد
ـبـيـعات ـزورة لـكن ا الـفواتـيـر ا
وصلت الى اكـثر من  200ملـيون

دوالر يوميـا ما يـعني انـتفاء ذلك
لـدى احلــكـومـة فـي رفـعـهــا سـعـر
الـصـرف) وتـابع (لـو قـارنـا  بـ
فـسـنـجـدهـا مـا حتـقق من فـائـدة 

قـليـلـة جـدا لم تـتـجاوز الـثـمـانـية
تـــريـــلـــيـــون ديـــنـــار في وقت ان
اســـــعـــــار الـــــنـــــفـط قـــــفـــــزت الى
مــســتــويــات جــيــدة جـدا تــغــطي
النفقات االعتـيادية بشكل مريح)
ومــضـى الــفـــيــلي الـى الــقــول ان
(تداعيات رفع سعر الصرف يدفع
واطن البسيط لكننا جند ثمنه ا
إصرار من احلكومة على موقفها
دون معـاجلـة حقـيـقيـة مع إصرار
عـــلى عـــدم االعـــتـــراف بـــاخلـــطــأ
ـضي في تـلك الـسـيـاسـة الـتي وا
ـواد والسلع) تسبـبت بارتـفاع ا
مـبــيــنـا ان (وضع الــسـوق يــؤكـد
عاجلة وبدل حصول العجز عن ا
تـقـدم وازدهـار اقـتـصادي نـعـيش
حـالـة ركـود في االسـواق دون أي
نتـائج من الـورقـة الـبيـضـاء التي
حتدثت عـنـها احلـكـومة مـنـذ عام

اكـدت تــقــريــبــا). من جــانــبــهــا  
عضو الـلجـنة ندى شـاكر جودت
ان احلكـومـة والقـوى الـسيـاسـية
التي دعـمت قرارها فـي رفع سعر
الـدوالر تـقف مــتـفـرجـة و عـاجـزة
عن إيقاف انـهيار الـعملـة احمللية
ــعـــانــاة الــتـي يــدفع ثـــمــنــهــا وا
ـــــــواطـن.وقـــــــالـت جـــــــودت في ا
تصـريح امس ان (ارتـفـاع اسـعار
صرف الدوالر بشكل غـير طبيعي
الــــذي جتـــاوز  150الف ديــــنـــار
أصبح تأثيره مقبل كل مئـة دوالر
توسطة على الطبقات الفقيرة وا
مــشــيـرة أكــثــر من احلــد الالزم) 
الى ان (أسعار الـسلع والـبضائع
ـــــئــــة عن ارتــــفـــــعت الى  30بــــا
سعرهـا الطـبيعي في وقت أنه ال
يوجد اي زيـادة في الرواتب  بل
عــلى الــعــكس فــان االمــور تـزداد
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ــعــيـشي ــســتـوى ا ســوءاً عـلى ا
واحلـــكــومـــة مـــتــفـــرجــة دون أي
إجراءات للحـد من هذا التدهور)
واوضــــحت جــــودت (طــــالــــبــــنـــا
مــجـلـس الـنــواب مــرارا وتــكـرارا
ـاليـة ومـحافظ حـاسـبة وزيـر ا
ـركــزي اال انـنــا لم جنـد الـبــنك ا
اذان صــــاغـــيــــة وكـــانت هــــنـــاك
اتــفــاقـــات خــفــيــة لــعــرقــلــة هــذه
االســـتـــجـــوابـــات) واضـــافت ان
(الـقـوى الـسـيـاسيـة الـتي وافـقت
عــلى مــقــتــرح رفع ســعــر الـدوالر
مقابل الدينـار أصبحت مسؤولة
امـــام اجلـــمـــاهـــيـــر عن تـــســـويغ
اســبــاب قــبــولــهــا عــلى مــقــتــرح
احلـكومـة الـتي هي نـفـسـهـا تقف
حــــائال دون اســــتـــجــــواب وزيـــر
سـؤول عن هذا الـية وبـاقي ا ا
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كـشـفت وثـيـقـة أمـنيـة مـسـربـة عن
طبيعة االنفـجار الذي وقع بالقرب
ـراد في مـديـنـة من مـنـطـقـة بـاب ا
الكاظـمية  الذي اسفـر عن سقوط
. وبـحـسب ـدنـيــ ضـحـايـا بــ ا
الـــوثـــيـــقـــة الــــصـــادرة عن فـــريق
التـحقـيق باحلـادثة  فان (اخلرق
الذي شهدته مـدينة الكـاظمية اول
امس نـــــاجت عـن مـــــواد شـــــديــــدة
االنـفـجــار). وكـانت خــلـيـة االعالم
األمـني قـد أعـلـنت وقـوع انـفـجـار
راد  وان جسم غريب قـرب باب ا
الــفــرق اخملــتــصــة جتــري كــشــفـا
لـتـحـديـد طـبـيـعـة االنـفـجـار الـذي
أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.
وأشـارت اخلــلــيــة في بــيـان امس
الى انه (ومـن خالل مــــعــــطــــيـــات
احلــادث ومـــراقــبـــة الـــكــامـــيــرات
وطبيعة إصابة اجلرحى وحتليل
اخلــبــراء اخملــتـــصــ اتــضح إن
ســبب هــذا احلــادث هــو انــفــجـار
أنــبــوبــة غــاز في إحــدى احملــال).
ووصل وزيــر الــداخــلــيــة عــثــمـان
ـي يــرافــقـه وكــيل الــوزارة الــغــا
لشـؤون االسـتـخـبـارات احـمـد ابو
رغـيف  لالطالع عــلى االجــراءات
الـتي اتـخــذتـهـا الـقــوات االمـنـيـة.

وتضاربت االحصـائيات الـرسمية
بشأن عدد الضحايا الذين سقطوا
خالل االنــفـجــار. وتــبــنى داعش 
الـتـفــجـيــر  الـذي أوقع شــهـيـدين

و 23 جريحا. 
في غضون ذلك  اعتـقلـت مديـرية
إجرام بغداد الـقبض على عدد من
طـلـوبـ بيـنـهم مـتـهمـة بـسـرقة ا
 65 مــلـــيــون ديـــنـــار. واوضــحت
ديـريـة في بـيـان تلـقـته (الـزمان) ا
امس ان (قـوة من مـكـتب مـكـافـحة
تـمـكـنت من إلـقـاء إجـرام احلـريـة 
الـقــبض عــلى مـتــهــمـة بــالـســرقـة
لـقـيـامهـا بـالـدخـول الـى دار تـعود
ـواطنـ وسـرقـة مـبـلغ 65 ألحـد ا
مـلـيـون ديـنار) مـبـيـنـا ان (مـفارز
ـــديـــريـــة نــــفـــذت أوامـــر قـــبض ا
قــضـــائــيـــة أخــرى بـــحق عــدد من
ـطــلـوبــ بـقــضـايـا ـتــهـمــ وا ا
جـنــائـيــة مـخــتـلــفـة بــ الـســرقـة
والـــتـــزويـــر وســـرقـــة الـــدراجــات
الـنــاريـة ضــمن مــكـاتب مــكـافــحـة
إجـرام الــزهـور والــقـدس وبــغـداد
اجلديـدة واحملـمـوديـة واخلـضراء
وحي الــعــامل ومــكــافــحــة ســرقــة
السيارات اذ  اتخاذ اإلجراءات
هم الى القـانـونيـة بـحقـهم وتـقـد
القـضاء ليـنالـوا جزاءهـم العادل).
واعـلــنت وكــالــة شـؤون الــشــرطـة

التـابعـة للـوزارة  استـمرار حـملة
أمــــنـــــيـــــة واســــعـــــة في عـــــمــــوم
كافحة اخملدرات.وقال احملافظات 
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(مـــديـــريـــة مـــكـــافـــحـــة اخملــدرات
ؤثـرات الـعـقلـيـة الـقت الـقبض وا
ــنـاطق عـلى خــمــسـة مــتــهـمــ 

مختلفة من البالد) 
واضــــاف ان (قــــسـم مــــكــــافــــحــــة
مــخـــدرات الــكـــوت اعــتـــقل ثالثــة
متهم بـينما القى قـسم مكافحة
مــخـــدرات ذي قــار الـــقــبـض عــلى
) وتـــــابع ان مـــتــــهــــمـــ اثــــنـــ
ـتــهــمــ  ضـبــطــهم بــاجلـرم (ا
ـشــهـود  وجـرى إحــالــتــهم إلى ا
ــــواد الــــقــــضــــاء وفـق أحــــكــــام ا
الـقــانـونــيـة   32/ 28 مـخـدرات).
وأقدمت فتـاة على االنـتحار شـنقا
داخل منـزلهـا في النـاصريـة.وذكر
مصدر أمني في تصريح امس ان
(حالة انـتحـار  تسـجيلـها لـفتاة
تـبـلغ من الـعـمـر  17عـامـا شـنـقت
نـفـســهـا بــواسـطـة قــطـعــة قـمـاش
مـعــلق داخـل مـنــزلــهــا في قــضـاء
اجلـبـايش) واضـاف ان (قـوة من
الــشــرطــة طـــوقت مــكــان احلــادث
ونــقــلت اجلــثـــة إلى دائــرة الــطب
الـعــدلي في مــا فـتــحت حتــقـيــقـا

عرفة مالبساته).
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رأى رئــــيس حــــكـــــومــــة إقــــلــــيم
كردستان مسرور البارزاني عدم
وجـــود مــســـوغ المــتـــنــاع وزارة
ــــالـــــيـــــة االحتـــــاديـــــة عن دفع ا
مـسـتحـقـات االقـلـيم . وقـال بـيان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الـــبـــارزاني اجـــتــــمع بـــالـــوفـــد
فاوض مع احلكومة االحتادية ا
ــبـاحـثـات بـ ـنــاقـشـة مـسـار ا
بغداد واربيل بشأن تنفيذ قانون
وازنـة  وكذلك تـسلـيط الضوء ا
عـــلى نـــتـــائـج احملــادثـــات الـــتي
أجـــراهـــا الـــوفـــد مـــؤخـــراً خالل
زيارته إلى بغـداد ولقائه عدد من
ــــســـــؤولـــــ في احلـــــكـــــومــــة ا
االحتـاديـة ) واضـاف ان (الـوفـد
اســتــعـرض نــتــائج اجـتــمــاعـاته
بشأن تنفيذ االلتزامات والسيما
ـتـعــلـقـة بـاالقـلـيم في إطـار تـلك ا
العائدات النـفطية وغيـر النفطية
الـتي جـرى االتفـاق عـلـيـها خالل
االجــــتـــــمــــاعـــــات مع الــــوزارات
ــعـنــيـة) واألطــراف االحتـاديــة ا
مضـيفـا (حيث تـمت اإلشارة إلى

اتــفــاق كـل من ديــواني الــرقــابــة
ـالـيــة االحتـادي واإلقـلـيم الـذي ا
ـــوافـــقـــة عــلـى آلـــيــة  خـالله ا
مــشــتــركــة لــتـنــفــيــذ الــواجــبـات
ـوازنة احملددة لـهمـا في قـانون ا
ولفت حـسب خـصـوصـيـاتـهـما) 
الـبـيـان الى ان (رئـيس احلـكـومة
رأى عدم وجـود أي مـسـوغ يدفع
اليـة االحتادية لالمـتناع وزارة ا
عن إرســـــال حـــــقــــوق االقـــــلـــــيم

ـالـية) وتابع ان ومـسـتـحـقـاته ا
(اجملتـمعـ جددو الـتزام االقـليم
ــوازنـــة  ودعــوة احلـــكــومــة بـــا
االحتـــاديـــة إلى إرســـال حـــقـــوق
ومـسـتـحـقـات كـردسـتـان). وبـعـد
ســـلــســلــة من االجـــتــمــاعــات مع
احلـكــومـة االحتـاديــة في بـغـداد
عــاد الـوفــد الـكــردي إلى االقــلـيم
اول امس بــعــد اخــتــتــام زيــارته
بعـقد اجـتماع مـع رئيس الوزراء

مـصـطـفى الـكاظـمي.وكـتب نـائب
رئـيس رئــيس حــكـومــة االقــلـيـم 
فاوض قوباد الطالباني الوفد ا
في تــغـريــدة عــلى تـويــتــر (نـحن
قـريــبـون جــداً من اتـفــاق نـهـائي
ــوازنـة) بــشــأن آلــيــة تــنــفــيــذ ا
مشيرا الى ان (هنـاك نوايا طيبة
من الـطرفـ وان االلـتـزام بنص
القانون سيكون له تأثير إيجابي
ــالي في االقـلـيم  عـلى الـوضع ا
كما سـيوجه العالقـات ب بغداد
اربـــيل نــحــو مـــرحــلــة جــديــدة).
وناقـش الكـاظـمي مع الوفـد آلـية
الية لإلقليم ستحقات ا إرسال ا
.وذكــــر بــــيــــان أنه (جــــرى خالل
الـــلــقـــاء الــذي جـــمع الــكـــاظــمي
بـــالــــوفـــد الــــكـــردي في بــــغـــداد
مـنــاقـشـة تـطــورات الـعالقـة بـ
الطـرف والسـيمـا في ما يـتعلق
وإرسـال ـوازنـة  بـآلـيـة تــنـفـيـذ ا
ـالـيـة لكـردسـتان) ـستـحـقات ا ا
واضاف ان (الـطـرف شـددا على
االلــتـزام بــالـقــانــون  بـغــيـة حل
تراكمة باالستناد إلى شاكل ا ا
والدستـور وخلق تفـاهم مشترك

مستمر وطويل األمد).

داود عبد زاير 
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اضـيـة هددت عـصفت الـريـاح العـاتـيـة بالـعـراق على مـدى األربـع سـنـة ا
احلـروب واالضــطــهــاد والـعــقــوبــات االقـتــصــاديــة واإلرهـاب والــصــراعـات

الداخلية استقراره وعطّلت رفاهية مواطنيه.
ناخي وآثاره االقـتصادية لـكن أخطر تهـديد مستـقبلي يواجـهنا هـو التغيـر ا
واضـراره الـبـيـئـيـة الـكـبـيـرة في جـمـيع أنـحـاء الـعـراق. وفـقًـا لـبـرنـامج األ

ـتــحـدة لـلـبـيــئـة الـعـراق هـو خـامـس دولـة هـشـاشـة من حــيث الـتـكـيف مع ا
ناخ. تغيرات ا

ناخ تُحيط بنـا. أصبحت درجات احلرارة العالية األدلة على تزايـد مخاطر ا
. يؤثر أكـثر شيـوعًا واجلفاف اشـدة حدة والعـواصف الترابيـة أكثر تـواتراً
التصحر على  ?39من مساحة العراق  ?54من أراضينا معرّضة خملاطر
فـقـدانــهـا زراعـيـا بـســبب الـتـمـلح بــنـاء الـسـدود عـلى مــنـابع وروافـد دجـلـة
ـياه وأدى والفـرات الـتـاريـخـيـ -شـريان احلـيـاة لـبـلـدنـا- قـلل من تـدفق ا

لحي نحو اعالي شط العرب. لزحف اللسان ا
ـيـاه االروائـيـة يُــهـدد إنـتـاجـنـا تـؤدي هـذه الـسـدود إلـى نـقص مـتـزايـد فـي ا
وارد ـياه الـشـرب. وفقًـا لوزيـر ا ـدن والـقرى  الزراعي بـل وحتى تـزويد ا
ائـية العـراقي قد تـواجه البالد عـجزًا يصل إلى  10.8ملـيار مـتر مـكعب ا

ياه سنويًا بحلول عام  .2035 من ا
ـناخيـة هائـلة. تضـرر سبـعة مالي الـتكـاليف البـشريـة احملتمـلة لـلتغـيرات ا
عراقي بالـفعل من اجلفاف و النزوح االضطراري. ومع وجود أعلى معدالت
التزايد السكاني في العراق تُفيد البيانات ان عدد سكان البلد سيتضاعف
من  38مـلـيـون اليـوم إلى  80مـلـيـون بـحـلـول عام  ?2050وهـذا يُـضاعف

ناخ إذا تُركت دون معاجلة. اخملاطر االقتصادية واالجتماعية لتغير ا
ـنــاخ يـجب ان يـكـون أولـويـة وطـنـيـة في الـعـراق ومن الـتـصـدي لـتـغـيّـرات ا
الضـروري االنطالق االن حـيث إن مستـقبل أجـيالـنا يعـتمـد عليـنا وامـامنا

واجهة التحدي. مسؤولية جسيمة 
ي للـبيـئـة أرى من الواجب الـدعوة لـتـأسيس بـرنامج لذلك وفي الـيوم الـعـا
ــلـحّـة وطـني إلنــعـاش وادي الــرافـدين يــتـعــاطى في جـوهــره مع احلــاجـة ا
نـاخي وجـعـله فـرصة لـتـحـويل االقتـصـاد الـعـراقي نحـو الـتـنوع لـلـتـكيـف ا
ـتـجـددة واآللـيـات الـنـظـيـفـة والـدخـول في أسـواق الـكـربون ودعم الـطـاقـات ا
ُـنـاخيـة والـتقـلـبات عـرضـة إلى التـغـيرات ا ـنـاطق الهـشـة وا ورفع صـمود ا
االقـتـصـاديـة احلـادة من اجـل ظـروف مـعـيـشـيـة أفـضـل لـلـمـواطـنـ وأكـثـر

استدامة.
فـي كـانـون الــثـاني  2021صـادقتُ عــلى قـرار مــجـلس الــنـواب بـانــضـمـام
الـعـراق الى اتـفـاق بـاريس لـلـمـنـاخ هـذا االتـفـاق الـذي يُـمـثل فـرصـة مـهـمـة
ناخـية عبر تكـاتف دولي موحد كما صوّت لكوكبنـا في مواجهة التـغيرات ا
مـجلس الوزراء في شباط  2021على استـثمار محـطات كهـربائية شـمسية
ساهمات لتـوليد الطـاقة النظـيفة وقبلـها شرعت وزارة البـيئة بكتـابة وثيقـة ا

ناخية في البلد. الوطنية  NDCللتعامل مع التغيرات ا
مـا زال امامنـا الكثـير يجب تـطوير خـارطة طريق شـاملة في مـبادرات تُعزز
تـاحـة وتـؤسس لالقـتـصاد ـوارد الطـبـيـعـيـة ا االسـتـدامـة البـيـئـيـة وحتـفظ ا
لـمـوسـة تُـركـز على األخـضـر هـذا يتـطـلب مـجـمـوعة مـن تدابـيـر الـتـكـيف ا
ـيـاه وكـفـاءة الـطـاقـة لـتـكـون مـنـطـلـقـا اسـتـخـدام األراضي واحلـفـاظ عـلى ا

. لبرامج الحقة أكثر طموحًا وأطول أجالً
ارض الـسـواد وجنـات عدن أقـدم التـعـريفـات التي عـرفتـهـا البـشريـة كانت
اوصـافـا لبالد الـرافـدين لشـدة خـضـرتهـا وارضـها اخلـصـبة تـتـحول االن

لألسف الى صحراء قاحلة.
ـفـارقـة ان تـطـلـعــنـا الى مـسـتـقـبل افـضل  يُـلــزمـنـا بـالـعـودة الى مـاضـيـنـا ا
األخضـر الـقـريب عبـر حـمـلـة وطنـيـة إلعـادة تشـجـيـر واسعـة جـنـوب البالد
وغـربـهـا تـرتـكـز عـلى الـنـخـيل الـهـويـة احلـضـاريـة لـبالد مـا بـ الـنـهـرين
ناطق احلـضرية في كـردستان. لن واسـتعادة الـغابـات في اجلبال وحـول  ا
يـكـون هـذا مــجـرد مـوانع النـتـشـار الـكـاربـون بل سـيـدعم اإلنـتـاج الـزراعي

ويساعد على حماية التربة.
بـاإلضـافة إلـى هذا اجلـهـد يـجب االنـطالق نـحـو مبـادرات جـديـدة لـتـحديث
ـيــاه ومـعـايـيـر الــبـنـاء وحتـسـ وســائل الـتـخـلص من طـرق إدارة الـري وا

شتعل. صاحب ا النفايات وإعادة تدويرها والتقاط الغاز ا
هذه العناصـر مجتمعة ستُحـقق منافع اقتصادية ملـموسة في العقد القادم
من خالل خـلق وظــائف جـديــدة في قـطــاعـات الـزراعــة والـبــنـاء والـصــنـاعـة
اخلفـيفـة ودعم تطويـر صنـاعة جـديدة في مـجاالت البالسـتيك ومـستـلزمات
البناء وتـصنيع األغذية ودعم القطاع اخلاص وتشجيع االستثمار األجنبي

والتركيز على دعم دور الشباب في التطور االقتصادي.
ـنطـقـة وتنـوعه الـبـيئي حـيث الـنـخيل ـوقـعة اجلـغـرافي في قـلب ا العـراق 
واالهـوار وجـبـال كـردسـتــان يُـمـكّـنه ان يـكـون مـنــطـلـقـا جلـمع دول الـشـرق

األوسط معًا.
ناخي قـد نختلف سـياسا ولكنـنا علينـا ان نتحد معـا في مواجهة التـغير ا
ـبادرات فـهو خـطر يـهـدد اجلمـيع وهـذا يسـتـوجب ربط خطـطـنا الـوطنـيـة با
شـتركـة مثل تـواتر اإلقلـيمـيـة ومواجـهة الـتحـديات الـبـيئـية واالقـتصـاديـة ا
ـيــاه وارتـفـاع درجــات احلـرارة والـتــصـحـر الــعـواصف الـرمــلـيـة وشــحـة ا
ـالـية بـسـبب ضعف الـطـلب عـلى النـفط من خالل جـهد وتـنـاقص مـواردنا ا
ـيــاه بـشـكل ـنــاخ عـبـر احلــدود وادارة ا واسع نــحـو تـخــفـيف آثــار تـغـيــر ا

مشترك وعادل. 
ـيـاه يـسـتــوجب حـوارا صـريـحـاً وبـنــاءاً بـ الـعـراق وتـركـيـا وإيـران مـلف ا
ـسـؤولـيـة وسـوريـة يـســتـنـد عـلى مـبــدأ عـدم االضـرار بـأي طـرف وحتــمل ا

شتركة والتأسيس جلهد مشترك من أجل ادارة مستدامة للمياه. ا
سيتطلب مـشروع إنعاش بالد ما بـ النهرين استـنفاراً وطنيـاً على الصعد
كــافـة احلـكــومـة وجـمــيع مـؤسـســاتـهـا ودوائــرهـا ومـجــلس الـنـواب ودوره
هم والداعم. حشد اإلرادة السيـاسية الالزمة أمر حتمي لذلك التشريـعي ا
سـتحـتـاج الوزارات إلى الـتمـكـ كمـا يجـب إنشـاء مؤسـسـات متـخصـصة
وثورة تـشريـعات وقـوان ولـوائح جـديدة ودوراً من الـفعـاليـات االجتـماعـية

دنية الشبابية. وا
سيـحتـاج العـراق أيضًـا إلى مـساعـدة أصدقـائه في اجملتـمع الدولي لـلدعم
الفني والتخطيطي ونقل التكنولوجيا. ستكون إحدى مهامنا األولى التنسيق
ـتــخـصـصــة لـتــطـويـر جــهـودنـا ونــعـمل لــلـوصـول الى ــنـاخ ا مع وكـاالت ا
انح الـدولي للـمساعدة في ـال وا الصناديق اخلـضراء وأسواق رأس ا

تمويل االستثمارات في هذا الصدد.
حـان وقت العمل وأمـامنا مـهمة شـاقة ال وقت للـتراخي في مـواجهة حتدي
نـطقـة لتـدابيـر تضـعنا ـناخي الـذي يُمثـل أيضاً فـرصة لـلعـراق وا الـتغـير ا

على أساس أكثر صالبة في مواجهة حتديات العقود القادمة.
{ رئيس جمهورية العراق
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حـقق فريق الـقـوة اجلويـة بـكرة الـقـدم الـفوز أمس اجلـمـعة عـلى فـريق زاخو
بركالت الترجيح ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العراق.

بـاراة الـتي احتـضنـهـا ملـعب زاخـو بدون أهـداف  لتـقول وانـتهت أشـواط ا

الصـقـور كلـمـتـها في ركـالت التـرجـيح وحتقـق الفـوز بـخمـسـة ركالت مـقابل
ثالثة بعد أن أضاع احملترف البرازيلي ركلة جزاء لفريق زاخو. 

وبهذه الـنتيجـة سيالقي اجلويـة فريق الكـرخ في اجلولة الـقادمة يـوم اجلمعة
قبل. ا
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احتـفلت (الـزمان) امس بـباقـة جديـدة من اصـدارات كتـابها
وسط حضور نخبوي شهدته قاعة التحرير في اجلريدة.
واشاد مـثقفون ومفكرون ومحامـون يتقدمهم نقيب احملام
ضيـاء السعـدي. شاركوا (الـزمان) احتـفاءها بـصدور كتاب
الـصـحـفي الـبـارز زيـد احلـلي والـكـاتب الـصـحـفي عـكـاب سـالم
الـطـاهـر واالديب الـكـاتب حـسـ اجلاف بـالـتـقـالـيـد الـتي ارسـتـها
ستـقل االستـاذ سعد (الزمـان) بدعم من رئـيس مجـموعة االعـالم ا
الـبـزاز بـرغم التـحـديـات العـديـدة الـتي تـواجهـهـا الـصحف في ظل

جائحة كورونا. (تفاصيل ص 5)
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وثـيقـة حتمل تـوقيع الـوكيل الـفني
مـوجهة الى لـلوزارة هاني موسى 
مـكـتب رئـيـس الوزراء  جـاء فـيـهـا
ـــــرقم (اشـــــارة الـــــة كـــــتـــــابـــــكـم ا
م.ر.و/د 7/13/7959 في  20 ايــار
ــتــضـمن مــخـصــصـات ــاضي  ا ا
ـالكـــــات االداريــــــة في الـــــوزارة ا
رقم  2204 في نـشير الى كتـابنا ا
وافقة تضمن ا اضي ا  11 ايـار ا
الكــات االداريـة من عــلى شــمـول ا
ابـنـاء اجلـيش االبـيض في الوزارة
ـــخـــصـــصـــات اخلـــطـــوة اســـوة

الكات االخرى).  با

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

قـــررت وزارة الــصــحـــة والــبـــيــئــة
ـالكـــــات االداريــــــة من شــــــمـــــول ا
ـــخــصـــصــات اجلـــيش االبـــيض 
ئة فـيما اخلـطورة بنـسبة  50 بـا
اعـلـنت عن تـسـجيل  4157اصـابـة
مـؤكـدة بـفـايـروس كـورونـا وشـفـاء
 4126 وبـواقع  26 وفــاة جـديـدة.
وقف الوبـائي اليومي  واوضـح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
الـى ان (عــدد الــفـــحــوصـــات الــتي
اجـرتهـا مخـتبـرات الصـحة الـعامة

لـــعـــيـــنــات مـــشـــتـــبه اصـــابـــتـــهــا
بـالفـايروس بـلغت  42 الـفا  اذ 
تـسـجـيل  4157 اصـابـة فـي عـموم
احملــــــافــــــظـــــات) واشــــــار الى ان
(الــشــفــاء بــلغ  4126 وبــواقع 26
وفـاة جـديدة) وتـابع ان ( اكـثر من
 20الـف شــخـص تــلـــقى جـــرعــات
ـضـاد فـي مـراكـز الوزارة الـلـقـاح ا
ــنــتــشــرة بـغــداد واحملــافــظـات). ا
الكــات وقـــررت الــوزارة شـــمــول ا
االداريــــــة مـن اجلــــــيـش االبــــــيض
ـخصصـات اخلطورة بـنسبة 50
ـــئــة. واطــلــعت (الــزمــان) عــلى بــا

فاوض ≈ŸUL²ł∫ البارزاني خالل اجتماعه مع وفد االقليم ا
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في تعليقه على تصريحات أبي أحمد عن استعداد أثيوبيا
لــبـنـاء  100سـد آخـر عـلـى الـنـيل أكـد مــصـدر أمـني رفـيع
ـستوى لـ(الـزمان) أن أثـيوبـيا تدفع مـصر خلـيار احلرب ا
ـائـيـة الـتي تـعـتـبـرهـا مـصـر خط لــلـدفـاع عن حـقـوقـهـا ا
أحـمـر وأضـاف أن أبي أحـمـد يـعـتـبـر أن نـهـر الـنـيل
بــحــيـرة خــاصـة ألثــيــوبـيــا وهـو أمــر يــخـالف كل
الـقوانـ الدولـية اخلـاصة بـقانون األنـهار  وفي
الـســيــاق ذاته أكـد عــمــرو مـوسـى األمـ الــعـام
الـسابق لـ(الـزمان) أن (خيـار احلرب هـو األخير
عاجلة أزمة سد النهضة بعد استنفاذ كل ـصر 
الـطرق الـدبـلومـاسـية ألن احلـرب لـها حـسـاباتـها
ستـقبليـة  فيما اخلاصـة فيما يـتعلق بـتأثيراتـها ا
ــســـتــوى في تـــوقع مــصـــدر دبــلـــومـــاسي رفــيـع ا
ـتـحدة تـصـريـحـات خـاصـة أن تـتـحـرك الـواليـات ا
بــفـاعــلــيـة إليــجــاد حل ألزمــة سـد الــنــهـضــة يــحـفظ
ـائـية لـلدول الـثالث بـعد أن أدركت الـواليات احلـقوق ا
ـلف سـوف يؤدي إلى ـتـحـدة أن تأخـيـر مـعـاجلـة هـذا ا ا

آثـار خـطـيرة عـلى مـنـطـقـة الـقـرن األفـريقي
ـنـطـقة) ـصـالح األمـريكـيـة في ا وعـلى ا
ـصـدر أن (قـيـام الـواليـات وأضـاف ا

ـتــحــدة بــفـرض عــقــوبـات ا
عـلى مـسـئـولـ اثـيـوبـيـ
قــــــد يــــــكــــــون رســــــالــــــة
لالثــيــوبـيــ أن الــواليـات
ـتـحـدة لن تـقف سـاكـتـة ا
ـمـارسات اإلثـيوبـية عن ا
ـــــنــــطـــــقـــــة) ومن فـي ا
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يـكـونـوا مـطـربـ تـنـظـمـهـا هـيـئـة
اإلذاعـــة والــتـــلــفـــزيــون الـــعــراقي
تـتـألف من مــوسـيـقــيـ ونـقـاد في
الـفـن وشـعـراء مــهـمــتـهـا اخــتـيـار
الـفـائـزين ومن ينـال قـبـولهـا تـتاح
له فــرصــة تــســجــيل أغــانـيـه.وبـدأ
الــعـديــد من الــفـنــانـ الــعـراقــيـ
مــشــوارهم الــفــنـي عن طــريق تــلك
سـابقة.لكـن بعد غـزو العراق عام ا

2003  وصــــلت أحــــزاب إسـالمــــيـــة
لـلـسـلـطة واجـتـاحت أعـمـال الـعنف
الـبالد ولم يـعـد للـجـنـة وجود رغم
ــتـكـررة خالل األعـوام ــطـالـبـات ا ا

اضية إلعادة تفعليها. ا
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توقف بـاعة الـغاز أيـضاً عن الـغناء
وبـاتـوا يـنـذرون الـزبـائن بـقـدومـهم
وسـيـقى مـسـجلـة يـبـثونـهـا عـبر

ـتـعــة ال سـيـمــا في هـذه االيـام. و
سـنـفـتقـد ذلك مـسـتقـبالً كـان هـناك
كـــثــر مــثــلـه لــكن اآلن لم يـــعــد لــهم
وجـود. يتـحسّـر الـشاب ذو الـلحـية
الـكثـيفـة واالبـتسـامة الـعريـضة ألن
بــاعــة الــغـاز بــاتــوا يــسـتــخــدمـون
موسـيقى مـسجلـة لكـنها بـصراحة
لة قائال على األقل منتظر صوته
جـمـيل وهـو مـا يــدفـعـني ألشـتـري
مـــنه. في بـــعض األحـــيــان تـــكــون
مـوسـيــقى عـمـال الـتــوصـيل دافـعـاً
للسخرية.ويهزأ مختار طالب وهو
مــدوّن عــبــر االنـــتــرنت في مــقــطع
عـادلـة مـتـسائالً فـيـديـو من تـلك ا
عن السبب الذي يـدفع بائعي الغاز
إلى وضـع أغــانٍ حــزيــنــة حــيــنــمــا
يـتـجـولون لـبـيع بـضائـعـهم ويـقول
إنــهــا مــجــرد قــارورة غــاز! يــتــذكـر
ـقـيم في كـمـال الـبـالغ  55 عـامـاً وا
مـنـطــقـة بـغـداد اجلــديـدة في شـرق
ـديــنــة بـدوره األيــام الــتي كـانت ا
تـعـج فــيـهــا بــغــداد بــبــاعــة الــغـاز
.ويـقـول أخبـرتهم ـغـن اجلـوال ا
حــيــنــهــا بـأن أصــواتــهـم جــمــيــلـة
وشـجـعت الـعديـد مـنـهم لـلمـشـاركة
فـي سـبـاقـات اإلذاعـة (لــكن) بـيـنـهم
من لـم يـتـجـرأ عـلى ذلك فـقـد كـانت
مالبسه رثّـة. وفي زمن نظـام صدام
حـسـ كـان هـنــاك جلـنـة امـتـحـان
األصوات  ألشخاص راغب في أن
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مكـبرات الـصوت أو يـطرقـون على
قـواريــر الـغــاز جلـذب االنـتــبـاه.من
بـ هـؤالء أبـو طـيــبـة الـذي يـبـلغ

خمس عاماً. 
يـــروي لــــفــــرانس بــــرس زبـــائــــني
يعـرفوني من اإليـقاع ومن طـريقتي
بالـطرق. اختـفى تقلـيد الغـناء لبيع
ــنـطــقـة. في الـغــاز في أغـلب دول ا
عـــمّــــان مــــثال وبــــهـــدف احلــــد من

{ بـــغــداد-(أ ف ب)  –يـــســتـــيـــقظ
أهــالـي حي الــكـرادة فـي بـغــداد كل
صــبــاح عــلى صــوت بــائع قــواريـر
الـغـاز منـتـظر عـبـاس مرددا كـلـمات
ـعـروف أغـنــيـة الــفـنــان الـعـراقـي ا
يـاس خـضـر رجع قـلـبي يـحـن وهو
يـحـلم بـأن يـفتـح له شغـفه بـالـغـناء
أبـواب الـشـهـرة.هـذا الـشـاب الـبـالغ
 22 عــامــاً هــو آخــر مــوزع غــاز في
بــغــداد يـغــنّي مــتـنــقالً عــلى عــربـة
مثـبـتـة الى دراجـة نـاريـة يـسـمـيـها
الـعـراقـيون سـتـوته لـيعـرف زبـائنه
أنه وصل ويـستـقبـلونه بـابتـسامة

واصلة التجوال والغناء. حتفزه 
lzUÐ dš¬

ـهـنـة عن والده ورث مـنـتـظر هـذه ا
الـذي عــلّـمه كل شيء وهـو يـجـوب
شوارع وأروقة ذلك احلي الـتجاري
فـي وسط بـغــداد مـنــذ الـعـام 2007.
ويــروي مـــنــتــظــر لــوكــالــة فــرانس
بـرس بقـميـصه البـرتقـالي وقبـعته
الـتـي حتـمـيه من الـشـمس أنـا آخـر
بـائع يغـني وعنـدما يـتعـرف الناس
عـلى صوتي يـفـتحـون بـاب منـزلهم
ويــنـادونـني. آخـرون يـتـصـلـون بي
ويـطلـبون أيضـا منـي الغنـاء جلمع
ـتـعـة.”يـحبّ أحـمـد عـلي الـعـمل بـا
صاحب محل بقـالة في الثالث من
العـمر غنـاء منتـظر. ويقـول لوكالة
فـرانس برس طـريقـة غـنائه جـميـلة
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رجالً وشــابـاً خــطـفــوا قــبل خـمس ســنــوات عـلى يــد مــجـمــوعـات شــبه عــسـكــريـة .
ـنظمـة في تقريـرها أن هـؤالء فقدوا خالل عـمليـة  التـحالف الذي تـهم وأوضحت ا
علـيه فصـائل مسـلحـة  الستـعادة الـفلـوجة في حـزيران 2016  من تـنـظيم الـذي كان
يــهـمـ عــلى ثالث مـحــافـظــات حـيـنــهـا. وفي الــثـالث من حــزيـران وفـيــمـا كـان آالف
النـازح يفـرون قام رجال مـسلحـون  وفق شهود بـ(أخـذ نحو  1300رجل وشاب

يعتبرون بسنّ يسمح لهم بالقتال من عائالتهم).
ويـــضــيف الــتــقــريــر أنه (في الــلــيــلــة
نفسها وضع  643منهم على األقل في
حــافالت وشـاحــنـة كـبــيـرة وهم حـتى
تبقون منهم اآلن مفقدون) فيما أفاد ا
أنــهـم تــعــرضــوا (لـلــتــعــذيـب وإسـاءة
ـعاملة). ومنذ اخلامس من حزيران  ا
قـــام رئــيس الـــوزراء حــيــنـــهــا حــيــدر
الـعـبادي بـتـشكـيل جلـنة حتـقـيق فيـما
كــــانت انـــتـــهـــاكـــات تـــنـــظـــيم  داعش
واألفـعال االنتـقاميـة خالل احلرب على
ـتــطــرف تــزيــد مـن حـدة الــتــنــظــيـم ا
الـتوتر الـطائفي في الـبالد.لكن (نتائج
ذلـك الـــتــحـــقـــيق لـم تــنـــشـــر قط) وفق
مـــنــظـــمــة الــعـــفــو الـــتي أوضــحت أن
(عــائالت هـؤالء الــرجـال تــنـتـظــر مـنـذ
ــعـرفــة مـا إذا كــانـوا خــمس ســنـوات 
عــلى قــيـد احلــيـاة. وهـي تـســتـحق أن
تــــنـــتـــهي آالمه). وخالل احلـــرب ضـــد
تــنـظــيم داعش نـددت مــنـظـمــات غـيـر
حـكومية وعائالت بانتهاكات ارتكبتها
كــافــة األطـراف.  وكــان الــنـزاع ســبــبـا
لـلعديد من اجملموعـات لتقوم بهجمات
انـتقـاميـة ذات دوافع طـائفـية رسـمياً
يـنفي احلشـد قيامه بـخطف أو توقيف
أشـخاص تـعسفـياً لكن قـادته يؤكدون
أنـهم سـجنـوا أفراداً بـدون تقـد دليل
ـــســاجــ أو فـــعــلي عـــلى أن هــؤالء ا
الـسجـينـات ينـتمون فـعلـياً إلى تـنظيم
داعـش . ويقـول مـواطـنـون في الـعراق
إنـهم محط تـمييـز بعد مـرحلة سـيطرة

ـانـيــة مـبـكــرة تـتـطـلب انــتـخـابــات بـر
ـكـتب اســتـقـرارا أمــنـيـا)  وفق بــيـان 
األســـدي .(وأضــافت وهــنــاك قــرار من
ــــيــــة ــــراقـــــبــــة أ مـــــجــــلـس األمن 
لـالنــتــخـــابــات الـــتي يــجب أن يـــعــمل
اجلــمــيع من أجل إجنـاحــهـا). وتــبـدي
كـتـل سـيـاسـيـة مخـاوفـا مـن اسـتـخدام
الــــسالح مـن طـــرف بـــعـض اجلـــهـــات
لــلــتــأثــيــر عــلى نــتــائـج االنــتــخــابـات
ـبكـرة. واالنـتخـابـات أحد ـانيـة ا الـبـر
مـطـالب احتـجاجـات شـعبـية مـستـمرة
مـنذ / تـشرين األول     2019 وأطاحت

بــحـكـومـة رئــيس الـوزراء  عـادل عـبـد
ـــهـــدي في ظـل اتــهـــامـــات لـــلـــقــوى ا
الـسيـاسيـة احلاكمـة بالـفسـاد وانعدام

الكفاءة والتبعية للخارج.
lO{«u  WA UM

وأوضـح الــبـــيـــان أن (الـــلــقـــاء شـــهــد
ـــواضـــيع ذات مــــنـــاقـــشـــة عـــدد مـن ا
ـشــتــرك والـتــأكــيــد عـلى االهــتــمــام ا
أهـمية االستقـرار األمني للبلد من أجل
الــســيـر قــدمـا فـي إعـمــاره وتـطــويـره
ــســاعـدة ــتـحــدة  ودور بــعــثــة األ ا
الـعـراق في العـديـد من اجملاالت). وفي

ـاضي حـاصـرت فـصـائل  / 27 أيــار ا
ـنـطــقـة اخلـضـراء مــواقع عـديــدة في ا
شـديدة الـتحـص بـغداد بـينـها مـنزل
الـــكــاظــمي ومــبــنـى األمــانــة الــعــامــة
جملـلس الـوزراء رفضـا العتـقال قـيادي
ـنـطـقـة اخلـضـراء فـي احلـشـد.وتـضم ا
مــنـازل مــسـؤولـ ومــقـرات حـكــومـيـة
وبـعـثـات سـفـارات أجنـبـيـة وتـتـعرض
بــوتــيــرة مــتــكــررة لـقــصف صــاروخي
مــجــهـول بــجـانب هــجـمــات بـعــبـوات
نــاســفــة تـســتــهــدف أرتـاال لــلــتــحـالف
ــتــحـدة الــدولـي بـقــيــادة الــواليــات ا

تـنـظـيم داعش حـيث أوقف آالف مـنهم
وأديـنـوا بالـسجن أو اإلعـدام التهـامهم
بـــاالنـــتـــمـــاء إلى الـــتـــنـــظـــيم. ويـــنــدد
ـدافـعـون عـن حـقـوق اإلنـسـان حـالـياً ا
سألة مصير النازح إثر خـصوصاً 
احلــرب ضــد الـتــنـظــيم فـيــمـا أغــلـقت
احلـكومة الـعراقية  6مـخيمـاً على مدى
اضيـة وتركت ما ال األشـهر الـسبعـة ا
يــقل عن  34801 نــازح من دون ضـمـان
قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان
أو تـأم مـأوى آمن آخـر أو احلصول
عـلى خـدمـات مـيـسورة الـتـكـلـفة) وفق
نـظـمة هـيـومن رايتس ووتش. تـقـريـر 
ويـعود هـؤالء النـازحون الـذين أرغموا
عـلـى مـغادرة قـراهـم غـالبـاً إلـى بـيوت
مـــدمـــرة أو ال يـــلـــقـــون تـــرحــيـــبـــاً من
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهم التـــهـــامـــهم بـــأنـــهم

(إرهابيون).
…dJ³   UÐU ²½«

ـتــحـدة وأكــدت رئــيـســة بـعــثــة األ ا
ــسـاعــدة الـعــراق (يـونــامي) جــيـنـ
بـالسخـارت اخلمـيس أن االنـتخـابات
ـقـبل ــبـكـرة في   10تــشـرين األول ا ا
تـتـطلب اسـتقـرارا أمـنيـا .يأتي ذلك في
ظـل تصـاعد الـتـوتر األمـني بـ رئيس
الــوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي وبـعض
ــســلـــحــة. وعــلى هــامش الـــفــصــائل ا
لـقـائـهـا برئـيس جـهـاز األمن الـوطني 
عــبـد الـغـني األسـدي في بـغـداد قـالت
بـالســخــارت إن (الـعــراق مــقــبل عــلى

حملـاربة تنظيم داعش اإلرهابي.وأجبر
ـــســلــحــون الــســلــطــات عــلى إطالق ا
سـراح قـائـد عمـلـيـات احلشـد الـشـعبي
فـي األنبار  قاسم مصلح الذي اعتُقل
بـتـهـمـة اإلرهاب. وحـذر وزيـر الـدفاع 
جــمــعــة عــنــاد احلــشــد الـشــعــبي من
مـحاولة استفـزاز اجليش مشددا على
أنـه ال توجـد أي جـهـة في الـبالد قادرة
عـلى الـوقـوف بـوجه اجلـيش.واحلـشد
الــشـعـبي هـو مـؤســسـة تـتـبع الـقـوات
ـسـلـحـة الـعـراقيـة وتـرتـبط مـبـاشرة ا

برئيس الوزراء.

الـضـجــيج أرغـمت الـبــلـديـة عـمـال
الـتـوصــيل عـلى اعـتـمــاد مـقـطـوعـة
فــقط بــيـــتــهـــوفن من أجـل إلــيــزه  
إلعالم الـزبـائن بـقدومـهم.في لـبـنان
وسـوريـا انـدثـر الـبـاعـة اجلـوالـون
عــلى عــربــات جتــرهــا احلــمــيــر أو
األحــــصــــنـــة وأصــــبح غــــالـــبــــيـــة
األشــخـــاص يــذهــبــون بــأنــفــســهم
لـشـراء قـواريـر الغـاز أو يـتـصـلون

بعامل توصيل إلحضارها. 
ال يـحـكم مـنـتـظر عـلـى طـريقـة عـمل
عــمـال الـتـوصــيل اآلخـرين. ويـقـول
كل حـسب وجهـة نـظره وأنـا أفضل
الطـريقة الـتقلـيدية. غـالبيـة زبائني
يفضلون غنـائي. ال يريد منتظر مع
ــهــنــة ألوالده ذلك أن يــورث هــذه ا
فهـذا عـمل صعب جـداً وأجره قـليل

كما يقول. 
ويأمل هذا الـشاب الذي ال يكف عن
الــغـنـاء خالل عـمــله ومع أصـدقـائه
وخالل جـــلــســـاته الـــعـــائــلـــيــة أن
يــصـبح يـومـا مــثل حـا الـعـراقي
ــشــهــور الــذي ــغــنـي الــعــراقي ا ا
يـعـيش حـالـيـا في دبي. ويـقـول عن
الـــعـــراقي بــــأنه إنـــســـان رائع من
مدينـة الصدر مـثلي كوّن مسـتقبله
من مـهـنــة بـسـيـطــة مـثـلي وأصـبح
. ويضيف أي بائع غاز مغنياً رائعاً
يــــتــــمــــنى ان يــــكــــون مـــثـل حـــا

العراقي. lzUÐ∫ منتظر عباس يقود دراجته

دمج على ان تقوم بنظام التعليم ا
اجلـامــعـات بــالــتـنــسـيق مع وزارة
الصحة لفتح مـنافذ من اجل تلقيح
ـنــتـسـبـ بــلـقـاح ضـد الـطــلـبـة وا
فايروس كورونا). وتضمنت وثيقة
اخـرى اصـدار امـر وزاري يـتـضمن
(تـكــلـيف الـتــدريـسي مـحــمـد حـمـد
الــعـــيـــثــاوي في جـــامـــعــة بـــغــداد
ــنـــصب وكـــيل وزيـــر الــتـــعـــلــيم
الـعـالي والـبـحـث الـعـلـمي لـشـؤون

البحث العلمي).

يـة تنافس ز للـجامعـات العا التـا
وحضـور ومشاركـة جامعـات بغداد
والـتـكــنـولـوجـيـة والــبـصـرة لـلـعـام
QS2021 وأظـــهـــرت تـــصـــنـــيـــفــات 
ـيــة اخــرى  مــا ال يــقل عن ست عــا
وثـمـانــ جـامـعـة وكـلــيـة عـراقـيـة.
وفي ســـيـــاق مـــنــــفـــصل حـــصـــلت
(الــزمـان) عــلى وثــيــقــة صـادرة من
دائــرة الـدراســات والــتــخـطــيط في
وزارة الــتــعــلـيـم الــعـالـي والـبــحث
العـلمي تضـمنت (اسـتئنـاف العمل
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تصدرت اجلامـعة التكـنولوجية في
الـعــراق في الــبــحث الـعــلــمي عـلى
بـقـيـة اجلـامـعات الـعـراقـيـة بـعد ان
حققت تـقدما مـلحوظـا في تصنيف
ـــز الـــبــــريـــطـــاني . وأعـــلن الـــتـــا
ــز الــبـــريــطــاني تــصــنـــيف الــتـــا
بــنــسـخــته اخلــاصــة بـاجلــامــعـات
اآلسيـوية لـعام  2021 نتـائـجه التي
ضمت خـمسـمئـة وإحدى وخـمس
جامـعة. وأظهرت نـتائج التـصنيف
حــصــول جــامــعــات عــراقــيــة عــلى
مـراكـز تـنـافـسيـة في هـذه الـنـسـخة
وهي كل من اجلامعة التـكنولوجية
ـــركـــز  400-351 وجـــامــــعـــتي فـي ا
ــركـز 401.  بـغــداد والــبـصــرة في ا
ز جـديـر بـالذكـر أن تـصنـيف الـتـا
لـــلـــجـــامـــعـــات اآلســـيـــويـــة يـــقـــيم
ــؤسـســات عـلى وفق ثالثــة عـشـر ا
مؤشرا تـتوزع على خـمسة مـعايير
رئــيـــســة هي الـــتــعـــلــيم والـــبــحث
الــعـلــمي واالقــتـبــاســات والـنــظـرة
ـعـرفـة. ويـشار الى الـدولـيـة ونقل ا
أن اجلــامـعــات الــعــراقـيــة ســجـلت
حــضــور خــمـس وثالثــ جــامــعــة
ز لـلتنمية وكلية في تـصنيف التا
ــســتــدامـة فــيــمــا أشـرت نــســخـة ا
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اضي بدءا من اعـتقال ـتسارعـة التي شهـدها العـراق خالل االسبـوع ا االحداث ا
قائد عـمليات األنبار للحشـد الشعبي وما رافقها من حتـركات عسكرية ومحاصرة
ــوضـوع ـنــطــقــة اخلـضــراء  ومن ثم اجــتــمـاع الــرئــاســات الـثالث حــول ذات ا ا
ان ونشـر صنوف وانـقسـام القوى الـسيـاسية حـول نفس الـقضيـة ومع غيـاب البـر
ــسـلـحــة في شـوارع بــغـداد بــشـكل مــكـثف وتــعـنت احلـكــومـة بــقـرارهـا الــقـوات ا
وانزعاجـها من كل وساطة او حترك حللـحلة االزمة من شخصـيات وقوى سياسية
ـرة على قـراره رغم انه ال يتـمتع فـاعلـة يتـضح بـان السـيد الـكاظـمي مصـمم هذه ا
بنصاب مؤيد فاعل داخل مجلس النواب يحمي حكومته من طرح الثقة بها; فلماذا
اذا هـذا التـوقيت بـالذات ونـحن على ابـواب استـحقـاق انتـخابي هـذا اإلصـرار ? و
بـحاجـة الى تـرطيب األجـواء الـعامـة واستـقـرارها?  وهل سـتجـري االنـتخـابات في

ا يجرى?. ستفيد  موعدها ام نحن على ابواب تأجيل اخر ? ومن ا
اجلـميع يـتفق على ان اي حـكومة انـتقالـية مؤقـتة مهـمتهـا االساسيـة تهيـئة األجواء
الالزمة النتقال سلس للسلطة الى حكومة دائمية شرعية منتخبة ضمن اطار زمني
ـقراطيـة وهذه مهـمة حـكومة الـسيـد الكاظـمي واهم فقرات مـحدد عـبر اآلليـات الد
ان... وعلى الرغم من ان رئيس برنامـجها الذي اعلـنه يوم التكـليف داخل قبة البـر
مـجـلس الـوزراء كــان مـرشح تـسـويـة بـ مـخـتـلف الـقـوى الـسـيـاسـيـة  فـانه سـار
ـبـكرة بـاحلـكـومـة واألوضـاع بـشـكل جـيـد عـنـدمـا حـدد مـوعـد اولي لـالنـتـخـابـات ا
ـظـاهـرات ومـعـاجلـة جـزء من االزمـة ـلـتـهـب وإنـهـاء ا وسـعـى في تـهـدئـة الـشـارع ا
ــيـا ويـديــر ازمـة كـورونـا االقـتـصــاديـة سـاعــده في ذلك ارتـفــاع اسـعـار الــنـفط عـا
الصـحـية بـشـكل متـثـاقل لكـنه مـقبـول مع األوضـاع العـامـة للـبـلد  فـهل مـا حقـقته
ـواضيع دون ان يسـتمع الحد حتى من حكـومته يعطـيه احلق باطالق يده في كل ا
دعم تـرشـيحه!!!! بل اكـثـر من ذلك يـبدي مـؤخراً انـزعـاج حكـومـته من تـصريـحات
ساعدة العراق في تحـدة وهي البعثة اخملولة  مثلة األم العام لأل ا صحفـية 

ملفات كثيرة اهمها االنتخابات القادمة.
ان ضـعـيف ومنـقـسم  قوى ان الـوضع الـسيـاسي في الـعراق الـيـوم كالـتـالي: بـر
سيـاسـيـة مـختـلـفـة بـ داعم للـكـاظـمي ومـتـحفظ عـلى بـعض اداءه وشـارع مـلـتهب
يـعـاني من تبـعـات ازمـة اقتـصـاديـة وصحـيـة... وفي ظل هـذه األجـواء ماذا نـحـتاج

بالضبط?.
قراطـية والدفع بقـوة نحو تهـيئة األجواء ان احلاجة تـدفع الى ترسيخ العـمليـة الد
العامـة وتشجـيع الشارع لـلمشـاركة في االستـحقاق االنـتخابي الـقادم دون ازمات
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا لالنـتـخـابات آنـيـة او تـصـعـيـد مـيـداني او إعالمي بـالـتـعـاون مع ا
راقب الدولي حتى نضمن انتخابات نزيهة ية وا والبعـثة األ
وشفـافة في مـوعدهـا احملـدد في شهـر تشـرين القـادم... اما
فرقـعة الـسالح ونشـر القـوات وإثارة األزمـات فإنـها كـفيـلة
بــتــأجــيل االنــتــخــابــات ونـــسف كل اجلــهــود الــتي تــبــذل
إلجــرائـهــا وقـد تــؤدي الى مــا ال يـحــمـد عــقـبــاه  والـبــلـد

واوضاعه ال يحتمل أية هزات  فاين دور العقالء?. 

تصاعـدت شعبية الـفريق احمد ابـو رغيف بسرعـة  الن العراقي  الـذين يعيشون
ـنقذ الذي يشهر عجزة  و ا تورم .. كانوا دائما  بـانتظار  ا حاالت من االحبـاط ا
سـيـفه ضـد الفـسـاد والفـاسـدين .. ال يـخشى فـي الله لـومـة الئم .. وال يـخشى من
ـؤسـسات سـلـطـة حزب غـاشم  عـلـمـا من اني .. امـيل دائـمـا  الى ضـرورة بـنـاء ا
قراطية  وليس االشادة بالزعامات .. التي كثيرا ماحتمل بذرة الدكتوريات . الد
الفـريق ابو رغيف .. لم يـكن االفضل من ب صـفوف ضبـاط جيشـنا منـزلة ودهاء
..لكنه االكـثر جرأة وبالء  وهو يقود وبثـبات جلنة مكافحـة الفساد .. النقاذ البالد

تسلط  وهيمنة الفاسدين . والعباد  من شرور ا
دمـرة  .. ان االستجابة كنت دائـما اقول .. وحتت ضغط كل الـظروف السيـاسية ا
البـد وان حتضـر  في يـوم ما  عـنـدما  يـكون الـتـحدي كـبيـرا .. واالمل ضـعيـفا ..
وهـل هناك اخـطر من الـتحـدي الذي يـفرضه الفـساد  بـعنـاوينه واشـكاله ومـافياته
ارسة واجتهـاد .. بعد ان اصبح ثقافة عـامة  تسللت وتوطنت في .. منهـجا   و
مـعظم الـوزارات والـهيـآت .. وتـمتـرس حـولـها  وتـورط فـيهـا  الـصغـيـر والكـبـير 
الوزيـر  واخلفير  والصالح والطالـح  الرابح واخلسران ..حتى اصبح فرضا من

فروض الطاعة واالذعان .
نـحن الـيوم.. بـحـاجة الى ضـبـاط  مـهنـيـ و وطنـيـ  من صـنف احمـد ابـو رغيف
ـدني  وعـبــد الـوهـاب الـسـاعـدي .. واسـمـاء كـبـيــرة وكـثـيـرة من  رمـوز اجملـتـمع ا
ؤسـسات  والقـيام  بـجهد مـهني  وبـحس وطني  واداء  قوي .. حلمـاية  وبنـاء ا
دون التمـييز ب فاسـد واخر  فقبـيلة  الفـساد منهجـها واحد   ومنـبعها  واحد 

وهدفها  واحد .. وان تعددت فروعها  وافخاذها وانتماءاتها.
سلـحة السـيد مصـطفى الـكاظمي  وهـو يتوسط كـان ظهـور القائـد العام لـلقـوات ا
الـفريـق ابو رغـيف   والـفـريق عـبـد الـوهـاب الـساعـدي .. اشـارة بـلـيـغـة  ورسـالة
واضحة .. الـى كل الذين يراهـنون عـلى امكـانيـة استمـرار اذالل الدولـة واجهـزتها
االمنيـة  وبقاء  الـدولة الفـاشلة  التي صـارت فريسـة جلماعـات الالدولة .. ينهش

بها من  ينهش  ويعبث  بها من يعبث .
الغريب.. ان جلـنة مكافحة الفساد التي اثبتت جدواها وفعاليتها .. من واقعة هيأة
التقـاعد والقبض على مديرهـا العام  الى كشف ملفات الكـهرباء بقدرة وانتظام ..
لم تلق ترحـيبا كبيرا .. ووقف البعض مـنها  مشككا ومتحـديا  او خائفا مرتعبا 
قابل هنـاك القلة  من اشاد بعـملها وجرأتها والبعض االخـر  متفرجا مرتـابا .. با

 وبادائها وسرعة اجنازاتها .
ثم جـاء احلـدث .. االكثـر  حتديـا واثارة .. بـاعـتقـال  اللـواء قـاسم مصـلح القـيادي
ـتهم بـقضـايا مـتشـعـبة  فـتعـزز  االعتـقاد .. ان ال خـطوط في احلـشد الـشعـبي وا
حــمـر تـعـيق عـمل جلـنـة ابـو رغـيف  وكــان عـلى الـعـقالء في احلـشـد الـشـعـبي ان
يـفهـموا الرسـالة  ويـستـوعبـوا محتـواها.. ويـتركـوا القضـية  تـاخذ مـجراها .. واال
فـأن اي مــوقف مــنـاهـض ضـد جلــنـة ابــو رغــيف .. سـيــزيــد من  حـجـم االسـتــيـاء
تـنامي ضـد كبـار  الفـاسدين  مـن مدنـي وعـسكـري  ورجـال اعمال الـشعـبي ا

متلبس .. مهما عال شانهم وثقل وزنهم  وتعدد ارتباطهم .
ـعرض االشـادة بـدور احلشـد الشـعبي  وصـوالته وتـضحـياته  في لـست هـنا .. 
عارك .. قبـل ان تستعيد احلرب ضد داعش   فـقد كان حقا وحـقيقة سبـاقا في ا
وصل وما تالها ـترنحة قواها  وفرض سلطتها  وهـيبتها   بعد سقوط ا الدولة ا
.. لكن الذي فـرط بهـذه االهداف النـبيلـة .. هو الـرغبة اجلـامحة في احلـصول على
ـال  و محاولة الغنـائم وحتس االحـوال .. والتنـابز بااللقـاب والتعـاظم بالرتب وا
اذالل الـدولـة  واجـهـزتـهـا االمـنـيـة والتـعـالي عـلـيـهـا .. الن ( هـيـبـة الـدولـة من هـيـبة
احلـشـد ) هكـذا صـرح الـسـيـد هـادي الـعـامـري .. وكـان عـلـيه ان يـقدم الـكل عـلى
عنى .. ثم انه جتـاهل اجليش والشـرطة وتشكـيالتهمـا الضاربة اجلزء ليـستقـيم  ا
ؤثرة ( جـهاز مكافحة االرهاب  وخـلية الصقور ) وبقـية التشكيالت في القوات وا

سلحة .  العراقية ا
و وتـوسع احلشـد الشـعبي .. كـانت بفـضل فتـوى ( اجلهاد الثـابت .. ان والدة و
ـرجـعـيـة  وبـســبب خـطـر داعش .. ولم يـكن قـرار  تـاسـيـسه الـكـفـائي ) من قـبل ا
صـادر  من رغـبة  الـدولة .. وهـنا تـكمن عـقـدة وجوده  و اسـتقـرار مكـانته  كـقوة
موازيـة  الجهزة الـدولة الـرسمـية .. بـعد ان سـارعت ايران في مـضاعـفة قدراته 
وتـزويـده باحـدث االسـلحـة .. على غـرار مـا فعـلت  مع حـزب  الله فـي لبـنان  ومع

تعبة  .  حماس  واجلهاد في االرض احملتلة  ومع احلوثي في اليمن ا
ان اخـطـر  مـا تـسـعى الـيه االدارة االمـريـكـيـة في هـذه االيـام .. هـو ايـجـاد ثـغرات
ومـبـررات الـتصـادم بـ اجـهـزة الـدولـة  وفـصـائل احلـشـد  ونـسمـع  ونقـرأ  عن
(معركـة مرتقبة ) ال مفر منها   بـ اجهزة الدولة وفصائل احلشد  وهو لالسف
 حــديث خـطــيـر  تـغــذيه وسـائل اعالم مــأجـورة  واخــرى مـوتـورة .. وهــذا يـعـني

دخول العراق من جديد في نفق مظلم الضوء في نهايته .
 وعـلى الـعقالء فـي احلشـد الـشـعـبي .. العـودة الى مـنـطق الـدولـة  ومغـادرة لـعـبة

الالدولة  وان يكونوا سندا حقيقيا لها  وليس عليها.
في خصـوصيات الـساحة الـعراقيـة التي تـختلف تـماما عن
الساحـة اللبنـانية  والساحـة اليمنـية .. ال احد سيظل الى
ساءلـة .. وال احد فوق القـانون والعدالة ـنأى عن ا االبد 
.. وجلــنـة ابــو رغـيف هي االمل االخــيـر  في فـرض ارادة
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ـعـهد ـائـية  وارد ا جـانبه شـكك عـبـاس شراقي أسـتـاذ ا
الــدراسـات األفــريـقــيـة في تــصـريــحـات خـاصــة في قـدرة
لئ الـثاني لسـد النهـضة في موعده أثيـوبيا عـلى القيـام با
فـباإلضـافة إلى النـقص احلاد في األيـدي العـاملة
ـمر فـإن اإلنشـاءات الهـندسـيـة لتـعلـية ا
األوسط الزالت ضعيفة للغاية رغم
مـرور حوالي شـهر ونـصف على
ـمـر األوسط وأعـتـبر جتـفـيف ا
شــــراقي تــــصــــريـــحــــات أبي
أحــمــد بــاســتــعــداد أثــيــوبــيـا
إلقــامـة  100ســد صـغـيـر
ومــــتـــــوسط احلـــــجم في
مـناطق مخـتلفـة نوعا من
الـــدعــايـــة االنــتـــخــابـــيــة
مـؤكـدا أن أثـيـوبـيـا لـيس
لـديـهـا إمـكــانـيـة إلقـامـة تـلك
الـــــســــدود الـــــصــــغـــــيــــرة

توسطة . وا
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-1-
جاء في التاريخ :

روزي : " انّ طاهر بن احلس قال ألبي عبد الله ا
مُنذُ كم صرتَ الى العراق يا أبا عبد الله ?

قال :
دخلتُ العراق منذ عشرين سنة  وأنا منذ ثالث سنة صائم  

فقال :
يا أبا عبد الله سألناكَ عن مسألة فأجَبْتَنا عن مسألتيْن "

ونظـيـر ذلك ما حـكـاه األصمـعي عن أعـرابي صـلّى فأطـال  والى جـانبه
قوم فقالوا :

ما أحسن صالتَك ?
فقال :

وأنا مع ذلك صائم ..!!
-2-

والرجالن من مدرسة واحدة هي مدرسة عشق الذات  وتلميع صورتها
بكل الوسائل واحليل ..

ـدرســة قــد أغــلـقت أبــوابَــهــا  وسـرّحت ويُــخـطــأ مَنْ يــعــتـقــد أنَّ هــذه ا
طالبّها..!!

ـتدة ال تَـشِيخ رغم الـكّم الهائل من سـنوات عـمرها انها مـدرسة قـائمة 
الطويل .

-3-
ـن أوصــلــوا أنـــفــســهـم الى مــواقع ــدرســة لـــفــيف  ومن طالّب هـــذه ا
نّون علينا بفتوحاتهم حسّاسة وهم قد أحرزوا الفشل بامتياز ولكنهم 

عدومة ..!! وهومة واجنازاتهم ا ا
ستعان على ما يصفون .. والله ا

-4-
سؤولون تـشدقون بأمـجادهم االسطورية رغـم أنَّهم ا ومن هؤالء اولئك ا
عن تـوغل الـعـصـابـات الـتـكـفـيـريـة اجملـرمـة في أراضي الـوطن احلـبـيب
واطـن واستـباحـتهـا الدمـاء واألعراض  واجـتـراحهـا الفـتك الفـظيع بـا
الـعراقـيـ الـذين رفـضـوا الـرضـوخ لـها ومـبـايـعـتـهـا عـلى مـا حتمـله من

همجيّة وجَهْلٍ وخرافة وتضليل ومروق عن الدين ...
ـبـكي في هــذا الـبـاب قـصـةُ الـطـبـيب الـذي قَـصَـدَهُ أحـدُ ـضـحك ا ومن ا

ـرضى لـيــعـاجله فـوصف لـه دواءً أودى بـحـيـاته  ا
فذهب الى أهله يعزيهم بفقيدهم وقال :

ا كان ما كان ..!! لو كان غيري قد عاجله 
قالوا له :

وماذا يكون ? فلقد دفعتَ به الى الهاوية ..!!

www.azzaman.com
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صــديق احــمــد اول االمــر مــعــلـمــا ثم
دخل الــكـلــيـة الــعـســكـريــة الـعــراقـيـة
وتخـرج ضابـطـا في اجليش الـعراقي
ـرحـوم االســتـاذ سـتـار .. كـتب عــنه ا
ــــوصل الــــشــــيخ فـي "مــــوســــوعــــة ا
احلـضـاريـة "  1992الـتي اصــدرتـهـا
وصل وكنت محررا ومشرفا جامعة ا
عـــلى اجلـــزئـــ الـــرابع واخلـــامس .
تــقـاعـد االســتـاذ صــديق احـمــد سـنـة
ـــدرســـة  1963 كـــان يــــنـــتـــمي الى ا
الــواقـعــيــة في الــرسم واهـتـم كـثــيـرا
ـائـية بـالطـبـيـعة واسـتـخـدم االلوان ا
لــتــحــقــيق الــلــحــظــات الـتـي تـفــيض
بــعــواطف جــيـاشــة وكــثـيــرا مــا كـان
يسـتعمل في اعـماله الـوان (البـوستر
) النـــهـــا ســــريـــعـــة اجلــــفـــاف وكـــان
سـاحات عريضة يستعـمل الفرشاة 
وواســـعــة لــتــخــدم تـــلك الــفــضــاءات
ـفـتـوحـة لـلـطـبـيعـة ويـعـد من اوائل ا
الـرســامـ االنـطـبـاعــيـ في الـعـراق
اواخـر الـثالثـيــنـات وقـد اهـتم كـثـيـرا
واضيع الـشعبية ومـشاهد احلياة با
ـساجد وكل ما له اليومـية واالزقة وا
ـعـالم الـتـراثـية ومـن ابرز مـسـاس بـا
وصل احلديدي اعماله لوحة جـسر ا
الـــتـي نـــفــــذهــــا ســــنـــة  1935 وقـــد
ـائـيـة إلبراز اسـتخـدم فـيـهـا االلوان ا
احلس اجلــمـالي لــلـبــيـئــة وقـد قــيـمه
الـنــاقـد الـتـشــكـيـلي الـكــبـيـر االسـتـاذ
شاكر حـسن ال سعيـد وقال في كتابه
"فصول من تاريخ احلـركة التشـكيلية
في العراق "اجلزء االول بغداد 1983
 ":ان صــــديـق احـــــمـــــد كـــــان يــــدرك
ـرهف جـمـال الـربـيع ... بـإحـسـاسه ا
يل مـعظم االوقات في لوحاته فكان 
وصل . ثل ايـام الربيع في ا الى ما
وقد نـسـنى لي ان اطـلع في داره على
انتاجه الغزير لـهذه الفترة من حياته
الــــــفـــــــنــــــيـــــــة وان ادرس عن كـــــــثب
ـوضوع (موضـوعـيته ) في اخـتـيار ا
االنـطـبـاعي بــحـصـافـة وشـاعـريـة من
تـمـرس في تـأمل الـطـبـيـعـة الـعـراقـية
بـــعــ ثـــاقـــبــة وروح جـــذلى " . ومن
حـسـن احلظ ان كـتــابـا اشـرفـت عـلـيه
ابنتـه قد صدر عـنه بعـنوان :" صديق

أحمد ..مرآة جيل ".
وكـان فـي مـحـلــة رأس الـكــور آل بـكـر
أفـندي  ومـنـهم عـبد الـله بـكـر رئيس
ـلكي  1958ومظـهر أسـعد الديـوان ا
مدير ضريـبة الدخل وسلـيمان جنيب
مــديـر شــرطـة أســبق وولـده حتــسـ
ــؤسـسـة الـعـامــة لـلـصـنـاعـة رئـيس ا
 1969 والـعــمـيــد الـركـن رافـد حـازم

نوري ال بكر افندي .
ومـن ســكـــنـــة رأس الـــكــور كـــذلك آل
اجلــمـيل وبــيـتــهم االصــلي قـريب من
مركـز شرطة الـصحـراء  وال اجلميل
من البيـوتات العلـمية فمـنهم االستاذ
عــلـي اجلــمــيل الــصـــحــفي والــكــاتب
(1889- ( 1928وقــد اصـــدر مــجــلــة
الــــنــــادي الــــعــــلــــمي  1918وصـــدى
اجلــمــهــور  1927ومــنــهـم الــقــاضي
كــوكب عـلـي اجلـمــيل والـد صــديـقــنـا
ؤرخ الكـبير االسـتاذ الدكـتور سيار ا
اجلميل ومنهم صديقي سعد اجلميل
ــربـي فــرقـد (أبــو عــلي ) واالســتــاذ ا
ــــربي طــــالب عـــــلي اجلــــمــــــــــيـل وا

اجلميل .
ومن االسـر الـتـي سـكـنت رأس الـكـور
آل الــنـــحـــاس ومـــنـــهم عـــلـي أحـــمــد
الـنـحـاس (1895- 1970) وقد درس
ــعــلــمـــ الــعــثـــمــانــيــة في في دار ا
وصل ثم اجته للعمل احلرفي وبرع ا
في مــــهـــنــــة الـــنــــحـــاســــة في ســـوق
الــصــفــاريـن وقــد كــان له دور وطــني
وانـتـمى الى جــمـعـيـة الـعـلم الـسـريـة
الـتي قـاومت احملـتـلـ االنـكـلـيـز بـعد
ــيـة االولى ومن اوالده احلــرب الـعــا
الــلـــواء حــســـان والـــعــمـــيــد عـــدنــان
اجـستيـر والدكتوراه وتلمـيذي في ا
وائل عــلـي احــمــد الــنــحــاس مــعـاون
عـمــيـد كـلـيــة الـتـربـيــة االسـاسـيـة في
ـوصل وشــقـيــقه الـدكــتـور جــامـعــة ا
زهــيـر الــتـدريــسي في قــسم الــتـاريخ

وصل . بكلية االداب –جامعة ا
وكـــان دارنــــا حـــتى ? 1942هـــو دار
جدي أحـمد احلـامد الـعالف في زقاق
يــسـمى زقــاق كـمـولــة ثم انـتــقل بـيت
جــــدي إلـى الــــدار الـــذي ولــــدت فــــيه
الصـق جلـــامع عـــبـــد الــــله بك بن وا
شـريف بك الـقـائم حـالـيـا ويسـكن في
دارنـا هـذا عـنـد كـتـابـة هـذه الـسـطـور
أوالد عــمـي غــا وأوالد عـــمي ســالم
وهـمـا من اشـتــرى الـبـيت من الـورثـة

اضي . في تسعينات القرن ا
كان هـنـاك في محـلـة رأس الكـور عدد
عالم أبرزها قهوة السيد سعيد من ا
وقـهـوة حـامـد احلـيـاوي وقـهوة رأس
الكـور وكـان يقـرأ فـيهـا (الـقصـخون )
ـقامات السـيد مـصطـفى الكـركجي وا
سعـيـد بن مال صالح بـن شيخ الـقراء
ويديرهـا (ابن سيـد عثمـان )  وقهوة
يحـيى الـكركـر والـتي تقـع قرب قـهوة
رأس الـكـور وقـد كـتب عـنـهـا صديـقي
احلـاج عـبد اجلـبـار اجلـرجـيس فـقال
ان من عــمـرهــا هـو يــحـيى الــبـبـو او
ـعــروف ب"يـحـيى بـن ابـراهـيم " في ا
غــرة شــعــبــان ســنــة  1279هــجــريـة
وافق لسنة  1863ميالدية وشاركه ا
في عــمـارتــهـا أحــد اقـربـاءنــا وإسـمه
حــسـ جــاويش وســبب بــنـائــهـا ان
أهل احمللة كانوا يجـتمعون في قهوة
رأس الــــكـــور وانـه صـــدر مـن بـــعض

ـوصـلـية ورأس الـكـور من احملالت ا
الــعـريــقــة البل هي من أقــدم مـحالت
ـــوصل وفــيـــهــا اجلـــامع األمــوي ا
ـــتــمــيــزة في ــنــارته ا ـــعــروف  وا
ــتـــواضع والــبـــســيط مــعـــمــارهـــا ا
والبـدائي . واجلـامع األمـوي يـسمى
ــصــفي نـســبـة إلى الــيـوم بــجـامع ا
احلـاج مـحـمــد مـصـفي الـذهب الـذي
قــام بـــتـــرمــيـــمه فـي مــطـــلع الـــقــرن
سلمون العشرين .وقد بنى الـعرب ا
وصل اجلامع بـعد دخولـهم مديـنة ا
صلحا في عهد اخللـيفة الراشد عمر
بن اخلطـاب سـنة  16هجـرية -638

ميالدية .
ويشـيـر الدكـتـور احمـد الـصاوي في
مقـال له نـشـر في جريـدة اجلـريدة 7
تـــــشـــــرين االول  2007 عن تـــــاريخ
اجلــامع االمــوي ان الــعــرب عــنــدمــا
ــوصل سـنـة  16 هـجـريـة فـتــحـوا ا
ـسـجـد اجلامع  637مـيالديـة بنـوا ا
كعادتهم في كل االمصار التي قاموا
بـفـتــحـهـا وكـان ذلك عــلى يـد الـقـائـد
عـتـبة بـن فرقـد الـسـلـمي. وبـعـد عدة
سنـوات ال تتـجاوز عـدد أصابع الـيد
ــوصل من قـبل الـواحــدة قـام والي ا
اخلليـفة عمر بـن اخلطاب رضي الله
عـنه وكـان اسـمه عـرفـجـة بن هـرثـمة
ـســجـد اجلـامع الـبــارقي بـتـجــديـد ا
وزيادة مـسـاحته السـتـيعـاب األعداد

. صل تزايدة من ا ا
وعـــنــدمــا تــولى مـــروان بن مــحــمــد
ـــوصـل في أوائل الـــقـــرن الـــثـــاني ا
ـيالدي أعاد بـناء الهـجري الـتاسع ا
ـــوصل وصـــار يـــعـــرف من جـــامـع ا
وقـــــتـــــهـــــا ب (اجلـــــامع األمـــــوي) .
والسـبب في إعـادة بنـاء اجلـامع هو
ـوصل قاعدة لـبالد اجلزيرة اتخاذ ا
بعـد أن نـصب علـيـها جـسـراً وخطط
طرقاتـها في الضـواحي التي امتدت
إلــيــهــا ومع تــزايــد أعــداد الــســكــان
صـل كانت احلـاجة إلعـادة بناء وا

اجلامع.
وينسب إلى مـروان بن محمـد تزويد
ــقــصــورة لــيــصــلي بــهــا اجلــامـع 
الــوالـي وإنــشــاء مــنــارة أو مــئــذنــة
جـديـدة لـلـجـامع فـضالً عن تـشـيـيده
طابخ إلى جوار اجلـامع كان يطبخ
بها لـلناس في شـهر رمضـان وبقيت
طـابخ إلى أن هدمـها اخللـيفة هذه ا

ــهـــدي الـــعـــبـــاسي عـــنــدمـــا وسع ا
اجلامع سنة 167هـ- 784 ميالدية
وفي التـوسـعة الـتي قـام بهـا موسى
ـهـدي بن مــصـعب بن عــمـيــر والي ا
ـوصل أضيـفت األسواق التي على ا
كـانت حتيط بـاجلـامع إلى مـسـاحته
ـطـابخ األمـويـة أيضـاً في وأدخـلت ا

مساحة اجلامع.
ــؤرخـ الـنص وقـد شــاهـد بـعض ا
هدي في جامع التأسـيسي ألعمـال ا
ـوصل الـذي نـقش عـلى حـجـر وقـد ا
جـاء به »بــركـة مـن الـلـه لـعــبــد الـله
ـهدي فأجـرى على يد اإلمام محـمد ا

عامله موسى بن مصعب«.
ويبـدو أن هذه الزيـادة العـباسـية قد
ضاعفت من مسـاحة اجلامع األموي
ـساحة ساجـد الهـائلة ا فصـار من ا
عروفة آنذاك علماً بأن اجلامع في ا
الـعــهـد األمــوي كـان يـتــسع حلـوالي

. صل أحد عشر ألفاً من ا
وكـــان لــلـــجــامـع أربــعـــة أبــواب هي
ـعـروف بـاسم بـاب الـبـاب الـغــربي ا
ـعـروف ـنــارة والـبـاب اجلـنــوبي ا ا
بــاسم بــاب جـابــر والـبــاب الــشـرقي
ـــؤدي إلى نـــهــــر دجـــلـــة والـــبـــاب ا

الشمالي.
وأدت االضــــطــــرابــــات الــــتي عــــمت
ـــوصل خـالل حــكـم الــعـــقـــيــلـــيــ ا
والــــسالجـــقــــة إلى تـــراجـع عـــمـــارة
ــوصل وتــقـلـص مـســاحــة اجلـامع ا
األمـوي حــيث اعـتـدى الــسـكـان عـلى
أرضه وانـــتــزعــوهــا إلقــامــة مــنــازل

خاصة بهم.
وصل وعندمـا تولى األتـابكـة حكم ا
وجــهـوا عــنـايــتـهم لــتـرمــيم اجلـامع
األمـــوي الـــذي صـــار يـــعــرف بـــاسم
اجلامع العتـيق وجددوا محرابه في
ســنــة 543 هـ (1143م) عــلـى عــهــد
سـيف الــدين بن عـمــاد الـدين زنـكي,
وزودوا صحـنه بـفوارة مـاء رخامـية
(نــافـــورة مــاء ) وصــفــهــا الــرحــالــة
األنـــدلــسي ابن جـــبــيــر عـــنــدمــا زار
ـنـسـوب ـديــنـة وعـاين جــامـعـهــا ا ا

لبني أمية.
ــا يــسـتــحق الــذكـر أن األتــابــكـة و
اكتفوا فقط بـترميم قسم من اجلامع
ـسـاحـة األمـوي فـيـمــا تـركت بـقـيـة ا
الـشاسـعـة للـجـامع لألهالي فـأقـاموا
بــهــا مــقــابــر لــدفن مــوتـاهـم صـارت
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ـقبرة ويعـتقد عـلمـاء اآلثار أن هذه ا

وأيـضاً الـطـريق الذي يـفـصل بيـنـها
ـوصل كـانت كـلـها من وبـ جـامع ا
مــســاحـة اجلــامع الــعـتــيق. كــمـا أن
الــدور الــتي تـــمــتــد من اجلــامع إلى
نارة مقابر تل قليعات شماالً وإلى ا
غرباً كلهـا مشيدة فوق أراضي وقف
كــانت هـى أيــضــاً من أرض اجلــامع

األموي.
وبــــعــــد أن أصــــاب اخلــــراب بــــنـــاء
اجلـــامع فـي الــقـــرن الـــثـــاني عـــشــر
الهجري (18م) وبنى أكثر الكوازين
بيـوتهم عـلى أرض اجلـامع احتـجز
أحـــد احملـــســنـــ وهـــو إلـــيــاس بك
مــسـاحـة شــيـد بــهـا مـصــلى ثم قـام
احلاج محـمد مصـفى الذهب في عام
1225هـ (1810م) بـــتــجـــديــد بـــنــاء
اجلامع الذي صار يعرف ب الناس
ــصــفـى. وقــد جـددت بــاسم جــامع ا
مـديريـة األوقـاف العـراقـية بـنـاء هذا
اجلامع لـتقـام به الـصلـوات اخلمس
ة التي ـئذنـة القـد وحافـظت على ا
شــيــدهــا األتــابــكــة لـلــجــامع والــتي
حتتاج  –حقـا - إلى ترمـيم للـحفاظ
ـتميزة آذن ا عليهـا باعتـبارها من ا
ـــــ الــــعــــربي الــــطــــراز فـي الــــعــــا

واإلسالمي.
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وتـــقـــوم الـى جـــوار اجلـــامع أمـــاكن
ــنــزلــيـة من لــصــنع االحــتــيـاجــات ا
ــؤونـة تــنـانــيـر) اخلــبــز و(بـراني )ا
ـــاء و(كــــوز)الــــشــــرب و(حــــبــــاب) ا
صـنوعـة من الفـخار ولـهذا سـميت ا

احمللة برأس الكور .
وعند محلة رأس الـكور توجد مدينة
وصل االصلية في منطـقة نسميها ا
نحن ب"قليـعات " الواقعـة على ضفة
نهـر دجـلة الـيمـنى. وتـرتفع قـليـعات
عن الــنـهــر أكـثــر من خـمــسـ مــتـرا
تداولة ان صادر التاريخية ا وفي ا
االشوري هـم من أنشأ الـقلـعة التي
سمـوها "احلـصن الـغربي " وهي من
أولى حــصـونــهم الــدفـاعــيــة  وتـقع
قــبـالــة مــديـنــة نـيــنـوى عــاصـمــتـهم

العتيدة .
ومن الـطريف أن الـرحـالة ابن جـبـير
والــرحــالـة إبـن بـطــوطــة حتــدثـا في
وصــفـــهــمـــا لــلـــمــوصـل عــلى انـــهــا
احلـــصن الـــغـــربي ونـــيــنـــوى أو تل
الـــتــوبـــة (تل الـــنــبي يـــونس عـــلــيه

الــسالم ) احلــصن الــشــرقي وهــكـذا
كانت البدايـات االولى لنشـوء مدينة
ـــوصل وتــوســعــهـــا بــعــد ســقــوط ا
نـــيـــنـــوى بـــحـــدود ســـنــة 612ق.م .
ــديــنــة تـــوســعت في ويـــقــيــنـــا ان ا
مراحل تاريخية مختلفة ابرزها ح

ـسـلـمـون سـنـة 16 فـتـحـهـا الـعـرب ا
ا يـنبغي هجرية  638ميالديـة . و
ــوصل شــهـدت في عــصـر ذكـره ان ا
الشهـيد نور الديـن زنكي والذي بنى
اجلـــامع الـــنـــوري الـــكـــبـــيـــر ســـنــة
568هـــــجـــــريــــة - 1173مــــيـالديــــة
ومئـذنته الـشهـيرة بـاحلدباء  أزهى
عصـورهـا .. والتـزال منـارة احلـدباء
شامـخة إلى يـومـنا هـذا واحلمـد لله
ـوصل والـتي تـعـد من ابـرز مـعـالم ا

االثرية .
كـان فـي مـحـلــة رأس الـكــور مـدرسـة
رأس الـكـور االبـتـدائـيـة (كـوره بـاش
مكتبي ) تأسست سنة  1868 واقدم
مــدراءهــا حــمــدي افــنــدي ومـعــاونه
درسـة هذه شيدتها حلمي افندي وا
االدارة الـتـعـلـيمـيـة الـعـثـمـانـيـة على
ارض مقبـرة ال البـزاز وكان مكـتوبا
ــدرسـة : ( قــال الـرسـول عـلـى بـاب ا
الكر مـحمـد صلى الله عـليه وسلم
: اطــلــبــوا الــعــلم ولــو في الــصـ )
وكانت مدرسة ديـنية ثم حتولت الى
مـدرسـة رسـمـيـة وقـال االسـتـاذ عـبـد
الرزاق الهاللي في كتابه عن التعليم
في الـعـراق في الـعـهـد الـعـثمـاني ان
عدد طالبـهـا كان سـنة ( 60 ) 1914
ـدرسة الـعديد طالـبا وخـرجت هذه ا
من الـعـلـمـاء واالدبـاء مـنـهم االسـتاذ
ذو الـــنـــون ايــــوب كـــاتب الــــقـــصـــة
العراقي الرائد وهو من مواليد سنة
 1906واالســتـــاذ فــخــري الــفــخــري
الـــذي اضـــبح وزيـــرا لـــلــمـــواصالت
ربي واالشغـال واالستـاذ الكـاتب وا
مـــحـــمـــد نـــذيـــر الـــغالمي وكـــان من
مدراءها استاذ االستاذ احمد افندي
 الــــقـــلــــيه جي وقــــد كـــتـب عن هـــذه
درسـة كثيـرون منـهم الدكـتور علي ا
جنـم عـــيـــسى في كـــتـــابه ( مـــدارس
ــوصـل ) والــدكــتــور عـــمــاد الــدين ا
خلـيل في كـتابه ( خـطـوات في تراث
وصـل ) واالستـاذ ذو الـنـون ايوب ا
في (قـصة حـيـاته ) والـدكـتور داؤود
اجلـــلــبي فـي كــتـــابه (مــخـــطــوطــات
ــوصل ) والـدكــتــور فـاضل مــهـدي ا
بـــيـــات في دراســـته ( (ســـالــنـــامــات
عارف الـعثـمانيـة واهميـتها وزارة ا

شــبــاب احملــلــة مــا اســخط الــشــيــوخ
فتذمروا وسـعوا في بنـاء قهوة اجرى

هـي قــهــوة يــحــيـى الــكــركــر ومــان 
بــنـاؤهـا حــتى حتـول الــيـهـا الــكـهـول

والشيوخ وكان مكتوبا فوق بابها :
محل أنس للـحس شـهادة ×××يحيى

وللكرام مأوى (هيأه )
مذ شـاده (فقلت أرخ فـرحا ) ×××بـهمة

احلس يحيى انشأه
وحس هو حس جاويش .

وهـنـاك القـسـطل في قـلـيـعـات الـقريب
من بيـتنـا وقد كتـبتُ عنه فـي كتابي :"
أوراق تاريـخيـة موصـليـة "  ومدرسة
ابـي تـمــام االبــتـدائــيــة لـلــبــنــ الـتي
انـــتــقــلت الـى مــكــان آخــر بـــعــيــد عن
محـلتـنا فـاضطـررت الى االنتـقال وأنا
في الصف الثاني االبتدائي إلى بناية
مـدرسـة أبي تـمـام اجلـديـدة في مـحـلة
عــبــدو خــوب الــقــريـبــة من مــحــلــتــنـا
ومـــحــلــة دكـــة بــركــة أي قـــرب بــيــوت
احلـــاج طـــالب وال تـــوحـــلـــة  وبـــيت
إسـمـاعــيل عـبـاوي الـضــابط الـشـهـيـر
الـذي اتهـم بقـتل وزيـر الـدفـاع الـفريق
الـركـن جـعـفـر الــعـسـكــري إثـر انـقالب
الــفـريق الــركن رئــيس أركــان اجلـيش
بـكـر صـدقي فـي تـشـرين الـثـاني سـنـة
ــقــدم اســـمــاعــيل عــبــاوي  1936 وا
متزوج من ابنة سعـد الله توحلة وهو
وصل الـبارزين . من وجوه واعـيـان ا
وقد أصبـح إسماعـيل عبـاوي في عهد
اللواء الركن عبد الكر قاسم 1958-
وصل اثر فشل  1963مديرا لشـرطة ا
حــركــة الــعـقــيــد الـركـن عـبــد الــوهـاب
وصل في اذار الـشواف آمـر حـامـيـة ا
 1959.وكـــان هـــيـــثـم بن إســـمـــاعـــيل
عـبـاوي صـديــقي وزمـيـلي في مـدرسـة
ابي تمام االبتدائية للبن . كما كانت
شقيقته هنـاء طبيبة نسـائية مشهورة
ـــــــوصل وكـــــــان مـن زمالئـي في فـي ا
ــــدرســـــة حــــكـــــمت جنـم وأكــــرم طه ا
اخلـشـاب ولي مـعـهـمـا صـور تـذكـارية
الـتـقطـنـاهـا في إحـدى الـسـفـرات على
ـوصل –دهـوك وفي مــنـطــقـة طـريـق ا

جميلة تعرف ب(البقاق ) .
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وفي رأس الكور كـان هناك جـامع عبد
الصـق لـــبـــيت جـــدي وقـــد الـــلـه بك ا
نـشـأت وانـا اصــلي في هـذا اجلـامع 
وكـــانت فـــيه مــــدرســـة ديـــنـــيـــة وفي
اجلامع قـبة لـكنـها هـدمت مع جزء من
اجلـــامـع اثـــر تـــوســـيع شـــارع ســـوق
ـمتـد حـتى محـلـة الشـفاء الـشعـارين ا
وعنـدمـا توفي جـدي وعـمي اسمـاعيل
في يــوم واحــد أقـمــنــا الـفــاحتــة عـلى
روحيهـما في هذا اجلـامع وقصته انه
ـهــمــة في مـحــلـة رأس من اجلــوامع ا
ـا دونــته عـن هـذا اجلــامع الــكــور و
اســتـنــادا الى مــذكـرات الــلــواء الـركن
مــحــمــود حــســ الــشـهــواني1891-
 1981الــتي نــشــرهـا ابــنه فـي مـوقع"
ـوصل" االلـكـتروني ان مـلتـقى ابـنـاء ا

جامع عبد الله بك
ــهــمـة في رأس الــكـور مـن اجلـوامع أ
ومحـلـة رأس الكـور من اقـدم محالت-
ــوصل ويـــقع عــلى أحـــيــاء مـــديــنـــة ا
ــــؤدي من شــــارع ســــوق الــــطـــــريق ا
الـشــعـارين الى اجلــامع األمـوي الـذي
يــــعــــد اول جــــامـع انــــشــــأه الــــعــــرب
ـوصل سـنة ـسـلـمون عـنـد فـتـحـهم ا ا
 16هـجـريـة . كـان جـامع عـبـد الـله بك
سـجد رأس مسـجداً صـغيـراً يعـرف 
الكور أو مـسجـد علي برّاز الـشهواني
ـرحـوم اللـواء الركن  حسـبـما يـذكر ا
محمود حس الشهواني في مذكراته
ألن الــســيــد عــلى بــرّاز جــدد عــمــارته
وعلي برّاز كـان يعرف بـعلي نور وهو
وصل ومن أحفاده جد آل البرّاز في ا
حس بن علي بن حس بن علي نور

الــشــهــواني وهــو الــذي بــنـى أيــضـاً
مــســـجــد الــكـــوازين في ســنــة 1213
هجـري وفي سنة  1285هجري هَدَمَ
مـسـجـد رأس الــكـور عـبـد الـله بك بن
شريف بك ( مـن أحفـاد يـاس أفـندي
ا أضـاف ألـيه من مقـابر أل فـتي)  ا
برّاز اجملاورة له وبناه جـامعاً وأنشأ
به مـدرسه ديـنيـة كـمـا بـنى فـيه محال
للـسـقـاية –سـبيـلـخـانـة .وقـد وضعت
فـوق شـبـاك الـسـبـيـلـخـانـة ابيـات من

الشعر تقول :
اء كم صاد روى بارد هذا ا
عند الشفاء قلبه وقالبه

أجراه عبد الله من يجري على
يديه فعل اخلير وهو صاحبه
طاب ورودا وصفا تاريخه
طيب ماء قد صفت مشاربه

" وفي ســـــنــــة  1952هــــدم جـــــزء من
صـلى واضـيف اجلـامع وهـو جـزء ا
جـزء من اجلـامـع الى الـشـارع بـهـدف
تــــوســـيع شـــارع ســـوق الـــشـــعـــارين

فتعطلتْ فيه الصالة لفترة
ــوصل أعــادت بــنــاء "ثم أن بـــلــديــة ا
اجلامع ; فبنت عدة دكاك في اجلهة
الــغـــربـــيـــة مـــنه عـــلـى شـــارع ســوق
الشـعارين والـشارع األمـوي واوقفت
ـذكـور وكان الـدكـاكـ عـلى اجلـامع ا
في اجلامع قـبـة لكـنهـا هدمت لألسف
صـلى خال من ايـة زخرفة الشـديد وا
او كـتـابـة .وقـد أعـيـد احملـراب الـقد
الــذي كـان مـكــتـوبـا عــلـيه:" وأقــيـمـوا
الـــــصـالة أن الـــــصـالة كـــــانـت عـــــلى
ؤمـنـ كتـابـاً موقـوتـاً" . وفوق ذلك ا
الئـكـة وهـو قـائم مـكـتـوب " فـنــادته ا

يصلي في احملراب".
ا هو جـدير بـالذكر ان جـامع عبد و
الله بك كان يضم مدرسة دينية ال أثر
لــهــا الــيـوم  وقــد كــتب عــلى بــابــهـا
"اطلبـوا العـلم ولو في الصـ " . كما

كتب "
ــكــتب لــطـلب تــطــوع بــعـمــارة هــذا ا
ن درس في الـعـلوم عـبـد الـله بك. و
ــدرســـة الــشــيخ مــحــمــد بن أحــمــد ا
ـشـهور بـالـصوفي  1922م الصـايغ ا
ـوصل ثم درس بها وكان من علـماء أ
ـتوفي سـنة الشـيخ أحمـد الـقلـيجي ا

 1352هجرية أي  1908.
ـرحـوم مـحـمـود الـشـهـواني ويـقـول ا
في جـانب مـن ذكـريـاته الــتي نـشـرهـا
هندس الصديق علي انه درس ولده ا
درسة عـلى يد قاسم أفندي في هذه ا
الشـعار ووالده مـحمـد أفندي الـشعار
اآلجـرومــيه وشـرح الـقــطـر وقـسم من
ألـفــيـة أبن مــالك  ثم درس بـهــا عـبـد
الـــله الــصـــوفي أبن مـــحــمـــد أفــنــدي
ـوصل الــصـوفي وهــو أحـد عــلـمــاء ا

البارزين.
تعرضت احمللة خالل سيطرة عناصر
داعـش الى الـــتـــدمـــيـــر والـــتـــخـــريب
ـــهــا وهــدمت واخـــتــفت بــعـض مــعــا
دورها ومنـها دار جدي احـمد احلامد
الـعالف الــذي بـني سـنـة  1942 لـكن
االن قـــد اعــيـــد اعـــمــار بـــعض الــدور
ومـنــهـا دار جـدي حـيث يــسـكـنه احـد
ــنـظــمـات اوالد عــمي وكـان لــبـعض ا
الـدولـيـة دور في اعـادة اعـمـار بـعض

الدور التراثية والتاريخية . 
لــــكن اجلــــامع االمــــوي وهــــو جـــامع
ــصــفي كــمــا يــســمى الــيــوم اليـزال ا
بــحـاجــة الى اعــمـار وكــمــا تـرون في
ـنـطـقـة ـرفــقـة  فـأن اهل ا الـصـورة ا
حرصوا على اقـامة صالة عيـد الفطر
الــسـعـيــد الـذي حل عــلـيـنــا قـبل ايـام
تنبيها منهم لـلمسؤول لكي يقوموا
بـدورهم في اعـادة اعـمـاره بـاعـتـبـاره
ـســلـمـون بـعــــد اول مـســجـد اقـامه ا
ـوصل سـنة  16هجـرية – دخولـهم ا
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في دراسـة واقع الـتــعـلـيم في الـبالد
العربـية في العـهد العـثماني ) .وفي
ـدرسـة داومت مـدرسـة بـنـايـة هـذه ا
ابي تـــمـــام االبـــتـــدائـــيـــة لـــلـــبـــنـــ

ؤسسة منذ سنة  1937. وا
أدركـت فـي صـــــــــبـــــــــاي عــــــــــددا من
الـشـخـصـيـات الـتي سـكـنت احملـلـة 
واشتهرت فـيما بعد  مـنها الكاتب 
والــقــاص  والــســيــاسي الــيــسـاري
ــبــدع والــرائــد ذو الــنـون ــربي ا وا
ايوب مدرس الريـاضيات  وصاحب
القصص والروايات الشهيرة ومنها
مجمـوعته القـصصيـة : " برج بابل"
وروايــته" الـدكــتـور إبــراهــيم " الـتي
عًــرض فـيــهـا بــشـخــصـيــة الـدكــتـور
مـحـمـد فــاضل اجلـمـالي الـذي تـولى
ــــلـــكي 1958-1921 فـي الـــعــــهـــد ا
ـعارف منـاصب عـديـدة منـهـا وزير ا

ورئيس الوزراء .
وقد وكان والده ايوب العبد الواحد 
توفي سـنة  1926واحد من رجاالت
ـوصل عـمل احلـركـة الـوطـنـيـة في ا
في التـجارة وكـان له نشـاط سياسي
وقد عـرف بـكـونه من الذين اسـهـموا
في احلـركــة الـعـربـيـة الــقـومـيـة قـبل
ـــيــــة االولى .وكـــذلك احلــــرب الـــعـــا
الـشـاعـر والــكـاتب واحلـقـوقي حـازم
سعيد احـمد .هذا فـضال عن بيوتات
احلاج احـمـد يونس الـنوح (1866-
 1952) رئــــيـس صــــنف الــــعالفــــ
وصـــاحب مـــبــادرة تـــأســـيس حــزب
لــلـعـمــال في مـطــلع الـثالثــيـنـات من
الـقـرن الـعـشـرين وكـان لـهـذه االسرة
نـــــــشـــــــاط زراعـي وجتـــــــاري واسع
وجدهم هو احلـاج نوح بن عـبد الله
بن رحـــمــاني ومن اوالده عـــبــد الــله
ومـحــمـد ويــونس وبـرز مـنــهم كـذلك
احلــاج يــحـيـى مـحـــــــــــــمــد الــنـوح
(1886-  1958) وكـــــــــان عـالفـــــــــا
مـشــهـورا عـرفـتـه من خالل صـداقـته
ــتـــيــنــة بــجــدي وقــد خــلف اوالدا ا
وبـنـاتـا عـديـدين من زيـجـاته الـسـبع
ومن اوالده مــحـــمــود الــنــوح وابــنه
شـــكـــيب صـــديـــقي .ومـن ال الـــنــوح
االثـــريــاء عــبــد الــلـه يــحــيى الــنــوح
ومـــصــطــفى الــنـــوح والــد صــديــقي
اســمــاعـيـل .كـمــا بــرز من ال الــنـوح
يوسف الـنوح واحملامي عـبد الـغفار
الــنـــوح ومن اوالده ذنــون ومـــحــمــد

وعمار .
كــمــا ان من ســكن رأس الــكـور بــيت
صــادق ومــنــهم ســالم حــمــد صـادق

العالف
ومن سكنـة رأس الكور احلـاج احمد
ـعـروف واألسـتاذ الـدرزي الـتـاجـر ا
واألسـتـاذ طه ـربي يـوسف كـنـعـان ا
ــربي ومـــديــر إحــدى الـــقــلــيـه جي ا
ـدارس االبتـدائـيـة . ويـحـيى قاسم ا
حــيــاوي مــخــتــار احملــلــة أبـو ربــيع
صديقي وحـمد الصـادق العالف أبو

ـــوظف في دائـــرة نـــافـع صـــديـــقي ا
ــوصل الـــتــســجـــيل الــعــقـــاري في ا
(الــطـــابــو ) وســالم حــمــد الــصــادق
الــعالف واخـوانه وحــمــدان الـعالف
(أبـــو عـــبـــد الـــله وأبـــو بــدر )  وال
األشـقر وهم أبـنـاء مـحمـود بن حـمّو
األشقـر ومـنهم الـضـابط علـي محـمد
ـزارع يحـيى عبد محـمود األشـقر وا
الله مـحمـود األشقـر واالستـاذ ذنون
يــونس األشــقــر مــديــر هــيـئــة احلج
االســـبـق واالســـتـــاذ زهـــيـــر يـــونس
ـعهـد الـفني األشقـر الـتدريـسي في ا
والشهيد محمد ضياء يونس االشقر
وصل عهد الفني با التدريسي في ا
أُستشـهد بانـفجار عـبوة ناسـفة عند
تفقده لركام مـنزلة في حي القادسية
بتـاريخ 2016/12/13. وال السـماك
مــنــهـم إســمـــاعــيل إبـــراهــيـم حــيّــو
الــــســـــمّــــاك ورحّـــــومي مـالّ صــــالح
إبـراهـيم الــسـمّـاك ويـونس الـسـمّـاك
وصالح الــســمّــاك ونــوري الــســمّـاك
وخـــزعـل الـــســمّـــاك وعـــبـــد الـــسالم
الـســمّـاك والـشـهـيــد عـارف الـسـمّـاك
ومـن اعل رأس الــــكـــــور الــــطــــبــــيب
الدكـتـور عبـد الـله الرحـو واخلـطيب
الـشـيخ عـبـد الـنـافع عـبـد الـله الـبـنـا
والـعـميـد الـركن نـوزت فـتـحي احـمد
قـائــد قـوات اربـيل االســبق وغـيـرهم

كثيرون .
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ومن االسـر والبـيـوتات الـتي سـكنت
مـحلـة رأس الـكور ايـضـا عـائلـة بـكر
افــنــدي ومــنــهم هــاشم بــكــر افــنـدي
وعـائـلة بـيت حـيـاوي ومـنـهم يـحيى
قـاسم احليـاوي ووبـيت مـحـمود مال
جــاسم ومــنــهم احــمــد مــحـمــود مال
جاسـم وصديـقي نـاصر عـبـد الرزاق
مــحـمــود مال جـاسـم وبـيت حــمـاوي
ومـنـهم اوالد جـمـيل حـمـاوي ومنـهم
عــائـلــة ال الـبــخـو ورئـيــسـهــا سـالم
الــبـخـو واخــوانه ولــسـالم ولــد بـكـر
اســمه داؤود . كـــمــا ان هــنــاك بــيت
صـــوفي خـــضـــر ومــــنـــهم حـــمـــدون
صوفي خـضر واوالده وبـيت عبوش
ومنهم احمـد العبوش وبـيت الفحام
ومـنـهم سـيــد يـحـيى الـفـحـام وسـيـد
قـــاسم وبـــيت جــولـــو ومــنـــهم طالل

كاظم اجلولو .
وقد برز من محلة رأس الكور الفنان
الــتـشـكــيـلي االســتـاذ صــديق أحـمـد
(مواليد   1915) وقد كتـبتُ عنه في
مـدونتي اكـثـر من مـرة وقـلت :" عمل
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لو درسنا أي مـجتمع يتحرك لـوجدنا فيه جماعـت تتنازعان على
السـيـطرة فـيه. فهـنـاك جمـاعة احملـافـظ الـذين يـريدون إبـقاء كل
ّا كان.  قد على قدمه وهم يؤمنون أن ليس في االمكان أبدع 
وجند إزاء هذه اجلماعـة جماعة أخرى معـاكسة لها هي تلك التي
ا لم تـدعو إلى التـغييـر والتجـديد وتـؤمن أنها تـستطـيع أن تأتي 
يـأت به األوائـل.من الـضــروري وجـود هـاتــ اجلـمـاعــتـ في كل
مجـتـمع فـاجملددون يـسـبقـون الـزمن ويـهيـئـون اجملتـمع له. وخـلوّ
اجملــتـمع مــنـهــــــــم قـد يــؤدي إلى انـهــيـاره حتت وطــأة الـظـروف
ـســتـجـدة. أمـا احملـافـظـون فـدأبـهـم جتـمـيـد اجملـتـمع وهم بـذلك ا
يؤدّون لـلـمجـتـمع خـدمة كـبـرى من حيث ال يـشـعرون إنّـهم حـماة
األمن والـــنـــظــام الـــعـــام ولـــوالهم النـــهـــار اجملــتـــمع حتـت وطــأة
الـضربـات التي يـكيلـها له اجملـددون الثـائرون. قـدم تثـبت اجملتمع
وأخرى تـدفعـه والسـير ال يـتم إالّ إذا تـفاعـلت فـيه قـوى السـكون
اء واحلركة معاً. واجملتمع الذي تسـوده قوى احملافظ يتعفن كا
الــراكــد. أمــا اجملــتـــمع الــذي تــســوده قــوى اجملـــددين فــيــتــمــرّد

كالطوفان حيث يجتاز احلدود والسدود ويهلك احلرث والنسل.
واجملتـمع الصالـح ذلك الذي يتـحرك بهـدوء فال يتعـفن وال يطغى
إذ تـتوازن فيـه قوى احملافـظة والـتجديـد فال تطـغى إحداهـما على

األخرى.
#علي_الوردي

هكذا يتم حتليل وتوصيف اجملتمع
دون اسقاطات وتصنيفات عنيفة

تـقلل من قـيمـة اجملدد فـهم اوالً وأخيـراً ابناء
هـذا اجملـتـمع ويـسـعـون الى تـطـويـره حسب
مفـاهيـمهم وان اجللـ يؤدون خـدمة عظـيمة

لدفع عجلة احلياة.. 
{ عن مجموعة واتساب

صري قـال مأخوذ عـن دور للـست كوريـا الراقصـة في الـفيلـم ا عنـوان ا
وكـان أجمل حوار لهـا مقولتـها الشهـيرة ( البيت دا ـعسكر  عسكر في ا
طاهر وحيفضل طول عمره طاهر). كان من أبرز شعارات القرن التاسع
عشر (حكم الشعب بالـشعب )حتى أفشله النـظام الرأسمالي الذي يؤمن
أن احلكـم لن يكـون حـكم الـشـعب ولن يـكـون لصـاحله بل حـكم الـطـبـقات
عقول والالمعقول فلم يعد وفي عصرنا يتنازع ا الكة والكبراء األغنياء  ا
الظـالم يكـتـنف الـظـروف واألحـداث بل جتـاوزهـا الى ينـابـيع الـشـخـصـية
هــو عـصــراخلــراب والـرجــال اجلــوف فـقــد حــلت الـصــدفــة مـحل ذاتـهــا
لم يـعـد لألنـسـان مـايـرجـوه الـضـرورة وجـلـست الـفـوضى مـحـل الـنـظـام 
فالـفـنـاء يـهـدد كل شي وقـد صـار الكـل باطـل .أن شعـبـا ًبـأسـره يـريد أن
شعب يعـيش لن حتـيه صـنـاديق جـمع األحسـان أومـوائـد أطـعام الـفـقـراء
شــعب يـريـد الـعـدالـة حـسب . لم تـبق اليـبـحث عن الـهـبـات والـصـدقـات 
طـرقــاً ضـيــقـة قـذرة أحالمـاً ورديــة فـاحلــيـاة الــفـرديـة مــظـلــمـة مــنـحـطــة 
مـساكن كالكـهوف ضيـقة منـكمشة فضالت ملـقاة على اجلـانب متسخـة
ــا أعـدت لـطــائـفـة من األشــبـاح رجـال مـآو مـتــداخـلـة مـع بـعـضــهـا كـأ
وت  الـعامل فـيهم سـقيم اليـفكر إال في أفق خائرون يـستـبطـئون مـقدم ا
قاهي الطريق يقضي يومه ب عطل منهم الئذ  واحد عنوانه الضيق وا
نـهــشت اخملــدرات هـيــاكـلــهم نـهــشـاً أن يـســمع شــراً أو يـفــكـر في شــر 
فضاعت كرامـتهم وضاع كـبرياؤهم رجـال تضيع حـقوقهم وتـنال عزتهم
فمـا أسـهل أن يـستـهـ بـهم مسـتـهـ . فهل هـنـاك عـجز أكـبـر من هذا 
وخـيبـة أعـظم من تـلك .  في كـتـابه لـكـيال حتـرثوا فـي البـحـر يـدعـو خـالد
ــبـنـيـة عـلى الـعـلم ــعـرفـة ودراسـة أوضـاع اجملـتـمع ا مـحـمـد خـالـد الى ا
والـعـقل واحلـقـيـقـة والـتـجـربـة االنـسـانـيـة هـو يـنـكـر عـلى األوضـاع الـتي
أن سماها بالسمع والطـاعة وقد تعود أهلها علـى تلقي األوامر وتنفيذها 
اسبـاب الفـساد الـذي يـكتـنف احليـاة  كـما يـعتـقد مـبـني على ثالث أولـها
وأن طغيـان احلكم وطـغيـان التـقالـيد وثالـثهـا طغـيان اجملـتمع عـلى نفسه 
قراطية الـراسخة ضرورة خلقـية قبل أن تكون سيـاسية وهي البداية الد
ــطـلق مــزرعـة الــرذيـلــة وثـمـرة لـكل جتــدد أخالقي  الـطــغـيــان واحلـكم ا

ـزيف) وجـودهـا. فـمـا أرخص األصـيل ومـا أغـلى ا
ســؤالي: هـل من االفــضـل أن نــعــود الـى الــقــرن
الـتـاسع عــشـر وسـيـكــون الـبـيت حـيــنـذاك طـاهـر

وحيفضل طاهر?
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وصل ا

صالة في جامع مدمر 

صناعة التنور

صفى بوابة جامع ا
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{ الـــقــصـــيــبـــة - اف ب:  في قـــريــته
الـوادعـة شـرق بـيـروت اعـتـاد الـيـاس
نـعــيـمـة أن يـقـطف  16طـنـاً من أكـواز
الـصـنـوبـر لـكن مـحـصـوله هـذا الـعام
بـالـكـاد المس مـئـة كـيـلـوغـرام بـعـدما
قـضت حـشرات تـفـتك بغـابـات "الذهب
األبـــيـض" عــــلى إنــــتــــاجه.وفـي حـــ
يـرتـبط اسم لبـنـان عادة بـغـابات األرز
ــعــمّـــرة في جــبـــاله يــعـــادل غــطــاء ا
ـئة تـقريـباً الـصنـوبر فـيه عـشرة في ا
من مساحة الغابات.في غابة القصيبة
في جبل لبنـان يعاين نعـيمة أشجاراً
عــمالقــة. يــتــوقف عــنــد واحـدة يــبس
جذعـها وأخرى تـساقـطت مخاريـطها
.ويـقـول لـوكـالة قـبل أن تـصـبح أكـوازاً
فـرانس برس "كـان انـتاجي يـعادل 16
طـنـاً من أكـواز الـصــنـوبـر أمـا الـيـوم
فـبـالكـاد يالمس مـئة كـيـلوغـرام".وكان
إنــتــاج  600كــيــلـــوغــرامً من حــبــوب
الــصــنــوبـــر الــبــيــضـــاء يــدرّ له دخالً
يـتجـاوز أربعـ ألف دوالر. أما الـيوم
فال مـــدخــــول يـــذكـــر.وجــــراء تـــراجع
االنتاج شهد سعر الصنوبر األبيض
الذي يسـتخدم في حتضـير احللويات
خـصـوصـاً ارتـفـاعـاً تـدريـجـاً جتـاوز
ـليون ليرة أي معه ثمن الكـيلوغرام ا
قرابة ضـعفي احلد األدنى لألجور في
لـبـنـان.ويـعـود تــراجع االنـتـاج بـشـكل
رئــيـسـي الى تـفــشي حــشــرة دخـيــلـة
انــتــقـــلت من الــقــارة األمــيــركــيــة الى
أوروبا ثم وصلت تركيا العام 2010.
ــزارعــون مــنــذ الــعـام 2012 والحظ ا
تراجع االنتاج تدريـجاً قبل أن تُرصد
احلـــــشـــــرة بــــــالـــــعــــــ اجملـــــردة في
.ويـــشــرح األســـتـــاذ اجلـــامــعي2015
والـبــاحث في عــلم احلـشــرات وبـيــئـة
ـر لـوكـالـة الـغـابــات الـدكـتـور نـبــيل 
ــعــروفـة فــرانس بــرس أن احلــشــرة ا
بــاسم بـقّ الــصــنــوبــر "مــؤذيــة جـداً"
وبــاتت مــوجــودة حــالــيــاً في مــجــمل
غـابــات الـصــنـوبــريـات لـكـنّ ضـررهـا
ــثـمــر كـون األكــبــر عـلى الــصــنـوبــر ا
أكــوازه وجـبــة دســمــة لـهــا.وتــسـحب
ــــنــــقــــارهـــا ــــر  احلــــشــــرة وفـق 

محـتويـات حبـوب الصـنوبـر السوداء
ـئـة. بــنـســبـة قــد تـصل إلى  90 في ا
ــر "الحـظـنـا أحــيـانـاً وجـود ويـقـول 
أكـثــر من عـشــر حـشــرات عـلـى الـكـوز
الــواحـد". وعــنــدمــا تـهــاجم احلــشـرة
األكـواز الـصغـيرة "تـتـسبب بـيـباسـها

كلياً وتسقط على األرض".
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ناخي دوراً في تكاثر ويلعب التغير ا
ـــر "تـــســـاهم احلـــشـــرات. ويـــقـــول 
رتفعة مع كمية متساقطات احلرارة ا
أقل بــتـغــيـيــر دورة حــيـاة احلــشـرات
وتـــضـــعف األشـــجـــار".وتــعـــاني دول
أخـرى تنتـشر فـيهـا أشجـار الصـنوبر
األزمــة ذاتـهـا لـكن في لـبـنـان الـغـارق
في أسوأ أزماته االقتصادية ال تشكل
مـكــافـحـة احلـشــرة أولـويـة لــلـجـهـات
ـا أن مــوطن ــعــنــيــة.و الــرســمــيــة ا
احلـشـرة هــو الـقـارة األمـيــركـيـة فـإن
"أعـداءهـا الـطـبـيـعـيـ (أي احلـشرات
الـقـادرة عـلى الـقـضـاء عـلـيـهـا)" وفق
ــر "لم تــأت مـعــهــا مــا قـد يــتــطـلب
عـشـرة أو عـشـرين عـامـاً حـتى تـعـتـاد
ـوجـودة هـنـا عـلـيـها".في احلـشـرات ا
ـتـاح حـالـيـاً كـمـا يوضح االنـتـظـار ا
ـــر هــو "رشّ مـــبـــيـــد حـــ تـــكــون
احلــشــرة عـــلى الــشــجــرة" شــرط "أال
يــدخل الى داخل األكـواز لــئال يـسـبّب
مــشـــاكل في الـــتـــصــديـــر والـــسالمــة
س ّ رشـهـا  الــغـذائـيـة".فـي أحـراج 
وسم ـزارعون حتـسّن االنـتـاج في ا ا
الالحق وفق مـا يـشـرح نعـيـمـة وهو
ثمر.ويقول نقيب مزارعي الصنـوبر ا
"حتسّن االنـتاج موسم 2017 -2016
بيد جراء انخفاض يباس بعد رش ا
ئـة بعـدما اخملاريط بـنسـبة  30في ا
ئـة قبل تراوح ب  85وتسـعـ في ا
الــرش".لـكنّ عــدم الــقــدرة عــلى الـرش
ــتــضــررة ســنــويــاً فـي كل األحــراج ا
وتــفــشـي احلــشــرة بــشــكل أكــبــر في
غياب سياسة مـكافحة عامة أدى الى
تــــراجع االنـــــتــــاج الـــــكــــلي بـــــشــــكل
الفت.ويـقـول نـعـيمـة "نـريـد من الـدولة
كـافحة فقط أن تـساعـدنا في عـمليـة ا

(..) لـيس لـديـنـا اليـوم أكـثـر من مـئتي
طن عـلى صــعـيـد لــبـنـان" بــعـدمـا كـان
اإلنــتــاج يــقــدّر بـ 1200طن ســنــويــاً
ويــوفـر دخـالً يـصل الى  130مـلــيـون
دوالر.وفي بلدة بكاسـ جنوباً حيث
تـوجـد أكـبـر غابـة صـنـوبر مـثـمـر على
مـسـاحـة مـتـصـلـة في الـشرق األوسط
( 100ألف شـجـرة عـلى مـسـاحـة 220
هـكـتـار) تــعـاني األشـجــار من تـفـشي
حــشـــرة بـقّ الــصـــنـــوبـــر وكـــذلك من
تـداعــيـات انــتـشــار حـشــرة أخـرى من
ر فـصـيـلـة اخلشـبـيـات تـعـرف وفق 
بـاسم خــنـفـســاء الـصـنـوبــر وتـتـغـذى
حتت قــشــرة الـشــجــرة قــبل أن تــكـمل
دورة حياتـها على الطـراب اجلديدة
وتـــؤدي إلى يـــبـــاســـهـــا. وتـــتـــكـــاثـــر
نسـية" التي خصـوصاً في "الغـابات ا
ال يــتم االعـتــنــاء بـهــا.ويــقـول حــبـيب
فــارس رئـيس بــلـديــة بــكـاســ الـتي
تعود لها ملكية الغابة لوكالة فرانس
بـرس "آخـر انـتـاج مــعـتـبـر كـان الـعـام
ثم بــدأت الــكـمــيــة تــتــنـاقص.. 2013
تـراجع إنـتـاجـنــا بـنـسـبـة سـبـعـ في

ــئـــة".وانـــســحب ذلـك عــلى ا
أربـاح الــبـلـديــة الـتي بــلـغت
مـــلــيـــون لـــيــرة الـــعــام 500
2013.
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تـقف بـلـديـة بـكـاسـ عـاجزة
ـتماديـة فيما شـكلة ا أمام ا
تـــقـــلّص وزارة الـــزراعـــة من
حــجم دعـمــهــا سـنــويــاً عـلى
وقع االنــهـيــار االقــتــصـادي.
ـوضـوع ويـقــول فـارس إن "ا
أكـــــــبـــــــر بـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر من
قدراتـنا".ويشـرح "نحاول في
كل عـــام أن نـــرشّ مـــســـاحــة
مــعـــيــنـــة من الـــغــابـــة لــكن
شكـلة أنه إذا اقتـصر األمر ا
عـلى مـسـاحـة مـعـيـنـة فـثـمة
إمـكـانــيـة أن تـعــود احلـشـرة
ـــــكــــان الــــذي  رشّه" الى ا
ـقـبل.ورغم أن وزارة الـعــام ا
الــزراعــة تـــقــدم دعــمــاً لــرشّ

بيدات وصيانـة الغابات لكنه ليس ا
كــافـــيــاً. ويـــنــاشـــد فــارس "اجلـــهــات
ـانــحــة مــسـاعــدتــنــا عـلى الـدولــيــة ا
صـيـانـة الـغـابة".بـ أشـجـار يـتـجاوز
طول بعـضها  40متراً وعـمر بعـضها
آالف السـنوات يـتجـول مارون عـزيز
الرئـيس السابق لـلجنـة غابة بـكاس
ــا آل إلـيه وضع في الـبــلـديــة آسـفـاً 
الــصــنـــوبــر جــراء اإلهـــمــال وغــيــاب
الـرعــايــة الــرسـمــيــة.ويــقـول لــوكــالـة
فـرانس برس "الـشـجرة الـتي أصـيبت
بالـيـبـاس يـجب أن يـتم اسـتـئـصـالـها
ألن احلـشـرة سـتـنـتــقل مـنـهـا بـعـد أن
يــــــنـــــتـــــهـي الـــــغـــــذاء الـى شـــــجـــــرة
مـــــجـــــاورة".وانـــــطـالقـــــاً من أن آالف
العائالت تعتـاش من الصنوبر يشدّد
ــر عــلى ضــرورة تـضــافــر اجلــهـود
ـصــابـة.ويـقـول لـلـحــد من األشـجـار ا
"يــــعــــيش اجملــــتــــمع احملــــلي حــــالـــة
" محذراً من أن اقتصادية صـعبة جداً
ـزارعــ "قـد يــتـركــون غـابــاتـهم اذا ا
اسـتـمر الـوضع عـلى مـا هو عـلـيه" ما
قـد يـهـدد استـدامـة الغـابـات.ويـضيف

"الـصـنــوبـر في لـبـنــان مـعـروف بـأنه
الــذهب األبــيض لــذا يــجب أن جنــد

." حالً
وطـــلب رئـــيس حـــكـــومـــة تـــصـــريف
األعــمـال حــســان ديـاب اجلــمــعـة من
ـتـحـدة إيجـاد "وسـائل بـديـلة" األ ا
لـتـمـويل احملـكــمـة الـدولـيـة اخلـاصـة
بلـبنان الـتي تنـظر في جرائم اغـتيال
عدة بعـدما أعلنت أنـها "تواجه أزمة
مـالـية غـير مـسـبوقـة" قد تـمـنعـها من
مواصلة عملها.وقال دياب في رسالة
ـــتـــحـــدة الـى األمـــ الـــعـــام لـأل ا
أنـــطــونـــيــو غـــوتـــيــريش "بـــالــنـــظــر
لــلــتــحــديــات الــتي تــواجه احملــكــمـة
اخلـــاصــة بـــلــبـــنــان ومـع األخــذ في
ـسـتـمـرة االعــتـبـار األزمـات احلـادة ا
الــتي يـعــاني مـنــهـا لــبـنــان (..) فـإن
ــتــنــة حــكـــومــة لــبـــنــان ســتــكـــون 
لــســيــادتــكم الســتــكــشــاف الـوســائل
اخملـتلـفـة والبـديلـة لـتمـويل احملكـمة
بــــشــــكل عـــــاجل مع مـــــجــــلس األمن
ــســاعــدتــهــا في والــدول األعــضــاء 

إجناز مهمتها".
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مجلس األمن الـدولي في بيان امس
ــتــمــرّدين احلــوثـيــ بــالــســمـاح ا
فتّشـ دولي بأن يـتفقّدوا "بدون
ـتـهالـكة تأخـيـر" النـاقلـة الـنفـطـية ا
"صــافــر" الــراسـيــة قــبــالــة سـواحل
الـيـمن والـتـي تـهـدّد بـحـدوث كـارثة
تسرّب نفطي.وأصدر اجمللس بيانه
في خـتـام جـلـسـة عـقـدهـا بطـلب من
ـتـمرّدون بـريـطـانـيـا بـعـدما أعـلـن ا
احلــوثــيــون أنّ مــســاعي الــســمــاح
لــبــعـثــة الـتــفـتــيش الــتـابــعـة لأل
تحدة بـتفقّد السـفينة وصلت إلى ا
"طــريـق مـســدود".وفي بــيــانه حضّ
15 أعــــــضــــــاء مــــــجــــــلـس األمن الـ
ـتـمرّدين احلـوثـيـ على "تـسـهيل ا
وصـول آمن وغـيـر مـشـروط خلـبراء
ـتّـحـدة لـكي يـجـروا تـقـيـيـماً األ ا
مــحــايــداً وشـــامالً بــاإلضــافــة إلى
مــــهـــمـــة صــــيـــانـــة أولــــيـــة بـــدون
تـأخيـر".وخالل اجللـسـة أبلغ مـكتب
ــتّـحــدة لـتــنــسـيق الــشـؤون األ ا
اإلنـسـانـيـة (أوشـا) أعـضـاء مـجلس
ـفــتّـشــ "ال تـزال األمن أنّ بـعــثــة ا
عـلى اسـتـعـداد لـلـذهـاب" إلى الـيمن
لتنـفيذ مهـمّتها.وقـالت رينا غيالني
ـهـمّة ـسـؤولـة في أوشـا إنّ هـذه ا ا
"ستـظلّ جاهزة مـا دام لدينـا تمويل
".لـكـنّـهـا حـذّرت من أنّ ـانـحـ مـن ا
"بـــــعض هـــــذه األمــــوال ســـــيــــبــــدأ
بالنضوب قريباً لذلك نأمل أن تبدأ
األمــور بــالــتــحـــرّك بــســرعــة أكــبــر
بـكـثيـر".ومـنذ سـنـوات حتاول األ
ــتــحـــدة تــأمــ هــذه الـــســفــيــنــة ا
واحلؤول دون حدوث تـسرّب نفطي
كــارثي لــكـنّــهــا لم تــتـمــكّن من ذلك
بـــســـبـب رفض احلـــوثـــيـــ الـــذين

يــسـيــطـرون عــلى مـيــنـاء احلــديـدة
الـراسـيـة قـبـالــته الـنـاقـلـة الـسـمـاح
ــــفــــتّــــشــــيــــهـــا بــــالــــوصــــول إلى
الــسـفـيــنـة.لــكن في نــهـايـة تــشـرين
الـــثـــاني/نـــوفـــمـــبــر أعـــلـــنت األ
ــتـمــرّدين احلـوثــيـ ـتــحـدة أنّ ا ا
وافقوا على أن تُرسل خبراء إلجراء
عملية فحص وصيانة أولية للناقلة
الــنـفــطـيــة مـعــربـة عن أمــلـهــا بـأن
همة بنهاية تتمكّن من تنفيـذ هذه ا
كــانـــون الــثــاني/يــنــايــر أو مــطــلع
شـباط/فـبـراير وهـو مـوعد ال يـنفك

يتأخّر مرة تلو األخرى. 
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و"صافر" التي صُنعت قبل  45عاماً
وتُـستـخدم كـمـنصّـة تخـزين عائـمة
محمّلة بنحو  1,1مليون برميل من
الـنـفط اخلـام يـقـدّر ثمـنـهـا بـحوالى
مــــلــــيـــون دوالر. ولـم تـــخــــضع 40
السـفينـة ألي صيانـة منذ  2015ما
أدّى الـى تـــآكل هـــيــكـــلـــهـــا وتــردّي
حالتها. وقبل عام تسرّبت مياه إلى
غـرفـة مـحـرّك الـسـفـيـنـة وهي الـيوم
مـهـدّدة بـاالنفـجـار أو االنـشـطار في
ـا سـيـؤدّي إلى تـسرّب أي حلـظـة 
حـــمـــولـــتــــهـــا في مــــيـــاه الـــبـــحـــر
ـتحدة من أنّ األحمـر.وحتذّر األ ا
حـصـول تسـرّب نـفـطي من شأنه أن
يــدمّـر الــنـظم الــبـيــئـيــة في الــبـحـر
األحــمــر وأن يـضــرب قــطــاع صــيـد
ـنطقة وأن يـغلق لستة السمك في ا
أشـهــر عـلـى األقلّ مـيــنـاء احلــديـدة
الــــذي يُـــعــــدّ شــــريــــانـــاً حــــيــــويـــاً
لليـمن.وباإلضافة إلى مـعاجلة تآكل
بـدن الـسـفـيـنـة تـتـطـلّب صـيـانـتـهـا
إيـــجـــاد حـلّ لـــلـــغـــازات الـــقـــابـــلـــة
لـالنــــــفــــــجــــــار الــــــكــــــامـــــــنــــــة في

تـحدة أن خـزّاناتـهـا.وسبق لـأل ا
أعــــلــــنت أنّ احلــــوثـــيــــ أعــــطـــوا
بدئية على مجيء فريق موافقتهم ا
ي لــتـفــقّـد الــنـاقــلـة لــكنّ هـؤالء أ
دعوم من إيران سبق تمرّدين ا ا
لـــهم وأن فــعـــلــوا األمــر نـــفــسه في
صــيف  2019قــبـل أن يــعــودوا عن
قـرارهم في اللـحظـة األخيـرة عشـية
ي مـهـمّـتـه.والـعام بـدء الـفـريق األ
ـاضي طـلب احلـوثـيـون ضـمـانات ا
بـأن يتمّ إصالح الـنـاقلـة وأن حتوّل
وجود عـلى متـنها عائـدات النـفط ا
لتسديد رواتب موظّف يعملون في
ـقابل إدارات تـخـضع لسـلـطـتهم.بـا
عترف بها دعت احلكومة اليمـنية ا
دولياً إلى إنفـاق أي مبلغ يتأتّى من
بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة
وإنـــســانــيـــة.وعــقــد مـــجــلس األمن
جــلـــســـته بـــعـــد يـــومـــ من إعالن
ــفـاوضــات بـيــنـهم احلـوثــيـ أنّ ا
ـــتـــحـــدة وصـــلت إلى وبـــ األ ا
طــريـق مــســـدود بـــعــد مـــحـــادثــات
اســتـــمــرّت أيـــامــاً عـــدّة.والـــثالثــاء
أعــربت جلــنــة كــلّـفــهــا احلــوثــيـون
ــتــحــدة عن الــتـــنــســيق مـع األ ا
"أســـفــهـــا الـــشـــديـــد جــرّاء تـــراجع
ي عن أعـمال الصـيانة اجلانب األ
الــتي جـرى تــوقـيــعُـهــا في تــشـرين

اضي". الثاني/نوفمبر ا
ــــال وفي روســــيــــا  أعــــلن وزيــــر ا
أنــــطــــون ســــيــــلــــوانــــوف امس أن
الـــصــنـــدوق الـــســـيـــادي الــوطـــني
الــروسي ســـيــقــوم بـــتــصـــفــيــة كل
أصـوله من الدوالر خالل شـهـر على
ـواجـهـة عـقـوبات خـلـفـيـة تـهـديـد 
أمــريــكــيـة جــديــدة.ونــقــلت وكـاالت
األنـبــاء الـروسـيــة عن سـيــلـوانـوف

ـنتـدى االقـتصـادي في سان خالل ا
بـطـرسبـرغ "قـررنـا على غـرار الـبنك
ــركـــزي تــقـــلــيص اســـتــثـــمــارات ا
الـــصــنـــدوق الـــســـيـــادي الــوطـــني
بـــالــــدوالر".وأشــــار إلى أن الـــدوالر
ــئــة مـن أصــول هـذا يــشـكل  35بــا
الصندوق السـيادي الذي تودع فيه
خــصـوصـا عـائــدات بـيع الـنـفط في

ئة.  اخلارج واليورو  35با
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ـال إنه ســيـتم تــبـديل وقـال وزيــر ا
أصــول الــدوالر بــالــيــورو والــذهب
(لـلـمــرة األولى) والـيـوان الــصـيـني
"بـسـرعــة خالل شـهـر".وفـي نـهـايـة
ـطاف سـيـمتـلك الـصنـدوق أصوال ا
ئـة منهـا باليورو و 40 ئة 30با با
ـئــة بـالـذهب و 5 بـالـيـوان و 20بــا
ـئــة بــاجلـنــيه االســتـرلــيـني و5 بــا

ــئـــة بــالــ الـــيــابــانـي.ويــعــمل بــا
الـكـرمـلـ مـنـذ سـنـوات عـلى فـصل
االقـــتــصــاد الـــروسي عن الـــعــمــلــة
األمــريـــكـــيــة الـــتي ال غـــنى عــنـــهــا
لــلــتـجــارة الــدولـيــة لــكـنــهــا جتـعل
روســــيــــا أضــــعـف في مــــواجــــهــــة

العقوبات األمريكية. 
من جهته قال الـنائب األول لرئيس
الوزراء أندريه بيـلوسوف إنه "قرار
حـكـيم ويـرتـبـط بـأمـور عـدة بـيـنـهـا
الـتـهـديـدات بـفـرض عـقـوبـات الـتي
ــــســــؤولــــ تــــلــــقــــيـــــنــــاهــــا من ا
" مؤكدا أن ذلك لن يكون األمريكي
لـه أي تـــــــأثــــــيــــــر عـــــــلـى ســــــعــــــر
الــصـــرف.ويــأتي هـــذا اإلعالن قــبل
الـقــمـة األولى بــ الـرئــيـســ جـو
ــيـر بـوتــ الـتي من بــايـدن وفالد
16 ــــــــقــــــــرر أن تــــــــعــــــــقــــــــد في  ا

حـزيـران/يـونـيـو علـى خلـفـيـة تـوتر
شـديـد بـ الـبـلـدين.وافـادت مـذكـرة
نـشــرهـا اخلــمـيس مــصـرف "آي ان
جـي" أن هـــذا الـــقـــرار يـــعـــني بـــيع
حـوالى أربــعــ مـلــيـار دوالر لــهـذا
الـــصـــنـــدوق الـــذي تــبـــلـغ قــيـــمـــته
اإلجـــمـــالـــيـــة نـــحـــو  186مـــلـــيـــار
ــــذكـــرة أن "ذلك دوالر.وأوضـــحت ا
سيـتم داخلـيا ب احلـكومـة والبنك
ــركـــزي" مــشــيـــرة إلى أن "تــراكم ا
الـعـمالت األجـنـبـيـة سـيتـواصل في
ــســتـقــبل". وتــابع أن هـذا اإلعالن ا
أقـرب إلى أن يـكـون سـيـاسـيـا.وقـال
اخلبير االقتصادي تيموثي آش في
تـغـريــدة عـلى تـويـتـر "أعــتـقـد أنـهـا
حـيلـة دعائـيـة أو ضربـة وقائـية في
إطــار فـرضــيـة عــقــوبـات أمــريـكــيـة

جديدة مقبلة".
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واطـنة واحترام الـقانون والنزاهـة والقتال من كن ان نطـالب العراقي البـسيط با ..ال
اجل البلد واجيال منه  تعرض للظلم واخلوف والفقر  والتجهيل خلمس عقود مضت
ـذهـبي والقـبـلي ولكل مـن هذه الـقوالب نـاطقي وا والـيوم وسط الـتشـضي الـقومـي وا
نـهوب  او الدعم الدولي ال السـياسي ا تـصارعة تـعتاش عـلى ا عشرات اجلـبهات ا
ـسوم ان نـبحث بـ صانعي هـذه الكـوارث مرشـح يـصلـحون مـادمرته زعـاماتهم ا
ـاذا يـضطـر السـذج مقـارنة خـراب  ما بـعد 2003 واحـزابهم ( عـدا اخليـرين طبـعا) 
من طــائـفـيـة ومــحـاصـصـة وفــسـاد وفي في االدارة بـحـروب عــبـثـيـة هـالك وانـنـتـهـاك

اقبله ? االنسان والبنى التحتية 
واطن الـبسيط دميـة طينيـة هشه تنتخب الجل مـكاسب مؤقتـة وسخيفة ا جنعل من ا
عـجـون والـرز وهي التـكفي تـصل احـيـانـاً الى سـلة غـذاء فـيـها شـي فتـات الـعـدس وا

دة اسبوع لغذاء قفص دجاج 
عدوين ووعـود اخلداع بتعـي شبابهم او او اخر يوزع العـطايا الفـجة ب الفـقراء وا

نبليط شارع وتصليح طسة هناك
ساك ـاذا بستـثمر ويـعمر الـفاسد امـواله في اخلارج ويسـوق حيله الـفارغة عـلى ا

هنا
واطن البحث عن العدالة االجـتماعية وتماسك مؤسـسات الدولة تشريعاً اعتقد عـلى ا
وتـنـفيـذا خلـدمـته بـشكـل موحـد بـعـنوان الـعـراق ولـيس بـعنـاوين صـارت مـقـززة حتى

للمجان .
ارى كل يوم مرشحـون اقزام الفكر والنهج وجمهور يتـمسك بجهالية انتخاب الفاشل

والفاسد غداً ليظاهر ويلعنه بعد غد
اما الطبقة الواعية فأغلبهم خرس صم عمي ينظّرون من خلف الكيبورد.

طـالـبـة اركـان  الدولـة الـهـشـة بـصنـاعـة دولـة قـوية نـحنـاج لـشـبـاب اصالحي يـخـرج 
موحدة دولـة مؤسـسات تؤسس حلـقوق الفـرد واجملتمع واقـتصاد
يسهم في انـعاش البلد واعادة بناء االنـسان فكرياً وبناء البنى

التحتية
ـال العام واليـتعدى نراهن عـلى شباب اليـحرق واليؤذي ا
عـلى االخــرين او يـقـتـصــر مـطـالـبه بـحــدود ضـيـقـة مـثل
ــوارد الـبـشـريـة الــتـعـيـ الــذي اجـهـضه سـوء ادارة ا

الية. وا
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 عاشـوا حيـاتـهم  ورحلـوا الرحـلـة االبديـة منـذ بـدء اخللـيقـة والى يـومنـا هذا واحلـياة
مستـمرة ولن تتوقف  عنـد وفاة احد ومهما كـانت منزلة هذا االحد  ,والـله هو الواحد
االحد لم يـلـد ولم يولـد  ولـيس له كفـوا احد  ,وهكـذا تعـلمـنـا وجبـلنـا  على ذلك  ,نـعم
ليـس في احليـاة بقـاء ويـقولـون لك الـبقـاء في حيـاتك وهم يـعلـمـون  ان ليس لإلنـسان
بـقـاء بل الـبـقـاء لـله وحـده ويـقـولـون نـهـايـة او خـاتـمـة االحـزان وهم يـعـلـمـون ان لـيس
لألحـزان من  نهـاية  ,لـكنـها مـصطـلحـات يتـداولهـا العـراقيـ حتديـدا وهنـاك شعوب
اخرى عندمـا تعزيك بـفقدان عزيـز تقول لك  الـبقاء للـه وحده  لتشـعرك بان ال جدوى
من االضرار بـالنفس لفقدان عزيز الن مصير البشرية الى زوال   ,لكننا جبلنا ايضا
ان فقدانـنا ال عزاء بأعمار كبـيرة هي ان هناك قناعـة او شبه قناعة بان االمر خالص
ا فيه الـكفاية  ,نـعم هو عزيـز وهو او هي عمود فهي النـهاية وعـاش  الفقيـد العزيـز 
من اعـمدة البيت   ,لكن قـضاء الله هو السابق وليس امـامنا  اال القناعة   ,لكن االمر
زيد من سنوات العيش لنصل الذي يثيـر نا عندما يكون الفقيد والعزيز بعمر امامه ا
الى ما نسـميه القناعة او شبه القناعة بعمر طويل عاشه  ,وخصوصا عندما ترى من
اقـرانه في صـحة جـيده  ,كـتب الـله الـصحـة لـلـجمـيع واطـال في اعـمارهم . وكل ذلك
نعـرفه جمـيعـا لكن الذي يـغيـظنـا   واحيانـا يولـد لديـنا  ما نـسمـيه نرفـزة من السؤال
عنـدما يـكـون  السـؤال بصـيغـة ( اشـلو نك زين ) وانـا الفـاقد لـلـتو عـزيزا عـشت معه
اربـعـون عامـا ونـيف او اكثـر او اقل  وكـنت سعـيـدا بالـعـيش معه  ,فـكيف اكـون ايـها
الـسائل الـطيب زين   ,نـعم  ,نـعم انت جـبـلت على طـرح مـثل هـذا السـؤال ولـكن كيف
ـر اال ايام قالئل اكـون زين وانـا الفـاقـد حلبـيب وعـزيز لـلتـو ولم 
وليـس زمن يكفي للنسيان  ,فالـله رزق االنسان بنعمة النسيان
عبارة اشلو نك زين ب الله يساعدك ,فهل نتعظ ونستبدل  ,
الله يلهمك الصبر والرحمة والغفران للفقيد  . ذكر ان ,
نفعت الـذكرى . مع امنـياتنـا بالصـحة والسالمـة والعمر
خـتـلف قومـياتـها الطـويل والـسعـيد لـلبـشـرية جـمعـاء 

واديانها ولغاتها وثقافاتها .

{ بــكـ - ا ف ب:  طـلــبت الـصـ
تحدة امس  اجلمعة من الواليات ا
أن تــنـظــر إلى سـجــلــهـا في مــجـال
حقوق اإلنسان ردا على تصريحات
وزيـر اخلـارجيـة األمـيـركي أنـتوني
بـليـنكن حـول تـكر ذكـرى ضحـايا
ـ بـعد  32عـامـا من قـمع تـيـان أ
ــــوقـــــراطــــيــــة في احلـــــركــــة الــــد
ــتـحــدث بـاسم وزارة .وقـال ا بـكــ
اخلـارجـيـة الـصيـنـيـة وانغ ويـنـب
لــلـــصــحــافــيــ إن عــلى الــواليــات

ـتـحــدة أن "تـنـظـر إلى مــشـاكـلـهـا ا
اخلــــطــــيــــرة فـي مــــجــــال حــــقـــوق
اإلنــــســـــان" مــــوضـــــحــــا أن بالده
"تــوصــلت مــنــذ فــتــرة طــويـلــة إلى
نـــــتـــــيـــــجـــــة واضـــــحـــــة" بـــــشــــأن
"االضطرابات في أواخر ثـمانينات"

اضي.  القرن ا
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وحــذا جـــو بــايــدن حـــذو الــرئــيس
األمـيــركي الـســابق دونـالــد تـرامب
عـــبــر تــوســيع الـالئــحــة الــســوداء

تـهـمـة بدعم للـشـركـات الصـيـنـيـة ا
النشـاطات العـسكرية لـبك وباتت
غـــيـــر قــادرة عـــلى االســـتـــفــادة من
استـثمـارات أميركـية.وقـام الرئيس
ــرسـوم ــوقــراطي بــتــعــديل ا الــد
الـــذي أصــدره ســـلـــفه في تـــشــرين
ـاضي  لـيـشمل الـثـاني/نـوفـمـبـر ا
ــشــاركــة في تــصــنـيع الــشــركـات ا
ـراقـبـة الـتي ونـشـر تـكـنـولــوجـيـا ا
كن اسـتخدامـها لـيس في الص
ـعـارض ـسـلـمـة وا ضـد األقـلـيـة ا
األويــغـور فــقط بل في
جـــــــمــــــــيع أنــــــــحـــــــاء
الـــعـــالم.وقـــال الــبـــيت
األبـــيـض في بـــيــان إن
ــرسـوم يــسـمح "هــذا ا
ـتـحـدة بأن لـلـواليـات ا
تمـنع - بطـريقـة مركزة
ومـــحــــددة األهـــداف -
االستثمارات األميركية
في شــركــات صــيــنــيــة
تـــمس بــأمن الــواليــات
ـــتــحـــدة أو قـــيــمـــهــا ا
ــــوقـــراطــــيـــة أو الــــد
حلـلــفـائـهـا".وأوضـحت
واشـــــــنــــــطن أن هــــــذه
الالئـــحـــة تــســـتـــهــدف

أيــضـا الــشــركـات الــتي تــسـتــخـدم
راقـبـة الـصيـنـيـة خارج "تـقـنـيـات ا
الـــصــــ وكـــذلـك تـــطــــويـــرهـــا أو
اســتـخــدامـهـا لــتـســهـيل الــقـمع أو
االنــتــهــاكــات اجلــســيــمــة حلــقـوق
اإلنـســان" مـشــيـرة خـصــوصـا إلى
األويــغــور.وكــانت الالئــحــة األولى
الــتي وضــعت في عــهــد تـرامب في
تـشـرين الـثانـي/نوفـمـبـر تضم 12
شــركــة يــعـتــقــد أنــهــا تـزود أو 31
تـدعم اجملــمع الـعــسـكــري واألمـني
الصيني. وقد أصـبح عدد الشركات
حاليا .59وأمهل األميركيون الذين
لــديــهم حــصص ومــصــالح مــالــيـة
أخــرى في هــذه الــشــركــات ســواء
كــانـوا أفـرادا أو مــؤسـسـات حـتى

الثاني من آب/لبيعها.
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وتشمل الالئحة مـجموعات عمالقة
لـلبـناء واالتـصاالت والـتكـنولـوجيا
مــثل هــواوي لــصــنــاعــة الـهــواتف
النقالة و"الشركة الوطنية الصينية
للنفط في عرض البحر" (سي ان او
او سي) وشــــركـــة بــــنـــاء الــــســـكك
احلــــديــــد و"تـــشــــايـــنــــا مــــوبـــايل"
و"تـــشـــايـــنـــا تـــيـــلـــيــكـــوم" وحـــتى
"هــــيـــــكـــــفــــيـــــجن" لــــلـــــمــــراقـــــبــــة

بـالفـيـديو.وأكـدت إدارة بـايدن أنـها
رسوم الذي تريد "تثبيت وتعزيز" ا
وقــــعـه دونــــالــــد تــــرامب "حلــــظــــر
االستـثمارات األمـيركـية في اجملمع
الـصـنـاعي الـعــسـكـري جلـمـهـوريـة
الـصـ الشـعـبيـة".وردا عـلى سؤال
ـسـألــة اخلـمـيس قـبل حــول هـذه ا
رسوم  دانت الص احلظر نشر ا
"الــسـيـاسي" الــذي قـررته الـواليـات
تحدة في عـهد ترامب مؤكدة أنه ا
"ال يأخـذ في االعتـبار على اإلطالق"
ـعـنـيـة.وقال وانغ واقع الـشـركـات ا
ـــتـــحــدث بـــاسم وزارة ويـــنـــبـــ ا
اخلارجـيـة الـصـيـنـيـة "يـتـعـ على
ـــتــحــدة احــتــرام حــكم الــواليــات ا
الـــقــانـــون (...) والــكف عـن اتــخــاذ
ـالــيـة إجـراءات ضــارة بــالـســوق ا
ــيــة".وتــعــهــد خالل مــؤتــمــر الــعــا
صـحـافي دوري بـأن "تتـخـذ الـص
اإلجراءات الالزمة حلمـاية احلقوق
ــشــروعــة لــلــشــركــات ــصــالح ا وا
الـصيـنـية بـقـوة".ومنـذ وصوله إلى
البيت األبيض اعتمد بايدن موقفا
. وهـذه واحدة حـازما حـيال الـص
من الـقـضـايـا الـقـلـيـلـة الـتي تـشـكل
سياسـته فيها اسـتمرارية لـسياسة
تـرامب الذي شن حـملـة فعـليـة ضد

. لــكن خـالفــا لـســلــفـه يــريـد بــكــ
بـــــايـــــدن اســـــتـــــخـــــدام الـــــقـــــنــــاة
الـدبـلومـاسـيـة عـبـر تـشـكـيل جـبـهة
مـشـتـركـة ضـد الـصـ مع الـشـركاء
ـتحـدة.وتـلقى الـدولـي لـلواليـات ا
هـذه الــقـضــيـة أيــضـا إجـمــاعـا في
الكـونغرس في واشـنطن. وقـد نشر
السنـاتور اجلمهـوريان توم كوتون
ـوقـراطـيـان ومـاركـو روبـيـو والــد
غــاري بـيـتـرز ومـارك كـيـلي رسـالـة
مـشــتــركـة فـي وقت سـابـق من هـذا
األسـبـوع تـدعـو إلى إصـدار الئـحة
ـــانــيــون في جـــديــدة.وقــالـت الــبــر
رســالــتــهم "يــتــعــ عــلى حــكــومـة
تـحدة أن تواصل العمل الواليات ا
ــــنع نــــهـب احلـــزب بــــتــــصــــمــــيم 
الــشــيــوعي الــصــيــني لــقــاعــدتــنــا
الــصـنـاعـيـة".وفي عـهـد تـرامب أدت
ـواجـهـة الـتــجـاريـة بـ الـقـوتـ ا
الــكــبــريـــ في الــعــالم إلى تــبــادل
فــرض رســـوم جتــاريــة عـــلى ســلع
ـلـيـارات من الـدوالرات مـا ـئـات ا
ي.مع ذلك أثـر عـلى االقتـصـاد الـعا
وقــعت بــكـ وواشــنــطن اتـفــاقــيـة
جتــاريـة بــدت شــكال مـن هـدنــة في
كانون الثاني/يناير 2020 قبل أن

يشل وباء كوفيد- 19العالم.

ــسـتـقـبـل ولم أتـخـيـل أن يـكـبـر بـعــمـر الـثالثــ غـادرتـنـي . ولم أكن أسـتـطــيع رؤيـة ا
وجعة على الفيسبوك .  الصغير الذي تركته لي ويتعلم نسج العبارات ا

حـ رحلت عام  1997تـركت خلـفـها آالف األوجـاع  والطـفلـة البـاكيـة وإسمـها أنس
ومصطفى الـصغير  فيما بعـد وبعد عشرين عاما كتب مـصطفى على صفحة الفيس
بوك رسالـة إلى والدته التي زار قبرها للمرة األخيـرة جاء فيها ( أمي العزيزة إخلعي
تسخة . عرفت إنها نبوءة وكان يحن إلى قبرها روحي إليك كما كنت تخلع ثيابي ا
ويذهب إلى زيارتـها ويذرف الدموع عنـدها ويعود مسـتسلما لـلوجع وبرغم اإلنشغال
والبحث عن سبل الـعيش لم يكن ذلك يشغـله عن التفكير بـها مطلقا فـكان يناديها من
بـعيد ويـبحث عن رائحـتها في كـل شيء ويتمـنى أن يصل إليـها بكل وسـيلة لـيتخلص

قفر والكئيب الذي ال مؤنس فيه .  وحش وا ه ا من عا
وماذا عـني أنـا الذي تـتـنـاوب الهـمـوم على ضـربي وجـلد ظـهـري كل يوم فـحـ ماتت
كان مصـطفى صغيراً وح كبر لم يـتسن لي أن أنسى أنه معي يتعذب وأن مواجعه
هي األخـرى تـكـبـر وتـنـتـقل مـعه من مـكـان إلى آخـر مـوحـشـة قـاسـية ال سـبـيل لـوقف
نـاورة والقفز على احلواجز واخلوض جموحهـا ووحشيتها وإنفالتـها وقدرتها على ا

في كل غمار دون تردد ودون قدرة على منعها من التحرك كيف شاءت .
ي الــفـجـيع لـيـجـاور أمه في عـالم مـات مـصـطـفـى وهـو في ذات الـعـمـر ورحل عن عـا
األرواح ويـكـون قــبـره إلى جـوار قـبــرهـا كـمــا تـمـنى بـيــنـمـا عـدت
ـقبرة كمـا عدت ح دفنـتها قبل عـشرين عاما ال وحيدا من ا
رغـبـة لي في شيء سـوى أن أتـخـلص من أعـبـائي وهـمومي
والكم الـهائل من احلزن الذي يـرافقني أين توجـهت موقنا
أن نهايـتي أقتربت وأن روحي تـستعـدد للحاق بـهما فلم
يــعـد هـذا الــعـالم يــتـسع إلحــزاني وصـار الــرحـيل هـو

احلل . 
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قابل قيدالتعامل ايها الشخص ا
ـهنـية فـاعلم انك قـد خنـتني وان اخلـيانة لم ـواقف احلياتـية او ا ان خـدعتـني مرة في ا
تـكن في يوم من االيـام دالة على الـسلـوك القيـادي الفاعل الـذي ينـبغي ان يسـتمر دون
ـكونات تكـشف للـحقـيقـة فيـما بـعد فضـالً عن ان اخليـانة آفه تـأكل في البـنى التـحتـية 
الـشـخصـيـه اخلـادعه جتـاه انـسـحـاب االخـرين في الـتـعـامل مـعـهـا بـثـقـة مـطـلـقة.  وان
خـدعـتـني مرة اخـرى فـيـنبـغي ان ادرك جـيـدا انـني لم اتـخذ الـتـدابـير الالزمـة لـلـخداع
االول والذي يسـتوجب حتويله الى فـرصة للـتحدي ودرساً بـليغاً في الـنجاحالن عكس
ذلك يـعـني انـني يـنـبـغي ان اراجع نـفـسي اوال واسـتيـقن جـيـداً في كـيـفـيـة الـتعـامل مع
هـنية ولـيست االهـداف التي ترتـبط بشخـصيتي االخـرين لتحـقيق االهـداف احلياتـية وا
عنى الهـدف احلياتي اجلـمعي الذي تـكمن فيه احلـقيقة ـا الغاية في ذلـك ا فحسب وا
ـطالـبه بتحـقيقه ـطلقه لـروح االنسانـية وان مـهمتي في ذلك تـتمـحور باالسـتمرار في ا ا

تمثلة باالتي :- وان ال تقيدني االفكار وا
×اصمت كانك ال تفهم .
×وجتاهل كانك لم ترى.

×وتغافل كانك ال تسمع .
×وغادر كانك مشغول .

×وتدبر امرك دون حتديد .
×ودع غيرك ياخذ دورك .

سؤولية . ×وجتنب اي من ا
تخاصمون فيما بينهم يقتتلوا . ×واترك ا

اولم تـعــلم ان االكــثـر وقــعـاً واضــطـهــاداً مالحـظــاً عـلى الــنـفس
الــبـشــريه هـو لــوم الـذات وتـرك فــيـمــا تـقـدم من افــكـار تــقـيـدك
وتــسـيــطـر عــلـيك الســيـمــا وانـهــا عـنــاوين داله عــلى الـتــخـلي
ـواقف احلـياتـية . اال تـعـلم ان اخليـمة اذا واالنـسـحاب من ا

سقطت فانها تقع عليك.

nOEM∫ مزارع لبناني يقوم بتنظيف اشجاره من احلشرات 
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ولـــذلك الـــعالقـــة مــعه عـــلى مـــزايــا
ــيـــزة الــثــالـــثــة حــبه حـــديــثــة  وا
تـمـيـزة بـالـتـنـويـر وهذه وعـالقتـه ا
مـسـألـة مـهــمـة وأسـاسـيـة. ونـشـكـر
فـكرين (الـزمان) عـلى اهـتمـامهـا بـا
والــكــتـــاب خالل هــذه االصــبــوحــة

تميزة).  اجلميلة وا
وفي مداخـلة لعـبد اجملـيد قال فـيها
يزة اخرى فـكر شعبـان  (ذكرني ا
للكـاتب خالل معرفتي به مـنذ عقود
اخــا وصـــديـــقــا وحـــبـــيـــبــا وهي 
ـثـابـرة ولم اجـد شـخـصـا مـثـابـرا ا
مــثـل زيـد وهــذا يــدل عــلى اخالصه
ـهـنـتـه وصـدقه وثـقــته مع نـفـسه 
خير والسـيمـا ان هذا الـكتـاب هو  
دليل على ذلك  فاالهـتمـام بالـنفس
رات نتردد ميزة ايـجابية وبـعض ا
االهـتمـام بـأنفـسنـا ادبـيا وثـقافـيا 
ن يـقول له لـكن احلـلي ال يـكـتـرث 
ذلك  ولــذلك جــمع هــذه الـبــاقـة من
الشهادات باالخرين في هذا الكتاب
وليس هـناك ضـير ان اسـتمـع لقول
ثـابرة دفعت عني من االساتذه  فا
احللي الصدار الـكتاب وعـادة يكون
اصدار مثل هذا الكتاب اما يتوالها
اخرون عـنك او االسرة بعـد الرحيل
تـقــوم بـجــمـعــهـا  وبــتـقــديـري انه
عـلـمـنـا بذلك ان ال نـتـردد بـأن نـفعل

نفس اخلطوة). 
»U²J « WB  

بـــــعـــــد ذلـك حتـــــدث احملـــــتـــــفى به
الــــصـــحــــفي الــــبـــارز زيــــد احلـــلي
قـــائال(لـن احتــدث عـــمـــا حتـــدث به
شــعـبــان وعـبــد اجملـيـد  فـاجلــمـيع
يـعـرفنـي من زمان  ان هـذا الـكـتاب
ليس لي به فـضل سوى صفـحت 
امــــــا جل مــــــا كـــــتـب هـــــو بــــــأقالم
شــخــصــيــات مـعــروفــة في الــوسط
الـصـحـفي واالعالمي والـسـيـاسي 
فـفــكـرة الــكـتــاب جـاءت قـبـل ظـهـور
جــائـــحــة كـــورونــا  عــنـــدمــا كـــنــا
جــالـسـ في مـكـتب الـشـاعـر جـواد
احلـطــاب ومـعــنـا الـشــاعـر ســلـمـان
داود والراحل الناقد حس سرمك
في جـلـسـة عفـويـة تـخلـتـهـا مواقف
ظـــريـــفــة  وفــجـــأة  تــوقـف ســرمك
وطــلب مـن احلــاضــريـن تــدوين مــا

كتب عـنهم في كـتاب  كان جوابي
ـــوضــــوع قــــد يـــدلـل عـــلى لـه ان ا
الـــــغـــــرور وحـب الــــذات  لـــــكـــــنه
قــال:عـلــيك ان تـثــبت اراء االخـرين
ـا تـؤسس الحـقـا لشيء عـنك ولـر
ستـقبلية لالخرين جميل للـحياة ا
من الــكـتــاب واالدبــاء . فـتــبــسـمت
ضـــاحــكـــا ولم اعـــر لـــلـــمـــوضــوع
اهـــتــمــامــا  وبـــعــد شــهــر من ذلك
وصــلــتــني مـقــدمــة الــكـتــاب بــقـلم
ســــــرمك  وتـــــــســــــاءل هل بــــــدأت
بــالـطـبع? فــأجـبـته كال  وعـادة مـا
يـنــشـره االصــدقـاء نــقـرأه بــشـغف
حـبة ونـشكـر الشـخص الكاتب و
اما االحـتفـاظ بذلك فـهو مـن النادر
 حـيـث بـدأت عــمــلـيــة الــبـحث في
مــحــرك غــوغـل ووجــدت اكــثــر من
 120مقاال قسما منها فقط اشارات
لـكـنـني لم اجــد نـصـوصـا كـامـلـة  
حــظـــيت من ذلـك فــقط بـــنــحــو 72
مـقاال  اذ قـمـت بـجـمـعـهـا تـمـهـيدا
الصــــدار هـــذا الــــكـــتـــاب  وبــــعـــد
االصـدار اطـلـعت مـؤخـرا ان هـنـاك
كــلــمــات كـتــبت بــحــقي لم احــصل
ـنــاسـبــة اقـدم عــلـيــهـا   وبـهــذه ا
االعــــتــــذار لـــهـم ولـــكـل من طـــرزت
اســمـاؤهـم بـهــذا الـكــتــاب الـشــكـر
والثناء . فهذه قصة الكتاب اما ما
وددت ان اقـــوله فـــذكــره شـــعـــبــان

وعبد اجمليد). 
واهـدى احللي اول نـسـخة مـوقـعة
من قــبــله الى صــحـيــفــة (الــزمـان)
ومؤسسها رئيس مجموعة االعالم

ستقل االستاذ سعد البزاز . ا
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وتـضـمــنت االحـتـفــالـيـة مـداخالت
عـدة مـنـهـا مـداخلـة لـلـكـاتب عـكاب
سـالم الـطـاهـر الـذي قـال (تـربـطني
عالقة طـيبة ومـنذ اعوام بـاحملتفى
به عــنـــدمــا كــان يــعــمل بــجــريــدة
الـثـورة قـبل الـهـجـرة االضـطـراريـة
لـلـشـام واخـيـرا عـدنـا حتـت خـيـمة
(الـزمـان)  ونـقــطـة مـهـمـة اشـاروا
لــهـا الــزمالء االفـاضل هي  انـا لم
اكن صــديـــقــا لــلــمــفـــكــر شــعــبــان
ــديــنــة العــتــبـــارات عــدة مــنــهـــا ا
لــكن عـن طـريق والــعـمــر والــفــكـر 

احلـلي اصبـحت صـديقـا لـشعـبان 
الـصــديق ابـا رغــد مـثــابـر ويــحـمل
ـفــاجـأة في هـذا الــكـتـاب عـنــصـر ا
الذي يشبـه بفكرته لـكتاب احلسني
الذي اصدر كتاب جميع فيه كلمات
االشــــخـــــاص الــــذيـن اهــــدو الـــــيه
اذج منها  ومفاجأة احللي انه و
فـله دون مـا كـتب عـنه من االخـرين 

الشكر والتقدير على تقدم به). 
ركزي دير العام في البنك ا وقال ا
احسان الياسري (حقيقة ان احللي
يعـد من اعالم الصـحافـة واول لقاء
جــمـعـني به قــلت هـذا والـدي كـونه
يـــتــمـــتع بـــالـــهـــدوء والــتـــواضع 
الـصـفـتـان الـلـتـان كـنت اراهـمـا في
يـز احللي هو والدي  بيـد ان ما 
كتاباته الوطنـية التي يترجمها من
كـــلــــمـــات وانـــتـــقــــادات تـــذكـــر عن
اخلـدمـات وغـيـر ذلك  كـان اخـر مـا
كتبه هو اشكاليـات التعليم وكيفية
قـبـول الـبـحــوث وتـديـنـهـا  اذ كان
مقاله اشـبه بطلب رسمي لـلحكومة
ــســألـة اتــمـنى له ــعـاجلــة هــذا ا
ــديـد لــتــقــد مــزيـدا من الــعــمــر ا
الـعــطـاء  وســعـيــد جـديــد بـوجـود

فكر شعبان).  ا
ي والـكاتب طه جزاع واكد  االكاد
انه (ال اسـتطـيع اضـافة الـكثـير عن
فـبـهذه مـا ذكـروه الـزمالء االعـزاء  
ناسبة الـتي نحتفي  اجللسـة او ا
ا باحللي ليس بصدور الكتاب  ا
الـــذي اعــطى لـــلــصــحـــافــة الــشيء
ـمـيزات الكـثـيـر وفـيه الـكـثـيـر من ا
االنـسـانيـة ال يعـتـرف علـيـها اال من
اقـــتـــرب مــــنه اكـــثــــر وعـــاش مـــعه
وقـد تــفـاصــيل حــيــاته الـيــومــيـة  
ـرافقـة الـكاتب في اسـعدنـا احلظ 
الــســفــر الى خــارج الــبالد   فــفي
ــعـدن وتــظــهـر الــســفــر يـكــتــشف ا
فأنا الـدواخل احلقـيقـية لالنـسان  
رافــــقت احلــــلي والســــيــــمــــا خالل
ـاضـيـة واخـرهـا كـانت الـسـنـوات ا
الى اســـطـــنـــبــــول واقـــتـــربت مـــنه
كــأنـــســـان ولــيـس كــكـــاتب .وكـــمــا
تعـلـمـون ان من يـسـتـطـيع الـكـتـابة
ـطـيـة عن اي كـاتب يـكـون صـورة 
ــكن او مــفـــكـــر ولــكـن كــانـــســـان 
اكتـشاف جـوانب عديـدة قد ال تـذكر
في االراء والـكتـابات الـصـحفـية او
ما ينشر في الصـحافة والتلفزيون
كـما ان هـناك مـيزة لـدى احللي هي
 انه له القابـلية عـلى نسج عالقات
واســـعــــة ووطـــيــــدة مع اجملــــتـــمع
ــدن الــتي يــزورهـا  اخلــدمـي في ا

ـثـقـفـ بل لــيس اقـصـد االدبـاء وا
الــطـبــقـات الــشـعــبـيــة و الـكــادحـة
ــطـاعم والــعــمـال الــبــســطــاء في ا
وغـيـرهـا  وفـاجـئـني ذات مـرة انه
عــــقـــد عالقـــة مـع هـــنـــدي الـــذي ال
وبـحسب يـتـحـدث اال االنكـلـيـزية  
مـعـرفـتي به ان يـجـيـد االنـكـلـيـزيـة
كــمـا اعـرف انـا الـصـيـنـيـة  فـتـراه
يــجــيــد الــتــفــاهم بــلــغــة اخــرى ال
اجـيدهـا اضافـة الى لغـة االشارة..
لـغـة االحسـاس الـتي يـنسـجـها مع
االخــرين الـبــســطــاء في اي مــكـان
يـكون فيـه. واتمنـى للحـلي التـمتع
وفور الصحة والـعافية والعطاء
تـواصل لـسنـوات طويـلة ـثابـر ا ا

مقبلة). 
ي وفـي مــــداخـــلــــتـه قـــال االكــــاد
ــقــدادي (انه من والــكــاتب كــاظم ا
الـطــريف عـنــدمـا يــتـذكــر االنـسـان
مـتى الـتـقى بـاحلـلـي ? كنـت طـالـبا
ــرحـــلــة االولى او الـــثــانـــيــة فـي ا
وجــــاء احلـــــلـي زائـــــرا الى قـــــسم
عظم الصحافـة في منطقـة الباب ا
 حـيـنــهـا فــتـحت له بــاب الـقـسم 
لــــكــــنه فــــتـح لي بـالط صــــاحــــبـــة

اجلاللة). 
وقـال الروائي صـادق اجلـمل (يـعد
احلــلي نــاقـدا ادبــيــا وقـرأت له في
كـتب صــدرت بـبــغـداد وخــارجـهـا
نــقـدا يـوجـه من خالله شيء مـا او
يعلم او ينبه الكاتب عن شيء ما 
ـوسـوعـة الـثـقـافـيـة حـقـيـقـة هـذه ا
ـكتـبـة التي تـمـشي على قـدم وا

اخي وصـديـقي احلـلي  فـشـكـرا لـ
ـــبـــادرة  (الـــزمـــان) عــــلى هــــذه ا

فاحللي يستحق كل شيء). 
وعقب عبد اجمليد قائال (اشيد بكل
مـا قــيل عن احلـلي  لـكـن اجلـمـيع
يتصور ان الكاتب طاعن في السن
بل عــلى الـعـكـس انه مـا زال شـابـا
ـتـلك عـاطـفـة الـطـفل واتـذكر ان و
احلــــلي اخــــذ عــــلـى خــــاطــــره من
اجلــريـدة ولم يــكـتب عــمـوده الـذي
و ينـشر يوم االحـد من كل اسبوع 
الــــتي تــــعــــد واحـــــدة من ثــــوراته
العاطفية  فاضطررت الكتابه عنه

 فاتصل بي بعدها ودموعه تنهمر
من عيـنيه  ولذلـك كمـا ذكرت انـفا
يل ـتـلك عـاطـفـة جـيـاشـة و انه 

للزميالت اكثر من الزمالء). 
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وقـال نــقـيب احملـامــ الـعــراقـيـ
ضيـاء السـعدي (نـشيـد بـ (الزمان)
الـتي تتـميـز بـأقامـة هذا الـلون من
الفعـاليات  فالـكتـاب الذي اصدره
احلـلي ليـس نوعـا من افـراز الذات
والقدرات  فاحلـديث عن النفس ال
اذا و يـعـد من الــعـقـد الـنــفـسـيـة  
ـثــقـفـ تـبــقى رمـوز الـعــراق من ا
والـكتـاب مـجـهوله  ولـهـذا اتوجه
ان يتطور هذا اللون من الفعاليات
واالنــشــطــة  واتــفـق مع اجلــمــيع
فيما تـطرقوا اليه عن احللي  فهو
الــصــديق واالخ الــذي اود الــلــقـاء
مـعه دومــا لــكن الـظــروف احـيــانـا

تكون اقسى وحتول دون ذلك). 
وحتــدث الـــكــاتب حـــســ اجلــاف
قـــــائال(ان واحـــــدة من اخلـــــصــــال
احلــمـديــة الـتي يــتـمــتع بـهــا عـبـد
اجملــيــد انه يــأدب عــلى االحــتــفـاء
تميزين من الكتاب خالل السنة با
الواحـدة وهذه بـدعة حـسنة  وانا
 له بأسم اجلميع واحيي هذه
ــبـادرة الــطـيــبــة الـتي جتــمـعــنـا ا
ـــثــقـــفــ  بــكـــوكـــبــة بـــارزة من ا
واستثـمر ذلك باحلـديث عن كتابي
الذي صـدر مـؤخرا  هو بـاالساس
اجلــزء الـــثــاني لــكـــتــاب (مــواويل
ولــيـالـي) الــذي تـطــرق الـى احـدى
واقف ب رئـيس الوزراء توفيق ا
الـــســويـــدي والـــشـــاعـــر مـــعــروف
الــرصــافي واخلـالف الــذي اشــتــد
بينهما  ففي قصة طـريفة يقال ان
الــرصـافي كــان عـلى خــصـومـة مع
الـــســويــدي  وقــد عـــمــد أصــدقــاء
الـطـرفـ الى مصـاحلـتـهمـا فـأقام
أحـــــد األخـــــيــــــار من ذوي اجلـــــاه
والـيسـر وليـمـة كبـيرة  دعـا إليـها
الــرصــافـي والــســويــدي مع كــبــار
شـــخــصــيــات بـــغــداد وفي أثــنــاء
اجلــلـســة وتــبــادل األحــاديث قـال
ـدعوين مـخـاطـبا الـسـويدي أحـد ا

وفي مـفتـتح االحتـفالـية قـال رئيس
حتــريــر (الــزمــان) طــبــعــة الــعــراق
احمد عبد اجمليد (يسر (الزمان) ان
تـسـتـضـيف بـلقـاء جـديـد في تـكر
ثقافي اخـتطته مـنذ سنـوات باقامة
ــؤلــفــيــهــا وكــتــابــهـا احــتــفــالــيــة 
وزمالئـها الـذين يـصـدرون نتـاجات
فكـرية معـينة نحن سعـداء بوجود
قامات كبيرة ونحن نحتفي بتوقيع
ـعـنـون كــتـاب الـزمـيل زيـد احلـلي ا
(شــكــراً)  بــرأيي ان هــذا الــكــتــاب
يعد احـتفـاليـة  معـينة  النه بذاتـه 
يـحتـفي بـالـذين كتـبـوا عن احللي 
ووفــــــاء مـن الــــــكــــــاتب دون هــــــذه
الــكــلــمـات بــهــذا الــشــكل اجلــمـيل
نـاسـبة  وايـضا صـادف مع هـذه ا
صدور عدد من الـكتب لزمالء ضمن
اسرة (الزمان) وارتأينا ان يكونوا
جــزءا من هـذه االحــتــفــالــيـة وهم 
االسـتــاذ عـكــاب ســالم الـطــاهـر في
كــتـابه (اجـراس الــذاكـرة) والـزمـيل
حــســ اجلــاف (حــكــايــا الــلـيــالي
ــنــاســبـة احلــلـوة) ويــتـوج هــذه ا
ـفكر عـبد احلس القـامة الكـبيرة ا
شـعـبان  الن وجـوده بـيـنـنـا الـيوم
ــثــابــة حتـــيــة لــلــجـــمــيع ولــيس
للـكاتب  واعـتبـر احللي مـحظـوظا
الن الـكاتب شـعـبان لم يـصل بـغداد

منذ اكثر من سنة). 
فـكر والـكاتب عـبد احلـس وقـال ا
شـعـبان (احـييـكم بـهـذه االصبـوحة
وانـــا ســعـــيــد بـــالــوجـــود مع هــذه
الـــكـــوكـــبـــة الالمـــعــة  الـــفـــكـــريــة
ـتميزة بدءا والثقافـية واالعالمية ا
مـن اسـرة (الـزمـان) ومن الــعـامـلـ
في حــقل الـثــقـافـة واالدب  سـعــيـد
ونـحن نحـتـفي بـقـامة وانـا بـيـنـكم 
اعالمـيـة كــبـيـرة غـذتــنـا وزودتـنـا 
بـزاد شــهي عـلى مـدى مـا يـزيـد عن
خــمــســة عــقـود  واحلــلي صــاحب
ؤثرة تـميزة والـعميـقة وا الكـلمة ا
الهـادفة واخلـفيـفة الـظل في الوقت
نـفـسه ).مضـيـفـا(احتـرت وانـا قادم
في الــطـــريق لـــهــذه االحـــتــفـــالــيــة
مــاذا سـأقــدم لــلــكـاتب ? الــكــبـيــرة 
فحيرتي هي حيـرتنا جميعا  وهي
حـيـرة ابن عربي الـذي كـان هـدايته
ـعنى في احليرة و احليـرة بـهذا ا
وبــهــذا حــركـــة واحلــركـــة حــيــاة  
ــعــنـى نــحن نـــهــتــدي بـــاحلــركــة ا
وهدايتنا للحركة هي هداية للحياة
 والـتعـبير الـثانـي الذي استـمر به
احتدث عـندمـا احتـدث عن احللي  
عن صـــديق  والــصـــديق بـــحــسب
ارسطو هو  انت ولكن بجسم اخر
 وهو شيء من التكامل والتواصل
يـحـدث بـيـنك وبـ الـصـديق  فـمـا
بــالك ان الـصــديق صـاحب مــهـنـة 
هـي مهـنـة اسـتـهـوتك واسـتـلـهـمتك
عـــقــود من الــزمــان  وهــنــاك ثالث
يـزات نسـتطيع ان نـلخـصها عن
الـكاتب  اخالصه لـلـمـهـنـة الـذي ال
حــدود له  كــأنه كــان مــشــغــوال او
فــعالقـته مــفـطــورا عــلى الـكــلــمـة  
عشوق  باحلرف والكلمة عاشق 
ـيـزة الـثـانـيــة انه لـيس صـديـقـا وا
فـحسب  من الـوفـاء واالريـحـية بل
فــأنت يــجـــذب لك اصـــدقــاء جــدد  
تــكـسب اصــدقـاء جــدد من احلـلي 
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احتـفت (الـزمان) امس اجلـمعـة بـاالصدار اجلـديد لـلـصحـفي الـبارز زيـد احللي بـعـنوان ( شـكرا- قـالـوا فيّ.. كتـبوا
ثقف واالعالمي فضالً عن احملام يـتقدمهم النقيب ضياء السعدي عني..) بحفل توقيع كتاب حضرته نخـبة من ا
سـتقل  ضمن سـياق دأبت عـليه اجلـريدة بـاالحتـفاء بـاصدارات كـتـابهـا بدعم وتـوجيه من رئـيس مجـموعـة االعالم ا

االستاذ سعد البزاز.

) شــلــون حــال الــدنــيـا عن قــصـد 
واألصـــدقـــاء ويـــاك?) فــــردّ عـــلـــيه
السويـدي غامزاً (الدنـيا مو خوش
ــهم الــواحــد يــسـوّي دنــيــا بس ا
مـعروف ويـشمـره بالـشط!). ونطق
مـفـردة معـروف بـصـوت عـال حيث
سمعها الرصافي فأدرك الرصافي
ـثل الــشــعـبي ــعـني بــهــذا ا أنه ا
وأن الـسـويــدي يـسـتــفـزه قـاصـدا
فـبـلعـهـا الـرصافي وسـكت وأجـبر
نفسه على عدم الرد ألنه في وليمة
صلح ولكن فجـأة التفت الشخص
عـــيـــنه  ووجه الـــســـؤال ذاته الى
الــرصــافي  قـــائال له  (أفــنــديــنــا
شلـون حال الدنـيا وياك?) فـما كان
من الـــــرصـــــافـي إال أن إقـــــتـــــنص
الــفـرصــة فــعــدل ســدارته وأجـاب
بـاســتـرخــاء (عـمي الــدنـيــا خـوش
دنيا.. بس توفيقنا طايح حظه!). 
ـفـكـر شـعـبـان الى (كـتـابـة و دعـا ا
اطـــــــاريـح دكـــــــتـــــــوراه ورســـــــائل
مـــاجـــســتـــيـــر عن جتـــارب احلــلي
والتـجارب االخرى  بهـدف اضافة
ـيـة وفـكـري والـتـطرق نـكـهـة اكـاد
الى الـوقـائع التـاريـخيـة عن تـطور
الـفن الصـحفي واسـلوب الـكتـابة 
ـكن تــنـاولـهـا في وهـذه كـلــهـا ال 
لـــقـــاءات من هـــذا الـــقـــبـــيل او في
يومياتنـا ولكن كاتب االطروحة او
ـكنه اخـذ هذه اجلوانب الرسـالة 
 وعلى االساتذة اخملتص تكليف
الــطــلــبــة بــالــكــتـابــة عـن الــكــتـاب

ثقف البارزين).   وا
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وفي خــتـــام االحــتـــفـــالــيـــة قــدمت
(الـزمــان) بـاقـات ورد الى احملـتـفى
بــاصـــداراتــهم: احلــلـي والــطــاهــر
واجلـاف  وقــدم رئـيس الــتـحــريـر
بـــاقــــة ورد الى ضـــيف اجلـــلـــســـة
شـــعــبـــان. وقــام احلـــلي بــتـــوقــيع
نـســخــا من كــتـابه واهــدائــهـا الى

احلضور. 
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واشـاد احلــضــور بــدأب (الــزمـان)
على االحتفاء بـكتابها واصدارتهم
.حـيث قـال الـروائي صـادق اجلمل

قــال (بـادرة جــمــيـلــة من جــريـدة (
ــبــدعــ الــزمــان ) ان حتــتــفي بــا
الـــعــراقــيــ في حـــيــاتــهم وخــيــر
مـافعـلت عـنـدما احـتـفت باالعالمي
زيد احللي وبحضور نخبة من من
مـثـقـفي وصـحفـيي الـعـراق ومـنهم
عــبـــد احلــســـ شــعـــبـــان وكــاظم

قدادي واخرون ). ا
وقـــال الـــكـــاتـب حـــســـ اجلــاف (
مـبــادرة جـيــدة تـقــوم بـهــا الـزمـان
ــبــدعـ مـن ادبـاء بــاالحــتــفــاء بــا
وصحـفيـ قدموا نـتاجـات جديدة

منها ادبية وثقافية وانسانية ) .
ي والـصـحـفي كـاظم واكـد االكــاد
ــقــدادي ان ( هــذا تــقــلــيــد جــيــد ا
ـتازة من (الـزمـان) تـؤكد وبـادرة 
فـــيـــهـــا عـــمق الـــزمـــالـــة واالخــوة
اجلـميـلـة واحلـلي يسـتـحق  كونه
هـو االقـدم في الـصـحـافـة وهـو من

فتح لي باب صاحبة اجلاللة ).
ـي والـــكــــاتب طه واشــــار االكـــاد
ثل جزاع الى ان ( هـذا االحتـفاء 
تـقـليـدا ثـقافـيـا وصحـفـيا اخـتـطته
الـزمـان من خالل انــفـتـاحــهـا عـلى
كـتـابـهـا الذي يـنـشـرون في الـزمان
واالحـتــفـاء بــهم حــ يـصــدر لـهم
اصـدار جـديـد وهـذا الـتـجـمع نـادر
ان يـــــحث فـي مـــــثل هـــــذه االيـــــام
والكـتاب الـذين اتاحت لـهم الزمان

فرصة هذا اللقاء ).
وقـال القـانـوني طارق حـرب ( هذه
االحــتـفــالـيـة هـي تـقــلـيـد وضــعـته
الـزمــان ورعــايــتــهــا لــلــنــشــاطـات
الـثـقـافـية بـشـكل عـام وهـذه لـيست
ــرة االولـــيـــالــتي  تـــقـــدم فــيـــهــا ا
(الـزمـان ) عـلى مـثل هـذا االحـتـفاء
فـقد تـولت ذلك مرات عـديدة وانـها
كـرمــتـني  عـنــدمـا اصــدرت كـتـابي
الـتـراث الـبـغـدادي. والـزمـان تـقـوم
ـفترض بهذا الـدور الذي كان من ا
ان تـــقــوم بـه جــهـــات اخـــرى مــثل
وزارة الـثــقـافـة واحتـاد االدبـاء من
خـالل جتــمع نـــخــبـــة من مــثـــقــفي
نـاقـشـة الـثـقـافـة وتـهـنـئة الـعـراق 
جلـــــريـــــدة الـــــزمـــــان عـــــلى هـــــذه

بــــــادرة ). ا
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تــتــعــدد اشــكــال الـــكــتــابــات الــتي
مــارســـهـــا زيـــد احلـــلي وتـــنـــاولت
مــوضـــوعــات ســـيــاســـيــة وفـــنــيــة
وثـقـافـيـة وأدبــيـة وهـذه نـابـعـة من
ـعافى سـعـة معـارفه ومن تـفـكيـره ا
ـسـتـقبل. ـشرقـة الى ا وتـطـلـعـاته ا
ونظرة سريعة الى نتاج زيد احللي
تـؤكـد ما ذهـبـنـا الـيه.نـحـن نحـتـفل
بإنفـسنا  وليس بـزيد احللي  فقط
ضـمـون هو ـوضـوع وا قـد يـكون ا
زيــد احلــلي الــصـــحــفي واالعالمي
والـــكــاتب لـــكن مــا  نـــشــر في هــذا
الـكـتـاب (مـا قـالـوا فـيه ومـا كـتـبـوا
عـــــنه )  هـم (نـــــحن) ولـــــيـس زيــــد
احلــلي ومن عـنـوان الــكـتـاب الـذي
يـبـدأ بـكلـمـة (شـكـرا) دلـيل عـلـى ما
يـحــسه احلــلي من عــرفـان لــكل من

ذكرهم في الكتاب.

الـكـتـاب يـقـسم الى جـزئـ  اجلزء
االول يخص كتابا ومفكرين ورجال
الصـحافـة واالعالم الذين اشـتركوا
مع احلـــــلي في عـالقــــات (عــــمل او
عالقات اجتماعية وصداقة وزمالة)
ـكن ان يـكـونـوا قـد قـالوا وهـؤالء 
ـكن ان قــالـوا فـيـه وكـتـبـوا فـيه و
عـــنه  وعـن كـــتـــبه ونــــذكـــر مـــنـــهم
(حـســ ســرمك- حـسـن الـعــلـوي-
سجاد الـغازي- احمد عـبد اجمليد-
-.لـقـاء مكي- حـمـيد مـحـسن حسـ
ــطـبــعي- ربـاح آل جــعــفـر- عــبـد ا
احلسـ شعـبان طه جـزاع جمـعة
الـالمي  حـــسن الـــعــاني  –إنـــعــام
كـجـه جي- صـادق فـرج الـتـمـيـمي-
جـــواد احلـــطــاب –مـــالك أبـــراهــيم
الـــدلــيـــمي- مـــظــهـــر عــارف- طالل
احلـديـثي- كـاظم مـسـلـم الـعـامري-
طالل معروف جنم)  ويقول الراحل
حــســ ســرمـك (هي جتــربــة غــيــر

مسبـوقة في الثقـافة العراقـية تقوم
عـلى جـمع الكـاتب مـا كـتب عنه من
هني. مقاالت عن نشاطه الفكري وا
امـا اجلزء الـثاني مـن الكـتاب فـكان
عـن الـذين (كــتــبـوا عــنه) وهـؤالء –
وانـا مـنهم- قـد كـتـبوا عن مـؤلـفات
زيــد احلـلـي  نـذكــر مــنــهم (ســهـام
الشجيري- ياس خـضير البياتي –
بـاسم عـبـد احلـمــيـد حـمـودي-عـبـد
االمير اجملر- عبد اجلبار العتابي-
- شـكــيب كــاظم-أكـرم عــلي حــسـ
ــعــمـار- عــلي الــسـوداني- قـاسم ا
سـالم كـاظم فـرج-حـمــدي الـعـطـار-
ـــفـــرجي- حـــامـــد شـــهـــاب- عالء ا
مهـدي شاكـر العـبيـدي- حسب الله
يــحـيى- فـاضل الــكـعـبي- عـمـاد آل
ــرســومي- قــحــطـان جـالل- فالح ا
جــــاسم جــــواد- رعــــد الـــيــــوسف-
إبراهيم الـعالف- طارق اجلبوري-
عــبـــد احلـــســ الـــغـــرابي-نـــاديــة

الـدلـيمي- عـادل الـعرداوي- مـحـمد
مـــجــيـــد الــدلـــيــمـي- جالل حــسن-

فريدة احلسني- 
لـــذلـك فــــكـــتــــاب  (شــــكــــرا قــــالـــوا
في..كـتـبـوا عـنـي..) كـتـاب الصـدقاء
الــكـاتب والـصـحـفي اخملـضـرم زيـد
احللي اذ يضم  ب دفتيه شهادات
ـهـنـيـة والـتـوصيف حـول احلـيـاة ا
االبــــداعي في مــــجــــال الــــتـــألــــيف
والكتابة واحلوار والعمل االعالمي
للكاتب زيد احلـلي  في حياة مليئة
بـاألحـداث والـتـقـلـبـات الـسـيـاسـيـة
الــتي عـصـفت بــالـعـراق وكـان عـمل
الـكاتب جـزءا مـنهـا ومشـاركـا فيـها
ومــؤثـــرا في اجلـــوانب االعالمـــيــة
والـصـحفـيـة هذه اخلـبـرة تنـاولـها
مــــفـــــكــــرون وكـــــتــــاب واســـــاتــــذة
وصحفـيون ونقاد عـاصروا الكاتب
او تـعــرفـوا عـلـيه من خالل نـشـاطه
الــــصـــحــــفـي واالعالمـي .  يــــقـــول

ـــــقـــــدمـــــة (شـــــكـــــرا احلـــــلي فـي ا
..شـكـرا..لـكل نـقـطـة وكـلـمـة وسـطر
ومـقـالـة كـتــبـهـا اخ واخت بـحـقي
وهي دين ســددت بـعــضه بـإصـدار
هــذا الــكــتــاب).امـا الــتــقــد فــكـان
لـلــراحل الـكــاتب حـســ سـرمك اذ
يــقــول (زيــد احلـلـي أنك تــتــصـدى
لتجربة جديدة جسور سوف تشكل
ــــوذج الـــســـلـــوكـي في اغـــنـــاء اال
الـذاكرة اجلـمـعيـة من خالل قـيامـنا
ككـتاب ومـبدعـ في شتـى احلقول
بجمع كل قصاصـة تكتب عنا ال من
بـاب الـتــبـاهي والـتــفـاخـر اجملـرد-
بـــرغـم ان درجـــة من ذلك صـــحـــيـــة
لـلـمتـفـوق البـاهـر العـصـامي-ولكن
من بــاب أداء الـواجب الــوطـني في
احلــفــاظ عــلى الـذاكــرة الــوطــنــيـة.
ــشــروعك هــذا واحــتـرام فــتــحــيــة 
وتـقــديـر لــشـخـصـك الـكـر ودورك

ميز). طه جزاع يدلي بشهادته عن زيد احلليالصحفي والثقافي الرائد ا

عكاب سالم الطاهر يتلقى زهور التكر
عبد احلس شعبان

ضياء السعدي يقدم الزهور الى احملتفى به زيد احللي يقدم زهور (الزمان) الى حس اجلاف

نجز احللي احلضور يتابعون االحتفاء 
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تــأهل فــريق الــزوراء الى دور نـــصف الــنــهــائي من بــطــولــة كــأس
واجـهة العـراق بتـغـلبه عـلى احلـدود بركالت الـتـرجيح. واقـيـمت ا
على مـلعب الـشعب الـدولي في اطار مـباريـات ربع نهـائي البـطولة.
وانـتـهـت االشـواط االصـلــيـة بــالـتـعــادل الـسـلــبي من دون اهـداف
لـيــحـتــكم الـفــريـقــان الى ركالت اجلـزاء الــتي ابـتــسـمـت الـنـوارس
ـيناء بنتـيجة 5-6. وسيواجه الـزوراء الفـائز من مـباراة الشـرطة وا

في نصف نهائي البطولة.
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وبسيرهم الزاخـرة بالعطاء. وقال
ــكــتب اإلعـالمي لــلــجــنــة مــديـــر ا
بية الوطنـية العراقية حس األو
عـلي حسـ ان العـام األخـيرين
شـــهـــدا رحــيـل نــخـــبـــة بــارزة من
أيقونات الرياضة العراقية بسبب
إستـشراء وبـاء كوفـيد   19 وعبر
تـقـديـرات الـله جلّ وعال" مـضـيـفاً
قــولـه "ان أســمــاء بــحـــجم احــمــد
راضي ونـاظم شـاكـر وعـلي هـادي
ويــوسف خــوشــابـا وفــالـح عـودة
وطارق احمـد وصباح عـبداجلليل
ونـــعــيم الـــبــدري وداود ســـلــمــان
الـــــراشـــــدي ومـــــحـــــمـــــد دريـــــول
ومصطـفى سعدون ومـناف فاضل
ومـحـمو

د عبدعلي السـعد وشاكر العبادي
ــدامـغــة وكـثــيـر ومــحـمــد رضـا ا
ن ال تـسـعــفـنـا الـذاكـرة ســواهم 
اليراد أسمائهم فكـلهم يستحقون
االحـتـرام واالسـتـذكار والـتـخـلـيد.
ـــعـــرض بـــالـــتـــزامن مع ويـــأتي ا
الــذكـرى الــثــانـيــة عـشــرة لــرحـيل
ـدرب الكـروي الكـبـير عـمو بـابا. ا
جتـــــــدر اإلشــــــارة الـى ان رحــــــيل
الـنــجـوم الـريــاضـيـ الــعـراقـيـ
حــــظي بــــاهــــتــــمــــام واسع عــــلى
الـصــعـيـديـن الـشــعـبي واالعالمي
ونــــــالـــــوا ثــــــنـــــاءات وإطـــــراءات
اليـ من مـحــبـيـهم وتـرحّـمــات ا
ومـتـابـعـيهـم العـراقـيـ والـعرب
وذلـك من بـــاب الــــوفـــاء لـــنـــجـــوم
االمــــــــــــــــــــــــــــس
الــــــــريــــــــاضي

الــقـــريب وكــأن الـــنــاس تــردّ دين
العب احملبة وتنقله من ساحات ا
والـتــنــافس الــريـاضـي الى دمـوع
سخـية ومـواقف صادقـة جسـدتها
صـور تشـيـيع الراحـلـ من جنوم
الـرياضـة الـعراقـيـة. وختم حـس
حـــديــــثه قـــائالً "ان هـــذه خـــطـــوة
عـنوي هـذه تاتي في االسـتذكـار ا
ـبـية سـيـاق إهـتـمـام الـلـجـنـة األو
ثلة برئيسها الوطنية العراقيـة 
رعد حمـودي ومكتـبها التـنفيذي
وجـــمـــيع مالكـــاتـــهــا الـــعـــامـــلــة
لـنجـومنـا الذين إسـتحـقوا الـوفاء
ـا بـجــانـبه االعـتــبـاري إحـتــرامـا 
قدموه رياضيـاً وإدارياً وإنسانياً.
هـذا وسـيـتم عـلى هـامـش مـعرض
ـــقـــبـل تـــكــر ذوي يـــوم األحـــد ا
الـشهـداء والـراحلـ بـدروع تعـبّر
عـن الـــوفــــاء لــــهم ولــــرحــــلـــتــــهم

الرياضية االبداعية.
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ـبـيـة الـوطـنـية تـقيـم اللـجـنـة األو
الـعـراقــيـة عـنـد الـســاعـة الـثـانـيـة
عــــشـــرة من صـــبـــاح يـــوم األحـــد
ـــوافق لــلـــســادس مـن حــزيــران ا
اجلــــاري مــــعـــــرضــــاً لـــــلــــصــــور
الفوتوغرافية وذلك بقاعة الشعب
ـغــلـقـة لأللــعـاب الـريــاضـيـة في ا
الـعـاصمـة بغـداد لـلمـبـدع قحـطان
ســلــيم حتت عــنـوان خــالـدون في
ـعرض فـضـاء الـرياضـة. ويـقـدم ا
صـوراً فــوتـوغــرافـيـة إلــتـقـطــتـهـا
ـبـدع ـصـور الـريـاضي ا عــدسـة ا
قحطان سليم للعالمات الرياضية
الـــعـــراقـــيـــة الــــبـــارزة من الـــذين
أسـتــشـهــدوا أو رحــلـوا عــنّـا في
األعــــــوام األخــــــيـــــــرة عــــــبــــــر
إســتــعــراض يــوثّق مــشــاهــد
حـيـاتــيـة وريـاضــيـة حلـزمـة
طــيـبــة من أعالم الــريـاضـة
الـــعــراقـــيــة من الـــنــجــوم
ــــدربـــ والالعــــبـــ وا
واألداري الـذين قـدموا
لــلــوطن وريــاضــته مــا
جـعــلـهـم يـســتـحــقـون
االسـتــذكـار بـاحـتـرام

يــــلـــــيق بـــــهم

عــــلى أولــــيـــات االعــــتـــراض وجـــد أن
ــبـاراة قـد جــرت بـتـاريخ 28/5/2021  ا
وان تــاريخ رفع الــرسم الــقـانــوني كـان
في يوم   2/6/2021 وهذا مخالف لنص
ـادة الـسابـعـة / ب مسـابـقات وعـليه ا
تـقرر رد اعتـراض نادي العـلم لألسباب
أعـاله. ولـدى مـنـاقــشـة اعـتـراض نـادي
ـشــاهـدة عـلى نــادي احلـسـ شــبـاب ا
ضـمن مبـاريات دوري الـناشـئ وبـعد
االطـالع على االعـتراض وتدقـيق تاريخ
ـباراة مع تاريخ دفـع الرسم  تب ان ا
ـدة القـانـونـية دفع الـرسم كـان خـارج ا
ـادة لــدفع الــرسم كــمــا نــصت عــلــيه ا
الـسـابعـة/ ب مـسابـقـات  وعلـيه قررت
ـقـدم من نادي الـلـجـنـة رد االعـتـراض ا
ـــشــاهـــدة. ولــدى مـــنــاقـــشــة شـــبــاب ا
اعــتـراض نــادي اإلسـكــان عـلـى شـبـاب
الـعــدل ضـمن دوري الـنـاشـئـ  وبـعـد

االطـالع عـــلى أولـــيـــات االعـــتــراض 
اســتـدعـاء الالعب  مــحـمـد خـلف  وقـد
أبـرز جواز سـفره الـصادر من مـحافـظة
واسـط وقـدمَ تــأيـيــد سـكـن من نـاحــيـة
ــأمــون بــالــعـدد 1860 في 20/4/2021 ا
يـؤيد سكنه في بغداد محلة    843 وقد
أفــاد انـه يــســكن مع أقــاربه ولــيس مع
والـــديه  والحــقــا وصل الـى جلــنــتــنــا
ــأمــون صــادراً مـن مــديــريــة نــاحــيــة ا
شــؤون اخملـاتـيــر كـتـاب صــحـة صـدور
بـالـعـدد    17972 فـي تاريخ  7/5/2021
ـصادقـة عليه يـؤكد أن الـتأييـد لم تتم ا
من قـبله  لذا فإن اللـجنة ترى أن تأييد
الــسـكـن غـيــر قـانــوني وان الالعب من

ســكـنــة مـحــافــظـة واسط  وقــد أشـركه
نـادي شباب العـدل مع تشكيـلة الفريق
ويـعـد ذلك مخـالفـةً لـضوابط الـلعب في
الــفـــئــات الــعــمــريــة الـــتي تــنص عــلى
ــديــنـة ضــرورة أن يــكــون الالعـب من ا
نـفـسـهـا وعـلـيه قـررت الـلـجـنـة اعـتـبار
فـريق ناشئي شباب العدل خاسراً  0-3
خملـالـفــته الـتـعـلـيـمـات. ولـدى مـنـاقـشـة
دني وغاز تقرير حكام مباراة  الدفاع ا
الـشمـال  ضمن مـباريـات دوري الدرجة
األولـى  وبــعـــد االطـالع عـــلى تـــقـــريــر
احلــــكــــام ومــــا ورد فــــيه بــــأن الالعب
احـمد فاضل  قام بالـبصق على احلكام
وقـيام مدرب حراس مرمى  غاز الشمال
 بـــــالــــسـب والــــشـــــتم عـــــلى الـــــطــــاقم

الـتـحـكـيـمي تـقـرر مـعـاقـبة العـب فريق
غـاز الــشـمـال  احـمـد فـاضل  بـاإليـقـاف
ادة 5 وسـم استناداً الى ا الـى نهاية ا
انــضـبـاط  ومـعــاقـبـة مـدرب حـراس 4/
مــرمى غـاز الـشــمـال  اسـمــاعـيل احـمـد
بـاإليـقـاف ثالث مـبـاريـات اسـتـناداً الى
ـادة  1/ 51انــضـبـاط. ولـدى مـنـاقـشـة ا
اعــتــراض نـادي  بـالدي والـكــهــربـاء  
وبـــعـــد تـــدقـــيق االعـــتـــراض وجـــد أنه
ــبــاراة نـــفــســهـــا لــذا قــررت يـــخص ا
الـلجنة توحيد االعتراض  ولدى عطف
الــنـظــر عـلى االعــتـراضــ واسـتــدعـاء
الالعـب مـن الفـريقـ  ولعـدم حضور
الـالعـبـ الـذين  اسـتـدعـاؤهم عـلـيه

. قررت اللجنة رد اعتراض النادي
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عــقــدت جلــنــة االنــضــبــاط في الــهــيـأة
ــنــاقــشــة الــتـــطــبــيــعــيـــة اجــتــمــاعـــاً 
اعــتــراضـات األنــديـة واإلســاءات الـتي
ــبــاريــات. ولـدى حــصــلت في بــعض ا
مـناقشـة اعتراض نـادي اجلنسـية على
نـاشئة شـباب الوطن تـب بعـد التأكد
من الـسجل األساسي لـلجنـة االنضباط
إشـــــراك الالعـب  نــــور الـــــصــــدر فالح
ـباراة والذي سـبق للـجنة مـهدي  في ا
مــعـاقــبــته بـاحلــرمــان أربع مـبــاريـات
وعـليه تقرر اعتبـار فريق ناشئة شباب
الــوطن خـاسـراً    3-0 أمــام اجلـنـسـيـة
ـادة الـثـامـنـة / أوال مـسـابـقـات وفق ا
ويــعـــاد مــبــلغ االعــتــراض بــعــد مــرور
سـبــعـة أيـام مـا لم يـتم الـطـعن به أمـام
جلـنـة االسـتـئـنـاف. وبـعد االطـالع على
باراة الـكهرباء ـتلفـز  مـقطع الفـيديو ا
واجلـيش ضمـن دوري النـاشئـ تب
سـاعد لنـادي الكـهرباء ـدرب ا ظـهور ا
رعـد جــبـار  يـقـوم بـالـبـصق عـلى العب
نـادي اجلـيش بعـد احتـفـاله بتـسجـيله
ـا هـدف الـتـعادل فـي الدقـيـقة  3+90 و
يـشكله هذا الـفعل من خروج عن الروح
ــدرب الـــريــاضـــيـــة  تــقـــرر حــرمـــان ا
ـساعـد لنـادي الكهـرباء ( رعـد جبار ) ا
ـوسـم اسـتـناداً بـاإليـقـاف الى نـهـايـة ا
لـلـمـادة  6 / 50 انـضـبـاط. ولـدى
مـناقـشة اعـتراض نادي
كــــــربالء عــــــلى نـــــادي
نـوروز ضمن مـباريات
دوري الــدرجـة األولى
 وبــعــد االطالع عـلى
أولــيـات االعــتـراض 
ومـراجعـة عقد الالعب
 مــــصــــطــــفى عــــبـــاس
مــحــمــد  مع نــادي كــربالء في
 وكذلك تدقيق عقد 27/2/2021
ؤرخ في /15 الـالعب مع نادي نوروز ا
ـــرافـق طـــيـــاً مع أولـــيـــات 2/2021  وا
االعــتـــراض  تــقــرر  مــعــاقــبــة الالعب
مـصطـفى عبـاس محـمد  بـاحلرمان من
ـدة سـنة واحـدة ويـحـال مـلفه الـلـعب 
عـلى جلنة شـؤون الالعب في االحتاد
لـتـحديـد مصـيره بـعـد انتـهاء الـعقـوبة
ـادة الــثـالــثـة /  36مــسـابــقـات وفـق ا
ويـــعـــاد مـــبـــلغ االعـــتــراض الـى نــادي
كـربالء بعد مـرور سبعـة أيام ما لم يتم
الــطــعـن به أمــام جلــنــة االســتــئــنــاف.
ولــدى مـنـاقـشـة اعــتـراض نـادي الـعـلم
عــلى نــادي الــكــوفــة ضــمـن مــبــاريـات
دوري الــدرجــة األولى  وبــعــد االطالع

الهنـدي في مجـاراة منـافسه الـقطري
واكتـفى بـاخلـروج بـأقل اخلـسـائر من
ة بهدف وحيد. وبهذه باراة بالهز ا
ـنـتـخـب الـقـطـري الـنـتــيـجـة واصـل ا
احلـــفــــاظ عـــلى صــــدراة اجملـــمـــوعـــة
اخلامـسـة بعـدمـا رفع رصـيده إلى 19
نقطة. واقـترب منتخـب قطر بشدة من
الــتــأهل رســمـيــا لــكــأس آســيـا 2023
بــالــصـ ولـم يـعــد يــفــصــله عن ذلك
ـقـابل جتـمـد سـوى نـقـطـة فـقط. في ا
نـتخب الـهنـدي عند  3 نقاط رصيـد ا
ـركز الـرابع باجملـموعة ليحـتل بهم ا

اخلامسة.  
يذكر أن قطر تستضيف منافسات
التصـفيات بـاجملموعـة اخلامسة
والتي تـضم إلى جـانبـها كل من
عــمــان والـهــنــد وأفــغــانــســتـان
وبـــنـــجالديش وذلـك لــتـــجـــنب
ــفـروضــة عـلى قـيــود الـســفـر ا
خـلـفـيـة أزمـة انـتـشـار فـيـروس
ــســتــجـد. ويــتــأهل كــورونــا ا
لـلـدور الـنـهـائي من تـصـفـيـات
ـــــونــــديـــــال مــــتـــــصــــدر كل ا
مـجـمـوعــة إلى جـانب أفـضل
أربعة منـتخبات حـاصلة على
ركز الـثاني في اجملـموعات ا
الـثــمــاني كـمــا حتــصل هـذه
ــنــتــخــبــات عـلـى بــطــاقـات ا
الــتـــأهل لـــنــهـــائــيـــات كــأس

آســيا.

الـهــنـدي بـنــتـيــجـة هـدف من دون رد
عــلى ســتــاد جــاسم بن حــمــد بــنـادي
الـسـد في إطـار مــبـاريـات اجملـمـوعـة
اخلـامـسـة من الـتـصـفـيـات اآلسـيـوية
ـؤهـلــة لـكــأس الـعـالم  2022 بـقـطـر ا
. سـجل وكـأس آســيـا  2023 بـالـصـ
ـنـتـخب الـقـطـري الـوحـيـد في هـدف ا
شـبــاك الــهـنــد الالعب عــبــد الـعــزيـز
حا في الدقـيقة  33 من عمر الـلقاء.
ـسـتوى ـبـاراة مـتـوسـطـة ا وجـاءت ا
ـنـتـخب الـقـطـري علـى أغلب سـيطـر ا
فــتــراتـــهــا وأهــدر أكــثـــر من فــرصــة
ـمـكن أن تـزيد من مـحقـقـة كـانت من ا

واجهة.  رصيده التهديفي في ا
ـنــتـخب عـلـى اجلـانب اآلخــر فـشـل ا

وافــتــتح عــلي جــولــزاده الــتــســجــيل
إليران في الدقـيقة 23  قبل أن يضيف
زمياله وحـيد أمـيـري وكر أنـصاري
الهدف الثاني والـثالث في الدقيقت
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سـيـو كــوان بـتـسـجــيل هـدف الـشـرف
لهوجن كـوجن في الدقـيقة 85. ويتأهل
ونديال للدور النـهائي من تصفـيات ا
مــتــصــدر كل مـــجــمــوعــة إلى جــانب
ركز أفضل  4منتخبات حاصلة على ا
كـــمــا الـــثــانـي في اجملـــمـــوعــات الـ8  
نـتخـبات عـلى بطـاقات حتصل هـذه ا

التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.
dD  “u

ــنـتــخب الـقــطـري عــلى نــظـيـره فـاز ا

مهـرجـان أهـداف البـحـرين بـتسـجـيله
الهدف الثـامن برأسيـة بعد كـرة عالية
من كمـيل األسـود في الدقـيقـة الـثالـثة
من الــوقت احملــتـسب بــدل لــلــضـائع
ــبــاراة بــفــوز الــبــحــرين لــتــنــتــهـي ا

بثمانية أهداف.
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وضع مـنــتـخـب إيـران حـدا لــنـتــائـجه
ـشــتــركـة ــهـتــزة في الــتــصـفــيــات ا ا
ؤهلة لبطولـتي كأس العالم في قطر ا
عــام  2022 وكـــأس األ اآلســـيـــويــة
بالص عام 2023  بعدمـا تغلب 1 / 3
عــلـى مــنـــتــخب هـــونغ كــونـغ الــيــوم
اخلـــمـــيس في اجلـــولـــة الـــســـابـــعــة
ــــبــــاريـــات اجملــــمـــوعــــة الــــثـــالــــثـــة
بالتـصفيـات. وارتفع رصـيد منـتنخب
إيـــران الــذي خـــســـر في اجلـــولـــتــ
ـاضـيـتـ أمــام الـبـحـرين والـعـراق ا
ركز إلى  9 نقاط من  5 مباريات في ا
الثـاني مـتـفـوقا بـفـارق األهـداف أمام
ـتسـاوي مـعه ـنـتـخب الـبـحـرينـي ا ا
في نفس الرصيد الذي يخوض لقائه
السـادس في اجملمـوعة أمـام كمـبوديا
باجلـولـة ذاتـهـا في وقت الحق الـيوم.
قابل جتـمد رصيـد هوجن كوجن في ا
ـركز عند  5نقاط من  6مبـاريات في ا
نتخب الرابع بفارق  6 نقاط خلـف ا
ــتــصـدر) الــذي خـاض 5 الـعــراقي (ا
مـبـاريـات وأعـفـته الـقـرعـة من خـوض

فعاليات تلك اجلولة. 

للـكـرة. وكـذلك تـسديـدة كـمـيل األسود
الـتي أبــعـدهــا احلـارس فـي الـلــحـظـة
األخيـرة إضافة إلـى انفراد عـلي مدن
ـرمـى لـكـنه لـم يـسـتــغل الـكـرة أمـام ا
ـــنـــتـــخب بـــشـــكـل جـــيـــد.  وســـجـل ا
البـحريـني الهـدف الثانـي في الدقـيقة
الـثـانـيــة من الـوقت الـضــائع لـلـشـوط
األول بـعـد مـجـهـود فـردي من مـحـمـد

الرميحي. 
ودخل مـــنــتـــخب الــبـــحــريـن الــشــوط
الــثـانـي بـقــوة وتــمــكن من تــســجـيل
هـدفــ في غــضـون  5 دقــائق حــيث
مرر جاسم الشيخ كـرة بينية إلى علي
مدن أكملها داخل الشباك في الدقيقة
قـبل أن يـسـدد جـاسم الـشـيخ من  46
خـارج منـطـقـة اجلـزاء لـتـسـكن الـكرة
الشـبـاك في الـدقـيـقة 51. وتمـكن عـلي
مــدن من تـســجــيل الــهــدف اخلـامس
بـعــد مــتـابــعـة كــرة عــادت من حـارس
مرمى كمـبوديا أكـملهـا داخل الشباك
في الـدقـيـقـة 65. وعـاد كـمـيل األسـود
لـزيــارة شـبــاك كـمـبــوديـا بــتـســجـيـله
الـهدف الـشـخـصي الـثـاني والـسادس
لــلـبــحــرين بــعــد تـســديــدة قــويـة في
الـدقــيــقـة 71. وبـعــد دخــوله بــدقـيــقـة
واحدة تـمكن إسـماعـيل عبـد اللـطيف
من تسجـيل الهدف الـسابع للـبحرين
بـرأسـيـة جـمـيــلـة بـعـد عـرضـيـة ولـيـد

احليام في الدقيقة 75. 
واخــتــتم إســمــاعــيل عــبــد الــلــطــيف

ـنـامــة- وكـاالت: اعـتـلـى مـنـتـخب { ا
الـبحـرين صـدارة اجملـمـوعـة الـثـالـثة
بــعــد فـوزه  0-8 عــلى كــمــبـوديــا في
اجلولـة السـابعـة من عمـر التـصفـيات
ــشـــتــركــة عـــلى ســتــاد اآلســيـــويــة ا
ـنـتخب البـحـرين الوطـني. واسـتغل ا
البـحريـني غـياب الـعراق عن اجلـولة
واعتـلى اجملمـوعـة برصـيد  12 نقـطة
من  6 مـواجــهــات بــفـارق نــقــطـة عن
الـعـراق  11 نـقــطـة من  5مـواجــهـات

ــركـز الــثـالث بــرصـيـد 9 وإيـران في ا
نقـاط من  5 مبـاريـات. ولـعب هـيـلـيوا
سوزا مدرب البحرين بتشكيلة ضمت
احلارس محـمد السـيد جعـفر وأحمد
مـيـرزا وراشـد احلوطـي وأحـمد نـبـيل
وحـمــد شـمــسـان وعــلي حـرم وكــمـيل
األســود وجــاسم الــشــيخ وعــلي مــدن
ومـهـدي حـمـيـدان ومـحـمد الـرمـيـحي.
ــبـاراة ســريــعـة من وجـاءت بــدايــة ا
جــانب الــبـــحــرين الــذي أبــدى رغــبــة
كبيرة في تـسجيل هـدف مبكر وجنح
في ذلك بالدقيقة 8  عندما أطلق كميل
األســود تـــســديـــدة قــويـــة من خــارج
ــقص األيــســر مــنــطــقــة اجلــزاء في ا
حلارس كمبوديـا. ولعب التسرع دورًا
بـــارزًا في اجلـــانب الـــهـــجــومـي لــدى
الـبـحــرين طـوال الــشـوط األول حـيث
تف الالعـبون في إضـاعة الـعديد من
الـــفــــرص أبـــرزهـــا انـــفــــراد مـــحـــمـــد
الـرمـيـحي وتـصـدي حـارس كـمـبـوديـا
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تــغــلبَ مــنــتــخب الــنــاشــئــ عــلى
عقل بخمسة أهدافٍ من ية ا أكاد
ـبــاراة الــتي في دون مــقــابل فـي ا
مـجـمع وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
ـــــبــــــاراة ضـــــمن وتـــــدخـل هـــــذه ا
اســتــعـدادات مــنــتـخـب الـنــاشــئـ
لـلـمـشـاركة فـي بطـولـة الـعـرب التي
ـغــرب في شــهـر تــمـوز ســتـقــام بــا
باراة نائب رئيس قبل. وحضرَ ا ا
الـهـيأة الـتـطبـيـعيـة الدكـتـور شامل
كـامل وعـضـو التـطـبيـعـية الـدكـتور
اســعـد الزم ونـائب رئـيس الـلـجـنـة
الـفـنــيـة داود الـعــزاوي والـدكـتـور
وســـام جنــيب صــلـــيــوة ومــحــمــد
طبـرة. وتناوبَ عـلى إحراز  أهداف
ـــنـــتــخـب كل من اوريـــقــد فـــتــوح ا
وحـــسن عـــلي وعــبـــد الــلـه احــمــد
وحــسن عـلي كـامـل وحـسـ كـاظم.
وقـالَ مــدرب مـنــتـخب  الــنـاشــئـ

حسن كـمال: إنـنا اكـتسبـنا الـفائدة
باراة رجوة من ا الفنية والغاية ا

بعد أن وقفنا على مستويات جميع
الالعــبـ مـن الـنــاحـيــتـ الــفـنــيـة
والبـدنيـة. وأوضحَ كمـال: سنـسعى
ـقبلـة إلجراء الـعديد من في األيام ا

بـاريات الوديـة مع الفـرق من فئة ا
الـشـباب بـغيـة الـوصول لـلـجاهـزية
الــتــامـــة قــبل الــولــوج لـــلــبــطــولــة

العربية.
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ــشــاركـة شــبــابـيــة واسـعــة  انــطـلق
ــشـروع 1000 ــاراثــون الـريــاضي  ا
قــــائــــد فـي شــــارع ابي نــــؤاس وسط
بـغـداد ضـمن فـعالـيـات مـلف الـتدريب
والتطوير الداعم للشباب في اجملاالت
كـافـة.  وقـال صالح الـعـربـاوي خالل
تـوزيع اجلـوائز عـلى الفـائزين االوائل
ان قــــطع الــــطـــريـق من اجـل الـــسالم
لـعـدة دقـائق يخـتـلف تـمامـا عن قـطعه
مـن اجل الـــــسـالح  مـــــضـــــيـــــفـــــا ان
ــاراثـون رسـالـة لـلــسالم والـتـعـايش ا
ورسـائل اطـمئـنان لـلـمجـتمع الـعراقي
وبـان احلياة  مـا تزال بخـير  مشددا
ـــقــاومـــة الــظـالمــيــ عـــلى مـــضــيه 
وحتـقـيق االزاحة اجلـيلـيـة عبـر تمـك
اراثـون فـعـالـيات الـشـبـاب.  وشـهـد ا
وانـاشـيـد وطـنـيـة وفـعـالـيـات ريـاضـيـة
ـشـاركـة شـبـاب مـشـروع الـف قـائد
ــرأة الــقــيــاديــة وعــدد من ومــجــلس ا
الــــريــــاضــــيــــ الــــشــــبــــاب والـــرواد

ومجموعة رياضي من ذوي الهمم.
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اصدر الـصحـفي عـلي السـبتي  كـتابه اجلـديد
الــذي حــمل عــنــوان احـمــد راضي فـي يـوم في

شهر في سنة
ويقع في 144
صــــــفــــــحـــــة.
وتـــــــــنــــــــاول
ـــــــــــــــــؤلـف ا
سيرة النجم
الـــــــــــــراحـل
احــــــــــمـــــــــد
راضـــــــــــــــي
ووثـــــــــــــــــق

رحـلــته حـيـنــمـا كـان العــبـا مع فـريق
ـنــتــخــبــات الــوطــنــيــة ومن ثم الــزوراء ومـع ا
دخـــوله الى عـــالم الـــتـــدريب والـــعــمل االداري
ــطـبــوع الـســيـرة والــسـيــاسي. كــمـا تــضـمن ا
هنيـة للنـجم احمد راضي وجوائـزه وبيانات ا
شـخــصـيـة واهـدافه مع مـنـتــخـبـات الـنـاشـئـ
والــشـــبـــاب والـــوطــنـي ومع فـــريــقـي الــزوراء
والــرشــيــد وجتــربــته االحــتــرافــيــة مع نــاديي
الــوكـــرة الـــقـــطـــري ودبــا احلـــصن االمـــاراتي

ومـواضـيع اخـرى. وخـصص اجلـزء االخـيـر
من الــكــتــاب لــصــور الـراحـل احـمــد راضي.
وصدر لـلكاتب عـلي السـبتي سابـقا مـؤلفات
حمـلت عنـاوين تـاريخ الدوري الـعراقي لـكرة
الــقــدم 2011-1974  ومــوســوعــة

الـــدوري الـــعـــراقي بـــكـــرة
الــــــقـــــدم 1974-2015
ـــــــبــــــــيـــــــاد واالو
اخلـاص العـراقي
مـــن االلـــف الـــى
الـيـاء وقـانـون
خـــمـــاســـيــات
كــــرة الــــقـــدم
لـالعــــــــاقـــــــة
الــذهـــنــيــة وبــنك
ــــــعـــــلـــــومـــــات ا
الـــــريــــاضــــيــــة
واحلـــــقــــيــــقــــة
الـــــضــــائــــعــــة
لــــــــــتــــــــــاريخ
الـــــــــــــــدوري

العراقي.
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ـســاعـد لـلـمــنـتـخب الــوطـني لـكــرة الـقـدم رحـيم حــمـيـد ان اسـود ـدرب ا احـد ا
الـرافدين يـبحـثون عن الـفوز فـقط فيـما تـبقى من مـباريـات بالـتصـفيـات االسيـوية
ـزدوجة. وقـال حـمـيد في تـصـريح صـحفي  ان انـسـحاب كـوريـا الـشمـالـية من ا
شـاركـة بالـتـالي غيـر جـميع ـنـتخـبـات ا الـتصـفـيات خـلط االوراق عـلى جمـيع ا
ـنتخبـات الوصيفـة. واوضح ان  العراق سـيرفع شعار احلـسابات السيـما على ا
الـفوز  فـقط في مـبـاريـاته امام كـمـبـوديا وهـونغ كـونغ و إيـران كونـنـا نـبحث عن
عقدة و ثقـتنا كبيرة بـالالعب يذكر ان الـصدارة واالبتعاد عن لـعبة احلسابـات ا

العراق يتصدر اجملموعة الثالثة برصيد  11 نقطة.
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سـكـالـوني مـدرب األرجـنـتـ األمـر
اإليــجـابي أن هــذا الــفــريق يــقـاتل
دائـما ويـسعى لـلـهجـوم. (تشـيلي)

لم تصنع أي فرصة.
ـركــز الـثـاني وحتـتل األرجـنــتـ ا
ـؤهلـة للـنهـائيات في الـتصـفيات ا
في قــطــر بــرصــيــد 11 نـــقــطــة من
خـمس مـبـاريـات مــتـأخـرة بـنـقـطـة
واحـدة عن الــبــرازيل الــتي تــلـعب

ضد اإلكوادور .
ـركز الـسادس وتأتـي تشـيلي في ا

بخمس نقاط من خمس مباريات.
ويتأهل أصـحاب أول أربعـة مراكز
مــبــاشــرة إلى الــنــهـائــيــات فــيــمـا
يـخـوض خــامس الـتـرتــيب مـلـحق

ية. التصفيات العا
…dO √ WE(

وبـــــــدّدت الـــــــبـــــــرازيـل اخملــــــاوف
والـغــمـوض بــشـأن اسـتــضـافــتـهـا
بطولة كوبا أميركا عقب اختيارها
في الــلــحـظــة األخــيـرة لــتــعـويض
ـضـيـفـتـ األصـلـيـت انسـحـاب ا
كولومبيا واألرجنت بعدما أكدت
ــسـابـقـة حـكــومـتـهـا الــثالثـاء أن ا
سـتــنـطـلق في مـوعـدهـا احملـدد في
 13حزيـران/يونـيو وتـستـمر حتى
الــــعــــاشـــر مـن تــــمــــوز/يــــولــــيـــو
ـــقـــبل.وقـــال الـــرئـــيـس جـــايـــيــر ا
بـولسـونارو فـي الوهـلة األولى في
حـــفل أقـــيم بـــوزارة الـــصــحـــة في
بـرازيـلـيا: "الـبـرازيل سـتسـتـضيف
كوبا أميركـا" مؤكدا أن أربعا على
األقـل من واليــــات الــــبالد الــــبــــالغ
عـددهـا 27 مـسـتــعـدة السـتــضـافـة
ــبـــاريــات.وكــتب رئـــيس ديــوانه ا
لــويــز إدواردو رامــوس الــذي أثـار
الـشـكوك االثـنـ عنـدمـا أكد أنه لم
يتم اتخاذ أي قرار بعد بخصوص
االســـتــضـــافــة عـــلى حـــســابه في
تـويــتـر: "أصـبح األمـر مـؤكـدا:
كأس كوبا أميركا ستقام في

البرازيل".
ـبـاريـات ثم قـال بـعـدهـا إن ا
ســـتـــقـــام في واليـــات ريــو دي
جـــانـــيـــرو ومــــاتـــو غـــروســـو
ــــقـــــاطـــــعــــة وغـــــويـــــاس وا
الفيدرالـية التابعـة للعاصمة
بــرازيــلـيــا.إال أن هـذا اإلعالن
لن يـخـفض من حـدة االنـتـقـادات
ـفاجئ الـتي سُـمعت مـنـذ اإلعالن ا
االثـنـ من قـبل االحتـاد األمـيـركي
ـيـبـول" عن تـنـظيم اجلـنـوبي "كـو

AZZAMAN SPORT

{ لـندن- وكـاالت - كـشف تـقريـر إسـباني  عن تـطـور جديـد بـشأن مـسـتقـبل سـيرجـيـو راموس
قبل. وسم ا مدافع ريال مدريد خالل ا

يرجني في الشهر احلالي ولم يصل الالعب إلى اتفاق بشأن وينـتهي عقد سيرجيو راموس مع ا
التجـديد حتى اآلن. ووفقًا لبرنامج "الشيرجنيتـو" اإلسباني فإن مانشستر سيتي اتصل براموس

متاز. 3 مرات حملاولة إقناعه باالنتقال إلى الدوري اإلجنليزي ا
قبل وسم ا وأشار الـبرنامج اإلسباني إلى أن راموس يـنتظر تمـسك ريال مدريد باسـتمراره في ا
حتى آخـر ثانية.وتزعم تـقارير صحـفية أن أزمة جتـديد سيرجيـو راموس تعود إلى رفض الالعب

وسم اجلديد. اخملضرم خفض راتبه بنسبة %10 في ا
ويحـظى سـيـرجـيـو رامـوس الـبـالغ من الـعـمر  35عـامًـا باهـتـمـام أيـضًـا من جـانب بـاريـس سان

يركاتو الصيفي. جيرمان خالل ا
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{ لوس اجنـلـيس (أ ف ب) - أقصي
حـامل الـلــقب لـوس أجنـلــيس لـيـكـرز
وجنــمه لــيــبــرون جــيــمس مـن الـدور
األول لـــلــمــراحـل اإلقــصــائـــيــة (بالي
أوف) فـي الــــــــــدوري األمــــــــــيــــــــــركي
للمحترف بـكرة السلة بعد خسارته
اخلـميس أمـام ضيـفه فـينـيكس صـنز
113-110 الـــرابــعــة لـه في ســلـــســلــة
ــواجــهــات بــيــنــهــمــا وحلق دنــفـر ا
ـتأهـلـ بـفـوزه على نـاغـتس بـركب ا
مضـيفه 115-126. وكان ديـف بـوكر
ـبــاراة بــتـســجــيـله 47 نـقــطـة رجل ا
لك" جيمس ليكرز لصنز فيمـا كان "ا
األفضل في صفوف ليكرز برصيد 29
اضي وسم ا نقطة لـكن حامل لقب ا
لم يستـطع تعويض فارق الـ 22نقطة
فـي الـــربع األول وخــــســـر مــــبـــاراته
الــرابــعــة في مــقـابـل انـتــصــارين في
نطقة سلسلة مواجـهات ربع نهائي ا
ـرة اخلامسة في الغربـية.وهذه هي ا
تـــاريخ الــدوري الــتي يـــخــرج فــيــهــا

ـــرحــلــة خالل حــامل لـــقب في هــذه ا
ـوسم الـتـالي إذ سـبـقه إلـيـهـا سان ا
أنـــتــونـــيـــو ســبـــيــرز ( 2000و2015)
ومـــــــيـــــــامـي هـــــــيت (2007) وداالس
مـافـريـكس (2012). وقـال بــوكـر بـعـد
ــبــاراة "ألكـــون صــريــحــاً هــذه هي ا
الـطريـقة الـتي أردناهـا".وأضاف "كـنا
نـعـلـم أنـنـا لـن نـصل إلى حــيث نـريـد
ـرور بـهم (لـيـكـرز) وحـدث ذلك دون ا

في الدور األول. 
`O  qJ

لـقد كـانت مواجـهـة صعـبة عـلى طول
جرد أن تقدموا علينا 2-1 الطريق. 
كــان عــلــيــنـــا إعــادة رص صــفــوفــنــا
والقيـام بكل شيء بالشـكل الصحيح
ودخلـنا وكـافحنـا".وجيـمس الذي فاز
بـلـقـبه الـرابع في الـدوري حيـنـمـا قاد
لـيـكرز لالنـتـصـار في فقـاعـة أورالندو
ـاضي لم يـخـسر ـوسم ا الـصـحـية ا
ـبـاريات من قـبل في الدور األول من ا
اإلقـــــصـــــائـــــيـــــة في 14 مـــــشـــــاركــــة

سـابـقـة.ومن الواضـح أن ليـكـرز تـأثر
بـغيـاب جنـمه اآلخـر أنتـوني ديـفيس
باراة في الذي تقررت مـشاركته في ا
الـلـحــظـات األخـيـرة بــعـد غـيـابه عن
العب منـذ الشـوط الثـاني للـمباراة ا
الــرابـعــة بـســبب إجـهــاد في عـضــلـة
الــفـخـذ.لـكن اإلصـابـة كـانت واضـحـة
في مـــبــاراة الـــيــوم ولم يـــكــمل ست
دقـائق مـنهـا دون تـسـجيل أي نـقـطة
ليـنتزع صـنز التـقدم بفارق 22 نقطة
في الــربع األول.وقــال مــدرب لــيــكــرز
فرانك فوغل عن ديفيس "إنه محارب.
كـان صعـباً عـلـيه التـحرك. لـقد فـعلـنا
كل مــا في وســعــنــا من وجــهــة نــظـر
عالجية لتخفيف األمر وكنا نأمل أن
يـــســـاعـــده بـــعـض األدريـــنـــالـــ في
باراة لكنه بالتأكيد لم يكن يتحرك ا
بـــشـــكـل جـــيـــد عـــلـى اإلطالق لـــبـــدء
باراة".من جهته قال ديفيس "أردت ا
أن أفــعل مـا بـوســعي. لم أشـعـر أبـداً
بـالـرضـا لـكن الـطـبـيـعـة الـتـنـافـسـية

بـداخــلي أرادت اخلــروج ومــســاعـدة
الــفـريق بــأفــضل مــا أسـتــطــيع. لـكن
جـسدي لم يـساعـدني عـلى ذلك".وأكد
ديــــفـــيـس وجـــيـــمـس أن ســـلــــســـلـــة
اإلصـــابـــات إلى جـــانب الـــغـــيـــابــات
بـــســبـب بــروتـــوكــوالت كـــوفــيــد-19
الـصــحـيـة في الـدوري حـالت دون أن
ــاضي من ــوسم ا يــتــمــكن أبــطــال ا
فـــرض إمــكـــانـــيـــاتــهـم والــدفـــاع عن
الـــلـــقب.واعـــتـــبـــر جــــيـــمس أنه "من
الــواضح أنــنــا فــشــلــنــا في حتــقــيق
هدفـنا لـكنـنا حاولـنا أن نـفعل كل ما
في وســـعـــنـــا لـــنـــكـــون بــأفـــضـل مــا
ـكن".وسـجل بوكـر ثـمـاني من تسع
محاوالت في الربع األول بـينها ست
ثالثـــيـــات.وتـــقـــدم صـــنــز 14-36 في
ــهــمــة عـلى الــربع األول لــيـصــعب ا
لـيــكـرز.وفــاز صـنــز بـثالث مــبـاريـات
مـتـتـاليـة لـلوصـول إلى الـدور الـثاني
للـمرة األولى منـذ العام 2010 عندما
سـقط أمـام لــيـكـرز نـفــسه في نـهـائي
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{ رومـا- وكاالت - كشف تـقرير صـحفي إيطالي عـن أزمة تهدد عـودة البوسـني ميراليم
قبل. وسم ا بيانيتش العب وسط برشلونة إلى يوفنتوس في ا

وزعمت الـعـديد من الـتـقاريـر الصـحـفيـة أن بـيانـيـتش طلب الـعـودة إلى يوفـنـتوس كـما أن
ماسيميليانو أليجري مدرب السيدة العجوز رحب باستعادة العبه السابق.

ادي يعطل عودة بيانيتش إلى يوفنتوس بعد وقع "كالـتشيو ميركاتو" فإن اجلزء ا ووفقًا 
اضي مـقابل 60 ملـيون يـورو باإلضـافة إلى مـكافآت أن انـتـقل إلى برشـلونـة الصـيف ا

قدرها  5مالي يورو مع راتب سنوي يبلغ 8 مالي يورو.
وقع اإليطالي إلى أن الـصفقة ستكون بـعيدة للغاية عن مـتناول يوفنتوس إذا لم  وأشار ا

يقرر برشلونة االستغناء عن الالعب بسعر مناسب.
وأوضح "كالـتشيـو ميركـاتو" أن الهـولندي رونـالد كـومان مدرب بـرشلونـة يضع بيـانيتش

خارج مشروعه في النادي الكتالوني.
ـوقع أن بـيـانـيـتش قـد يـعـود إلـى يـوفـنـتـوس عـلى سـبـيل اإلعـارة أو خالل صـفـقـة وذكـر ا

. تبادلية جديدة ب النادي

ـانـية ...وتـبـحث جلـنـة حتقـيق بـر
في مجـلس الـشيوخ مـنذ شـهر في
اإلدارة الفوضوية لألزمة الصحية

من قبل احلكومة. 
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ونـاشـد مـقـرّر هـذه الـلـجـنـة ريـنان
كالييروس الثالثاء جنم كرة القدم
الــبــرازيــلـــيــة نــيــمــار دا ســيــلــفــا
جـــونـــيــــور من أجل مـــطــــالـــبـــته
ــقــاطــعــة هــذه الــبــطــولــة الــتي
ــوت".وقـال وصــفـهــا بـ "بــطـولــة ا
خالل جــلــســة اســتــمــاع لــلــجــنــة
التحـقيق "نيمـار أريد أن أخاطبك.
ال توافق عـلى تنـظيم كـوبا أمـريكا
في الـبرازيل. الـبـطولـة الـتي يجب
أن نـــــفــــوز بـــــهـــــا هي بـــــطـــــولــــة
الــتــطــعــيم".ولـم يـعــبّــر الـالعــبـون
البـرازيلـيون اجملتـمعـون في مركز
الـتـدريب تيـريـسوبـوليـس بالـقرب
بـاراة اجلمـعة من ريو اسـتعـدادًا 
ضــد اإلكـوادور ضــمن تــصــفــيـات
كــأس الــعـالم 2022 عن رأيــهم في

ــوضــوع و هـــذا ا
ــؤتــمــرات إلــغــاء ا
الــــصــــحــــافــــيــــة

الـبـطـولـة في الـبـرازيل ثـانـي أكـبر
تـضررة في وبـاء "كوفـيد- الـدول ا
19 مع وفـــــاة أكــــثـــــر من 465 الف
ـيـبول شـخص.وقـال رئـيـس الـكـو
أليخانـدرو دومينغـيس على تويتر
"بـالنـيـابة عن كـرة القـدم األمـيركـية
اجلـنـوبـيـة أود أن أشـكـر الـرئـيس
جــايـيــر بـولــسـونــارو عـلى اتــخـاذ
القـرار الفـعال".وأكـد في رسالته أن
الــبــطـــولــة ســتـــقــام دون حــضــور
اجلـــمـــهـــور ووفق "بـــروتـــوكــوالت
ـقابل رفض صـحيـة" صارمـة.في ا
خـمـسـة والة عـلى األقل عـلى الـفور
ــبـــاريــات ألســبــاب اســتــضـــافــة ا
صــحــيــة. وقــال والي ســاو بــاولـو
ــعــارض الــشــرس جــواو دوريــا ا
لـلـرئـيس بـولـسـونـارو االثـنـ إنه
لن يعارض استضـافة البطولة قبل
ان يتراجع الـثالثاء.منذ اسـتضافة
البرازيل لـنهائيـات كأس العالم في
عــام 2014 أصــبــحت الـــعــديــد من
ـالعب اجلــديـــدة الــيـــوم تــابـــعــة ا
لـألنــــــديــــــة أو الــــــبــــــلــــــديـــــات أو
الواليـات.وأكد عالم األوبـئة جوزيه
دافــيـــد أوربـــايـــز من مـــركـــز عـــلم
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نطقـة الغربيـة في آخر ظهور له في ا
ـلحق.وقـال بـوكر "كـنت أعـمل طوال ا
حـيـاتي من أجل هـذه اللـحـظـة لذا لم
يـــكـن هـــذا هــــو الــــوقت لــــلــــتـــخــــلي
عـنـهـا".وأضـاف "ســاعـات طـويـلـة من
الـتـضــحـيـة بـالـكـثــيـر في احلـيـاة من
أجل هـذه الـلـعبـة. لـذلك أردت الـرهان
بكل شيء الليلة".وضرب صنز موعدا
ــقـــبل مع دنــفــر نــاغــتس في الــدور ا
الـذي أطاح بـبورتـالند تـرايل باليزرز
باراة السادسة بينهما عندما حسم ا
فـي صــــــــــاحله 115-126. وســــــــــجل
الـصـربي نـيـكـوال يـوكـيتش 36 نـقـطة
لناغتس إلى جانب 8 متابعات وست
تمريرات حاسمة.وأحرز مايكل بورتر
جونيور 22 نقطة من نقاطه الـ26 في
الربع األول وأضاف مـونتي موريس
22 قـطــة بـعــد دخـوله بــديالً. وسـجل
يـوكـيتش 20 نـقطـة في الـربع الـثالث

ساهمت في االنتصار.
ـبـاراة "سجـلـنا ليبرونوقـال الـصـربي بعـد ا

جيمس
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ديـر الـفـني لفـريق إيـفـرتون { مـدريد - وكـاالت - تـرك ا
اإلجنـليـزي فريـقه متـجهـا إلى فريق ريـال مدريـد في ثاني
جتـربـة لـه مع الـفـريق اإلسـبـاني.وتـرك أنـشـيـلـوتي  العب
كـرة القـدم اإليـطالـي السـابق الـبالغ من الـعـمر 61 عـاما
دة عـامـ ب 2013 و 2015 والـذي قـاد ريال مـدريـد 
نـادي إيــفـرتـون بـعـد 18 شـهـرا قـضــاهـا في غـوديـسـون
بـارك.ويـتولـى أنشـيـلوتي مـهـمـة تدريب ريـال مـدريد خـلـفا
لـلـفـرنـسـي زين الـدين زيـدان تـاركـا إيــفـرتـون يـبـحث عن
مـــدرب ســــادس له فـي غـــضــــون خــــمس ســــنـــوات.ووقع
ـدة ثالث ســنـوات مـع ريـال وقـال إن أنـشــيـلــوتي عـقــدا 
اخلطوة تـمثل "فرصة غير مـتوقعة".وأضاف "أُكن كامل
االحــتـــرام لـــكل من له عـالقــة بـــإيـــفـــرتــون وآمل أن
ثـيـرة التي يتـمـكـنوا من االسـتـفادة من الـفـرص ا
أمامهم".وأردف "بـينما استمتعت بوجودي في
إيفرتـون أتيحت لي فرصة غير متوقعة أعتقد
أنها اخلطـوة الصحيحـة بالنسبـة لي ولعائلتي
في هـذا الـوقت".وسـيـقـدم ريـال مـدريـد مـديره
اجلـديـد لوسـائل اإلعالم األربـعـاء بيـنـمـا قال
مسؤولـو إيفرتـون إنهم "سيـبدأون فورا عـملية
تـعـيـ مـدرب جـديـد لـلـفـريق".وقـاد أنـشـيلـوتي
ـركـز العـاشـر في بطـولـة الدوري إيـفرتـون إلى ا

ـركز 12 في ـمـتاز بـعد أن كـان في ا االجنـلـيزي ا
ـوسم الـسـابق.وحـصل أنـشـيـلوتـي على 15 لـقـبا خالل ا

الـعدوى في بـرازيـليـا "إنه جلـنون
حـقـيــقي تـنــظـيم مــثل هـذا احلـدث
هـنـا".وأضـاف في تـصـريح لـوكـالة
فـرانس بـرس "كـانت أسـوأ مـراحل
(الــــوبـــاء فـي الـــبـــرازيـل) في عـــام
2020 أقـل بـــثالث إلـى أربع مـــرات
ــــا نـــراه الـــيــــوم. لـــديــــنـــا هـــذا
االنــطـبــاع اخلـاطئ بــأن األمـور قـد
حتـسّـنت. واحلـقـيـقـة أنـنـا مـا زلـنا
في مــرحـلــة رهـيــبــة من االنـتــشـار
الــســريـع جــدًا".شــهــدت الــبــرازيل
مـوجـة ثـانـية قـاتـلـة بـشـكل خاص

حيث ارتـفع عـدد الوفـيات من 200
ألـف إلى 400 ألـف مـن كــــــــانـــــــون
الــــــــــثــــــــــانـي/يــــــــــنــــــــــايــــــــــر إلى
نــيـســان/أبــريل.بـدأت الــقــيـود في
اضـي عـنـدما الـتـخـفيـف الـشـهـر ا
استقر عدد الوفـيات اليومية حتت
ألـفي شـخص. لكن وفـقًـا للـخـبراء
فـإن الــزيـادة في مــعـدالت الــتـلـوث
ـسـتشـفـيـات تـشـير إلى وإشـغـال ا
ـقبـلة مـوجة ثـالثـة في األسـابيع ا
تغيّرات اجلديدة يغذيها انتـشار ا
لـلـفـيـروس وسيـكـون ذلك بـالـتالي
في أوج مــبــاريــات كــوبــا أمــيــركـا

ميراليم بيانيتش

مــسـيــرته الـكــرويـة وهــو واحـد من
ثالثــة مــدربــ فــقط فــازوا بـثـالثـة
ألـقـاب أوروبـيــة - جـنـبـا إلى جـنب
مع أسـطـورة لـيـفــربـول بـوب بـيـزلي
ومـدرب الـسـابق لـلريـال زيـدان.كـما

حصد ألقابا محلية 
مـع نــــادي مـــــيالن اإليـــــطــــالي
وتـــشــيـــلـــسي االجنــلـــيــزي
وبـاريس سـان جـيـرمان

الفرنسي.

ـــنــتــخب ســيــلـــيــسن عـن تــشــكـــيــلــة ا
الـهــولـنـدي في نـهــائـيـات كـأس أوروبـا
الـتي تــنـطـلق في  11 الـشـهـر احلـالي
وذلك إلصابته بفيروس كورونا بحسب
مـا أعــلن االحتـاد الــوطـني لـكــرة الـقـدم

الثالثاء.
وبــات سـيــلــيـسـن أول العب يـغــيب عن
الـنـهـائـيـات الـقـاريـة التـي كـانت مـقررة
ــاضي قـبل أن تـرجىء أصالً الـصـيف ا
بـــســبب تــداعــيـــات فــيــروس كــورونــا

بسبب "كوفيد-19. 
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ونـــقل االحتــاد الـــهــولــنـــدي عن مــدرب
ـنتـخب فـرانك دي بـور قـوله في بـيان ا
"لــقـــد أعــلـــمت يـــاســبـــر بــقـــراري هــذا
الصباح. أنه أمـر مؤسف جداً بالـنسبة
له لكـني مـضطـر التـخاذ قـرار" مشـيراً
الى أن لـيس بـاستـطـاعـته الـقـيام بـ"أي
مـخاطـرة".ودخل ابن الـ 32 عـامـاً الذي
يدافع عن مرمى فالنـسيا اإلسباني في
ـاضي بـعـدمـا حـجـر صـحي األسـبـوع ا
جــاءت نــتــيـجــته إيــجــابــيـة بــفــيـروس
"كوفيد-19 و"فوت عليه جزءاً هاماً من

التحضيرات" بحسب دي بور.

{ باريس (أ ف ب) - سيُسمح خلمسة
آالف مشجع بالتـواجد في ملعب "ستاد
ــبـاراة االســتـعــداديـة دو فــرانس" في ا
نـتخب الديـوك ضد بلـغاريـا لنهـائيات
قبل قبل كأس أوروبا 2020 الثالثاء ا
ــتــعــلــقــة يــوم من تــخــفــيف الــقــيــود ا
بـجـائـحـة فـيـروس كـورونـا.اعـتبـارًا من
االربـعـاء الـتـاسع من حـزيـران/يـونـيـو
ســـيـــرتـــفـع احلـــد االدنى لــــلـــحـــضـــور
سمـوح به في األحداث اخلـارجية في ا
فـــرنــــســـا مـن ألف الـى خـــمــــســـة آالف
شـخص مع تـمـديـد حـظـر الـتـجـول من
الـسـاعـة الـتـاسـعـة مـسـاء في الـتـوقـيت
احمللي الى احلـاديـة عشـرة.ولكن وزارة
الرياضة منحت استـثناء ألبطال العالم
لإلفـــادة من هـــذا الــقـــرار قــبـل يــوم من
دخـوله حـيـز الـتنـفـيـذ حـيث سـيـنـطبق
شـجع الذين سـيحضرون فقط على ا
ـــبـــاراة في ســـان دوني في ضـــواحي ا
الـعـاصــمـة بـاريس.ووقــعت فـرنـسـا في
ـوت في الـبـطـولـة الـقـاريـة مـجـمـوعــة ا
قـبل الى جانب التي تـنطـلق اجلـمعـة ا
انيا والبرتغال حاملة اللقب واجملر. أ
وسـيــغـيب احلــارس األسـاسي يــاسـبـر
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الــــيـــومـــيــــة.وطـــالـــبـت الـــواليـــات
الـبـرازيلـيـة التي أعـطت مـوافقـتـها
باريات باالمتثال على استضافة ا
الــــــصـــــارم لـــــلــــــبـــــروتـــــوكـــــوالت
الــــصــــحــــيــــة.وكــــانت حــــكــــومــــة
بــــولـــســــونـــارو حــــددت ســـابــــقـــا
ـيــبــول: أبـواب شــروطــهـا لــلــكــو
مـوصـدة بــالـكـامل بــاإلضـافـة إلى
وفـود صغـيرة وخـاضعـة للـتطـعيم
جميعـها.حتى اآلن تلقى %21 من
الــبـرازيــلـيــ جــرعـة واحــدة عـلى
األقل من لـــقـــاح "كـــوفـــيــد-19 و

حتص 1  بشكل كامل.
وفـضال عن الـقيـود الـصحـيـة التي
تــــخــــتـــلـف من واليــــة إلى أخـــرى
ـنـظــمـ مـراعـاة سـيــتـعـ عـلـى ا
ـبــاريـات في الــعـديـد من ازدحــام ا
ـــدن ألن مــــنــــافـــســــات الـــدوري ا
الــبـرازيــلي اســتــؤنـفت لــلــتـو ولن
تـــتـــوقف خالل مـــســـابـــقـــة كـــوبــا
أميـركا.كـما أن الـشك القـانوني في
اسـتضـافة الـبطـولة ال يـزال قائـما
ألن العديد من نواب اليسار جلأوا
إلـى احملكـمـة الـعـلـيـا لـطـلب إلـغاء

سابقة. ا

درب الـهولـندي { مدريـد- وكـاالت - أعلن نـادي برشـلونـة اسـتمـرار ا
قبل (2021-2022). وسم ا رونالد كومان مع البارسا في ا

وقال خـوان البورتـا رئيس بـرشلونـة: "بعـد فتـرة التفـكيـر أريد أن أعلن
أننا سنواصل العقد احلالي مع رونالد كومان".

وأضاف: "نحن مـرتاحون جدًا ألن احملادثات مع كومان كشفت أن
وسم ـعايـيـر بشـأن ما يـجب الـقيـام به في ا لديـنـا وحدة في ا
ــوسم ــا حــدث في ا ــقــبـل بــاإلضــافــة إلى تــقــيــيـــمــنــا  ا

اضي". ا
وزعمت تقـارير صحفية أن البورتا اجتمع مع كومان
منذ أسـبوع وطـلب منه فـترة للـبحث عن مدرب
ـصـيـره خالل 15 جـديـد عـلـى أن يـتم إبالغه 

يومًا.
يـذكر أن بـرشلـونة مع رونـالد كـومان لم يـحصد
إال لقب كأس ملك إسبانيا بينما خسر الدوري
اإلســبـــاني ودوري أبـــطـــال أوروبــا والـــســـوبــر

احمللي.

{ بـــاريس- وكـــاالت - ذكـــر مــصـــدر بـــالــشـــرطــة
لـرويـتـرز الـيـوم اجلمـعـة أن العـبـة الـتـنس الـروسـية
فـتوحة يانـا سيـزيكـوفا اعتـقلت في بـطولـة فرنسـا ا

ووضعت حتت احلراسة.
صدر أسباب االعتقال.  ولم يكشف ا

وأكــد االحتــاد الــفــرنــسي لــلــتــنس الــقــبض عــلى
كنه التعليق أكثر من ذلك. الالعبة وقال إنه ال 
وقــال شــامــيل تــاربــيــســتــشــيف رئــيس االحتــاد
الروسي لـلتنس لوكالة اإلعالم الروسية (ريا) إنه

وقف سيزيكوفا.  إبالغه 
وأشــارت وكـــالـــة تــاس لـألنــبـــاء أيـــضــا إلى أن
الــســفـــارة الــروســـيــة فـي بــاريـــــــــس أُبـــلــغت

وقف. با

وتـابع "ال نـعـرف كم يـحـتـاج من الـوقت
ـئـة. ال لـكي يـســتـعـيـد عـافـيـته 100 بـا
أريد القـيام بـأي مخاطـرة في ما يخص
ـســألـة...".وبــغــيـاب ســيـلــيـسن هــذه ا
سيحـصل حارس ألكـمار ماركـو بيزوت
على فرصته ليـكون احلارس الثالث في

" الذي أعلن تشكيلة منـتخب "الطواح
اضي عن تـشكـيلـة الالعب األسبـوع ا
الـ 26الـذين ســيـخـوضـون الــنـهـائـيـات
الـقـاريـة.وسـيـكـون قـلب دفـاع لـيـفـربول
اإلنكلـيزي القـائد فيـرجل فان دايك أبرز

الغائب  بسبب االصابة.

بــعض الــنـــقــاط في أوقــات
حـــــاســــمـــــة. كــــان جـــــهــــداً
جـــمـــاعــيـــاً".وانـــتـــزع تــرايل
باليزرز تقدماً بفارق  14نقطة
في وقـت مـــــبـــــكـــــر مـن الـــــربع
الثالث لكن نـاغتس انتفض في
نهايته بتسجيله  14نقطة مقابل
ــضـيــفه مــقــلـصــا الــفـارق إلى  4
ثالث نـــــــقــــــاط (101-98) ثـم بــــــدأ
الـشــوط الـرابع 2-8 لــيـنــتـزع الــتـقـدم
ويحافظ عليه حتى انهاه في صاحله
بـفـارق 14 نـقـطـة (14-28) وبـالــتـالي
ــبــاراة بــفـارق 11 نــقــطــة.واعــتــبـر ا
يـــوكـــيـــتـش أن "ال أحـــد يـــســـتـــطـــيع
اسـتـئـصـال روحـنــا الـقـتـالـيـة. نـلـعب
ونـقـاتل. هـذا مـا نفـعـله. لن نـسـتـسلم
نقطة ".وسجل دامـيان ليالرد  28  أبداً
لصالح باليزرز إلى جانب 13 تمريرة
حـاسمـة وأضـاف سي جيـه ماكـولوم
21 نـقـطـة ونـورمـان باول 17 نـقـطة

وكارميلو أنتوني 14 نقطة.
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هز ليونيل ميسي الشباك من ركلة
جـــــزاء فـي الـــــشــــــوط األول لـــــكن
األرجنت اكتفت بالتعادل  1-1مع
ضـيــفـتـهــا تـشــيـلي في تـصــفـيـات
ؤهلة إلى كأس أمريكا اجلنوبية ا

العالم لكرة القدم 2022.
ونـفـذ ميـسي ركـلـة اجلزاء بـنـجاح
في مــنـتــصف الــشــوط األول بــعـد
تـدخل من جـيـيـرمـو مـاريـبـان على

الوتارو مارتينيز.
وأدرك ألـــــيـــــكـــــســـــيس
سـانــشـيــز الـتــعـادل في
الدقيقة 37 بعد تـمريرة

من جاري ميديل.
وأنــقــذ كـالوديــو بــرافــو
حارس تـشيـلي ركلـة حرة
من مــيـسي لـيــحـافظ عـلى
التـعادل في نـهايـة الشوط
ـباراة التي األول. وكانت ا
اقـيـمت في سانـتـيـاجو ديل
إسترو هي الـرسمية األولى
لألرجــنــتــ مــنــذ نــوفــمــبــر
تـــــشـــــرين الـــــثـــــانـي وقــــدم

الفريقان أداء متواضعا.
وضــــغــــطـت األرجــــنــــتـــ
ـرور الوقت لـكن تـشـيلي
صمدت حـتى في ظل غياب
أرتـــورو فـــيـــدال إلصــابـــته

بفيروس كورونا.
وحــافـظت األرجــنـتــ عـلى
ة سجلهـا اخلالي من الهز
عـلى أرضــهــا أمـام تــشــيـلي
لــلـمــبـاراة  35عـلـى الـتـوالي
كـما أنـهـا لم تخـسـر في آخر
ة أمام 12 مباراة منذ الهز
الــبــرازيل في قــبل نــهــائي
كــأس كـــوبــا أمــريـــكــا في

.2019
 وقال ليونيل
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ن ينعـتون انفـسهم بالـعقالني او
العلـمانـي وهم يـقرؤون كل شيء اال
ما وجـد عنـدهم من قـيم حضـارية بل
تضادة انهم استوردوا افكار العالم ا
وزاد تنـاحرهـا وتضـلـيلـها من تـخلف
االمـــة وشــراســـة الـــفـــعل وامـــتـــهــان

الكرامة االنسانية.
ي ر بـه الـعالـم والسـلـم العـا ان مـا 
ثاني القرآن يحتاج الى تفكّر وقراءة 
واعية تعـيد تربـية الناس الن االسالم
لـيس دين عــبـادة وطــقـوس بـل نـظـام
حياة وثقـافة ال تتعـارض مع االعتقاد

واالديان بحقيقته.
 في عـــصـــر الـــتـــقــنـــيـــات الـــعـــالـــيــة
كن واالنتـرنيت والـفـضائـيات ومـا 
ان يـنـتج االنـسـان مـن وسـائل تـعـلـيم
وحـوار واتـصـاالت فــلم يـعـد االسالم
بـحــاجـة الـى فـتــوحـات كــمـا يــخـاف
ا الى ابالغ الرسالة لكن االخرين وا
بعد فهمها على حـقيقتها وليس بهذا
ـعنى... التـهـافت والـتـخـلف وضـيق ا
وعلى العالم ان يكفينا حروبا تضطر
االمـــة خلــــوضــــهــــا ان بـــقـي الـــظــــلم
والـــتــــجـــهـــيـل وجتـــنـــيــــد اجلـــهـــلـــة
واجلـاهـلـ لــتـشـويه الــدين وتـدمـيـر
البالد واضطـهاد الـعبـاد وللـموضوع

امتداد.

ومـســاحـة لــلـتـفــكـيــر ورسم االحـداث
وتـخـيـلـهـا كل ذلك كـان عـنه مـسـؤوال
ومثـلـها الـنـظـر الى االنسـان واعـماله
وسلوكه وان الكراهـة ليست لإلنسان
ـا لــفـعـلـه ان كـان سـيــئـة ومــهـمـا وا
كانت قناعـاته او معتقـداته فهو مكرم
ألنه آدمي وال عدوان اال على الظا

فــان تــوقف ظــلــمــهم فــهم اخــوان في
االدمية.
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هذه االمـور بـفـسـرها الـدكـتـور جاسم
السـلـطـان بـطريـقـة سـلـسلـة احلـقـيـقة
تـبـ خـطـورتـهــا عـلى االسالم نـفـسه
ـنـهج الـقـرآني ـسـلم وعـلـى ا وعـلى ا
الذي عزل عمليـا عن التفاعل واحلياة
ـدنــيــة وتـقــد احلــلـول ومــعــاجلـة ا
ستـجدات بأسـلوب يخـاطب االدمية ا
ككل وهذا كله ليـس اال مثال من كثير
ـعـاني من االمـور لألسف لـتـضـيـيق ا
القـرآنية وبـات يدرس كـأصل واصبح
حقائق مـقدسة ومـؤسسات ديـنية في
دين ال وســـــيط فـــــيه وال رجـــــال دين
مــؤســســات تــقــفل وجتــمــد الــكــتــاب
ثـاني الـذي انـزله الـله لـيـكـون هدى ا
ــثـانــيه أي طــيــاته الـتي لـلــمــتـقــ 
ـنـظـومـة الـعـقـليـة من أهل تـفتـحـهـا ا
الـعــلم في فــروعه كــافــة لــتـســتــخـرج

كان كل ما يـقدمه الـناس مـوجودا فلم
ـسلـم عقـلـيا َ عـلـيه شـخصـيـة ا لم ت
ونفـسـيـا ويـبقى سـلـوكـنـا غيـر قـولـنا

وفيه ازدواج.
لـقد جـرى تـقـيـيـد لـلـمـعـاني الـقـرآنـية
عـنى وشوهت القـيم عبر بتضـييق ا
سلوكـيات من تصـدى وزعم حمل تلك
ــنـظـومــة الـعـقــلـيـة الـقـيـم وعـطـلت ا
بدعة عبـر هذا التحجيـم والتجميد ا
ولـعل هـذا مـا جـعل االمـة مـعطـلـة عن
االبداع بـإمالء شـروح مـحـددة ضـيـقة
والقرآن متعـددة مثانيه فـأغلقت بقفل
معـاني جـازمـة حصـريـة ال تـسمن وال
تغـني من جوع وتـعامل بـقدسـية رغم

الــقـــيم عـــظـــيــمـــة واالحالم كـــبـــيــرة
ومخلـصة واحلـاجة لإلصالح مـلحة
فـلـمـاذا ال يـحـصل االصالح والـنـاس
كلـها تـنـادي باإلصالح وطـلـبه اليس
الــنــاس الــتي تـــنــادي بــاإلصالح هي
ذاتــهــا جــزء مـن مــنــظــومـــة تــنــمــيــة
التخلف وبيئتها اليس حاملي الوية
االصالح هم جزء من اسبـاب التخلف
وفـاعــلــيـتـه وكـفــاءتــهم بـالــســيـر في
الدرب الغلط والفهم االعوج هو سبب
من اسـبـابه لم عـنـدمـا يـتـكـلم الـناس
عن حــقــوق االنــســان او حق الــنــاس
باختـيار حـكامهم نـقول نـعم هذا قاله
االسالم قبل الف واربعـمائـة عام فان

احللول لكل عـصر وزمان ومكان وفق
كـاني وثقافة دني وا تطور العـصر ا
تـعددة في مـثل عصـرنا اجملتـمعـات ا
ـسـلم فاعال وايـجـابـيا وكيف يـكـون ا
ويــقــدم الــيــد لـــرفع مــعــانــاة الــنــاس
وكـرامـتــهم االدمـيــة واحملـافــظـة عـلى
حـقـهم في اخلــيـار واالمن واالمـان ال
ما نشـاهده الـيوم نـتيـجة الـتقز من
ـــعـــنى عـــزل عن الـــواقع وتـــيـــهـــان ا
ـفاهـيم والـسـلوك القـرآني واخـتالل ا
في طــريق الـــفــرق الــعـــديــدة الــتي ال
ا تـسترشد تتكلم بـلسان الـعصر وا
ـــعـــاني جـــدلـــيـــة خالفـــيـــة حتـــجم
النـصـوص وتـعـطـيهـا مـعـاني ضـيـقة
واحيـانا تـهمل الـكـثيـر منـها بل تـقدم

قززة. اذجا من التخلف ا
ان اصالح هـذا مـهـمـة صـعـبة فـعـلـيك
راجع اليـ من اخلطـبـاء وا اقنـاع ا
والوعـاظ والـبـاحـث الـذين يـجـترون
النصوص وال يجرئون على االعتراف
ـعـنـى الـقـرآني او بـانـهــا ال تـطــابق ا
الــفــهم الــذي انــتــجه تــوسع تــفــكــيـر
االنسان والغـبش الذي عنـدهم ايضا
واخـتالط هـذا مع الـدوافـع الـغـريـزيـة

من حب السيادة والتملك.
هـذا وغـيــره ادى الى حـيــرة وظـهـور
جمـود عـقل تـمـثل بـنكـران مـا ال يـنـكر
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بغداد
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إلصـالح ســــيــــاسي.. وظــــهــــور قــــوى
اجــتــمـاعــيـة جــديـدة.. ورفض شــعـبي
طالـبة اجلادة لـنظـام احملاصصـة.. وا

ستمرة لإلصالح احلقيقي. وا
مـقـابل استـمـرار كتل سـياسـيـة كبـيرة
.. ــوقـفــ مـتــضـادين ومــتـنــاقـضـ
أضـف الى ذلـك الـــتـــمــــسك بـــتـاللـــيب
الــدسـتـور.. ومـحــاوالت مـحـمـومـة من
جــمـيع الـكــتل الـسـيــاسـيـة  لــتـحـقـيق
مـكاسب فئـوية أو شخصـية أو حزبية
عـلى حـساب مـصالح الـشعب الـعلـيا..

وخرق دستوري وقانوني فاضح.
قراطية من باد الد وإفراغ بعض ا
مــضـامــيـنــهـا.. لــنـعــيش أوضــاعـا قـد
ــســـيــرة تـــســـيــر فـي طــريق اعـــاقـــة ا
ـقـراطـية.. والـعـودة الى الـصراع الـد
وتـكريس مفاهيم الهيـمنة السياسية..
ـــصــالـح الــعـــلــيـــا لـــلــوطن بـــدال من ا

والشراكة احلقيقية. 
WO UO  V

ــشــهــد الــســيــاسي احلــالـي أخـذ ان ا
يــبـتـعـد شـيــئـا فـشـيـئـا عـن الـطـائـفـيـة
عقدة..  لكننا وتـداعياتها اإلحباطية ا
فـي نــفس الــوقت نـــعــيش أمــام نــخب
سـيـاسـيـة حتـاول لـوي عـنق احلـقـيـقة
كن تفسيرها دستوريا بـطروحات ال 
ـقراطـيا. ان الـشراكة احلـقيـقية وال د
ال تـــــعــــنـي أبــــدا مـــــنــــاصب ووزارات
.. وال فـرض ارادات.. وتــقـســيم مــغـا
وال اتـفـاقـات بـ كـتل وشـرعـنـتـها من
ــضـامــ تـلك دون مــعــرفـة الــشـعب 

االتفاقات.
ان الـشـراكـة الـوطـنـيـة تـعـني مـشـاركة
ـــمـــثـــلـي الـــشـــعب وفق حــــقـــيـــقـــيـــة 
االســتــحــقــاق االنــتــخــابي احلــقـيــقي

الــنـزيـه.. ولـيس انــتـخــابـات بــقـوانـ
تـوضع خلـدمة قـوى سيـاسيـة معـينة..
اضـف لــذلك الــتــزويـر الــفــاضح لــتــلك

االنتخابات!
امــا االغـلــبـيــة الـســيـاســيـة فال تــعـني
أرقــــامــــا مــــجــــردة أي (1+ 50) و 49
ـئـة  مــعـارضـة شـكـلـيـة ال تـقـدم وال بـا
ـوضـوعــيـة.. بل الـعـمل عـلى تــنـتـقـد 

اني. عرقلة العمل احلكومي والبر
وال تـــهـــدد من قـــبل الـــغـــالـــبـــيــة بـــكل
االشـكـال والـصـيـغ الـعقـابـيـة وبـفـضح
وكــشف مـلـفــات.. أو بـتـهـمــيـشـهـا.. أو

بتخوينها. 
بـل ان االغــلـــبــيــة الـــســيـــاســيــة أدارة
لــلــعــمــلـيــة الــســيــاسـيــة بــالــتــضـامن
ـعــارضـة احلـقـيـقـيـة.. والــتـفـاعل مع ا
أل ارادتــهـا أن تـشـكل الــتي ارتـضت 
ــعـارضـة لــقـنـاعـتــهـا ان بـرنــامـجـهـا ا
الـسـيـاسي يـحـتوي مـبـاد وفـقرات ال
يتضمنها برنامج االغلبية السياسية.
ــقــابل فــقــررت ان تــكــون في الــصف ا
ــتـابـعـة تـنـفـيـذ بــرنـامـجـهـا ومـراقـبـة
االداء احلـكـومي ومسـاءلـة الوزراء عن
اني اعـمالـهم والتـميـز في العـمل البـر
ـواطــنـ عــمـومـا ومــتـابــعـة حــقـوق ا
ونـاخبيـها ومؤيـديها ثانـيا.. مثـلما قد
تــشـكل حـكـومــة ظل مـسـتـعــدة لـتـسـلم
مـسؤولـيات احلكـومة في حالـة اخفاق

حكومة االغلبية واستقالتها.
ـصـلحـة الـوطنـية تـفـرض تشـكيل ان ا
حـكومـة قويـة ودستـورية ومن عـناصر
كـفوءة ومشهـود بنزاهتـها.. وببرنامج
وطـــني واضح وشــفــاف ومــقــبــول من
اجلـميع.. أو مقبول بـأصوات الغالبية

العظمى .
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بغداد

ـحـاولـة االخذ واحـتـرام رأي االقـلـية 
بـآرائـهـا.. وتـعـديل مـشـاريـع الـقـوان
ـا تـلـبي كل اآلراء الوطـنـية.. وبـغـير
ذلـك تكون حكومـة االغلبية الـسياسية
ن حـــكــومــة تــخــويف وإلــقــاء قــبض 

يعارضها بشتى التهم.
انتفاضة تشرين.. االصالح والتغيير
وكــانـت انــطالقــة تــظــاهـرات تــشــرين
2019 تـــهـــدف فـي حـــقــيـــقـــتـــهـــا الى
االصـالح.. واذا كانت البـداية مـطلـبية
لــتـعـ الــبـطـالـة.. فــإنـهـا في حــقـيـقـة
رحـلة.. الـواقع الـعراقي ومـتـطلـبـات ا

تطورت واصبحت تمثل:
1ـ الـــرفـض والـــتـــضــاد والـــتـــنـــاقض
الـشعب مع واقع ما بعد  ..2003حتى
سدود وصلت األمور إلى الطريق ا

2 ـ عـدم شـرعيـة ودستـوريـة  العـملـية
الـسـيـاسـية.. الـتي انـحـرفت عن اقـامة
اني احتادي.. وفق الدستور. نظام بر
3- ال الـسـلـطة احلـالـية وقـواهـا قادرة
عـــــلى اجــــتــــيــــاز واقـع الــــفــــــــــــــشل
ـتـعـمـد.. الذي والـفـسـاد والـتـخـريـب ا
جـاء نتيجة تـخلف مفاهيمـها الوطنية

عن ذلك.. 
4 - عـدم إمـكـانيـة فـهم حركـة اجملـتمع
ومـتـطلـبات احلـكم الرشـيد كـواحد من
أســالـيب احلـكـم الـنـاجـحــة في تـأمـ
احلقوق والواجبات.. وال الشعب قادر
ـزيد من الثـقة والوقت نح ا عـلى أن 
لـهـذه الـسـلـطـة وقـواهـا وقـد جـرب كل
أشــكــال الــتــصـبــر.. ومــحــاولــة فـسح
ـؤثرة عـليـها أن تـفعل اجملـال للـقوى ا
كن أن يـكون أفق حل أو مـحاولة مـا 

للتصحيح.
ـ مـن هنا وجد الشعب وخاصة الفئات

الــشــراكـة الــوطـنــيـة.. قــاعـدتــهـا عــقـد
اجــتــمــاعي وحــقــوق مــتــســاويـة لــكل
ـــوطــنــ في احلــيـــاة الــســيــاســيــة ا
واالجــتـمـاعـيـة والـثـقــافـيـة لـلـمـجـتـمع

والدولة بشكل فاعل.
ا وحتـقيق هذه الـشراكة وجنـاحها ا
ـــوضــــوعي لـــنـــجـــاح هــــو الـــشـــرط ا

شروع الوطني. ا
واطن ومـا يـنـبـغي أن يـحـصل عـليـه ا
ـقــراطـيـة) ابـتـداء من مـن مـكـاسب (د
حــــقه ب(االمـن) الـــراسخ.. وانــــتـــهـــاءً
ــطــالب كــثــيـرة مــرتــبـطــة بــحــقـوقه

االخرى كمواطن وكانسان. 
ولـعل الشراكة الوطنية نفسها من ب
ـعـيـار الــعـديـد من الـعــوامل االخـرى ا
االكــثـر أهــمـيـة في اخــتـيـار الــنـمـوذج

قراطية.  ناسب للد ا
شروع الشراكة فيما التطبيق الفعلي 
الــوطـنـيـة في الــعـراق.. خالل مـسـيـرة
الـــســنــوات الـــثــمــانـــيــة عــشـــر ســنــة
ـاضيـة.. اتسمت بـإخفـاقات جسـيمة ا
وتــبــاطــؤ فـي بــنــاء الــدولــة.. لــيــأخـذ

مــــفـــهـــوم احملـــاصـــصـــة. انـــعـــكـــست
احملــاصــصـة في عــدم قــدرة مـواجــهـة
ـاضـي الـثـقـيـلة.. الـكـثـيـر مـن تـركات ا
لـيـضـاف الـيـها تـردي كـبـيـر في تـقد

اخلــدمـات الــعـامـة وتــفـشي الــفـسـاد..
وغــيـاب الــكـفــاءة لـلـكــثـيــر من الـصف

االول والثاني في قيادة الدولة.
واتـــســاع الـــبــطـــالــة.. وتــصـــاعــد في
ــة.. وضــعف في مـــســتــويــات اجلـــر
تـطبيق القانون.. كل ذلك عرقلة السير
شـروع الوطـني وتعـزيز فـي انضـاج ا

بناء الدولة االحتادية.  
وإذا كــــــان اخـــــتـــــيــــــار الـــــنـــــمـــــوذج
ــــقـــراطـي الـــتــــوافــــقي .. الـــذي الــــد
اعـتـمدته الـتجـربة الـعـراقيـة (العـملـية
الـسياسـية).. أدى الى جتـريد العـملية
ــــقــــراطــــيــــة مـن وظــــيــــفــــتــــ الـــــد

ساءلة) .. هـما: (الرقابـة وا أسـاسيت
لألداء احلكومي. 

 لـتـحل مـحـلـهـمـا عـمـلـيـات (الـتـرضـية
شروعة.  واجملاملة) والصفقات غير ا
فــان مــا نــشــهـده الــيــوم من حتــركـات
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ؤسـسات الـتي تـتـمظـهر ـخـتلـف ا و
عــبـرهـا سـلـطـتـهــا. الـنـكـتـة األكـبـر في
ــقـراطــيـة في صــيــغـتــهـا لــعــبـة الــد
ـا ــتــداولــة في كـافــة دول الــعــالم  ا
تـقدم (الـتي تعـتبر فـيهـا دول العـالم ا
ـقراطيـة الذي يجب نـفسـها مثـال الد
أن يحتذى وتقلده كافة دول العالم من
غــيـرهــا) هـو أن احلــكـومـة تــشـكــلـهـا
ــانـيــة أي احلـزب أو األغــلــبـيــة الـبــر
الـتـحالف احلـزبي (في الـعراق تـسمى
الـكتلـة األكبر) الـذي يحصل عـلى أكبر
ان وعلى األقـلية عـدد من مقـاعد البـر
أن تـتـحول إلى مـعارضـة مراقـبة إلداء
احلــكــومــة وقــراراتــهـا الــتــشــريــعــيـة
والــتـنـفـيـذيـة. فـكـيف لـهـذه األقـلـيـة أن
تـثـني حـكـومـة مـا عن التـراجع عن أي
واطن أو قـرار ال يصب في مصـلحة ا
الوطن واحلكومة تمتلك أكبر عدد من
ـان التي تصـوت لصالح أصـوات البر
كـنهـا أن تغطي قـراراتهـا وبالـتالي 
عـلى فسـادها فيـما لـو حاولت أحزاب
ـعارضة (الـكتلـة األصغر) االحـتجاج ا
عــلى فـسـاد احلـكــومـة أو اتـخـاذ قـرار
ردع بـــــشــــأنـه?لــــكـي تــــكـــــون هــــنــــاك
ان ـقـراطـيـة حقـيـقـيـة ويكـون الـبـر د
ـثالً للشعب ومـراقباً رادعاً حـقيقياً

ولــيس صـوريــاً لـلــحـكــومـة يـجب أن
ــان من الــشـعـب فـقط وال يــكــون الــبــر
ــطــلق وإال عـالقــة له بــاحلــكـــومــة بــا
فــسـيـكـون األمــر (عـصـفـور كـفل زرزور
واثــنـيـنـهم طـيـاره) كـمـا يـقـول مـثـلـنـا

الشعبي.
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ــــــــئـــــــات من مـــــــنـــــــذ عـــــــام 2005 وا
ــانـيــ والـعـشــرات من الـوزراء الــبـر
يـخـرجون عـليـنـا عبـر وسائل اإلعالم
ـلـكـون مـلـفـات فـساد لـيـعـلـنـوا أنـهـم 
ضــد بـعـضـهم الــبـعض وإن كل مـنـهم
قـادر عـلى نسف خـصمـه فيـما لـو سلم
(! مـا بحـوزته (لم يسلم أي مـنها طـبعاً
مـن مــلـــفــات إلى مـــؤســســة الـــنــزاهــة
والـشـفافـية واحملـكمـة االحتاديـة فأين
ـنـتخب) ـثل الـشعب ا ان ( دور الـبـر
مـن كل تلـك اإلعالنات والـتـصـريـحات?
ـصرحـ عـلى هـل أجـبـر أحد أولـئـك ا
ـــلـــفــــات ســـواء له أو تــــقـــد تـــلـك ا
ــــؤســــســـة الــــنـــزاهــــة أو احملـــكــــمـــة
ــان االحتـــاديــة?إذاً مــا هــو دور الــبــر
ــــثل الــــشـــعـب وكـــيـف يـــراقب إداء
ـواطن من احلـكـومـة ويـحـمي حـقوق ا

شططها وفسادها?
الـــفـــســـاد قــائـم وأركــانـه مــشـــخـــصــة
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بغداد

ـــان ال يــــكـــتـــفي ومــــعـــروفـــة والــــبـــر
بــالـسـكــوت عـنـهــا بل يـغـطي عــلـيـهـا
ـيع حـتى ذكـرها وأخـبـار تداولـها و
وهـذا ما يشـجع احلكومـة (احلكومات
ـتعاقبة) على إتهام الشعب بالعقوق ا
والـتـمـرد علـى شرعـيـة احلـكومـة كـما
حــدث في مـواجـهـتـهــا لـثـورة الـشـعب
ضـد الـفسـاد في أكتـوبر 2019  الـتي
لـم تكـتـفي بـإنكـار الـفسـاد أمـامـها بل
عـاملتهـا كتمرد عاق وهـمجي يستحق
ـكافحـة بنيـران األسلحـة ورصاصها ا
احلـي والـنـتـيــجـة كـانت 1000 قــتـيل
وثـالثـــ ألـف مـــصــــاب ومــــعـــوق من
الـشعب... ويا لعقـوقك يا شعب عندما
تـثور مطالباً بحقوقك ومشككاً بنزاهة

ان! احلكومة وأعضاء البر
وبـعد كل تلـك اجلرائم البـشعة والتي
مـازالت تالحق بـنادقـها ناشـطي ثورة
احــتـجـاج الـشـعـب إلى الـيـوم هـا هـو
رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة بـــرهم صــالح
يـخـرج عـلـيـنا يـوم أمس لـيس لـيـؤكد
وجـود الـفسـاد الذي أنـكـرته احلكـومة
ان ـطـالـبـة الـبـر فـقـط وال لـيـكـتـفي 
بـتشريع قوانـ مجابهـته بل ليطالب
ي اجملتمع الدولي بتشكيل حتالف أ
ـكافحـة الفسـاد في العـراق ومساعدة

تــقـول بـطــلـة روايـتي ســمـو اجلـنـرال
ولــيـة الـعـهـد (لم أجـد من يـجـرؤ عـلى
نــشــرهــا بــعــد): الــشــعــوب ال تــرى إال
مــصـاحلـهـا الـضــيـقـة إلى احلـد الـذي
يــسـمح لـي أن أقـول أنـهــا تـولــد عـاقـة

بالفطرة!
أنـــصع مــثـــال عــلى هـــذه الــرؤيــة (من
وجـهـة نـظـر احلـكـومـة واألحـزاب التي
) هو الشعب انهـما طبعـاً تـشكلهـا وبر
الـــعـــراقي وخـــاصــة بـــعــد أن كـــثــرت
شـكواه وكـثر حديـثه عن الفـساد وهدر
ـال العـام وهب في ثـورة شعبـية في ا
تـشـرين أول/أكتـوبـر من عام ? 2019
مــطـالـبــاً بـاسـتـعــادة وطـنه اخملـطـوف

ومـحـاربـة الـفـسـاد ومـحـاكـمـة أعـضـاء
ــغـلق) (نــادي األحــزاب الـســيــاسـيــة ا
ـــهـــيــمـــنـــ عــلـى الــســـلـــطــة مـــنــذ ا
نـيسان/ابريل 2003 وإلـى يومنا هذا.
فـكـيف يـجـرؤ شعب من الـشـعـوب على
هــــذا إن لم يـــكـن شـــعـــبــــاً عـــاقـــاً بل

نتهى العقوق? و
تـكاد تتفق جمـيع حكومات دول كوكب
األرض عــلى إنـهـا أذكى من شـعـوبـهـا
وبـــالـــتـــالي فـــإنـــهـــا تـــرى مـــا ال تــرى
شــعــوبـهــا وعــلـيـه فـإن لــيس من حق
شـعـوبـها مـراقـبـتهـا ومـحـاسبـتـها بل
عـليـها الـطاعـة العمـياء وتـقد الـشكر
وشـــعـــور االمـــتـــنــان حلـــكـــومـــاتـــهــا

الـدولـة العـراقيـة عـلى استـرداد أموال
هربـة والتي يقدرها برقم الـفاسدين ا
مــتــواضع فــعالً (150) مــلــيــار دوالر
والـرقم احلقـيقي هو ضـعف هذا الرقم
وأكـثـر أيضـاً وبالـتـأكيـد أن من سرقه
وهـربه إلى خارج العراق لـيس بينهم
ال الـشهيد إيهـاب الوزني وال الشهيدة
رهـام يـعـقـوب ألن االثـنـ اسـتـشـهـدا
صـدر مـؤخراً بل بـكـوا معـروفـة ا
هـم أركـان حـكـومات مـا بـعـد االحـتالل

انيهم وأزالمهم. األمريكي وبر
ورغـم أن الـفـســاد عـلى أرض الـواقع
قـد أوصل العـراق إلى االفالس وحوله
إلـى دولـة فـاشــلـة ومــسـتــديـنـة إال أن
اناتها مصرين حـكوماتنا وأعضاء بر
عـلى رؤية ثورة احتجاج الشعب على
إنـهـا مـجرد تـمـرد وعـصيـان غـوغائي
مـن شــعب عــاق كــمـــا تــصــفه بــطــلــة
روايــتـي آنــفـة الــذكــر وعــلــيه فــإنه ال
يــسـتـحق غـيـر الـتــنـكـيل والـقـتل عـلى
عـقوقه هذا ولسان حـالهم يقول: أيها
الــغـوغــاء لن يــثـمـر بــكم اخلــيـر أبـداً;
ـا كـانت الـشعـوب عـاقـة ونـاكرة فـلـطـا
جلــمـيل احلـكــومـات وعـلــيه فـإنـهـا ال
وت تـسـتـحق غيـر الـبطش والـقـتل وا

الزؤام! 

يكاد ال يخـلو سجل اي نظام شمولي من مجزرة للرفاق. هذه اجملزرة قد تكون دموية
ـانـيا الـنـازية وعُـرف بـليـلـة السـكـاك الـطـويلـة في تـموز 1934 او كـما حـصل في ا
مافـعـله سـتالـ عام  1934ايضـا عـنـدمـا استـغل مـوت صـديـقه كـيروف لـ (تـطـهـير)
أو مافعله ماوتسي تونغ فيما عـرف بالثورة الثقافية عام 1966 في احلزب الشيـوعي
الـص أو مـا فـعله صـدام حـس بـرفاقـه في قاعـة اخلـلد في تـموز 1979. كـمـا قد
تـكون تـلك اجملـزرة سيـاسـيـة ح يـتم اقـصاء(الـرفـاق)الذيـن يعـتـقد انـهم سـيشـكـلون
بصورة سلمية من مناصبهم احلـكومية او احلزبيـة  خطرا على النـهج اجلديد للقيـادة
هادئة وحتت شـتى الذرائع.حصـل هذا في مصر مـثال ابان حكم الـسادات في مايس
ويـبـدو انه يـحـصل االن في ايـران بـعد عـام 1971 فـيـمـا سـمي ب(ثـورة الـتـصـحـيح)
ــاضي بــاســتــبـــعــاد عــلي الريــجــاني وأحــمــدي جنــاد الــقــرار االخــيــر فـي مــايس ا

وجهنجيري من سباق الرئاسة االيرانية بناء على قرار مجلس صيانة الدستور.
بل ان ــسـتـبـعــدين قـد شـغـلــوا مـنـاصب رفــيـعـة في الـدولــة االيـرانـيـة يالحظ ان كل ا
تشدد وقد ساعده فضل لدى اجلناح ا أحمدي جنـاد الرئيس االيراني السابق كان ا
رشـد االعلى كثيرا عام 2005 ليصـبح رئيسا لـلجمهوريـة على حساب رجل ايران ا

الثورة والدولة هاشمي رفسنجاني. 
رشـد االعلى واحلرس وما كان له لـيفـعل ذلك لوال الدعم الـقوي الذي حـضي به من ا
الـثــوري مـعـا. أمـا عـلي الريـجـاني الـذي كـان يــصـنف عـلى جـنـاح الـصـقـور ثم صـار
يـصـنف عـلى جـنـاح روحـاني(الـدولـة) فـقـد كـان احـد قـادة حـرس الثـورة الـبـارزين ثم
ـان الثنتي عـشرة سنة (2020-2008) كما شغل منـاصب رفيعـة جدا كرئاسـة البر

فاوض في الصفقة النووية مع امريكا. كان كبير ا
 كـمـا شــغل جـهـنــجـيـري مـنــصب وزيـر الــصـنـاعـة وقــبـلـهــا عـضـو مـجــلس الـشـورى

وهو االن نائب رئيس اجلمهورية!  االسالمي
فـأن السـؤال الذي يـقفـز االن هو:أذا كـان أشخـاص مثـل هؤالء غـير مـؤهل بعـد هذا
? واذا كـانت هنـاك شـائبـة حول ـؤهل إذاً فـمن هو ا بحـسب مـجلس صـيـانة الـدستـور
فكيف اسـتمروا في سـلوكهـم او توجهـاتهم أو اخالصهم أو والئـهم للثـورة ومرشدهـا

مناصبهم كل تلك الفترة?! 
امـا العـارفـ بذلك ـشهـد االيـراني قـد تبـدو االسـئلـة اعاله مـحـيرة لـغـير الـعـارف بـا
شهـد من جهـة وبطـبيـعة النـظم الشـمولـية الـتي اليترك فـيهـا شيء للـصدفـة من جهة ا
اخرى فأنـهم يدركون ان مـجزرة الرفـاق هذه-مثل كل مـجازر الرفـاق االخرى- يراد
رحلـة جديـدة في حيـاة النـظام. ان من نـافسـ تمـهيـدا  منـها الـتخـلص من الرفـاق ا
وان الـسيـد يريـد تـرتيب ـرحلـة مـابعـد الـسيـد اخلـامنـئي  الـواضح ان ايران تـسـتعـد 
وتسـتنسخ جتربة وصوله االوراق خلالفته بصـورة سلسة حتافظ على نـهجه من جهة
للمنصب من جـهة ثانية وتتـجنب بعض االشكاالت التي رافـقت تعيينه خلـفا للخميني
رشح الرئاسي االوفر حظا والذي توقعت فوزه عام 1989 من جهة ثالثة. فرئيسي(ا
ال بل في دراسة منـشورة قبل سنة من االن) قريب جدا من توجهات السيد اخلامنئي

رشد االعلى اشار لترشحه وانتخابه في اكثر من مناسبة سابقة.  ان ا
فيبدو انه يراد رشد في اعـقاب رئاسته لـلجمهوريـة نصب ا ومثلما صـعد اخلامنـئي 

قبل تمهيدا خلالفة السيد اخلامنئي كمرشد اعلى. لرئيسي ان يكون الرئيس ا
رشد احلالي حينمـا  تعديل الدستور ليجـيز للمجتهد تولي ولتجنب ما حـصل مع ا
فقد الزعامة بعد ان كانت حكرا على الفقيه نظراً لوجود من اهم اعلى رتبةً منه آنذاك

رشد.  نصب ا  تصعيد رئيسي ليصبح آية الله ويبدو اكثر مالئمة 
ـشكـلة االكـبر وهي ان رئـيـسي ال يتـمتع بـالشـعبـية الالزمـة النتـخابه ازاء لكن تـبقى ا
االسـمـاء الـتي  اسـتـبـعـادهـا من الـســبـاق. لـذلك كـان ال بـد من الـتـخـلص من هـؤالء

نافس الشكلي لتخلو الساحة لرئيسي.  نافس واالبقاء على ا ا
ليـس من يـفـوز في انـتـخـابات 18 هـذا الـشـهر بـنـاء عـلى هـذا فـأن الـتـحـدي سـيـكـون
ولكن التحدي االكبر والذي تعمل كل اجهزة فاالمر محسوم كما يبدو لصالح رئيسي
ـنـخـفـضة ـشاركـة ا هـو نـسـبـة ا ـرشـد االعـلى عـلى مـواجهـته  ايران الـثـورة وحـتى ا
توقعـة والتي تعطي مؤشرا قويا على شرعـية رئيسي من جهة وترتيبات اخلالفة من ا

جهة اخرى.
واستنادا الى اخلبرة باالحزاب واجملاميع بقيت اشارة اخـيرة ارجو توثيقها عني هنـا
أقـول ان مجزرة الـرفاق (على وذج االيراني عـندنـا في العراق قلـدة لال والـقيـادات ا
النـمط االيراني) تـبدو قـادمة وأن رؤوسـا كبـيرة وتـقلـيديـة ستـتدحـرج - مجـازاً وليس

قاومة ال عراق الدولة. - لصالح اجليل االكثر تشددا وحماسةً لعراق ا فعالً

األكـثـر تضـرراً من حتوالت 2003 ومـا
بـعـدها وهم الـغـالبـية مـن أبنـائه أنهم

أمام خيارين ال ثالث لهما:
نـظومة - إمـا الصـدام مع السـلطـة وا
الـــســـيـــاســـيـــة واســـتـــرجـــاع الـــقــرار
الـسـيـاسي والـسـلـطوي مـنـهـا ألنـها ال
تــصــلح لــقـيــادة هــكـذا شــعب وبــهـذه
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ــا يــعـني ـ أو الــرضــوخ الــتــام لـهــا 
ـــزيـــد من االســـتــبـــداد والـــطــغـــيــان ا
ــــزيـــد من الـــفـــســـاد والــــفـــشل.. مع ا
نـظمون والـنهب.لـقد حدّد الـداعون وا
لـهـذه التـظاهـرات ثم االحـتجـاجات ثم
الــوصـول إلى حـالـة الـثـورة وهم عـلى
مــعـرفـة تـامـة بـأن احلل يـكـمن تـغـيـيـر
جـذري لـلـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة احلـالـية
ـنـحـرفـة.ـ فهـي عمـلـيـة بـتر وتـطـهـير ا
ومـعاجلة جـذرية لسـرطان أكل العراق

. جسداً وروحاً وقوة ومستقبالً
 هـــذا هــو خـــيــار الــثــــــــــــورة خــيــار
الـتغيير الشامل واجلذري والضروري
كـي يــــتــــخــــلص الــــعــــراق من أزمــــته

الطاحنة.
ـ هــذه الـنــقـطــة األهم واألسـاســيـة في
بـــنــاء روح االنـــتــفــاضـــة وهــيــكـــلــهــا
اخلــارجي.. إنـهــا امـتـلــكت مـبــرراتـهـا
وامــتـلـكت أدوات الــعـمل الـثـوري وإن

كان غير منظم ظاهرياً.
أن الـثـورة شعـارهـا وهدفـهـا ورؤيتـها
بــاســتــكــمــال تــام وحــقــيــقـي وجـذري
لــعــمـلــيــة تـغــيــيـر شــامــلـة لــكل أوجه
وأسـس ومنطـلقـات وأساليب الـعمـلية
الـسياسية الراهنـة وبناءها السياسي

والفكري.
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ا شـجعت اوروبـا عـلى استـقدامـها
لــلــحــمالت الــصــلــيـبــيــة من – 1096
1291 م الحتالل منطـقة الشـام ومنها
الــقـدس الــشــريف وكــانت طــمــوحـهم
االمتداد نـحو الـشرق االوسط بـاكمله
ــتـواجــدين فـيـه في بـوتــقـة وصـهــر ا
ا اكثر من هذه بكثير  عقيدتهم ولر
وصدهم الـقائـد الكردي يـوسف ايوب
ـعـية لـقب بـصالح الـدين االيوبي  ا
ـقــاتـلـ من خـيــرة فـرسـان الــكـورد ا
مـنطـقـة شـهـرزور في حتـقـيق مـآربهم
في مــعـارك كــثــيـرة وآخــرهــا مـعــركـة
حطـ احلاسـمة بـتاريخ 2/10/1186
ــقـــدس مــنــهم  ومن ثم وحــرر بــيت ا
طــردهم مـن الــشــام الى غـــيــر رجــعــة
واسس الــدولـة االسالمــيــة االيـوبــيـة
1250 -1171 في مـــــصـــــر والـــــشــــام
وتهـامة والـيمن ومن ثم تـوسعت الى
مناطق اخرى واوصى قبل وفاته بان
يـدفن ســيـفه مـعه لــيـشـهــد له بـان مـا
فعله ليس إالُ لـنصرة الدين االسالمي
وتـشـهـد له كـذلك اعـظم مـديـنـة كـردية
وهي شـــهـــرزور تـــقـع آثـــارهـــا شــرق
محـافظـة السـلـيمـانيـة حيث تـعرضت
لالحـــتالل االجـــنـــبي بـــســبـب وجــود
ـــقــاتـــلـــ فـي احلــرب فـــرســـانـــهـــا ا
ــقــدســات الــصــلــيــبـــيــة دفــاعــا عن ا
االسالمـــيــة واســـتـــلم الـــكــرد اثـــمــان
ن حـماهم تـضحـيـاتـهم بـاالنـفـاالت 

من الصهر والـقتل والتـهجير وتـغيير
الهـويـة في انـتقـام بـالـنيـابـة عن دعاة
ـرة ــتـهم ا احلـرب الــصـلـيــبـيـة لــهـز
ـــارشـــال ويــــشـــهــــد عـــلـــيـه مـــوقـف ا
الــفـرنــسي وجــنــوده عــنــد احـتـاللـهم
ســوريـــا وقــفـــوا عــلـى ضــريح صالح
الـديـن وقـالــوا  يـا صـالح الـدين لــقـد
عــدنـــا وهــذه االشــارة تـــكــفي الزاحــة
غـبـارالـكـره عن عـيـون احلـاقـدين عـلى

الكورد .
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كـانت كـوردسـتـان مـوحـدة تـقع ضـمن
الــدولــتـ الــصــفــويــة والـعــثــمــانــيـة
وقـــســـمـت الى جـــزئــــ في مـــعـــركـــة
جـالدران 1514ولكن دون سـيـطرة أي
من الـــدولـــتــــ عـــلى احلـــدود وبـــقي
االنــتـــقـــام االووبي من الـــكــورد حتت
ـيـة االولى الـطـاولـة الى احلــرب الـعـا
فــــجــــزؤا الــــقــــسم الــــعــــثــــمــــاني من
ـعاهدة كوردسـتان الى ثالثـة اجزاء 
سايـكس بـيـكو 1916وعـند احـتاللـهم
نطقة وتاسيس دول فيها تخلوا عن ا
تاسس الدولة الكردية في البندين 62
و63 من معـاهـدة سـيـفر1920واحلاق
ــوصـل الــيـــهـــا واخــضـــعــوا واليـــة ا
كــــوردســـــتـــــان حتت حـــــكم اربع دول
قـوميـة صـرفـة بـحـدود فـاصـلـة لكي ال
تلتـإم جراحها (دكـة ابو ناجي ) وهي
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الــعــراق وســوريـــا وتــركــيــا وايــران
واعتبرتـها حكامـها في غاية الـبهجة
كمـكافـئة نـهاية اخلـدمة لـهم في ح
كـــانت الـــغـــايــة مـــنـــهـــا خــلـق بــؤرة
للنـزاعات واالقتـتال وعدم االسـتقرار
لـــدولـــهم إلى مـــا ال نـــهـــايـــة ومن ثم
حتـــقــيق مـــاربـــهم في االنـــتـــقــام من
الكورد بـالنيـابة عنـهم من قبل الدول
ذكـورة عمـا اصابـتهم اخلـيبـة على ا
يـد اجــدادهم في الـصــلـيـبــيـة وكـذلك
تـركـوا فـيـهـا وراءهم وسـيـلـة الـفـتـنة
لالقـتتـال وانـعـدام االمن واالسـتـقرار
على ارض خـصـبة لـشـعار فـرق تـسد
لكل من له مـصلـحة فـيهـا من الداخل
واخلارج وال يـكلـفه سـوى عود ثـقاب
الن  نظام احلكم فيها يعمل على وتر
الـقــومـيـة والــطـائــفـيـة دون صــنـاعـة
كونات هوية وطـنية لـدول متعـددة ا
ـواطن من جمـيع القـوميات ليشـعر ا
ـسـاوات وللـجـميع نـفس احلـقوق با
والواجبات وبـتغييـر احلكام في تلك
الــــدول لم يــــغــــيــــر أي مــــنــــهم تــــلك
ـــرور اكــثـــر مـن قــرن الـــســـيـــاســـة 
وراحت ضــــحــــيـــتــــهـــا االف االرواح
واموال التـقـدر من الـطرفـ وامـاتوا
صـالح الـــــــديـن الـــــــذي يـــــــنــــــــادونه
الفـلسـطـينـيون الـيـوم وخسـروا اشد
ــبــاديء ــقـــاتــلــ لـــلــدفــاع عـــلى ا ا
االسالمـيـة وكـان االجـدر بـحكـام تـلك

بــعــيــدا عـن الــســيــاســة والــتــعــصب
اتـناول الـقومي والـديـني والـطـائـفي 
ا تخدم نطقة  القضية الكردية في ا
شـــــــعــــــوبــــــهـــــــا خــــــاصــــــة واالمــــــة
االسالمــيـةعــامــة وفق مــنــطق الــعـقل
الـسـلــيم والـضـمـيــر االنـسـاني ونص
ــة (يـا أيــهــا الـنــاس إنـا االيــة الـكــر
خـلـقـنـاكم من ذكــر وانـثى وجـعـلـنـاكم
شعوبـا وقبائل لـتعارفـوا  إن أكرمكم
عـنــد الـله اتــقـاكم) وكــذلك مـا ورد في
ال يـؤمن احدكم احلديـثـ الشـريفـ 
حـتـى يـحب ألخــيه مــا يـحـب لـنــفـسه
ـســلم ال يـظــلـمه وال ـســلم اخــو ا وا
ـــلــــمه  واتــــطــــرق الى االحـــداث يُــــسْ
والوقائع بقدر مـا تتعلق بـفكرة الكرد
ـنــطــقــة والـذي كــبـيــضــة قــبــان في ا
جعلهم احلـقد والكره وقـودا لإلقتتال

والــنــزاعــات بــدال من صــنــاعــة االمن
واالستقرار كما ناضلوا من اجلهما .

الكرد في احلروب الصليبية 
انـــتـــشـــر الــــدين االسالمـي في قـــسم
ــعـمــورة بــفـضل كــبـيــرمن االرجــاء ا
تــكــاتف وتالحم جــمــيـع الــقــومــيـات
بإختالف الوانهم وألـسنتهم في بناء
دولة إسالمية قوية مترامية االطراف
كــــانت قــــادة جـــيــــوشـــهــــا ورؤســـاء
اداراتهـا من جـميع الـقـوميـات حسب
الشجـاعة والـكفـاءة دون استـثناء أي
مـنــهـا ولــتـوسع رقــعـة جـغــرافـيــتـهـا
ـــرور الــــزمن  تـــولــــدت لـــدى قـــادة
وامـراء الــواليــات اطـمــاع ســلـطــويـة
فجزؤها الى دويالت ضعيفة باسماء
مـنـها قـومـيـة وطـائـفـيـة عـلى حـساب
قـوة ومـتـانـة تــلك الـدولـة آنف الـذكـر

الـدول افـشـال اخملــطط االسـتـعـمـاري
بـتـاســيس دولـة كـورديــة مـوحـدة من
اجزاءهـا االربعـة كقـوة ظهـيرة رادعة
ساندة لالمة االسالمـية اوخلق هوية
كـونات الدولـة ليـتساوى في وطنيـة 
ظلها جميع القوميات على حد سواء
ـة واحلـديـثـ وفق نص االيـة الـكـر
الــشــريــفــ اعاله   والــيــوم ال يـزال
احلل الــسـلــيم مــطــروحـا بــجــرة قـلم
قدعجزت عنه قرقعة السالح واالفكار
الــهـــدامــة  المـــحـــاء االخـــطــاء الـــتى
ارتكبت وفق التعصب العقلي باختيار
ـذكــورتـ الحــيـاء احــدى احلـالــتــ ا
صـالح الدين الذي حاول الـكثيرون من
ـؤرخـ الـعـرب انـتـزاعه عن اصـالته ا
الـكـرديـة وتـعـريـبه لولـم يكن اسـم عمه

شيركو عائقا امامهم  .  
االوربــــيــــون الــــذين حــــولــــوا دولــــهم
ــقــرصـنــة الى عــالم الــعـلم والــتــقـدم ا
سـاوات والتـسامح وجـعلـوا دولهم بـا
ر احلـدود في منـتصف كـتـلة واحـدة 
غـرفة مـعيشـة بعض االسر بـ دولت

ـاء والـكـهربـاء بـيـنـهـما  ـشـاركـة ا و
الـيس االقتـداء بهم في الـتغيـير افضل
واحـــسن من تــنـــاغم قــرقـــعــة الــسالح
والــتـــعــصب الــقــومـي والــطــائــفي في
تـدمـيـر الشـعب والـوطن وجـعل ثروات
الـــبالد نــقــمـــة عــلى اهـــلــهــا ونـــعــمــة

العداءها .   
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بغداد
لـم تخرج الـتظاهـرات اال ألجل االصالح وتغـييـر الوضع الراهن في الـعراق وانـتشاله
من بؤرة الـفسـاد الذي اسس له كـثيـر من السـياسـي جلـعله بـلداً ذا سـيادة حـقيـقية
صيرية قادراً على حـماية حقوق ابنائه وبـسط سلطة القانون على مقدراته وقـراراته ا
واضـعاف الـنـفـوذ اخلـارجي او انهـائه داخل الـدولـة الـعـراقيـة فـكـان تـغيـيـر احلـكـومة

. تظاهرين السلمي انية مبكرة من اهم مطالب ا واقامة انتخابات بر
الـغـريب في االمـر ان اصـوات السـيـاسـيـ مـعهـم وداعمـة لـهم وكـانت عـالـيـة الى حدٍ
كبير في دعم مطـالبهم في التغيير علماً ان كثيرا منهم متهم بالفساد وبعظها شاركت
بـقمع الـتـظـاهراتـرغم انـهم بـدايـة اعتـبـروهـا ثورة ضـد الـفـساد والـفـاسـدين لكن واقع

احلال يقول انهم اس الفساد واساسة.
من كـان يـبـكي عـلى الـبالدويـقـذف بـاالتـهـامـات عـلى اآلخـرين شـرقـاً وغـربـا ًويـصـرخ
بأعلى صوته ضـد احلكومة ويتهـمها بالفشل نـهارا ًكان يتآمـر عليهم في جنح الظالم
.. ـناصب الـعلـياً مـساءً لـيالًيـدعو الى تـغيـير احلـكـومة صـباحـا ًويتـقاسم الـوزارات وا
كـذبـة ومـارقـون يـركـبـون كل مـوجٍ قـادم صـوبـهم يـعـزفـون لـلـفـقـيـر عـلى وتـر االصالح
ويرقصون عـلى جراحاته باحلان الفسا ديبكون على البالد ويضحكون بوجه السراق
يحرسـون مع الراعي ويأكـلون مع الذئب مصـاحلهم ومصـالح احزابهم فوق كل شيء

واطن الذي بقي اسيراً لكذبهم واحتيالهم. وآخر ما يفكرون به هو ا
ال يـحـتاج الى الـسـؤال عن أولئك فـقط تـابع تـصريـحـاتهم سـتـجدهم يـتـهمـون اجلـميع
بالفساد ويـنزهون انفسهم يـصفون الكل باخليـانة ويتهمـونهم بالشيطـنة ويجعلون من
انفـسهم مالئكـة افعالـهم خير شاهـد على خيـانته مفـقولهم بـتزوير االنتـخابات مـسبقاً
مـا هو اال مـشـروع قد اسـسـوا جذوره مـسـبقـا لـيكـون بـوابة لـلـفسـاد في االنـتخـابات

القادمة فدعوتهم للتأجيل ما هي اال لعدم اكتمال ادوات مشروعهم.
ـطـالبـ بإسـقـاط احلكـومة واسـتـبدالـهاويـدعـون النتـخابـات مـبكـرة اذاً ما كـانوا من ا
ــالـيـة الـداعي لــتـأجــيل االنـتــخـابـات?! احلــكـومــة صـرحت بــان لـديــهـا االمــكـانــيـات ا
والـلـوجـسـتيـة والـقـدرة االمـنـيـة علـى ادارة العـمـلـيـة االنـتخـابـيـة اذاً مـاسـبب الـدعوات
تلك الشجاعة للتأجـيل السرية? وما احلاجة لالجتماعات خـلف الكواليس لذلك? من 
الـكـافـية عـلـيه ان يـخـرج في االعالمـامام الـشـارع الـعـراقي ويطـرح اسـبـاب ومـبررات
دعــواته لـتــأجــيل االنـتــخـابــات ويــقـنع الــشــارع بـذلك وال يــخـتــبئ كــالـثــعــالب لـيــغـدر
بـفريسته.مـا جلبتـموه للعراق يـكفي فلقـد رميتموه في وادٍ عـميق في ليلـةً ظلماء ال نور
ا يجري لبلده اكلتموه حلماً واطن ال يشعر بوطنية وال يتـأثر  فيها يهـتدى به جعلتم ا

. ورميتموه عظماً
يكـفي اتـهامـكم لـبـعضـكم الـبعض مـن يريـد ان يـصلح حـال الـبلـد فـلـيتـنـافس تنـافـساً
ويـثقف النـاس على االنـتخـابات واالخـتيـارات الصـحيـحة ويـترك لـغة الـتخوين شريـفا ً
ـوجه لـلــشـارع الـعـراقــيـمن اجل نـبـذه االنــتـخـابـات وعـدم مــشـاركـته بـهـا واالحـبـاط ا
لتستفـردوا بها لوحدكم. اطرحوا مشاريعكم االنتخـابية للمواطن وثقفوهم عليهاادعوا
ــشـروع الـنــاخــبـ الخــتــيـارهم االصــلح ولــيس االفــسـدو ضــحــوا لـلــنــاس مـا هــو ا
شاريع االنتخابـية الناجحة هي من تؤسس ـمكن تطبيقه فـا االنتخابيـوايهما الناجح ا
لـلـدولـة والـقــادرة عـلى وئـد الـفـسـاد واالصـالحـاتـركـوا الـعـزف عـلـى اوتـار الـطـائـفـيـة
واطـنـة كونـوا قوى دولـة واتـركوا مـنهج والـقـوميـة واحلزبـيـة وأسسـوا لـدولة الـوطن وا

الالدولة الذي يبني االحزاب والعصابات ويهدم كيان الدولة.
الـعراق ان لم يـنهض به اهـله فال يرجى من سـياسـيي الصـدفة ان يـنهـضوا بـهوالذي
ـان وال يفـرق ب الـقوان ـيز بـ احلكـومة والـبر ما زال يـجهل الـعمـل احلزبي وال 

كنه ان يبني وطن. والقرارات ال 
كـنه ان يبني وطن األنه ال يزال عاجزاً عن بناء هذا النـموذج من القادة والساسة ال 
نـفـسه وحزبه اسـماء كـبيـرة وعـريضـة من القـيادات ال تـستـطـيع انشـاء جمـلة صـحيح
ةكيف لها ان تـصحح مسار الدولة وتقوم العمليـة السياسية العراق يحتاج الى رجال

اليك. دولة وال يحتاج الى زعماء صوامع و

ــعــاني الـــقــرآنــيــة انــهــا ال تــوضـح ا
بسعتها.

فسرون مـعاني العلم في فقد حصـر ا
ــسـلم انه الــعـلم الــشـرعي وان عـقل ا
ـقدر عـند الـله هو الدارس الشخص ا
لـلــشـريـعــة بـيــنـمــا الـعــلم في الـنص
الـــقـــرآني هـــو شـــامـل لـــلـــحـــيـــاة من
التـجربـة الصـح واخلطـأ الى العـلوم
السـيـاسـيـة; والـفـكـريـة  الى الـزراعة
والــصــنـاعــة الـى الــقـيــام بــالــواجب
ـهـني والـوظــيـفي فـعـنــدمـا يـضـبط ا
هـندس مـثال عمـله ان كان مـصمـما ا
ويــطــبق الــتــصــمــيم ان كــان مــنــفــذا
ـا بـأمـانـة او يــتـعـامل مع الــعـقـود 
يضـمن مـصـلـحـة االطـراف رب الـعمل
ـمدوح من قـاول فهـو في الـعلم  ا وا
الله بعـمله وامـانته وعـدله واالحسان
هو مـا يـبدع من خالل عـمـله ويبـتـكر
ـفـسـرين ذهـبـوا لـتحـجـيم لـكن نـرى ا
الــفــاعــلــيــة ومــثــاني الــنص فــعــزلت
ـدنـيـة الـشـخـصــيـة والـكـيـنــونـة عن ا

شاركة في مخرجاتها. وا
في ذات الـــســيـــاق جــعـل الــله مـــيــزة
االنسان االبـداع والتفـكير ومنـظومته
العقـليـة التي خاطـبهـا القرآن بـالقلب
أي في الـناصـيـة وهي مـقـدمـة الراس
صـاحـبـة الــقـرار ومـا مــعـهـا من فـواد
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أدى تـشابه فى األسماء إلى قـيام محطـة تلفزيـونية أرجنـتينيـة باخللط ب األديب اإلجنـليزى الشـهير ويلـيام شكسـبير والعـجوز البريـطانى بيل شكـسبير الـذى كان أول من تلقى
لـقاح  فايزر ضد كوفيد ــ  19 فى بالده.وخـرجت مقدمة األخبـار فى قناة كانال 26 نويلـيا نوفيلو لـتقول للمـشاهدين إن أحد أهم الكـتاب فى اللغة االنـكليزية (الـذى أعده معلما
لى) قد مات ?«وفق ما نقـلته هيئة اإلذاعة الـبريطانية (بى بى سى). إال أنه فى الـواقع من توفى قبل أيام هو ويـليام بيلشكـسبير البالغ  81عـاما أما شكسبـير األديب فقد توفى

عام 1616.
ـاضى لدينا أخبار أذهلتنا جميعـا نظرا لعظمة هذا الرجل... نحن نتحدث عن سرحى الـشهير إذ قالت للجمهور يوم اخلميس ا ولم تكن نوفيلـو على عِلم بتاريخ وفاة الشاعر والكاتب ا

اذا? ?«وفقا لصحيفة الشرق األوسط. ويليام شكسبير ووفاته... سنخبركم كيف حدث ذلك و
ذيعة. وسخر معلقون على وسائل التواصل االجتماعى من زلة ا

اضى ليـصبح أول رجل وثانى شخص يـتلقى لقاح »فايزر وتلـقى بيل شكسـبير وهو عـامل سابق فى شركة رولز رويس «ومستـشار أبرشيـة اجلرعة األولى من اللـقاح فى ديسمـبر ا
ــبايونتك.

اضى بسبب مرض ال عالقة له باللقاح. وقالت مستشفى جامعة كوفنترى ووارويكشاير ترست التابعة لهيئة اخلدمات الصحية البريطانية إنه توفى يوم اخلميس ا

رسالة اربيل
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مجموعة شعرية حلسن عبد احلميد

حـــ ارتـــبط بـــعالقـــة حب مـــعـــطّــر مع
بـيروت غـائـصاً في تالبـيبـهـا باحـثاً في
حـــقل الـــلـــؤلــــؤ عن اجلـــمـــال والـــسالم
ـــديـــنــــة الـــتي مـــا أن في تـــلـك ا واألمل
تـدخـلـهـا حـتى تـشـعـر بـنـثـيـثـهـا الـلـذيذ
نعشة التي عادة ما وريحها اخلفيفة ا
طـر وتفـوح مـنهـا رائـحة زكـيّة تـسـبق ا
ــــقـــاهي واألمـــكـــنـــة تـــمأل احلـــارات وا

والكتب .
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ـدينـة من استالب ا عـانته ا وبالـرغم 
ـنـيـرة مـعـتّق لـكـنـهـا ظـلّت بـحـروفـهـا ا
تـتـهـجّى قـصـائد احلب وتـلـوذ بـالـعشق
وهو ما يظهر على الوجوه وفي الشفاه
والـــــكـــــؤوس ومـــــا بـــــ الـــــســـــطــــور

باستثنائية عجيبة.
بــأبـعــاد روحـيــة وأثــر عـقــلي وانـفــعـال
حسّي كتب حـسن عبد احلمـيد قصيدته
الـبيـروتيـة تلك الـتي كان يـريد فـيها أن
يــؤاخـي بــ اجلــرح واحلــلـم والــبــحــر

والــبــرق والـــبــحــر والــغـــابــة والــبــحــر
واجلــبل والـبـحـر والــتـاريخ في "أحـلى
مـدن الــله / حـتى أضــحى بَـهــاء الـكـون
سكـونْ"  وبهذا الـكبريـاء واخلشوع في
آن  أراد أن يعـبّر عن هول احلـقد " وما
قـــدمت بـه نـــيـــران الـــشـــر/ وجـــلـــجـــلــة
الـطاغـوت في إدانة لـلكـراهيـة والقـسوة
وأدواتـهمـا الـتي حرثت أرض الـفـجيـعة
واأللـم حلــــجب الـــــشــــمس والـــــبــــحــــر

"وصباحات أغاني ... فيروز " .
ليس ذلك سوى تـبشيع سـاخر من القدر
الـلـعـ حـسب شـكـسـبـير ومـن سـخـرية
ــاركس "بــيــروت/وجع الــتــاريخ وفــقــاً 
الــــروح.../حــــ تــــنــــوح.../بــــنــــايــــات
الـــبـــوح/وتـــخطّ عـــلى جـــدران الــعـــالم
لــبـنــان.../أبـقـى/ لـبــنـان أبــقى/ لـبــنـان

وت". أبقى/ لبنان حي ... ال 
مـثلـمـا اهـتـزّت بـيـروت كـانت الـقـصـيدة
ترتعش بـ أصابع حسن عبـد احلميد
بل إن ســبــابــتـه ارتــفــعت بــوجه الــريح
هـجورة هـاجـرة وا تـخـاطب السـفـائن ا
التي حاولت أن تفتح أشرعتها في بحر
ملغوم أتعبـه ضوضاء وهموم  وضباب

موهوم.
وعـلى الـرغم من كل ما حـصل فـقـد ظلّت
ـكن إالّ أن تُـدخـلك في بـيـروت الــتي ال 
تفـاصيـلها وتُـشاركك في أحالمـها ح
تــهــطل فـــيــهــا الــســـمــاء ورداً وعــطــراً
لــتـســقي فـيـه حـدائق الــروح وبـســاتـ

األمـل  حـــيث الـــدروب مـــفـــتـــوحـــة إلى
الـشـمس وأمـواج الـبــحـر واحلـسـاسـ
اجلــمــيــلــة وأشـــجــار الــبــلــوط والــلــوز
والـكسـتنـاء. من لم يـبكِ بيـروت فال قلب
له ومن عـاشـهــا ولم يـحـبّــهـا ال عـقل له
ــديـــنــة األلــيــفــة الـــتي حتــتــضن تــلك ا
ـــتــــمـــردّين ـــثـــقــــفـــ وا الـــغـــربــــاء وا
والــــصــــعــــالــــيـك وتــــرفع رايــــة الــــعــــز
واإلعتـراض التي لم تـتعـلّم إالّ أن تقول
"ال" وكأن حسن عبد احلـميد ح يبكي
بــيــروت يـريــد أن يـقــتــفي أثــر الـشــاعـر
اإلسبـاني الكـبيـر لوركـا الذي يـقول "أنا
الــظل الــهــائل لــدمــوعي" فــبــكى نــفــسه
وبكى بيروت البشر والشجر واحلجر.
ولعلّ أغلب قصـائد مجمـوعة حسن عبد
احلــمــيــد تـســيــر عــلى هــذا الـنــسق من
الـرهـان محـاولة تـعـميـد شـجرة الـذاكرة
ــتــراصــفــة مع الــوعي ـــعــرفــة ا ــاء ا
لـتـتـخــذ من احلـدث مُـرتــكـزاً في تـرسـلّه
الخـتــراق خـلــجـات الـشــاعـر في قــاعـهـا

وكينونتها وأفقها . 
توزعت اجملمـوعة إلى نصوص مـكتوبة
بــ عـامي  2016ومـــنـــتـــصف ?2020
وجـاءت قـصائـدها  مـسـكونـة بـهواجس
الـتـشبّث بـاحلـياة أمـام جـائحـة كـورونا
"كـوفــيـد -  "19حــيث داهم الـفــايـروس
الغـامض واخملـيف البـشر في كل مـكان
وقـد كـتب مـعظـمـها فـي عنـكـاوا (إربيل)
الـتي يقـول عنهـا "إنهـا بلـدة لهـا سطوة

احلـضـور" وفيـهـا نصـوص مـهداة
إلى زهـــا حــديــد ويــتــداخل فــيــهــا
الـشــعــر بــالــنــثــر بــرؤى صــوفــيـة
أحـيانـاً من بـغداد إلى بـيروت ومن

بيروت إلى بغداد.
لك ترجمان الشعر ... 
يتمايل مطراً    
ح تفصح ... 

 عمّا خبأت لؤلؤات الشوق
   مـن بـيـروت ... إلى بـوابــة الـدنـيـا
...!!                                     

بغداد
إن مجموعة حسن عبد احلميد "ح

ـوج... لـضـحــكـات الـقـوارب" تـنـكّــر ا
وقصـيدة  "آه ... بيـروت"  هي رسالة
ــــديــــنـــة وفـــاء وحـب إلى بــــيـــروت ا
الـعـصـيّـة الـتي سـتـنـهض مـثل طـائـر
الفينيق من بـ الرماد وحسب بابلو
نيرودا "قد يقتلون األزهار كلّها لكنهم
ـنعـوا حـلـول الـربـيع" إنـهـا كـتـابة لم 

بالروح بل بالدم والقلب والعقل.
وقال لي ب النطق والصمت 

          برزخ فيه
قبر العقل   
وفيه قبور األشياء 
ولـعل حـيـاتـنـا حـسـبــمـا يـقـول الـنِـفــري
سـتـكون أكـثـر سـقـمـاً لـوال الـشـعـر فـهو

النبع والرؤية واحللم.
{ مفكر وأديب وناقد عضو إحتاد الكتاب

خفافيش إبراهيم رسول

ـؤسـســات الـصـحـيـة  ولـتـعـرف احـد ا
عــلى حـبـيـبــته  وزمـيـلـة عــمـله الـشـابـة
اجلـمــيـلـة ((خـديـجـة ))  يــتـفـقـان عـلى
الزواج  وتـأسـيس بيت  عـلى الرغم من
غـيرة خـديجـة من هـيفـاء البـاحثـة التي
ــداعـــبــات أغـــرت  ســيف بـــالـــقــبـل  وا
اجلنسية لتـحصل على ماتريد   ألكمال
ـاجـسـتـيـر   بـحـثـهـا  ورسـالـتـهـا في ا
هـــذه الــهــيـــفــاء الــتـي ســتــســـتــمــر في
استـخدام مغـرياتهـا اجلسديـة لتحصل
عـلى مـاتـريـد  مـتـوجـة ذلك بـالزواج من
مرتضى الشخصية الهامة والثرية  في
شركـة بيع االدوية كـما سنـرى الحقا ...
أم سيف  تتزوج  بـانسان يحـبها  بعد
تــمــنع  ســيف وافـق اخــيــرا  لــتــعــيش

والدته  حياتها .
يسـأم سيف الـعمل الوظـيفي الـروتيني
ــردود  لــشــاب ـــمل وكــذلك الــقــلــيل ا ا
طـمـوح مـثل سيف  فـيـنتـقل لـلـعمل في
شركـة سيـاحيـة  آمال  ان  يحـصل على
ال واجلاه  مـلتقيا  صـديقه  وليد في ا
بــيــروت .... يــفــارق زوجــته  وبــعــد أن
يــرزقــا بــطـــفل يــنــفــصال   فــخــديــجــة
مـتـمـسـكـة بـطـمـوحـها  فـي نـيل شـهادة
اجـسـتـيـر والـدكـتـوراه  وهي راضـية ا
ؤسسات الصحية . تماما للعمل في ا
سـيف يــوجه  نـقـدا  الذعـا  لــلـصـيـادلـة
واالطــبـاء وعــمل  بــعـضــهم عــلى جـني
ـــــــال أوال  ولم يـــــــراعـــــــوا اجلـــــــانب ا
األنـــــســــاني  ســــواء فـي عــــيــــاداتــــهم
ستشفيات .(( األطباء اخلاصة أو في ا

يأكلون أرواح الفقراء)) ص136
من خـالل عــمـل (ســيف)) فـي الــشـــركــة
الــتي يــعــمـل فــيــهــا مــرتــضى  وولــيــد
يـتعرف  عـلى مـافيـات جتارة األدوية  
وحــصــولــهم عــلى األربـاح  الــفــاحــشـة
ذهلة من خلال  أبرام  عقود  جتهيز وا
عدات ؤسسات الصحية باألدوية وا  ا
 مـــقــــابل  رشى  مــــغـــريـــة ألشـــخـــاص
مـتنـفذيـن في الوزارة الـتي  لهـا  نسـبة
كـبـيــرة من مـوازنـة الـدولــة الـعـراقـيـة 
حـــتى أن هــذه الــشــركــات تــمــكــنت من
اخـتـراق  االنتـخـابـات من خالل تـمويل
ــال لــيــكــونـوا األشــخـاص والــكــتل بــا
ان  وبـالـتالي ضـمان اعـضاء  فـي البـر
مصـاحلهم  وضمـان حصـولهم على كل
الـعقـود   وكسـر شوكـة منـافسـيهم من
الـشـركــات األخـرى  انَّه صــراع عـنـيف
وغير شريف  ب مافيات التجارة على

حساب صحة األنسان
فـــاألدويـــة والــسـالح  من أهم مـــصــادر
الـــربح لــلـــشــركـــات الــتـي تــتـــحــكم في
ي  مـقـدمـة مـصـاحلـهـا األقـتـصـاد الـعـا
وأربــاحـهـا عـلـى كل  شيء   فـالـربح ثم
الـــربح ثـم الــربـح  ولــيـــذهب األنـــســان
وأحـالمه  وطـمــوحـاته الى اجلــحـيم ((
االدويــة جتـــارة رابــحـــة في كل زمــان 
واالسـلـحـة جتارة رابـحـة عـلى الدوام 
هـذا  مـاجـعل الـعـالم عـلـيه أن يـبدع في
األجتار بـهما )) ص  . 60وكذلك تهـيئة
كل الـظروف  ألنـتـعاش  هـذه التـجارة 
ـــا واذا كــــانت جتــــارة األســــلــــحــــة ر
ـــاديـــة تـــتـــطـــلب بـــعض اخلـــســـائـــر ا
والبشرية  للمتاجرين   فتجارة األدوية
هي االضمن   وبذلك فالبد من  اختراع

((أن أقـسى وأقذر الـبـشر هم  اولـئك الذين
صيـر األنسان  بالألقذر منهم يـتحكمون 
اولـــئك الـــذيـن يـــجـــعـــلــــون االنـــســـان حتت

سيطرت جشعهم )) ر59
ـضاف روايـة خفـافـيش كورونـا  من ا
ـضـاف ألـيه  هـي الـروايـة الـرابـعة وا
للـروائي الشـاب  ابراهيم رسـول  بعد
روايـــة ((احلب  الــــطـــمـــوح  طـــبـــول
الـظالم  الـعـودة الـصـادمة ))  والشك
ــة ــا  تـــكــون  ظــا انــهــا  أضـــافــة ر
تالحق  هـذا احلـيـوان الـذي لم يـنـجو
من  اتهامـات البشـر له على الرغم من
أنه أخـتـار حـيـاة األنـزواء  في كـهوف
العـزلة بـعيـدا  عن األنسـان  واليخرج
اال لـــــــيـال  ولم يـــــــســـــــبب  أي أذى ال
لالنـسـان وال لغـيـره  فهـو  اآلن مـتهم
كــونـه   مــضــيف ونــاقل   لــفــايــروس
اليـ كـورونـا  الـذي أهـلك  ومـازال ا

من البشر وشل حياة العالم .
بـطل  الـرواية ((سـيف))  هـذاالـسيف
الــــذي يــــحــــاول أن يـــــقــــطع رأس كل
ـعـوقــات الـتي تـعـتـرض الـعـقــبـات وا
طــــريــــقه لــــلـــوصــــول الى  الــــثـــرروة
والـشهـرة  مـعـتـبـرا  أن  مـفـاهيـم مثل

الـوطـن والـشــرف واألمـانــة والـنــزاهـة
ـــا  هي  مـــفــاهـــيم  تـــافـــهـــة يــجب أ
الـــتــخــلـي عــنــهـــا (( اتــغــنـى بــبــعض
الــكــلـــمــات الــتــافــهـــة مــثل  الــوطن 
الشرف  األمانة  النزاهة )) ص. 18.
في زمـن  اليـــــقـــــيم االنـــــســـــان عـــــلى  
مـايــحـسـنه من عــمل ومـا يــحـمـله  من
وطـنـيـة وأخالق وقـيم  نـبـيـلـة(( قـيـمـة
لـكه وليس مـايحـسنه  هذا رء مـا  ا
الـقــول هــو مــا يـنــطــبق عــلى احلــيـاة
الـيـوم )) ص .96ومـقــولـة (( أن تـكـون
ــارس وال نـــزيـــهـــا في مـــحـــيط  لـم  
يـعــرف لــلـنــزاهــة حــرفـا  لــهــو  عـبث
ينقلب عليك  وأنت لفي غنى عن هذا))

رص .48
فهو ابن عائـلة فقيـرة لوالد بسيط وأم
معلمة مدرسة   الوالد يقتل برصاص
مـسـلـحـ من عـلى ظـهـر دراجـة نـارية
ثـأرا لـقـتل  والــد سـيف  ألحـدهم  قـبل
سنـوات وفر هاربا مـتخفـيا  في بغداد
عـلى أمل  االفالت من الثـأر ولـكن  كان
ـرصـاد   رجل كـان سـيف ـوت بـا له ا
ـتــعـجـرف  والـدته  تـذهب يـصـفه  بـا
للـعيش في كـنف   أخوتـها  ورعـايتهم
بـعـد مـقـتل زوجـهـا  ولـكـنـهـا
تـتعـرض لألهـانة واالذالل من
قـــبل  زوجــــة أحـــدهم  الـــتي
حــــاولت  مــــراودة ســــيف عن
نـفـسه  ضـاربـة  كل احملـرمات
عرض احلائط  وعندما صدها
((سـيف)) مـثلـت دور الشـريـفة
العـفيفـة  متهـمة سيف انـتهاك
ـــا عــــرضــــهـــا وشــــرفـــهــــا  
أغــضـب اخلــال عــلــيه غــضــبــا
شديداً وضـربه ضربـا مبرحا 
فـقـررت األم مـغادرة بـيت األهل
ــسـتــقــلـة لــتـعــيش حــيــاتـهــا ا
رتبها الشهري ألعالة مكتفية 
أوالدها  بعـد قرارتركـها  بغداد
والــعــودة الـى مــديــنــة الــنــجف
قـــريــــبـــا من بـــيـت أخـــتـــهـــا  أم

((شمس)).
أكـمل دراسته لـيـتخـرج  بعـنوان
مـحـلل فـني  حتلـيالت مـرضـية 
بعـد انـتظـار مـضـني لـلتـعـي  
حــصل عــلى وظـيــفـة   في وزارة
الــــصـــحــــة  حــــيث خــــاض هـــو
وزمالئه نضاالً مطلبيا بتعيينهم
 من خالل الــتـظـاهــر وتـعــرضـهم
اء احلـار  ولكن أخـيراً لـلرش بـا
أصبح احد  منتـسبي  مختبر في
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وبـاء يـعم كل الـكــرة األرضـيـة  لـتـكـون
جتـــارة  الــلــقـــاحــات واألدويــة ومــواد
الـوقايـة  في أعـلى مسـتويـات األزدهار
واألبـــتــكـــار وحــصـــد  أرواح  وأمــوال
االشخاص  وحتى الدول نتيجة فزعها
 من هـــذا الـــوبـــاء اخلــطـــيـــر  فــكـــانت
((كــــورونــــا )). (( الــــسـالح  والــــعالج
واخملــدرات  هـذه الـثـال ثـة هي عـصب
األقـــتـــصـــاد الـــذي تـــتــاجـــر بـه الــدول

افيات )) ص.69 العظمى وا
ـا أن الطـبـقـة الـسـياسـيـة احلـاكـمة و
في الـعـراق هي طـبقـة فـاسدة وجـاهـلة
وتـابعـة ألسـيـادهـا  ومن نـصـبـهـا على
كـرسي احلـكـم   فـكـان الــعـراق أفـضل
ــــافــــيـــات وأســــهـل صــــيــــد  لــــهــــذه ا
والشركـات   والكل يعـلم مدى فضائح
ـزكـم لألنـوف والــصـفــقـات الــفـســاد  ا
ئـات األضعاف التي  تـعاقدت عـليها
ـــعــدات احلـــكـــومــة مـن األســلـــحـــة وا
ستهلكة وغير العسكرية  الفاسـدة  وا
لـيـس  جـهـاز الــصـاحلـة لـألسـتــخـدام 
ـوذجـاً واحـدًا ــتـفـجــرات اال كـشف  ا
ـــــاذجــــهـــــا فـي اجملــــال األمـــــني مـن 
والـــعـــســـكـــري  وال ((نـــعل)) عـــديـــلــة
ــوذجـا بـســيـطـا لـوزارة الــصـحـة اال 
ـــســتـــلـــزمــات ألســـتـــيــراد األدويـــة وا
الـصـحـيــة  والـشـاي بـنـشـارة احلـديـد
ـوذجـا  بـسـيـطا ـتـعـفن اال  والـتـمن ا
ــا حـصل في وزارة الــتـجـارة  ولـيس
اسـتـيراد مـولـدات كـهـربـائـيـة التـصلح
وذجا للعـمل في العراق من لبـنان اال
بـسـيـطـا  لـوزارة الـكـهـربـاء  والـقـائـمة
ـلـيارات في تـطـول  حيث الـرشـاوى با
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ـــؤســـســات تـــدمـــيـــر وتـــخــريـب كل  ا
األنـتــاجـيـة فـي الـعـراق وأســتـيـراد كل
شـيء من اخلــــارج  بـــدءا بــــالــــنــــعـــال
واليـنــتــهـي بـالــطــائــرات  نــاهــيك عن
البس البـصل والـتمر  والـطمـاطة   وا
وووو   حـيـث حتـول الـعـراق  الى بـلـد
والت والفنادق  للـترويج  للمنتجات ا
األجنـبية  فـي ظل حكم طبـقة سيـاسية
التــصــلح  ألدارة شــؤون  عــشــر طالب
في مـدرسـة كـمــا يـقـول   بـطل الـروايـة
((مـاذ أأمـل من رجـال ال يـعـرفـون أدارة
صف مــدرسي مـكــون من عـشـرة طالب
فــكـيـف  بــأدارة  بــلــد بـحــجـم الــعـراق
ومشـاكله )) ص.159ولكن الـسؤال هل
هم اليــــعـــــرفــــون ام  هم  مــــكــــلــــفــــون
ومظفون  من قـبل  اسيادهم  ومن قبل
أصـحـاب  ومـالكي الـشـركـات   لتـدمـير
األقتصاد  الـعراقي وتخريب  كل شيء

في البالد وهذامايحصل  بالفعل .??
اما القانون في هذا البلد  فاليطبق اال
على الفقـرء  حيث (( ان الذين وضعوا
الــقـوانــ وهـم أقــد جــعـلــوه مــفــصال
ومتـسعا لـيجـدوا مخرجـا وتأويال لكل
أزمـة تـواجـهـهم  القـانـون اليـتـمكن أن
يــــصل الى عــــتـــبـــة أبــــواب األقـــويـــاء
واألغنـيـاء بالـتـحديـد أمـا الفـقـراء فأنَّه
يجب أن يتدخل في كل شؤون حياتهم

)) ص.82
((حــتى الــرب يـريــدونه مــفـصـال  عـلى
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يـتـحدث سـيف حـول تـظاهـرات تـشرين
او  اكـتـوبر  الـشـبـابـيـة الـتي  انـطـلقت
عــارمـــة وفي كل مــحـــافــظـــات الــعــراق
مــطــالـــبــة بــأســـقــاط الــنـــظــام  نــظــام
احملاصصة العرقيـة والطائفية  بعد ان
شـروعة ـطـاليـبه ا لم يـتم االسـتجـابة  
في  مـحــاسـبــة الـفـاســدين  واجملـرمـ
ــال الــعـام  وتــوفــيــر فـرض وســرقــة ا
الــعـمل  لـلـشــبـاب الـذي يـعــيش بـطـالـة
مـــزمــنــة  وقـــد اجــبــرت الـــتــظــاهــرات
احلـاشدة الى اسـتقـالة احلكـومة  امال
ان يــــــنـــــصـب  رئـــــيس وزراء   ووزارة
ــتـــظـــاهــرين ـــطـــالب  ا تــســـتــجـــيب  
وحتـــاسب قــتــلــتــهم   وتــطــلق ســراح
ـغـيــبـ  والـســجـنـاء  اخملــتـطـفــ وا
ولـكـن لألسف لم تــتـحــقق أيَّــة من هـذه
الوعـود .حيث  سـجلت األصـابة األولى
بـكـورونـا في شـبـاط  ? 2020ثم توالت
وتـــزايــدت األصــابــات  وأنـــتــشــرت في
جــمـيـع احملـافــظــات  الــعــراقــيــة  وقـد
كــانت فــرصــة بــيــد الــســلــطــة  ألنــهــاء
ـا ادى الى ذوبـانـهـا الـتـظـاهــرات    
سـواء بـذريعـة الـتبـاعد األجـتـماعي أو
بــالـقـوة والــقـمع أو بــالـوعـود الــكـاذبـة
ـزيـفة   فـرفـعت اخلـيم  و  قلـعـها وا
بالشفالت  في التـحرير والنجف وبابل
والـديـوانـيـة والـعـمـارة والـبـصـرة  ولم
تــبـــقى عـــصــيـــة عـــلى الـــســلـــطــات اال
الـناصريـة  ناصريـة الفـداء والتضـحية
والــصــمــود  وهــنــاك أســبــاب عــديــدة
ألنـتـهـاء الــتـظـاهـرات  المـجـال لـذكـرهـا
ولـــيــــست هـي مـــوضــــوع الـــروايـــة ...
يـصـاب سـيف  بكـورونـا  يـعاني كـثـيرا
ـرض ((11-7-2020 بــدأت أشـعـر من ا
بــأني ال أســتــطــيع الــتــنــفس بــصــورة
طبيعية))ص  146 ذكر  تاريخ االصابة
بــالـيــوم والــشـهــر والــســنـة يــشــيـر أن
الـروائي يـشـرح  جتـربـته  الـشـخـصـيـة
مع األصــــابـــــة  بــــكــــورونــــا  يــــســــرد
ــســتـشــفى  وطـريــقـة مــشـاهــداته في ا
تعـامل الـكـوادر الـطـبيـة والـصـحـية مع
ـرضى  واحلـاالت االنـســانـيـة فـائـقـة ا
التصور في  مساندة العوائل  ألبنائها
ـصـابـ   مـنـهم  وتـقـد الـرعـاية   وا
ريض والـسهـر ليال ونـهـارا   بجـانب ا
ــا يــدل عــلى تــمــاسك رغم اخملــاطــر  
الـــعـــائـــلـــة الـــعــــراقـــيـــة حتت أصـــعب

الظروةف وأشد اخملاطر ...
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خديـجة زوجة (سيف) الـسابقـة تتطوع
ــرضى ــعـــاجلــة ومـــدارات ورعــايـــة ا
بادرة أنسـانية  كبيـرة كمثال لوجود
تفانية  في الوسط ضحـية ا النماذج ا
الطـبي والصـحي على الـرغم من وجود
ال اذج  سيئة  اليهمها سوى جمع ا
 يـتـعـرفـهـا سـيف نـتـيـجـة  ألهـتـمـامـها
اخلــاص في رعــايــته  لــكــنــهـا تــرفض
عــودتــهم لــبــعض ثــانــيــة فـقــد رســمت
طــريـقــهــا طـريق الــتــحـصــيل الــعــلـمي

اجستير والدكتوراه . العالي ا
يــــؤشـــر ســــيـف  ظــــاهـــرة  غــــايــــة في
همة ااخلطورة حيث رصد أن االدوية ا
والتي  حتقق الشفاء  للمرضى التتوفر
ـسـتشـفـيات احلـكـوميـة  والتـوجد في ا
شـافي  والـصـيـدليـات األهـلـية اال فـي ا

نــحــتــاج إلى الــفـن حــتى ال تــمــيــتــنــا
احلقيقة"

نيتشه

يُـعـرف الـشـاعـر من نـبرتـه األولى ح
يــغــتــسل بــالــضــوء في خــيـال أصــيل
مـتسـلّقـاً الغـيمـة ملـتمـساً قـمراً وردياً
بـغـواية عـ مدربّـة عـلى الـنظـر خارج
ــألـــوف حــيـث تُــعـــزف عــنــد حـــدود ا
ــوسـيــقى بـأصـوات جـداول الــرغـبـة ا
مرئية  ليشرئب النرجس واجلمال في

صهوة التشهّي واحلضور.
ـوج ... لضحكات القوارب ح تنكرّ ا
هـو عـنـوان مـجمـوعـة شـعـريـة حلـسن
عبد احلميد طلب مني أن أكتب مقدمة
لهـا ; ومع أننّي أعـرفه فـناناً وإعـالمياً
ونـاقداً ومخـتصـاً بعـلم النـفس وكاتب
قـصص لألطـفـال إالّ أنـني فـوجـئت به
شــاعــراً  لـه صــوته اخلــاص مــثــلــمــا
ـتـميّـزة بـلغـتـها لقـصـيدتـه رائحـتـها ا

ـــتـــوهـــجـــة مـــثل مـــوجـــات الـــبـــحـــر ا
ومـوسـيـقاه فـالـلـغة لـيـست مـجرد أداة
حـــسب مــارتن هـــايــدغــر بـل إنــهــا مــا
ا ـوجود" في إطـار الوجود  يضمن "ا

تمتلكه من داللة وحتقّق.
وكـان آخـر ما كـتبـه حسن عـبـد احلمـيد
وأثــار إنـــتــبــاهي قــصــيــدة إثــر حــادث
ــرفـأ في  4 آب (أغــسـطس) انــفــجــار ا
وسومة "آه ... بيروت" ح  2020وا
تــفـجــرّت حلـظـتــهـا فـي داخـله مــشـاعـر
حـــادة  بل يــــنـــابــــيع دفّـــاقــــة من األلم
واحلـــزن ذلك الـــذي يــــدفن الـــغـــبـــطـــة
والـرجاء ويـكـفّن الكـرامـة والفـرح هذا
الـــذي تــطـــايـــر حــتى غـــاب مع األشالء

والثياب.
وألنه إنسان حساس وشاعر
تدهـشه أي لفتـة إنسانـية فقـد تأثر إلى
حـــدود كــبــيــرة يـــوم جــاء إلى بــيــروت
لـلــدراسـة في جـامـعـة الالّعـنف وكـانت
دهـشته تـكبـر ساعـةً بسـاعة خـصوصاً

اخلــــاصــــة   وفـق أتــــفــــاق قــــذر بـــ
ــتـنــفــذين في أصــحــاب الــشــركــات وا
الوزارة .في حـ  أغلب األدويـة  التي
ـسـتـشـفـيـات ال تـعـطى لـلـمـرضى في ا
ـرض  المن قرالريب وال عالقـة لـها  بـا
من بعيد  وقد  ]يؤدي  قسما منها الى
ــــريض أو أصــــابـــتـه بـــعـــوق مـــوت ا
دائـم!!!  كل اجـــــــراءا  احلـــــــكـــــــومـــــــة
والسلطـات الصحية اثـبتت فشلها في
ـرض حـتى  بـلغ عدد الـسـيـطرة عـلى ا
ـرض حـوالي مـلـيون  أو ـصـابـ بـا ا
أكــــــثـــــر نـــــاهـــــيـك عـــــمن لـم  يـــــراجع
ـؤسسـات الصـحـية لـتثـبيت حـالته  ا
ـواطن الـعـراقي في أغـلب حــيث فـقـد ا
دوائـر الــدولـة الـتـي  نـخـرهــا الـفـسـاد
واالهــمــال وفي مــقــدمــتــهــا  الــدوائــر
الـصـحيـة والتـعلـيـميـة .. يشـفى سيف
ويقـرر ترك الـعمل  اخلـاص ليـعمل في
ـستـشفـيات  الـعامـة خدمـة  للـصالح ا
الـعــام ... في حـ  يــسـتـمــر مـرتـضى
ـال والـثروة وهـيـفـاء  بـاللـهـاث وراء ا
ـخــتــلف الــوســائل  ومـنــهــا  جــسـد
هـيـفاء الـذي وظفـته لتـحـقيق رغـباتـها
ال وحتـقـيق مـاتـريـد  نـعم انه عـالم ا
عـــالم الـــفـــســـاد والـــعـــهـــر والـــتـــردي
االخالقي واالنساني .. ففي هذا الزمن
( الـناس عـبيـد أو سادة الوسـطيـة ب
األثن ))رص 132. فمـا أصعب حـياة
الــــنـــاس األحــــرار الـــذين يــــرفـــضـــون
الـعبـودية واليـريـدون أ يتـسيـدوا على
الناس  بالـقوة والزيف وشراء الذ 
عـــبــــر وســـائل   رخـــيـــصـــة كـــتـــوزيع
الــبـطـانــيـات  ومــا شـابه عــلى الـنـاس
الفـقراء لكـسب وشراء اصـواتهم هذه
ـبـتـذلـة الـتي   مـن الـنادر الـرشاوى  ا
جتد انـساناً واعـياً  يـرفضهـا  ويترفع
عليها  في زمن اجلوع والبطالة. هناك
 هنة في احلـبكة السـردية  في الرواية
 فــــبـــعــــد  أن طـــلـق (ســـيـف) زوجـــته
وزمـيــلـتـه خـديـجــة لم يـتــزوج  حـسب
متابـعتنـا  جملريات السـرد والتحوالت
في حــيــاته (( أنــا الــذي ال أنــاسب أي
امـرأة وال تـناسـبـني أي امـراة ال أريد
أن أجعل لي شـريكا وأنـا الذي رفضت

أن تشاركني نفسي!)) ص135
ولـكـنه  بعـد أن يـصاب  بـكـورونا  في  
  2020 يـقـول (( زوجتي أخـذت قـطـعة
مـن الـقــمـاش وتــغـمــسـيــهـا في الــثـلج
وتضـعها عـلى جبهـتي وقدماي )) ص
  146طـبـعـا لـغــرض  تـخـفـيض درجـة

رتفعة بسبب الكورونا !!?. حرارته ا
في هــــذه الـــروايـــة  يــــغـــادر الـــروائي
أسلـوب  الـسـرد الـتسـلـسـلي اخلـيطي
ـكـان والـزمـان  يـعـتـمـد  أسـلوب في ا
الـــتـــنـــقـل من صـــورة الى أخـــرى ومن
حـجث الى آخــر  ومن شـخــصـيـة الى
ـكان آخـرى  لـيـكون حـر احلـركـة في ا
ـــتــلــقي  األمــســاك والــزمــان  وعــلى ا
بخيط السرد والربط ب األحداث ...
نالحـظ أن الــروائي  يــشـــهــد  تــطــوراً
ـــفــردة مـــلـــمـــوســـا من حـــيث  ثـــراء ا
وأسـلــوب الــسـرد   الــروائي   يــسـرد
ــتـكـلم االحـداث مــرة  بـضـمــيـر األنـا ا
وأخــرى بــضــمــيـر الــغــائـب  لـيــعــطي
لــلـراوي  الـعــلـيم  فــرصـة  لـيــنـفـذ الى

داخل الـــشـــخــصـــيــة  ويـــســتـــعــرض
حـوارها الـداخلـي ألغنـاء الشـخصـية
نقـول هذا  والنغـفل طغيـان التقـريرية
عـلى الــســرد و وأفـتــقـاره لــلــشـعــريـة
ـكـان  وفـقـر ولـلـصـورة وتـوصـيف  ا
تأثـيث الـشـخـصـية لـتـكـون   واضـحة
تلقي  وتوضيح عالم أمام ناظري ا ا
ــــــيــــــزهــــــا عـن ســــــواهــــــا من  مــــــا
الـشـخصـيـات الثـانويـة  في الـرواية 
حــتى بـطـل  الـروايــة أو الـشــخـصــيـة
المح  امام الـرئيـسيـة فهي   بـاهتـة ا

تلقي . ا
ــكـان  كــمــا  انَّ  الــروائي لم  يــعـط  ا
حقه من حـيث  التوصيـف  والتعريف
لـيـكـون عـامل  اقـنـاع  أكـبـر  لـلـقاريء

بواقعية احلدث .
كـــان أقــرب الى الــواقــعـــيــة من حــيث
ســــلــــوك الـــشــــبــــاب جتــــاه اجلــــنس
واغـــراءاته في حـــيـــاة األنـــســان  ولم
ــثـالــيـة يــنـحــو مـنــحى الـتــطـهــيـر وا
ـصطـنـعة لـلشـخصـية كـون  اجلنس ا
وأشــــــــبـــــــــاعـه  أمــــــــر هـــــــــام جــــــــدا
بالـنـسبـةلالنـسـان(( أن تصـبـر نـفسك
عن اجلــوع لــهــو شيء عــظـيـم أمـا أن
تـصـبـرهـا عن الـنـأي عن اجلـنس لـهو

شيء أعظم و أعظم )) ص.93
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كــمــا أنه كــان واقــعــيـا  فـي تـوصــيف
ســـلـــوكـــيــــات  وحتـــوالت  ((ســـيف))
اخملـتــلـفـة مــرة يـركض وراء الــشـهـرة
ال  بسـبب احلرمان  وثانـية يعود وا
الى ذاته مـنـتــصـرا لـلـقـيم األنـسـانـيـة
ــال لــيس كل شيء في فــا الــنـــبــيــلــة 
حــيــاة األنــســان ان فــقــد انــســانــيــته

وقيمه .
الــروايـة تــؤشـر نــفـســا  نـقــديـا الذعـاً
لـلطـبقـة السيـاسيـة احلاكـمة  وغـرقها
في الــفـــســاد واجلـــهل  وارتــبـــاطــهــا
ــصــيـري بــالـشــركـات األســتـغاللــيـة ا
ومـافـيـاتـهـا لـنـهب الـثـروة الـوطـنـية 
ـلموس في ـتصـاعد وا هذا الـنفس  ا
ا الـعديـد من  الـروايـات الـنـجـفـيـة أ
يدل  على تشـكل وعي جديد  مناهض
ـثـقـف لـلـوضع الـقـائم بـ االدباء وا
حفـزته انـتفـاضـة الشـبـاب التـشـريني
الذي ضـرب أروع األمثـلة في الـتحدي
ــواجـــهـــة الــفـــســاد والــتـــضـــحــيـــة  
ـــطـــالــبـــة بــاحلـــريــة ـــفـــســدين وا وا
والــعـمـل   ونـبــذ الـتــبـعــيـة لالجــنـبي
وانــهــاء حـكم احملــاصــصـة الــعـرقــيـة
والــطــائــفــيــة . كــان لالدبــاء  وعــمـوم
ـثــقــفــ والـكــتــاب حـضــوراً دائــمـاً ا
ا ومـؤثـراً في  ساحـات الـتظـاهـر / 
يــــجــــعل تـــــوصــــيف األنـــــتــــفــــاضــــة
بـاألنتـفاضـة الشـعبـية الـشامـلة شارك
فـــيـــهــا االنـــســـان الــبـــســـيط واالديب
ـــثــــقف والــــســــيـــاسـي الـــشــــريف وا
ـرأة ــسـتــقل والــشـاب والــكــهل وا وا
ـثل والـطـفل  بـشـكل غـيـر مـسـبـوق  
هـــذه الــــقــــــــــــوة وهــــذا الــــشــــمـــول
ويــذكـــرنـــا  بــتــــــــــظــاهـــرات  أهــالي
الــــــنـــــجـف  في األربــــــعــــــيـــــنــــــيـــــات
واخلــــمــــســـيــــنــــيـــات  ضــــد األحالف
االسـتعـماريـة   وتبـعيـة احلكـام لقوى

األحتالل واألستغالل . غالف الرواية

العرب (دمشق) وعضو إحتاد األدباء
والكتاب العراقي (بغداد) - له نحو 70
كتاباً في قضايا الفكر والقانون والسياسة
دني والثقافة واألدب واألديان واجملتمع ا
حائز على جائزة أبرز مناضل حلقوق
اإلنسان في العالم العربي (القاهرة -
).(2003نائب رئيس جامعة الالّعنف
وحقوق اإلنسان - بيروت ) ورئيس مجلس
قراطية (تونس)  - عهد العربي للد أمناء ا
الناشر

غالف اجملموعة 
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم 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
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ان تـفـاقم االعـتـداءات واالسـتـفـزازات
واالهــانــات عــلى مـراســلـ ومــصـوري
احملطات التلفزيونية  الذين يتولون
تغطـية وقائع االحتـجاجات الشـعبية
ــنـاطق لـيل نــهـار في الـبـرد في كل ا
ـطر. وهي اعـتـداءات شـملت وحتت ا
ــخـتـلف جـمــيع مـحـطــات الـتــلـفـزة 
تالوينها السياسية من دون وازع او
حـــــدّ أدنى مـن االخالق واالدبـــــيـــــات
. مشـرة الى ان االجتماعية والوطنية
هذه الـظاهـرة اصبـحت خطـيرة جدا
اذ بــاتت تــشــمل االعــتــداء اجلــسـدي
ـصورين وتكـسير ـراسل  وا على ا
الـكامـيـرات والسـيـارات وبلـغت حدّاً
لم يــعــد جــائـــزاً عــدم ايــجــاد حل له.
ـــواكـــبـــة الــقـــوى االمـــنـــيــة ســـواء 
ــــراســــلي احملــــطــــات او امـــتــــنـــاع
ـراســلـ عن الـتــغـطــيـة ولــيـتـولى ا
ـــعـــتــدون او رافـــضي احملـــتــجـــون ا

مــنــذ ســقــوط الــنـظــام بــعــد عــمــلــيـات
الــتـحـريــر في عـام  2003دخل الـعـراق
الى مـــرحــلــة ســيـــاســيــة جــديــدة .. اذ
اصـــبــحت الــســيــاســـة فــيه حتــكــمــهــا
مــجــمـــوعــة احــزاب بــعــد ان كــان بــلــد
احلـــــزب الـــــواحـــــد ... ومـع ارتـــــفـــــاع
ــقــراطــيـة ــطــالــبــة بــالــد االصــوات ا
وحـريــة الـتــعـبـيــر عن الــرأي ... وبـعـد
مرور  17عاما عـلى التغـيير الـسياسي
في الـعـراق فـان حـريـة الـتـعـبيـر الزالت

مقيدة ومجرد حبرا على ورق . 
الـتهـديد وتـقيـيد احلريـات في الـتعـبير
عـن الـــــــرأي يـــــــشــــــمـل االعـالمـــــــيــــــ
والصـحفـي بـشكل رئـيسي كـونهم من
يحملون على عاتقهم مسؤولية ايصال
ية نـظمات الـعا اصوات الشـعب الى ا
ــمــارسـات الــســلــبــيـة الــتي و فــضح ا
قـراطيـة. وقد تمـارس حتت غـطاء الـد
اشــار اخـر تــقــاريــر مــرصــد احلــريـات
الـصحـفـية في الـعـراق الى انه في اخر
ـا يـتـعـرض له الصـحـفـي احـصـائـية 

في الـــعـــراق تــبـــ انه  قـــتل  ((61
صـــحـــفــيـــاً و مـــعــاونـــاً اعالمـــيــاً و 
اختـطاف ( (23قد قـتل اغـلبـهم ومازال
فـقودين منهم ( (6صحفي في عداد ا
الى جــانب اسـتـهــداف عـشـرات اخـرين
كـانـوا قــد جنـوا من عـمــلـيـات اغــتـيـال
مــنــظـــمــة وتــعــرض (  (24صـــحــفــيــاً
العـــتــداءات مــخــتــلــفـــة مــنــهــا احــكــام
بـــاالعـــدام من  قـــبـل مـــحــاكـم تـــابـــعــة
جلماعات متطرفة دون حتقيق القوات
االمـــــنــــيـــــة في اي مـن هــــذه االحــــداث
لتـسليط الـضوء عمـا تتعـرض له حرية
الـرأي واالعالمـي فـي العـراق اجـريـنا
عدة لقاءات مع اعالميـ البعض منهم

هجر خوفا .  هرب بعائلته الى ا
تــقـول االعـالمـيــة (ر. م ) والـتي طــلـبت
عــــدم الـــكـــشف عـن اســـمـــهـــا .... لـــقـــد
تـعــرضت الـى تـهــديــدات مــبــاشـرة من
جـهــات لـديــهـا مـيــلـيـشــيـات مـســلـحـة
وكـانت تـهــديـداتـهـم مـخـيــفـة جـدا وقـد
قمت بـابالغ اجلـهات احلكـوميـة لكـنهم
لـم يـبــدوا اي تـعــاون يــذكـر لــذا قـرر ت
ا ترك منزلي مع افراد عـائلتي خوفا 
قد يـطالنـا لو بقـينـا في منزلـنا اذ نحن
اليوم بـنظر اولـئك خونة ومـجرم كل
ذلك كـوني عـبـرت عن رايي وراي اغـلب

ابناء الشعب العراقي .
امـا مـنـار الـربيـعي االعالمـي في احدى
ـــؤســـســات االعـالمــيـــة فـــقـــد أكــد أن ا
نـفـلته أصـبحت ـسلـحـة ا ـليـشـيات ا ا
واقـــــعـــــاً ســــيـــــاســــيـــــاً في الـــــعــــراق

فاصل مـهمة وبات بـعضهـا يتحـكم 
ـليـشـيات في الـدولـة. اذ تمـتـد أذرع ا
نفلته لتأديب كل من يقترب سلحة ا ا
ــنـيــعــة وإن لم يــنـفع من أسـوارهــا ا
الــــتـــأديـب فـــالـــتــــصـــفــــيـــة مــــصـــيـــر
مـحــتـوم".واكـد انـه تـعـرض لــلـتــهـديـد
بــالــكــتـــابــة عــلى بــاب مــنــزله عــبــارة

مطلوب دم .. 
ويـضـيف قـائال ان انـتـقـاده كـان وسط
نـقـاش مع مـجـمـوعـة من زمالءه وكـان
مــجــرد تــعــبــيــرا عن رأيه خــاصــة مع
وقـراطيا اعتـقاده بان الـعراق بـلدا د
لكنه فـوجيء بتهـديد مبـاشر على باب
مــنـزله لـيـسـتـيــقظ صـبـاحـا عـلى رعب
الـعـبـارة الـتي تـمـثل تـهـديـدا صـريـحا

بقتله وافراد عائلته 
وحتدث لـنـا عن رحلـة الرعب عـلى حد
قـوله الـتي عـاشـهـا بـعـد هـذا الـتـهـديد
حيث هرب هـو وعائلـته الى كردستان
الــعـــراق لــكــنـه كــان خــائـــفــا من عــدم
ــكن الــوصــول كـــونه ال يــعــلـم مــتى 
لـهـوالء ان يصـلـوا الـيه وعائـلـته لـكنه
تـــمــكـن من الــوصـــول والـــتــخـــفي عن

االنظار حلد االن 
من جـهــته حتـدث لـنـا الـصـحـفي امـ
االسـدي عن االعـتقـال الـذي تـعرض له
ـظـاهـرات االخـيـرة عـقـب مـشـاركـته بـا
ـا ــقــطع في هــاتــفه  عــنـد تــصــويـره 
تـــــفــــعــــله االحـــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة

 . تظاهرين السلمي با
r Ë V

وفي اعــتـداء آخـر تـعــرض الـصـحـفي
مـــحــمــد الـــوائــلي  لـــلــسب والـــشــتم
والتحقـير من قبل جهـات غـر معروفه.
وقــــال إنـه "أثــــنـــــاء حــــضـــــوره احــــد
ـــؤتــمـــرات بــدعـــوة شـــخــصـــيــة من ا
ــوتـمـر وبـصــفـتي صـحـفي مـنـظـمي ا
بــبــعض احلـــضــور فــجــاءه قــام احــد
احلـضـور عـلى مـا اضن مـديـر عام في
وزارة الـثـقـافة وأخـذ يـصـرخ بـصوت
عـــــالـي وعـــــلى مـــــرأى ومـــــســـــمع من
احلـضـور الـذي يـقـدر عـددهم بـحوالي
  300شخص وقال بعض الكلمات
التي فيـها شتم وذم وحتـقير دون اي
مبـرر او مقـدمات ثم طـلب حراسه منـ
ـغـادرة فأخـبـرتـهم أنـ احضـر بـصـفة ا
رسميـةأشار إلى انهـا االعتداءات على
الـصــحـفـيــ تـعــكس وجـود ســيـاسـة
ــنــهــجــة لـدى الــســلــطــة وأركــانــهـا
النـتـهـاك حـريـة العـمل اإلعـالمي وعدم

وضع أي اعتبار للصحفي. 
فـ حـن اـــدت ( اسـتـبـرق مـحـمـد عـمـر )
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انتـقدت فيـها التـعصب الـديني وشكل
الـنـظــام الـسـيــاسي تـفـاجــأت بـانـواع
الـتــهــديـدات الــتي طــالـتــني امــا عـلى
صفحـتي الشخـصية عـلى الفيس بوك
او عـن طــــريـق اصـــــدقــــاء لـي جــــاءوا
يـنصـحوني بـاالبتـعاد عن الـكتـابة الن
هنـالك من يتـربص بي العتـبارهم اني
قـد مـسست خـطـوطـهم احلمـراء   كـما
تلقـت اتصاال هاتـفيا من احد اجليران
ابــلـغـنـ بـأن مـجــمـوعـة من األشـخـاص
كانوا يـستقلـون سيارة مـضلله جاءت
إلى مـنـطـقـة سكـنـاـ في بـغـداد وحترت
عـن مـوقع دارـ بــالـضــبط مـشــيـرا إلى
أنه ال يـسـتـبـعد أن تـكـون اجلـهـة التي
اســتـفــسـرت عــنه تــتـبع مــيـلــيـشــيـات
مسلحة كانت تروم خطفه أو اعتقاله.
واســتـــطــرد قـــائال : شــكـل هــذا االمــر
هـــاجس خـــوف لـــدي عـــلى عـــائـــلـــتي
كن عمله في فالقـتل اصبح اسهل مـا

العراق من اجل تكميم االفواه . 
وب ان مـا يحـدث في العـراق هو امر
مــحـــزن جــدا فــالـــكــلــمـــة هي اضــعف
ـكن ـان فــاذا  تـقـيـيـدهـا كـيف  اال

لنا العيش اذا ..
واــد أن عـدد الصـحـفـي الـذين قـتـلوا
في العراق على يد مسلح مجهول
واجلـــهـــات احلــــكـــومـــيــــة والـــقـــوات
األمـريكـية خالل تـواجـدها في الـعراق
بـلغ قـرابة  460 صـحـفـيـا مـوزعـ ما
بـ مــراسـلــ ومـذيــعـ ومــصـورين
ومــحــررين الفـتــا إلى أن أيــا من هـذه
اجلـــرائم لم يـــقـــدم مــرتـــكـــبـــوهــا إلى
الـقـضـاء ولم تـكـشف احلـكـومـة نـتائج
الــلـجــان الـتــحـقــيـقــيـة الــتي انـبــثـقت

بشأنها.
WOLK  UO ¬

وشــدد عــلى ضــرورة ظـل اإلعــتـداءات
الــــوقــــوف بــــوجه هــــذه اإلعــــتـــداءات
ومحاولة احلد منها باآلليات السلمية
ـرحلة تقل والقانـونية بغـية الوصول 
فـيـهـا خـطـورة البـيـئـة الـصـحـفـيـة في
العـراق. واشاد بـدور مرصـد احلريات
الـــصــحـــافــيــة الـــذي يُــعـــد أحــد أبــرز
نظمات العاملة في مجال الدفاع عن ا
حـرية الـصحـافـة في العـراق اذ  أعلن
ــــاضي عن في  22من اوغــــســــطـس ا
إعـــداده "قـــائــــمـــة ســـوداء بــــأســـمـــاء
سـؤولـ احلكـومـي الـسـياسـيـ وا
اني العـراقي الذين يعتدون والبر

 ." هم أو حماياتهم على الصحفي
و تُعتـبر هذه اخلـطوة التي قـامت بها
نظمـة  العراقية هي األولى من هذه ا
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ـديـنـة التي منـذ الـصـغـر عشـقت بـغـداد وجـمال تـلك ا
تغفو عـلى دجلة اخلـير  عشقـتها بـكرخها ورصـافتها
بأزقـتـهـا واحيـائـها وفـتـحت عـينـي على مـنـطـقة الـبـياع
اجلميلة انـذاك حيث بيت خالي عـبدالعزيـز عندما كنت
طفـال تصـطـحـبـني والـدتي الى بـيت اخـيـهـا ابـو علي 
ومن خالل بـغـداد عــشـقت الـعـراق رغـم كل صـفـحـات
االلم التي عشتها في حيـاتي ونكبات العمر من حروب
وحــصـــار ظــالم وفـــراق االحــبـــة  وال اعــرف مـــالــذي
ينـتـابني عـنـدما يـعـزف النـشـيد الـوطـني فبـدون شـعور
تبدأ دمـوعي تنهـمر محاوال فـاشال اخفائـها خجال من
احلاضرين فبمـجرد ما ان يعـزف النشيـد الوطني تمر
صور شـهـداء العـراق امـام عيـني واتـذكر تـضحـيـاتهم
ـعمورة متـمنـيا ان يكـون العـراق اعظم بـلد عـلى وجه ا
ـلكه هـذا البـلد من خـيرات وطـاقات بـشريـة وفعال ا 
كـان الــعــراق رمح الـلـه في االرض وجـمــجــمـة الــعـرب

سلم وفيه كل خزائن االرض . وا
ان تعلمنـا ونحن اطفاال صـغار ان حب الوطن من اال
وان نبـذل الـغـالي والـنـفيـس من اجل ذلك الـوطن الذي
احتضن ضحكاتنا واالمنا وجثث احبتنا وشهدائنا .
قالها السـفير الفـلسطيـني واعلنهـا صراحة ان القدس
حـــررت اربع مـــرات في الـــتـــأريخ بـــقـــوات قــادمـــة من
العراق وان انتصـار غزة هو نصر لـبغداد احلضارة 
وهنـا يـجب ان نـقف كعـراقـيـ وقفـة رجل واحـد فـهذا
ـر مرور الـكـرام ولن يسـكت اعداء الـعراق الكالم لن 
عن كل هذا وسـيـعمـلون لـيل نـهار عـلى تدمـيـر ماتـبقى
من عـــراقـــنـــا اجلـــريـح ويـــجب ان نـــرص الـــصـــفـــوف
حكومات وشعب وان نضع خالفـاتنا جانبا خالل هذه
ؤمرات قد حيكت الفترة العصيبة من تاريخ العراق فا
ضد عراقنا اجلريح سائل الباري عز وجل ان يحفظ
العراق وشعبه العظيم وان يبقى العراق واحدا موحدا
وان من احـتـلـو الـعـراق سـيـزولـون الى مـزابل الـتـاريخ
شأنهم شأن من احتلو بالدنا في سابق الزمان . 

رغم خالفنا مع نـهج البـعض اال اننا نـؤكد عـلى العمل
بيد واحدة من اجل العراق ومستـقبل اجياله فكلنا في
مـركـب واحـد واذا ال ســامح الــله مــا تـعــرض الــعـراق

خلطر الطامـع واحلاقدين وجب
علينا شرعا ان نـدافع عن حبيبنا
العراق وان ال يـأتي يوم نـندم فيه
عــــــلـى وطن االنــــــبـــــــيــــــاء و وطن

احلضارات .
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ــشـاريع بـدأت الــعــاصـمــة بــغــداد مـرحــلــة ازدهـار بــا
اإلستراتيجية العمالقة "السكنية والترفيهية واخلدمية"
ؤمل رؤية ألقها خالل السنت قيد التنفيذ والتي من ا
القـادمـت أو أكـثر بـقـليل ومـن أبرزهـا مشـروع مـبنى
ـركـزي الـعـراقي اجلـديـد الـذي صُـمم بـلـمـسـة الـبـنك ا
ـيـة" ـعـمـاريـة الـعـراقـيـة  "الـعـا ـهـنـدسـةا سـاحـرة من ا
الـراحـلــة زهـا حــديـد في الـعــمل األول اخملـلــد لـهـا في
العـراق حيث تـمـيزت أعـمـالهـا باجتـاه مـعمـاري حديث
ــعـروف بـاسم في جـمــيـعـتــصـامـيــمـهــا وهـو االجتـاه ا
يـة والذي تـعـد حديـد أحد رواده التـفكـيـكيـة أو التـهـد
بعد بروزه في عام 1971 وهو اجتاه ينطوي عليتعقيد
عال وهـندسـة غيـر منـتظـمـة كمـا إنهـا كانت تـستـخدم
احلديـد في تصـامـيمـهـا اعتـماداً عـلى حتـمله لـدرجات
ـا مـكَّـنـها من كبـيـرة من األحـمـال و الـشـدوالضـغط 
تنفيـذ تشكيالت حـرة وجريئة في جـميع أعمالـها وكما
ـركـزي هـو احلـال في االنـحــنـاءات في بـنـايــة الـبـنك ا
وهذهاالنحنـاءات تشكل جمـالية و حتدٍ كبـير في البناء
وهـذا لــيس بـصــعب عـلـى حـديــد  "مـلــكـة االنــحـنـاءات
الهندسية " كما لقبتها صـحيفة "الغارديان" البريطانية
ـعمـــــــــاريّـة األولى الـتي حتصل  إن علـمـنا إنـهـا   ا
ـعمارية عام 2004 على جائزة بـريتزكر في الـهندسة ا
وبــريــتــزكــر هــذه في قــيــمــتـــــــــهــا تــعــادل نــوبل في
الهنـدسة. الـبدء بتـنفـيذ مـبنى البـنك في شهـر كانون
الثـاني/ 2018م ن قبل شـركـة داكس األذريـة الـتـركـية
شـركة وبالـتنـسيق مع فـريق ثالثي (مكـتب زها حـديد 
ركـزي ) يقع استـرالية اسـتشـارية  فـريق من البـنك ا
ـبـنى في الـعـاصـمـة بــغـداد عـلى ضـفـاف نـهـر دجـلـة ا
وعـلى مــسـاحـة مـن األرض تـبـلغ 19000م 2وبـارتـفـاع
 170م  ويتكون من  37طابقا من ضمنها  3طوابق
بـنى اجلديـد بتـصمـيمه الـفريد تـاز ا حتت األرض و
كان وأساس الذي ينبثق مـنمنظـر نهر دجلة احملـيط با
تشـكـيل مـدينـة بـغـداد إضافـة لـكـون نهـر دجـلـة طريق
ـياه احلـيـوي لسـن جتاري رئـيس لـلمـدينـة ومـصدر ا
ـؤسسـة مهـمة قـر الرئـيس  طويـلة  وعـلـيهـفقـد حـدد ا
ووطنـيـة للـتـمكـ في أداء وظـائـفه التـشـغيـلـية احلـيـوية
وتـــعـــزيــز دوره فـي خـــدمـــة االســتـــقـــرار والـــتـــنـــمـــيــة
قر والنمواالقتصادي في العراق  كـما ينقل تصميم ا
ؤسسة: الصالبة اجلديد القيم األساسية لـقلب عمل ا
واالسـتـقـرار واالسـتـدامـة  اذ تـنـعـكس هـذهـالـقـيم في
األهـمــيـة الــتــاريـخــيـة لــلـنــهــر الـذي يــقف عـلــيه الــبـنك
ـــركــزي. حـــيث يـــتـــضــمـن مــبـــنى الـــبـــنك  (قـــاعــات ا
ـؤتــمـرات ومـكـاتـب  خـزائن لـلــعـمـلـة لالجـتـمــاعـات وا
والـذهب ونــصب تـذكـاري لــلـمـعــمـاريـة الــعـظـيــمـة زهـا
ـا لـهـا ويـشـمل أيـضـاً مـسـاحـات خـضراء حـديـدتـكـر
بـنـى ترتـفع ومـواقف لـلـسيـارات ) وقـد بـدأت مالمـح ا
ـتوقع يومـاً بـعـد يوم وبـواقع طـابـق في الـشـهـر  منـا
الوصول الى أعلى نقطة لهيكل البناية نهاية هذا العام
 لتزين الـعاصـمة وتـعيد ألـقهـا وتسـر أنظار سـاكنـيها

وعشاقـها وتـسكُت بـعضـناقـديها
أمـل في مــنــتـصـف عـام 2023 
ـــزيـــد من الـــتـــقـــدم واالزدهـــار ا
لعراقنا العـظيم وبغداد على وجه

اخلصوص.

نـوعــهــا إذ تــبــرز من خاللــهــا مالمح
تـقــنـ عـمل الــدفـاع عن الــصـحــفـيـ
ُـدافـعة وحـقـوقـهم بـعد  17سـنـة من ا
بـنـية عـلى أساس الـضغط اإلعالمي ا
سـلـحة عـلى الـسُلـطـات واجلمـاعـات ا
والـدينـيـة التي تـرتكب إنـتـهاكـات ضد

 . الصحفي العراقي
قال الـصـحفـ و االعالمـ لـث الـسراـ انه
تــعـــرض لالعـــتــداء مـن قــبل الـــقــوات
االمـنـه من دون اـ مـبـرر سـوى انه كان
ــظــاهـرات يــقــوم بـعــمــله بــتـغــطــيـة ا
اجلــاريه في الـبـالد". حـيث يــؤكـد بـأن
"االعــــتـــداء جــــرى من دون اي مــــبـــرر
وبـدؤوا بــالــشـتـم مـحــاولــوا ضـربي 
واضــاف ان هــذه االعــتــداءات لم تــكن
االولى من نـوعهـا فان مـسلل االعـتداء
مـســتــمـر شــمل قــنـوات عــده وبـ أن
الـــــقـــــنـــــوات الــــتـي  تــــهـــــديـــــدهــــا
واسـتــهــدافـهــا اتـهــمت بــأنـهــا كـانت
مـســانـدة ومـحــرضـة عــلى الـتــظـاهـر
وبـعـضـهــا تـبـنت خـطـابــا حتـريـضـيـا
عــالــيــا عــلى حــد االهــتــمــام وبــعض
ا ذكـرت رموز سياسية أو القنوات ر
ديـنيـة أو جهـات نافـذة في الـبلـد لذلك

تعرضت لهكذا تهديد.
نـفذة لـلهـجمات وعن هويـة اجلهـات ا
الــتي اسـتـهـدفت الــقـنـوات اإلعالمـيـة
ح إلى أن التـحقيـقات تفـيد بأن هذه أ
ـا اجلــهــات من غــيــر احلــكــومــة ور
ـنفـذون من جـهات ـسـلحـون ا يـكون ا
مـتــنــفــذة ولـهــا مــصـالح فـي الـوضع
الـــعـــراقي الــــســـائـــد وال تـــخـــدمـــهـــا
التـظاهـرات ومن يسـاندهـا ويحرض

على التظاهر.
هل سنـرى اعالما مـستـقل مسـتقبال فـ

العراق ?!
واخيـرا فـ الوقت الـذي نتـطلـع جمـيعا
فـه لـصـحـافــة عـراقـيـة حـرة مــسـتـقـلـة
تمارس في وطن امن خال من االرهاب
وتـعدديـة اعالميـة ومـهنـية وسـياسـية
وثـقـافـية تـتـعـايش بـسالم ووسيـلـتـها
في الـــتــفــاعـل احلــوار وتــقـــبل الــرأي
والــراي االخــر نالحظ ســيــادة الــقـتل
ن واالزاحــة بــالــوســائـل الــقــصــريــة 
يـخـالف االخـرـن بـالـرأي لـتـكن وسـائل
االعـالم  وســيـــلــة لـــنــشـــر الــتـــســامح
والــــسـالم االجـــتــــمــــاعي والــــتــــوافق
والــتــقـارب ولــيس وســيــلــة لــتـاجــيج
مشـاعر الغـضب والكراهـية واالنغالق

وهذا مانتمناه بالفعل.
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الــــريـــاح الـــهــــادئـــة  هـــذا الــــشـــعـــر
ـــا أشــعــة الـــشــمس بـــخــصـالته كــأ
الــذهــبــيــة الــتي تـــتــخــلل في عــيــون
الــراغـــبــ الى الـــدفء  وكــذلك هــذا
الــشـعــر األصـفــر الـبــهي يـتــخـلل الى

عيون احلساد ... ومااكثرهم ! 
ويتخـلل الى عيون الـنبالء أمثالي ...

وما أقلّهم !
الجتـد فـي هـذه الـفـتـاة اال الـرقـة  وال
تـرى في خـلـقـهــا غـيـر الـدقـة  تـعـالى

الله في خلقه عما يصفون .
رأيتها ذات يوم وقد آسرت قلبي رغم
قــوته  وسـرقت عــقـلي رغـم حـيـائي 
نـظـرت اليـهـا ولم يـدر في خـلدي ذات
يـوم اني سـأعـشـقـهـا عـشق قـيس الى
لـيـلى  بل لم يـخــطـر بـبـالي انـهـا من
مكن ان تلفت انتباهي اصالً  ليس ا
النها التـستحق االلـتفات الى جـمالها
الــســاحــر  بل ألني ذو حــيـاء ودين 
عـلى انه مرت بي خالل سـنيّ حـياتي
نساء كثيـرات  لم انتبه إلحداهن أبداً

ثل هذه األمور . ألنني الأهتم 
لكن القـدر شاء ان يفـعل مالم يكن في

حسباني أصالً .
ح كنت ألتقي بتلك احلوراء    كنت
أجتـنـب كـثـيـراً أن تـكـون عـيـوني  في
عـــيـــونـــهـــا  وان تــخـــتـــلط نـــظـــراتي
بــنــظــراتــهــا  ال لــشيء اال ألني أمــام
أنـــثـى ســـاحـــرة اجلـــمـــال أحــاول ان

أبتعد عنها ما استطعت .
وهي عـلى الـرغم من سـحر جـمـالـها 
وحالوة طــــبـــعـــهــــا إال أن الـــعـــفـــاف
يــســـتــرهــا من كـل جــانب  واحلــيــاء
يــحـــوطــهــا من كل زاويـــة  فــلم يــكن

األمـيـرة هي شـهـرزاد بـغـداد ... تـطرب
اجلــمــيع بــكــلـــمــاتــهــا وإن صــمــتت 
وتـستـحـوذ على قـلـوبهم وإن سـكتت 
ـة لـلــود   وخـيــر جـلــيـسـة خــيـر نــد

للسالم .
وجـههـا يوحي لك بـعالم الـطفـولة وان
كـبـرت  وتـقاسـيم وجـهـها التـخـلو من
الـرجــوع الى ذكـريــات الـصـغــر  فـهي
بحد ذاتها عالم مليء بالبراءة والنقاء

 عالم يكاد يخلو اال من امثالها .
وح تنـظر الى هذه الـفتاة الـصغيرة
بـقـالـبهـا  الـكبـيـرة بـروحهـا  جتـد ما
كــنت تـســعى الـيه في شــبـابك  وتـرى

فيها ماكنت حتلم به منذ صغرك .
ـها ـكن وصـفـهـا اال بـاألنـثى فـمـعـا ال
جــمــيــعـا تــوحي بــتــلك األنــوثــة الـتي
جتـعل من الـرجل أسـيــراً لـنـظـراتـهـا 

أســيــراً لـقــلـبــهــا  رغم مـاتــمــلـكه من
الـبـراءة الـتي تـغـطـيـهـا من أمّ رأسـها

الى أخمص قدميها .
لوءة قليالً إنها حوراء ... طويـلة  
 أنـيــقـة  ذات عــيـنـ خــضـراوين  
ووجـنــتـ مـتــوردتـ من صــنع الـله
الــــــذي أتــــــقن كـل شيء خــــــلــــــقه    
وشـفـتـ نـديــتـ هـبـة الـرب إلـيـهـا 
وحــاجـبـ كـأنـهـمـا هالالن في بـدايـة
شــهــر عــربي  واســعــة احلــدقــتــ 
نـاعـسـة األجـفـان  طـويـلـة الـرموش 

ناعمة اخلدين  وأصابع  رقيقة 
وأكف ّ  بـيضـاء  وراحـة كفّـهـا كأنـها

صفحة ملساء .
شــعــرهــا ذهــبـي مــنــســرح تــتــطــايــر
خصالته بـ نسائـم الربيع  وكـأنها
سـنـابل الـقـمح الـصفـراء حـ تـهـزها

أنـيق جـداً فـاقت صـاحبـاتـهـا جمـيـعاً
في ذلك    بـل وفـاقت كل الــفـتـيـات  
فـكـانت األنـاقـة قــريـنـتـهـا في كل يـوم
ملفوفة بزي العفاف واحلياء  فكانت
األلـوان الـهادئـة هي الـسـمة الـسـائدة
ـلــونـة فـي أزيـائــهــا  فـقــمــصـانــهــا ا
وبنطالهـا هو االخر   لم تكن صارخة
ابـدا  فــلم تـتــعـمــد ان جتـذب انــظـار
اآلخـرين اليـها بـهـذه االلوان او بـهذه
ـوضـة او تــلك  لـكن االنـظــار كـلـهـا ا
كــانت تـنــجـذب الـيــهـا بــالـفـطــرة لِـمـا
ألناقتها أثر كـبير أمامهم  السيّما ...

أنا .
نعم ... أنا  .

ـكن لها ان راة األنيـقة هي التي  وا
تفرض نـفسهـا على اجلميع وذلك الن
ـراة شيء مـكـمل لـهـا اضـافـة أنــاقـة ا
الى جمالها الفطري وعفتها وحيائها

.
كـــنـت اتـــابع عـن كـــثب هـــذه االلـــوان
اجلميلة التي تلف جسدها الرشيق 
وكـنت اشـفق على نـفـسي كثـيـرا ح
اراهـــا بــأنـــاقـــة األمـــيـــرات  ومـــيس
الـظبـاء في مشـيـتهـا  فقـد كان الـلون
األبـيض او األصفـر يجـذبانـني جداً 
او الـلـون الــرمـاني او الـبــنـفـسـجي 
كـانت كـلـهـا الـوانـاً راقـيـة جـداً هـادئة
ولــــيـــــست صـــــارخــــة  كـل ذلك كــــان
يـجعـلني أتـابـعهـا باسـتمـرار  وأندب

نفسي التي تعلقت بها كثيراً .
لقد أحببتها حقاً ... 

ــوت او بل ... لــقــد عــشــقــتــهــا حــد ا
اجلنون .
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ــقـــدور  رجل فـي األرض كــلـــهــا أن
تتـأثر هي به  أو ان يجـلب انتبـاهها
إلــيـه  ألنــهـــا فــتـــاة لــيـــست كـــبــاقي
الــفــتـيــات  فــتـاة لــهــا دين  وعــفـة 
وطـــهــارة  وقـــد تـــربت عـــلى اصــول
ــة دون ان تــخـدش عــائــلـتــهــا الــكـر
صـفــحـتـهم الــبـيـضــاء بـخـدش طـوال

عمرها .
ولم يـــــدر بـــــخـــــلَــــدي ذات يـــــوم أني

سأعشقها ... 
ألني لم أكن أفــكـر بـالـعـشق  ولم اكن
احمِل نـفسي عـليه  ورغم انـي شاعر
ولـديّ من الـرومـانـسـيـة مـاتـكـفـيـني 
لــكــني لم افــكــر بــالــعـشـق ذات يـوم 
حتى دخـلت األميـرة حيـاتي  فدخلت
قلبي  من اوسع أبوابه واستقرت في
سـويـدائه  فـعـشـقـتـهـا عـشـقـاً لم أكن
قــادراً عـــلى وصــفه حــتـى لــنــفــسي 
وكــنت عـاجـزاً جــداً عن أن أصف لـهـا
مـــايـــخــــالج فـــؤادي من حـب كـــبـــيـــر
جتـاهـهـا  ومن شـعـور لم اجـد مـثيالً
له بـــــ اقـــــراني مـن الـــــرجــــال  وال

أقرانها من النساء .
إنه عشـق فاق كل عـشق  النهـا امراة
قدوري فاقت كـل النـساء  فلـم يعـد 
ان اشــــرح مــــا يــــجــــوس قــــلــــبي وال
ـقـدوري ان اعرض مـا يـنـتـابني من
احسـاس عمـيق حلب بدأ ولن يـنتهي
ذات يـوم  ولم اكن أسـتـطـيع إظـهاره
ألحــد خــوفــاً عــلـيــهــا من عــاذالتــهـا 
وخــوفـاً عــليّ من أتـرابـي من الـرجـال
الـذين لـن يـتــركــوني بال حــسـدٍ  الني
حصلت على هذه اجلوهرة الثمينة .
واألمــيــرة  ... حــســنــاء  ذات مــلــبس

ـانظن واكـرر احليـاة قـصيـرة اقـصر 
فالداعي للمضـيعة فيأتي يـوم نتحسر
فـــيه عــلى كـل مــافــوتــنـــا من حلــظــات
اليـنـفع مـعهـا الـنـدم واالاحلزن  إذهب
ي مــــواهـــبك لـــكـن التـــنـــسى إعـــمل 
عـــايـــلـــتـك وزوجـــتك مـن كل ذلك  في
ـقـال لــيس ضـعـفــا مـنـهـا كي نـهــايـة ا

وتـــقــاســمت مـــعك هــمـــومك وافــراحك
الداعي بــهــدر الـــوقت إلرضــاء نــفــسك
فــقط  تــنـويـه غـالــبــيــة االزواج الـذين
يــجـــلـــســـون عــلـى مــواقـع الــتـــواصل
االجـتـمـاعي بـكثـرة لـديـهم إدمـان ليس
ـكن امن يـكـون الـبـعـض يـحاول اال و
الهـرب من الواقع الـذي يعـيشه  احلل

هو ان تسـعى جاهدا
الـى خـــــــلق جـــــــووو
إيجابي لـعايلتك ولك
كان تذهب في نزهه 
او تغير من روتينك 
كان تمارس الرياضة
مـع زوجــــــــــــــــــتـك او
تـعـمالن شى حتـبانه
ســـويـــا كـــان يـــكـــون
حتــــضـــيـــر طـــبـــخـــة
جـــديـــدة او اخلــروج
مـعــا  فـكـسـر حـاجـز
ـلل بـ يديك انت  ا
اقــول بـ يــديك انت
النك مـن تــمــلك زمــام
االمـــــور وانت قـــــادر
عـــلى إســـعـــادهـــا او
جــعــلــهــا تــعــيــســة 

تـصـمت فلـصـمتـهـا غايـة وغـايتـها هي
عـايـلـتـهـا وزوجـهـا وكـيـفـيـة احملـافـظة
عـلى الـبيت ..فـلـعقـالـتهـا وحتـملـها كل
اآلحـتـرام واإلمـتـنـان ...تــمـنـيـاتي لـكل
االزواج باإلستمرار والسعادة االبدية 
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او حــتى الــبــلــوكــر التــعـد والحتــصى
...كمية السفاههة والإلخالقية الحدود
لـهـا ولـكي الاعـمم اقـول اال مـانـدر ربي
هــنـــاك من يــســـتــغل وقـــته بــالـــتــعــلم
هارات فالبأس في طالعة وتنمية ا وا
ذلك لـــــكـن أيــــضـــــا لـــــكن شـى حــــدود
التــســرفـوا وقــتــكم في الــتــفــاهـات بل
إســتــغــلـــوا كل حلــظــة في عــمل امــور
جـيدة تـخدمـكم وتـخدم مـحبـيكم  فـلو
رجعـنـا قلـيال لـلـخلف وقـتـرنـا حيـاتـنا
الـسـابـقـة بـالالحقـة لـو جـدنـاهـا اجمل
بــكـثـيــر بـعــفـويـتــهـا  بـلـم الـعـايالت 

جالستهم ومشاركتهم احلديث .
Àb « ÊUO

 احيانـا من كثر مـااصبحنـا كالروبوت
سـنـبدأ بـنـسـيـان كـيـفـيـة الـتـحدث الى
بـــعـــضـــنـــا الــبـــعض  بـــعض االزواج
اليـدرك االهـمـيـة الـقـصـوى لـكل مـاذكـر
لـكن حـتـمـا اآلنـسـان حـ يـفـقـد الـشئ
يــدرك قـيــمـته حــيـنــهـا يــكـون قــد فـات
االوان وفـوتـنـا عـلــيـنـا اجـمل حلـظـات
الـعـمـر الــتي التـعـوض  كـي التـتـفـاقم
ـشـاكل االكـبر حـاالت سـوء الـتفـاهم وا
من ذلـك عـلـيك عـزيـزي الـزوج ان تـهـتم
بــاإلنــســانـــة الــتي شــاركـــتك احلــيــاة
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االحــــتـــجــــاجــــات نــــقل حتــــركـــاتــــهم
بـــانـــفـــســــهم. واضـــافت  إن الـــعـــراق
يــتـصـدر ومـنـذ ســنـوات الئـحـة الـدول
األكـثـر فـتـكـا وقـتـال لـلـصـحـفـيـ مـنـذ

ية الثانية وحتى اليوم. احلرب العا
ÊU1ô« nF{«

ـاذا ــان ...  الــكــلـمــة هي اضــعف اال
يقيدوها

الـكاتب والـصـحفي عـمـار رياض لـفته
حتدث لنا عمـا تعرض له بسبب اراءه

قائال : 
كــتـــبت عــدة مـــقــاالت في مـــجــال عــلم
الـنـفس الـسـيـاسي تـتـضـمن حتـليالت
نــفـسـه لـبــعض الـظـواهــر الـســاسـه و
االجــتـمــاعــيـة والــديــنـيــة في الــعـراق
وحـاالت الــتـطـرف الـسـائـدة و نـشـر
بـعـضـا مـنـهـا فـي الـصـحف الـعـراقـيـة

الرصينه مثل صحيفة الزمان . 
قاالتي التي وتابع قائال : بعد نشري 

اليـتـضح اال بـعـد الـعشـرة والـتـجـربة 
على العموم اغـلب خاالت االرتباط تتم
بـصورة تـقـلـيـديـة كـمـا عـدهـنـاها ..في
اآلونـة األخـيـرة وبعـد شـيـاع االنـترنت
ومـواقع الــتــواصل اإلجـتــمــاعي الـذي
سـحر عـقول الـعـالم وباألخص الـرجال

منهم .. 
…œbN  U “

نعم هـذه احلقيـقة اتمـنى ان تتقـبلوها
كـــمـــا هي لـــست مـــنـــحـــازة لــكـن هــذا
مانشاهده اليوم الزيجات باتت مهددة
بـــســـبب هـــذا الــوضـع إنــشـــغــال دا
ومسـتمـر بامـور تافـهة وعـدم اإلكتراث
ـــا هــو اهـم من ذلك ..بـــاتت الـــزوجــة
والـعــائـلــة أمـر ثـانــوي ألغـلب االزواج
ـــا خــــلق مـــشــــاكل جـــمــــة في هـــذه
االوساط كثيرات من يشتك ازواجهن
بعدم الالمباالة لهن ولعوائلهن اود ان
اطرح علـيك سؤال فقط بـالله عليك هل
حلـظـة مـجـالـسـة مع عـايـلتـك وزوجتك
ـلة ومواقع الـتواصل التي اصبحت 
تـتــصـفــحـهــا بـالـيــوم ٥الى ٦ مـرات ع
االقل التـمـل االخـبــار تـعــاد في جــمـيع
وجودة الصـفحـات ..كميـة التـفاههـة ا
في الـنشـر لبـعض الفـنانـ والفـنانات

بـــدايـــة اود ان أتــــكـــلم عـن مـــوضـــوع
الزواج بشكل مختصر :

الزواج: رابطة مشتركة أساسها احلب
ــــودة والــــرحــــمــــة ..تــــبــــنى عــــلى وا
اآلخالص والـتـفـاهم واإلنسـجـام  كـما
موصى في كـتاب الـله العـزيز في قوله
تــعــالى ( ومن آيــاتـه أن خــلق لــكم من
انفسكم ازواجـا لتسكنـوا إليها وجعل
بـيـنـكم مـودة ورحـمة إن فـي ذلك آليات
ـة لـقـوم يـتـفـكـرون) وهـذه اآليـة الـكـر
هي مـن آيـــات الـــتـــرغـــيب في الـــزواج
وتــهـذيب الــنـفس من اجل الــبـحث عن
الـــصـالح والـــبــــعـــد عن احملــــرمـــات 
والتقتصر أهمية الزواج فيما ذكر فقط
ـــا تـــعـــدى ذلك الـى وصف اعـــمق وإ
بـإنه نـصف الـدين  إذن ومن خالل كل
سؤولية ماذكر نعلم ماهية األهمية وا
الـتي تــلـقى عـلـى عـاتق هـذه الــرابـطـة
ـــقـــدســة والـــتي تـــشـــمل الـــطـــرفــ ا
بإعتبارهمـا يكمل احدهما اآلخر ..اآلن
ناتي الى القسمة والنصيب سواء كان
بـإختيـارك ام لم يكـن النستـطيع تـكهن
دواخل الفرد الذي نرتبط به فيمكن ان
هنة  نختار على اسـاس الشكل  او ا
اديـة لـكن جوهـر اإلنـسان او احلـالـة ا

ـــرات لـــســمـــاعــنـــا كــلـــمــة يـــا مــكـــثــر ا
)هنيالج/ك( او )بخت( 

والــتي ال اراديـا سـوف ابـدأ افـكـر مـاذا
سـيـحـصل بـعـدهـا فـهـذه الـكـلـمـة ال تـمر
مـرور الكرام اال ان تـترك بصـمة جتعلك
عوذات طـوال اليوم و قـليال جدا تـردد ا
تـكون بقـصد جيد  ولـيس احلسد والتي
بـالـتـأكـيـد سـتـصـحـبـهـا الـعـ  كـانـهـمـا
ـفتـاح(فيـا مكـثر الـناس الذين )الـقفل وا
يــرددون هـذه الـكـلـمــة حـتى عـلى ابـسط
االشـيــاء  وهـنـاك الـفـئـة الـصـامـتـة الـتي
فـقط بـنـظـره مـنـهـا تـنـقـلب حـيـاتـك رأسا
عـلى عقب بـعيـون  كمـا نقـولهـا بلـهجـتنا
)ال تـسمي او ما صـلت عالنـبي (فمجرد
تـواجـدهم تبـدا الـطاقـة السـلـبيـة تـتغـلغل
ـــكـــان والــــعـــ حق كــــمـــا   قـــال فـي ا
رســولــنـا الــكــر  والـعــجــيب في االمـر
نــــرى ان  مــــفـــضــــلـــهـم الـــلـه بـــاالرزاق
واالحــوال  ولـكن نـظـرهـم عـلـيك او عـلى
مــا لـديـك  كـأنك مــالك الـدنــيـا    فــلـيس

لديهم ال 
حـمـدا وال شـكـورا وعـنـدمـا حتدثـهم عن
مـــعــانــاتك  والـــظــروف بــالـــطــبع ســوف
ـشــهــورة بــعــد هـذا تــســمع  اجلــمــلــة ا
احلديث )تطرد عيون لو تخاف تنحسد(
كـأنه مـحـرم عـليك الـشـكـوى وحالل لهم
ال بـالــله  بل لـتـكـفـوا عن الـعـ  الـتي ال
مــعــنى له مــالــذي لم تــفــهــمـوه فـي قـوله
تــعــالى )ومن شــر حــاســدا اذا حــسـد(
يـكـفـيـنا  الـشـرور الـتي تـأتي من احلـياة
فـال تزيدوهـا بِشـرْ حسـدكم  وحاولو ان
تـبدأو بالصلوات والبـسملة عند دخولكم
ـسـتـحـبة كـل مكـان فـهـذه من الـعادات ا

ومن س االسالم
ezU - بغداد  Êu
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لإلحـتـفال بـالـعيـد الـرابع ألوالدهـما
الــتــوأم. وقــد غــادرت الــعــائـلــة الى
إيــطــالــيـا بـعــد قــطــيــعـة لــســنــتـ

مـثل { رومـا -وكـاالت - يـسـتـعـد ا
األمــريــكي جــورج كــلـونـي وزوجـته
احملامية الـبريطانـية أمل علم الدين
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ي سمير غا عبر صرية إ مثلة ا نشـرت ا
صـفــحـتـهـا اخلــاصـة عـلى مــواقع الـتـواصل
االجـتـمــاعي صـورة لــورقـة مـكــتـوب عـلــيـهـا
مالحـظة لـكل شـخص يـجب أن يقـرأهـا قبل
ـصرية مثـلة ا أن يدخل إلى غـرفة والـدتهـا ا
ـسـتــشـفى اذ كـتب دالل عـبــد الـعـزيــز في ا
ـريضـة ال تـعـلم اي شيء عن عـلى الـورقـة (ا
واجهة زوجهـا). وكان رئيس اللجنة العلمية 
ستجد في وزارة الصحة  فيروس كورونا ا
ـصـريـة حـسـام حـسنـي  كشف والـسـكـان ا
أن (حالة دالل ال تزال دقيقة حالياً وهي في
). كـــمــــا كـــشف حـــاجـــة إلـى األوكـــســــجـــ
ــــــصــــــري رامـي رضــــــوان زوج اإلعـالمـي ا
ــمـثــلـة  دنــيـا ســمـيــر غـا صــعـوبــة حـالـة ا
عـبدالـعـزيز الـتي ال زالت ال تـعـرف أن رفيق
ـصـري سـمـيـر غـا تـوفي ـمـثل ا عـمـرهـا ا
وتـظن أن حــالـته الـصـحـيـة تـتـحـسن لـكي ال
ـمثلة السورية تتـأثر نفسياً. الى ذلك أكدت ا
ســوسن مــيــخــائــيل أنــهــا جتــاوزت أزمــتــهـا
النـفسية بـعض الشيء بعد حـوالي الشهرين
عــلى وفـــاة والــدتـــهــا بـــســبـب مــضـــاعــفــات
أصـابـتــهـا فـايـروس كـورونـا. وأشـارت وفـقـا
ـوقع الـفن إلى أن (خـسـارة األم ال تـعـوض
وأن والدتـها تركت فـراغاً كبـيراً في حيـاتها
لـكــنـهــا تـؤمـن بـالــقـضــاء والـقــدر) وشـددت
سوسن فـي حديثـها علـى (أنها بـاتت جاهزة
لـلـعـمل والوقـوف أمـام الـكامـيـرا مجـدداً بـعد

إنقطاع).

اجلمهور في  36 دولة بثت النهائي
الذي أقـيم في  22 أيـار في روتردام
وفـازت بـهــا فـرقـة الـروك اإليـطـالـيـة
ئة أي مونيـسكـ نحو  40,5 في ا
بــزيــادة أربع نــقـــاط عن الــنــســخــة
السابـقة عام  2019  وفق ما أوضح
بـــــــيــــــان صـــــــادر عن مـن االحتــــــاد
األوروبي لإلذاعة والـتلفـزيون الذي
ـــســــابـــقـــة. أمـــا نـــســـبـــة يـــنـــظم ا
ـشـاهـدين الـشـبـاب الـذين تـتراوح ا
أعـمـارهم ب  15و 24 عـامـا فـزادت
سـبع نـقـاط مـئـويـة لتـصل إلى 52,8
ــشـاهـدات عـبـر ـئـة. وبـلغ عـدد ا بــا
قــنــاة يـوتــيــوب اخلـاصــة بــاحلـدث
ـئة نـحو  50,6 مـلـيونـاً في  234 بـا
دولـة  71 مـنــهم تـتــراوح أعـمـارهم
ــشــرف ب  18و 34 عــامـــاً. وقــال ا
الـــتــنـــفـــيـــذي عــلـى احلــدث مـــارتن
أوســتـردال (الــنـجــاح الـهــائل الـذي
حـقـقـته فـرقة مـونـيـسـكـ وعدد من
األغـــنـــيــات األخـــرى هـــذه الـــســـنــة
يــــوضح أن تــــأثـــــيــــر مــــســــابــــقــــة

وسيـمـكثـان في بيت الـعائـلة هـناك.
ويــــــفـــــضـل جـــــورج وأمـل إبـــــقـــــاء
أخبارهما العائلية واخلاصة بعيدة
عن اإلعالم. يــذكــر ان كــلـونـي وعـلم
الــدين تــزوجــا عـام 2014 في لــنـدن
واإلحـتفـال كـان في البـنـدقيـة ورزقا
بتـوأم هـما إيـلال والكـسنـدر. جورج
ـثل وكاتب سيـناريـو ومخرج هو 
وصــانع أفالم حـائــز عـلى جــائـزتي
أوسكـار وعـلى ثالثة جـوائز غـولدن
غلوب. وأمل علم الدين هي محامية
ونـاشطـة حقـوقـية من أصـل لبـناني
تـعمل فـي القـوت احلـالي في مـكتب
دوتي تشـامبـرز في القـانون الدولي

وحقوق االنسان..
عـــلى صـــعــيـــد آخـــر  اســتـــقـــطــبت
مـسابـقـة (يـوروفيـجن) الـتي تُعـتـبَر
أكـبـر حــدث مـوسـيـقي يـنـقل بـالـبث
ـسـوّق احليّ في الـعـالم بـحـسب ا
لهـا نحو  183 ملـيـون مُشـاهِد عـبر
شاشات التلفزيون وحظيت بإقبال
واسع من الــــشـــبـــاب.وبـــلغ مـــعـــدل

 امـتاز البدري بإمكانيته العزف على .1969
ـارس الرسم الـعود بـشـكل جيـد  كـما انه 
بـــرســمه لــعــدد مـن الــوحــات الــتي ابــهــرت
تاز الـعديد من الـفنانـ التشـكيلـي كمـا 
ايـضا بأتـقانه لبـعض الصـناعات الـيدوية 
ـــطــرزات  واخلـــرازة  واعـــمــال كــصـــنع ا
اخلــوص ويــعـــد مــكـي الــبـــدري من افــضل
صـناع عـلب الـهدايـا في العـراق  فضال عن
الـديـكـور فـي مـحالت الـصـيــاغـة خـصـوصـا
فـيلم احلارس. كـان للـبدري نصـيب جيد في
الـسيـنـما الـعراقـيـة حيث مـثل دور احلارس
في فـيــلم احلـارس الـذي كـتـب قـصـته قـاسم
حــول وأخـــرجه خـــلـــيل شـــوقي عــام 1967
وحـصل عــلى جــإئـزة مـهــرجـان قــرطـاج في
ــيــة في تــونس عن دوره  وجـــائــزة تــكـــر
بـغداد ومثل ايضا الـدور الرئيسي في فيلم
(بـيـوت من ذلك الـزقاق) الـذي اخـرجه قاسم
حـول  ومـثل في فـيـلم الـقـادسـيـة لـلـمـخـرج
ـصـري صالح ابـو سـيف عـام  1981 وفي ا
عـــام  1985 مــــثل دورا مــــهـــمــــا في فــــيـــلم
(الـــــعــــاشـق) من اخـــــراج فــــنـــــري فــــزي

ـشــاركــة الــفـنــان جــواد الــشــكـرجي 
ومـــــثـل في فــــــيـــــلـم (عـــــريـس ولـــــكن)
عـــــــــــــــام 1990.  وفي الــتــلــفــزيـون
مــــثل في الــــعـــديـــد مـن الـــســـهـــرات
ـســلـسالت مـنـهـا الـتـلـفــزيـونـيـة وا
مــســـلــسـل احلــارس الـــذي اخــرج
احلــلـقــات اخلــمــســة االولى عــبـد
الـهادي مـبارك واخلمـسة االخرى

ـدارس الـفـقـراء ثم قـدمنـا مـسـرحـية طـلـبة ا
(في سـبـيل الـتـاج ) تـألـيف مـصـطفـى لطـفي
ــنـطـقـة (بـدرة ) داخل مـدرسـة ـنـفـلـوطي  ا
ــنـاظــر عــلى احلــائط مــهــجــورة رســمــنــا ا
وقـدمنا الريع لـلطالب إيضا. بـعد ذلك قدمنا
مـسرحية (البخيل) للكاتب الفرنسي موليير
إخـرجها رشيد قسام تلك االعمال كانت قبل
نـصرم  بـعدهـا التـحقت سـتيـنيـات القـرن ا
ـعـهـد الـفــنـون اجلـمـيـلـة فــرع الـتـمـثـيل 
درسي فيه  شاركت وانتميت الى النشاط ا
سرحية (اجلوكر) التي اخرجها بـالتمثيل 

جاسم العبودي).
Õd *« Âu$

ـعـهـد  الى وانـتـمى الـبـدري هـو طـالب في ا
ــسـرح عـام  1958  وانــتـمى جتــمع جنـوم ا
الــبــدري بــعــد تـخــرجه مـن مـعــهــد الــفــنـون
اجلـمــيـلـة في الــعـام الـدراسي 1961- 1960
سـرح الفـني احلـديث عام 1966 الى فـرقـة ا
ـسـرحـية (مـسـرحـية وسـاهم في الـتمـثـيل 
في القصر ) تأليف فيرنك مولنز  واخرجها
ــسـرح مـحــسن الــسـعــدون  وقـدمـت عـلى ا
القومي في بغداد وللفرقة ذاتها مثل البدري
في مـســرحـيـة (فــوايـنس) الــتي كـتــبـهـا طه
سـالم واخرجـها ابـراهيم جالل وقـدمت على
ـــســرح الـــقــومي فـي كــرادة مـــر واعــيــد ا
ـهـا في الــكـويت .وســاهم الـبـدري مع تـقــد
الـعديد من الفنان مـنهم جعفر علي  ونور
الــدين فــارس وقــاسم حــول وجنــيب عــربــو
وغـيرهم في تأسـيس فرقة مسـرح اليوم عام

jOFł ÂUA¼

وت عن 86 فـكر التونسي نعته (الـزمان) بعد ان غيبه ا ا
عاما ووصـفته بداعيـة التنويـر والراحل كان احد كـتابها

لعشر سنوات.
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ـالي األقــدم في ديـوان الــرقــيب ا
ــالـــيـــة االحتــادي في الـــرقــابـــة ا
العـراق  صدر كـتابه الـثالث.وقد
ـصارف حمـل عنـوان (الرقـابة وا

برامج وتطبيقات).

s Š w UÝ

الـبـاحث الــعـراقي نـشـر له مـوقع سـكــوبس بـحـثـا عـلـمـيـا
بـالــتـعــاون مع وزيــر االتـصــاالت الـســابق نــعـيم ثــجـيل 
وصف بــأنه ســيــغــيــر خــصــائص احلــفظ لــلــوســائط في

الهاتف النقال.

ËdÐUł ÊU½bŽ

ياه الدولي يحل مساء غـد االحد ضيفا على قناة خبيـر ا
(الشـرقية) من خالل برنامج (اطـراف احلديث) الذي يعد
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرحه اخملـرج

حيدر االنصاري.

 U O «

ــطــربــة الــلــبـانــيــة حتــيي في اخلــامـس والـعــشــرين من ا
حزيران اجلاري حفال في احدى قاعات محافظة اربيل.

 wA¹dI « ` U

ـقـاومـة وخـيار ي الـعـراقي يـتـحـدث عن (ثـقـافـة ا االكـاد
التطـبيع) في ندوة يـقيمـها مجـلس الدكتـورة أمال كاشف
الـغـطاء في الـساعـة اخلـامسـة والنـصف من عـصر الـيوم

السبت.

 s×B « ` U

ـلتـقى االذاعي والتلـفزيوني  ي الـعراقي رئيس ا االكاد
تلقى امـنيات زمالئه بالـشفاء العـاجل بعد تعـرضه لوعكة

صحية الزمته فراش العافية.

 U¼«uÞ Ê«Ëd

أسـتاذ الـفن التشـكيلي في كـليـة الفنـون اجلميـلة بجـامعة
سـابقة كـأس العـالم للمـبدع اليرمـوك االردنيـة شارك 
العرب  مـقدمـا عمالً فـنياً عـلى شكل سـفيـنة من اخلزف
حتــتــوي في داخــلــهــا عــدد من أحــرف الــلــغــة الــعــربــيــة

ومجسمات.
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بــحث مــديـر عــام دائــرة الــتــحــريـات
والـتــنـقــيـبــات عـلي شــلـغم مـع ايـفـان
ارهــيل مــنــتج أفالم فــرنــسي آلــيــات
ـواقـع األثـريــة في بــغـداد تـصــويــر ا

واحملافظات.
ـشـروع يتـضـمن  وقـال شـلغـم ان (ا
تــدريب الــكــوادر األثــريـة فـي بــغـداد
ـوصل عــلى الـتـصـويـر والـبـصـرة وا
ثالثي االبــعــاد بــهــدف نــشـر الــوعي
اجلـــمـــاهـــيـــري وال ســـيـــمـــا الـــنــاس
ـواقع األثـريـة من خالل احملـيـطـ بـا
استخدام التـقنيات احلديـثة ونشرها
في وسـائل الــتـواصل االجــتـمـاعي).
مــشـــيــرا الـى ( تــوجـــيــة دعـــوه لــكل
ـهــتــمــ واخملــتـصــ بــاحلــضـارة ا
العـراقـيـة ومـتـحف الـلـوفـر الـفـرنسي
لـلـتـنــسـيف مع هـيــأة اآلثـار والـتـراث
ـواقع لـفــتح آفـاق واســعه لـلــعـمل بــا
اآلثـاريــة في وسط وجــنــوب وشــمـال
الـعـراق مـن أجل حـمـايــتـهــا والـعـمل

على تطويرها).

wKŽ ÊU½bŽ rłd²*« vFMð W UI¦ «
(إن عـانـقــتك فال تــخف) لـفـولــفـيـو
إرفـاس  2016 و(سـوســيــولــوجــيـا
اجلـــســــد) لـــبـــاوال بــــورنـــيـــا2014
والـــواقـــعـــيــة اجلـــديـــدة والـــنـــقــد
السـيـنـمـائي لـغـويـدو أريـسـتـاركو
وتـاريـخ الـهــجــرات الـدولــيـة 2011
لِباوال كورتي  2011 كما له تـرجمة
مشتـركة لكـتاب اإلسالم اإليطالي..
رحـلـة في وقـائع الــديـانـة الـثـانـيـة
لـسـتـيـفـانـو ألـيـافي  2010 و ترجم
كذلك كـتبـاً لألطفال والـناشـئة مثل
األَســدُ آكِلُ الــرُّســومِ لـبــنــيـامــيــنـو
َــجْــهـول سِــيــدوتي ورِحْــلــة إلى ا
لـكـريـسـتــيـانـا فـالـنـتـيـني وفـيـلـيب
َـاءِ والــنّـافُـورَة جــوردانـو ورَجُلُ ا
ألوغـو روزاتي وغـابـريـيـل بـاكـيـكو
وهي جميعها منشورة ضمن 2016

مشروع (كلمة) في أبوظبي.
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نــعى وزيــر الــثــقـافــة والــســيــاحـة
ـترجم واآلثار حـسن نـاظم رحيل ا
عــدنـــان عــلي (عــدنـــان جنم الــدين
وت في مـحـمد عـلي) الـذي غـيـبه ا
اضي عن عمر ناهز روما االثن ا
. وقـال ناظم( كان األربعـة والسـت
ترجـم النادرين من الراحل من ا
اللغة اإليطاليـة إلى اللغة العربية
ـــكــتــبــة الــعــربــيــة رفــد خاللــهــا ا
بـسـلسـة متـنـوعة من األعـمـال على
مـدى أربــعـة عـقــود بـ الـتــرجـمـة
والتدريس فكان خير سفير للثقافة
الــعـراقــيـة والــعــربـيــة) . والـراحل
أنهى دراسته اجلامعية في بغداد.
ــتــرجــمــة : (احلــيـاة من أعــمــاله ا
( الـيـوميـة في نـهايـة العـالم الـقد
وروايـة جلــورج رافــيــنــيـاني 2017 

ـمـثـلـة الـهـنـديـة كـاريـنـا { نـيـودلـهي -وكـاالت - نـشـرت ا
كـابـور صـورة جـديـدة في صـفحـتـهـا اخلـاصـة علـى موقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي ظهـرت فـيهـا بـلقـطـة عفـوية من دون
مـاكيـاج ما أضفى جـاذبية عـلى إطاللتهـا والقت الصورة
إعـجاب عدد كبير من متابـعيها. وحترص كابور بشكل
دائم عــلى مــواكـبــة مـتــابـعــيـهــا بــتـفــاصـيل حــيـاته
الـشخـصـية إلى جـانب عائـلتـها وأصـدقائـها من
الـــوسط الــفــني وخــارجـه وكــانت قــد عــايــدت
ـنــاســبــة عــيــد مـيـالدهـا مــؤخــراً والــدتــهــا 
بـصـورة جتـمـعـهـمـا نـشـرتـهـا في صـفـحـتـها
اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـماعي
كــمـا شـاركت كـابــور مع مـتـابــعـيـهـا صـورة
والــدتــهـا وهـي في شـبــابــهــا لـتــنــقـسم آراء
ـتابع بعدها ب مؤيد أن شبه كبير قائم ا
بـينهما وبـ قسم إعتبر أن كـارينا ال تشبه

والدتها بل تشبه شقيقتها.

الـعـقـبــات الـصـغـيـرة لن تــشـكل عـائـقــاً أمـام مـتـابـعـة
تمارينك اليومية.
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اسـمع نصـائح الـطـبـيب وال تتـهـاون ابـدا لـتصل إلى 
نشودة . غايتك ا

Ê«eO*«

قـد تـقـلق بـشـأن وضع طـار لـكن ال تـوقع عـقداً وال
تسافر .

—u¦ «

أمـامك فرص كـثـيـرة لتـعـويض ما فـاتك من أعـمال أو
حياة عاطفية .
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كن واعياً لـكل ما يدور حـولك أخبار حـلوة وتطورات
زاهرة.

¡«“u'«

دائما بـعد ألفـترات الصعـبة يأتى األمل مـن بعيد.رقم
احلظ.9
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تضـررون من جناحك يخططون ألمر ما. يحمل هذا ا
اليوم حدثاً مهماً

ÊUÞd «

تـمـيل إلى الـعـصــبـيـة أكـثـر من الــهـدوء خالل ألـفـتـرة
قبلة .رقم احلظ . 2 ا

Íb'«

تخوض غـمار عالقة فريـدة من نوعها وتـعرف تطوراً 
يفرحك ويريحك.

bÝô«

تـوترك يـؤثـر كـثيـرا عـلى إجنـازك فى الـعمـل وعالقتك
باحمليط بك .

Ë«b «

حأول وضع خطـة الستعـادة حالتك الـصحيـة بأسرع
وقت حتى تتعافى.

¡«—cF «

ـسـتـطاع فـلـكل مـشـكـلة حـاول أن تـكـون هادئًـا قـدر ا
حل .رقم احلظ.7
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ضع الكلمات في مكانها
ـــــــــنــــــــاسـب مـع احلل ا
الــصـــحــيح لــتـــكــتــشف
ثل طلوبة : ( الكـلمة ا

سوري):
غـدير -مـوناكـو -شيراز
-كـتــاب -رفح -كـيــلـو -
بيـروت -كـهل -سـرية -
لـيــمـا- تــبـريــز -يـافع -
بـــريــد -عـــقم -روسي -

دليلي - حديد.
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مـرت مؤخرا الذكرى السابـعة لرحيل الفنان
مـكي البـدري الـذي عرفه اجلـمـهور الـعراقي
سـرحـية ـثال بـارعا ومـبـدعـا في ادواره ا
والـتلـفـزيـونـية والـسـيـنـمـائيـة مـثـلـمـا عرفه
زمالؤه واصـدقـاؤه فـنـانـا مـلـتـزمـا ويـتـمـتع
كــان يـعــشق بـخــلق رفــيع وطــيــبــة وهــدوء
الـــهـــدوء واخلـــلـــوة حـــتى ان الـــبـــعض من
ـنـطوي ـهـمـوم وا اصـدقـائه اطـلق عـلـيه بـا
على النفس بالرغم من انه كان يتمتع بروح

مـــرحــــة من خـالل احـــاديــــثه
وقـفـشـاته الـتي كان
مــشــهــوراً بــهــا

ب
. الـفنـان
ولــــــــــــد

الـبدري في مدينة العمارة  1925ينتمي الى
عـائلة اشتهر رجاالتـها بكونهم علماء دين 
وكـان اخــرهم والـده الــشـيخ (كــمـيت) الـذي
ذاعت شــهـرتـه بـ الــنــاس لــتــقـواه وورعه
ونــزاهــته. عــنــدمــا انـــهى الــراحل دراســته
الثانوية  اضطرالى العمل معلماً عام 1974
. لــعـــدم اســتـــطــاعــته الـــســفـــر الى بــغــداد
واحلـصول على شـهادة اجلـنسيـة العـراقية
الك بـسبب فـقر حـاله ثم ع مـعلمـا على ا
الـدائم  بعد دورة تربوية قصيرة ونقل الى
قـضاء (جـصان) ثم (بـدرة)  بعـدها نقل الى
بـغداد في سلك التعـليم. عن مسيـرته الفنية
حتـدث الراحل البدري في لقاء سابق (بدأت
رحـلـتي الـفـنـيـة مـنـذ اخلـمـسـيـنـيـات بـقـرية
جـصـان احـدى قـرى مـديـنـة الـكـوت  قـدمت
هناك عمل مسرحي هما مسرحية (عودة
ـهذب) تـأليف شـهاب القـصب  وفصل من ا
مــسـرحــيــة (قـيس ولــيـلى) لــلـشــاعـر احــمـد
شــوقي عـرضــنــاهــمــا في مــقـهى
واســـــتـــــخــــــدمـــــنـــــا رحالت
درسـة ابتـدائية الـصفـوف 
لـعمل مصاطب لـلجمهور
وخــــــــشــــــــبـــــــة
لـلتمثيل  و
رصــــــــــد ريـع
الـــعــــمــــلـــ
لــــكــــســــوة

اخملــرج ابــراهــيم الــصــحن  كــمــا مــثل في
مـــســـلــسـل حــكـــايـــات من الـــزمن الـــصــعب
ــرمع بــهـجت ومــســلــسل لــيـالـي الـشــتــاء ا
اجلـبــوري وفـاطــمـة الـربــيـعي وبــدعـوة من
ـســرح الــوطـني الــتي تــأسـست في فـرقــة ا
ـاضـي شـارك الــســبــعــيــنــيــات من الــقــرن ا
الـبـدري في مـسـرحــيـة بـطـاقـة الـدخـول الى
خـيــمــة اخــراج بـدري حــســون فــريـد  ومع
(فـرقــة مــسـرح اجلــمــاهـيــر) جــاءته فــرصـة
جـديدة لـلتـمثـيل في مسـرحيـة الصـرخة من
تــألــيـف ابــراهــيم الــبــصــري وإخــراج عــبـد
الــقــادر الــدلــيــمي وقــدمت عــام  1981عــلى
مـسـرح بـغـداد  ومـثل ايـضـا في مـسـرحـيـة
تـاجر البـندقيـة لشـكسبـير واخرجـها سامي
ـسـرح الـقـومي عـبـداحلـمـيـد وقــدمت عـلى ا
عـــام 1965. وفي الــــثـــامـن من ايـــار  2014
دينة يوتـبري السويدية التي وت  غـيبه ا
كــــــــــــان يــــــعـــــيش

فيها. 
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يـوروفـيـجن بـات أقـوى من أي وقت
مــضى حــتى في عــامــهــا اخلـامس
). وقـــــد فــــازت فــــرقــــة والـــــســــتــــ
مـونـيـسـكـ عن أغـنـيـتـها زيـتي إي
بــووني الـتـي سـبق أن نــالت عـنــهـا
جـائـزة الـدورة احلـاديـة والـسـبـع
و اإليـطالي.وهذه هـرجان سـان ر
ـرة الـثالـثـة حتـقق إيـطالـيـا الـفوز ا
ـسـابـقـة. وبـلغ اجلـمـهـور في هـذه ا
اإليـطـالي الــذي تـابع الـنـهـائي هـذه
السنة ذروته منذ عام 2011. أما في
ـــئــة من هـــولـــنــدا فـــكــان  78,5 بــا
شاهدين يحضرون العرض. لكن ا
هذا الرقم بقي بعـيداً عن أيسلندا

التي أثبتت مجـدداً تعلقها
ـسابـقة إذ أن بهـذه ا

ـــئـــة من  99.9  بـــا
ــــــشــــــاهــــــدين ا
اإليــســلــنــديـ
انـصـرفـوا إلى
مــتـــابـــعــتـــهــا
فــــي  22أيار. جورج كلوني وزوجته احملامية البريطانية أمل علم الدين

كارينا كابور

مكي
البدري
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

اذا يـريـد بعـضهـم تأجـيل االنـتخـابات? وهل فـي التـأجيل
ـطالب ايجاد باشر  شاكل جـاثمة? السـبب ا حل يرجتى 
موعـد اخر لالنـتـخابـات هو االحـتكـاك الـعالي مع الـشارع
ــغــطـاة ــعــلــنـة وا ــســمــيـات ا ـعــظم ا الــعــراقي الـرافـض 
رة ? وهـذا السبب مرتبط التيستـخوض االنتخـابات هذه ا
بأسباب اخرى منها اعتـقاد اكثر من قوة ان ميزان القوى
سيتغـير باجتـاه تكريس حـالة اليزال يرفـضها الـعراقيون
ـهــاتـرات مـا بـعـدهـا وقـد أو ان تـكـون االنـتــخـابـات بـدايـة 
تـتـطـور الى انــهـيـارات عـنـد مـواجـهـة اســتـحـقـاق تـشـكـيل
احلكـومة وال نـنسى أن الـبـلد ال يـعرف حـتى االن اختـيار
حــكــومــة مـن دون احملــاصــصــة الــتـي حتــركــهــا الــدوافع
الـطــائـفـيـة الــتـشـرذمــيـة مـهـمــا اخـتـبــأت حتت الـشـعـارات

الوطنية البراقة. 
التأجـيل يحـتاج الى ارادة سيـاسيـة تبرر الـغايـة احلقيـقية
ا يـلـبي ـنـاسب لـلـمـوعـد  من هـذا الـقـرار وجتـد الـبـديل ا

حاجات وطنية وليس ترك االمور سائبة من دون افق. 
 في الــنــهـايــة اليــزال الــوضع الــعــراقي رهن الــتــطـورات
فاوضات االقليمـية والدوليـة فما حال الـبلد إذا انهـارت ا
ــلف الــنــووي وتــصــاعــد االيــرانــيــة مع الــغــرب بــشــأن ا
القـصف ضـد الـقـواعد الـعـراقـية ذات الـوجـود االمـريكي?
وما حال الـبلـد إذا نفـذت تركيـا ما تـتحدث عـنه في عمـلية
وصل لتـطهـير مـخيم مـخـمور قـرب اربيل واشـتعـال خط ا
بعملـية عسكـرية تركيـة خارج السيـاقات السابـقة? وما هو
احلال إذا جتددت االحتـجاجات لتقـطع الشوارع في حال
ازدادت االغتـياالت الـتي نالت من ابـرز النـاشطـ واعطت
صير رسالة سلبية في ان طالبي التغيير سيالقون هذا ا

ومن دون ان تستطيع احلكومة كشف القتلة. 
ناصب بحسب توافقات جرت في  هناك تطلعات لتغيـير ا
ــاضـيــة وهــذا قــد يـصب الــزيت عــلى الــنـار الــسـنــوات ا

سيطر عليها االن لتعم احلرائق في كل مكان.  ا
وذات يوم قالها سياسي مخضرم بعد اشتراكه في بداية
العملية السياسية ان ال حاجة لالنتخابات مادامت النسب
ـجمـوعته تـوفـيراً لـلوقت موزعـة مسـبـقاً لـيأت كل طـرف 
ال والدم  حتى يأتي اليوم ليـنجب العراق حزباً وطنياً وا

ال يعترف بالتقسيم الطائفي بل يجرم ذلك التقسيم.
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