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اغــلـــقت الـــقــوات االمــنـــيــة امس
حتسـبا مداخل سـاحة الـتحـرير¨ 
. وقـال شـهـود عـيان ان الي طار
(انتـشارا امـنيـا غيـر مسـبوق في
مـــحــيـط الــســـاحـــة تــبـــعه اغالق
ـداخل بـالـكـتل الـكـونـكـريـتـيـة ¨ ا
حتـــســــبـــا النـــطالق تـــظـــاهـــرات
لـلـمـطـالـبـة بـالـقـصـاص من قـتـلـة
¨( ـــتـــظـــاهـــريـن والـــنـــاشـــطــ ا

ـتنبـي شهد واضافـو ان (شارع ا
وقـفـة احــتـجـاجـيـة¨ رفع خاللـهـا
ـطـالب لــلـحـكـومـة ـتـظــاهـرين ا ا
ـتـورطـ بـالـكــشف عن الـقـتــلـة ا
). فيما تعهدت بإغتيال الناشط
ـتـحـدة ـمـثـلــة اخلـاصـة لأل ا ا
في الـــعــراق جــيـــنــ هـــيــنــيس
بالســخـارت  خالل لــقـائــهـا ذوي
الــــنـــــاشط إيــــهــــاب الـــــوزني في
محافظة كربالء ¨ بحث احلكومة
ـــتــورطـــ في عـــلى مـــســـاءلـــة ا

جـــــرائم اغــــــتـــــيـــــال نــــــاشـــــطي
التـظاهـرات. وأثار اغـتيـال عضو
احلراك الـشعـبي  غضـبًا واسـعًا
رئيس في الـبالد ويـعـد الوزني¨ 
تــنــســـيــقــيــة االحــتــجــاجــات في
كـــــــربـالء مـن أبـــــــرز األصــــــوات
نـاهـضة لـلـفسـاد وسوء اإلدارة ا
¨الــتي تــنــادي بــاحلــد من نــفــوذ
ــســلــحــة في مــدن اجلــمــاعـــات ا
الــــعـــراق. وقــــال بــــيـــان امس ان
(بالسخارت التـقت خالل زيارتها

لــــكـــــربالء ¨احملـــــافظ نـــــصـــــيف
اخلــــطــــابي ¨ ومن ثم زارت ذوي
الـــشــهـــيــد الــوزنـي في مــنـــزلــهم
لـــــتـــــقـــــد االعــــتـــــذار عـن عــــدم
ـتـحـدة اسـتـجــابـة مـوكـب اال ا
لنداءات والدة الشهيد ح اثناء
اعـتصـامـهـا امام مـحـكـمـة كربالء
للمطالـبة بالكشف عن قـتلة ابنها
وتقد للعدالة)¨ واضاف ان (بال
سـخــارت تـعـهــدت لـذوي الـوزني
تابعة مجـريات التحقيق وحث

تورط احلكومة عـلى مساءلـة ا
في جرائم اغـتـيال الـناشـط في
احلراك الشعـبي). وكانت القوات
االمــــنــــيـــة قــــد اغــــلـــقـت مـــداخل
احملـافـظـة بـعـد دعـوات اطـلـقـتـهـا
والــــــدة الـــــوزني لـالعـــــتـــــصـــــام
طالبة بدم الشهداء ومحاسبة وا
ــتــورطـــ بــجــرائم االغــتــيــال. ا
وقــال شــهـود عــيــان ان (الــقـوات
األمنية أغلـقت مداخل احملافظة 
امــــام الــــقـــــادمــــ إلــــيـــــهــــا من

احملـافـظــات األخـرى لـلـحــيـلـولـة
ـشـاركـة دون دخـول مـتـظـاهـرين 
والدة الناشط الوزني في وقفتها
االحــتـــجــاجـــيــة)¨ الفـتـ الى ان
(احلــكــومـة احملــلــيــة اســتــعـانت
بـقـطـعـات عـسـكـريـة من األقـضـية
والــــــنـــــواحـي لـــــغـــــرض فـــــرض
الــســيـــطــرة عــلى شــوارع مــركــز
.( احملـافــظـة حتــسـبًــا ألي طـار
ورفــــــضت عــــــائـــــلــــــة الـــــوزني 
التفاوض مع احلكومة  مشترطة
. وقـال تــسـلــيم قـتــلـة ابــنـهــا أوالً
شقـيق الـنـاشط  مـروان الوزني
إن (هـــنــــاك دعـــوات مـــســـتـــمـــرة
توجههـا احلكومة لـعائلة الوزني
لـلذهـاب إلى بـغـداد ولـقـاء رئيس
احلــــكــــومــــة  إال انـــنــــا نــــرفض
االســتــجـابــة لــهــذه الــدعــوة قـبل
الكشف عن قتـلة شقيقي)¨ مؤكدا
ان (اسـرته لم تـتـلـقى اتـصـاالً من

الـكــاظـمي بــشـكل مــبـاشـر بل 
ثـل عـنه دعوا العـائلة إرسال 
لزيارة رئيس الوزراء في بغداد)¨
مــبــيـــنــا ان (بالســخــارت وعــدت
خالل زيـارتــنـا بـتـقــد احلـقـائق
بشان حادثـة اغتيال الوزني وكل
ـصداقية ما يجـري في العراق 
من خالل تــقـاريــر تـرفــقـعــهـا إلى
نـظمات ـتحـدة وا نـظمة األ ا
األخـــرى وسـط تـــأكـــيــــدهـــا دعم
عـائــلـة الـوزنـي وقـضـيــتـهم أمـام
الــقــضــاء). وتـعــهــدت احلــكــومـة
برئاسـة الكـاظمي في وقت سابق
ــتــورطــ في قــتل ــحــاكــمـــة ا
. في ــتــظــاهـــرين والــنــاشــطــ ا
غــــضـــــون ذلك ¨ قــــدمـت عــــوائل
الـشــهــداء في مـحــافـظــة  ذي قـار
اعــتـــذارا الى مـــجــلس الـــقــضــاء
االعـــلى عـن  الــتـــجـــاوزات الـــتي
حــصــلت اثــنــاء مــقــابــلــة رئــيس
مـــحـــكـــمـــة اســتـــئـــنـــاف ذي قــار
جملـــمــــوعـــة من ذوي الــــشـــهـــداء
اكــد ـــتـــظــــاهـــرين . بـــدوره ¨  وا
اجمللس في بـيان مـقتـضب تلـقته
(الـزمــان) امس (ســعـيه احلــثـيث
بالتعاون مـع اجلهات التحـقيقية
الـتابـعـة الى الـسلـطـة الـتنـفـيـذية
لــلــكــشف عـن مــرتــكــبي اجلــرائم
ــخــتــلف انــواعــهــا واطــرافــهـا
ـهم لـلـقـضـاء حملـاسـبتـهم وتـقـد

وفق القانون). 

ســــعــــد الــــبــــزاز في
تـاريـخ مـخـتـلـف
االول بـعـنوان (نـعم
انــــــهــــــا جــــــريــــــدة
والــثـاني جــديـدة) 
(حـــــكــــــايــــــة هـــــذا
الـزمـان) بــاهـتـمـام
واســع وقـــــــــــــراءة
الفـــتـــة. واشـــاروا
الى ان (اجلــريــدة
اثــبـــتت بــرغم كل
ـــصـــاعب الـــتي ا
واجهـتـها بـانـها
االولى بكل شيء
ــــواضــــيع  بـــــا
التي تتطرق لها
وبــــكــــتــــابــــهــــا
تمـيزين حتى ا
ــــــشـــــــاركــــــة
الــــقـــراء لــــهـــا
فـــالف مـــبـــارك
لــــلـــــجـــــريــــدة
وقــرائـهــا هـذا
الـــتــــمـــيـــز مع
امـــنــــيــــاتــــنـــا

بـــــــــاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار االبـــــــــداع
والـــتــألق).وكــانـت اجلــريــدة قــد
اســـتـــقــبـــلت مـــقـــاالت الـــكـــتــاب
ناسبة اصدار العدد فكرين  وا
مــنـــذ اكــثـــر من شـــهــريـن حــيث
ـــقـــاالت وصـــلت الـــعــــديـــد من ا
ـفعـمـة بـاحلب واالمتـنـان لـهذه ا
الـصـحــيـفـة الـغـراء  ومـسـتـمـرة
حـتى االن.وبـسـبب وصـول بـاقـة
وجه رئـيس ـقـاالت  كـبـيـرة من ا
الــشــروع بــتــصــمــيم الــتــحــريـر
الــصــفــحــات وحتــضــيــر الــعــدد
اخلـــاص قــــبـل اســـبــــوعــــ من
اصـداره. وفي الـيـوم الذي سـبق
االصدار حضر الى مقر اجلريدة
ــهـنـئـ من نـخــبـة واسـعـة من ا
مــســؤولــ وكــتــاب ومــثــقــفــ

تــمــنــيـاتــهم الــذين اعــربــوا عن 
ــوفـقــيـة الســرة اجلـريــدة دوام ا

لــكـل طـالـب في دائــرة الــتــعـلــيم
اجلـامـعي األهـلي وصـوال لـلـرقم
ـوحـدة التي وحـد والـوثائق ا ا
تـعـد تـطـورا مـهـمـا في إجـراءات

التعليم اجلامعي األهلي) .
واخــتـتـم االجــتــمــاع بــالــتـداول
بــــشـــأن الــــضــــوابط اخلــــاصـــة
بانتخاب مجلس التعليم العالي
ــــوجـب قــــانــــون 25 األهــــلـي 
لــــســــنــــة  2016والــــدعــــوة الى
مـراعـاة ظــروف الـطـلـبـة والـدعم
ــــمـــكن لـــهـم من خالل األجـــور ا

الدراسية وتسهيل تسديدها.

الــتـــفـــوق  يــهـــدف الى شـــمــول
ـــتــفــوقـــ بــهــذه ــبـــدعــ وا ا
مـنوحة من اجلـامعات الزمالـة ا
ــخــتـلف والـكــلــيــات األهـلــيــة 

التخصصات.
وأكـــد رئـــيس جـــهـــاز اإلشـــراف
والــــتــــقــــو الـــــعــــلــــمي صالح
الــفــتالوي (أهــمــيــة اســتــكــمـال
الــتــحــضــيــرات الـالزمــة إلجـراء
االمـتحـانـات النـهائـيـة في ضوء
توقيتات التقو اجلامعي فيما
ـبـاشـرة  اسـتــعـراض نـظــام ا
ـلف الـرقـمي لـلــطـلـبـة وإنـشــاء ا

اجلـــــــامـــــــعـي األهـــــــلـي حـــــــيث
استعرض اجملتمعون توجيهات
الــــوزيــــر  نــــبـــيـل كــــاظم عــــبـــد
ـقتـرحات الصـاحب وعـددا من ا
واآلليات اخلاصة بتطوير مسار
نحـة الدراسـية اجملانـية وعدم ا
اقـتـصـارهـا عـلى الـتـخـصـصـات
الــطــبــيــة ومــراعــاة الـزيــادة في
أعـــداد الـــطـــلـــبـــة ومـــعـــدالتـــهم
وظروف بعض الطلبة من األسر

تعففة. ا
و نــاقش احلـاضــرون مـشــروعـا
مــقـتــرحـا جـديــدا يـســمى زمـالـة
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نـاقــشت وزارة الـتـعــلـيم الـعـالي
والـبـحث الـعـلـمي نـظـام وآلـيات
ـنــحـة الـدراسـيــة اجملـانـيـة في ا
اجلــامـعــات والـكـلــيـات األهــلـيـة
ومـشـروع زمـالـة الـتـفـوق لـلـعـام

قبل. الدراسي  ا
جـاء ذلـك خالل االجـتــمـاع الـذي
عـقـده جهـاز اإلشـراف والـتـقو
الــعــلــمي مـع الــهــيــئــة الــعــامــة
لــلـجـامـعـات والـكــلـيـات األهـلـيـة
ثـلي دائرة التـعليم وبحضـور 
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احــتـفــلت جـريــدة (الـزمــان) قـبل
يـومــ بـاصـدار الــعـدد الـذهـبي
ســـبـــعـــة االف الـــذي احـــتـــضن
مـقـاالت طـيف واسع من الـكـتـاب
ــثــقـــفــ الــبــارزين من داخل وا
الـعـراق وخـارجه فـاقت اعـدادهـا
ـئــة مـقـالـة  فـضال عن تــهـاني ا
سـؤول وبـاقات الـزهور التي ا
وصــلـت لــلــجــريــدة وهي تــدشن
الـــرقـم الــصـــعـب الـــعــدد .7000
وتــتـواصل مــسـجــات وبـرقــيـات
التـهانـي الى اجلريـدة حتى بـعد
اصدار الـعدد الـذي القى ترحـيبا
واسعـا واشـادة من قبل اجلـميع
حــيـث اشــاروا الى ان (االخــراج
الفـني للـجريـدة في العدد 7000
ـألـوف اذ تـمـيـز بـاخلـروج عن ا
تــنـوعت الـصــفـحـات بـتــصـامـيم
قاالت مع مبدعة امتزجت فيها ا
الـصـور وااللـوان  والسـيـمـا ان
تـدرجـات الـلـون اتـسـمت بـالـدقـة
) مؤكدين ان واحلرفية الـعالي
(الـعـدد احــتـوى عـلى صـفـحـتـ
تــمـيــزت االولى الــتي خــصـصت
بتقرير واسع عن مـتابعة مالي
القراء للـصحيفة ودخـولها بقوة
الى فضاء االنترنت في موقعيها
االلـكتـرونـيـ الى جـانب تـهاني
ــنــاســبــة  ــســؤولــ بــهــذه ا ا
والـصـفـحـة االخـرى الـتي اجـرت
تــغــطـيــة شـامــلــة البـرز االخــبـار
والــتـــقـــاريــر الـــتي تــتـــنــاولـــهــا
(الـزمـان) يـومـيـا بـشـأن االحداث
اجلارية الـتي حتاول من خاللها
ـتـمــيـزة عـلى قــرائـهـا االطاللــة ا
ـهــمـة وتــزيــدهم بـالــتـفــاصــيل ا
والعـاجلـة الى جانب الـصفـحات
االخـرى الـتي تـتـطـرزت بـأسـمـاء
ـســيـرة بــارزة وعــنـواين الفــتــة 
اجلــريــدة احلــافــلـــة لــنــتــاجــات
فيما اجلريدة الثقافية والفكرية)
حـظـي مـقـاالن كـتـبــهـمـا االسـتـاذ
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اطـاحت وكــالـة وزارة الـداخـلـيـة
لــشــؤون الـــشــرطــة بـــعــصــابــة
مـتـهــمـة في سـرقـة األثـار.وقـالت
الوكالـة في بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (قـوة من قـسم مـكـافـحة
جرائم االجتار بـالبشـر الرصافة
في مــديـــريــة مـــكــافـــحــة اجــرام
بغداد تمـكنت من الـقاء الـقبض
عــلى أربـعــة مـتـهــمـ لـقــيـامـهم
بسرقـة كتاب أثـري جنمة داود)

واضاف ان (عملـية القبض تمت
بـعـد تـوفـر مـعـلـومات عـن وجود
أشــــخــــاص بـــــحــــوزتــــهم أثــــار
ــتـحف الــوطـني مــسـروقــة من ا
وقـــد  اســـتـــدراجـــهم من قـــبل
ـفـارز عن طـريق شـراء الـكـتاب ا
مقابل مـبلغ ملـيون دوالر  حيث
تـهم باجلرم  القبض على ا
شهود  وجرى تدوين أقوالهم ا
بـاالعـتـراف ابـتـدائـيـا وقـضـائـيـا
وقرر قـاضي الـتحـقيق تـوقيـفهم
ـادة ٤٤ من قـانون وفق أحـكام ا

ــهم إلى اآلثــار والـتــراث وتــقـد
القضاء لينالوا جزائهم العادل).
وواصــلت الــفــعـالــيــات األمـنــيـة
لفرق وتـشكيالت عـمليـات بغداد
ـــة حملـــاربــــة اإلرهـــاب واجلــــر
نـظمـة ومالحقـة اخلارج عن ا
القانون وتنفيذ واجبات البحث
والــــتــــفــــتــــيـش ضــــمن قــــواطع
سـؤوليـة. وواوضحت الـقيادة ا
في بيان تلقته (الزمان) امس ان
ـشـاة الـسـابـعـة (قـوة من فـرقـة ا
عشرة وبـتنسيق اسـتخباري مع

قــسم اســتــخـــبــارات الــقــيــادة 
تــمـكـنت من إلــقـاء الــقـبض عـلى
ادة  4/1إرهاب)في متـهم وفق ا
منـطقـة احملمـودية  كمـا جنحت
قـطـعـات الـفـرقـة الـثـانـيـة شـرطة
احتادية وبالـتنسيق مع قوة من
جـــهــاز االمـن الــوطــنـي ومــفــارز
وكــــــالـــــــة االســــــتـــــــخــــــبــــــارات
والــتــحـــقــيــقـــات االحتــاديــة في
الداخـلـية من إلـقـاء القـبض على
ــادة نـــفــســهــا في مـــتــهم وفق ا
إضــافـة إلى مــنــطــقـة اجلــادريــة
الــقـاء الــقــبض عـلـى مـتــهم آخـر
بـاإلرهـاب من قـبل شـرطـة بـغداد
وتابع عـنـد سيـطـرة االنـتـصار) 
ان (قوة من الفرقة األولى شرطة
احتادية القت القبض على متهم
بجـرائم االبـتزاز اإللـكـتروني في
ـشـتل واعـتـقـال مـتـهم مـنـطــقـة ا
آخـر بـجـرم الـتـزويـر في مـنـطـقة
بغـداد اجلـديدة فـضالً عن ضبط
أســلــحـــة وأعــتــدة مــخـــتــلــفــة).
وضـبـطـت وكـالـة االسـتـخـبـارات
٢٠ صهريجا معد لتهريب النفط
وخرق على االنـبوب الناقل في
خـمس مـحـافـظـات.وقـالت خـلـيـة
اإلعـالم األمـــني فـي بـــيـــان امس
انه (مـفـارز الـوكـالـة وبـعـد ورود
تـمـكنت مـعلـومـات اسـتخـبـارية 
من ضـبط خـرقـ عـلى االنـابيب
الـناقـلة لـلـنفط ضـمن مـحافـظتي
الـــبــــصـــرة و كــــركـــوك  فال عن
ضــبـط ٢٠ صــهـــريـــجــا والـــقــاء
الــقـبـض عـلى ســائـقــيـهــا ضـمن

ـحـافـظـات ــسـؤولـيـة  قـواطع ا
كـــركـــوك و نـــيـــنـــوى والـــنـــجف
االشـــرف وذي قــار والـــبــصــرة 
ــنـتــوج نـفــطي مــعـد مـحــمـلــة 
لــلـــتــهـــريب وذلك لـــعــدم وجــود
اوراق رســـمــيــة بـــاحلــمــولــة او
تــغــيــيــر خط ســيــر الــعــجالت)
واضاف انه ( ضـبط العجالت
مع سائقيها اصولـيا وتسليمهم
الى مـراكـز شــرطـة الـنـفط ضـمن

ـــســـؤولـــيـــة كـــمــا  قـــواطع ا
الـــتـــعــامل مـع اخلــرقـــ حــسب
االجـــــــــراءات الـالزمــــــــــة).  وفي
اربـيل أعــلـنـت مـديــريـة الــدفـاع
ـدني عن اخــمـاد حـريق ضـخم ا
انــــــــدلـع في مــــــــبـــــــنـى أربــــــــيل
ــديـريــة في بــيـان مــول.وقــالت ا
امس إن (تـــســعـــة فـــرق إطـــفــاء
شاركت في إخمـاد احلريق الذي
احلق أضـرارا فـادحـة في احملال
ـــول) من الـــتــــجــــاريـــة داخـل ا
جــانــبه  اكــد شــهــود عــيــان ان
(الــنــيـران الــتـهــمت مــئـة مــحـال
جتــــاري قـــــدرت خــــســـــائــــرهــــا
) الفــــــتــــــ الى ان ـاليـــــ بــــــا
(أصـــحــاب احملـــال الـــتـــجـــاريــة
ـــتــــضــــررة اشـــاروا الـى عـــدم ا
وجـود نـظــام حتـسس لـلـحـرائق
طلوب وقناني اإلطفاء بالشكل ا
داخل اجملـــمع مــحـــمــلــ إدارة
ـول هـذا الـتـقـصـيـر في تـوفـيـر ا
وســائل احلــمـايــة من احلــراسـة
ومـعــدات إطـفــاء احلـرائق داخل

اجملمع). 
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ـصـغـرة لـكـرة اخـتـتـمت امس اجلـمــعـة بـطـولـة اخلـمـاسي ا
الـقدم النـسويـة التي نظـمتهـا مديـرية شبـاب ورياضة مـدينة
ـنـسـق االعالمي لـنــادي بالدي الـريـاضي الـصـدر. وقــال ا
باراة اخلتـامية جمعت سيدات نادي عبدالـزهرة نعيم ان (ا
ــديــريـة شــبــاب وريـاضــة مــديـنــة الــصـدر ــثالت  بالدي 
ـــثالت عن  مــديــريــة شــبــاب وريــاضــة وســيــدات ديــالى 
محـافظة ديالى). وأضـاف ان (سيدات ديالى تـقدمن بهدف
في الــشـوط االول الـذي شـهـد الـعـديــد من الـهـجـمـات الـتي
ى الـتي كـانت بـارعـة جدا في تـصـدت لـها حـارسـة بالدي 
الـتــعـامل مع الـهــجـمـات يــقـابـله ضــغط من اجلـانب االخـر
لـــســيــدات بـالدي الى ان جــاء هـــدف الــتــعـــادل عن طــريق

تألقة زهراء قاسم قبل نهاية احلصة االولى بدقائق. ا
ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني بـدأ ضـغط العـبـات بالدي حـيث
شــهــد الـشــوط تــألق جـمــيع العــبــات بالدي الـلــواتي لــعـ
بـتــفـاهم كـبـيــر وروح واحـدة في سـبـيل ايــصـال الـكـرة الى
مهاجـمة بالدي براء حس التي استـطاعت تسجيل هدف
باراة بثالثة اهداف لسيدات بالدي مقابل متتـالي لتنهي ا
بـاراة  تـتويج هـدف واحـد لسـيـدات ديالى). وفي خـتـام ا
ركـز االول وحـصول العـبـتي بالدي براء سـيـدات بالدي بـا
ى جــاسـم عــلى لــقب هــداف الــبــطــولــة وأفــضل حــســ و
حــارس إضـــافــة إلى مـــنح لــقب افـــضل العــبـــة الى العــبــة
ـبـاراة مديـر شـباب سـيدات ديـالى زيـنب عـبـاس. وحضـر ا
الك وريـاضـة مديـنة الـصـدر حسـام اجلـزائري. يـذكر ان ا
الـتــدريـبـي الـذي يــشـرف عــلى ســيـدات بـالدي يـتــكـون من
الكابـ جواد هليل والـكاب صـباح القيـسي بينـما يشرف
عــلى تــدريب ســيــدات ديــالى الــكــابــ قــحـطــان الــسالمي

والكاب محمد.
فـيمـا التـقى أمس اجلـمعـة في اجلولـة الـثالـثة والـثالث من
ـمـتـاز فـريـق الـقـاسم مع فـريق زاخـو مـنــافـسـات الـدوري ا
يـناء ويلتقي فـريق الديوانية ويواجه فريق الـنفط مع فريق ا
مع فــريق أمـانـة بـغـداد ويـضـيف فــريق نـفط مـيـسـان فـريق
ـبــاراة عـلى مـوقـع االلـكـتــروني جلـريـدة الــكـهــربـاء نـتــائج ا

(الزمان).
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تـوقـعت الـهـيــئـة الـعـامـة لالنـواء اجلــويـة والـرصـد الـزلـزالي
ـوجـة حـر شـديـدة الـتــابـعـة لـوزارة الـنـقل  تـأثـر الـطــقس 
تالمس خاللـهـا احلرارة نـصف درجـة الـغلـيـان. وذكر بـيان
للهـيئة تلقته (الزمان) امس أن (طـقس اليوم السبت سيكون
صــحــواً ودرجــات احلـرارة تــرتــفع قـلــيال حــيث ســتــسـجل
الـبـصـرة اعـلى درجـة تالمس نـصف درجـة الـغـلـيـان  وفي
بـغداد  46 مـئوية) ولفت الى ان (الـرياح سـتكـون شمـالية

غربيـة خفيـفة الى مـعتدلـة السرعة) وتـابع ان (طقس يومي
ودرجـات احلرارة قـبلـ سيـكون صـحواً  األحـد واالثنـ ا
فيـما تـكون الـرياح شـمالـية غـربيـة خفـيفة الى ترتـفع قلـيالً 
مــعـتــدلــة الــسـرعــة). وتــسـبـب إعـصــار ضــرب مـنــاطق في
قتل ثالثة أشـخاص  وتدمير عـدد من البنايات. التشـيك 
وذكرت تـقاريـر ان (إعصـارا نادرا وعـواصف قويـة ضربت
ـنــاطق اجلـنــوبـيـة بــالـتـشــيك وتـسـبــبت في سـقــوط قـتـلى ا

وإصابات العشرات وتدمير عدد من البنايات).

والــنــجــاح ومــواصــلــة االصـدار
ـنتـظم بـرغم الظـروف الـقاسـية ا
التي تـشـهدهـا الصـحف احمللـية
ومن بــيـنـهــا (الـزمــان). وبـسـبب
تـقــرر إن يـكـون ـقــاالت  زحــمـة ا
عـــدد صـــفـــحـــات اجلـــريـــدة 16
صـــــــفـــــــحــــــة ومـن ثـم زادت الى
عشرين صـفحـة من اجل احتواء
ـقـاالت وعـدم تـأجيل اي جـميع ا
منـهـا قدر االمـكان  لكن سـرعان
مـــا اكـــتـــشــــفت ادارة اجلـــريـــدة
وجــــود مــــقـــــاالت اخــــرى تــــمت
اضـافـتــهـا في عـدد الـيـوم (ص4
و  (12والن الــــعــــدد مــــتــــمــــيـــز
وخـــاص ارتـــأت اجلــريـــدة بــان
يـكـون طـبع كل صـفـحـاته مـلـونة
وبـــالــتــعــاون مع مــطــبــعــة انس

تميزة.  وادارتها ا
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الـبـلـدان في تـلـقـيح مـواطـنـيـهـا) واشـار الى ان (ذلك يـدل دون ادنى شك  انه ال
بـديل عـن اإلجراءات الـوقـائـيـة في الـوقت احلـاضـر حـتى مع وجـود الـلـقـاح الذي
نع من نقل يعطي مـناعة جيـدة ضد اإلصابة الـشديدة ولكن في نـفس الوقت ال 
الوباء من انـسان الى اخر). ورخـصت هيئـة الغذاء والـدواء االمريكـية دواء جديد
ــصــابــ بــالــفــايــروس. وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان امس انــهــا (اجـازت لــعالج ا
راكز الـطبية) مـشيرا االستخدام الـطار لدواء اكتـيمرا للـبالغ واالطـفال في ا
ـرضى الـذين يتـلـقون ادويـة سـتيـرويد كن اسـتـخدامه لـعالج ا الى ان (العـقـار 
ويحتـاجون الى االكسجـ او اجهزة التـنفس االصطناعي) مـؤكدا ان (التجارب
السـريريـة اظهـرت فعـاليـة العالج في تـقلـيل مخـاطر الـوفاة وتقـليص الـوقت الذي
نـتجـة للدواء ان سـتشـفيـات). بدورها  قالت الـشركـة ا ـرضى في ا يسـتغرقه ا
(نــرخـيـص االسـتــخــدام الـطــار جــاء بـعــد ســلـســلــة من االبـحــاث والــدراسـات
راقبـة دقيقـة لتقـو فعالـية الدواء الـتي شملـت خمسة العـشوائيـة التي خضـعت 

االف و 500 مريض في مستشفيات عديدة). 
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حـذرت وزارة الصـحة والبـيئـة من أن االرتفـاع في معـدالت االصابة بـكورنـا ينذر
ـوجة ثـالـثة اشـد من سـابقـاتـها مـؤكدة تـسـجيل  5325اصـابة جـديدة وشـفاء
الـذي ـوقف الـوبـائـي الـيـومي   4512 حـالـة وبـواقع  34وفـاة جـديـدة. واشــار ا
اطلعت عليه (الزمان) امس الى ان (الفحوصات اخملتبرية التي اجرتها مختبرات
الوزارة حلـاالت مـشـتـبه اصـابـتهـا بـالـفـايـروس بـلغت  45 الـفا  حـيث  رصـد
 5325 اصابـات في جـمـيع احملـافـظات) مـؤكدا ان (الـشـفـاء بلغ  4512 حـالة
وبـواقع  34 وفـاة جـديدة) وتـابع ان (اكـثر من  26 الف شـخص تلـقى جـرعات
ـنتـشرة في بـغداد واحملـافظـات). فيـما اكدت ـضاد في مـنافـذ التلـقيح ا اللـقاح ا
ــوقـف الــوبــائي من قــبل ذوي الــوزارة في بــيــان امـس إنه (من خالل مــتــابــعــة ا
اتـضح ان الـفـايـروس مـا زال نـشـطـاً وان الـسالالت االخـتـصـاص في الـصـحة  
وجـة الثـالثة في تـحورة مـستـمرة مـهددةً اجملتـمع الدولي بـاجمـعه حيث بـدات ا ا
تـقدمة الـتي حققـتها بـلدنا وفي الـبلـدان اجملاورة وفي دول العـالم برغم النـسب ا

b¹«eð dŁ≈ …b¹bł Włu  s  —Òc% W×B «

U½Ë—uJÐ  UÐU ù«

WOŁöŁ WL  l  bŽu  vKŽ œ«bGÐ

   …d¼UI «Ë ÊUÒLŽ W —UA0
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

قبل موعدا لعقد القمة الثالثية حددت احلكـومة يوم االحد ا
بــ قـادة الــعــراق ومـصــر واألردن في بــغـداد  وذلك بــعـد
تأجيـلها ألكثـر من مرة ألسباب مـختلفـة. وقالت مصادر في
تـصـريح امس  ان (احلـكـومة حـددت يـوم غـد االحـد مـوعدا
لـعقـد الـقمـة في بـغـداد بعـد االتـفاق بـ الـدول الـثالث على
ـوعـد وسـط تـوقع أن تـتـصـدر مـبـاحـثـات مـشـروع الـشام ا
القـمة اضافة ـشترك بـ مصر واألردن والـعراق  اجلديد ا
الى الــتــطـرق الـى افـاق الــتــعـاون في مــجــاالت اقـتــصــاديـة
واستـثمـارية بـ الدول الـثالث فضال عن أنه مـرشح لضم
الفــتــ الى ان (الــقــمـة الــتي وصــفت دول عــربــيــة أخــرى)
وصـفت بــاالسـتــثـنــائـيـة ســتـعــقـد بــحـضـور رئــيس الـوزراء
صري عبد الـفتاح السيسي مصطـفى الكاظمي والرئـيس ا

لك األردني عبد الله الثاني). وا
ا وا  والـشـام اجلديـد ال يقـتـصر عـلى هـذه الدول الـثالث 

ـشـروع وبــحـسب مــرشح لـضم دول عــربـيــة أخـرى. هــذا ا
خبراء استـراتيجي يعتمد على الثـروة النفطية الهائلة التي
ـصر. ـتـلكـهـا العـراق مـقابل الـكـتلـة الـبشـريـة الضـخـمة 
وقــالـوا ان (األردن انــضـمت لــهـذه الــقــمـة بــحـكم مــوقـعــهـا
ـصـر والسـيـمـا ان فـكـرة اجلــغـرافي الـذي يـربط الـعـراق 
مـشــروع الـشــام اجلــديـد تــأسـسـت عـلى هــامش مــشـاريع
اقـتـصـاديـة ضـخـمـة في مـقــدمـتـهـا تـنـشـيط خط نـفـطي من
ـصـريـة عـبـر األراضي الــبـصـرة الـذي يـصل إلى سـيـنـاء ا
األردنـيـة وعـلى اثـر هـذا اخلط حتـصل مـصـر واألردن عـلى
تــخـفــيـضــات تـصل الى  16دوالرا عـلى الــبـرمــيل بــيـنــمـا
يـسـتـورد الـعراق الـكـهـربـاء من مـصـر واألردن إضـافـة إلى
اسـتـقطـاب بـغـداد لالسـتثـمـارات من الـبـلدين) مـؤكدين ان
اضي ا  االتفـاق عليه في آب ا (هذه القـمة تأتي تـطبيقـا 
بـالـعـاصـمــة األردنـيـة عـمـان الـتـي شـارك فـيـهـا قـادة الـدول

الثالث). 

Í—U& q×  W¾0 —ÒdC « o×K¹Ë qOÐ—√ ‰u  rN²K¹ o¹dŠ



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

بــحـضــور رئــيس جلـنــة اخلــدمـات
الـنيـابية ولـيد الـسهالنـي ومديري
شـركـات اإلنـتـاج والـتـوزيع والـنـقل
ــنـطـقــة اجلـنــوبـيــة ومـديـري في ا
أقـسام دوائـر الكـهربـاء في ذي قار
ــنــاقــشــة مـشــاكل الــكــهــربــاء ومـا
يـعـتـرض له الـقـطـاع في احملـافـظة

فــضال عن بــحث اخلــطــة الــطــارئـة
ــــشـــاكل خـالل فـــصل ـــواجــــهـــة ا
الـصيف) مـضيـفـا انه (جرى وضع
دى لرفع خطة ستراتيـجية بعيدة ا
قـدرة شبـكة الـكـهربـاء في احملافـظة
اضـــافـــة الـى حل مـــشـــاكل ذي قـــار
قبل). في بشكـل كامل خالل العـام ا

ديـنــار ورد بـاخلــطــأ في حـســابـات
الـرواتب. وقـال الـبـيـان إن (احملافظ
فوض عـلي نعيم  واكد ان التـقى ا
إدارة احملـافـظة تـكـرم الـشخـصـيات
ـال الـعام األمـيـنة احلـريـصـة على ا

وقف).  ومنها هذا ا
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وكـــشف احملـــافـظ عن وضع خـــطـــة
دى لرفع قدرة ستراتيـجية بعـيدة ا
شبـكة الكهـرباء في احملـافظة. وقال
اخلـــــفـــــاجـي إن (رئـــــيس الـــــوزراء
مــصـطــفى الــكــاظــمي افـتــتح خالل
مــحــطـة زيــارته األخـيــرة لــذي قـار 
ـركبة) كهـرباء النـاصرية الـغازية ا
مـؤكــدا ان (احملـطــة تـزود الــشـبــكـة
الوطنية بـطاقة تبلغ 500ميكا واط)
رحلة مشيرا الى انه (نأمل اجناز ا
الــثــانـيــة قـريــبـا بــتـحــويل الـطــاقـة
االنــتـــاجــيــة الى الـف مــيــكــا واط)
وتــابع ان (احملــطـة دخــلت اخلــدمـة
واآلن هي ضمـن الشـبكـة الوطـنية)
ومــضـى اخلــفـــاجي الى الـــقــول ان
(طــمــوح احلـــكــومــة احملـــلــيــة هــو
ــعـدالت تـصل جتـهــيـز احملـافــظـة 
) مشيرا الى ان الى  20ساعة يومياً
(هـناك خـطـة عـمل ستـركـز على رفع
ـقبل مسـتوى االنـتاج خالل الـعام ا
دة  24سـاعة مع دخـول الـكثـير من
ـــــــشــــــاريـع الى اخلـــــــدمــــــة وحل ا
ـوجودة االخـتـنـاقـات واالشـكـاالت ا

حـالـيا) مـسـتـطـردا بـالـقول انه (
عـقد اجـتـماع في مـحافـظـة البـصرة
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غضون ذلك  اجنزت دائرة الـتقاعد
في احملــــافـــظـــة نـــحـــو  50 هـــويـــة
تظـاهرين. وقال تقـاعدية جلـرحى ا
مــديــر الــدائــرة احــمــد الــزيــدي في
ـتــوقع تــصـريـح امس ان (الــعــدد ا
جلـرحى التـظاهـرات يتـجاوز  1700
اال ان االجـــراءات االداريـــة جــــريح 
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اعــلن مـحــافظ ذي قــار احــمــد غـني
ـشروع شارع بـاشرة  اخلفـاجي ا
ابــراهــيم اخلــلــيل الــتـجــاري وسط
الــنــاصــريـة . وقــال  اخلــفــاجي في
بــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
ــنـفــذة بـاشــرت الــعـمل (الــشـركــة ا
ــشـــروع الـــذي يـــعـــد من اكـــبــر بـــا
ــــشــــاريـع االســــتــــثــــمـــــاريــــة في ا
ــشـروع احملــافــظـة) واضــاف ان (ا
يـــتــضــمن بــنـــاء عــمــارات جتــاريــة
وطبية وشقق سـكنية باالضافة الى
ــدة ثالث تـــطــويـــر ســـوق هـــرج  
سنوات) مبـينـا ان (احملافـظة تأمل
شـروع بوقت من الـشركـة بتـنـفيـذ ا
قيـاسي خدمة البـناء احملـافظة). من
جانبه  قال رئيس استثمار ذي قار
ـشروع حـمـيد احلـصـونة ان (هـذا ا
يـعد االول في احملـافظـة  ويحـتوي
عــلى اكــثـر من  28 بــنــايــة جتــاريـة
وبكـلفة  87 ملـيار دينـار). في تطور
 اكـد اخلـفـاجي بـدء صـرف رواتب
ومـكافـأت اخملـتارين الشـهـر نيـسان
وأيــار وحـزيــران وتـأمــ الـرواتب
لــنـــهــايــة الـــعــام اجلــاري. واوضح
اخلــفــاجي انه ( إكــمــال مــنــاقــلـة
الرواتب تـثمـينـا جلهـود اخملتارين
ــا بــذلــوه مـن جــهــد في عــمــلــهم).
وكــــــــــرمـت ادارة ذي قــــــــــار احـــــــــد
ـنـتـسـبـ األمـنـيـ الـعـامـلـ في ا
قـسم الـرواتب في فـوج شـرطـة نفط
ذي قار بعـد إعادته مبلغ  61 مليون
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طولة بـ الدوائر ذات العالقة لم ا
مـشـيرا تـنـجـز سـوى  50 مـعـامـلـة) 
الـى ان (الــــدائــــرة اجنــــزت صــــرف
الـهــويــات الــتــقــاعــديــة لـــنــحـو 68
شـهـيـداً من شهـداء الـتـظـاهرات في
احملـافـظـة بــعـد اسـتالمــهـا من قـبل

مديرية شهداء ذي قار). 

شروع شارع إبراهيم اخلليل باشرة  ŸËdA∫ محافظ ذي قار يعلن ا

ozUI(« t¹uA²  WKLŠ v u²ð W¼u³A   UNł

∫vKŽ_« ¡UCI « fK−  fOz—

بابل

 rNðUÝQ* 5O «dF « W¹«Ë—

ÁöA « wKŽ

Ê«œdÐ q Uý

ø»UN¹≈ Â√ …œUI « q³I² ¹ r  «–U*

تحدة تزورهـا جن بالسخارت بـسبب مـقطع مصـور اظهر اهـمال عربـة اال ا
للـسيدة العـراقية الـتي قتل ابنـها قاتل مـجهول قتل قـبله و اعاق الـوف الشباب

اسماه وزير الدفاع السابق الالجيء للسويد الطرف الثالث.
لـكـن ام ايـهـاب لم حتظ بـأسـتــقـبـال من مـقـوط " افــنـدي" و ال مـعـمم بـسـوداء او
بـيــضـاء و ال مـعـقل" البـس عـگـال" وال حتـظى بــنـشـر اخـبـارهــا اال عـبـر مـواقع
الـتـواصل غـير الـرسـميـة و احملـطات الـتـلفـزيـونـية الـتي الصـحابـهـا خالفات مع

احلكومة او هكذا يبدو.
ام ايهـاب ام عراقية تشبه العراق و تشبه االم العراقـية التي صاحبتها الفجيعة
منـذ قام كر قاسم بأنقالبه فكان على االم العراقية ان تربي للموت فالسحل
مبـكي و مؤلم اذا طال زعيـما لكنه خـبر للنسـيان ان طال العـامة وهكذا سحل

الناس على ايام قاسم و عارف و البكر و صدام و الربع ما بعد صدام.
ام ايـهـاب تـطـالب بـدم ابـنـهـا و ال احد سـيـعـتـرف بـأنه الـقـاتل كـيف يـعـترف و

اذا?
سكينة تعول قتـلة معروفون يجري احتـرامهم و االنصياع ألمرهم وام ايهـاب ا
على قـوى موجودة في ورق ال قيمـة له لكن هذه القوى تصـبح عنترة على ما ال

سند له.
من يستقبل ام ايهاب و ماذا يجيبها?

ـسـتفـيـد من القـتل? يـعرف.. لـكن ايـقدر ان ايقـول لـها انه ال يـعـرف القـاتل او ا
يقتص? ال

ايقول لها انه يعرف.. فهل يسمي الذي يعرفه قاتال? ال.
ام ايهـاب تبحث عن دم غال عندها بال قيمة عند االخرين وحق لها ال يقيم له

االخرون وزنا.
ام ايـهـاب و ايـهـاب ال قـيـمـة لـهـمـا عـنـد جـمـاعـة الـعـقـود و الـصـفـقـات و تـرتـيب
معـاشات اليرانـي و سـوري و لبـنانيـ فاالهم هو مـشروع اجلمـاعة الذي ال
ـوت ال مريكـا وايضا و ـوت ال سرائيل ا يعـدو قطعـا مخـطوطة فـيها ا
لف شتبه به كذلك فا الن ايـهاب كربالئي و امه ايضا و ا
ــتـهم اقــوى من الـطــائـفـة و طــائـفي لــيس عـراقــيـا والن ا
الـدين و الـدولـة فـعــلى ام ايـهـاب ان تـنــسى و تـتـسـلى
فــاالنــتـخــابــات قـادمــة و االصــهــار و االعـمــام يــريـدون

الرجعة للخضراء و عند الله يلتقي اخلصوم.

لعل من االخـطاء الـرئيـسة في عراق مـابعـد الدكـتاتوريـة هو االنـشغـال التام عن
اجلوانب الـثقافـية التي تـمس معانـاة العراقـي ومأسـاتهم سنـوات الدكتـاتورية
لـتهـبة والهـجمـة االرهابيـة منـقطعـة النـظير بسـبب االنشغـال باجلـوانب األمنيـة ا
ـا جعل االهتـمامات العـراقية مـنحصرة بـاجتاهات مـعينة  التي ابـتلينـا بها  
همة االساس في ذلك فقد انتبهوا الى ان جهات اخرى وح اجنز العراقيون ا
ــزورة لــلــمــآسي الــعــراقــيــة زمن وتــواشــجــا مـع االرهـاب قــد قــدمـت الــروايـة ا
الـدكـتـاتـوريـة بل انـهـا قـلـبت االحـداث والـتـواريخ وحـولت الـضـحـايـا الـى قـتـلة 

وبررت كل اجلرائم التي ارتكبت بحق العراق وشعبه .
وقد اتـضح ذلك كله اليوم عندما فوجئنـا بأجيال من العرب وحتى من العراقي

وقد التبست عليهم الصورة فساروا عكس احلقيقة في رؤيتها وقراءتها.
قـلوبـة التي يرد بـها االبـناء  من مثل فـاهيم  ا بل اننـا نفـجع بقدر االكـاذيب وا
توهم ان الـبطاقـة التـموينـية قد وفـرها النـظام بـأفضل وجه للـشعب كله  دون ان
يعـلم الرادون أن اتفاقية النفط مقابل الغذاء قد فرضت على نظام صدام فرضا
اطل بـجـوع الـعـراقيـ اعـوامـا حـتى باع وانه لم يـوافق علـيـهـا ابـتداء بل ظـل 
العـراقيون كل محتويات بيوتـهم ليطعموا اطفالهم قـبل ان يقبل االتفاقية مكرها
بعـد ان وصل السيل الزبى  وحـاول ان يتالعب بها ايضـا حملاصرة معارضيه

ية الصارمة. لو الرقابة اال
ثقـفون العراقـيون لرواية اعود الى الـفكرة االسـاس وهي ضرورة ان يتصـدى ا
ماحـصل ألشقـائهم العـرب وأبنائـهم العـراقي عـبر اعـمال رواية ودرامـية تصل

بحرفية عالية الى االخرين الذين غابت عنهم احلقيقة .
وألن االوان قد تـأخر فان علـينا ان نـسرد االحداث بلـغة دراميـة حديثة تـستطيع
منـافسة األعمـال الدراميـة العربـية الكـبرى التي قدمت الـصورة قبـلنا وشـوهتها
أساة من االشقاء العرب وهم الكويتيون كمـا تشتهي مستعين بشركائـنا في ا
الــذين عـرفـوا الـدكــتـاتـور صـدام عــلى حـقـيــقـته وهم الـرسـول
األمـ الى االشقاء الذين اغـمضوا عيـونهم عن جراحات

ذويهم.
ـنطـقة افلـت الشـعبـان العـراقي والـكويـتي وكل شـعوب ا
من دوامـة الـدم بفـعل تـضـحـيـات هـذين الـشـعـبـ وهـما
شهد االخير للرواية. وحدهما من يحق لهما ان يقدما ا

معارضة ثقافية
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ا وصلتك )حكمة ازلية خالدة لن يغيرها الزمن مهما دار ولن (لو دامت لـغيرك 
تؤثر  فـيها التكنولوجيا مهما تطورت واليـنقص منها واليزيدها العلم مهما تقدم
وقع لن يـستمر الى االبد فكم من الن الدوام لـغير الله محـال والبقاء في نفس ا
مـلـك او زعـيم او رئـيس او مـتـجــبـر  كـان يـظن انه أمـتــلك كـرسـيه مـدى احلـيـاة
ٍ ولـنا في التاريخ من الـشواهد  ما ا اليهـوى فصار أثراً بـعد ع فجـاءته ريح 
ال يـعـد واليـحـصى فـمن قـال انـا ربـكم االعـلى اغـرقه ربه االعـلى  ومن مـلك من
ال مـاإنَّ مَفاحته لتـنوء بالعصـبة أولى القوة فـصار مضربـاً لألمثال عِبرَ االف ا
ـا الـسـنـ خـسف الـرزاق به االرض بـعـد ان انـكـر أن الـرزاق هـو الـله وقـال ا
لوك والـزعماء الصاحل والطاحل قد دار أُوتيـتَهُ على علم مني  وكثيراً من ا
عـلـيـهم الـزمن عـبـر الـتـاريخ ولم يـدمْ لهـم عز والمـجـد بل وحـتى االنـبـيـاء عـلـيهم
ـنــاصب الـتي تـزال الــصالة والـسالم كل أدى رســالـته ورحل  فــكـيف بـتــلك ا
ا من حـيث ال يحتـسب  أصحـابها وخـصوصا في هـذا الزمان بشـخطة قـلم ر
ـنصب اليأمن عـلى كرسيَهُ ـا جعل صاحب ا الذي تَـسَلَطَ فيه نـاس على ناسٍ 
ألنه يتـوقع انْ يأتيه مـوج أعلى من موجـهِ فيزيـحه ماب غـمضة عـ وانتبـاهتها

ولنا من االمثلة الكثير.
  ومن مـوبـقـات هذا الـزمـن انك جتـد وقـار الكـبـار في الـسـن  يقـف يـتذلـل امام
جـبـروت الـشـبـاب  الـذين خـدمـتـهم الـظـروف لِـأَن يـكـونـوا مـسـؤولـون وأن يـكـون
ـعرفـة واإلخـتصـاص في غيـر مـحلـهم وان كـان في محـلهم اصحـاب اخلـبرة وا
ولـيس لـهم من أَحـدٍ يـسـنـد ظـهـورهم فـسـيكـونـون حتت رحـمـة مـسـؤول اليـعرف
كـانه عن طـريق اخلـبرة شيء عن مـهام وتـخـصص مـوقعـه شيـئـا لِـأنه لن يأتـي 

ا صعد إليه بعالقاته وارتباطاته وانتماءاته.  واإلختصاص وإ
ـسـؤول بـأهل الـشـيبـة والـوقـار  واخلدمـة الـطـويلـة والنـقول فـرفـقاً يـاشـبـابنـا ا
أصحـاب اخلبرة واإلختصاص لِأَنهمـا لم يبقَ لهما أيةِ مكانة في
زمان الـوصوليـة واحملسوبيـة الذي نعيـشه وتذكروا  فقط
ـا تـلـك احلـكـمــة الـعــريـقــة الـتي تــقـول لــودامت لـغــيـرك 
وصـلتك  فما طار طير وارتفع إال كما طار وقع فإجعل
من وقـوعك  إنْ  حصل أنْ يكـون مأسـوفاً علـيه حُباً بك

عيتك وجمهورك . وال جتعله مصدر  فرحٍ 

بغداد

الـيـوم من بـعض ضعـاف الـنـفوس
مـشـيـدين فـي الـوقت نـفـسـة بـالدور
الـكبـيـر الذي لـعبه مـجـلس القـضاء

رحلة الراهنة. في ا
الحــظــات عــلى الــنــقص وركــزت ا
الــــواضح بـــعـــدد الــــقـــضـــاة وزخم
الـدعاوى الـتي ينـظرون بـها وكـثرة
الـــدعــاوى الــكـــيــديـــة واحلث عــلى
مـعــاجلـتـهــا وتـنــشـيط دور اإلدعـاء
الـــعــام من وقـغ كــونه مـــغــيـــبــاً في
العراق وتبني إدخـال مادة الثقافة
الـقـانـونـية في مـقـررات الـدراسـت

ـتوسـطـة واإلعداديـة واجلـامعـية. ا
وأكـد زيدان تـقد مـجـلس القـضاء
األعـلى مـقـترحـات تـعـديل عـديد من
ا يتـوافق مع التحوالت القاونـ 
الزمنية لكن بعضها  رده من قبل

السلطة التشريعية.

بــاحلــادث وصـدور مــذكــرات قـبض
بحق  36شخصا وقـدم اليوم هوالء
االشـخاص اعـتذارهم لـلقـضاء عـما

بدر منهم). 
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وبـــشـــأن عـــمل االدعـــاء الـــعـــام في
العـراق ذكر زيـدان ان نظـام االدعاء
الــعـــام فـي الــعـــراق يـــخـــتـــلف عن
ـنـطـقـة الن عـمـله الــنـظـام في دول ا
هـــو مــــراقـــبــــة قـــرارات الــــقـــاضي
والـــطـــعـن فـــيـــهـــا امـــام اجلـــهـــات
اخملـــتــصـــة). ومن جـــانــبـــهم طــرح
احلـــاضــرون جــمــلـــة من االســئــلــة
الحــظــات بــشـأن ــقــتـرحــات وا وا
العـمل القضـائي اجاب عنـها زيدان

بكـــــــل شفافية).
واكــدوا وقــوفــهـم مع الــقــضــاء في
مواجهة الـهجمة التي يـتعرض لها

فـوضية الـعليا العمل فـي مجلس ا
سـتقلـة لالنتـخابات النـنا نرى ان ا
ـكـان الـطـبـيـعي لـلـقـاضي هـو في ا
احملــكـمــة" الفــتـا الـى انه "نـتــيــجـة
لـصـدور قـانـون جديـد لالنـتـخـابات
وافـقـنا عـلى تـرشـيح قـضاة لـلـعمل

فوضية احلالية). في مجلس ا
مـنوهـا بان (الـقـضاة بـعد تـسلـمهم
ــفــوضــيـة مــهــامــهم فـي مــجـلـس ا

انتهت عالقتهم باجمللس اداريا).
واوضح انه (هناك حـملة تـقوم بها
ــــشـــــبــــوهــــة بــــعـض اجلــــهـــــات ا
بـاستـهداف مـتعـمد لـلقـضاء بـهدف
اثــارة الــراي الـعــام من خالل نــشـر
مـعـلـومـات مـزيـفـة ال تمـت لـلـقـضاء
بصلـة). موضحـا ان (احلادثة التي
حــــصــــلـت في ذي قــــار  اتــــخـــاذ
ـتورط االجراءات الـرادعة بحق ا
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الـــتــقـى رئــيس مـــجــلس الـــقــضــاء
األعـــلى الــقـــاضي الــدكـــتــور فــائق
زيـــــدان مع عـــــدد من اإلعـالمــــيــــ
واخلبراء القانوني وناقش جملة

همة. من القضايا ا
وتطرق القاضي زيدان خالل اللقاء
الـذي حــضـرته (الـزمـان) اخلـمـيس
ــركـز الـعـراقي لــلـتـنـمـيـة ونـظـمه ا
اإلعالمـيــة الى عـدة مــحـاور مــنـهـا
نـقل معـلومـات غير دقـيقـة عن عمل
الـقـضـاء بـهـدف اثـارة الـراي الـعام
وكـــذلك الـــتــأكــيـــد عــلـى مــوضــوع
االنـتـخــابـات وعالقـة اجملــلس بـهـا
ـؤسـسـة وحـادثـة الــتـجـاوز عـلـى ا

القضائية في محافظة ذي قار.
واضـــاف ان (اجملـــلس كـــان رافض
لـفــكـرة تــولي الـقــضـاة مـســؤولـيـة
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ديرية العامة لـلتربية في محافظة النجف األشرف  أعلن قسم الفحص في ا
عن تنظيم نـتائج السـادس االبتدائي الكـترونيـاً بشكل موحـد  لكافـة التالميذ
ـدير الـعام مـردان البـديري. وقـال مسؤول أعـالم التـربية وحسب تـوجيـهات ا
ــوذجــاً مــوحـداً ــركــز أعــد  وســام الــرازقي في تــصــريح صــحــفـي   أن (ا
ـدرسة  ـدرسـة الـكـتـرونـيـاً عـلى رابط ا لـلمـدارس كـافـة  تـرسل الى إدارة ا
ـدرسـة  دون أن تـتـدخل ويـتم سـحـبـهـا وتـوقـيـعـهـا وخـتـمـهـا من قـبل إدارة ا

درسة بتغيير معلومات النتيجة). ا
وبـــــ الـــــرازقي ( اليـــــســـــمح ألي
مـدرســة إصـدار نـتـائج خالف هـذا
ــعـتــمــد  والـذي يــعـد الــنـمــوذج ا
خــطـــوة فــريـــدة من نـــوعــهـــا بــ
ــــديـــريـــات في الــــعـــراق  حـــيث ا
سـتــكـون بـهـذا الــشـكل لــلـسـنـوات
قـبلـة). كما كـشفت جلـنة التـربية ا

الــنـــيــابــيــة عن آخــر اســتــعــدادات
وزارة الـــتــــربـــيـــة لالمــــتـــحـــانـــات

نتهية.  النهائية للصفوف ا
وقالت عـضو الـلجـة هدى جـار الله
في تـــصــريـح صــحـــفي  إن (وزارة
التربية اتمت استعداداتها وتهيئة
ــــــنـــــاســــــبـــــة إلجـــــراء األجـــــواء ا

االمـتــحـانــات الـوزاريــة في افـضل
الـظــروف الـتي تـنــاسب الـطــلـبـة).
وأضافت أنه ( إيصال الـكهرباء
جلـمـيع قـاعـات االمـتـحـان وتـوفـير
ـبـردات لـلـقـاعـات التي ال اجـهـزة ا
حتــتــوي عــلـى اجــهــزة الـــتــبــريــد
السبـلت كما  العـمل على ضمان
انـقـطـاع الـتـيــار الـكـهـربـائي خالل

وقت االمتحانات). 
وأكـــــدت جــــار الــــلـه أنه (الــــوزارة
اتخذت قراراً نهائـياً بعدم السماح
الدخـول الشامل داعـية الطـلبة إلى
االجــتــهـاد لــتــحــقـيـق اعـلـى نـسب
جنـاح وإسـعاد عـوائـلـهم). وبـشأن
ــنع الــغش في إجـــراءات الــوزارة 
االمـتــحـانــات أكـدت جــار الـله أنه
( الـــعــمل عــلى تـــوفــيــر أجــهــزة

تشويش عاليـة الدقة كذلك ستكون
هنـالك جلـان مراقـبة في كل قـاعة)
مــــــؤكـــــــدة أن (هــــــذه اإلجــــــراءات
ســتــسـاهـم بـشــكل كــبــيــر في عـدم
حــــصــــول غش داخـل الــــقــــاعــــات

االمتحانية).
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كــمـا قـررت وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
والبـحث العلـمي فتح باب الـتقد
والـتـنــافس في الـدراسـات الــعـلـيـا
للعام الدراسي  2022/2021 اعتبارا
من الــرابع والـــعــشــرين من شــهــر
حــزيــران احلــالي ولـغــايــة نــهــايـة
الــدوام الـرسـمي مـن يـوم األربـعـاء
ـوافق الثالثـ من الـشهـر نـفسه ا
واعتمـاد تاريخ السـادس من تموز
ـــقـــبل مـــوعـــدا ألداء االمـــتـــحــان ا

التـنافسي في جـميع التـخصصات
فــيــمـا يــعــدل مــوعــد إعالن نــتـائج
الــقـبــول األولي الى تـاريخ /2021/7
 10 لـــتــبــدأ بـــعــد ذلك مـــدة تــقــد
االعـــتــــراضـــات وإعـالن الـــقــــبـــول
النهائي وإصدار األوامر اجلامعية
ــبــاشـرة واإلبــقــاء عــلى تــوقــيـت ا
بــالــدراســة فـي الــتــاسع عــشــر من
ـقـبـل.   وجـاء هـذا الـقـرار أيــلـول ا
مــراعـــاة لــلــمـــشــمــولـــ بــأحــكــام
ــــادة /12أوال من قـــــانـــــون أسس ا
تــعــادل الــشــهــادات رقم  20لــســنـة
 2020 والسيما الذين لم يـستكملوا
إجــراءات الـتــســجـيل اإللــكــتـروني

منهم بسبب شرط العمر.
والـــتــزامــا بــتـــوجــيــهــات الــوزارة
واستـكـمـاال لـلمـتـطـلـبات الـصـحـية

واإلجـرائــيــة الالزمـة لــلــعـودة الى
الــتـعــلــيم احلــضــوري الـكــامل في
ــقــبل انــطـلــقت الــعــام الــدراسي ا
حـمالت الــتـلــقـيح بــالـتـنــسـيق مع
وزارة الـصـحـة في ضـوء إرشادات
الـلجـنـة العـليـا لـلصـحة والـسالمة
الـوطـنـيـة.  وبـاشـرت فـرق صـحـيـة
مخـتصة بـحمـلة التـطعيم في كـلية
الـطب بـجـامـعــة الـنـهـرين لـتـلـقـيح
الــتـــدريــســـيــ والـــطــلــبـــة الــذين
تفاعلوا مع حملة التلقيح وأعربوا
عن تــفــاؤلـهـم بــالـعــودة الى األداء
احلضـوري في اجلامـعات وتـوفير
سـبل الـوقـايـة وحــمـايـة مـنـتـسـبي
ــيـة الـتي يـقع ــؤسـسـات األكـاد ا
عــلى عــاتـقــهــا مــسـؤولــيــة الـوعي

الصحي.
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اسـتــكـمــلت وزارة الـعــمل والـشـؤون
االجــتـمــاعـيــة إجـراءات تــوزيع قـطع
االراضي الـسـكــنـيـة بـ مـسـتـفـيـدي
شـــبــكـــة احلـــمـــايـــة االجــتـــمـــاعـــيــة
بـالـتـنـسـيق مع احلـكـومـات احملـلـية
كـمـا تـعـمل عـلى حـسم مـلف االيـقاف
االحــتـرازي لــلـمــسـتــفـيــدين من هـذه

االعانة. 
وقـــالت رئــــيس هــــيـــئـــة احلــــمـــايـــة
االجتـماعـية في الـوزارة هدى سـجاد

محمود في تصريح امس إن (اللجان
الـفـنـية واالداريـة والـقـانـونـيـة تـعمل
ــــنــــاســــبـــة عــــلى وضع االلــــيــــات ا
لــلــمـبــاشــرة بــتـوزيع قــطع االراضي
الــســكـنــيـة بــ مـســتــفـيــدي شـبــكـة
احلمـاية وفق الـقانون") ,مشيرة الى
ان (الـشـمـول ســيـكـون وفـقـا لـقـاعـدة

توفرة لدى الوزارة). البيانات ا
ودعت ســجــاد احلــكـومــات احملــلــيـة
الـى (الــتـــعــاون لـــتــقـــد اخلــدمــات
االجـــتـــمــــاعـــيـــة لألســــر الـــفـــقـــيـــرة

واحملــتــاجــة الــتي ال تــمــلك الــســكن
ــا يـضــطـرهــا لـلــسـكن في الالئق 
الــعـــشــوائــيـــات ومــنـــاطق الـــطــمــر

الصحي في بغداد واحملافظات).
ولفتت الى ان (الوزارة اطلقت حملة
لـغــرض الـبـحـث عن االسـر الـفــقـيـرة
إذ جـرى ـنـاطق  الـقـاطـنـة في هـذه ا
تـــوجــيه مــديــري أقـــســام احلــمــايــة
االجـتـمـاعـيـة بـإرسـال فـرق مـيـدانـية
لـلـبـحث والــتـقـصي الدخـال بـيـانـات
تــلك االســر في اســتــمــارتي الــبـحث

والـتقـد االولي لـلنـظـر في امكـانـية
شـمولـهم بـاإلعـانـة االجتـمـاعـية وفق
قانون هيئة احلماية االجتماعية رقم
11 لــســنـة 2014 بــعــد رفع تــقــريــر
مـفصـل بحـالـة كل اسـرة لـيـتم اجراء

الالزم).
مــؤكـــدة ان (هــذه اخلــطــة ســتــشــمل
ـنـاطق الـتي سـتـرد لـلوزارة جـمـيع ا
منـاشدات منـها بـشكل مـباشر او من
خالل الـقـنوات الـتـلـفـازيـة أو وسائل
االعالم والــتــواصل االجــتــمــاعي اذ
ــيـداني), ســيـتــوجه فـريق الــرصـد ا
واوضـــــحت ســــجـــــاد انه ( رصــــد
وتــســـجــيل بـــيــانــات  56 اســرة في
مــنـاطق الــطـمــر الـصــحي في واسط
وكــــذلك  163 اســـــرة في مـــــنـــــاطق
متفرقة من ذي قار تمهيدا لشمولهم
ع برواتب احلماية االجتـماعية وا
تـفـرغ وبإجـراءات سـريعـة وفـورية ا

من قبل الوزارة).
واسـتـطردت بـالـقـول ان (الـعـمل جار

إلعــادة الـــنــظــر في
آلــــــــيـــــــات الـــــــربط
الــشــبـكـي وتـقــاطع
ـعـلــومـات فـضال ا
عن اعادة النظر في
استـمـارة الشـمول,
والسيمـا ان  جميع
هـــــــذه االجــــــراءات
ســـــــتـــــــســـــــهـم في
الـــــــــوصــــــــــول الى
االســــــــتــــــــهــــــــداف
ن هم احلـــقـــيــــقي 
دون خـط الــــفـــــقــــر
وضـمـان الـتـطـبـيق
االفـــضـل لـــقـــانـــون
احلـمـايـة) ,مـشـددة
عــلى ان (عـمــلــيـات
تـــقــــاطع بـــيـــانـــات
ـــســتـــفــيـــدين مع ا
الــــــــــــــــــــــــــــــوزارات
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هـجـرين ايـفان كـشفت وزيـرة الـهـجـرة وا
فـــائق جـــابـــرو  عـن عــودة 960 نـــازحــا
بــواقع  183 اســـرة من مـــخــيم اجلـــدعــة
اخلامس في محـافظـة نينـوى ومن قضاء
ســامـراء في مــحـافــظـة صـالح الـدين الى
مـنـاطق سـكـنـاهم االصـلـيـة  ضـمن خـطة
الـطـوار الـتـي تـنـظـمـهـا الـوزارة إلعـادة

النازح طوعا .
 وقالت أنه (تمـت إعادة دفعـة جديدة من
الـنــازحـ بــنـحـو495 نــازحـا بــواقع 90
اسرة نـازحة من مـخـيم اجلدعـة اخلامس
وصل  الى مناطقهم االصـلية في مركز ا

اضـافـة الى عـودة 465 نـازحـا بـواقع 93
اسـرة من عـشـيـرة الـرفـيـعـات من مـنـطـقة
سـامراء الى مـنـاطقـهم االصـليـة في سـيد

غريب).
و اشارت جابرو في بـيان تلـقته (الزمان)
امس الى أن (عودة االسر الـنازحة جاءت
بعد اتمام الـتدقيق االمني لهم بـالتنسيق
مع  القوات االمـنية واحلـكومات احملـلية
و  إيـــصــالـــهم الى مــنـــاطق ســكـــنــاهم
االصلـية مع كـافـة امتـعتـهم  مشـيرة الى

استمرار عودة االسر النازحة طوعيا).
من جهـة أخرى حـذّر الـسفـير الـبريـطاني
في بـغــداد سـتـيـفن هـيــكي من تـصـعـيـد

عسكري يهدد أمن العراق. 
وقال هـيكي في تـصريح من بـغداد امس
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االثــنـ لـديــنـا قـلق شــديـد من تـصــعـيـد
عــســكــري إذا مــا اســتـمــرت الــهــجــمـات
الصـاروخية ضـد االميـركيـ في العراق
ثابـة كارثة تهدد أمن العراق وستكون 
مــضـيـفــا ال يـوجـد اي مــبـرر لـلــهـجـمـات
ـســيـرة عـلى بــالـصـواريخ والــطـائــرات ا
قـوات الـتـحـالف الـدولي وهي مـتـواجـدة
بـطـلـب من احلـكـومـة الــعـراقـيـة حملـاربـة

تنظيم داعش اإلرهابي.
وقــال إذا طــلــبـت احلــكــومــة الـــعــراقــيــة
ئـة مبـينا االنسحـاب سيتم ذلك 100 با
سـلحـة أثـرت سلـبـاً على أن الـهجـمـات ا

االستقرار االقتصادي في العراق.
وقـــال هـــيـــكي إن الـــتــحـــالف الـــدولي ال
يـــــــحــــــــارب ســـــــوى داعـش اإلرهــــــــابي
والــتــحـالـف مـســتــعـد لـالسـتــمــرار بـدعم

اجليش العراقي. 
أكـد رئيس إقـلـيم كـردستـان الـعراق فـيمـا
نـيــجـيـرفـان بـارزانـي اإلثـنـ أن الـتـزام
ــواصـلــة تـعــاونـهـا ــتـحـدة  الــواليـات ا
وشــراكــتــهــا مـع حـلــفــائــهــا فـي الــعـراق

نطقة رسالة مهمة ومطمئنة. وا
كـمــا جـرى نـيـجـيــرفـان بـارزاني االثـنـ
اتــصــاال هــاتــفــيــا مع الــرئــيس االيــراني
ـنـتــخب ابـراهـيم رئـيــسي مـهـنـئـا ايـاه ا
بفوزه بـاالنتخابـات الرئاسـية متـمنيا له
الـنـجـاح وان تـشـهـد الـعالقـات بـ ايران
زيد من التقدم واقليم كردستان الـعراق ا

شتركة.  صالح ا على اساس ا

وذكــــرت رئــــاســـــة االقــــلــــيـم في بــــيــــان
ان(بـارزاني اسـتـقـبل ماثـيـو تـولـر سـفـير
ـتـحدة األمـيـركيـة في الـعراق الـواليات ا
وبـــحـث مـــعه أوضـــاع الـــعـــراق وإقـــلـــيم
نطقة بصورة عامة عالقات كردستان وا
أمــيــركـا مع الــعــراق وإقــلـيم كــردســتـان
مـــخـــاطـــر اإلرهـــاب وتـــهـــديـــدات داعش
بـكـرة والـعمـلـية االنـتخـابـات الـعراقـيـة ا
الــسـيــاسـيــة في الـبــلـد دور وســيـاسـات
اإلدارة األمــيـركــيــة اجلـديــدة في الــعـراق

والشرق األوسط).
Íb  b bN

وجدد الـسفـيـر األميـركي التـأكيـد على أن
أميركـا ستستـمر في شراكـتها وتـعاونها
مـع حـلــفــائـهــا وأصــدقـائــهــا في الــعـراق
نـطـقة واتـفق مع الـرئيس نـيـجيـرفان وا
بـارزاني في الــرأي بـأن (اإلرهـاب وخـطـر
ـنــطـقــة ال يـزاالن داعش عــلى الـعــراق وا
يــشـكالن تــهـديـداً جــديـاً وحــقـيــقـيـاً ومن
الضروري أن يسـتمر التعـاون والتنسيق
وتـــســـتـــمـــر مـــهـــام الـــتـــحـــالف الـــدولي

واجهتهما).
واصلة وأكد بارزاني ان(التزام أميركا 
تــعـاونــهـا وشــراكـتـهــا مع حــلـفـائــهـا في
نطـقة رسالة مهمـة ومطمئنة) العراق وا
مـشــدداً عـلى (إرادة إقــلـيم كــردسـتـان في
ـزيـد من تعـزيـز عالقـات الـعـراق وإقـليم ا
كـردسـتـان مع أمـيـركـا وتـوسـيع مـجـاالت
التعاون والشراكة بينهم. من جهة أخرى

غالف الكتاب
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واضــاف أن (جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــاب
انـتــقل صـوب أقـضــيـة مُـحـافــظـة األنـبـار
حــيث تـمــكن من إلـقــاء الـقــبض عـلى (3)
عــنــاصـــر من بـــقــايــا داعــش لــيــخـــتــتم
واجــبــاته بــإلـقــاء الــقـبـض عـلى عُــنــصـر

إرهابي في العاصمة بغداد).
واشــار رســول الى أن (جــهــاز مُــكــافــحــة
اإلرهـــاب يُـــنـــفـــذ واجـــبــــاته وفق أوامـــر
ــهــنــيــة عــالــيـة وأن هــدفه قـضــائــيــة و
الــرئــيــسي هــو الـوصــول إلى عــراق أمن
ومُــســتــقـر والــقــضــاء الـتــام عــلى كل من

تسول له نفسه العبث بأمن البالد).
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كـان مـنـذ زمن الـسـيـد بـرهم صـالـح يـتـسم بـوضـوح الـرأي وشـمـولـيـة
االنتماء  فهو كردي الوالدة  لكنه عراقي االنتماء  وطني احلضور 
تـميـز عن غيـره  عابـراً خلنـادق العـرقيـة والطـائفـية  شـامالً في وعيه
الـسيـاسي وفي انـتمـاءه الـعراقي . كـنـا في زمن مضى نـتـابع عالقات
ـرحـوم جالل الطـالـبانـي مع احلركـات الـعروبـيـة العـراقـية وحتـالـفات ا
والـعــربـيــة  فـكــانت اكـثــر رصـانــة ووضـوحــا  فـاســتـمــرت وتـطـورت
وجتذرت في الكثيـر من احملطات . ويبد و إن صالح الـذي ينتمي لهذه
درسة قد كـسب رضا ومحبـة العراقي  عـندما كان خـارج السلطة ا

أو وهو في السلطة .
لتـقى بحـر العلـوم  كان رئيـس اجلمهـورية برهم في اللـقاء احلـواري 
فصلـية التي صالح واضـحا دقيـقا في اإلجابـة على بعض الـقضايـا ا
تهم النـخب الوطنيـة واإلعالمية واجملـتمع العراقي  فـهو قد أشار الى
ـرحـلة إن جتربة ال 18عـامـا لم تسـتـجيب لـتـطـلعـات االنـسان  وان ا
قـبـلـة يجب الـتـوكـيـد على مـخـرجـات النـظـام الـوطـني والدولـة الـقـوية ا
هم هو الرصينة دون قـيمومة من أحد وال وصـايا من االخرين  وأن ا

واطن ومصالح الوطن .  ا
لم يـستـثـني السـيـد صالح أزمـة البـلـد واسبـابهـا وظـروف تداعـياتـها 
وركــز عــلـى أهــمــيــة اخلالص من كل تـــلك الــتــداعــيــات واالخــفــاقــات
بـضـرورة الـنـظـام الـوطـني  وان االنـتـخـابـات الـقـادمـة يـجـب أن تـكون
ـواطن  فاالنتخـابات التي سبقت شفافة نـزيهة معـبرة عن اختيارات ا
ليـست مـعـبـرة عن اإلرادة الـشـعبـيـة فـقـد أصـابـتهـا اخـتـراقـات لـيست

نزيهة .
ثم تطرق الى الدستور مبينا بأنه ليس وثيقة مقدسة  فالبد من اجراء
ـا يـنـسـجم ومـصـالح وتـطـلـعـات الـشـعب  تـغـيـيـرات لـبـعض الـبـنـود 
مـوضـحــا بـأن رئـاسـة اجلــمـهـوريـة اخــتـارت مـجـمــوعـات من اخلـبـراء
ـيـ والـقـضـاة  وجـمـيـعــهم مـسـتـقـلـون اليـنـتـمـون ألي جـهـة واالكـاد

سياسية بغية اخلروج بصيغة ترضي كل األطراف . 
ا تقدم إن اإلشارات الـتي أرسلها رئيس اجلمـهورية لم يسبقه هم  ا
أحـد من قادة الـكتل واألحـزاب  الـلهم إال الـتجـمع الـذي نظـمه السـيد
ـنـاسـبة سـنـة اسـتشـهـاد احلـكيم في الـنـجف وحـضره عـمـار احلـكيم 
ان  واكد اجلميع على رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء ورئـيس البر
فـشل احلــكم نـتــيـجــة تـوزيع الــسـلــطـات عـلـى أسـاس طـائــفي وعـرقي
وحصصي . وأن جتـربة مثل هـكذا نظام قـد استنـفذت امكانـياتها ولم
تعد صاحلة لـلعراق  وان العراق بـحاجة ماسة الى نـظام وطني معبر
عن اإلرادة الـشعـبيـة وحتقـيق مـصالح الـناس في الـبـنى التـحتـية وفي
حتـقـيق اإلجنازات االقـتـصـادية والـزراعـية والـتـنـمويـة واالسـتثـمـارية 

وهذا لن يتحقق إال بنظام وطني ودولة قوية .
واالن يأتي من جديد السـيد رئيس اجلمهورية لـيلقي الضوء في حوار
ـلـتـقى دون تـدخالت مـلـتـقى بــحـر الـعـلـوم ونـتــمـنى أن يـسـتـمـر هــذا ا
بني على االخرين  يرسم وجهة النظام اجلديد الـبديل للنظام القائم ا
صـالح الـذاتـيـة لـلقـوى الـسـيـاسـية الـتوزيـعـات الـطـائـفيـة والـعـرقـيـة وا

واألحزاب احلاكمة لهذا البلد .
بالتأكيد كما أوضح صالح بأن العراق تعرض ألسواء مراحل التدمير
منـذ اكثر من 60عامـا وقدم شـعبه خـيرت ابـناءه  وهـذا مالم يـحصل
في أي منـظومة دوليـة  وإذا ما حصـل ألي دولة مثلـما حصـل للعراق

من حروب وإرهاب وحصارات اقتصادية لتشظت تلك الدولة .
ـنـظـومـة الـعـربـيـة والـشـرق أوسـطـية الـعـراق دولـة مـحـوريـة لـيس في ا
ـا في العالم  وهذه الـدولة العراقـية ال تستـقيم إال بدولة فحسب  وإ
وسـلطة قـوية حتـارب الفـساد فـعلـيا وتـكشف عن مـنظـومته اخلـطيرة 

وتمنع نهائيا أي جهة مسلحة خارج منظومة الدولة .
هـذه الـقـضـايا الـتي طـرحـهـا رئـيس اجلـمـهـورية  هي

تلتقي بالضرورة بالرغبة الشعبية التي عبر عنها
ـــئــات من الـــشــهــداء ثــوار تـــشــرين وقـــدمــوا ا

واجلرحى .
وقف  وبـحاجة اكثر العراق بحـاجة مثل هذا ا
الى نـظـام جـديـد مـبـني عـلى الـوطـنـيـة الـعـراقـية

احـــــــاول ان ال اصـدق ما يقـال ان هنـاك قرارا خارجـيا يـلزم رؤساء
احلـكومـات العـراقـــــــيـة بعـدم انـشـــــــاء مـحطـات كهـرباء في الـعراق
لـكـــــــن هـذا هــو الــذي حـــــــــدث ويــحـدث مــنــذ االحــتالل االمــريـكي

للعراق.
كان بـامكـان سلـطة االحـتالل ان تنـشئ خالل سنـة او سنـت او ثالث

سنوات محطات كهرباء يكفي العراق ولكنها لم تفعل.
ما هي مـصلـحة امريـكا في جعـل العراقـي في دوامـة نقص الكـهرباء
ويؤكد الكثيرون ان السلطات االمريكية توافق فقط على تصليح ما هو

موجود فقط هل هي تنفذ خطة الرغام العراقي تنفيذها.
قـبل ســنـوات ســئل رئـيس احــدى احلـكــومـات الـعــراقـيــة عن مـشــكـلـة
تـوقفة فقال هناك قرار بان كل مشروع شاريع ا الكهرباء وغيره من ا

ائة من العمل. يتوقف عند الوصول الى 40 با
االتفاق مع سـيمنـز بحل مشكـلة الكهـرباء وانشـاء محطات جـديدة كما

فعلت مصر لم ينفذ.
االتفاق مع الص على تنفيذ مشاريع الكهرباء لم ينفذ.

اليـوم تؤكـد احلكـومة تـصلـيح ما مـوجود وال ذكـر حملطـات جديـدة فقد
ــتــحـدث بــاسم وزارة الــكــهـربــاء أن (الــوزارة تـعــمل بــحـسب صـرح ا
تـوجــيـهـات رئــيس الـوزراء بـشــأن الـتـعــاون مع شـركــة سـيـمــنـز عـلى
ـرحـلـة األولى من الـعـمل الـتي تـتـضـمن تـنـفـيـذ مـنـظـومات اسـتكـمـال ا
ـحطـات اإلنتـاج فضالً عن تـعديل خـطة الـعمل في الـتبـريد اخلـاصة 
وكذلك عـلى الطـاقة ـرحلـة الثـانيـة واالعتـماد عـلى الطـاقة الـشمـسيـة  ا

تجددة). النظيفة وا
لالسف لم يذكر االعتماد على الشموع والفوانيس!.

مـعنى ذلك ال مـحطـات جـديدة لـكن االغرب من كـل ذلك هذه الـهجـمات
ن تـعمل عـلى أبراج نـقل الطـاقة من مـجمـوعات لم يـعلن عن هـويتـها و
ومــا هي مـصــلــحـتــهـا فـي جـعل الــعـراقــيــ يـعــانـون اكــثــر من نـقص

الكهرباء.
واليكم ما فعلته احلكومة.

 وزارة الكهرباء اتخذت جملة من اإلجراءات شملت مخاطبات رسمية
ـاســكـة لألرض لــوزارتي الـدفــاع والـداخــلــيـة ومــنـاشــدات لـلــقــوات ا
بـضـرورة توفـيـر احلمـايـة الالزمـة لألبراج الـنـاقلـة لـلطـاقـة" وأن "وزير
الكـهرباء طـالب مديريـة حمـــــــــــايـة الطاقة بـتوفيـر اإلجراءات الالزمة
مـن خالل ربط الـكـامـيـرات احلـراريـة عــلى مـسـارات اخلـطـوط الـنـاقـلـة

للطاقة".
ـنـاطق و أن "الـوزارة اجـتـمـعت مع وجـهـاء الـعـشـائـر واخملـتـارين في ا
الـتي تشـهد تواجـد أبراج بـاإلضافـة إلى الدوائـر التـابعـة للـمحـافظات

واألقـضـيـة والـنـواحي من أجل حـثـهم عـلـى حـمـاية
اخلطـوط والبنى الـتحتـية واالستـراتيجـية التـابعة

للكهرباء".
اليـ الــتي رصـدت لــتـنــفـيـذ فـقط لــلـتــذكـيــر: ا
مــشــاريع الــكــهــربــاء مــنــذ عـام  2003سـرقت

ونقلت للخارج مع وزراء الكهرباء.
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حــذر الــنــائب عن مــحــافــظـة ديــالى
فــرات الــتــمــيــمي  من أن أكــثــر من
100 الـف دو من اهم بـــــســــاتــــ

ديالى دخلت مرحلة اخلطر الفعلي.
وقـال الـتـمــيـمي لــ (الـزمـان) امس 

ــئـة من بــسـاتــ ديـالى ان  (70 بـا
تــقع في حــوض نــهــر ديــالى اي ان
هناك 100 الف دو دخلت مـرحـلة
اخلـطـر احلـقــيـقي بـسـبب اجلـفـاف
احلـاد وانـخـفـاض مـنـاسـيب الـنـهـر
ـئة الى مسـتويـات تصل الى 85 با
بــالـــوقت الــراهن مـــا جــعل وصــول

ياه الى البسات صعب جدا) . ا
واضـــاف الــــتــــمــــيــــمـي  ان (أزمـــة
اجلــفـاف في ديــالى لـيــست مـؤقــتـة
واخلــــطـــــورة تـــــكــــمـن اذا لم يـــــكن
يـاه الى بـسـات قـدور تـوفـيـر ا بـا
حــوض الــنــهــر مع ارتــفــاع درجـات
احلـرارة لـتـصل الى مـرحـلـة الـهالك
وتـعــويـضـهــا يـحـتــاج الى سـنـوات
طــويــلـة من اجلــهــد والـتــعب ألنــهـا

نتاج عمل استمر عقود طويلة).
واشـار الى ان (وضع ديــالى صـعب
ومـــعــقــد جــدا ورســائـل الــتــطــمــ
احلكومـية ال تعـني باننـا في مرحلة
جـيـدة بل هنـاك خـطـر سـيـتفـاقم في
تمـوز واب الن مسـتوى الطـلب على

ـؤســسـات احلـكــومـيـة مــسـتـمـرة وا
ـتـجـاوزين عـلى بـغـيـة الـكـشف عن ا
شبكة احلمايـة واسترداد ما بذمتهم

من مبالغ). 
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وكانت الوزارة قد اعـلنت قبل يوم
شـمــول الـعـامــلـ بـجـمع الــنـفـايـات

براتب الرعاية االجتماعية.
ــيـــداني في وقـــال مـــديــر الـــرصـــد ا
ـوسـوي إن الـوزارة ســالم تـكـلــيف ا
ـشــمـولـ بــرواتب الــرعـايـة (عــدد ا
االجـتمـاعـيـة في الوزارة هـو مـلـيون

و350 مستفيدا).
الفـتـا الى (تـشـكيـل وفدا مـن الوزارة
لــزيـارة مــواقع الـطــمـر الــصـحي في
ديــالـى وشــمــول الــعــامــلــ بــجــمع
الـــــنـــــفــــايـــــات بـــــراتب الـــــرعـــــايــــة
االجـتـمـاعـيـة) ,مـؤكـدا انه ( رصـد

وقع).  70 عائلة موجودة في ا
من جـــهـــتـه قـــال مـــديـــر الـــرعـــايـــة
االجـــتـــمـــاعــــيـــة في ديــــالى نـــهـــاد

اخلــــزرجي إنه (تــــمت زيــــارة مـــوقع
الـطـمـر الصـحي مـع وفد مـن الوزارة
بـعـد قـرار الــوزيـر بـشـمـولـهم بـراتب
الرعـاية) ,مـبيـنـا ان (هـذه الشـريـحة
بـــأمس احلـــاجـــة لــــراتب الـــرعـــايـــة
االجــتــمــاعــيــة وبــعــد عــمل الــقــوائم
ـوافقـة سـتتم والـبيـانـات وحصـول ا
اكـــمــال اجــراءات شـــمــولـــهم بــراتب
الرعاية). بدوره ,قال معاون مسؤول
حليم الطـمر الـصـحي في احملافـظة ,
عـباس إن (هـنـاك الكـثـير من الـفـقراء
الذين يعتاشون على العمل في جمع
النفـايات وال نسـتطيع مـنعهم ألنهم
مـحـتـاجـون). من جـانـبه ,قـال أحـمـد
كـــر أحــــد الـــعـــامــــلـــ فـي جـــمع
النفايات (نـحن نعمل من اجل إعالة
عـــوائــــلـــنــــا ونـــقــــوم بـــجـــمـع عـــلب
ـــشــــروبـــات الـــغــــازيـــة الــــفـــارغـــة ا
والـكارتـون والـبالسـتك واحلـديد من
الـنــفـايـات ونـقــوم بـعـزلـهــا وبـيـعـهـا

للمعامل اخلاصة). 
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مــنـطـقـة الـشـفــاء الـواقـعـة في اجلـانب
ــوصل ورغم انـهـا ـن من مـديـنـة ا اال
ـؤرخ لـكـنـهـا مـحــلـة حـديـثـة بـحـسب ا
تـتـرسخ عـلى فاصل زمـني مـهم يـرتبط
بــحـصــار الـقـائــد الـفــارسي نـادر شـاه
لـلـمـديـنـة ويـجـعل مـثل تـلـك احلـواضر
ا اسـفارا تاريـخية تـستقي مـكانتـها 
ؤرخون من معطيات مهمة حـمله لها ا
ــؤرخ بـايــراد كــنــيــسـة فــقــد اكــتــفى ا
نطـقة مكـتفيـا بابراز وحـيدة في تـلك ا
كــنــيــســة الــطــاهــرة الــفــوقــانــيــة ذات
الـــتــاريخ احلــديـث نــســبــيـــا مــقــارنــة
بـكنـيسة اخـرى تدعى كنـيسة الـطاهرة
اخلـارجية او التحتـانية والتي احالها
تـنظيم داعش الى مجرد خرائب كونها
الــكــنـيــسـة الــوحــيـدة في

ـوصـل الـتي  مــديــنــة ا
تـسـويتـها بـاالرض تمـاما
و حتـــويـــلـــهـــا في زمن
داعــش الـــى مـــــــــــــــــــــراب
لـــلــســيــارات وســاتــوسع
بــشــان تــاريــخــيــتـهــا في
الــسـطـور الــقـادمـة كـوني
اضي اصدرت في العام ا
كــتـــابــا عــنــهـــا عــنــونــته
بــالــكــنــيــســة الــشــهــيــدة
وتـــنـــاول فـي ســـيـــاقه كل
تــفــاصــيل تــاريــخــيــتــهــا
اضــافـة الحـتـواء الـكـتـاب
ـذكـور عـلى صـور نادرة ا
تـــــوضح الـــــكــــثـــــيــــر من

اروقتها وشواهدها .
كــــــمـــــا اود االشـــــارة الى
ـا تـقـدم فــاصـلـة اخـرى 
ــذكـور ــؤرخ ا وتــنــاوله ا
بـشـان مـطـرانـيـة الـكـلـدان
الـــتي قـــال عـــنــهـــا انـــهــا
تـضررت كـثيرا ابـان فترة
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ــؤرخ عــلى جتــســيـد تــعــتــمــد رؤيــة ا
ـعـلــومـة الـتي احلــقـيـقــة وتـاريـخـيــة ا
يـقـدمـهـا لـلـقـاريء وهـذا مـا ابرز نـخب
ـيـة اسـهـمت من خـالل مـقـاالتـها اكـاد
ورؤاهــا الــتــاريــخــيــة في مــد جــســور
الـــتـــواصل بــ االجـــيـــال الــســـابـــقــة
ـعلومات الـدقيقة التي والالحـقة عبر ا
ـصـادر يــوفـرهــا من بـطــون الـكـتـب وا
ــوثـوقــة وهـذا مــا يـعـزز ــعـتــمـدة وا ا
ؤرخ الذي يعـتد بكل ما يقدمه مـكانة ا
من مـعلومات بناء على ما سبق وتمت
ؤرخ االشـارة اليه فـقد اسـهم احـد ا
ـتــمـرســ بـالــعـمل ـيــ من ا االكــاد
الــتـوثـيـقي في تـصــديه لـتـاريخ بـعض

وصلية واضاءة ما خفي من ناطق ا ا
تـاريخيتهـا ومحطاتهـا مقدما مثل تلك
ــهـمـة الـتي تــرتـكـز عـلى ــعـلـومـات ا ا
راجع التي استقى صادر وا صدقية ا

منها معلوماته .
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لــــكـــنه فـي اجلـــانب االخــــر ومن خالل
ســـرديـــته الـــتي تــنـــاولت جـــوانب من
تـاريخية بعض الـعوائل التي استقرت
ـــــنـــــاطق يـــــهـــــمل بـــــعض فـي تــــلـك ا
ـــهـــمــة الـــتـي تــتـــعـــلق اجلـــزئـــيـــات ا
ـناطق ـوجودة فـي تلك ا بـاحلـواضر ا
ـســيـحـيــة الـتي الســيـمــا احلـواضــر ا
ـنـطـقـة كــانت جتـسـد تـاريــخـيـة تـلـك ا
وتـرسخ لقدميـتها مثـلما هو احلال مع

ـطـرانـية داعش لـكن فـي احلقـيـقـة ان ا
الـتي  تاهـيلـها واعـمارها بـتغـليـفها
ـــــوصـــــلي ابـــــان فـــــتـــــرة بـــــاحلـالن ا
الــتــسـعــيــنــيـات وخـالل عـهــد مــطـران

الـكنـيسـة الكلـدانيـة كوركـيس كرمو 
تـفجـيـرها بـواسطـة العـبوات الـناسـفة
بـعدما  اخراج عائلة مسيحية مكلفة
بــحــراســتــهـا حــيث كــان ذلك فـي احـد
اشـهـر عام  2004وامـام انـظـار جـموع
ــوصل . امــا احــتـــشــدت من مــديــنــة ا
الـكـنيـسة االخـرى التي  اغـفالـها من
ــحــلــة الــســـرد الــتــاريــخي اخلــاص 
الــشـفــاء هـو كــنــيـســة سـيــدة الـنــجـاة
الـواقـعة عـلى مـفتـرق شـارع يـؤديان
لــــدورة قـــاسم اخلــــيـــاط وهـي تـــعـــود
لـطائفة السريـان الكاثوليك وهي تعود
لعام 1946 وتـعرضت للترميم في عام
1962 فــيـمـا تـركـت في سـبـيـعــيـنـيـات
ــاضي قــبل ان تــســتــثــمــرهـا الــقــرن ا
طـــائــــفـــة الـــســـريــــان االرثـــوذكس في
مـنـتــصف الـتـسـعـيـنـيـات حـيث اقـامت
فـيها قـداديسها بـسبب تعرض كـنيسة
الـطاهـرة اخلارجيـة للـترميم والـتاهيل
وذلـك في عـام  1994امــا عن كــنــيــسـة
الــطـاهــرة اخلـارجـيــة فـيــجـهل تــمـامـا
تـاريخ انشـاؤها اال ان هـنالك مـن يذكر
ان تـاريخ بعض محطاتها ارتبط بزمن
االمـيـر نـاصـر الدين مـحـمـود االتـابكي
وذلـك في عام  1219مـن خالل كـتـابات
اشـارت الى ذلك العام نقشت على قطع
الــرخـام االبـيض كـمــا  تـنـاول سـبب
تـسمـيتهـا بالـفوقـانية كـونهـا تقع على
ـقارنـة مع الـكنـيسـة االخرى مـرتـفع با
الـتي تسـمى شـائعـا بكـنيـسة الـطاهرة
لـكنـها في احلقـيقـة حتمل اسم كنـيسة
الــديـــر االعــلى وهي اجملــاورة لــدائــرة
صـحة نينوى وقد اشـار اليها اخلطاط
الـــــراحـل يـــــوسـف ذنـــــون في احـــــدى

لـــقـــاءاتي الـــشـــخـــصـــيـــة مـــعه من ان
الـكـنيـسة االخـيـرة ترتـكز عـلى سرداب
ـوصـلـيون كـبـيـر حتتـهـا كـان يـوظفه ا
ــؤن واالمـدادات ابــان حــصـار لــنــقل ا
نــادر شـاه فـيــمـا يـشــيـر االب اخلـوري
يـوسـف الـبـنـاء الى تـلك الـفـتـرة بـكـون
تـعـرض الـسور الـذي تـرتكـز عـلـيه تلك
الــكـنـائس لـضـربــات الـقـائـد الـفـارسي
وصل يسارعون لسد اي فكان بنائي ا
ـاشئـة من تلك الـضربـات فكان ثـغرة 
من يــسـقط شـهـيـدا بــسـبب الـضـربـات
يـدفن مع مواد البـناء من اجل االسراع
بـسـد الـثـغرات وتـفـويت الـفـرصـة على
ــهـاجــمــ من ان يـســارعـوا لــغـرض ا
النفاذ من تلك الفتحات التي يحدثوها
ــوصل فـي الــســور لــغـــرض احــتالل ا
الـــذي فــشل و اضــطــرارهـم لــلــتــراجع
والـــتـــقــهـــقـــر حـــيث اقـــسم مـــســلـــمي
دينة اضـافة لليهود على ومـسيحيي ا
الـتـعـاون وتـوحـيد الـصـفـوف لـتـفويت
الـفـرصة عـلى نـادر شاه واذا مـا تـمكن
ديـنـة فـسيـسـارعون االخـيـر من غـزو ا
الى قــتـل نـســائــهم وبــنــاتــهم خــشــيـة
الــتــنـكــيل بــهم وتـعــريــضـهم لــلــسـبي

واالعتداء على اعراضهم.
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ــــؤرخ في ســـيـــاق والــــغـــريب من ان ا
ايـراده لتلك التفاصـيل لم يتلتفت لتلك
ــوصل ــا قـــام به والي ا احلـــقــبــة او 
حــسـ بــاشـا اجلــلـيــلي حـيــنـمــا امـر
ـوصل التي بـتـاهيل واعـمـار كنـائس ا
حــمــلت اسم الــطـاهــرة وحتــديـدا اسم
الـــســيــدة الــعـــذراء كــونــهـــا ارتــبــطت
بـحادثة اعجـازية تمثـلت بصد العذراء
لــضــربــات الـقــائــد نــادر شـاه فـي تـلك
الـفـتـرة . ونـعـود لـسـبب تـدمـير داعش
لــكـنـيـسـة الـطــاهـرة اخلـارجـيـة والـتي
عــــرضت لــــلــــتـــاهــــيل فـي عـــام 1994

ا اسهم وتـغلـيف واجهتـها بـاحلالن 
ايـضــا بـوضع صـلـيب كـبـيـر عـلى تـلك
الـواجهة لـكن تنظيم داعش ومن خالل
عــنــاصــره الــذين اسـتــخــدمــوا رافــعـة
تـستخدم من قبل دائرة الكهرباء قاموا
بـتـشـويه ذلك الـصـلـيب وقـامـوا بـنـشر
تــلك االفـعـال عـلى مــواقـعـهم اخلـاصـة
وذلـك في عام  2015كـمـا نشـير الى ان
عـام  2009وبـالـتـحـديد في  15كـانـون
االول من هـذا الـعـام قـد شـهـد تـفـجـيرا
بـعــربـة مـفـخـخـة اسـتــهـدف الـكـنـيـسـة
ودمــر واجـــهــتــهــا كــمــا اطــاح بــســور
الـكـنـيـسـة والبـد من ذكـر ان الـكـنـيـسـة
ايـــضــا اســتــثـــمــرت وقــفـــيــة من احــد
ابـنائها لتشيد عليها عمارة تقع مقابل
الـكـنـيـسـة واسـمـتـهـا عـمـارة الـطـاهـرة
ـتعـفـفة وخـصـصت السـكان الـعـوائل ا
وذوي الــدخـل احملــدود كــمــا انــتــقــلت
مـدرسـة الغـسـانـية الـتي كـانت تقع في
مـحلة السـاعة وبالقرب من كـنيسة مار
تـومـا الى مـجـاورة الكـنـيـسة وذلك في
ـدرسـة الـغسـانـيـة كانت عـام 1991 وا
ــــوصل وخـــرجت مـن اوائل مـــدارس ا
مـيزة فـيها وفـيما الـكثـير من النـخب ا
انـــتــهـت رحــلـــة كـــنــيـــســـة الــطـــاهــرة
اخلـــارجــيـــة وذلك في ايــلـــول من عــام
2015 وكــانت رغــبـة عــنـاصــر جـاعش
من خـالل تهد الكـنيسـة والعمل على
ـا ذكره ازالـتـهـا من الـوجـود حتـقـيـقـا 
االب الــراحل يــوسف حــبي فـي كـتــابه
الــذي اصــدره في عـام 1981 بــعـنـوان
ـــوصل ) حـــيث ذكـــر بـــان (كـــنـــائـس ا
الــكـنــيـسـة بــنـيت عــلى اثـار اسـالمـيـة
االمــر الــذي دفع بـعــنــاصـر داعش الى
ازالـة الكـنيـسة وعـدم االكتـفاء بذلك بل
احلـفـر الى عمق نـحـو اكثـر من مـترين
لـــــغــــرض الـــــبــــحــث عن تـــــلك االثــــار

زعومة. ا

ابفان فائق جابرو

أعلـن النـاطق باسـم القـائد الـعـام للـقوات
ــســلــحـــة الــلــواء يــحـــيى رســول يــوم ا
االثـــنـــ عن إحـــبـــاط مـــخـــطط إرهـــابي

جنوب العاصمة بغداد. 
وقـال رســول في بــيـان  امس إن (جــهـاز
مُكـافحـة اإلرهاب أحبط مـخطـطاً إرهـابياً
جـنوبي الـعـاصـمة بـغـداد من خالل إلـقاء
الـــقــبض عـــلى مــســـؤول أحــدى اخلاليــا
اإلرهابية الذي أعـترف بدوره على وجود
كـدس لــلـعـتـاد يــحـتـوي أسـلــحـة وأعـتـدة
وعــبـوات نـاســفـة وُعــدة قـتـالــيـة وكـوا

للصوت).

ياه سيكون في اعلى درجاته) . ا
الى ذلك دعا  رئـيس االحتاد احمللي
للجمعيـات الفالحية في ديالى  رعد
ـزارعـ والـفالحـ في الـتـمـيــمي ا
ديــــالـى  الى  (ســـــرعـــــة تــــســـــويق
مـــحــصــولـــهم  من احلــنـــطــة قــبـــل

وسم) . انتهاء ا
واضـــاف الــتــمــيـــمي لــ (الــزمــان) 
(اجـــمــالـي مــا جـــرى تــســـويــقه في
سـايلـو بـعـقوبـة ومـوقع بـلدروز زاد
عن 180 الـف طـن)  مـــــــــؤكــــــــدا ان
(مــــعــــدالت االنـــــتــــاج جـــــيــــدة رغم
الصـعوبـات الـكبـيرة لـلمـزارع في
ــــيــــاه وحتــــديــــد اخلــــطــــة مــــلف ا
الـزراعــيـة نـاهـيك عـن قـلـة االمـطـار
الــــتي ســـــاهــــمت فـي عــــدم زراعــــة
ـــات) . عــــشــــرات االالف من الــــدو
واشــار الى ان (عــمـلــيـة الــتــسـويق
ــرونــة عــالــيــة في نــوافــذ جتــري 
وزارة الـتـجارة  ونـامل ان يـكن دفع
ـالـيـة بـشـكل مـبـكر االسـتـحـقـاقات ا

دون اي تأخير ) .
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{ اخلـــلــيـل أ ف ب) تــوفـي الــنـــاشط
ـعــارض لــلــســلــطـة الــفــلــســطــيـنـي ا
الفـلسـطيـنيـة نزار بـنات بـعد سـاعات
عــلى تــوقــيــفه اخلــمــيس عــلـى أيـدي
عـــنــــاصــــر من األجــــهــــزة األمــــنــــيـــة
الفلسطـينية في حـ حتدثت عائلته
عن"اغتيال" وأكـد تقريـر طبي تعرضه

للضرب.
وقـال طــبـيب مـعــتـمـد مـن مـؤسـسـات
حقوقية اطّلع عـلى تشريح جثة بنات
أنّ وفاته لم تكن طبيعية وانه تعرض

للضرب.
وقـال الـطـبـيب سـمـيـر ابو زعـرور في
مــؤتــمــر صـحــافي فـي مـقــر الــهــيــئـة
سـتـقـلة حلـقـوق االنـسان "من خالل ا
شاهدة والكشف الظاهري شاهدنا ا
اصـابـات عـديـدة وكدمـات فـي منـاطق
عديدة من اجلسم في الرأس والعنق
والصدر والكـتف واالطراف الـعلوية
والـسفـلـيـة".واضـاف "لم نُـشـاهـد على
اجلــــسم آثــــاراً تــــوحي بــــأنّه تــــوفي
نـتـيـجـة جـلـطات". وتـابـع "اآلثار عـلى
اجلـسم تــؤّكـد أنّ الـوفـاة وقــعت بـعـد

أقلّ من ساعة من اعتقاله".
بـــدوره قــال مـــديــر مـــؤسّـــســة احلق
ـــؤتـــمـــر شـــعــــوان جـــبـــارين خـالل ا
الـصــحـافـي إنّ "الـكــشف الـطــبي هـذا
يـؤكّـد أنّ طـريـقـة االعـتـقـال كـان فـيـهـا

عنف بالغ".
في مــديــنــة رام الــله مــقــرّ الــســلــطـة
ـتظاهرين ـة خرج مئات ا الفلسـطينيّ
بعـد الـظهـر مطـالبـ بـكشف حـقيـقة
وفـــاة بـــنـــات. وأطــلـــقت قـــوات األمن
سيل للدموع لتفريقهم. قنابل الغاز ا
وكان مـحافظ اخلـليل جـبرين الـبكري
قـــال في بــيـــان إنّ قــوّة مـن األجــهــزة
األمنيـة اعتـقلت بنـات فجـر اخلميس
موضـحـاً "خالل ذلك تدهـورت حـالته
الـــصــحـــيــة وفـــوراً  حتــويـــله الى
مـسـتـشـفى اخلــلـيل احلـكـومي وتـمت
." معاينته من أطباء فتبيّن أنه متوفّ
لــكـنّ عــائــلــة بــنـــات أكّــدت أنّه تــوفي
نـــتـــيــجـــة ضـــربه عـــلى الـــرأس لــدى
اعـتقـاله مـا دفع مـؤسـسات حـقـوقـية
ـطـالــبـة بـالـتــحـقـيق في ظـروف إلى ا

وفاته.
وكـان نـزار بـنات ( 43عـاما) مـن أشدّ
ــنـتـقـديـن لـلـسـلــطـة الـفــلـسـطــيـنـيـة ا

ولرئيـسها محـمود عبـاس عبر مواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي. وأعــلن قــبل
حوالى شهـرين تعـرّض منزله إلطالق

. نار من جانب مجهول
وروى قـريـبه حـسـ بـنـات الـذي كان
حـاضـراً لـدى اعــتـقـاله في بـلـدة دورا
الـقــريـبـة من اخلــلـيل أنّ "قــوة أمـنـيـة
نزل وضـربته بهراوات على داهمت ا

جرد استيقاظه". رأسه 
وقــال عـمــار بــنـات ابن عـم نـزار في
مــقــابــلــة إذاعـيــة إنّ عــنــاصــر الــقـوة
ـلــوه وضــربـوه أثــنــاء جـرّه الى "سَــحَ
ســيــارة االعــتـقــال وقــامــوا بــشـتــمه

وإهانته وكانت الدماء تسيل منه".
طالبت مؤسّسـات حقوقية فلـسطينية
بــالـتــحـقــيق في ظــروف وفـاة بــنـات
فــيـمــا اشـتــعـلت مــنـصــة "فـيــسـبـوك"
ـــنـــشـــورات تــــنـــتـــقـــد الــــســـلـــطـــة

الفلسطينية بسبب وفاته.
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ــســتـقــلــة حلــقـوق وقــالت الــهــيـئــة ا
اإلنـــســان فـي بــيـــان "حـــسب إفــادات
شهود عيـان وأفراد من العائـلة كانوا
ّ االعــتــداء عـــلــيه بـــالــضــرب مــعـه 

والرش بالغاز أثناء اعتقاله".
كــان نـزار بـنــات مـرشــحـا لــلـمــجـلس
التـشريـعي في االنـتخـابات الـتي كان
مفـترضـاً إجراؤهـا في أيار/مـايو عن
ـسـتـقـلة قـائمـة "احلـريـة والـكـرامة" ا
21 ـــــــــهــــــــــا أرجـــــــــئـت. في  لـــــــــكـــــــــنّ
حــزيــران/يــونـيــو نــشــر بــنـات عــلى
"فـيسـبـوك" شـريط فـيديـو تـسـاءل فيه
عــمَّن يــقف وراء صــفــقــة الــلــقــاحـات
نـتهية صالحيتها ضادة لكورونا ا ا
مـع إســــرائــــيل. وقــــال "فــــضــــيــــحــــة
الــلــقــاحــات لــيــست ســلــوكــا جــديـدا
عـلـيـهم". وأعـلـنت إسـرائـيل األسـبـوع
ــــاضي اتـــــفــــاقــــا مع الـــــســــلــــطــــة ا
الفـلـسطـيـنيـة لـنقل مـلـيون جـرعة من
لقاح "فايزر" تنتـهي صالحيتها قريبا
إلى الفـلسطـينـي في مقـابل منـحها
"الكـميـة نفـسهـا من اجلرعـات" عنـدما
ـمها الـفلـسطـينـيون من اخملـتبر يتـسلّ

قبلة. األميركي في األشهر ا
خـرج مئـات الـفـلسـطـينـيـ اخلـميس
إلى الـــشـــارع في رام الـــله واخلـــلــيل
مــسـقط رأس بــنـات احــتــجـاجــا عـلى

وفاته مطالب بـ"إسقاط النظام".

وشــارك في االحــتــجـاج ســيــاســيـون
وحقوقيون وناشطون شباب.

ورفـع احملـــتـــجــــون الـــذيـن حـــاولـــوا
قـاطعة" مقـر القيادة الوصول إلى "ا
الفلسطينية قبل أن تلقي قوات األمن
ــســـيل لــلــدمــوع في قــنـــابل الــغــاز ا
اجتـاههم الفـتـات كـتب عـلى إحـداها
"ال لــلــروايـــة الــبــولــيــســيــة" ورددوا
هــــتــــافــــات مــــنــــددة بــــالــــســــلــــطــــة
الفلـسطـينيـة.وأصيب أحد احملـتج
بقنبـلة غاز في وجهه نـقل على أثرها

ستشفى. إلى ا
وقال مـحتـجـون لوكـالة فـرانس برس
إنهم بصـدد تنظيـم احتجاج دائم في
وسط مدينة رام الله قـرب مقرّ عبّاس
"حتـى يتم الـتـغـييـر الـشـامل في عمل
ــــــهـت دعـــــوات الـــــســــــلــــــطـــــة". ووُجّ
اثـلة عـلى وفاة بـنات الحتـجاجـات 
مـســاء اخلـمــيس وكــذلك في مـديــنـة

نـــابـــلس رغم إعالن رئـــيـس الــوزراء
الـفـلـسـطـيـني مـحـمـد اشـتـيـة تشـكـيل
جلنـة حتـقيـق في مالبسـات احلـادثة.
وقال اشتية عـبر فيسبـوك إن اللجنة
ســـتــبــدأ "فــورا الـــبــحث والـــتــقــصي

والوقوف على أسباب وفاة بنات".
وحمّلت حركة حماس اإلسالمية التي
تدير قطـاع غزة "رئيس سلـطة أوسلو
ـسـؤولـية مـحمـود عـبـاس وسـلطـته ا
الــكــامــلــة عن كل تــداعــيــات ونــتــائج
ـعـارض ــة اغـتـيــال الـنــاشط وا جـر

السياسي نزار بنات".
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ــرت بــعـثــة االحتـاد األوروبي في وعـبّ
األراضي الفـلسـطـينـية عن "صـدمتـها
وحـــزنــهـــا" لــوفـــاة بـــنــات وطـــالــبت
بـــإجــراء "حتـــقــيـق كــامـل ومــســـتــقل
وشـــفـــاف فــــورا". أمـــا مـــنـــسق األ
تحدة اخلاص بالشرق األوسط تور ا

ووفــــاته". وعــــلّق الــــكــــاتب واحملــــلل
السياسي جهاد حرب الذي شارك في
الـتـظــاهـرة االحـتـجــاجـيـة أن "األمـور
باعتقادي ستتدهور أكثر ألن اجملتمع
الـفـلـسـطـيـني لم يـعـد يـتـحـمل كـثـيـرا
إخفاقات السلطة الفلسطينية". ورأى
ـتظاهرين أن "استخدام الـعنف ضد ا
ســـيـــؤجج األمـــور أكـــثـــر". الـــثـالثــاء
احـتـجـزت األجـهـزة األمـنـيـة الـتـابـعـة
للسـلطة الفـلسطيـنية الـناشط عيسى
عـمرو فـتـرة وجـيزة عـلى مـا أكـد بـعد
نـشره تـصـريـحات تـنـتـقد االعـتـقاالت
الـــســيـــاســيـــة عــبـــر صــفـــحــتـه عــلى
فـيــسـبــوك. وأظـهــر اسـتـطـالع لـلـرأي
ـركـز الـفـلـسـطـيـني لـلـبـحوث نـشـره ا
سـحـيـة في وقت سـابق هذا الـشـهر ا
ــئـة من الــفـلــسـطــيـنــيـ أن  84في ا
يـعـتقـدون أن الـسـلـطـة الـفلـسـطـيـنـية

فاسدة.

عارض للسلطة الفلسطينية نزار بنات  ½jýU∫ محتجون فلسطينيون يحملون صورة الناشط ا
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ويـنـسـالنـد فـدعـا إلـى إجـراء حتـقـيق
مــــســـتــــقل فـي وفـــاتـه ومـــحــــاســـبـــة
ـــســؤولـــ في حـــ دعـــا االحتــاد ا
األوروبـي إلى حتــــقـــــيق "مــــســـــتــــقل
وشــفــاف". وقــالت وزارة اخلــارجــيــة
ــتـــحــدة األمـــيــركـــيـــة إن الــواليـــات ا
"منزعجة بشدة" من وفاة الناشط وإنّ
لـديهـا "مـخـاوف جـدّيةً بـشـأن الـقـيود
من جانب الـسلـطة الـفلـسطـينـية على
حـريــة الـفـلــسـطـيـنــيـ في الـتــعـبـيـر
وبشـأن مضـايقـة نشـطاء في اجملـتمع

دني". ا
ودعت مــنـظــمـة الــعـفــو الـدولــيـة إلى
حتــقــيـق "شــفــاف وفــعــال ومــســتــقل
وحـيـادي" في وفـاة بــنـات الـتي قـالت

إنها أثارت "قلقها الشديد".
ـنـظــمـة عن مـحــامي عـائـلـة ونـقــلت ا
بنات ويدعى شاكـر طميزي أن "ساعة
مـــرت مــا بـــ اعـــتــقـــال نــزار بـــنــات
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ـقبرة بعد عشـرين عاما من اإلنتظار ح وسدتك الثرى جوار أمك في ا
شعـرت أني أمـوت غيـر أن دفـني إلى جواركـمـا حدث مـؤجل سـيأتي في
يــوم وحـيــنــهـا قــد يــحــمل جــنـازتي بــعض أصــحــابي ومن يــرغــبـون في
غادرين إلى األبدية بال عودة وتى ا احلسنات فيسيرون خلف جنازات ا
 وعندها سأشعر باألمان الذي أفتقد إليه طوال هذه السن التي حفلت
ـلل والرغـبة في احلـصول عـلى بعض شـاكسات وا بالـذكريات واأللـم وا
األمنـيات الـهاربـة التي تـسابق الـريح ونـفشل في مالحـقتـها وهي تـطارد

بعضها البعض . 
عـنـدمـا رحـلت يـاولـدي الــعـزيـز ولم يـعـد وجـهك يـبــتـسم مـقـابل عـيـني لم
أستـطع كـبت حزني وال كـفكـفـة دموعي الـتي تـنسـاب علـى جانـبي الوجه
الـذي حتـول إلى الـشـحـوب لـفـرط الـوجع وكـأني أشـيخ مـثل رجل طـاعن
أخـذته الـسـنـ غـفـلـة وإمـتـصت مــا فـيه من قـوة وعـنـفـوان وجـعـلـته مـثل
اء تـضربها الريح احلارة في شجرة يابسة في أرض مـقفرة بعيدا عن ا
صيف الهب يلفع األجساد ويقـتل كل حياة  وها أنا أواصل احلزن ليل
نهـار وأعتـكف في غـرفتي قـرب سـريرك لـكني أسـمع لـنداءات األصـدقاء
ـمـارسة احلـيـاة إلى حـ أن يـأتي الـيوم الذيـن يحـبـونـني ويـطـالبـونـني 
ـكــان بـهــجـة وسـرورا ـوعــود الـذي أالقــيك وأمك فـيه وأنــتـمــا تـمــآلن ا ا

وسعادة ال تنقطع ألنها سعادة أهل اجلنة . 
أصحابك يا مصطفى يعاتبـونني ويقولون لي إنك تستحق مني أن أجعل
من ذكـراك أمال ونـوعـا من الـرغـبـة في فـعل كل خـيـر ومـواصـلـة الطـريق
الذي كنـا نسـير فيه سـوية ثم هـا أنت تنزل عـنه وتتـركني لوحـدي أكابده
عليال وال أملك من عوامل الـقوة شيئا سوى إنـني ال أريد أن يخيب أملك
بي وأنت تريـد أن أنوب عنـك في التـواصل مع أصدقـائك ومحبـيك الذين
قـاه والشـوارع والـدروب التي تـفتـقدك كانـوا يضـجون ويـصـخبـون في ا
وتتمنى لو تعـود فكل مكان مررت فيه سـجل لك ذكرى على جوانبه حتى
ـسـمـوم بـالـوجع والـيـأس والـضـياع  ـنـا ا لـكـأنك لم تـمت ولم تـغـادر عـا
وكـأن تــلك األمـكــنـة حتـفـظ وجـهك ولــون إبـتـســامـتك وأنـت تـنـحــني عـلى
الرصيف لتكـلم أحدهم أو لتجـلس مع صديق يسلـيك عن وجعك ورغبتك

في الرحيل حيث ترقد تلك الشابة التي هي أمك . 
هل تأذن لـي يا ولـدي أن أعـود إلى مـسؤولـيـاتي وعـمـلي وطريـقـة حـياتي
الـبـائـســة الـتي أوقـفـني احلــزن عـنـهـا حــيث تـكـسـرت وتــيـبـست أعـضـاء
ــوجـوع ?! وأعــرف أنك جــسـدي مــنــذ يــوم رحــيــلك ا
ك الـهانيء هـنـاك وتتـمـنى لو ستـسـعد وأنت في عـا
تراني أبتسم وأتكلم وأعمل ولكن يا حبيبي صوفي
ال أسـتـطـيع الـعـيش بـدونـك فـحـتـمـا ســــــــــنـلـتـقي

قريبا .  
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ـسـيـرة أو ن أكـمـلـوا ا في الـوقت الـذي أهـنـئـكم  وزمالئي في الـزمـان 
التـحـقـوا فيـمـا بـعد بـركب الـزمـان لـتكـلل اجلـهـود بالـوصـول إلى عـددها
السـبعـة آالف وبـنفس الـوقت انـقل لكم عـتـاباً فـفي الـوقت الذي وجـهتم
ـة لـعـدد من الـزمالء لـلـكتـابـة عن جتـربـتـهم  جتـاهل دورنا دعوات كـر
وجهودنـا التي مـنحـناها خـالصـة خلدمة الـكلـمة في وقت وظـروف قاهرة
وصـعبـة ومـخـيـفـة أنتم اعـرف بـهـا فـقـد كنـا نـسـيـر بـ ألغـام مـتـفـجرة
وعبوات ناسفـة وسيارات مفخـخة ومسدسات كـاتمة ومشاهـد مخيفة
كـنا نـخـرج صـبـاحـا وال أمل بـالـعـودة إلى أطفـالـنـا مـرة أخـرى وضـعـنا
حيـاتـنا في تـلك الـفـترة وحـيـاة عوائـلـنا عـلى كـفة واسـتـمرار الـعـمل على
كفة تـلقـينا مـثلكـم التهـديدات واالتهـامات  وزعل األصـدقاء وعدم رضى
وضوع أو كلمة عملنا في وقت كانت ال توجد هواتف مثل اآلن البعض 
ومواقع إخبـارية ووكـاالت ووسائل تواصل كـانت الصـحافة تـعتـمد على

جهد احملرر نفسه.
ـؤسس لطـبـعـة بغـداد ومن الـقدامى ومن  كنـا نـعد أنـفـسنـا من اجلـيل ا
الذين حققـوا تغطيـات صحفـية للزمـان كانت مصدر لـلوكاالت واإلذاعات

لكنها يبدو لألسف تبخرت مع رياح الشتاء والنعلم السبب.
 عتب حـار عتب من أخ عـاش معـكم سنـوات ب جـدران الزمان تـلمس
ـهـنـة وحالوة الـنـتـاج ـعـانـاة وحتـمل مـثـلـكم مـرارة ا ا
عـــتـــاب لـــيس لـــشـــخـــصي بـل جلـــهـــدي ومـــرحـــلــة
رحـلـة تاريـخـيـة من عمـري الـصـحفي واستـقـطـاع 

ومن صفحات جلريدة الزمان لسنوات.
حتياتي

بغداد
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 لي  في جريدة (الزمان) الغالـية أحبة واصدقاء يـعزّ عليّ فراقهم ولكني
أريد وأنت تريـد والله يفـعل ما يريـد. لقد أمـضيت في (الزمـان)  سنوات
عشق افالطـوني طـويلـة بـدأت في ايار  2003مكـللـة بـعمل يـومي انـتهى
في اواخر  ? 2020لكن عرى احملبة والتواصـل لم تنقطع وإن أجبرتني
ـادي الـقـسـري لـكـن احلـضـور احلـقـيـقي وهـو الـظـروف عـلى االبـتــعـاد ا
حضور الروح واحملبة واالحساس ال يزال حاضرًا وبنجاح ساحق .. إذ

انني اذا ما اردت ان انسى فماذا سأنسى?
 ويا ليـتني أنـسى لتـهون عـليّ مواجع فراق االحـبة ومـكابـدات التوق الى
مـبـنى اجلـريدة الـذي وإن كـان مـشـيـد من حـجـر أصم اال انه في الـواقع
ـقـدار احلب الذي جـمـعـنا طـوال سـنـوات.. اجل سنـوات عـجاف ينـطق 
رأينـا فيـها الـعجب الـعجـاب منـذ احداث  2003حيث كـنـا نحـرص على
صاعب واخملاطر فلم يفت في احلضور الى مبنى اجلريدة مهمـا كانت ا
عضد محـبتنا ال اشتـباكات عسـكرية ب الـقوات االمريكـية ومن واجهها
من عراقـيـ رأوا في وجـودها عـلى ارضـهم احـتاللًا بـغـيـضًا يـنـبغي أن
ينـتـهي. كـما لم نـخش ايـام الـطائـفـيـة البـغـيضـة حـيث الـقتـل على الـهـوية
هدد االكبر فـكنا نسير في الـشوارع ونحن نحمل وحيث الصحفي هـو ا
هـويـاتـنـا الـصـحـفـيـة دون خـوف وال وجل  وأيـضـا لم نـخش الـسـيـارات
لغمـة والعبـوات الناسفـة التي كانت تـزرع في الطرقات لـتحصد ارواح ا
ـدنـيـ . إنه احلب الــذي جـمـعـنـا ايــهـا الـسـادة وجـعـلــنـا نـعـيش اغـلب ا
سـاعــاتـنــا داخل اسـوار اجلــريـدة ال داخل اســوار مـنــازلـنــا إذ لم تـكن

(الزمان) بيتنا الثاني بل بيتنا االول وستبقى كذلك .
ــنـاســبــة صـدور الــعــدد ثالثـة آالف  من لـقــد احــتـفــلت مع احــبــة كـرام 
اجلريـدة وبعـد سنـوات احـتفـلت معـهم ايـضًا بـصدور الـعدد أربـعة آالف
ـرة وقد وصـلت (الـزمان) الى وتواصـلت االحـتفـاالت األلـفـية  اال هـذه ا
الـعدد  7000وأنـا بـعـيد عـنـهـا فـلم احـتـقل مع اصـدقـائي فـي اجلـريدة
ناسبة .. أية مرارة أجترع وأنا أكتب هذه الكلمات والغصة في القلب با
قـبل الـفم حتـاصـرني لـكن عــزاء هـذا الـقـلب الـذي يـعـتـصـره االلم ان له
احـبة فـي (الزمـان) يـذكـرونه كـمـا يـذكـرهم ويـبـادلـونه احلب كـمـا يـحـبهم
ومـصـداق كالمي اني أتـلـقى يـومــيًـا عـلى بـريـدي نـسـخـة الـكـتـرونـيـة من
رئيس الـتحريـر الدكـتور أحـمد عـبد اجملـيد فأفـتحـها عـلى الفـور وأباشر

قراءتها. 
ـســاء فــاجـأنـي قـبل يــومــ بـصــدور الــعـدد  7000من غـيــر ان زائــر ا
نـاسـبـة ولكن اجلريـدة فـيـما كـنت اتـهـيـأ لكـتـابـة شيء في صـدري عن ا
اعاجيب هـذا الزمان جـعلـتني اتصـور ان هنـاك فسحـة من الوقت امامي
بخـاصة انـني لم اكن اركـز على تـسـلسل اعـداد اجلريـدة  الـتي تصـلني

يوميًا بقدر تركيزي على محتوى اجلريدة.
ال أمتـلك واحلـالـة هـذه إال االمنـيـات لـ(الـزمـان) بأن
تـصـل الى الــعـدد  10000وهي تــرفل بــاالزدهـار
واحملـبـة .. وخالصـة اخلالصـة : إن الـزمـان الـذي

امضيته في (الزمان) كان احلى زمان.

{ هـافـانـا (أ ف ب) - تــلـقى أكـثـر
من واحـد من كل خـمــسـة كـوبـيـ
جــرعـة واحـدة عــلى األقل من أحـد
ـضـادة لــكـوفـيـد-19 الــلـقـاحــات ا
ـــطـــوّرة في اجلـــزيـــرة وفق مـــا ا
أعلن علماء كـوبي اخلميس قبل
حــتـى مـنــحــهــا أذون االســتــخـدام
ــرتــقــبــة في األســابــيع الــطـار ا
ــقــبـلــة.وقــال رئــيس مــجــمــوعـة ا
األدوية احلكـومية "بيـوكوبافارما"
إدواردو مـارتـيـنـيـز "حـالـياً تـلـقى
حوالى  %22من السـكان اجلـرعة
األولى عـــــلـى األقل". وحتـــــدث عن
"تـراجع كـبـيـر في مـعـدّل اإلصـابة"
ـنـاطق الــتي تـطـعّم ـرض فـي ا بـا
قـسم كــبــيــر من ســكـانــهــا.وبـدأت
الــدولـة الــتي تـواجـه ارتـفــاعـاً في
عدد اإلصابات بالفيروس اعتباراً
مـن أيار/مـايـو تـلقـيح الـسـكان في
نـاطق األكثـر تضـرراً من الوباء. ا
وتعـمل كـوبا عـلى تـطـوير خـمـسة
رحـلة لـقاحـات بيـنهـا اثنـان في ا
األخـيـرة من الـتـجـارب الـسـريـريـة
همـا "أبداال" و"سوبـيرانا ."2أشار
مـارتـيـنيـز إلـى أنه في حـالـة لـقاح
ـــــلـف إلى "أبـــــداال"  "تـــــقـــــد ا
الوكالة الوطنية لألدوية للحصول
" عـــلى إذن االســتـــخــدام الــطــار
مــــعـــربــــاً عن أمــــله في تــــلـــقي ردّ
إيــجــابي "في األيــام أو األســابــيع
ـــقـــبـــلــة".وأعـــلـــنت مـــجـــمـــوعــة ا
"بيـوكوبـافارما" اإلثـن أنّ "أبداال"
أظـهــر أنّه فـعّــال ضـدّ كــوفـيـد-19
بنسبة  ?%92,28بعد تلقي ثالث
جرعات منه بعد يوم من إعالن
مـعهـد "فـينالي" لـلّقـاحات أنّ لـقاح

"سوبـيرانا  "2الذي يـطوّره يؤمّن
فـعـالـية بـنـسـبة  %62بـعـد تـناول
اجلـرعة الـثـانيـة من ثالث جـرعات
ـرء لتـحصـينه يـجب أن يتـلقّـاها ا
بــالـكــامل ضــدّ كـوفــيـد-.19في مـا
يـخصّ لـقـاح "سـوبـيـرانا  ?"2قال
مـديــر مـعــهـد "فــيـنالي" فــيـثــنـتي
بيـريـز  "نقـدّر أن نتـائج الـفـعالـية
(بـعـد ثالث جـرعات) سـتـراوح ب

 85و ?%95وهــــذا مـــــا نـــــأمــــله"
مــشـدداً عـلى واقع أن هـذه األرقـام

لـيــست ســوى تـوقــعـات. وأضـاف
"مع األرقـام النهـائيـة سنـقدّم طلب
".وهدف كـوبا هو استـخدام طـار
تـلـقــيح جـمــيع سـكــانـهـا بــحـلـول
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وأكـد مـارتـيـنـيـز "نـعـتـقـد أن كـوبا
سـتكون أول بـلد يـنجح في تـلقيح
جـــمـــيع ســـكـــانـــهـــا بـــلـــقـــاحـــهــا
اخلاص".وتـأمل الدولة أيـضاً بيع
تــــركــــيـــبــــات لــــقــــاحــــاتـــهــــا إلى

اخلــــارج.وأعـــــلــــنت احلـــــكــــومــــة
الـفنـزويلـية اخلـميس تـوقيع "عـقد
لـلحـصـول" على  12مـليـون جـرعة
من لــقـــاح "أبــداال".وقــالـت نــائــبــة
الــرئـــيس الـــفـــنـــزويــلـي ديــلـــسي
رودريـــغــيـــز من مـــطــار كـــراكــاس
الــدولي حــيث كــانـت تـتــســلم أول
دفــــعـــة مـن لـــقــــاح "أبـــداال" بـــدون
حتـديد كمـيتّـها "سـيتمّ إدراج هذا
الـلـقاح في حـملـة الـتطـعيم وخـطة
الـتلـقـيح في فـنـزويال وقـد وقّـعـنا

عـقـداً لـلـحـصـول عـلى  12مـلـيـون
جـــرعــــة مـن لــــقـــاح أبــــداال الــــتي
ســــنــــتــــســــلــــمـــهــــا فـي األشــــهـــر
ـقــبــلـة".وأبــدت فــيـتــنــام وإيـران ا
واألرجـــنــــتـــ اهــــتـــمـــامــــهـــا في
ـطوّرة احلـصول عـلى الـلقـاحات ا
في كــوبـا فـيــمـا قــامت دول أخـرى
بـالـتقـرّب من كـوبا لـلـحصـول على
مــعـلــومــات وفق قـول عــلــمـاء في

اجلزيرة.
الـى ذلك أعـــلــنت وزارة الـــصـــحــة

اإلسـرائيلـية اجلمـعة أنـها ستـعيد
فــرض وضع الـكـمـامـة في األمـاكن
ــغـــلــقـــة بــعـــد ارتــفـــاع في عــدد ا
اإلصـابــات بـفــيـروس كــورونـا في
بـلـد تلـقـى أكثـر من نـصـف سكـانه
جرعت من الـلقاح.وقالت الوزارة
في بيان "بسـبب ارتفاع اإلصابات
بـفيـروس كـورونـا سـنـعـيـد فرض
وضـع الـكــمــامـة ابــتــداء من ظــهـر
اجلـمــعـة في جــمـيع األمــاكن غـيـر
ـــفـــتـــوحـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء داخل ا
نـزل".وقالت الـوزارة إن "األطفال ا
دون سن الــســابــعــة واألشــخـاص
ــارســون ذوي اإلعـــاقــة والــذيـن 
الرياضـة معفـون من التزام ارتداء

األقنعة في الداخل".
 UÐU ô« œU¹œ“«

وكــان رئـيس الـوزراء اإلسـرائـيـلي
نـفـتـالي بـيـنـيت حـذر الـثالثـاء من
"تفش جديد" لفيروس كورونا بعد
ازديــاد عــدد اإلصـابــات الــيـومــيـة
سجـلة وحث اإلسرائيـلي على ا
إلــغـــاء الــســفــر وإعــطــاء الــلــقــاح
ألطـــفـــالــــهم تــــفـــاديـــا لــــتـــســـارع
الـعـدوى.وقال إن وضـع الكـمـامات
سـيــصـبح إلـزامـيــا من جـديـد غـذا
جتــاوز عــدد اإلصــابــات اجلــديـدة
ـئــة يـومــيـا.وتـســجل في الـدولـة ا
الـعبـرية منـذ االثنـ أكثـر من مئة
إصـابة بـكـورونـا يـومـيـا.وسـجلت
اســرائــيل اخلــمـيس  227اصــابـة
جـــــــــديــــــــدة وفـــــــــقــــــــا ألحــــــــدث
االرقام.وارجـات اسرائـيل االربعاء
مــوعـد إعــادة فـتـح حـدودهــا أمـام
ـلـقّــحـ ضــد فـيـروس الــسـيــاح ا

كورونا.

18 { بـــــــكـــــــ (أ ف ب) - لــــــــقي 
شـــخـــصـــاً حـــتـــفـــهم وأصـــيب 16
آخــــرون لــــيل امـس اجلــــمـــعــــة في
حـريق انــدلع في مــدرسـة لــلـفــنـون
الـقـتـالـيـة وسط الـصـ وقد أوقف
مديرهـا.ذكرت وسائل إعالم مـحلية

أن مــعــظـم الــضــحــايــا هم تالمــيــذ
تــــتــــراوح أعــــمــــارهـم بـــ  7و16
عــامـاً.حــصــلت الــكـارثــة في الــلـيل
ـدرسة عنـدمـا كان  34تلـمـيذاً في ا
الـداخــلـيــة مـوجــودين في الـطــبـقـة
ـــــــبــــــنـى الــــــواقـع في األولى مـن ا

مقاطعة خنان حسب ما نقل موقع
"بـــــكـــــ تـــــوتـــــيـــــاو نـــــيـــــوز" عن
.ونُـقل اجلـرحى وبـيـنهم مـسـؤولـ
أربــــعـــة فـي حــــال خـــطــــيــــرة إلى
مــســتــشـفـى حـيـث أكـد طــبــيب أنه
الــفـريق الـطـبي قـام "بـكل مـا يـلـزم"

إلنـــــقـــــاذهـم بـــــحـــــسـب مـــــا ذكـــــر
ـــدرســـة ـــوقع.واعـــتُـــقل مـــديـــر ا ا
بـحــسب بـيــان صـادر عن ســلـطـات
مــحــافــظـــة شــيــتــشــنـغ حــيث تــقع
ــدرســة (نــحـو  700 كــلم جــنـوب ا
). وأعـلـنـت الـسـلـطـات صـباح بـكـ
ّ إخـمـاد احلريق.ولم اجلـمعـة أنه 
يُــعــرف بــعــد ســبب احلــريق حــتى
اآلن.أكــد مـســؤول لــوكــالــة فـرانس
عنـية هي "مركز درسـة ا برس أن ا
شــيــتــشـــنغ لــلــفــنــون الــقــتــالــيــة".
وبــحــسب وســائل إعـالم مــحــلــيـة
فـإنــهــا مــؤســســة عـامــة "لــتــقــويـة
اجلـــسم من خالل األخـالق وفــنــون
الدفاع عن النفس".اعتـبر السكرتير
احملـــلي لـــلــحـــزب الـــشـــيــوعـي لــو
أسـاة شكلت "درساً يانغـشينغ أن ا
كبـيراً" للـسلطـات احملليـة في خنان
التي ينبـغي عليهـا أن تبذل جهوداً
إلزالــة اخملــاطــر.وخــنــان هي مــهــد
الفنون القتالية الـتقليدية الصينية
وتـضم الـعــديـد من مـعـاهــد تـعـلـيم
الــكــونـغ فــو من أكــبــرهــا مــدرســة

ـعلـم شـاول الـتي تضم مـئات ا
وعـشــرات اآلالف من الـطالب وفـقًـا
ــوقــعــهــا عــلى اإلنــتــرنـت.وأثـارت
الـكـارثة حـزناً عـمـيقـاً عـلى شبـكات
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعـي إذ طــالب
نـاشطـون بتـعزيـز معـايير الـسالمة
ضــــد احلـــرائق.وتــــذكّـــر احلـــادثـــة
بــحــريـق انـدلـع مــنـذ  20عــامــاً في
حزيران 2001 في نانشانغ (وسط)
فـي مـدرسـة داخـلــيـة حـيث قُـتل 13
طـفالً صــغـيـراً فـي الـسنّ اخـتــنـاقـاً
عــنـدمــا تـسـبــبت حــلـزونــات لـطـرد
الــــبـــعــــوض بــــانــــدالع حــــريق في

األغطية.
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وبــــدأ مـــســــتـــخــــدمـــون لــــوســـائل
ــطــالــبـة الــتــواصل االجــتــمــاعـي ا
ـــعـــايــيـــر أفـــضل لـــلـــسالمـــة من
احلـــرائق عـــبـــر اإلنـــتـــرنت بـــوسم
حـــصــــد أكــــثـــر من  1,5 مــــلـــيـــون
مـشاركـة.وتشـهد الـص بـاستـمرار
حـــرائق تــســـبب ســقـــوط عــشــرات
الــضـحـايـا في الـسـنـوات األخـيـرة

وخــــصـــوصـــا حــــرائق غـــابـــات أو
منشـآت صناعـية.أواخر عام 2017
أودى حريق بحياة  19شخصاً في
جــنـوب بـكـ في فـنـدق كـان يـؤوي
.تلت هـذه احلادثة نازحـ داخليـ
ـــســاكن غـــيــر حـــمــلـــة لــتـــدمـــيــر ا
القـانونيـة التي يقـطنهـا مهاجرون
ما أرغم عدد كبير منهم للعودة إلى
مـــنــاطـــقــهم.وفي  2010قــضى 58
شــخـصـاً في حــريق انـدلع في بـرج
مؤلف من  27 طبـقة في شـنغـهاي.
ويـــأتي حـــريق اجلـــمـــعـــة في وقت
تـعزز السـلطـات الصـينيـة التـدابير
األمـــنـــيـــة من كـــافــة الـــنـــواحي مع
ــئـويـة اقـتــراب مـوعــد االحـتــفـال 
احلــزب الــشـــيــوعي فـي احلــكم في
األول من تـمـوز.بـعـد وقـوع حوادث
عـدة في مـنـاجم عــلّـقت الـسـلـطـات
الــــعـــمـل في مــــنــــاجم الــــفــــحم في
محافظات عـدة خصوصاً في خنان
ثالث مـحافـظة في الـص من حيث
عـدد الـسكـان مع قـرابة مـئـة ملـيون

نسمة.
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قال الشاعر :
بلوتُ الناس قرناً بعد قَرْنٍ 

فَلَمْ أَرَ غيرَ خَتّالٍ وقالِ 
ولمْ أَرَ في اخلطوب أشدّ وقعا 

وأصعب مِنْ معاداةِ الرجالِ 
وذقتُ مرارةَ األشياء طُرّاً
فما طَعْم أمرّ مِنَ السؤالِ 

نعم 
رارة وقـد حتـوّل فـريق كـبيـر من الـعـاطـل عن انّ طعم الـسـؤال شـديـد ا
العمل - وفـيهم أصحـاب شهـادات عاليـة ومهارات ال يـستهـان بها  –الى
ـسـؤولـ يـحـثـونهـم على مـجمـوعـة مِنَ الـسـائـلـ الـذين يـطـرقون أبـواب ا
ـناسبـة لهم دون أنْ يحـظوا منهم االهتمام بـشأنهم وتـوفير فـرص العمل ا

بطائل ..!!
-2-

نـاسبة لـهم يُنذر بـعواقب وخيـمة تكون انّ حرمان الـشباب من الـوظائف ا
محصلتها النهائية رهيبةً للغاية :

وأيُّ خَطَـرٍ أكبـر مِنْ انضـواء بعض اولـئك الشـباب الـعاطـل الى صـفوف
تربص بالبالد والعباد الدوائر ?!  االرهابي ا

ارسة وأيُّ خطر أكـبر مِنْ انـزالقِ بعض اولئك الـعاطلـ عن العـمل الى 
وازين ? شتى اجلرائم واخلروج على كُلّ القيم وا

-3- 
ـعسـولـة لم تـزد الـطـ اال بـلّـةً وهي ال تـسـمن وال تـغـني من انّ الـوعـود ا

شكلة الكبرى . جوع فال بُدَّ مِنْ حُلول جذرية لهذه ا
-4-

واطن العـراقي انْ ينعم بـعيش رغيـد ذلك أنَّ العراق بـلد غني ومن حق ا
ـستـشـري والـضـارب بـأطنـابه في كل بثـرواته ومـوارده  ولـكنّ الـفـسـاد ا
اليـ من الـعـراقـي حتت خط ـؤسـسـات أدّى الى ان يكـون ا الدوائـر وا

الفقر وأنْ تتصاعد أرقام العاطل عن العمل الى حد مخيف ..!!
-5-

نع أصحاب رؤوس األموال من االقدام على ستشري  ان هذا الفساد ا
االستثمار في العراق  

ــال الـعـام قــد هـرّبــوا أمـوالــهم الى خـارج الــبالد ولم يــفـكـروا وسُـرّاقُ ا
بـاالستـثـمـارات الـداخـلـية وهـكـذا تـفـاقـمت األوضـاع وازدادت سـوءً ح
ـواطـنـ بـسـبـب ارتـفـاع سـعـر الـدوالر ضـعـفت الـقــوة الـشـرائـيـة عـنــد ا
شـكـلة وتشـكـو األسواق الـيـوم من ركود فـظـيع يـشكل الـوجه اآلخـر من ا

تفاقمة. ا
-6-

ان ارتـفاع أسـعـار الـنـفط يـفـتح الـباب أمـام الـسـلـطـة لالسـراع الى انـقاذ
تعـب وهم في الرمق اآلخير قبل فـوات األوان فقد بلغ السيل واطن ا ا

الزبى .
ــيـسّــرة لـلــراغـبـ فـي انـشـاء انّ تـقــد الـقـروض ا
مشاريـع عمل نـافعة تـعتـبر أول اخلـطوات الـعمـلية

شكلة  حلل ا
نهوبة وارجاعها مطلباً عاما ويبقى تتبع األموال ا
ال ينسـاه العراقـيون جمـيعاً ولن يـسقط هذا احلق

بالتقادم .
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عتضد ببناء واصـلح القضاء. واهتم ا
الـقصور عـلى ضفة نهـر دجلة الـشرقية
 فـوسع الـقـصـر اجلـعـفـري واصـبـحت
االراضـي الـتي تــقع الى شــرقه حـدائق
غـنـاء  وابـتـنى قـصـر الـفـردوس واقـام
فــيه حــديـقــة لـلــحـيــوانـات الــوحـشــيـة
وبـركــة مـاء  كـمـا ابـتـنى قـصـرا ثـالـثـا
اسـماه قـصر الـثريـا يتـصل بالـقصرين
الـــســابــقــ بـــنــفق  وكـــانت ســيــدات
الــقــصــر وجـــواريــهن يــتــجــولن فــيه 
ــعــتــضــد قـبـل نـهــايــة عــهـده ووضع ا
اسس قــصـر الـتـاج الـذي اصـبح فـيـمـا
بـــعــد مـــقـــرا خلــلـــفــائـه . ذولم يـــكــتف
ـعـتـضـد بـهـذا  بل الـتـفت الى بـغداد ا
ـهـمـلـة  فـقـام بـهـدم قـسم من ـدورة ا ا
قـــصـــر بــاب الـــذهب الـــقـــد لـــيــوسع

الصق له. اجلامع ا
شاريع العـمرانية في عهد واسـتمرت ا
كتفي بالله والتي كان والده اخلـليفة ا
ـعتضد قد قام بهـا في بغداد الشرقية ا
كـتفي  قصـر التاج عـلى نهر  فـاكمل ا
دجـلـة  وزين واجهـته بـحـجر مـزخرف
ــدائن جــلــبه من ابــنــيــة طــيــســفـون ا
واقـيمت في بسات القصر قاعات عدة
وبـيـوت صـيـفـيـة وقـبب عـرفت احـداها
بــقـبــة احلَـمَّـار لــهـا طـريـق مُـدَرًجَـة الى
االعـلى لـيـسـتطـيع اخلـلـيفـة ان يـصـعد
ــنــاضــر دجــلــة دون تــعـب لــيــتــمــتع 
ـكتفي في قصر وبـساتينـها  وابتنى ا
الــتــاج جــامع اخلــلــفــاء وفــتح ابــوابه
فضل لـلناس جميعـا فاصبح اجلامع ا

الهالي بغداد. 
  تــولى اخلالفــة الــعــبـاســيــة من بــعـد
قـتدر ـلـقب بـا ـكـتفي اخـاه االصـغر ا ا
وعـلى وكـان عـهــده طـويال  بــامـر الـلـه 
الــرغم من ضــعـفــة في اجلـانب االداري
اال انه اظـهـر اهتـمامـا كبـيرا في اعـمار
بــغـداد  فـجـعل االراضي الـواقـعـة بـ
قـصور اخلالفـة على نـهر دجـلة حـديقة
وابـــتــنى دار لـــلــحــيـــوانــات االلـــيــفــة 
وقــد ســـمــيت بـــهــذا االسم الـــشــجـــرة 
لــوجــود شـجــرة من فـضــة نــصـبت في
ولـلـشـجـرة فــنـائه في وسط بـركــة مـاء 
ثـمانـية عشـر فرعا تـقف على اغصـانها

طيور صنعت من الذهب والفضة .
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لم تـستمـر ايام بغداد اجلـميلـة الهادئة
 حـ بدأت مرحلة من التدهور االمني
ـــقــتـــدر نــفـــسه عــام 908 مـع خالفــة ا
م/ 297هـ  اي فـي مـــــطـــــلـع الـــــقـــــرن
ـيالدي اواخـر الـقـرن الـرابع الـعـاشـر ا
فـقـد ادى تـدهـور االدارة الى الـهـجـري 
ضـــعف نـــفـــوذ بــغـــداد عـــلى االقـــالــيم
الـبعيـدة بالتدريج  وعم الـفساد البالد
 ولـــــعـل اســـــوأ وجـه من اوجـه حـــــكم
ــقــتــدر ظــهــور الـتــعــصب اخلــلــيــفــة ا
ـذهـبي ومـا خـلـفه من آثـار سـيـئة في ا
حـيـاة بـغـداد الـتي غـالـبـا مـا تـضرجت
شـوارعهـا بالـدماء بـسبب ذلـك الصراع
دون ان تــتــمـكـن سـلــطــة اخلـلــيــفـة من
ضـــبـط االمن واالمـــان  فـــكـــثـــرتـــمـــرد
الـرعـاع والـفـوضويـ والـغـوغاء  ولم
يـعـد بـاسـتطـاعـة اهل بـغـداد احلـصول
عــلـى مــواد الــتــمــوين  فــشــاع الــغالء
والقحط  واستمر شهورا . وهكذا ومع
ضــعف ســلـطــة اخلــلـيــفـة
الـــعــبـــاسي وعــدم تـــمــكن
اخلـــلــــفـــاء من وضع حـــد
لـــــــــهــــــــذه الـــــــــفـــــــــوضى
واالضـــــطـــــرابــــات الـــــتي
اسـتـمـرت 43 سـنـة  جـاء
االحـــــتالل االجــــنـــــبي من
الــــــــشـــــــرق  فــــــــاحــــــــتل
الـبـويهـيون بـغـداد عنـدما
دخــلـهــا بــعـســكـره احــمـد
الــــبـــويـــهي عـــام  945م/
334هـ الذي اهان

ـستـكفي بـالله اخلـليـفة  ا
واجــبـره عـلى مـنـحه لـقب
(مـعز الدولة ) على اساس
انـه اعز الـدولة الـعبـاسية

بعد ان كانت ذليلة.
   لـم يــــــــــــكـن احــــــــــــتـالل
الـبويـهيـ للـعراق انـقاذا

مـن الـــفـــوضى  بـل عـــززوا الـــفـــســـاد
شـــانـــهـم شـــان اي مـــحـــتل اجـــنـــبي 
ونتيجة لسوء التصرف باموال الدولة
ــصـاحلـهم ونــهـبــهم امـوال اخلـزيــنـة 
الـشخصـية  اوجد الـبويهـيون االقطاع
الـعــسـكـري فـصـار اجلـنـد وضـبـاطـهم
يُـقـطَـعـون اراض زراعـيـة السـتـثـمـارها
الن احلـكـومة الـبـويـهيـة لم يـعد لـديـها
امـــوال لــدفع الـــرواتب . ولـــذلك عــانى
اهالي  بغداد من الغالء  ووصل االمر
ــيـتـة فـي بـعض االحــيـان الى اكــلـهم ا
ـا سبـب انتـشار والـقـطط واالعشـاب 
ــــوتـى وبـــيــــعت االمــــراض وكــــثـــرة ا
الـعقـارات برغـيف خبز  فـهجـر الناس
بــــغـــداد بــــعـــد ان ســــمح احملــــتـــلـــون

البويهيون للغوغاء باستباحتها .
انــهــار حــكم الــبـويــهــيــ في الــعـراق
عـنــدمـا اسـتـنـجـد اخلـلــيـفـة الـعـبـاسي
الـقائم بامر الله بالسـلطان السلجوقي
طـغـربل بك فـكـانوا أهـون الـشرين الن
بـغـداد شهـدت استـقرارا في مـرحلـتهم
وانـــتـــهـى عـــهـــد الـــفـــوضى واعـــمـــال
الـغـوغاء  اال ان لـعـنة الـطـبيـعـة كانت
ــرصـاد  فــقـد حـدث الهــالي بـغــداد بـا
ـديـنة فـيـضـان هـائل في دجـلة اغـرق ا
في آخـر سـنة من حـكم اخلـليـفة الـقائم
بـامر الله عام  466هـ /1073 ميالدية
ــــا زاد في فــــداحــــة الـــكــــارثـــة ان .و
طــغــيـان مــيــاه الــفـيــضــان حــدث لـيال
ياه عـندما انكسرت الـسدة  فتدفقت ا
فـي الــشـــوارع والــبـــيــوت  وســـقــطت
االبـنية  وصار قـسما كبـيرا من بغداد
الــشــرقــيــة خــرابــا ودمــارا  وعــنــدمـا
انــتـهى الـفــيـضـان كــان البـد من اعـادة
قتدي اعـمار بغـداد في عهد اخلـليفـة ا
بـامر الـله الذي خلف جـده القـائم بامر

الله سنة  1074م/467 هـ .
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كان اخللفاء العباسيون واهالي بغداد
يـــــتـــــطـــــلـــــعـــــون الـى الـــــيـــــوم الــــذي
سـيـتخـلـصـون فيه من احلـكم االجـنبي
الـــســلــجـــوقي  فــكـــان لــهم مــا ارادوا
عــنــدمــا ضـــعف الــسالجــقــة نــتــيــجــة
الــصــراع فــيـــمــا بــيــنــهم عــلى احلــكم
والـســلـطـة في دولـتـهم الـسـلـجـوقـيـة 
وقـد بدأت مظاهـر التخلص مـن هيمنة
الـسالجقة وسلـطتهم في عهـد اخلليفة
قتدي عام ـستظهر الذي خـلف اباه ا ا
 1094م /487 هـ  الذي شهد عهد
هـذا اخلــلـيـفـة بـدايـة انـحـسـار سـلـطـة
الــسالجـقــة في الــعـراق واخـذ ســكـانه
واصـبحت الـعرب يـتهـياون لـلنـهوض 
لـهم مـكانـة مرمـوقة  وبـاشروا بـاعادة
اعـمار بغداد الشرقيـة ببناء سور مت
 لـها حلـمايـتهـا من اي هجـوم يقوم به
رحوم د الـسالجقة مـن جديد ويـذكر ا
مـصطفى جـواد ان بناء الـسور بدأ في
ستظهر بالله عـهد اخلليفة العباسي ا
ســنـة 488هـ/ 1095م حــسـبـمــا يـذكـر
ـنـتـظم  ولم ابـن اجلـوزي في كـتـابـه ا
يــنــجـز الــسـور اال فـي عـهــد اخلــلـيــفـة
ـستـرشد بـاللـه سنة 517هـ/ 1124م ا
اي ان بناءه استمربشكل متقطع  مدة
قوس  29سنة. وقد امتد السورا
حـول بغداد من شمـالها عنـد ضفة نهر
عـظم حـالـيا  دجـلـة في مـنطـقـة بـاب ا
وامـتد  حـولها الى جـنوبـها عنـد ضفة
نـهـر دجـلـة في مـنطـقـة الـبـاب الـشرقي
في سـاحة التحرير حـاليا .وكان عبارة
عن جــدار ســمــيـك مــبـنـي بــالــطــابـوق
واجلص والـنورة بعرض خمسة امتار
ونـصف   وللسـور مسنايـات حلمايته
ويـحـيـط به خـنـدق من الــفـيــضـانــات  
اء من نهـر دجلة عرضه 50?5 يـاخذ ا

متر . وللسور  117برجا.  
 ســاهـم اهل بــغــداد في بــنــاء الــســور
باموالهم واعمالهم  وكانت واجباتهم
مـقسمـة حسب احملالت  ح خصص
لـكل محـلة اسبـوع للمـساهمـة في بناء
الـسور الـذي استغـرق بنـاؤه مدة حكم
سـبعة خلفاء عبـاسي .لقد كان العمل
طــــوعــــيـــــا اضــــطــــلع بـه اهل احملالت
الـبـغـداديـة  وسط احـتـفـاالت شـعـبـيـة

تدق فيها الطبول واالهازيج .

شــيـد اخلـلــيـفـة الـعــبـاسي ابــو جـعـفـر
ـدورة على ضفـة نهر ـنصـور بغداد ا ا
دجـلـة  في جـانب الـكـرخ وسـكـنـهـا عام
لتكون عاصمة الدولة العربية  145هـ 
االسـالمية في العـصر العباسي االول 
ـديــنــة الــعــريــقـة وقــد  شــهــدت هــذه ا
الــعــطــاءات احلـضــاريــة الــتي ابــهـرت
الـــعــالم في وقت كـــانت اوربــا تــعــيش
عــصــر االقــطــاع والـتــخــلف وتــغط في
ديــاجـيـر الـظالم  فـكــان عـهـد اخلـلـفـاء
ــنــصــور الــعــبـــاســيــ ابــو جــعــفــر ا
ـامــون  نـبــراسـا وهــارون الـرشــيــد وا
ـعــرفــة والــتـقــدم والــتــطـور لــلــعــلم وا
احلــــــضـــــــاري في شــــــتـى احلــــــقــــــول

واجملاالت. 
وقـد امـتـد هـذا الـعـصـر سـبـعـون عـامـا
ــامــون عـام الـى ان تـوفـي اخلــلــيــفــة ا
218 هجرية /833 ميالدية ليقوم
ـعـتـصم  وهـو االبـن الثـالـث لـهارون ا
الــرشــيـد بــنــقل الــعـاصــمــة من بــغـداد
ـدورة الى سامـراء بعـد ثالث سنوات ا
مـن اسـتالمه اخلالفــة  الن اهل بـغـداد
اشـتــكـوا من تـصـرفـات حـرسه وجـنـده
االتـراك بعد ان اصـبحوا مصـدرا للف
ــديـنـة  فــفـقــدت بـغـداد والــقالقل في ا
ـدورة مـكــانـتـهـا الـسـيـاسـيـة وألـقـهـا ا
كـعــاصـمـة لـلـدولـة الــعـربـيـة السالمـيـة
الــتي تــمــتـد حــدودهــا من الــصـ الى
ـغــرب الـعـربي .لـكـنـهــا بـقـيت مـديـنـة ا
اقـــتــصــاديـــة وزراعــيــة مـــهــمــة .اال ان
عـمرانـها وسورهـا وقصورهـا قد بدات
بـالتـدهور خـصوصـا بعـد فيـضان نـهر
الــفـرات عـام 941 م  بــسـبب انــهـيـار
قـام على نـهر عـيسى  فـدخلت الـسـد ا
ــديـنـة ــيـاه شــوارع وازقـة وبــيـوت ا ا
ـدورة وما حـولها فـدمرتـها ثم اعقب ا
الـفيضـان إعصارمـدمر في العـام نفسه
ــنــصـور فــنــزلت صــاعــقـة عــلى قــبــة ا
اخلـضـراء اجملاورة لـلجـامع  فاسـقطت
راســـهــا وهي الـــقــبـــة الــتي شـــيــدهــا
ـدينـة بكـاملـها  ـنـصور لـتطل عـلى ا ا
واصبحت القبة  ماوى للبوم والغربان
عــنـدمــا هـجــر اخلـلــفـاء  الــعـبــاسـيـون
ـامـون ونقل دورة بـعـد وفاة ا بـغـداد ا
ــــعــــتــــصم مــــقــــر الــــعـــاصــــمــــة الى ا
التي استمرت عاصمة للخالفة سامراء
الـعـباسـيـة مدة نـصف قـرن من الزمن 
ـعـتـصم حـكـم فـيـهـا سـتـة خــلـفـاء هم ا
ــــنـــــتــــصــــر ـــــتــــوكـل وا والـــــواثق وا

ــعــتــز  وقــد شــهــدت ــســـتــعــ وا وا
سـامراء سيطرة حـرس اخللفاء التركي
عـلى مقاليد االمور بحيث انهم تدخلوا
فـي شــؤون اخلالفــة  فـــقــامـــوا بــقــتل
ـتوكل ونـصـبوا مـكـانه ابنه اخلـلـيفـة ا
ـنـتـصـر  ولم يـدم حـكـمه سـوى سـتة ا
ـستع الـذي استفحلت اشـهر أعقبه ا
فـي عهده سـيطرة قـادة احلرس االتراك
ـسـتـع ذلك  فـلم يـتـحـمل اخلـلـيـفـة ا
واخـذ يــتـحـ الـفـرص النـقـاذ اخلالفـة
من تـسـلـط الـقـادة الـعـسـكـريـ االتراك
وجـــبــروتــهـم فــلــجـــأ الى الــعـــنــاصــر
الـعـربيـة الذين نـقلـوه سرا من سـامراء
ـعـروفـة الـيـوم ا الى بــغـداد الـشـرقـيـة 
ت  بـعد بـالـرصـافة والـتي كـانت قـد 
ونـصب ـدورة ـديـنــة ا تــرك اخلـلـفــاء ا
ـعــتـز االتــراك في سـامــراء اخلـلــيـفــة ا
وهـيـأوا انـفـسـهم للـهـجـوم عـلى بـغداد
الـرصـافـة بـهـدف انـهـاء حـكم اخلـلـيـفـة
عتز نافس للخلـيفة ا ـستع فيهـا ا ا
سـتع العدة مع في سـامراء . فأعد  ا
مـؤيـديه وانـصاره لـلـدفاع عن انـفـسهم
. وقـــــامت احلـــــرب بــــ فـي بــــغـــــداد 
ة عـركـة انتـهت بهـز الـطـرف  لـكن ا
ـعـتـز الـذي نـصـبه ـسـتـعـ ونـصـر ا ا
قــــادة احلـــرس االتـــراك خــــلـــيــــفـــة في
ســـامـــراء . وهــــكـــذا بـــقـــيت ســـامـــراء
الــعـاصـمـة االداريـة  واســتـمـرت مـقـرا
عتمد الذي للخالفة في زمن  اخلليفة ا
كـان قـد قد زار مـنـطـقة بـغـداد الشـرقـية
قـبل سنوات ووجد فيهـا ارملة اخلليفة
ــــامـــون( بـــوران) تــــســـكن الــــقـــصـــر ا
اجلـعفـري و قد بـلغت مـن الكـبر عـتيا 
وعـنـدما مـاتت  جعل مـن القـصر مـقرا
لـه واعـلن عن رغـبــته في نـقـل عـاصـمـة
اخلـالفــــة مـن ســـــامــــراء الـى بـــــغــــداد
ـعــروفــة االن بــالــرصــافـة الــشــرقــيــة ا
وهــكــذا ومــنــذ اواخــر الــقــرن الـثــالث
ــيالدي اصـبـحت لــلـهـجــرة /الـتـاسع ا
بـغـداد الشـرقـية وعـلى مدى 350 عـاما
عــاصـمــة الـعــبـاســيـ ولم يــنـقـل مـقـر

اخلالفة منها بعد ذلك ابدا.
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ـعتـمد عـلى الله في  اسـتقـر اخلـليـفة ا
الـقصـر اجلعفـري  فصـار مقرا رسـميا
لـلـخـلـيـفـة الـعـبـاسي  وعـنـدمـا اسـتـلم
ـعتـضد بالـله اخلالفة ازدهـرت بغداد ا
الــشــرقـيــة في عـهــده وان كــان قـصــيـر
دينة االمـد  فقد اعـاد تنظـيم حكومـة ا

الــبـاب وكــان لــلــســور اربــعــة ابــواب 
او الـشـمـالي ويـسـمى بـاب الـسـلـطان 
ـعــظم وبـيــنه وبــ ضـفــة نـهـر بــاب ا
دجــلـة  12بــرجــا .وتـدل صــورته عـلى
انه كـان بشكل حصن صغـير مستطيل
الــشــكل يـتــوســطه بــاب وفـوق الــبـاب
امـاكن للـحراسـة والدفـاع  وله برجان
عـاليان لهما مـزاغل لرمي السهام على

العدو. 
 امـــا الــبـــاب الــثـــاني فـــيــســـمى بــاب
الـظــفـريـة او الـبـاب الـوسـطـاني الـذي
يــاتي بـعــد بـاب الـســلـطــان  ويـتـالف
الــبـاب من بــرج ذو مـظـهــر اسـطـواني
الــشــكل من اخلــارج بــيــنــمــا له ثــمـان
اوجـه من الداخل .ويسـتقر هـذا الباب
عـلى اسس متينة بعمق  3امتار  ,وله
قـنــطـرتـان عـلى خـنـدق الـسـور  وكـان
يـتميز عن غـيره من االبواب بـالفخامة
تانة والقدرة على مقاومة االعداء . وا
واطــلق عـلى الــبـاب الـثــالث اسم بـاب
احلـلبة لـوجود حلـبة سبـاق في مكانه
قــبل انـشـاء الـسـور  وعـرف عـنـد اهل
بـغـداد  بـبـاب الـطـلـسم  لـوجـود نـقش
سك حـجـري في اعاله بصـورة رجل 
تـنــيـنـ من لـسـانـيـهـمـا  اضـافـة الى
ــكن نـــقــوش وزخـــارف اسالمــيـــة .و
ـحــاذات مـحـلـة الــقـول انه كـان يــقع 
الـشـيخ عبـدالقـادر الـكيالني .وقـد هذا
الـباب السلطان الـعثماني مراد الرابع
عــنـدمـا طــرد الـفـرس الـصــفـويـ  من
يالدي بـغداد في القرن السابع عشر ا
لـلـحيـلـولة دون دخـول بـغداد من جـهة
بـالد فارس ..اما الباب الشرقي فاطلق

عليه اسم باب كلواذى.
    لـقــد بـقـيت هـذه االبـواب شـاخـصـة
حـتـى بـعـد تـهـد الـسـور زمن الـوالي
الـعـثمـاني مـدحت باشـا عام 1870 ثم
ازيـــلت االبــواب بــالــتـــدريج فــالــبــاب
بـاب الـطـلــسم بـقي شـاخـصـا الــثـالث 
الـى يـوم  11اذار  1917عــنــدمــا دخل
اجلـــيش الـــبــريـــطـــاني بـــغــداد فـــقــام
نـسحب بتـفجيره اجلـيش العثـماني ا
الن فـــيـه مـــشـــاجب الــــبـــارود نـــســـفه

العثمانيون . 
وفي عـشـرينـات القـرن العـشرين وبـعد

تـاسـيس الدولـة الـعراقـيـة احلديـثة 
ــعـظم  وفي ايــار من عـام هــدم بـاب ا
 1937هدمت امانة العاصمة الباب
بـاب كـلــواذى  تـمـاشـيـا مع الــشـرقي 
نــزعـة الـتـحـديث  ولم يـبق من ابـواب
ســور بـغـداد الـشـرقــيـة االربـعـة سـوى
بـاب الـظـفـرية  اي الـبـاب الـوسـطاني
الـذي مـازال شـاخـصـا الى االن يـحكي
قــصـة ســور بـغــداد وخـنــدقه وابـوابه

ندثرة. ا
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كـان حـكم اخلـليـفـة الـعبـاسي الـنـاصر
لــدين الــله طـويال بــعــد الـتــخـلص من
الـسـالجـقـة ونـفـوذهم فـقـد  اسـتـمـرت
خالفتة خمسة واربعون عاما (-1180
 1225م)  خاللها اعمار بغداد

وعـادت عاصمـة ادارية حقيـقية وساد
فـكان عـصر الـعـراق حيـاة سلم وبـناء 
اخلـلـيفـة الـعبـاسي الـناصـر لـدين الله

بيروت
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قام.في العلم والصيدلة.في الدواء.وفي  اخي االكبر في السن وا
االنـسانـيـة.لـكـنك قـليـل التـجـربـة  مع دهـالـيـز احليـاة.الـتى بـرع بـهـا اخوك

تحدث ا
السبب انك لم تدخل عالم االحزاب السرية وسجونها واحالمها.

عشت مبرءا منها ومن جرائرها.
كـنت اول عـراقي يــحـصل عـلـى الـدكـتـوراه فـي الـفـارمـوكــوجلي وهـو عـلم
الصيدلة فتـامر عليك زمالؤك السفـلة السباب الغيـرة والسباب غيرها.وقد
تصديت انـا لهم والدولـة دولتهم.وعـندما جلـألوا المريكـا كنت انت كـفيلهم

ومن قام باستضافتهم وهذه.من.طيبتك وبساطتك.
انت االن عـلى فــراش الـشـيــخـوخــة.مـثـلــمـا ودعـتـك في مـطـار بــغـداد وقـد
ارتفـعت الـطـائرة الـتي كـنت علـيـهـا وغابت في الـغـيوم فـانـتـابتـني نـوبة من

البكاء استمرت مدة.
اشكوك االن ان والدتك كاتت تسكثر علينا انا وهادي وغزية ان نحبك مع
انها امراة قوية.كـانت صامدة وانت جنلهـا االكبر فيمـا انهار جميع افراد
العـائـلـة.قـالت لي رحمـهـا  لـيش تـبكـي راح يدرس بـامـريـكا ويـعـود.اسـتاذ

كبير 
وكـنت انـا ورضـية اكـثـر دمـوعـا.ومـازالت انت نـبـضـهـا وحـيـاتـها.لـكـنك لم
كن ان تـفرح بهـا رضيـة النها من كـاظم. وهي ال تبالى ترسل مرة هـدية 

لغير ذلك من االمور .
انك عالم رضـية.وكنت مـقصـرا معـها بـينمـا كنت انـا وهادي اوفـياء لـغزية
حتى اننا تركنا لها البيت لتتزوج ابن خالتنا وقد استاجرنا بيتا للسكن.

ان الله اعطاك عـلى نيتك زوجو تـعرف من هو دكتور
كاظم النهاتتلـمذت عليك.مع ابنـاء كانوا اقل مقاما
من ان يعرفوا مكـانة ابيهم في عـلم الفارمكوجلي

شانهم شان ابنائي.
سلمت وتسلم البلد.

وتفخر امة بانك فخر من تلد
وجوع  اخوك ا
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رء نفسه وحيدا في داره بعد أن كان شمل ة أن يجد ا كم هي مفارقة مؤ
األسرة مـجتمـعا وحـاضرا لـسنـوات طويـلة ..اجل مـا من أحد معـه يؤنسه
ت بها خطوب ويتحدث معه فرفيقة دربه رحلت إلى العالم اآلخر بعد أن ا
الدهر ونـائبـات الوجع أمـا األبنـاء فقـد وجلوا أبواب الـزوجيـة ثم ليـنتـقلوا
إلى مسـاكن جـديـدة جتـمـعهم مع مـن اجنبـوهم من ذريـة ..هـكـذا هو واقع

األمر . . 
واقع يثير الـشجن واحلسرات ..اتـراه قادرا على مواجـهة احلياة وهو في
أواخر عمر اخلريف !. راح يستذكـر األيام اخلوالي ح بدأ بتكوين عش

رأة التي وقفت معه في السراء والضراء ..  الزوجية مع ا
رأة في كل مـحـاسـنهـا ; ثم اسـتذكـر األبـناء مـنـذ طـفولـتـهم وهم يلـعـبون ا
ـدرسة وهـو يقـلب صفـحات رحـون ويتـشاجـرون ; وحـينـما احـتوتـهم ا و
ـراحل الـدراسـية الكـتـاب مـعهـم ليـفـهـموه ويـسـتـوعبـوه .. حـتى اجـتازوا ا

جميعا ..
فقد كان جناحـهم جناحه ; ها هو يـستذكر ذلك كـله وكيف دخل كل منهم
بـيت الــزوجـيــة بـعـيــدا عن الـبــيت الـذي اواهم زمــنـا طــويال ..كـان يــشـعـر

بـاحلــزن في أعــمــاقه كــلــمـا ارحتـل أحـدهـم من الـدار
ولكن هكذا الت إليه األمور . 

وحشة ترى ما جدوى حياته وسط هـذه الوحدة ا
الـقـاتــلـة غــيـر أنه لـيـس بـوسـعه فــعل شيء سـوى
الـصـبر واجـتـرار األلـم حتـى حتـ سـاعة رحـيـله

عن هذه الدنيا ..
اجل لقد قضي األمر .

عمان
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الكة منذ ومـعرفة حميـمة مع العائلـة ا
الــعـهـــد الـعـثــمـاني عــنـدمــا كـان جــده
(لـوالـدته) محـمد عـلي قـيردار واألمـير
ـلـك فـيـصل األول) زمالء في فــيـصل (ا
بعوثان العثماني.   عضوية مجلس ا
ـــرحـــلــة ـــيـــر ا فـي طــفـــولـــته درس 
االبــتـــدائــيــة في مـــدرســـة الــســعــدون
الـنــمـوذجـيـة بـبـغـداد وأنـهى دراسـته
الـثـانويـة فيـما يـعـرف بـ (كلـية بـغداد)
والـــتــحق بـــعــدهــا بـــكــلـــيــة (روبــرت)
األمـريـكـيـة في إسـطـنـبـول ثـم غـادرها
تحدة إلكـمال حتصـيله في الواليـات ا
حـيث درس علم االقتصاد في جامعــــة
(بـاسـفـيك) وإدارة األعـمـال في جـامـعة
(فـــوردهــام) ثـم أكــمل بـــرنــامج اإلدارة
الـعـلـيـا في جـامـعــــة (هـارفـرد) ومـنح
فــيــمــا بـعـــد ثالث شــهــادات دكــتـوراه
فــخـــريــة من جــامــعـــات في واشــنــطن
وكـالـيـفـورنيـا ولـنـدن. وخالل أنـخرطه
صرفي في نيويورك تدرّج فـي العمل ا
فـي عـدّة مـنـاصب في الــبـنـوك وأنـضم
أخــيــراً الى بــنـك (تــشــيس مــانــهـاتن)
الــذي يـعـرف بـكـونه أشـــهـر مـؤســسـة
مالية في عالم االقتصاد وبعـد سنت
أعــار الـبـنك خـدمـاتـه كـاسـتـشـاري إلى
صـنـدوق الـنـقــد الـعـربي الـذي تأسـس
في أبــو ظـبي وبـانـتـهـاء مـهـمـته بـادر
الى تـأسيس كـيان مـالي أشتـهر باسـم
(أنـفستـكورب) وتوسع نـشاطه ليـمتلك
ـيـة مثـل مجـمـوعة أهم الـشـركـات العـا
(كــــوتــــشـي) و(تــــيــــفــــاني) و(فــــيــــفث
يـر قـيـردار (رحـمه الله) أفـيـنـيـو).إن 
الـذي أحـتل مـكـانـة مـرمـوقـة بـ كـبـار
ــسـتــثــمـرين في الــعـالـم وسـاهم في ا
تــــمــــويل أهم اجلــــامــــعـــات ومــــراكـــز
الـدراســات العـلمـيـة- كمـا ذكرت - ظلَّ
مـحباً لـوطنه العـراق ومخلـصا للـعهـد
ــلــكي الــذهــبي الــذي بــقي مــاثال في ا
ــا دفــعـه لــتــألــيف فــكــره ووجــدانه 
كـــتـــابه الـــذي حـــمل عـــنـــوان (إنـــقـــاذ

الــــعــــراق) حــــيث تــــولت نــــشـــره (دار
السـاقي) في بيروت سـنة 2010  وفي
الــكــتـاب جنـــد بــأنه وضع  بــرنـامــجـاً
لـــنــهـــضــة ســـيــاســـيــة واقـــتــصـــاديــة
واجــتــمــاعــيــة ويــدعــو لــقــيــام نــظـام
ــقــراطـي في الــعــراق  لـــيــبــرالـي ود
وفــصل الــدين عن الــســيـاســة وإلــغـاء
ــرحــلـة الــدســتــور احلــالي تــمــهــيــدا 
اصـالح جـذري وأضــاف بــأن الــعـراق
الــذي عــانى من الــنـظم الــدكــتـاتــوريـة
الــتي قـادت الى خـراب شـامل وحـروب
مـدمّرة وصوالً إلى االحـتالل األمريكي
عـــام 2003 الــــذي أدى الى مـــزيـــد من
الـــفـــوضى والـــعــنـف والــتـــفـــكك حتت
شـــعـــارات مــوهـــومـــة وإذا لم يـــبــادر
احلـكام لتالفي ذلك فأن البالد ستتفكّك
حتت ضــغــوط الــصــراعــات الــقــبــلــيـة
والـعرقية والـطائفيـة ...! واليوم وبعـد
مــــرور عـــشـــر ســـنــــوات عـــلى صـــدور
الـكتـاب جنـد صـحة مـا ذهب اليه وما
حـــــصل مـن وضع مــــتـــــردي وتــــراجع

مأسـاوي.  

فـي الــثــامن من شــهــر حــزيــران 2020
ســكت قلب كـبيـر كان يـنبض بـالطـيبة
واحملـــبــة والــعــطـــاء ونــشــاط فــكـــري
خـــــلّاق  لم  تتوقف حتى اليوم األخير
ــيــر أمــ قـيـــردار رحـمه مـن حـيـاة  
ـستـثمرين الـله الذي كـان من أقطاب ا
الـعـرب واشتـهرت مـؤسســته في عالم
االقــــتـــصـــاد بــــاسـم انــــفـــســــتـــكـــورب
(Investcorp) ووظّــف قـــــــــــــــــســم مـن
مــــواردهـــا لـــدعـم مـــراكــــز الـــدراســـات
الــعـلــمـيــة واجلـامــعـات الــشـهــيـرة في
الــــعـــالـم وســـاهـم في مــــجــــالـــســــهـــا
االسـتـشـاريـة ومـنـهـا جـامـعتـي جورج
تـاون وهارفرد األمـريكيتـ وكامبردج
الـــبـــريـــطـــانــيـــة ومـــركـــز الـــدراســات
االسـتـراتـيجـيـة في واشـنطن كـمـا كان
ــنــتــدى عـــضــواً في  مــجـــلس إدارة (ا
ي)  في ســويــسـرا االقــتــصــادي الــعــا
الـــذي يــســتـــقــطب رؤســاء حـــكــومــات
ـال فـي كـثـير ومـسـؤولي االقـتـصـاد وا
ــهــمـة الــتي ــواقع ا مـن الـدول. ومـن ا
شغلها مجلس االستثمار التابع لأل
ـتـحـدة في نـيويـورك.  إن فـقــدان تلك ا
الـشخـصيـة الفــذّة كانت فـاجعـة كبرى
وبــاألخص لــرفــيــقــة حــيــاتـه الــســيـدة
الـفاضلة نـدى عدنان شاكر التي كانت
خــلـفه دومــاً في مـعــتـرك احلـيــاة كـمـا

أمــــتــــدّ ذلـك احلـــزن إلـى مـــنــــتــــســـبي
ـؤسسـة التي بـناهـا وقادهـا على قيم ا
دة خمسة أساسية من الثقة والنزاهة 
وثـالث عـاماً والريب فـأن ذلك احلدث
ـؤلم قـد أمـتـد إلى أصـدقائه ومـعارفه ا
ـتـلـكه من روابـط شـخـصـية لِـمـا كـان 
وثــيـقــة مع الـكـثــيـر من الــشـخــصـيـات
همة في عالم السياسة واالقتصاد.  ا
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كـــان رحــمه الــله أحـــد أقــرب أقــربــائي
وصديق طفولتي وصاحبته في صباي
وشـبـابي وعـنـدمـا بـلـغـني خـبـر نـعـيه
انــتــابــني حــزن عــمــيق وأسف كــبــيـر
وكــان احلــدث أشـــبه بــصــاعــقـة نــزلت
ـستـشري عـليّ وأنـا في عزلـة الـوباء ا
فـي الــعـالـم الــذي حــال دون حــضـوري
تــشـيـيــعه الى رحـمــة الـله.  ومن خالل
صـلـتي التي ذكـرتهـا أحاول فـيمـا يلي
أن أبــيّن مــا أعــرفه عن بــعض جــوانب
ـتغـيرات. ـثابـرة وا حـيـاته احلافـلـة با
ير قيردار في مدينة كركوك فقـد ولـد 
ســنة 1936  ونـشـأ في بغداد في كنف
عــائــلـة كــانت تــمـثل لــواء (مــحـافــظـة)
كــركــوك في مـجــلس الــنـواب الــعـراقي
تـوالهـا جــدّه مـحـمـد جـمـيل ثـم والـده
أمـ قـيردار كـمـا كـانت للـعـائلـة صـلة
وثـيـقة بـالـعوائل الـوجـيهـة في بـغـداد

بــعــد سـنــتـ من صــدور كـتـابه األول
صـدر له كتاب ثـاني باللـغة اإلنكـليزية
ونـشـرت ترجـمـته (دار الفـارس لـلنـشر
والــتــوزيـع في عــمــان) حــملَ عــنــوان
(نـحو حتقيق األماني). استعرض فيه
سـيـرة حيـاته منـذ الـطفـولة وقـدّم فيه
ثـالث صـفــات شــكـلت أســاس حــيـاته;

بدأ والعزم والتصميم. هي ا
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وعـلى هـذا األساس يـروي الصـعوبات
واالنــتــصــارات الـتـي تـخــلــلت إنــشـاء
مـؤسـسـته وتـصـمـيـمه وإصـراره عـلى
ـــراحل ازدهــــارهـــا بــــعــــد أن مــــرت 
الـــصـــعــــود واإلحـــبـــاط ثم الـــنـــجـــاح
ؤشـرات الـتي وردت الـكـاسح.  ومـن ا
في الـكتـاب اعتزازه بـجنسـيته وجواز
ســفـره العـراقي  الـذي كان يـحـتفظ به
عــلى الـرغم من الــعـراقـيـل الـتي كـانت
تــواجـهه بـدواعي الـســـفـر وإمـكـانـيـة
حـصوله علـى جواز آخر غيـر العراقي
ـلـكه من عـالقـة وثـيـقة ـا كـان  نـظـراً 
ـــلك حــســ مــلك األردن واألمــيــر بــا

تـــشـــارلـــز ولي عـــهـــد بـــريـــطـــانـــيـــة
ومـــارغـــريت تـــاتـــشــر رئـــيـــســة وزراء
ـلك عـبـد الـله بـريـطـانـيـا الـسـابـقـة وا
الـثـاني ملك األردن وغـيرهم إذ يالحظ
الـقار في الصفحة (217) مـن الكتاب
جــمــلـــة عــرضــيــة ذكــر فــيــهــا: (كــانت
ــشـــكــلــة هي حــصـــولي عــلى ســـمــة ا
ـا أنني أحمـل جواز سفر ســعودية و
عــراقي كـنت أرى وجــوهـا عــابـسـة من

كل موظف أراجعه).
ـكن استذكاره عن وهـنالك الكـثير ما 
ع جنمه بـ كبار ـير قـيردار الـذي 
ـــســــتـــثـــمـــريـن الـــعـــرب واألجـــانب ا
وتــــوطــــدت عالقــــاته مـع مـــشــــاهــــيـــر
ا كان يتحلى الـشخصيات في العالم 
بـه مـن فكــر ثـاقب وطـيبـة في الـتـعامل
وتـواضع جمّ وسـخاء بـكل مـا يتـطلب

ؤسسات العلمية والثقافية. لدعم ا
رحـــمه الـــله وعــطـــر بـــالــطـــيب ثــراه
وأســكــنه فــســيح جــنـاتـه إنه ســـمـيع

مجيب.
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عـــصـــر تــقـــدم وازدهـــار.  لــقـــد انـــشــأ
الـنـاصـر لـدين الـله بـنـايـات كـثـيـرة في
واعـاد بناء بـغداد فـيهـا منـافع للـناس 
ــكـان بــاب احلــلـبــة  وبـنـى سـدا في ا
ــائي الى الــذي يــدخل فــيه اخلــنــدق ا
واصــلح قـبـة ــديـنـة لــدرء الـفــيـضـان ا
الــشـيخ مــعـروف الــكـرخـي  وحـيــنـمـا
دخل الــرحـالـة ابن جـبــيـر بـغـداد وجـد

فيها جسران .
ـدرسـة الـنـظـامـيـة في عـهـد   وكـانـت ا
اخلـليفة الناصر لـدين الله مركزا مهما
لــلـعــلــوم  وقـد ذكــرهـا ابـن جـبــيـر في
رحــلــته الى الــعــراق وزيـارته لــبــغـداد
.وذكــر انه شـاهــد اخلـلــيـفــة الـنــاصـر
لدين الله في نهر دجلة وهو يتجه الى
قـصره على ضـفة النـهر  ووصفه بانه
ــنــظــر ابـيض حــسن الــشــكل جــمـيل ا
الـلـون معـتـدل القـامـة ذو حليـة شـقراء
صـــغـــيــرة ويـــضـــيف ابن جـــبـــيــر ان
اخلـلـيـفة الـنـاصـر لدين الـله كـان يـؤثر
وقد الـتحـبب للنـاس والظهـور للعـامة 
ســـعــد الــنـــاس بــايـــامه رخــاءا وعــدال

وطيب عيش . 
كـمـا وصف ابـن جـبـيـر  اسـواق بـغداد

وحماماتها بالقول 
(( وبـغـداد الشـرقـيـة حافـلـة باسـواقـها
الـعظـيمـة الترتـيب  تشـتمل عـلى بشر
وفــيــهــا ثـالثـة ال يــحــصــيــهم اال الــله 
جـوامع : جـامع اخللـيفـة متـصل بداره
وجـامع الـسـلـطـان وجـامع الـرصـافة 
والــــرصــــافــــة هـي تــــربــــة اخلــــلــــفـــاء
ديـنة في واما حـمامـات ا الـعبـاسيـ 
جـانبـيها الـغربي والشـرقي فتصل الى
ـدارس الـف حـمــام  وفي بــغــداد من ا
ـا فـيهـا الـنـظـامـية  ثالثـون مـدرسـة 
ولــبـغــداد الـشـرقــيـة اربــعـة ابـواب في
ســور يــلـــتف حــولــهــا كــنــصف دائــرة
مـستطيلة وباجلمـلة فشأن هذه البلدة

اعظم من ان يوصف  .))  
 ان اشــــهـــــر من جــــاء مـن اخلــــلــــفــــاء
الـعبـاسي بـعد الـناصر لـدين الله هو
ـدرسة ـسـتـنـصـر بـالـله الـذي شـيـد ا ا
ـسـتـنـصـريـة الـتي مـا زالت بـنـايـتـها ا
قــــائـــمــــة عــــلى ضـــفــــة نــــهـــر دجــــلـــة
وكـانت تــدرس فـيـهـا مـعـظم الــشـرقـيـة
وفـيـهـا الـعــلـوم وفي مـقـدمـتـهـا الـطب 
مــســتـشــفى فــيه افــضل الــتـجــهــيـزات
الــطـبــيـة فـي ذلك الـزمــان  كم كـان في
درسة مطابخها اخلاصة وحماماتها ا
ـاءلـهـا ولـطالبـهـا  ومـشـروع الجـراء ا
ومــنـهم من كــان يـســكن في اقـســامـهـا
ن يــاتــون لــلـدراســة من الــداخــلــيــة 
خـارج بغداد او العراق  وقد اشتهرت
ـائيـة لضبط ـستـنصـربة بسـاعتـها ا ا

اوقات الدراسة والصالة .
  لـقد نهضت بغداد في عهد اخلليفت
سـتـنـصـر بـالله الـنـاصـر لـدين الـله وا
ومـن جـــاء من بــــعــــدهـــمــــا  وعـــاشت
اســتـقــرارا جـيــدا في فـتــرات حـكــمـهم
والـتـي اسـتـمرت  74سـنـة الـى ان غزا
هـوالكـو بـغـداد عام  656هـ / 1258م
واســتـبــاحـهــا وقــتل اهـلــهـا ونــهـبــهـا
وخــربـهــا  واسـقط اخلالفــة الـعــربـيـة

االسالمية ودولتها الى االبد. 

دورة مخطط مدينة بغداد ا
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نتخب العراقي للسيدات في اجملـموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا 2022  وضعت قـرعة االحتاد اآلسيوي ا
إلى جـانب مـنتـخـبات كـوريا الـشـمالـيـة سنـغـافورة أنـدونـيسـيا حـيث سُـتقـام مـباريـات اجملـموعـة في الـعاصـمة
اإلنـدونيـسيـة جاكـرتا لـلفـترة من  13/9/2021 لـغـاية  25 من نـفس الشـهر) ويـتـأهل متـصدر اجملـموعـة إلى كأس
ـنتـخبات الـ29 آسـيا الـتي سُتقـام في الهـند في فـبراير 2022. وبـحسب مـوقع االحتاد االسيـوي انه  توزيع ا
ـشاركـة في تصـفـيات كـأس آسيـا لـلسـيدات  2022 في الـهنـد علـى أربع مجـموعـات تـوزع بنـاءً عـلى تصـنيف ا
صـنفة من ـستـوى الثالث الـعراق بـاإلضافـة إلى الفـرق غيـر ا كـأس آسيـا للـسيدات  2018 في األردن. وضم ا
ـستـوى الرابع ( 10 فرق غـير مُـصـنفـة) تتـكون من أفـغـانسـتان وغـوام والوس ولبـنـان وماكـاو ومالـيزيـا وجزر ا

الديف ومنغوليا وتركمانستان.   ا
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في سن الثـانيـة عشـرة وفي الصف
الـســادس االبــتــدائي يـعــيش العب
الـتـايـكـوانـدو الـصـاعـد بالل مـهـنـد
الـعـبـيـدي في مـنـاخ ريـاضي مـؤهل
ـدرسـة الـدولـية لـلـتـطـور في اطار ا
التـايـكـوانـدو في مـنـطـقـة الـيـرموك
بـالـعـاصـمـة بـغـداد والـتي مـنـحـته
ثالث فرص خارجية نـوعية لتثميل
الـــعـــراق عـــلى مـــســـتـــوى مــدارس
درب الـتايـكـواندو حتت اشـراف ا

اجملتهـد عمر حـميد مرة في تـركيا
ومـرتــ في كـوريــا اجلـنـوبــيـة في

دة الزمنية القصيرة السابقة. ا
sÐù«  «—b

والـده مـهنـد غـازي العـبـيدي يـشـيد
بقدرات ابـنه بالل ويقول لم تـشغله
مغـريات الـطفـولة  عن التدريب ثم
وشارك الـلـعب لـلـمـدرسـة الـدولـيـة 
في بـطـوالت مـحـلـيـة عـلى مـسـتوى
مـــحــافــظــة بــغـــداد حــيث يــســكن 
ــوهـبــة الـــواعـدة ويـضــيف والـد ا

بالل  ان االحتـــــــــاد الـــــــــعـــــــــراقي
لــلــتـايــكــوانـدو بــرئــاسـة الــدكــتـور
ابـراهـيم الـبـهـادلي اعـتـمد ابـنه في
صـفـوف مـنـتــخب الـعـراق الـوطـني

في فئته.. 
وأســــال بـالل عن طــــمــــوحــــاته مع
مـنـتـخب الـعـراق فـاجـاب حتـقـيق
نـتـائج مـتـمـيـزة ورفـع رايـة الـعراق
فـي احملــافل الـــعــربـــيــة والـــقــاريــة
والـدولــيـة واســعى الســــــــتـثــمـار
هـذه الـفرصـة الـنـوعيـة عـلى افضل

ــنــتــخب نــحــــو المــنح قــمــيص ا
حـقه. ويقـول عن الـتايـكـواندو وكل
فـعـاليـة  قـتالـيـة  على شـاكـلته هي
لــــلـــدفـــاع عـن الـــنـــفس  ولــــيـــست
هـجــومـيــة كــمـا يــتـهــيــأ لـلــبـعض
ويــســتــرسل بالل نــعـم االشــتــبـاك
اجلـــدي يـــطــــغي عـــلى تــــفـــاصـــيل
الــفـعــالـيــات الـقــتـالــيـة  ولــكن هـذا
االشـتـبــاك يـجـري في اطــار قـانـون
عـنوي فضال عن يحـمي احلق ا

. تباري البدني للطرف ا
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الـوسط الــريـاضي بـكل مــسـمـيـاته لم
ولن يــنـصت في احلــقـيــقـة اال لالقالم
هنـيتها ا شعـر  الصحـفية التـي طا
ونـزاهـتـهـا في الـتعـاطي مـع االحداث
هـا بصدق لكل ما الرياضيـة او تقو
يــجــري في الــســاحــة .. ووفــقـاً لــذلك
نــقــول .. أطــمــئــنــوا .. فــجــمــهــورنــا
ووسـطنـا الـرياضي مـثـقف بـغالـبـيته
مع اســتــثــنـاءات بــســيــطـة  ! !  ولن
يكترث لكل اخلطابات التي تصدر من
ـعــتــرك الــصــحـفي نــكــرات دخــلــوا ا
ـا كــان ومـازال واالعالمي عــنــوة وا
يـحـترم االراء الـتي تـصـدر من االقالم

هنيتها. عروفة  الصحفية ا
ـوت الــكـثــيــر من الــزمالء الـذين { غـيـب ا
جايـلتـهم في عـملك بـبالط صـاحبـة اجلاللة
وابــــرزهم رحـــيـل الـــصـــحـــفـي الـــريـــاضي
ســعـــدون جـــواد مـــاهي الـــذكـــريــات الـــتي

جمعتك مع هذه الشخصية ?
-الراحل سـعدون جـواد هو واحد من
الــقـامــات الـصــحـفــيــة الـتي تــشـرفت
بـالـعمـل معـهـا الى جـانب الـكـثـير من
الزمالء االخـرين الذين ال اريـد ذكرهم
كي اليـفـوتـني اسـمـا ومن ثم اتـعرض
لـلـعــتـاب من قـبل احــبـابي الـذين اكن
لهم جـمـيعـا كل االحـترام والـتقـدير ..
مع خـــــالـص شــــكـــــري وتـــــقـــــديــــري
لـ(الــزمــان) الــريــاضي ولــكل الــزمالء
الـعامـلـ في قـسـمهـا الـريـاضي على

هذه الفرصة.

بـســيـطـة وكــمـا يـحـصـل الـيـوم حـيث
تـعج شــبـكـات الـتــواصل االجـتـمـاعي
ــئــات الــطــارئــ عــلى الــصــحــافـة
والعمل الـصحـفي  دون رادع قانوني
يحفظ للصحافة مكانتها و هيبتها

{ ماهـو تقييمك لواقع الصحافة الرياضية
الــعـراقـيــة كـونك كــنت من روادهـا وهل في
ظل الـعــشـرات من الــعـنـاوين الــتي تـصـدر
كــصــحف ريــاضــيــة ان نــشــعــر بــشي من
الـــتــفــاؤل ازاء مــســـــــــتــقــبل الـــصــحــافــة

ذكورة ? ا
- نـعم الفـضـائيـات تـعج بالـعـديد من
البرامج الرياضية .. لكن الغالبية من
هذه الـبرامج اصـبـحت ال تخـتلف في
فحـوى مـادتـها االعالمـيـة عن االخرى
لسبب رئيسي ان الغالبية من مقدمي
ـارسـوا او مـعـدي هـذه الــبـرامج لم 
الـعــمل الـصـحــفي .. وبـأعــتـقـادنـا ان
ـــــر عـــــبـــــر طـــــريق جنـــــاح االعالم 
الـصــحـافـة .. كـمــا ان (الـتـسـابق) من
ــشـكالت قــبل هــذه الـبــرامج البــراز ا
الــتي تــعـصف بــالــريـاضــة واحـيــانـا
ـصـداقـيـة لـدى االسـاءة قـد افـقــدهـا ا
ـــشــاهـــد بــحـــيث اصــبـــحت بــرامج ا
ا سـنـتـتـهي من حيث كالسـيكـيـة لـر
ــتــابـعــة بــسـبـب مـحــتــوى مـادتــهـا ا
االعالمــيـة عــاجال ام اجالً ) !! مــهــمـا
كــثـرت او تــعـددت وســائل الــتـواصل
االجــــتـــمـــاعي ومـــهـــمـــا روجت هـــذه
واقع من اخبار غير صحيحة اال ان ا

وسـائل الــتـواصل اصـدرت صــحـيـفـة
ريـاضـيـة في مــديـنـة تـورونـتـو بـأسم
(كأس العـالم) واستمـرت في الصدور
ـــدة ثالثــة اعــوام .. ومــعـــهــا بــقــيت
مــتــواصال في الــعــمل الــصـحــفي مع
الزميل العزيز علي رياح حيث نشرت
ـقاالت في الـفتـرة التي العـشرت من ا
اشـــرف عــــلى اصــــدار الــــعـــديــــد من
الصحف منـها سبورت تودي ومن ثم
مونديال وبعدها جريدة البطل .. كما
العب كــنـت مــتــواصال مـع جــريــدة ا
الـتي تـرأس حتــريـرهـا الـزمـيل خـالـد
جــــاسم الــــذي زامــــلــــتـه لــــســــنـــوات

طــــــوال.
{ هـل مــازالـت الــصـــحـــافـــة الــريـــاضـــيــة
مضـطلـعة بـدورهـا في الكـشف عن النـجوم
ـواهب الــواعـدة اضـافـة لـدورهـا الـفـاعل وا
في تــشــخــيص الــثــغــرات واالخــطــاء الــتي

تعاني منها رياضتنا ?
-بـرغم الــتـسـلط الــذي كـان مـفـروضـا
على العمل الصحفي في الثمانينيات
اال ان الصـحافـة كـانت لهـا قيـمتـها ..
كـانة رفيعة والصحفي كـان يحظى 
لــيس في الــوسط الـريــاضي فــحـسب
ا في اجملتمع برمته .. الن العمل وا
الــصــحــفـي كــان يــقــتـــرن بــالــكــفــاءة
ـكن ان يـدخلـهـا كل من هب ودب وال
او من الــشـبــاك ولــيس بـابــهـا
الـــــرئـــــيـــــســــــيـــــة مع
اســـتــــثـــنـــاءات

-الصحافة الورقية باالمكان ان تعود
ولكـنـها حتـتـاج الى جهـد اسـتثـنائي
وبالـذات الـصحـافة الـريـاضيـة  التي
سـتـضع حـدا لـلـكـثـيـر من الـشـائـعات
واالخــبـار الــكـاذبــة الــتي تـروج وفق
مـزاجـيـات واهـواء اصـحـاب شـبـكات
التـواصل لـغايـة في نـفس يعـقوب! ..
وهـــذا اجلــهــد يـــحــتـــاج الى تــعــاون
هـنـيـة الـتي تـتسم اصـحاب االقـالم ا
ـــصـــالح بـــالـــنـــزاهـــة بـــعـــيـــدا عن ا
الشخصية او الترويج لغايات بعيدة
عن مـصلـحة الـريـاضة الـعـراقيـة وما

اكثرها في هذا الزمن االغبر.
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{ رغـم اسـتـقرارك فـي كـنـدا قبـل سـنوات
ـتابـعـة والتـحـليل  لـكن قـلمـك الينـفك عن ا
فمـا هي ابرز مصـادرك التي تـستقي مـنها
قـالة التي تظـهر للقاريء عـلومة واعداد ا ا
ــواقع االلـكــتـرونـيــة والـصـحف من خالل ا

الرياضية ?
-قـبل وصـولي الى كـندا كـنت مـقـيـما
فـي الــنـــمـــســا .. وقـــد اعـــتـــدت عــلى
ــراســلــة مع جــريــدة الــزمــان الــتي ا
كانت تـصدر في لنـدن .. وكان يـومها
يرأس قسمها الرياضي الزميل شرار
حـــيــدر الــذي يـــتــولى رئـــاســة نــادي
الكـرخ حالـياً .. وهـا  انا اعـود ثانـية
(لــلــزمــان) ولــو بــعــد حــوالي ربع

قـــرن!! بـــعـــد الــوصـــول الى
كــنــدا وقــبل ان تــتــوفـر

مـقـاالتي اضـافـة الى الـتـشـجيـع الذي
لـقـيتـه من الدكـتـور عـلي عـبـد الـزهرة
الهاشـمي الذي كـان يتولى في وقـتها
مـنـصب نـائب رئـيس الـتـحـريـر حـيث
اعتاد القول كلما التقيته في اجلريدة
(انت بيك لزمة مال صـحفي .. استمر
اكــتب ) !! بــعـد جتــربــتي في جــريـدة
الـــريـــاضي الـــتي اســـتـــمــرت خـــمس
ســنـوات كــكـاتب (بــالـقــطـعــة) ولـيس
مـحــرراً   اخـتـيـاري لــلـعـمل ضـمن

هيـئـة حتريـر مـجلـة الـرشيـد حيث 
في وقـتـهـا اي في الـعام 1985 فصل
هــيـئــة حتـريــر الـبــعث الــريـاضي عن
مـجـلـة الـرشـيـد .. و اخـتـيـار هـيـئـة
حترير منفصلة جملـلة الرشيد قوامها
الــزمـيل احــمـد اســمـاعــيل سـكــرتـيـراً
للـتحريـر وهيـئة الـتحـرير من الزمالء
خــالـــد جــاسم ويــعــقــوب مــيــخــائــيل
وســمـيـر الــشـكــرجي وفـيــصل صـالح
وولـيـد طـبـرة .. ومن ثم بـعـد سـنوات
عدة  تـعيـ الـراحل سعـدون جواد
اســتــطـيع ان ومن ثم حــســام حــسن 
اعتـبر جتربـتي في مجـلة الـرشيد من
ع مراحل رحـلتي الـصحـفية اروع وا
 حـيث اعـتـبــر اخي وزمـيـلي الـعـزيـز
احـــمـــد اســـمـــاعـــيـل مـــعـــلـــمي االول
وصاحب الـفضل الـكبـير عـلى تطـوير
امــكـانــاتي الــصـحــفـيــة بل قـد تــكـون
شهادتي مجروحـة  بالقول ان الزميل
احــمـــد اســمــاعــيل يــعــد مــدرســة في
الــصــحــافــة الــريــاضــيـة وواحــداً من
الــقـامـات الــصـحـفـيــة الـكـبــيـرة الـتي
اجنــبــتــهــا الــصـــحــافــة الــريــاضــيــة
العراقية .. واكثر ما زادنا جناحا في
جتربة مـجلة الـرشيد ان اجملـلة كانت
تـــصــــدر نـــصف شـــهـــريـــة بــــــ 100
صـفــحـة .. وان اجلــهـد احلـقــيـقي في
الـتـحـريــر كـان يـقـتـصـر عـلى خـمـسـة
مــحـرريـن بـالــدرجــة االسـاس (احــمـد
اســمـــاعــيل وخــالــد جــاسم وســمــيــر
الـشـكـرجي وفـيـصل صـالح ويـعـقـوب
ميخائـيل) .. وعليك ان تتـصور مجلة
بحـجم الـرشـيد ( 100صفـحـة) يـحرر
ئة من مادتها خمسة محررين 80  با
فقط !   اضـافة الى مـساهـمات كانت
(نــقـولـهــا لـلـتــاريخ) ثـانــويـة من قـبل
الزمالء ولـيـد طبـرة والراحل سـعدون
جواد وحسـام حسن اذ كانت تـقتصر
مسـاهماتـهم على مـادة واحدة في كل
عدد لـيس اكثـر !وقد اقـترن عـملي في
ـساهـمة في الكـتابة مجـلة الرشـيد با
بـــجــريــدة الــبــعـث الــريــاضي ايــضــا
لسـنـوات عديـدة حـتى غادرت الـعراق

في منتصف التسعينيات
{ االعالم الـــريــاضي بـــات يــعــتـــمــد عــلى
الـفـضائـيات اضـافة لـلمـواقع االلكـترونـية .
هل هـذا يــعـني ان الـصــحـافـة الــورقـيـة في

خطر الزوال واالضمحالل ?

كـبـيـر يـكـون قـادر علـى احداث بـعض
الــتــغــيـيــرات الــتــكـتــيــكــيـة في االداء
وامكانيـة توظيف الالعبـ بالصورة
الصحـيحة رغم قـصر الفـترة الزمـنية
الـتي تـفـصـلـنـا عن الـتـصـفيـات .. من
بــ اكــبـر االخــطــاء الـتي وقـع فـيــهـا
كاتانيتش هو االستغناء عن الالعب
غترب برغم التبريرات التي قدمها ا
(الناحية الفـنية)  اذ ليس معقوال ان
غترب اليكون ولو العب واحد ب ا
يــســـتـــحق الـــلـــعـب ضــمـن صـــفــوف
نـتخب ?!!.. نـحن ال نـقول ان جـميع ا
ــغــتــربــ يــســتــحـقــون الــلــعب في ا
نـتـخب ولكن جـس مـيرام صفـوف ا
واحــمــد يــاســ واســامــة رشـيــد من

اخلطأ عدم استدعائهم.
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{ هل لك ان تـــــصف لــــنــــا جتــــربـــــتك في
الــصـحـافــة الـريــاضـيـة الــعـراقــيـة بـدءا من
عـمــلك في جــريــدة الــبـعـث الـريــاضي وهل
مــرت الــصــحــافـة فـي تــلك الــفــتـرة بــازهى

عهودها?
-جتربتي الصحفية بدأت في الكتابة
(بـالـقـطـعـة) في جـريدة الـريـاضي في
الـعام  1980  عـندمـا كـنت طـالـباً في
ــرحـــلــة االولى بـــكــلــيـــة الــتـــربــيــة ا
الــريــاضـيــة بــجـامــعــة بـغــداد .. وقـد
اسهم الراحل الصـحفي الكبـير شاكر
اسمـاعيل سـكرتـير الـتحـرير في نـشر

فاالمر لم يقتصر فقط على التصفيات
ــا ســبق ذلـك بــفــتــرات االخــيـــرة وا
درب سبباً في متعاقـبة بعد ان كـان ا
عـدم استـقـراره عـلى الـتشـكـيـلـة برغم
تـــولــــيه قــــرابـــة ثـالثـــة اعــــوام عـــلى
نتـخب اضافـة الى تعنـته وبأصرار ا
دون مـــبــــرر عـــلى االســــتـــغــــنـــاء عن
ـغـتـربـ واالدهى من ذلك الالعـبـ ا
افـتــقــاره الى الــعـقــلــيــة الـتــدريــبــيـة
ـقـدورهـا (قـراءة ) الـنـاضـجــة الـتي 
ـبـاريـات وهــذا مـا اتـضح جـلـيـاً في ا
مــبـــاريـــات الـــتـــصــفـــيـــات االخـــيــرة
وبــالـتــحـديــد مــبـاراتــنـا االخــيـرة مع
ـــنـــتـــخب االيـــرانـي حـــيث اكـــتـــفى ا
ـهـاجم واحد  وبـعـد تـأخـره بـهدف
كـــان لـــزامـــاً عـــلـــيـه تـــعـــزيـــز قـــدرته
ــهـــاجم ثـــانٍ اال انه الــهـــجـــومـــيـــة 
ن حس استغنى عن ميمي وزج بأ
ــــا هــــذا االصــــرار عــــلى .. وال ادري 
تـــقــــويض الـــفــــريق مـن الـــنــــاحـــيـــة
الهجومية برغم تأخر فريقك بهدف ..
ـــتــأخـــرة وغــيــر ومـن ثم تــبـــديالته ا
اجملـــديــة .. كـــأشــراك مـــحــمـــد قــاسم
وشــيـركــو كــر في الــدقـيــقـة  86من
ـكن ان ـبـاراة !!.. يـاتـرى مـا الذي  ا
يــتــغـيــر في غــضــون الـدقــائق االربع
ـبـاراة. كـاتــانـيـتش لن االخـيــرة من ا
ـرحـلـة احلاسـمـة .. ونحن يـنفع في ا
ي بــحــاجــة الـى مــدرب من طــراز عــا
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تابـع واجلماهيـر الرياضية عرف ا
الصحفي الرياضي يعقوب  ميخائيل
من خالل كــتــابـاته ومــتــابـعــاته ابـان
فــتـرة الــثـمـانــيـنــات من خالل مــجـلـة
الــرشـــيــد اضـــافــة جلـــريــدة الـــبــعث
الرياضي  لكن بعد مـغادرة  ميخائيل
الـــعـــراق واســـتـــقــراره فـي  كــنـــدا لم
ذكـور بل برز يخـفت قلم  الـصحـفي ا
تابعات التي كان عبر التحليـلالت وا
يــقـدمــهــا سـواء عن طــريق الــصـحف
الــــريــــاضــــيــــة اضــــافـــة لــــلــــمــــواقع
االلـكـتـرونـيـة الـتي داب الـنـشـر فـيـهـا
ونقـرا في سـيرة الـصـحفي الـرياضي
يــعـقــوب مـيــخـائــيل انه  من مــوالـيـد
مديـنة كـركوك وحتـديدا مـنطـقة عـرفة
في الـــــعــــــــام 1960. حــــاصـل عــــلى
شـهــادة الـبـكــالـوريـوس في الــتـربـيـة
الـريـاضـيــة من جـامـعـة بـغـداد لـلـعـام

الدراسي 1984- 1983
ـنتـخب الـعراقي { نبـدا من حـيث انتـهى ا
في دور اجملمـوعـات  ماهـو تـقيـيـمك لواقع
ـدرب كـاتـانـيتش في ـنـتـخب وهل اخـطا ا ا
االستـغناء عن الالعب احملترف وضرورة
تــــواجـــد الـالعب جـــســــ مـــيــــرام حلـــسم

صدارة اجملموعة ?
- لــقـــد ظل الــشــارع الـــعــراقي ومــعه
االعالم غـيـر مـطــمـئـنـاً عـلى مـسـتـوى
نتخب منذ فتـرة ليست بالقصيرة  ا

{ لــنــدن- وكــاالت:  وافق
االحتـــاد األوروبـي لـــكـــرة
الــقــدم  عـــلى عــدم وضع
زجـــاجــات اخلـــمـــر أمــام
ــسـلــمـ في الالعــبـ ا
بـــــطـــــولـــــة أ أوروبــــا
يــــــــــــــــــــــــــــــــورو 2020.
وبحسب صحيفة ديلي
تيليـغراف البريـطانية
فــإن مـــســؤولي يــورو
اتفقوا على عدم 2020
وضع عــبـوات اخلــمـر
سلم أمام الالعب ا
بـعـد تـصـرف الـفـرنـسي
بول بوغبا. وأزاح بوغبا
إحــدى زجــاجــات اخلــمــر
الـــــــتـي كــــــانـت أمــــــامـه في
ـؤتـمـر الـصـحـفي قـبل مـبـاراة ا
ــانــيــا فـي يـورو 2020 فــرنــســا مع أ
والتي انـتهت بـالتـعادل  2/2ليـصعدا
ــــانـــــيـــــا. وجــــاء إلى دور الـ 16مـع أ
تـصــرف بـوغـبــا بـعـدمــا أزاح الـنـجم

الــبــرتـغــالي كــريــسـتــيــانـو رونــالـدو
عـبـوتي كـوكـاكـوال من أمـامه ووضع
مــكــانـهــمــا زجـاجــة مــيــاه. وأضـافت
نظم من عدم الصحيفة أن هدف ا
وضع زجاجات اخلـمر أمـام الالعب
ـسـلمـ هـو جتـنب تـكـرار مـا فـعله ا
بـوغـبـا. وجــاء قـرار الـيـويـفـا رغم أن
منظـمي البطـولة قالـوا : اليويـفا ذكّر
شـاركة في البـطولة بأن نتـخبات ا ا
الشراكات التجارية جزء ال يتجزأ من
تـنــظـيم الـبــطـولـة ولـضــمـان تـطـويـر
ــــا في ذلك الــــلـــعـــبــــة في أوروبـــا 
مـنافـسـات الشـبـان والسـيـدات. وقال
مــارتن كــالـ مــديــر بـطــولــة أوروبـا

إن القضية األساسية تتعلق  2020
ـا فـعله رونـالـدو لـكن يـوجـد تـفهم
لـوضع الالعـبـ الـذين يـفـعـلـون ذلك
ألســبــاب ديــنـيــة. وأضــاف كــالـ أن
تعلقة بالرعاة االلتزامات التعاقدية ا
جزء من لوائح البطولـة وقعت عليها
االحتادات وأكـد أن اليـويفـا ال ينوي

. فرض غرامة مباشرة على الالعب
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تـغلبَ مـنتـخب الـشبـاب عـلى نظـيره
اللـبنـاني بهـدف من دون مـقابل في
بـاراة التي جمـعتـهما  عـلى ملعب ا
صرية بترو سبورت في العـاصمة ا
الــقــاهــرة ضــمن اجلــولــة الــثــانــيــة
حلساب اجملموعة الثالثة في بطولة
كـــــأس الــــعـــــرب وقــــادهـــــا احلــــكم
الـتـونـسي أمـيـر الـوصـيف. وحـملت
باراة إمضاء الالعب بلند أهداف ا
حـسن في الـدقـيـقة  16 وعبـد الـقادر
درب أيـوب في الـدقـيـقـة 83. وذكـرَ ا
ـنـتـخب الـشـبـاب حـسـان ـسـاعــد  ا
تركي: ان الالعب قدموا أداءً أفضل
من مـواجهـة جـزر الـقمـر وجتـاوزنا
بـاريات الـدوليـة.  مبـيناََ: إن رهبـة ا
الــفــوز كـــان مــســتـــحــقــاََ وفق األداء
الـفـني اجلـيـد الـذي قـدمه الالعـبون.
وأضــافَ: عــمـــلــنــا عــلـى تــصــحــيح

األخطاء الـتي حدثت في
ـــــبــــــاراة األولى قــــــبل ا
مــواجــهــة لـــبــنــان وقــد
ـطـلوب بـنـسـبة حـقـقنـا ا

كبيرة.
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ـسـاعـد ـدرب ا واخـتـتـمَ ا
ـنـتخب الـشـبـاب حـسان
تـركي حديـثه بـالـقول: إن
يزاً هذا اجليل سيكون 
وهـو بـحـاجـة لـلـوقت فـقط
من أجل اكــتـســاب اخلـبـرة
الالزمة لهكذا بطوالت. يشارُ
إلـى أن مــنـتــخــبــنــا الـوطــني
للشباب سـيواجه السنغال في
اجلـولـة األخـيـرة من اجملـمـوعـة
قبل والذي تغلب من يوم األحد ا

جـــانــبـه الــيـــوم عـــلى جـــزر الــقـــمــر
بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.
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ؤتمر الصحفي الالعب بوغبا يزيح قنينة خمر في ا

بالل مهند

ــرمى الـــبــدنــيـــة ومــدربي حـــراس ا
نــاهـــيك عـن تــأمـــ مـــلـــعبٍ وقـــاعــة
دراســيــة مــجــهــزة بــكل مــتــطــلــبــات
احملـــاضــــرات كــــذلك اســــتـــضــــافـــة
ــهـــرجـــانـــات اخلـــاصـــة بـــاجلــذور ا

وشباب النخبة اآلسيوية.

صـــورة.  واخــتـــتمَ رئــيـس الــهـــيــئــة
الــتــطـبــيـعــيــة إيـاد بــنــيـان حــديـثه
بـالـقـول: إن هـنـاك نـقـاطـاً مـهـمـةً  في
مــذكــرة االتــفـاق مــنــهــا اسـتــضــافـةُ
الـــدورات الــتـــدريـــبـــيـــة اآلســـيـــويــة
ـدربي الـلـيـاقة والـدورات اخلـاصـة 
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أبـرمـت الـهـيـئـةُ الــتـطـبـيــعـيـة مـذكـرةَ
تــعــاون ريــاضي مع كــلــيـة الــتــربــيـة
الـبـدنـيـة وعـلـوم الـريـاضـة  بـجـامـعة
بــغــداد بــحـــضــور رئــيس الـــهــيــئــة
التطبيعية إياد بنيان وعميد الكلية
 وكالـة الدكـتور صـباح قـاسم وعضو
التطبيعيـة الدكتور أسعد الزم وعددٍ

من أساتذة الكلية. 
وقالَ رئـيس التـطبيـعيـة إياد بـنيان:
إن الــبـروتــوكـول مع كــلـيــة الـتــربـيـة
الـبـدنيـة جـاءَ لـفـتح آفـاقٍ واسـعةٍ من
الـتــعـاون لـتــوفـيـر الــدعم الى جـمـيع
ـنــتــخــبــات الــوطــنــيــة من نــاحــيـة ا
العب وقاعات اللياقة ستلزمات وا ا
الـبــدنـيـة واخملـتــبـرات إضــــــــــــافـة
ــيـدان في الى مــضــمـار الــسـاحــة وا

الكلية. 
وأضافَ: ان مـذكـرة التـعاون احـتوت
بــــشـــــكلٍ عـــــامٍ عــــلـى دعم احلـــــركــــة
الريـاضيـة وكـرة القـدم بشـكل خاص
وظهورها في احملافل الـدولية بأبهى
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{ باريس- وكاالت: هـنأ أسـطورة كرة الـقدم الـبرازيـلي بيلـيه األرجنـتيـني ليونـيل ميـسي جنم برشـلونة
اإلسـبـاني بعـيد مـيالده الـرابع والثـالث وطـالبه بـأن  يـواصل رسم البـسـمة  عـلى وجه عـالم كرة الـقدم.
وكـتب بيـليه عـبر حـسابـاته على وسـائل التـواصل االجتـماعي  كـل عام وأنت بـخيـر ليو مـيسي.. عـليك أن
ـنشـور بصـورة للـنجم األرجـنتـيني مع مـنتخب تواصل رسم الـبسمـة على وجه عـالم كرة الـقدم  وأحلق ا
بالده. وكـان األسطـورة البـرازيـلي قد أشـاد أيـضا بـالنـجـم الـبرتـغـالي كريـسـتيـانو رونـالـدو والفـرنسي
كليليان مبابي قبل خوضهما مباراة ب منتخبي بلديهما 2-2  في اجلولة األخيرة من منافسات اجملموعة
الـسادسـة ليورو 2020  أمس األربعـاء حيث وصفـهما بـ الالعـب الـلذين يعـشقهـما في عالم كـرة القدم .
ولم يـنس جنم سـانـتـوس السـابق مـواطـنه نـيـمـار دا سـيـلـفـا الـذي أشـاد به قـبل انـطالق مـنـافـسـات كـوبا
نـافسات القاريـة بالرصيـد الكامل بعد نتخب الـبرازيلي مجـموعته في ا أمريكــا في البرازيل. ويتـصدر ا

مضي  3 جوالت.
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ـبــيـاد { طـوكــيـو-( ا ف ب): جنــا أو
طوكيو من تأجيل تـاريخي حظر غير
مـســبـوق عـلى اجلــمـاهـيـر األجــنـبـيـة
ومعارضة مـحليـة مستمـرة خشية من
تفشي فيـروس كورونا لـكن قبل شهر
عـــلى مـــوعـــد االفـــتــتـــاح أصـــبح خط
الـــوصــول قــريــبـــا. تــضــمّـــنت رحــلــة
ــقــبـلــة قـائــمــة طـويــلـة من األلــعـاب ا
التعقيدات هدّدتها في بعض األحيان
من أن تصـبح أول ألـعاب حـديـثة بـعد
احلـــرب يــتم الـــغــاؤهـــا. قــبـل أربــعــة
أســـابــيع مـن حــفـل االفــتـــتــاح في 23
ــزاج بـعــيـد كل تـمــوز وفي حـ أن ا
نـظمون البـعد عن البـهجـة قد يجـد ا
سببـا لالحتفال. وصـلت طالئع الفرق
ـــســؤولــ إلى الـــيــابـــان مع كـــبــار ا

وبــعـض وســائل اإلعـالم األجــنـــبــيــة.
وتــشــيــر اسـتــطـالعـات الــرأي إلى أن
عارضة العامة طويلة األمد لأللعاب ا
قد تتـقلّص مع االقـتراب من االفـتتاح.
ـــاني تــــومـــاس بــــاخ رئـــيس قــــال األ
بيـة الدولية االثن  نحن اللجنة األو
في مــرحـلــة الــتـســلـيـم الـكــامـلــة. بـدأ
الـريـاضـيـون بـالـوصـول إلى طـوكـيو
عـلى استـعـداد لـتـحويل أحـالمهم إلى
حــقــيـقــة . كــانت مـعــركــة شـاقــة مــنـذ
سبـوق بتأجيل األلعاب اإلعالن غير ا

ـدة ســنـة في آذار 2020  عـنــدمـا بـدأ
حجم جائحة كـورونا بالتوسّع. آنذاك
كـان هـناك سـبب لـألمل في أن يـنـتهي
الوبـاء قـبل حفل االفـتـتاح وأن تـكون
األلعـاب  دليال عـلى انتـصار الـبشـرية
ــسـؤولـ عـلى الــفـيــروس  بـحـسب ا

 . الياباني
ـيـا لـكن تــصـاعـد حــدّة الـفـيــروس عـا
ـعدية ـتحوّرات ا ـزيد من ا وظهور ا
خــــفّـــضت مـن حـــدة هـــذه الــــنـــغـــمـــة
نـتـصـرة وأثارت مـعـارضة مـتـزايدة ا
ـسؤول ضـغطوا داخل البالد. لكن ا
ـعــاكس مـســتـضــيـفـ في االجتــاه ا
تـصـفـيـات واخـتـبـارات مـتـأخـرة كـما
بذلـوا جهـودا جـبارة لـصيـاغة قـواعد
كافحة تفشي الفيروس اعتبروا انها
ستحمي احلدث الكـبير وجتعله آمنا.
في آذار أعلنوا انـها ستـكون األلعاب
األولى تـفرض حـظـرا علـى اجلمـاهـير
األجـنـبـيــة الـقـادمـة من اخلـارج وهـو
ـنظـمة قرار وصـفته رئـيـسة الـلجـنة ا
لأللـعـاب سـيـكـو هـاشـيـمـوتو بـأنه  ال
مـــــفــــرّ مـــــنه . يـــــوم االثـــــنــــ وضع
نظمـون حدا اقصى لعـدد اجلماهير ا
احمللية ال يتخطى عشرة آالف متفرج
نشأة الواحدة لكنهم حذّروا من في ا
أن األلــــعـــاب قــــد تـــقــــام وراء أبـــواب

موصـدة بحال تـفشي الـفيـروس أكثر.
تـفرّج حتى في ظلّ تـواجد بـعض ا
ـبـياد ـدرجـات ال شكّ بـأن األو عـلى ا
سيكـون نسـخة باهـتة عن االحـتفاالت
الــسـابـقــة. سـيــتم حــظـر الــهـتـاف وال
ـكـن لـلـريــاضـيــ أن يـتـعــانـقـوا أو
يتصافحوا خالل االحـتفاالت بتحقيق
الـــنـــصـــر. يـــتـــعـــيّن عـــلـــيــهـم ارتــداء
الكمامات طوال الوقت باستثناء فترة
تـنــاول الـطـعــام الـنـوم أو الــتـنـافس
ويسـمح لهم فـقط بالـتنـقل ب الـقرية
ــــنـــــشــــــــــآت ــــبـــــيــــة وبـــــاقي ا األو

الرياضية. 
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وتتراوح عقوبات انتهاك القواعد ب
الــتــحــذيـر الــلــفــظي والــغــرامـات إلى
االقــصـــاء من األلـــعــاب تــمـــامــا. وفي
شباط/فـبراير استـقال رئيس الـلجنة
نظمة يوشيرو مـوري بعد تلميحات ا
مـهـيـنـة بـحق الـنـسـاء. ومع االقـتـراب
أكـــثــر من األلــعـــاب تــقــول الـــلــجــنــة
ــبـــيــة الــدولــيـــة إن أكــثــر من 80 األو
ـتـواجـدين ســيـحـصـلـون ـئــة من ا بـا
ـشــاركـ ســيـتم عــلى الـلــقـاح لــكن ا
اختـبـارهم يـوميـا. وفي مـا قـد ينـتـظر
ـقـبــلـة جـاءت ـشــاركـ في األيــام ا ا
نـتيـجـة اخـتبـار مـدرب أوغـندي وصل

إلى الـيـابـان الــسـبت إيـجـابـيـة بـرغم
تقـاريـر عن تلـقـيح البـعـثة واحلـصول
على نتائج سلبية الختبارات كورونا.
ــبي وبــروتـوكـول كـبّــد الـتــأجـيل األو
احلـمــايـة من تـفــشي كـورونــا نـفـقـات
إضــافــيـة بــقــيــمـة  2,6 مــلــيـار دوالر
تضاف إلى ميزانية ثقيلة أصال بلغت
 مــــلــــيـــار دوالر قــــد جتــــعل من 14,9
ألعاب طوكيو األغلى في التاريخ. لكن
بـرغم تـلـك الـنـفـقـات الــبـاهـظـة هـنـاك
مــؤشـــرات عــلى حــلــحـــلــة في مــوقف
اجلـمــاهـيـر احملــلـيـة في وقـت تـشـيـر
ـئة آخـر االستـطالعـات إلى أن  50 بـا
أو أكــثــر مع إقــامــة األلــعـاب بــدال من
الــغـائـهــا او تـأجــيـلــهـا. يــأمل رئـيس
الــوزراء يــوشــيــهــيــدي ســوغــا الــذي
يخـوض أول انتـخـابات بـعد األلـعاب
أن حتـــقـق األخـــيـــرة جنـــاحـــا يـــعـــزّز
مسيرته الـسياسيـة. واجهت حكومته
ضغـوطـات حيـال أسـلوب مـواجـهتـها
اجلـائــحـة بــرغم أن الــيـابــان شـهـدت
تـفـشـيـا أقل من دول كـثـيـرة مع نـحـو
 حـالـة وفـاة وجتــنب عـمـلـيـات 14500
اإلغالق القاسية. بدأت عملية التلقيح
ببطء لكنـها تسيـر بوتيرة أسرع اآلن
ئة من حيث  تطعـيم نحو سبـعة با

السكان بشكل كامل.
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واعـتبرت احملـكمة اإليقـاف مدى احلياة
الـذي فـرضه االحتـاد الـدولي  فـيـفا  في
ــدرب الــبـالغ من نــيــسـان  2019 عــلى ا
الــعـمـر  53 عــامًـا بــعـد إدانــته بـ قـبـول
االمــوال في قـضــايـا تـتــعـلق بــالـتالعب
ـبـاريـات  في عـــــــام 2010  عـلى أنه بـا
غـير متنـاسب . وأيدت محكمـة التحكيم
الـريـاضيـة حكم اإلدانـة لـكنـها قـللت من
مـدة العـقوبـة وألغت الـغرامـة اإلضافـية
الـبالغة  50 ألـف فـــــرنك سويسري (54

ألف دوالر). 
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وقـالت  كاس  في بـيان:  قررت احملـكمة
أن فـــرض حـــظـــر مـــدى احلـــيـــاة غـــيــر
ـــة األولى الـــتي مـــتـــنـــاسب مع اجلـــر
ارتـكبت بشـكل سلبي والـتي لم يكن لها
تــأثـيــر سـلـبـي أو فـوري عـلـى أصـحـاب
ــصـلـحـة في كـرة الــقـدم  مـضـيـفـة أن ا
دة خمسة أعوام يعتبر عقوبة االيـقاف 
لــســيـاســيــا. و إســقـاط الــغــرامـة ألن
احملــكـمــة شـعــرت أنـهــا سـتــكـون  غــيـر

مناسبة ومفرطة  فضال عن العقوبة. 

احلـياة بتهمة  الفساد  للمدرب السابق
لـلمنتخب النيجـيري سامسون سياسيا
ـبـاريات. في قـضـيـة الـتالعب بـنـتـائج ا

{ لــوزان-( ا ف ب): خـــفــفت مــحــكــمــة
الـتـحكـيم الريـاضيـة  كاس  اإلثـن إلى
خــمس ســنـوات عــقـوبــة اإليـقــاف مـدى
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ـهاجـم اخملضـرم إدينـسون كـافاني إن { مدن - وكـاالت: قال ا
أوروجـواي حـققت فـوزًا عادلًـا بـهدفـ دون رد أمام بـولـيفـيا في
مـنــافـسـات اجملـمـوعــة األولى من بـطـولـة كــوبـا أمـريـكـا. وأضـاف
بـاراة  أعـتقـد أنـنـا فائـزون بـشكل كـافاني في تـصـريـحات بـعـد ا
ـهـاجم الذي عـادل نأمـل أن نسـتـمر عـلى هـذا الـنحـو . واعـتـبر ا

سجل هدفًـا ضد بوليفيا أن أحد أسباب الفوز هو محاولة
 التحـسن أكثر فأكثر . وتابع  أعتقد أنه منذ الدقيقة

األولى خرجـنا بهـذه النـية وشـيئـا فشـيئـا كنا
ــنــتــخـب بــقــيــادة نــفـــعل ذلك . وحــقـق ا
أوســـكــار واشــنــطن تــابــاريــز فــوزه
األول في بـطولـة كـوبا أمـريـكـا على
حسـاب بولـيفـيا. وحـصد مـنتخب
أوروجـــواي  3 نـــقـــاط غـــالـــيـــة
لـــيـــرفع رصـــيــده إلى  4 نـــقــاط
ويــتــقــدم لــلــمــركــز الــثــالث. في
ـــنــــتـــخب ـــقـــابـل تـــعــــرض ا ا
ـة الثـالـثـة على الـبـولـيفي لـلـهـز
الـتـوالي لـيــظل بال رصـيـد من

النقاط في قاع اجملموعة.

أخبار النجوم
r  Ê«b¹“ ÊQÐ r √ ∫e¹dOÐ

Ÿ«œu « W UÝ— V²J¹

{ لنـدن- وكاالت: كـشف تقـرير صـحفي بـريطـاني  عن ضربـة جديـدة تهدد
ـقبل.  وكـان مـانـشـسـتر يـونـايـتـد يـعاني من ـوسم ا مـانـشـسـتـر يونـايـتـد في ا
قـبل بسـبب رفضه وسـم ا إمكـانـية خـسارة جنـمه الفـرنـسي بول بـوجبـا في ا
لعـروض التجديد ورغبته في االنتقال إلى نـادٍ آخر لكن فريق الشياط احلمر
بات مـهددًا اآلن بخسارة العب آخر. ووفقًا لصحـيفة  ذا صن  البريطانية فإن
ماركـوس راشـفورد جنم مـانـشسـتـر يونـايـتد قـد يخـضع لـعـملـية جـراحـية في
الـكتف بـعد انـتهـاء كأس األ األوروبـية  يورو 2020. وأشـارت إلى أن األطـباء
سـيــحـددون مـوقف راشــفـورد صـاحب الـ 23 عـامًــا عـقب نـهــايـة الـيـورو وإذا
ـقـبل. ـوسم ا خـضع لـلـجـراحـة قـد يـغـيب عن مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد في بـدايـة ا
وأوضحت الـصحـيفـة البـريطـانيـة أن راشفـورد يتحـامل على نـفسه ويـلعب مع

إجنلترا في يورو  2020 رغم آالم الكتف التي يشعر بها.
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{ مـدريد- وكـاالت: عـلق فـلورنـتـيـنو بـيـريـز رئيس ريـال مـدريـد على
درب الـفـرنـسي زين الـدين زيدان والـقـائـد سيـرجـيـو راموس رحـيل ا
ـنـصـرم. وقـال بـيـريـز في تـصـريـحـات أبـرزتـهـا ـوسم ا عـقـب نـهـايـة ا
صـحــيـفـة مـاركــا اإلسـبـانــيـة  أعـرف زيـدان.. لــقـد كـان عـامًــا صـعـبًـا
نـاضـلت من أجل اسـتـمـراره . وأضـاف  لم أقـرأ رسـالـة الـوداع لـكـني
أقـسم بـأن من كـتبـهـا لم يـكن زيـدان. أتـمـنى له الـتـوفـيق . وتـابع  زيدان
أسطـورة لريال مـدريد ولديه كل التـقدير كمـا أنه يحلم بأن يـصبح مدربًا
ـنــتـخب فــرنـسـا وأنـا مــتـأكـد مـن أنه سـيـحــقق ذلك . وكـانت الــصـحـافـة
اإلسبـانية قـد نشرت رسالـة من زيدان عقب رحيـله تضمنت الـهجوم على

مـجلس إدارة ريال مدريد. وحـول رحيل راموس قال بيـريز  أحبه مثل ابني.
لـقد تـعـاقدت مـعه هنـا في عام 2005  ولم أحـضر من قـبل مؤتـمرًا صـحفـيًا مع
أحـد الالعـبـ . واختـتم  أنـا مـعـجب بـرامـوس. لـقـد كـان أسـطـورة وأردناه أن
يبـقى عرضنا عليه عقـدًا لكنه تضمن موعدًا نهـائيًا إال أن سيرجيو لم يوضح

ذلك. هذا منزله وسيعود بالتأكيد هنا في دور آخر .

{ رومـا- وكـاالت: علـق ألفـارو مـوراتـا مـهـاجم مـنـتـخب إسـبـانـيا
ـاتـادور خالل يورو 2020. عـلى احلمـلـة الـتي يـتعـرض لـهـا من جـمهـور ا
سـتوى متـراجع ضد بـولنـدا في اجلولة الـثانـية كـما أهدر وظهـر موراتـا 
ركلـة جزاء أمـام سلوفـاكيـا في اجلولة الـثالـثة من دور اجملـموعات بـاليورو
ــدرجـات. وقـال مــوراتـا في وتــعـرض لـصــيـحــات اسـتــهـجــان كـبـيــرة من ا
دة  9 سـاعـات بـعـد مـباراة تـصـريـحات أبـرزتـهـا صـحـيـفـة مـاركـا  لم أ 
بولندا . وتابع  لقد تلقيت تهديدات وإهانات لعائلتي وتمنوا موت أطفالي
ا إذا حـدث ذلك قبـل بضع سـنوات كـنت سـأموت.. لـقد لـكنـني بخـيـر ر
ا لم قـضيت بـضعـة أسابـيع معـزولًا عن كل شيء . وأضـاف موراتـا  ر
أقم بعـملي كمـا ينبـغي. أتفهم أننـي أتعرض للـنقد ألنـني لم أسجل هدفًا
لـكن أتـمنـى أن يضع الـنـاس أنـفـسـهم في مـكـان الـشـخص الـذي يـتـلقى
الـتــهـديـدات وأنـهم يــقـولـون لك بـأنـهـم يـتـمـنـون مـوت أطــفـالك . واخـتـتم
ـهاجم اإلسـبـاني  أضع هاتـفي في مـكان آخـر في كل مـرة أصل فيـها ا

إلى الغرفة وما يزعجني أنهم يخبرون زوجتي وأطفالي بكل شيء.

w  „—UAð ÎUO Mł …dÐUŽ WO{U¹— ‰Ë√

uO uÞ œUO³*Ë√ WIÐU

œÒbNð …b¹bł WÐd{

b²¹U½u¹ d² A½U

مدرب نيجريا السابق

{ بــاريس-(أ ف ب): أبــدت جــمــعــيـات
ــكــافــحــة اإلدمـان أوروبــيــة مــعــنــيــة 
مـعـارضتـها إلعالنـات الكـحول مـعتـبرة
أنه  يــجب عـلى الــسـلـطـات الــريـاضـيـة
والـصـحـيـة عدم الـتـسـامح مع الـترويج
لـلـكـحـول في مـسـابـقـة ريـاضـيـة دولـيـة
مثل يورو   2020 أي كـأس أوروبا لكرة
ــقـــامــة حـــالــيــاً في  11 بـــلــداً الـــقــدم ا
.  ورأت هـذه اجلــمــعــيـات أنه أوروبــيــاً
يـــجب األخـــذ بــعـــ االعــتـــبــار أن دور
العـبي كـرة الـقدم هـو تـعـزيز  الـريـاضة
ــا كـــانت شــركــات والـــصــحــة . ولـــطــا
الــــكـــحـــول مـن الـــرعـــاة األســــاســـيـــ
لـلـبـطـوالت الـكـرويـة الـكـبـرى وتـواجـد
صــانع اجلــعــة  هـايــنــكن  ضــمن رعـاة
نهائيات كأس أوروبا ليس باالستثناء.
لــكن بــعــدمــا أزاح الــنــجم الــبــرتـغــالي
كـريـسـتـيـانو رونـالـدو زجـاجـتي  كـوكا
كـوال  عن الطاولة خالل مـؤتمر صحفي
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زين الدين
زيدان

الــريــاضـيــ الـعــابــرين جــنـســيـاً .
وأضــــاف قـــائـالً:  نـــحن نــــقـــر بـــأن
الـهويـة اجلـندريـة في الـريـاضة هي
مـــســألــة حــســاســـة جــداً ومــعــقــدة
تــتـطــلب إيـجــاد تـوازن بــ حـقـوق
اإلنـــســـان واالنـــصـــاف فـي ســـاحــة

اللعب.
W Ý«— W UIŁ

وخـــتم قــــائالً:  لــــديــــنـــا فـي فـــريق
نـيــوزيـلـنـدا ثـقـافــة راسـخـة تـتـعـلق
باالحـتـرام وشمـول اجلـميع . وتـعد
لـــوريـل هـــوبـــارد من بـــ العـــبـــات
الـصف األول في الـعـالم في فـئـتـها.
يدالية وتملك فرصة جيدة للفوز 
حـــــيث لن يـــــشــــارك عــــدد آخــــر من
الالعـبات بـسـبب الـقواعـد اخلـاصة
بــــاالحتـــاد الــــدولي لـــرفـع األثـــقـــال
بوجوب مشـاركة العب واحد عن كل
فـئـة من كل دولــة.  وكـانت مـشـاركـة
هــوبـارد في مــنـافـســات سـابــقـة قـد
أثــــارت اجلـــدل. فـــفـي الـــعـــام 2019

غيـر منـصـفة بـحق الالعبـات اإلناث
مـــــــنــــــــذ الـــــــوالدة. وأشــــــــاروا إلى
األفضلـيات البـيولوجـية لدى أولئك
الـعــابـرات جـنــسـيـا الــلـواتي مـررن
راهـقة كذكـور مثل زيادة رحلـة ا
كـــثــافــة الــعــظـــام والــعــضالت.وفي
ــاضي قــالت العــبــة رفع الــشــهــر ا
األثـقال الـبلـجيـكـية آنـا فانـبـليـنغن
الـتي تنـافس في الـفـئة نـفـسـها إنه
ـنـافــسـة في إذا ســمح لـهــوبـارد بــا
طـــوكــيــو فـــإن ذلك ســيـــكــون غــيــر
منصف بحق النساء و وصفته بأنه

يشبه  نكتة سمجة . 
وقــالت إنه عــلى الــرغـم من دعــمــهـا
التـام لفـئة الـعابـرين جنـسياً إال أن
مبـدأ ضمـهم يجب أن ال يـكون  على
حـسـاب اآلخـرين . وأضـافت قـائـلـة:
إن أي شـخص تـدرب عـلى مـسـتوى
عـال في رفع األثـقـال يـعـرف أن هـذا
صحيح تلـقائياً: هـذا الوضع بعينه
غـــيـــر مـــنــــصف بـــحـق الـــريـــاضـــة
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أصـبحت الـنـيـوزيلـنـدية
لـــــوريـل هـــــوبـــــارد أول
رياضـية عابـرة جنـسياً
يــــــتم اخــــــتــــــيــــــارهـــــا
للمشاركـة في مسابقات
ــبـيــة في األلــعــاب األو
قـرار مـثيـر لـلـجـدل. فـقد
ـــســؤولــون اخـــتــارهــا ا
لـــــتـــــكـــــون فـي الـــــفـــــريق
الـــنـــســـوي لـــرفـع األثـــقــال
بياد طوكيو شارك في أو ا
بـــــعـــــد أن عُـــــدلت مـــــؤخـــــراً
تطلـبات اخلاصة بـالتأهيل. ا
وكــانت هـوبــارد تــنـافس في
األحـــــداث الـــــريـــــاضـــــيـــــة
اخلاصـة بـالرجـال قبل أن
تعلن أنـها عـابرة جنـسياً
ويــــــــــــقــــــــــــول في 2013. 
نتـقدون إن هوبـارد لديها ا
أفـضـلـيـة غـيـر مـنـصـفـة لـكن
ـطـالـبـة آخـرين ذهـبــوا إلى ا
زيد من الضم لـفئات كانت

مستثناة في األلعاب. 
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وقــــالـت هــــوبـــارد فـي بــــيـــان
ــبــيــة أصـــدرته الــلــجـــنــة األو
:  أنـا الــنـيــوزيــلـنــديــة اإلثـنــ
ــتـــنـــة وفـــخـــورة بـــالــلـــطف
والدعم الذي تـلقـيته من الكـثير
من النـيوزيـلنـدي . وسـتشارك
في فــئــة رفع األثــقـال لــلــنــسـاء
بوزن  87 كـيــلـوغــرامـاً. وقـد
أصـبــحت هـوبـارد الــبـالـغـة
من العـمر  43 عامـاً مـؤهـلة
لـــلـــمـــشـــاركـــة في األلـــعــاب
ـــبــيـــة عــنــدمـــا غــيــرت األو
ــبـيـة الــدولـيـة الـلــجـنـة األو
قـوانـيـنـهـا عـلى نـحـو يتـيح
لــلـــريـــاضـــيـــ الـــعــابـــرين
ـشاركة كـنساء إذا جنسـياً ا
كــانت مــســتــويــات هــرمــون
الـتـسـتــسـتـيـرون لـديـهم أقل
. وعــلى من مــســتــوى مــعـ
الـــرغـم من أن مـــســـتـــويـــات
هرمـون التـسـتسـتيـرون لدى
الالعـبـة هـوبـارد أقل من ذلك
ـــــســــتـــــوى احملــــدد إال أن ا
نتقدين يقولون إن مشاركتها ا
ــبــيــة ال تـزال في األلــعــاب األو

ــيـدالـيـة ذهـبــيـة في ألـعـاب فـازت 
الباسـيفيك في سـاموا بعـد تغلـبها
ضـيـفـة ما عـلى العبـة من الـدولـة ا
أثار موجـة من الغـضب. أم تخوض
معركة قانونية للحصول على حفيد
من  حيامن ابنـتها  العابـرة جنسيا
وقـال رئـيس احتـاد رفع األثـقـال في
ســــامــــوا إن اخـــــتــــيــــار الـالعــــبــــة
النـيوزيـلـنديـة للـمشـاركة في ألـعاب
طـوكيـو يـشبه الـسـماح لـلـرياضـي
ـنشطـات  وأبدى مخاوفه بتعاطي ا
من أن يــــؤدي ذلك مــــرة أخـــرى إلى
خـســارة بالده لـلــمـيـدالــيـة. وسـعى
احتــاد رفع األثــقــال االســتــرالي في
جاهداً لكي يتم حـظر مشاركة 2018
هــوبــارد في ألــعـاب الــكــومــنــويـلث
 الـــــتي أقــــيــــمـت في  غــــولــــد 2018
ـــنــظـــمــون هــذه كـــوست . ورفض ا
اخلـطوة. لـكن هـوبـارد اضـطرت في
نافسة النهاية إلى االنسـحاب من ا

بسبب تعرضها لإلصابة.

. ففـرص تغيـير احلياة والرياضـي
- تــضــيع عــلى بــعض الــريــاضــيـ
يدالـيات والتـأهل لأللعاب الفوز بـا
ـبيـة- ونـحن عـاجـزون عن فعل األو
أي شيء حـيــال ذلك.  كـمــا انـتـقـدت
جمـاعـة  انقـذوا ريـاضة الـنـساء في
مـنــطــقــة أســتــرالـيــا ونــيــوزيــلــنـدا
واجلــزر احملــيـــطــة  وهي جــمــاعــة
تـطـالب بـعـدم السـمـاح لـلـريـاضـي
ـشــاركـة في الــعـابــرين جـنــسـيــاً بـا
منـافسـات الـنسـاء اختـيار هـوبارد
للـمـشاركـة في ألعـاب طـوكيـو. وقال
كـيـرين سـميث الـرئـيس الـتـنـفـيذي
ــبـيـة الــنـيــوزيـلــنـديـة: لــلـجــنـة األو
بـــاإلضـــافــــة إلى كـــونــــهـــا من بـــ
األفضل في الـعـالم في لعـبـتهـا فإن
لوريل لبت مـعايير الـتأهل اخلاصة
ا بـاالحتـاد الـدولي لـرفع األثـقـال 
ـعـتمـدة على عـايـير ا في ذلك تـلك ا
التوجيهات اخلاصة ببيان اإلجماع
ـبـية الـدولـيـة حول من الـلـجنـة األو

بياد لوريل هوبارد نيوزيلندية في األو

اء عوضاً عن داعـياً الناس الى شـرب ا
ـــشـــروبـــات الـــغــــازيـــة حلق به جنم ا
فــرنـسـا بـول بــوغـبـا بــإزاحـته زجـاجـة
هـايـنـكن  عن الطـاولـة. وعـلى الرغم من
أن اجلـــعــة الــتي تــوضـع عــلى طــاولــة
ـؤتــمـرات الـصـحـفـيــة غـيـر كـحـولـيـة ا
وعـــلى الـــرغم من أن أســـبــاب بـــوغــبــا
مــخـتــلـفــة عن رونــالـدو ألنــهـا من دافع
ديــني (مـسـلم) فـأن كـأس أوروبـا الـتي
تــمـثـل عـودة الــبـطــوالت الـكــبـرى بــعـد
اإلرجــاء واإللــغـــاء الــنــاجم عن تــفــشي
فـيروس كورونا تـشكل   فرصة مـثالية
كـي يـتم الــتـرويـج السـتــهالك الـكــحـول
عـلى الشـاشات في جمـيع أنحـاء العالم
بـحسب مـا ندّدت اجلمـعيـات األوروبية
في بــيـانـهــا بـيـنــهـا االحتـاد األوروبي
جلـمـعيـات مـكافـحة اإلدمـان وجـمعـيات
من إســـبـــانــيـــا وفــرنـــســا وإيـــطــالـــيــا

والبرتغال. 

إدينسون
كافاني
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"الّالدولـة" عبـر فـرض أجنـدات اجلارة
الشرقية في إبقاء مصير البالد بأيدي
العابث بأمنه وسيادته وجعله تابعًا
ذلـيالً لـها وسـوقًـا استـهالكـية دائـمـية
ـنتجـاتها. كـما أنّ هذه اجلارة رائجة 
ـــقــدســـة" وقــفت بـــوجه إقـــامــة أيــة "ا
صـنـاعـة وطـنـيـة وأعـاقتْ بـإصـرارٍ اية
جـهـودٍ لـتـطــويـر أيـة حـقـولٍ أو أراضٍ
من شأنـها تنـمية وتـأم سلّـة العراق
الغذائـية وذلك خوفًـا من توقف تدفّق
العـملة الـصعبـة التي ساهـمت بتأم
ميـزانيـتهـا منذ 2003 والتي بـسبـبها
صـــــمـــــدتْ وقـــــاومت الـــــعـــــقـــــوبــــات
االقـتـصــاديـة الـقـاسـيــة الـتي فـرضـهـا
ـعـروفة الـغـازي األمـريـكي لـألسـبـاب ا
لــلـــقــاصي والـــداني. ومـــهــمـــا حــاول
ـــنـــفـــلت فـــرض أصـــحـــابُ الـــسالح ا
مــصــالـــهم الــوالئـــيــة بـــقــوة الــسالح
ة ثوار االنتفاضة في وغيره فإنّ عز
ازديادٍ مضطرد ولن يصيبَهم اإلحباط
والــيــأس ولن يـــعــرفــوا الــتــراجع عن
شـروعة بطـرقهم السـلمية. مطـالبهم ا
ف"الدنيا تُؤخذُ غالبًا وليس بالتمنّي"
وانـتـظـار يدِ الـقَـدَر لتـفـعلَ فـعلَـهـا. أمّا
الـوطن واســتـعــادة هـيــبـته وســيـادته
ــطـــالب لــيس تـــبــقى من أولـــويــات ا
للثـوار في ساحات التـظاهر في عموم
الـبالد فـحـسب بل جلـميع الـعـراقـي
تـعاطفـ مع الثوار والـغاضب من ا
على استشراء فـساد السلطات األربع
يـليـشيات وحتى من أنـصار وأتـباع ا
ّـن سئـمـوا من ـنـفلـتـة  والـفـصائـل ا
الــسـلـوكــيـات غـيــر الـرصـيــنـة لـهـؤالء
ــقــاومـة ّن أســاؤوا إلى ســمــعــة ا و
احلـــقـــيــقـــيـــة الــتـي تــنـــادت لـــصــوت
ـــرجـــعـــيــة الـــرشـــيـــدة. فـــقــد أثـــبت ا
اخلـــــارجــــون عن ســـــلــــطــــة الــــدولــــة
والـعابـثون بـالقـانون والءَهم الـفاضح
لــلــدولــة اجلـارة الــشــرقــيـة وتــنــكّـروا
لــــشـــرف بـــلــــدهم وعــــزته وتــــاريـــخه
ـمـيّـز ب وحـضـارته وإرثه الـطـويـل ا
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قـد تكـون االنـتخـابات الـقـادمة فـيصالً
مــــا بــــ حتـــقــــيق ســــيـــادة الــــدولـــة
ّـــا يُــخـــشى مــنه والّالدولـــة. ولــكن 
اسـتــخـدامُ أمـوالِ الــدولـة ووسـائــلـهـا
وأدواتها السياسية من جانب أحزاب
الـسـلـطـة ومّن يـوالـيـهـا خـارجـيًا ومَن
يساندها داخلـيًا من رعاع القوم بدفعٍ
ــغــرضــ مـن أصــحــاب الــعــمـــائم وا
الــــذين بـــدأوا يــــســــوّقـــون أبــــواقَـــهم
ذهبية للتحذير من فقدان الطائفية وا
ــــكـــاسب وخـــســـارة االمـــتـــيـــازات وا
ـناصب األمـوال واجلـاه والسـطـوة وا
في حــالــة عــدم تـدويــر نــفــايـاتــهم في
االنـتـخـابـات الــقـادمـة. وهـذه مـشـكـلـة
رشـحون ـستـقلّـون وا بـحدّ ذاتـها. فـا

وحـكـام وابـاطرة ومـلـوك األرض. كـما
أنّ الــوطن عــنــدمـا يــحــتــضن أبــنـاءَه
ويـــحـــرص عـــلـى رفـــاهـــتـــهم من دون
تـمـيـيـز وال مـنّـة يـكون مـثـل الـدجـاجة
الــتي حتـتــضنَ كــتـاكــيـتــهـا الــصـغـار
وحتــــمـــيـــهم مـن شـــرّ األعـــداء وغـــدر
الغرباء ومكيدة الدخالء. وهذا واجب
الـدولـة الــطـبـيـعي جتـاه مــواطـنـيـهـا.
إنّما هذا لم يـحصل في بالد الرافدين
تعجـرف لغاية منذ الـغزو األمريـكي ا
الـسـاعة. فـفـي كلّ مـرّة يـنـتـفض فـيـها
الـثـوارُ السـلـميـون يـتلـقـون وعدًا من
الــســـلــطــات الـــرســمــيــة بـــاحلــمــايــة
ومـالحــــقـــة اجملــــرمــــ أزالم أحـــزاب
الـسـلـطـة بـيــنـمـا تـغـدرُ بـهم أدواتُـهـا
نفذة األمنية اخلارجة عن سلطتها وا
ألجـــنــدات ســـلــطــات ونـــفــوذ أحــزاب
الـسـلـطـة ومـيـلـيـشـيـاتـهـا وفـصـائـلـها
سلحة الـتي تعيث في أرض العراق ا
فــســادًا مــنــذ اســتــقــوائــهــا بــفــتــوى
رجعـية وتشـكيل ما ُيسـمّى باحلشد ا
الــشــعـبي الــذي أطــلـقــوا عـلــيه ســمـة
ـقـدّس زورًا وبـهـتــانًـا. وفي حـقـيـقـة ا
الـواقع أثـبـت هذا الـتـشـكـيلُ الـدخـيل
ـوازية لـقـوة احلرس الـثوري صـفتَه ا
اإليراني كي يكون أداةً تـنفيذية وقوة
ضاربـة بأيدي األحـزاب الوالئـية التي
تخشى فقـدان مكاسبـها في أية حلظة
وتـسعى السـتـخدام مـثل هذه األدوات
اخلــارجــة عن الــقــانــون في تــســويق
ــومـــة مــصـــاحلــهــا أجــنـــداتــهـــا ود
وتمويل مشاريعها الفئوية والطائفية
والشـخصـية. وقد كـشفت الـتحقـيقات
ـــســرّبـــة عن الــلـــجــان والـــهــيـــئــات ا
الـتــحـقـيـقـيـة الـتي شــكـلـتـهـا حـكـومـة
الـكـاظـمي خـجالً الــشيءَ الـكـثـيـر من
هـــذه الـــوســـائـل واألدوات. لـــكـــنـــهـــا
اصطدمت بـإعاقات وصعـوبات كثيرة
ومعـقدة من لدن أحـزاب السـلطة ومَن
يُـديرُ دفـتهـا ويـوجّهُ أنشـطتَـها ويـكفلُ
حتـقيق أجـنـداتهـا عـلى األرض. وهذا
ّــا وضعَ الـــقــائـــد الــعـــام لــلـــقــوات
ـسلـحـة في مأزقٍ بـ سـعيه لـفرض ا
هـيـبة الـدولـة وتطـبـيق القـانـون وب
خــيــاره بـاالمــتــثــال لـرغــبــات أحـزاب
الـــســلـــطـــة الــوالئـــيــة الـــتي تـــفــرض
سطـوتَـهـا علـيه. فـكـلّـما يـعـدُ ويـسعى
ـنفـلتة للـحدّ من نـفوذ هـذه األطراف ا
خــــارج ســـيـــطــــرة الـــدولـــة زادت من
ضغـوطها عـليه وعـلى فريقه لـلتراجع
عن أية قـرارات ال تخـدمهـا. ومنـها أن
حــكــومــة الـكــاظــمي اكــتـســبت صــفـة
"حـكـومة الـتـراجع" عن الـقـرارات. كان

اللهُ في عونه! 
حـتـمًـا لـن يـتـراجع ثــوارُ تـشـرين عن
شـروعة باسـتعـادة الدولة مطـالبـهم ا
ــصــيـرهــا من من أيــدي الــعــابــثــ 
الـــذين يــــســـعـــون خلــــلق واقع حـــال

انــــزالقُ األوضـــاع إلى مــــا ال تُـــحـــمـــدُ
عـقبـاه وكـفى انتـهاكًـا لـسيـادة الوطن
وعــراقــته وحــضـارتـه وإرثه الــثـقــافي
تميّز في والديني واإلتني والتعددّي ا
كلّ شـيء. نـقـرُّ أنـه لم يـكن من الــسـهل
إدامــــة هــــذا احلـــراك االحــــتــــجــــاجيّ
الــوطـنـي الـســاخن ســخـونــة الــشـارع
الــغـاضب. فـقـد حـاولت جـهـات عـديـدة
ركوبَ موجته لتحس صورتها بوجه
الـنـقـمـة الشـعـبـية الـعـارمـة التي زادت
وتـيـرتُهـا وتعـددت مـطالـبُـها مع تـزايد
ــيـلــيـشــيـات والـفــصـائل انــتـهــاكـات ا
الـوالئــيــة الـتـي سـعتْ لــقــضم أصـابع
الـنـاشـطـ وردع مــطـالـبـهم وإسـكـات
صـراخاتـهم بأيـة صـورة أو وسيـلة أو
ّا أداة مـتـيـسـرة وما كـانت أكـثـرهـا 
نسمع ونشاهـد ونترقب. وماتزال ذاتُ
األيــادي الـقــذرة تــنــشط أيـنــمــا حتـ
الــفـرصــة لـلــنـيـل من إرادة احملـتــجّـ
الـذين يزدادون يـومًا بـعـد آخر بـالرغم
من وسائل الـتهديـد وعملـيات اخلطف
واالغتيال والـتغييب الـتي طالتهم ولم
تـتـوقف لـغـايـة الـسـاعـة فـيـمـا الـدولـة
تــقف عــاجـــزة عن وضع حــدودٍ لــهــذه
تواصلـة بالرغم ـتراكمـة وا اجلرائم ا
من الـوعود الـتسويـفيـة التي أطـلقـتها
وماتـزالُ بالـكشف عن مصـير الـشهداء
ـغـدورين والـقـتـلة الـذين حتـتـضـنهم ا
أحزابُ السلطة وتغطّي على جرائمهم
وتـسـتـخـدم سـطــوتـهـا ونـفـوذهـا عـلى
الـقــضـاء الـعــراقي كي ال يــقـوم بـدوره
سـتقل في مـعاجلة هـذه االنتـكاسات ا
القانونية. وهذه مـشكلة كبيرة ال تليق
بــــتــــاريـخ الــــقـــــضــــاء الـــــعــــراقي وال
بشخوصه السيّما وأنّ أولى القوان
عـلى وجـه الـكـرة األرضـيـة صـدرت من
ــــلك أرض الـــــرافــــدين وطــــبّـــــقــــهــــا ا
حـــمــورابـي بــقـــســوة شـــديــدة آنــذاك
ــوذجًـا ومــصـدرًا وأضـحـتْ مـنــارًا و
لـلـقوانـ الـدوليـة فـيمـا بـعد. فـالـدولة
الــتـي ال يــتــفـاعـل فــيــهـا الــقــضــاء مع
ـسـاواة في تـطـبيق صـوت الـعـدالة وا
الـقـوان وتـنـفـيذ األوامـر ال بـارك الله
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كلُّ مـا نـادى بـه الـثـوار الـتــشـريـنـيـون
أنهم طالبوا بعودة وطن مفقود "نريد
وطن" أي بـدولـة حتـتـرمُ مــواطـنـيـهـا.
وهـــذا من أبـــسط حـــقــوق أي مـــواطن
يــعــيش في أيــة بــقــعــة من أرض الــله
الـواسـعـة. فـمَن لـيس له وطـن أو دولة
حتمـيه وتضمن حـقوقَه لـيس له كيان
ـكن أن يـشـعـرَ بـصـدق وال هـويـة وال 
االنــتـمـاء إلـيه. كــمـا أنّ مَن يـعـيش بال
وطن حـرّ ومسـتـقلّ وسيـدِ نـفسه إنّـما
كـأنه مـخــلـوق عـشـوائيّ ال يــسـتـشـعـرُ
ـة الـتي تـليق بـاحلـيـاة السـويّـة الـكر
ببـني البشـر. فيمـا احلياة مـجانية من
عـنــد خـالـق األكـوان ولــيـست مــنّـة من
أحـد وال مـكرمـة من حـكـومـة وال فضالً
مـن ســــاســـة وال هــــديــــة من سـالطـــ

بـ مــتــفــائلٍ حلــدّ الــنــشــوة والــثــقـة
ومــتـــشــائـمٍ حلــدّ الـــيــأس واإلحـــبــاط
تـتراقص كـالـسراب اجملـهـولِ العـنوان
أحالمُ الـــعـــراقــيـــ بـــكلّ مـــشــاربـــهم
وطــوائــفــهم وتــوجــهــاتــهم الــديــنــيـة
والعرقية والطـائفية. فوسط ما يجري
من انتكاسات متكرّرة على الصعيدين
ضطـربَ بسبب األمني والسـياسيّ ا
ـيـلـيـشــيـات والـفـصـائل تـغـوّل قــوى ا
سـلحة اخلـارجة عن سـلطة الـقانون ا
والـتي ال تـدين بــوالئـهـا لــقـوةّ الـدولـة
ودسـتــورهـا وقــوانـيـنــهـا بل لــلـجـارة
الــشـرقـيــة في كلّ شيء يــقف الـشـعب
الـــعــراقـي حــائــرًا مـــتــســـائالً إن كــان
مـصــيــرُه ســيــبــقى مــعــلَّـقًــا في مــهب
الــريــاح الــعــاتــيــة لــســنــواتٍ عــجـافٍ
أخريات أم سـيأتيه الـفرَج مُهَروِالً من
حــيث ال يـــدرون. ولــكن كـــيف وبــأيــة
وسـيـلـة سـيـحـصل هـذا? ومـتى سـيـتمّ
وضع سـكّـة الـبالد عـلى قـطـار اإلعـمار
الصحيح والبـناء الفكري واحلضاري
واألخالقـي لــشـــعبٍ أفــقـــدتهُ قـــيــاداتُه
عظمها وأحزابُ السياسية الفاسدة 
الـسـلـطـة الـفـاشـلـة والسـيّـمـا الـديـنـية
منها غالـبيةَ سماتِ التـمدّن والتحضّر
واألخالق والعلم والتربـية منذ سقوط
النظام السابق الـذي كان السبب فيما
جـــرى بــعـــد أحــداث  .2003وصــحّتْ
اليـوم الكلـماتُ القـوية الطـنّانة " كـلها
منّه مصايبنـا وطاليبنا من صاحبنا
كلها منّه" التي أنـشدها الفنان الهزلي
النـاقد "عـزيز عـلي" في واحدٍ من أروع
مـنـلــوجـاته الـوطـنـيــة والـذي يـنـطـبق
بـــحق عـــلى صـــنــاعـــة رأس الـــنـــظــام
شؤوم السـابق وقبـله قادة االنـقالب ا
ــقــولـة ــلــكي. وذات ا عــلى الــنــظــام ا
تـــــســـــري الـــــيـــــوم عـــــلـى الـــــنـــــظــــام
قـيت بشأن مـا يجري احملاصـصاتي ا
من أحداث مأساوية بـسبب سلوكيات
سلحة يليشـيات ا أحزاب السلطـة وا
ستقوية نـفلتة ا والفصائل الوالئية ا
ـنـضـويــة في إطـار مـا يُـسـمّى بـهـا وا
بـــاحلـــشــد الـــشـــعـــبي الـــتي تـــفــرض
سـطـوتهـا علـى إدارة الدولـة الـعراقـية
خـــارج الـــســــيـــاقــــات الـــدســــتـــوريـــة
ـرجـعـية والقـانـون مـستـغـلّـة فـتوى ا
اجلـهاديـة الـكفـائيـة الـتي أُخرجتْ عن
سـيـاقـهـا ومفـهـومـها حـ دعتْ إلـيـها
في ظرفٍ وطنيّ حرجٍ إلنقاذ البالد من
كابوس الدواعش الذي ثبتَ بالوقائع
والوثائق الـتي بدأت تتـوالى وتتوارد
من مـراكــز الـقــرار إنـتــاجَه وتـمــويـلَه
وتـوجـيـهَه بـالـشـراكـة بـ إدارة فريق
أوبـامــا سـيئ الـصـيت وإيـران اجلـارة
نتقمة من كلّ ما هو عراقي وعربي. ا
بـــعـــد تــفـــاقم األوضـــاع وتـــكــرار ذات
الـســيــاســات الـفــاشــلــة لـلــحــكــومـات
ـتـعـاقـبـة وبـلـوغ الـغـضب الـعـراقـيـة ا
الـشــعـبي مـداه األقـصى جـاء احلـراكُ
الـتـشـريـني في مـوعـده نـهـايـة تـشرين
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ــغــمـــورون من ثــوار االنــتــفــاضــة ال ا
ـتلـكون مـثل هـذه الوسـائل للـترويج
لـبــرامـجـهم والــتـعـريف بــأشـخـاصـهم
ّــا يـقــلّلُ مـن فـرصــهم جلــمــهــورهم 
بـالــفـوز. نـاهــيك عن أدوات الــتـرهـيب
والـتهـديد وإطالق الـوعـود العـرقوبـية
التي احترفتـها أدواتُ أحزاب السلطة
في كـسب تـأيـيـد نـاخـبـيـهـا وإقـنـاعـهم
بضرورة عدم اإلخالل بـالتوازن القائم
حـفاظًـا عـلى سـطـوة جـمـاعـة مـذهـبـية
معينة ماتزال تعـيش تداعيات تخلّفها
وجـــوعــهــا ودوام شــعــورهــا بــالــغــ
شهد والظلم فـيما هي الـتي تتسيّـدُ ا
الـسـيـاسي احلـاكم مـنـذ ثـمـانـيـة عـشر
عامًا وحتصدُ االمـتيازات التي لم تكن
حتـلمُ ولو بـشيءٍ ضئـيلٍ من مكـاسبـها
وبـهــرجـتـهـا عــبـر إيـغــالـهـا في أدوات
ــال الـعـام الـفــسـاد والــسـرقــة وهـدر ا
وفـق مـبـدأ احملـاصـصــة الـذي شـرّعـته

بإسنادٍ من الغازي احملتلّ الظالم.
شـتـرك لكلّ الـثوار في يـبقى الـقـاسم ا
ســاحـات الــشـرف الــتي احــتـضــنـتــهـا
مـحــافـظـات الـعـراق إصالحُ األوضـاع
ـعـوجّ منـهـا وما ـتـدهـورة وتقـو ا ا
كـن له أن يتـحقق إالّ أكـثره. وهـذا ال 
نـظومـة السـياسـية الـقائـمة بـتغـييـر ا
من جـذورهـا والـتـوجّـه الحقًـا لـتـعـديل
الـدسـتـور وإنْ أمكنَ تـغـيـير الـدسـتور
واطنة الصحيحة وليس وفق قواعد ا
ـــذهــــبيّ وفق الــــتــــوافق الــــديـــنـي وا
كن لها أن واإلتني. فهذه جميعُها ال 
تـبــني وطـنًــا قـويًــا مـوحــدًا ذا سـيـادة
وهـيـبة وسـمعـة بـجمـيع قـواه وبتـعدّد
جــمــاعــاتـه وقــومــيــاته وأديــانه الــتي
ميّزة ب الشعوب تشكلُ فسيفساءَه ا
. وفـي اعـــــتــــقـــــادي أن قــــدرات واأل
ـنــتـفــضـ مـاتــزالُ قـويــة والـشـعبُ ا
مـازالَ يـراهن عــلى جنـاحـهــا وفـعـلِـهـا
وتأثـيرها وسط اجلـماهيـر التي يزدادُ
غضبُها يومًا بـعد آخر بسبب الشعور
بـــــفــــــقـــــدان األمـن واألمـــــان واألدوات
ـبـادرات ـسـتــخـدمـة في اسـتــبـعـاد ا ا
اجلــمــاعــيــة والــفــرديــة الــتي تــســعى
ـــنـــظـــومــة إلحـــداث الـــتـــغــيـــيـــر في ا
السيـاسية. فـما يلقـاهُ ثوّار تشرين من
دعمٍ دوليّ وإقلـيميّ واضح ومن تـأييد
شعبيّ قد أغاض أحـزابَ السلطة ومَن
يــقف مــسـانــدًا إلبــقــاء األوضــاع عـلى
نفلت حالها بأيدي أصـحاب السالح ا
ــســلــحــة اخلــارجــة عن والــفــصــائل ا
الـقـانـون الـتي تــسـعى إلدامـة زخـمـهـا
وإبــقــاء ســطـوتــهــا مــا شــاءت األقـدار
ـقـدسـة". أمّا واجلـارة األرجـنـتـيـنـيـة "ا
مَن يــراهـنُ عــلى اخــتــفــاء الــثــوار من
ســـــاحـــــات الـــــشـــــرف ومن خـــــفـــــوت
أصـواتـهـم فـهـو واهـم. فـالـشــعبُ كـلُّه
إلـى جـانـبـهم مـســانـد وداعم ومـتـأمل

بهم خيرًا نحو التغيير واإلصالح.
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ـقتـدرة " خالل حـضوره اعـمال صـطـلح " الدولـة ا  استـمعـت بتـمعن شـديـد الى تكـرار الـرئيس بـرهم صـالح 
ملتقى بحر العـلوم ومعهد العلمـ  ومع ان تفسيره للمـصطلح ال يفرز غير عدم وجـود إرادة سياسية مقتدرة
وذج الـدولة الفاشلة او طلوبـة للخروج من  لـنفاذ القانـون واحلكم الرشيد  تـطرح السؤال عن تلك  الـيات  ا
واطـن/ الناخب)  بـانه يركن الى نـفاذ الـقانون قـتدرة التـي  يشعـر فيـها (ا وذج الدولـة ا ـعوقـة الى  الـدولة ا
ا يسـاوي في افرص ويحقق العدالة والعدالة واالنصاف اجملـتمعية وحصـوله على منافع الدولة  القـتصادية 

ظاهرها اخملتلفة . في احلقوق والواجبات ال ان يركن سلوكه اجملتمعي الى الالدولة  
كذلك تأكيده على ان صـناديق االقتراع في انتخابات عادلة ونزيهة ومنصفة الطريق الوحيد لهذا االنتقال من
قتدرة ) ومع االعتراف الكامل بان 18 عاما كانت تترجم مخاوف ارث من (مفاسد احملاصصة) الى (الدولة ا
ا ما بعد  1958او 1979 فان هذا اإلرث بات الـيوم غير معروفا للجيل اجلديد ما بعد التاريخ الدكتاتوري ر
قبلة ومن قبل ذلك شارك في االنتفاضة التشرينية واذا اتفق مع 2003 الذي سيشارك في االنتخابات ا

اط التطبيق لهذا االنتقال: ضمون لكني اتوقف عند مدخالت الوسائل وا فحوى ا
ـاضي البـعيد الى اخـتيـارات ناخب مـتخوف - هل ستـركن األحزاب والـقوى التي مـا زالت تتـخوف من ارث ا

ويشعر بفجوة في الثقة بينه وب جيرانه وبينه وين العملية السياسية برمتها??
ستـقبل الواعد - ام انـها ستركن الى خـطاب سيـاسي جديد يغـادر ذلك اإلرث البعـيد وينظـر من خالله الى ا

قتدرة?? للدولة ا
كن اخـتصارهـا اذا سلـمت النيـات وكانت فـعال سائـرة نحو االنـتهاء اإلجـابة عـلى هذا التـساؤالت الـكبيـرة  
ـا هنـاك من يتـهم هذا من نـظام " مـفاسـد احملاصـصة"  ولـكنه يـبقى مـفتـوحا كـحوت يـبلع كل الـعراق بل ور
قـبلـة التـي تعـد عنـد البـعض تأسـيسـية الـكالم بكـونه مـجرد كالمـا معـسوال يـراد به التـعـامل مع االنتـخابـات ا
تـحدة من ـوال إليـران والواليـات ا لـتغـيـيرات تـفرضـها ظـروف إقلـيمـيـة ودوليـة ابرزهـا التـشابك الـدائـر ب ا
ـا أدى الى الــصـمت عـلى الـفـسـاد ـتـصــديـة  لـلـسـلـطـة فـي داخل عـمـلـيـة مـفــاسـد احملـاصـصـة  األحـزاب ا
السـياسي الن األولـوية  لألجنـدات احلزبيـة التي تـناصر أي من طـرفي الصـراع على األراضي العـراقية  وال
صلحة كـيان الدولة التي غاب عـنها حتى تعريف هويـتها الوطنيـة بعد ان تقدمت الهـويات الفرعية على اولـوية 
ـغـيب وعـيه أصال عن مـصاحلـة وطن في عـراق واحـد دولة ـواطن ا الـهويـة الـواحـدة ومثل هـذا االتـكـال على ا
وظف قنعة  الوظيـفية من خالل تزايد  اعداد ا جميع العراقيـ وانكفائه في حدود اجندات حزبيـة تقدم له ا

وازنة العامة . ا جعل اعداد موظفي الدولة  في حالة ال حتسد عليها ا في كل حملة انتخابية 
ـقتـدرة التي يـدعو لـها ـقراطي من الـدولة الـفاشـلة الى الـدولة ا قـارنة في تـوجيـه دفة االنـتقـال الد مثل هـذه ا
السـيد رئـيس اجلمـهوريـة بكـونه راع لـلدسـتور تـتطـلب اشتـراطات مـتـعددة تـبدأ بـاتفـاق على حـوار وطني من
ـشاركة في االنتـخابات من اجل التـغيير  من دون خارج الـعملية الـسياسيـة يشجع األغلـبية الصـامتة على  ا
ـسمـيـات جديـدة واشكـال  اثر مالئـمة ذلك لن يكـون التـغيـيـر اكثـر من إعادة تـدوير ذات الـوجـوه السـياسـية 
خلـطاب مـتمـلق خالل فترة  االنـتخـابات سـرعان  ما يـنتـهي الى اإلمسـاك بحاسـبة  احملـاصصـة إلعادة توزيع

قتدرة ?? ناصب اخلاصة ما بعد  االنتخابات  فكيف يتم االنتقال الى الدولة ا ا
وذجا من خارج العملية السياسية سبق وان تمت مناقشته اعتقد مطلوب ان يـرعى السيد رئيس اجلمهورية 
ستقبـلية )) بعنـوان " مجلس احلكماء لـلحوار الوطني " يـتشكل من بيت خبرة في (( مـركز حلول للـدراسات ا
راكـز الـتفـكـير الـعـراقيـة يـكون حـريـضا عـلى إيـجاد مـعـادالت جديـدة إلعـادة بنـاء الـدولة من خـارج الـعمـلـية
ـكن ان تـتـحول الـى برامج ـواطن الـنـاخب بـهـذه الـطـروحات اجلـديـدة  الـتي  الـسـيـاسـيـة  وحيـنـمـا يـقـتنع ا
ن يـوافق عليـها من األحزاب  سـتكون من مـهمات مـجلس النـواب اجلديد اجنـاز هذا  االنتـقال عبر انتخـابية 
ـشروع  الـذي يـتعـامل مع مفـردات  تـطبـيـقيـة وليس من اجـل التـنظـيـر السـياسي الـيـات  محـددة ضمن هـذا ا
كن لـلمواطن / الـناخب ان يلتـمسها ويـشعر بـأهميتـها للوقـوف امام صندوق االجوف بال نـتاج على األرض 

قدرة . االقتراع والتصويت من اجل التغيير الى الدولة ا
ـعـالم لعـمـليـة االنتـقال وخـطـوات التـطبـيق ونـوع االلتـزامات من دون هذا الـوضوح في خـارطـة طريق مـحددة ا
ـواطنـة الفـاعلـة سنـبقى نـدور في سؤال بال ـا يحـقق معـايـير احلـكم الرشـيد وا ومشـروعيـة هذه اخلـطوات 
فهومي البيعة واطنة الـعراقية وفق الدستور العراقي الوضعي النفـاذ ام وفق التكليف الشرعي  اجابة هل ا

والتقليد?
هـيمنة عـلى صناديق االنتـخابات فـان عمليـة االنتقال وحينـما  تكون اغـلبيـة أحزاب االستالم السـياسي هي ا
نفعة اخلاصة ساواة  بـ ا عادلة ا تتطلب اإلجابة أوال عـلى هذا السؤال  ناهيـك عن وضع  خطة مبرمجـة  
نـفـعة الـعامـة للـدولـة بال  تدخل من األحـزاب  مثل هـذه الـعدالـة واالنصـاف في توزيع لـلمـواطن / النـاخب وا
واطن يـفهم مـعنى الوقـوف امام صـندوق االقتـراع  من اجل التـغييـر اما الواقع الثروة الـعامـة للدولـة جتعل ا
ق والـذي يزاد عليه بقـانون للعـفو  اال انه افضل ان ينتـظر امراء  الطوائف احلـالي من الفساد الـسياسي ا
السياسية ثورة اجلياع  وعندها  جنت على نفسها براقش اهل احلكم ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!

 V U  Ê“U

بغداد

ال ا هي رأس ا وأ ـدنية الـتي تقوم عـلى التعـاون ال التغـالب الثقـة ليسـت فقط حجـر الزاوية في الـتعامالت ا
واالقـتصـاد يقـوم على واحلوار ايـضا يـعتـمد عـلى الثـقة ـدني.فاجلـوار يعـتمـد على الـثقـة احلـقيـقي للـمجـتمع ا
دنـي للوالء والـسيـاسة تـفشل دون ثـقة االطـراف ببـعضـهم البـعض. في احلقـيقـة فان الـثقـة هي البـديل ا الثـقة
ـؤسسات العـسكرية.لـذا يبدو القول ان كـما انها الـبديل عن الطاعـة العمياء في ا واالنتمـاء القبلي والـعشائري
فـككة هـي مجتـمعات فـاقدة للـثقة صـحيح جدا. وبـناءً على كل الـدراسات التي اجـرتها اجملـتمعـات الفاشـلة وا
ـشـاكل- سواءً ـسـتقـلـة) فأن اكـبـر مشـكـلة يـعـاني منـهـا العـراقـيون حـالـيا-بل ام ا فـرق مـؤسسـتي الـبحـثـية(ا
اجتماعـيا او سياسيـا او حتى اقتصاديـا هي فقدان او تآكل الـثقة. ففي عام 2  كان نـصف العراقي يقولون
أما اليوم فقد تدنت هذه النسبة كثيرا حتى بات عراقي واحد فقط من كل ستة يثق باآلخر. انهم يثقون باآلخر
ولالسف ال تـتـوفــر لـدي ارقـام عن مـعـدل الــثـقـة بـاآلخـر قـبل 2003 او خالل الـفـتـرة الــتي احتـدث عـنـهـا في
ن يسكنون بجوار محطة اضي. لكني أتذكر مثال أن والدي (رحمه الله) كان هو وجيراننا  ستينات القـرن ا
عقل يذهبون للمحطة بعد ان يقلع آخر قطار متجه لبغداد يوميا لدعوة من فاتهم القطار آنذاك لبيوتهم قطار ا
كي يسـتضيـفوهم عنـدهم دون خوف من خلـفيات او انـتماءات او نـياّت هؤالء الـضيوف الـذين ال يعرفـون عنهم
فكم هم الـذين يفـعلـون ذلك الـيوم? وجـميع غـير الـبـصريـ الذين قـابلـتهم في سوى انـهم غربـاء فاتـهم القـطـار
ساعـدة الغريب ومن حياتي يـشهدون لـلبصـري كيف انـهم كانوا يـهرعون(كـحال كثـير من العـراقي آنـذاك) 
وبالـتالي اكـثر قدرة مـارسات تـدل على ان الـناس كـانت اكثـر ثقةً بـبعـضهـا البـعض تقـطعت به الـسبل. هـذه ا

فما السر وراء ذلك? على التواصل والتفاعل والتعاون
دن بالشكل الذي يولد (يصنع) الثقة ب الناس كنة لكني اركز هنا على طريقة انشاء ا هناك اسباب كثيرة 
ـهـا.هـنا سـأتـطـرق الى أربع مـصـانع مـهمـة بـاعـتـقـادي لبـنـاء الـثـقـة ب اجملـمـوعـات الـسـكانـيـة اخملـتـلـفة: ويـد
الـترفيه والتـخطيط الـعمراني.ورغم الـتداخل ب هذه الـعوامل اال ان فصـلها يبـدو اجدى لفـهمها. الفن التعـليم
عقل احلديثـة حول ميناءها لتكون أي تصمـيمها وبناءها. بُنـيت مدينة ا اركيل سأبدأ من حيث البداية الـفعلية 
البلدية...الخ). لذا الزراعة االمن الصحـة وانئ ومن يسندهم في اخلدمات الضـرورية (التعليم وظفـي ا سكنا 
دينة لـتكون اشبه بـاجملمعات السـكنية احلـديثة حيث تـكامل اخلدمات وكفـايتها  لـلسكان لكن مع  تصمـيم ا
. لـقــد كـان كـل الـســكـان يـذهــبـون لــنـفس مـراعــاة ان الـســكن كـان افــقـيــا ومـتــسـعــا ولـيس عــمـوديــا وضـيــقـاً
دارس التي يعرفون ويرسلون ابنـائهم لنفس ا وانئ) ويـعرفون كل الكادر الطبي باالسم والـعائلة ستشفى(ا ا
واحلديـقة العامة...الخ والسـينما ـقهى والنادي ويرتادون ذات السوق وا كل مـدرسيها-النهم يـسكنون معـهم-
ستوى الدخل والدرجة الوظيفية. وبعد الدوام كان اجلميع يتواصلون معا فتزداد ثقتهم مع فروق نسبية تبـعا 

ببعضهم.
نوال صـنع في انكلـترا ونُسج غُـزلت  يـناء لتـكون سكـنا لهم ـعقل التي بـناها االنـكليـز العامـل في ا مـدينة ا
ـيناء من جـهة اخـرى.أعتـذر هنـا ان كنت ابـدو متـعدياً نـاخي من جهـة ووظيـفة ا في البـصرة لـيراعي ظـرفهـا ا
عـقل كـان بالشك مـثل حوريـة شط الـعرب ـهـندس الـذي خـطط ا على اخـتـصاص الـتـخطـيط احلـضري لـكن ا
ـسـاحــة بـنـاء صـغـيــرة مـثل الـبـيـوت ـعـقل كـانـت تـمـتـاز  نـصـفه انـكــلـيـزي ونـصـفـه اآلخـر بـصـري. فـبـيــوت ا
لـكن حـدائقـها قـد تـصل الى عشـرة اضـعاف مـساحـة الـبنـاء مـراعاةً جلـو البـصـرة. أذكر جـيدا ان االنـكلـيـزية
وازي لشارع اجنـادين كانت تتسع لكل ابناء جيـراننا في الشارعَ للعب كرة حديقة بيتـنا في شارع حط ا
القـدم بفريقَـ كبيـرين.هذه احلدائق لم يـكن لها دور بـيئي مناخي جـمالي فحـسب بل لها دور اجـتماعي حيث
كن لـلجيران(كـما كان يحـصل معنـا) ان يجتمـعوا يوميـا في بيت احدهم دون ان يـحدّوا من حرية الـساكن
فيـتـضـايـقـوا مـنـهم. وبـذلك تـزداد اواصـر الـتـواصل بـ اجملـتـمع احملـلي. لـقـد كـانت هـذه احلدائـق تلـعب دور
نـتديـات العـامة الـتي ساتـناولـها ـنطـقة. هـذا فـضال عن ا نـتديـات الـثقـافيـة والريـاضيـة واالجتـماعـية البـناء ا ا
ـغلق. ولم تـعد فـتوحـة بدال مـن احلوش ا الحقـا. كمـا صار عـلى الـعائـلة ان جتـتمـع مسـاءً في حديـقة الـبـيت ا
بل اصبح النـساء عـورة يجب اخـفائـها خلـف اجلدران للـحفـاظ على مـاتعـارف العـراقيـون بتـسمـيته(الـشرفيـة)
فتوحة. وألن سياجات بالفضاءات ا ومعهم فتوحة ويستمتعن مثل الرجال بامكانهن ان يجلـسن في احلديقة ا
ا يتناسب مع نـاسبة  واالنيقة و عقل لم تكن عـالية صار ينبغي على الرجـال والنساء ارتداء الثياب ا بيوت ا

فتوحة.(يتبع) االماكن ا
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الـتـعـصب واالنفـعـال الـعنـصـريـ ب
أوسـاط مـحــافـظـة كـثــيـرة بـالـرغم من
غـلقة بدون طبـيعة أرمـينيـا اجلبلـية ا
مـنفـذ بـحـري واقـتـصـاد فـقـيـر تـعوزه
ـوارد مع حـقـيـقــة أن شـعـبه يـتـمـتع ا
بـكـفـاءات فنـيـة مـتمـيـزة هي رأسـماله
في اإلصالح والنـهضـة لكن الـتعصب

يقوض ويقيد طاقات البناء.
وفي حتـــلــــيل ســـيـــاسـي اجـــتـــمـــاعي
سار األحداث التي تفجرت اقتصادي 
بـعــد انـسـحـاب اجلـيش األرمـيـني إلى
ــعــتـرف بــهـا وفق احلــدود الـدولــيـة ا
ـــــتـــــحـــــدة واحلـــــدود وثـــــائـق األ ا
ـرسـومـة لـلـبـلـدين حـتى الـسـيـاسـيـة ا
زمن االحتـاد الـســوفـيـتـي فـأن مـوجـة
الغـضب الشـعبي الذي حـفزته مـشاعر
قومية ودينية ال تخلو من التعالي لن
يـخــدم طـمـوحــات شـعب أرمـيــنـيـا في
طالبـة بالتشدد في البنـاء والتقدم فـا
التـعامل مع أذربـيجـان في ظل قدرات
عسكـرية وحتالفات إقـليميـة صاغتها
بــاكـــو بــذكــاء رئــيــسه الــراحل حــيــدر
علـييف وخـلفه الـرئيس إلـهام عـلييف
مـن حتــريــر أراضـــيــهــا يـــعــني هــدراً
لــطـــاقــات شــعب أرمــيــنــيــا ومــوارده
طلوبة التي وعزوف عن اإلصالحات ا

تطلعت لها ثورة 2018.
وعــلى الـــرغم مـن كل اخلالفـــات الــتي
نــشـبـت بـ رئــيس أرمــيـنــيــا احلـالي
أرمــ ســركــيــســيــان ورئــيس وزرائه
ـستـقيل بـاشـينـيان فـأنه لم يسـتطع ا
الـتـغـاضي عن حـقـيـقـة أن "الـتـحريض
علـى الكراهـية والـعداوة" غـير مـقبول
داعيا مواطنيه إلى التصويت "بنزاهة

وحرية". 
ومـعـروف أن العـراقـيـ عـرفوا األرمن
ـيـة األولـى وقـبـلـها مـنـذ احلـرب الـعا
حــيث اســتــوطن مــواطــنــون أرمن في
إحـيـاء مــعـروفـة في بـغــداد والـبـصـرة
ـجـمـوعـات وبـعض األرجـاء األخـرى 
اقل ويـــشــــهـــد الـــعـــراقــــيـــون لألرمن
بـالـكفـاءة الـفنـيـة في مجـاالت األجـهزة

األحـد 20/ حـزيــران اجلـاري. وشـارك
فـي االنــتـــخــابــات 25 حـــزبــا وتـــكــتال
سـيــاسـيـا; وهــو أكـبـر عــدد في تـاريخ
ليون البالد ويقدر عـدد الناخبـ 

و600 ألف الخـــتـــيـــار أكــثـــر من 100
عـضــو لــواليـة مــدتــهـا 5 ســنـوات في
تصويت على أساس التمثيل النسبي.
وتـطـلع باشـيـنـيان إلى احلـصـول على
ـــئــة لــكـن االســتــطالع نـــســبــة 60 بــا
نح حزبه ـتاح توقـع أن ال  الوحـيد ا
ــئـة بـعـد ـدني" سـوى 25 بـا "الـعَــقْـد ا
حـزب كوتـشاريـان الـذي توقـعوا له أن
ـئة مـن األصوات. ومن يـحـصد 29 بـا
أجل حـشـد شـعـبي لــدعـمه وبـرنـامـجه
اإلصالحي وضـمناً الـتعـايش السـلمي
مع أذربيجان دعا باشينيان مواطنيه
ـــنـــحه "تـــفــويـــضــا إلى الـــتــصـــويت 
اضي- إن فوالذيـا". وقال -اخلـميس ا
"األرمـينـي يـرون أن هـناك قـوى تثـير

مواجهات سياسية وحربا أهلية".
¡U –Ë WLJ

ويبـدو واضحاً أن الـعواطف هي التي
حتــــكـــمت بــــالـــشــــارع األرمـــيــــني في
مـــهـــاجـــمـــة ســـلـــطــة رئـــيـس الــوزراء
اإلصـالحي بـاشـيـنــيـان الـذي كـان من
احلـكــمـة والــذكـاء في جتــنـيب شــعـبه
ــزيـد من اخلــسـائــر بــاتـخــاذه قـراراً ا
شـــجــاعــاً بـــاالنــســـحــاب إلى احلــدود
الدوليـة مع أذربيجان بـعد أن خسرت
ــســلــحـــة األرمــيــنــيــة وفق الــقــوات ا
التـقاريـر الرسـميـة قرابة  7000قتيل
مـن أصل شـــــعب تـــــعـــــداده اقل من 4
ماليــ نـســمــة يـعــيــشـون في وطن ال

تزيد مساحته على 29743 كم2.
همة هي أن أية إصالحات واحلقيقة ا
مــا كـان لـهـا أن تــؤتي ثـمـارهـا في ظل
اســـتــمـــرار الــتـــوتــر الـــعــســـكــري مع
أذربيـجان بسـبب احتالل إقـليم رئيس
من أراضـيـهـا وتـهجـيـر مـواطـنيه ولم
يـكن في وسع بـاشـيـنـيـان األقـدام على
االنـسـحـاب طوعـاً وسـلـمـيـاً من إقـلـيم
نــــاغـــورني  ألنه كــــان يـــعـــرف حـــجم

ــئـة من األصـوات حـصل عـلى 4,7 بـا
فـقط ولم يـتـمـكن من اجـتـيـاز عـتـبة 5

ان. طلوبة لدخول البر ئة ا با
لـــكن جـــمــهـــوريـــة أرمـــيــنـــيـــا عــاشت
"انـتـفـاضـة" شــعـبـيـة ضـد حـكـومـاتـهـا
اإلصالحــيـة بــزعــامـة الــسـيــد نـيــكـول
بـاشيـنـيان الـذي جـاءت به ا في ثورة
سلـمية  في نـيسان 2018 لى السـلطة
عـلـى أمل أن يـحـارب الـفـسـاد ويـحـقق
إصـالحـــــات حتـــــقق حـــــيـــــاة أفـــــضل
لألرمـيــنـيـ عــلى أثـر تـمــكن الـقـوات
سلحة األذربيجانية من حترير إقليم ا
نــاغـورني قــره بــاغ وتـدمــيـر غــالـبــيـة
سـلحـة األرميـنيـة ومعـداتها الـقوات ا
وإخـراجــهـا مـن الـقــتـال كــذلك هـروب
والية لالحتالل األرميني ليشيات ا ا
 أدى إلـى انـــدالع غــــضـب عــــارم لـــدى
ــــتـــحــــمــــســـ أوســــاط الـــشــــبــــاب ا
واحملــافـــظــ بــدعم مـن الــقــوى الــتي
هـزمـتهـا الـثـورة اإلصالحيـة الـسلـمـية

عام 2018.
وجلأ الصحفي السابق رئيس الوزراء
احلــالي بــاشــيــنــيــان إلى االســتــقــالـة
وإجــراء انـتــخـابــات مـبــكـرة الحــتـواء
الـــغــضب الــشــعــبـي وحــسم شــرعــيــة
سلـطاته أو تـولي منـافسه من جـيل ما
قـبل ثـورة الــربـيع وحتـريــر نـاغـورني
قــره بــاغ الــســلــطــة الــتي جــرت يــوم

صوت قرابة 1370000 ناخب أرميني
ستقيل لتجديد والية رئـيس الوزراء ا
الـسـيـد نـيـكــول بـاشـيـنـيـان وسـجـلت
وسـائل مـراقـبـة االنـتـخـابـات مـشـاركة
قدر عددهم أكثر من نصف الناخب ا
بـ 2600000 نــــــــــــــاخـب فـي يــــــــــــــوم
اضي 20 حزيران االنتخابات األحد ا
اجلــاري. وبــذلك يـــكــون أكــثــر من 56
قـترع قـد جددوا ثـقتهم ـئة  من ا با
بـرئيس وزرائـهم الـذي جـاؤوا به على

أثر ثورة الربيع في نيسان .2018
ـــســتــخــلص من ــعـــنى الــرئــيس ا وا
ـواطـن نـتـائـج االنـتـخـابـات هـو أن ا
شروع اإلصالحات األرمن متمسك 
ـــثـــله رئـــيـس الـــوزراء الــذي الـــذي 
ــوجـبه صـوتـوا لـتـحـالف "خـطـوتي"
وأفـادت جلنة الذي يـتزعمه بـاشيـنيان
ركـزيـة األرميـنـية  بـعد االنـتـخابـات ا
اسـتـكــمـال فـرز األصـوات فــجـر الـيـوم
االثــــنـــ 2018/10/12 إن حتــــــــالف
"خطـوتي" الذي يـضم حزب بـاشيـنيان
ــدنـي" حــصـل عــلى "حـــزب الـــعــقـــد ا

ئة. 70,45 با
ولـلــمـرة األولى في تـاريخ أرمـيـنـيـا لم
يـســتـطع احلــزب اجلـمـهــوري احلـاكم
مــنــذ انــفــصـال أرمــيــنــيــا عن االحتـاد
الـسوفـيـتي عام 1991 حتـقيق تـمـثيل
ــان في انـتــخـابـات 2018 إذ فـي الـبـر

الـكهـربـائـيـة والـتـصـويـر والـعـديد من
ـهـن الـفـنـيـة األخـرى كـمـا أن لألرمن ا
جـالـيـات أخـرى مـتـنـفـذة في الـواليـات
تـحدة واليـونان ولـبنان ويـقدر عدد ا
واطن األرمن في "الشتات" ما يزيد ا
عــلى 250 إلف مــواطـن اغــلـــبــهم من
موسري احلـال باألخص في الواليات

تحدة. ا
lO — …—u

ــعـقــودة في أن تـؤدي وكــانت اآلمـال ا
ثـــورة ربـــيع 2018 إلى الـــكـــثـــيـــر من
الـتـغـيـيرات فـي حيـاة األرمـيـنـي من
خالل بـرنامج بـنـاء يبـدأ بـاإلصالحات
والــشـفــافـيـة فـي مـراقــبـة مــراكـز قـوى
الفساد السيـاسي والهدر لكن حماس
الــتــعــصب وعــدم احــتــرام الــتــعــايش
الـسـلـمي مع اجلـارة أذربـيـجـان عرقل
وقـد يــطـيح بــكل اآلمـال الــكـبــيـرة في
مـسـتـقـبل أفـضل مـا لم تع اجلـمـاهـير
األرمـيــنـيـة بــأن ال حل غـيـر الــتـعـايش
الــسـلـمي عـلى أسـاس احـتـرام سـيـادة
الــــدول ذلك أن احلــــلــــيـف الــــرئــــيس
ألرمــيـــنـــيــا روســـيــا رفـض حــمـــايــة
استمرار االحتالل ألراض أذربيجانية.
كـمــا أن مـوارد أرمـيـنــيـا غـيــر مـؤهـلـة
خلـوض الصـراع مع أذربـيجـان ما لم
ـوارد من قـوى دوليـة وهـو ما حتظ 
ـــــكن حـــــدوثه حـــــالـــــيـــــاً في ظل ال 
متـغيـرات عديدة ضـمنـها االجتاه إلى
إحــــيــــاء االتـــفــــاق الــــنــــووي األوربي
يل للـخمـسة الـكبار +  1مع إيران وا
إلى تهدئـة الصراع في منـطقة اخلليج
الــعــربـي وامــتــداداته لــضــمــان تــدفق
الغاز وبقية موارد الطاقة والسلع ب

نطقة.  الكبار الستة وا
وعليه فـأن نتائج االنـتخابـات احلالية
توفر تفويضاً لباشنيان وحزبه "العقد
تحالفة معه البناء دني" واألطراف ا ا
على االنسحاب من أراضي أذربيجان
ـهـمــة تـنــمـيـة االقــتـصـاد في الــتـفــرغ 
الــوطــني وتــوفــيـر مــوارد مــســتــدامـة

للتنمية.
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قراءة في اجلزء األول من ديوان عبد الوهاب إسماعيل

وقع "ديدالين". وشكر سميث عبر موقع إنستغرام أمس ذكراته بعنوان "ويل" كما كشف عن عنوان الـكتاب وغالفه وفقا  مثل األمـريكي ويل سميث عن صدور مرتقب  أعلن ا
مـعجبـيه على احلب قـائال: أرى أنكم تـطلبـون مسـبقا كـتابي في وقت مـبكـر شكرا لـكم". وأدرج الكـتاب الذي سـيصـدر عن "دار بنغـوين للـنشر" في  9نـوفمبـر/ تشـرين الثاني
قبل كأفـضل مبيعات الـسير الذاتيـة للمشاهـير على موقع أمازون. ويـشارك مارك مانسـون سميث في كتـابة مؤلفه األول. ومانـسون هو مؤلف كتـاب "فن الالمباالة" الذي باع ا
ـقيم في نيو أورلـينز برنـدان "بي مايك" أودامز. وفي مقـطع فيديو نـشره على إنسـتغرام وصف سمـيث الكتاب ذكرات فهـو من تصميـم الفنان ا مالي من النسخ. أمـا غالف ا
كن أن ذكرات نتـاج رحلة عـميقة من مـعرفة الذات وحـساب مع كل ما  وقع الـرسمي للكـتاب تعد هـذه ا . وبـحسب ا دة عام بأنه "عمل ناجت عن احلب" قـائال إنه عمل على إجنـازه 
وقع أن سمـيث يروي في الكتاب "كيف حتول من طفل خائف في منزل مـتوتر في غرب فيالدلفيا إلى واحد من أكبر جنوم كن أن تتخلى عنه. ويضيف ا حتصل عليـه إرادتك وكل ما 

الراب في عصره ثم أحد أكبر جنوم السينما في تاريخ هوليوود: إنها حكاية ملحمية عن التحول الداخلي واالنتصار اخلارجي وسوف يرويها ويل بشكل مدهش".
كن أن تساعد اآلخرين على فعل الشيء نفسه." وفي صفحة الكتاب على موقع أمازون وصف "ويل" بأنه "قصة تظهر كيف تمكن شخص من إتقان عواطفه ومكتوبة بطريقة 

جرد أن تتعـرف إلى طبيعة عـقلك فإن كل جتربة وكل عـاطفة وكل ظرف سواء كانت ـجرد أن تسيطـر على عقلك". "أعتـقد ذلك.  ادي  نـاورة بالعالم ا وورد أيضا في الصـفحة "من السهل ا
ضي قـدما بطريقـة حتمل اآلخرين معك بدال و أكبـر وجتربة أكبر. هـذه هي اإلرادة احلقيقيـة. للمضي قدمـا على الرغم من أي شيء. وا إيجابيـة أو سلبية سـتدفعك ببسـاطة إلى األمام إلى 

من تركهم وراءك".

رسالة واشنطن
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الـــــســــرديـــــة الــــتي زادت مـن عــــذوبــــة
وتلقائية وطراوة قصائده التي ((تفتح
تـلقي فـضاء الـتأويل والـقراءات أمـام ا
تـعـددة وحتيـله إلى ذاكـرة مسـكـونة ا
بــأجــواء الـطــفــولـة ومــفــردات الـبــيــئـة
ــوروث الـشـعـبي والـتـاريخ احملـلـيـة وا
والــديـن واألســطـــورة وروح الـــبــداوة
عــبال نــبــرة حــادة مــكـتــظــة بــاإليــقـاع
مفعمة بحـرارة القلب والتياع الروح))
(). وهذا مـا وجـدنـاه في أغـلب قـصـائد
الـشـاعـر عـبـد الـوهـاب اسـمـاعـيل الـتي

ضمها الديوان.
أمــا فـي مــجــمــوعـــة  (ال فــضــاء ســوى
وحـشتي) فـقد جـاءت القـصيـدة الثـانية
بـعـنـوان (ســبـحـات في حـرائق الـروح)
ص ?235وهــــنــــا جـــــسّــــد الــــشــــاعــــر
ـفــهـومـات وجـعـل لـلـروح حـرائق إذ ا
ـقطع األخـير في اسـتقى الـعـنوان من ا

القصيدة: 
((وطني ظلّ برغم حرائقه

وحرائق روحي 
بردا وسالم)) الديوان: .241

قـطع الثاني من الـقصيدة ووردت في ا
أفـــعــال وأســـمــاء (يـــحـــرق الــنـــيــران
احلـرائق) بـالـشـكل اآلتي وهـو يـخاطب

الوطن:
((ال تتركني 

لح لطواويس من ا
وأشالء قمر.....

ال تتركني لدم يحرق أطراف الشوق
بنافذة الليل 

فنافذة الليل حجر 
ال تتركني للحب فإن احلب زؤام

نفّض أزهار النيران ببستان الروح
وكانت بردا وسالم....

تتهجس نبض حرائقها 
ر  وتنسُّ مع اليبس ا

كــأنّ لــهــا فـي اجلــمــر وطــر)) الــديــوان
236.

قطع تنفتح الداللة األولى في في هذا ا
كل صــورة عـلـى دالالت أخـر تــشـقــيـقـا
وتـفـريـعا  فـتـتـجـاوز ظـاهـر اللـفظ إلى
اخملـفي فـيه فـ((الـقصـيـدة بريق ومض
يتـرك فيك رعدا كثـيرا والشـعر اختزال
في الـتــقـاط هـنــيـهـة الــبـرق فـالــشـاعـر
يـعـرف كـيف يـشـعل حلـظـة بـرق قـلـيـلـة

ويترك فيك حلظات رعد طويلة)) ().
 أمـا الـقـصـيـدة الـرابـعـة من اجملـمـوعـة
الـتي حـمـلت عـنـوان (واكـتـوت جمـرتي
بالـغواة وقالـوا تعال) ص  ?248وهنا
تـتـحـول (الــنـار) الـتي عـبّـر عن روحـهـا
بـ(اجلـمـرة) من (الـفـاعل) الـذي (يـكوي)
ـكـتـوى) فـيـتـبـادر ـفـعـول به) (ا إلى (ا
ــكــنــنــا تــأويل الــنص الــســؤال : هل 
خـارجا عن السـياق الـلغـوي الذي وجد
فـيه? فـإذا كانت الـلغـة عنـد هيـدجر هي
وطن الكينونـة وعند غادامير هي عمل
الـفـهم فــإن غـايــة الـسـؤال هــو الـفـهم
والــفــهم يــؤدي إلـى الــتــأويل بــوصــفه
((مـنــهــجـا يــعــيـد حتــلــيل وتــقـيــيم كل
ــنــاهج الــبــاحــثـة عـن األصـول إذ إن ا
األصـل الــذي يــعــيق الــتــأويل البــد أن
يـكـون قـد فـقـد طـبـيـعتـه كأصـل وحتوّل
إلى عــقـبـة وهــذا الـشــكل يــأخـذ بــنـيـة
حركية تتجاوز هيـكليتها وتتمرد على
حدودها كـلما قبض علـيها الفهم وهي
مـتلبـسة في حـال ثبات واسـتقرار)) ().
ـفــتـتح وهـذا مــا يـوجـب عـلــيـنــا ربط ا

حـيــنـمـا يـتـفـاعل الـشـاعـر مع ظـاهـرة
طـبـيـعــة  تـفـاعَال كـبـيــرا عـبـر الـفـكـر
والوجدان واخليال  فإنه يسعى عبر
هـذا التـفـاعل إلى خلق فـضاء شـعري
مــؤثث بــالــدالالت الــتي تــتـعــالق  مع
الــبــنـى الــثــقـــافــيـــة واالجــتــمـــاعــيــة
والـســيــاســيــة بــشـكـل وآخـر في أداء
تــــرمـــيـــزي/ إشـــاري/ تــــشـــفـــيـــري/
ــعــرفي واجملـازي عالمــاتي يــشـكل ا

في اآلن نفسه حراكه النصي.    
والشـاعـر عبـد الـوهاب اسـمـاعيل من
هـؤالء الشـعـراء الذين سـاروا في هذا
يزاته االجتـاه باشـتغـال شعري لـه 
اخلـاصـة مـنــذ مـجـمـوعـتـه الـشـعـريـة
األولى (فـــــــاحتـــــــة الـــــــنـــــــار)  عــــــام
1974وحـتى مـجـمـوعـته (ال بـد من ال
ــجـمــوعـاته بــد) عـام  2017مـرورا 
(طـقس آخـر) عـام  1987و (هواجس
عــلى مــرآة خــاصــة) عـام  2001و (ال
فـضـاء سـوى وحـشـتي) عـام  2007و
ـــنــــتـــهى) عـــام  2010و (غــــصـــون ا
(صـبوات مـتأخـرة) عام ) 2013النار
ال تلـهـمـني غـيـر دمـي) عام  .2013إذ
شــكـلّت الــنـار فــضـاءات اجملــمـوعـات
الـــــتـي ضـــــمّــــــهـــــا اجلــــــزء األول من
مجـمـوعـته الـكامـلـة الـصادرة عن دار
نون لـلطـباعـة والـنشـر والتـوزيع عام
 2019في وحـدة مـوضـوعـيـة مـؤثـثـة
بـاألوجـاع واحلـرائق ومـنـفـتـحة عـلى
األفق االنساني عـبر تواصله مع ذات
اآلخر  فعبد الوهاب شاعر يتحسس
إشكاالت الوجود وينصهر مع هموم
النـاس  ويتـغلـغل في نبض وجدانه
ويــــتـــــذوق ســـــحـــــر الــــعـــــذاب ومن
الـظــاهـرات الـتي أشـغــلـته كـثـيـرا في
شـعره ظاهـرة النـار بوصـفها ((احلي
األعــــــــــــــــــلـى . ultra-Vivantوهـي
داخلـيـة وخـارجيـة حتـيـا في قلـوبـنا
وحتــيـــا في الــســـمـــاء تــصّـــاعــد من
أعـماق اجلـوهـر وتتـبدى لـنا حـبا ثم
ــادة تـــعـــود فـــتـــهـــبـــطه إلى قـــلـب ا
وتـخـتـفي كـامـنـة مـنـطـويـة كـاحلـقـد
واالنــتــقــام وهي الــوحــيــدة من بــ
ـكـنـهـا أن جـمــيع الـظـاهـرات الــتي 
: ـتـضـادت تتـقـبل كـلـتـا الـقـيـمـتـ ا
اخلـيـر والـشـر تـتـألق في الـفـردوس
وتستـعر في اجلحـيم عذولة وعذاب
مـخـتـبـر بـدايـة ورؤيـة نـهـايـة مـسـرة
وقد غير للطفل يجلس وديـعا قرب ا
أنـهـا تـعـاقب عـلى كل عـصـيـان إذا ما
أريـد الــدنــو مــنــهــا كــثــيــرا والـعــبث

بلهيبها)) (). 
ـفـردة في عـنـوان إذ تـشـكـلت هـذه ا
رئــيــســ مـن عــنــاوين اجملــمــوعــات
الشعرية التي أشرنا إليها فضال عن

تـشكـلها في عـناوين بـعض القـصائد
ـ بدالالت نـاهـيك عن تـشـكـلـهـا في ا
متعـددة سواء أكانت الكـلمة تدل على
النار مباشرة (الـنار الشعلة احلرق
احلــريق الـلــهب الـلــهـيـب الـشـواظ
اجلحيم اللظى الضرم) أو التي تدل
على تـقـوية الـنـار (التـأجـيج) أو التي
تــدل عـــلى صـــوت الـــنــار ( الـــزفـــيــر
الـفـرقـعـة األجـيج) أو الـتي تـدل عـلى
حرّ النار(احتدمت النار الوهج صال
النـار اليـحموم األوار) ...... وغـيرها

من الدالالت.
العنوان الرئيس (عنوان مجموعة)

بـعـيـدا عن تــنـظـيـرات الــعـنـوان الـتي
تــوالـى كــثـــيــرون فـي كــتـــابــتـــهــا في
الدراسـات النـقدية احلـداثية ومـا بعد
احلداثية بوصفه دالّا ذا أهمية كبيرة
برمـزيته وإيحـائه وكشفه وقـريبا من
االجراء الـذي كثـيـرا ما يـصـهر الـثلج
ي أو يـسعى ب االنـطبـاعي واألكاد
إلى ردم الــفـجـوة الــتي يـعـانـي مـنـهـا
ــنــطــقــة حتــديـدا االثــنــ في هــذه ا
ـــقــــاربـــة لـــتــــركّـــز في وقـــفت هــــذه ا
اإلشـــــارات واحملــــــمـــــوالت. وإذا مـــــا
تعـاملـنا مع الـنتـاج الشـعري لـلشـاعر
عـبــد الـوهــاب بـشــكل تـراتــبي سـوف
يـــكـــون جملـــمـــوعـــة (فـــاحتـــة الـــنـــار)
الـصــدارة في هـذا اإلجــراء إذ تـشـكل
هذه اجملمـوعة بداية نـتاحه الشعري
فـعـلى مـن يـفـتح الــنـار عـبــد الـوهـاب
اسـمــاعـيل وكــتـابــاته غـضــة وطـريـة?
وهل أراد أن يبـشّـر بـقـدومه الـشـعري
عـــبـــر هـــذا الــعـــنـــوان?  وهل يـــعـــني
ضمر: انتظروني فأنا العنوان قوله ا
من سيـفـتح الـنـار عـليـكم? وهل وضع

الـــعـــنــوان بـــقــصـــديـــة عــالـــيــة أم 
اخـتــيـاره تـبــعـا لــوجـود قــصـيـدة في
اجملـــمــوعـــة حتـــمل هـــذا الـــعـــنــوان?
ــقــاربــة في وأســئــلــة أخــر تــتــكــفل ا

اإلجابة تصريحا أو تلميحا. 
بـعـد متـابـعـة عـناوين الـقـصـائـد التي
وردت في اجملــمــوعــة لم نــعــثــر عــلى
قصـيـدة حمـلت هـذا الـعنـوان (فـاحتة
الـنار) كمـا لم تتضـمن اجملمـوعة على
ـا جــعـلــنـا  ; ــ هـذه اجلــمـلــة في ا
نتأكد من أن الشاعر وظف اجملاز هنا
لـيـصـرفـنا عـن الداللـة الـظـاهـرة لـلـنار
ــفــتــرضــة وعــلى هــذا إلى الــداللـــة ا
األسـاس فـإن الـذي يـفـتح (الـنـار) هـو
الشاعر ولكن يبقى السؤال في دائرة
الـشك  عــلى من يـفـتـح الـنـار? ولـعـدم
تــمـكــنـنــا من تـدلــيل هــذه الـنــار عـلى
حـقـيـقـتـهـا ال تـقـلـقـنـا سـوى الـدالالت

احملتملة وأقربها (النار= الشعر). 
أمـا اجملــمــوعـة الــثـانــيــة الـتي وردت

(الــنــار)  في عــنــوانــهـا هـي (الــنـار ال
تلـهـمـني غـيـر دمي) وهـنا نـذهب إلى
اجملــاز ثــانــيــة فــمــتى ألــهــمت الــنـار
ـاذا قال اإلنسـان دمـا في احلـقيـقـة? و
جــمـلـته اخلــبـريـة بـهــذا الـشـكل? وهل
(الــنــار = الـشــعــر) في هــذا الــعــنـوان

أيضا? 
Í“U−  vMF

إذا ما أردنـا التشـكيك بجـوهر العالقة
ــدلــول واالبــتــعــاد عن بــ الــدال وا
ــعـنى اجملـازي بـوصف اجملـاز (( كل ا
كلـمة جـزت بهـا ما وقعت له في وضع
الـواضع مـا لم تـوضع لهـا من غـير أن
الحظـة ب ما تسـتأنف فـيها وضـعا 
جتــوز بـهــا إلــيه وبــ أصـلــهــا الـذي
وضــعت لـه في وضع واضــعــهــا)) ().
ـاطل في الـداللـة الـتي فـإنـنـا ســوف 
هي من طـــبــيــعــة الــشــعــر في أصــول
انـبـثـاقه االنـفـعـالي مـتـلـونـا بـتـجـربـة
ــهــمّـته الــشــاعـر  وفي ظــروف أداته 
الـفــنـيـة مــتـفـاعـال مع عـاطـفــة الـقـار
وحركـة عـقله وخـيـاله... فيـلـجأ واعـيا
أو غـيــر واع إلى ألـوان من األســالـيب
ـعنى وأن الـبالغـيـة حتاول أن تـنـقل ا
تـصـف نـبض الــتــجـربــة بــطـريـق فـيه
الـتـفـاف ومــداورة ومـنـاورة وتـلـمـيح
فنـجـاح  الـشـاعـر في أدائه الـشـعري :
عـنى واسـتـحواذا توصـيال حلـركـة ا
عــلى هــوى الــقــار وتــســلــطــا عــلى
ـدى حـركــة وجــدانـه وعـقــلـه رهــ 
جناحه في إدارة اللعـبة اللغوية وفي
ــمــاطــلــة إطــالــة أو تـــقــصــيــر هـــذه ا
ـوجـود في الــشـعـريــة (). فـالـتـضــاد ا
الـبـنـاء االسـتعـاري فـي الـ(أخـذ) الذي
تشكله (النـار) والـ(عطاء) الذي يشكله
الدم هـو الذي خلق جـماليـة العنوان
دون اجــتــرار أو اســتــهالك أو تــكــرار

عان جاهزة ومألوفة.
العنوان الفرعي (عنوان قصيدة)

لم يرد أي عنوان فرعي في مجموعات
(فـــاحتــــة الـــنــــار) و (طــــقس آخـــر) و
ــــنــــتـــهـى) و (صــــبـــوات (غــــصــــون ا
مـتــأخــرة) أي عـنــوان تـضــمن مــفـردة
(الـنار) ال تـصـريـحـا (الـنـار  احلريق
االشتـعـال .....) وال تلـمـيحـا ( الـرماد
ــا ورد مــرة احلـــر الــشـــوط.....). وإ
واحـــدة ضــمن قـــصـــائــد مـــجــمـــوعــة
(هواجس عـلى مرآة خـاصة)  بـعنوان
(اشــــتــــعــــال) ص  .173إذ يـــــفــــتــــتح
القصيدة باستفهام إنكاري يستهجن
ــطــر بــلــفـظ ظــاهـري فــيـه اشــتــعـال ا
واضح ولـكن هل يـريـد الـشـاعـر بـهذا
ـطـر االسـلـوب الـطــلـبي الـسـؤال عن ا

 : ? شتعل الذي أيقظ رائحة الط ا
((مطر مشتعل اجلنبات
أرأيتم مطرا مشتعال
أيقظ رائحة الط
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عنى قـطع نهضت شعـرية ا في هذا ا
ـفارقة التي شـكلتهـا االستعارة على ا
الـتـنـافــريـة (مـاء/ حـريق). وعـلى هـذا
ـعنى إلى فكّ األساس سـعت شعـرية ا
أســـرهـــا من الـــدال بـــوصـــفـه إشــارة
لـغــويـة واجتــهت نـحــو تـولــيـد دوال
ومـدلـوالت تـتـوافق مع رؤيـة كـل قار
أغـوته الـقراءة وتـورّط فيـها كـما يـقال
وهــو يـــتــابع الـــشــاعــر فـي تــداخالته

النصي: 
ب تفاحة اإلثم
أو صفرة البرتقال

وجع ال يقال
بــالـ(اجلـمــرة الـتي اكــتـوت بــالـغـواة).
وعـــلى الـــرغم مـن أنــنـــا اآلن في وسط
احلـقل البالغي الـذي حتـاول مجـازيته
اللـغوية حتـويل الصورة الـبالغية إلى
صـورة شـعـريـة عبـر عالقـتـهـا الـفـعّـالة
بـاالتـزيـاح الـذي يشـكل خـرقـا لـلـجـمـلة
ـتعـارف عليـها في وضـعها ـألوفة وا ا
احلـقــيــقي فــإنّ الـلــجــوء إلى الــصـنع
الــنــادر  شــرط ضــروري خلــلق عــوالم
الشـعـر سـحـريـة . فال يـراد من األلـفاظ
مـا في ظواهـرها أو مـا وضعت له في
ـا مـا يــشـار بـدالالتـهـا إلى الـلــغـة وإ
ـــتــعــطش ال دالالت أخــر. فـــالــتــأويل ا
يـــرتــوي أبــدا والـــوصــول إلى كـــلــيــة
الــدالالت أمـر في غــايـة الــصـعــوبـة إذ
يبقى القار في لهـفة عارمة في توليد
الــدالالت. فـ((الــداللــة ال تــبـلـغ مــرجــلـة
االكتـمال مـطلـقـا لكـنهـا نبـدو في طور
وجبه إجناز مستمر إجناز تتناسل 
الــدالالت وتــشــتقّ بــعــضــهــا من رحم
بــــعـض دون تـــوقـف أو انــــتـــهــــاء إلى

غاية)) ().  
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أمــا في مـجـمـوعـته (الــنـار ال تـلـهـمـني
غـير دمي) فقـد جاء فـيها عـنوان فرعي
يتـعلق بـالنار مـباشرة وهـو (أودعتني
ــســجــور) ص  421وهــنــا في الــظل ا
أيـضــا يـفـعّل الــشـاعـر لــعـبـة الــتـضـاد
االستعـاري (البرد/ احلرارة)  فـتنقسّم
عالقـات الـعنـوان عـلى مـحورين: األول
عالقـات حـضـوريــة ( بـنـيـة ســطـحـيـة)
تــمــثل عالقــات تــشـكــيل الــبــنــاء الـتي
سّـوغ مـعيّن تعـطي األلـفاظ دالالتـهـا 
في عالقاتـهـا وعالقـات غيـابـية (بـنـية
عـــمـــيـــقـــة) وتـــمـــثل عالقـــات الـــداللـــة
والـتـرمـيـز وتـبـعا لـهـذين احملـورين ال
يــكــون الــدال إال رمــز يــشــيــر بــاجتــاه
الـغـيـاب; ولـهـذا عـلـيـنـا أن نـسـعى إلى
ـغّـيب ـدلــول واسـتـحـضــار ا تــعـو ا
بـحثا عن تـخصـيب مستـمر للـمدلوالت
ــا عـــلى وفق تــعــدد قــراءات الــدوال 

يفيض إلى ال نهائية الداللة. 

كـمـا جـاء في اجملـمـوعـة ذاتـهـا عـنـوان
فـرعي آخـر يـتـعـلق بـالـنـار بـشـكل غـير
مباشـر وهو (شيـاط في قعر مرآة) ص
ــعـاجم  502والــشـيــاط كـمــا ورد في ا
والقواميس الشياط أسم وهو رائحة
مـا يـحـترق مـن الـشيء كـالقـطن مـثال
قطع: ويستهل الشاعر قصيدته بهذا ا

((موقدها يحفل باجلمر
ومصباح الغرفة 
ألهب زهو ستائرها
وانكسر احملظور)). 

في هـذا االسـتــهالل يـقــلـقـنــا الـشـاعـر
ليس ألنه تعامـل مع احملظور اجلنسي
وكـسـره في لعـب ترمـيـزي واستـعاري
ـــا في جتـــاوز ذلك إلـى تـــصـــويــر وإ
تخـيـيـلي يعـيـد انـتاج الـواقع ويـسهم
فـي تـعــريـته عــلى الــرغم من الـغــرابـة
ــرجـعــيـة والـغــمـوص الــلـذيـن شـكّال ا
الـفاعلـة لإليحـاء واجلذب والتـأثير في
اإلبداع الـشعـري الذي يعـتمد بـالدرجة
األولى على انزيـاح الداللة أو الدالالت.

أمـا في مـجـمـوعـته (البـد من البـد) فـقد
جاء عـنوانان فيـما تخلّـفه النار وليس
النار ذاتها أو صوتها أو حرّها وهما
(خـــــلل الــــرمــــاد) ص  .512و (غـاللـــة
الـرمـاد). في الـقــصـيـدة األولى لم يـأت
الشاعر ولو بـإشارة إلى النار  فكانت
كــمـا قــال حـقــا (خـلل الــرمـاد). أمـا في
الـقــصـيــدة الـثــانـيــة فـقــد وردت الـنـار
تـصريحـا ال تلمـيحـا في ثالثة مواضع
(( فـــالـــنـــار في مـــواســـمي مـــحـــروقــة
الـصـهـيل......ص .(536و ((ال تـبـرحي
احلـريق يـا ضــروعـنـا.....ص  .(540و
((هـل يـــقـــدح الـــزنـــاذ ......  ص((544
وفي أربعة مـواضع أخرى ورد الرماد:
((بــــركــــة الـــرمــــاد تــــعـــرونـي دمـــا.....
ص ((537و ((تــبــعــثـري فــوق الــرمـاد
......... ((539و ((مــــــــــذ خـضّ الـــــــــدم
الــــعــــاشق/ أو خــــاض بـــنــــا وديــــعـــة
الـــرمـــاد......ص (540و ((واحـــتـــرقت
ـلـكة غاللة الـصـبح الـذي/ يطـلع من 

الرماد.......((544
وفي خــتـام الــدراسـة البــد من اإلشـارة
إلى أن الـصــور الـشـعــريـة الـتي وردت
تـون النـصّيـة قد اتـقنـها الـشاعر في ا

بـشكل فـعّـال وانزاحت مـفردة الـنار
وكل مــا يـتـعـلق بــهـا عـبـر اجملـازات
واالسـتــعــارات والـتــشــبـيــهـات وال
ــكـن مــقـــاربــتـــهــا مـع الــعـــنــاوين
الرئـيسة أو الفـرعية; لوفـرتها لذلك
خـصصت لـهـا دراسـتـ فيـمـا بـعد
دراسـة عن الـنـار واسـمـائـهـا بـشـكل
مباشر  والثانية عن متعلقات النار
من مجمرة وموقد ورماد ...... وغير

ذلك.  
.. ثم يـــلــظى الـــعــذر والـــعــمـــر مــعــاً
مـــثــــلــــمــــا يــــلــــهب في قـشّ ضُـــرام

..(صبوات متاخرة)
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() الـــنــار في الــتــحــلـــيل الــنــفــسي
غــاســتــون بــاشالر تــرجــمــة نــهــاد
خـــيــاطــة دار األنــدلس لـــلــطــبــاعــة
والـــنــشــر والـــتــوزيع ط:1984 ?1

11.
 ()أســـرار الــبالغـــة عــبــد الـــقــاهــر
اجلرجـاني حتـقيق مـحـمود مـحـمد
ـدن/ مــصـر دار شـاكــر مــطـيــعــة ا

الكدن/ جدة ط304 :1991 :1
ـتنبي عـنى في شعر ا اطـلة ا () 
ــلـك بـو ــاطــهــا ومــداهــا عــبـد ا أ
مـنـجـل عـالم الـكــتب احلـديث أربـد

األردن ط .10 :2010 ?1
 ()عـبـد الـوهـاب اسـمـاعـيل الـشـاعر
ــتــفــرد مــعــد اجلــبــوري مــقــدمـة ا

الديوان: .10
 ()لغـات اللـغة نـظم الـشعـر والنـثر
ب األصول واإلبداع هنري زغيب
دار الــســاقي بــيــروت لــنـدن ط?1

2011: 110. 
 () استراتيجية التسمية / التأويل
وســـؤال الــتـــراث مــطـــاع صــفــدي
عاصر ع /30 مجلة الفكر العربي ا
 ? 31بيروت- لبنان صيف :1984

5.
() الـنقـد الـروائي العـربي احلديث/
واقـعه وإشـكـالـياته مـن خالل بعض
ــــداخـل د. مــــحــــمـــــد الــــنــــاصــــر ا
الـــعـــجـــيـــمي مـــطـــبـــعـــة دار نـــهى
لــلــطــبــاعــة صـفــاقس ط:2005 /1
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بغداد
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عكاب سالم الطاهر

ـرحـوم عـبـد - عالقـة اسـريـة تــربط ا
الـسالم عارف بـاحـد مـحافـظي الـبنك

ركزي . ا
 - ظروف بـناء فـنادق بـغداد الـرائعة

ومؤتمر عدم االنحياز .
واحـداث أخـرى جــمـيـلــة مـرت به في
ه الـــــصــــحــــفـــــيــــة واألدبــــيــــة عــــوا

واالجتماعية والسياسية 
مـــكــتــوبـــة بــقــلم  ســـاحــر واســلــوب
صـــــــادق وصريح وواضح بعيد عن
اإلســـــاءة الي شـــــخـــــصـــــيـــــة مـــــرت

بحياتــــــه .
أحــيــيك اسـتــاذنــا الــعـزيــز وشــكـري
ــنــحـي فــرصــة االطالع اجلــزيـل لك  
عـــلى مـــا احــــتـــوته مـــرافئ رحـــلـــتك
عـلـومات اجلـمـيلـة  من الـذكـريـات وا

التي أضافت لي الكثير . 
امنـياتي لك بـالـتوفـيق والتـألق دوما
ــزيــد من اإلبــداعــات لــتـــتــحــفــنــا بــا

تميزة . ا

احــيـــانــا يــصــعب عــلــيــنــا إيــجــاد
كــلــمــات لـــوصف حــدث جــمــيل او
مــوقف رائع   كــان قــد مــر بــنـا أو
بـعد قراءة مـقال ذي تفـاصيل تمس
مـشـاعــرنـا  نـحــاول أن نـبـحث عن
كــلــمــة لــوصــفه أو كــتــابــة عــبــارة
ــسـتـوى أعـلى أو اعـجـاب تـكـون 
على األقل بـنفـس مسـتواه لـتعـطيه

حقه .
هذا مـا حـدث لي يوم أمس  عـنـدما
انـتهـيت من قراءة  كـتاب ( شواطئ
الذاكرة ) للكاتب والصحفي الالمع
عـكاب سالـم طاهر  سـفينـة ذكريات

ابـــحــر بــهـــا. لــيــخـط  ســيــرة وطن.
ــة احـــداث جـــمـــيـــلـــة واخـــرى مـــؤ
اسـتغـرقت مـا يقـارب سـتة عـقود أو
لـوكية أكثر  من الـزمن  منـذ عهـد ا

وحلد إصداره. 
في كـل مــرفـــأ تـــرســـو الـــســـفـــيـــنــة
نكتشف شيئـاً جديداً ابدع  القبطان

بوصفه .
تشويق القار

ــة. أحـــداث جـــمـــيــلـــة وأخـــرى مـــؤ
قــــــفـــــشــــــات وذكـــــريــــــات وســـــيـــــر
لـشخصيـات شكلـوا جزءا من تاريخ

حياته . 

الــشيء اجلـــمــيل ان ســرد األحــداث
لـيـست تاريـخـية روتـيـنيـة بل كـتبت

تابعتها. بطريقة  تشوق القارىء 
تفاصيل موثقة  تعرف القارىء على
ا كان شخصيات قـد ال يعرفها ولر
قــد سـمع بــهـا ( كــمـا حــصل مـعي).
ـعلومات يستـلهم  منـها الكـثير من 
عن تـلك الــفــتـرة ومــا دار من وقـائع
سواء كانت اجتماعية أم سياسية .
 - رئـــــيـس وزراء  دولـــــة يـــــفـــــاجئ
ــشــاهــدة عــرض فــلم اجلــمــهــور  

عنوانه( ام الهند ) 
 ( لم اسمع بالفلم  من قبل ) .

قد يكون الفلم عادياً ألي شخص .
لكنه عندما تكلم عنه أعطى للقارىء
رؤيــته ومـــا يــعـــكس من افـــكــار عن

تصرف اإلقطاع جتاه الفالح .
--  حـــادثـــة مــقـــال كـــان قـــد كــتـــبه
ــرحــوم ابــو گــاطع  ضــد صـحــفي ا

غالف الكتابمصري .

اعمال الشاعر عبد الوهاب اسماعيل
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كـــيف لـه ان يـــبـــتــــسم لـــديه عــــقـــلـــيـــة
جتــاريــة(مـاديــة) بــاحــته بــوجه اخـذت
حــرارة الـشــمس الــقـسـط االكـبــر واخـذ
بجدارة لقب تاجر(احمد االسود)لم اكن
ـــشــرفــ عــلى اراى كـــثــيــرا الن كــان ا
العمل اخـوته محمـد(قانون) النه خريج
كــلــيـة الــقــانـون وفـي مالمـحــة الــغـرور
واالخ االصغر امير لـذلك الشاب بعيون

وقحه بنظرات ثاقبة..
u'« …—«dŠ

امـــا الــــعـــمـــالــــة فـــكـــان عـالء الـــعـــد
االحسـاس بـحرارة اجلـو الن مـكانه في
اجلــمــلــون الــشــديــد احلــرارة بـدون ان
يـتـذمــر وكـان مـلـقـب (ابـو الـنـسب) النه
زوج االخت الكـبـرى للـتاجـر و ابو عـبد
الــلـه كــان الــشــرطـي كــثــيــر الــكالم وام
مـصطـفى الـشـخصـيـة االنـتهـازيـة التي
جتــبـر الــزبـون عـلـى اعـطـائــهـا مــكـرمـة
ـلــقب (الـعـربي)وكـان جـبـريــة واحـمـد ا
يــحـاول يــكـون ودود عــلى من يـتــبـضع
ــلـقب ــنـاداتــهـا (عـمــتي) امــا احـمـدا
ـا انه (فــنـجـز)النه صــغـيــر الـعــمـر ور
مجـرد طـفل متـسـكع اما عالء ابـو مر
لقب (السايق)النه سايق سيارة حمل ا
حــ رأيـتـك اول مـرة انــتـابــني شــعـور
انـي امــــام مالكـم ذات بــــشــــرة ســــوداء
اليـرحم مـنـازله في احلـلـبـة ..امـا الـفرع
الــثــاني لـلــمــجـمـع كـان هــنــاك سـلــمـان
ـنافق ماان سمع كـلمة حتى تحكم وا ا
ـشـاكل يــجـعل مـنــهـا فــتـنه لـيــقـاعـنــا 
والعـامل فيـصل ذلك الـشاب الـذي ليس
البس ويـسجل له ادنى انـاقة بـرتـداء ا
مقاطع فيديو وتبث للدعايه بدون حتى

تسخ من االتربه .. ان يغسل وجهه ا
امــا لــيــلى تــلك الـفــتــاة صــاحــبت الـدم
الـثـقـيل قـلـيـلـة اجملـامـلـة.. ومـرت االيـام
واســتـمــريت الكــثـر من  25 يـوم حــتى
ـكـان لـتـأديـة الـيـوم االخـيـر لـتـرك ذلك ا
االمـتـحـانـات ولــكن قـبل رحـيـلي اخـذت

بغداد

vKŽ ÍdJH « dIH « dOŁQð
ــواضـيع كـثــيـرة ومن مـصـادر من خالل بــحـثي وقـرأتي 
ـوضوع مهم جدا في مـتعددة لهـا صلة قـريبة باخـتياري 
ـا حـيـاة اإلنـسـان هـو تـفـكــيـر االنـسـان بـشـكل سـلـبي 
يـنعكس ذلك على اداءه وما يتضمنه من فقرات مهمة الى
اجلـوانب الـسـلـوكيـة في الـتـفـكـيـر الـتي ال حتـقق الـتوازن
االجـتماعي له ومـا يشـعر به من قلق نـفسي ازاء التـأثير
الــذي يــتــعـرض الــيـه خـارج وداخـل ارادة االنـســان وفق
ـشـاهـد في الـتـصرف والـتـعـامل وشـكل احلـالـة والـفـقر ا
الـفكـري في الـتفـكيـر والتـدبـر  وألجل القـاء الضـوء على
وضوع قال وا مـجمل هذه االمور ومـخرجاتها في هـذا ا
الـبحث فـيه هو التـباين بـ النـظرة التـشاؤمـية والـسعادة
ـا أن اإلنسـان يـكـابد مـنـذ بـداية والدته إلى لإلنـسـان و
أن يـبلـغ مقـام الـفكـر يـدخل في الـفقـر الـفكـري واحلـسد
باد واحلـقد والقلق وخاصة عند فقدانه القناعة  فإن ا
األسـاسية التي تـقوم عليـها الفلـسفة اإلنسـانية ال بد وأن
مارسة الوعي الفكري حتـمل معاني التغيير في السلوك 
الحظ دائما بان لـلخروج من أزمته إلى بر األمان ومن ا
ـتـغـيـرات في سـلـوك بـعض الـنـاس هـو بـسـبب الـتـفـكـير ا
الـسـلـبي والـنـظـرة الــتـشـاؤمـيـة لألشـيـاء وعـدم االحـتـكـام
ـواقف بــشـكل ال يــنـسـجم مع ـنــطق وتـقــديـر ا لـلـعــقل وا
تـطـلـعــات احلـيـاة االجـتــمـاعـيـة وغــالـبـا مـا تــكـون كـارثـة
ـستقـبليـة بسبب اجـتماعـية وظاهـرة تعكس عـلى احلياة ا
مـا يــحـيط بــاالنـســان من تــداعـيــات في مـجــاالت كـثــيـرة
ـعـيشـيـة منـهـا ب الـبعـد الـفكـري والـفشل في وخـاصة ا
طـريقـة التـفكـيـر اخملتـلفـة تمـامـا الحسـاسه بضـعف قدرة
مـواجـهة الـتـوازن االقـتـصادي واالجـتـمـاعي وخـاصة في
ـعـقـد للـعـالم في ظل ـشـهـد الـسيـاسي واالقـتـصـادي ا ا
ي ومــا يـتـرشح مــنـهـا من ـة والــنـظـام الــعـا عـصـر الــعـو
أزمـات اقتصاديـة واجتماعـية تنـعكس سلبـا على التوازن
شـاعر وضبط الـنفسـي والسلـوكي وانخـفاضه لضـعف ا
اإليـقاع هو ضيـاع بثقة الـنفس وزوال قدرة اإلنسان من
الـتحـكم لظـرف طار يـجـهل معـالم الذات احلـقيـقيـة فيه
وان مـا يـحمـله االنـسـان من موروثـات حـضـارية وتـقـالـيد
وعـادات وأصول في الثـقافات الـتي هي روابط اجتمـاعية
مـتـيـنـة تـغـني اسـاسـا مـشـاعـر السـعـادة واألحـاسـيس له
بـحكم الـقيم والعـادات االجتـماعـية اجلمـيلـة وتأثـيرها في
زاج الـنفسي لإلنـسان ألن السـعادة مخـفية تـغير مـناخ ا
في جــوارحــنــا وتـنــبع مـن داخل اإلنــســان ومن مــحـيــطه
الـعــائــلي هـو الــذي يــصـنــعــهـا بــاألفــعـال والــســعي قـدر
اإلمـكـان واالبـتــعـاد عن ظـاهـرة الـتـشــاؤم تـكـون مـوجـبـة
مـتـفـائـلـة بـالــسـعـادة واألفـراح واأليـام تـمـضي وال تـعـود
والـعـمـر ال يـتكـرر مـرتـ واغـتـنـام فـرصـة الـعـمـر لـيـتنـعم
ـظـاهر الـسعـادة في الـنفس وانـتـقاء الـفـضيـلة االنـسان 
لـلـخــروج من الـتـعــاسـة والـظــروف الـقـاســيـة والـعــسـيـرة
عـنويات وطـريقة الـتفكـير السـلبي التي حتـبط القنـاعة وا
يتطلب التعامل مع حقائق الواقع وترجمتها إلحداث تغير
في سـلسلة من اإلخفاقات التي تـمنع البشر من استنباط
الـنــواحي اإليـجــابــيـة في فــضـاءه االجــتـمــاعي لــتـحــقـيق
الـنجاح والتغير في السـلوك لتحقيق السـعادة والطمأنينة
٠ والـــســعــادة ال جنــد لـــهــا مــكــانــا فـي زحــمــة األفــكــار
كن أن تـتـحـقق بـاجلـمود ـتـشـائمـة وأمـا األمـنـيـات ال  ا
ة والقـناعة وهي القاعـدة األساسية في تكوين وقـلة العز
الـسعـادة واالمل وكـلـما زاد الـقلـق زاد الشـعـور بالـكرب
والـتـعاسـة والـسـعـادة في ثالث ان يـقوم االنـسـان بـامر
ا قـسمه الله ويرضى مـا قضاه عليه وثم الـله ويقتنع 

الصدق مع الله٠٠
دمـتم بـرعـايـة الـله وحـفـظه واتـمنى
لـكم الـسـعـادة والـهـنـاء والـبـهـجـة
والــســـرور ان شــاء الــله ٠٠٠مع

حتياتي

 Êu½UI «Ë s¹b «

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

tK « «Ëb¼UŽ ‰Uł—
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لــلــمــوصل حــيـث ولـدت هــنــاك ولــقــبي
الــدراجـي وهي عـــشـــيـــرة بـــالـــعـــمــارة
وأصـلـهـا مـن سـامـراء !! وهـنـاك أمـثـلـة
أخـرى لــهـذا الـتـنــوع إذا أخـذنـا تـوزيع
زروعات بالـعراق فنراهـا موزعة على ا
احملـافـظـات الــعـراقـيـة  بـرتـقـال ديـالى
وتـمر الـبـصـرة ورمـان كـربالء ووو ولو
تابعنا احللـويات واألكالت لوجدنا لكل
محـافظـة من مـحافـظاتـنا الـعزيـزة طعم

وأمتياز بأحد األكالت واحللويات .
o¹eLð  «Ëœ«

ال نريد أن نـب أمتـياز كل محـافظة من
مـحافـظـات الـعـراق عن األخرى ولـكـنـنا
نــسـتــطـيع أن نــقـول إن هــذا األخـتالف
وجـود هو مـدعاة لـلتـكامل ال لـلتـفرقة ا
الـــتي مــاكـــانت حتــدث لــو كـــان هــنــاك
سـاســة وقـادة يـتـصـدون لــلـمـخـطـطـات

الــتي حتــيق بــالــوطن وال يــكــونــوا هم
أنـفسـهم مـشـارك بل وأدوات لـلـتـمزق
بــعــلـمــهم أو بــدون عــلـمــهم  ولــو كـان
ا يحدث هناك أيضاً وعي عنـد الشعب 
ومـا يـراد بــهم من قـتل يــومي وتـمـزيق
وتـــشــــرذم ال شـــعـب تـــأخــــذه حـــمــــيـــة
اجلـاهـليـة ويـنـصـر طائـفـته أو قـومـيته
على حساب الـوطن  وأن يفهم اجلميع
إن بــــأخــــتـالفــــهم ال خالفــــهـم قـــوة وال
يــسـتــطـيع أي واحــد أن يــسـتــغـني عن
اآلخــر  أمــلـــنــا بــلــطف الــله ال يــخــيب
وبــــوجـــود رجـــال عــــاهـــدوا الـــله أن ال
يتـمزق هذا الـوطن ويضـحون بـدمائهم
في ســــبـــيــــله أال وهـم رجـــال احلــــشـــد
وجيش العراق الـبطل الذين سـيعيدون
للعراق زهوه ووحدته بأذن الله تعالى.
s - بغداد Š d³ł bL×

بألونه اجلميلة  وقد زاد الط بلّه هو
مــاحـدث بــعـد عــام ٢٠٠٣ وأصــبح هـذا
ـذهبي والـقومي طـافيـاً على التـناحـر ا
السطح (إن أسـتثنـينا الـتناحـر العربي
الــكــردي الــذي كـــان ســبــبه الـــتــنــاحــر
ــركـزيـة واألخـتـالف مـابـ احلــكـومـة ا
والـــقـــيـــادة الــكـــرديـــة) ! ولم يـــكن بــ
الـــشـــعــبـــ  لـــكن زاد هـــذا األخــتالف
واخلالف مـاب مـكـونـات الشـعب كـافة
عـربـاً وكـرداً وتـركـمـانـاً وسـنـة وشـيـعـة
ومسيح وكل الـقوميات والـطوائف بعد
ذلك  وبـوسط هـذا األخـتالف واخلالف
الــذي لــو أقــرّيــنــا بــهــمــا يــحق لــنـا أن
نتسائل كيف كان يـبدو منتخب العراق
لـكـرة الـقـدم الـفـائـز بـبـطـولـة آسـيـا عام
٢٠٠٧ بـدون وجـود يـونس مـحـمـود من
(كــركــوك) وكــرار جـــاسم من (الــنــجف)

ـوصـل) ونـور صـبـري من وهـوار من (ا
(بـــغــداد)وعــمـــاد مــحــمـــد من (كــربالء)
وبـــقـــيـــة الالعـــبـــ الـــذين مـن بـــقـــيــة
احملـــافــــظـــات  وكـــذلـك كـــيـف لـــنـــا أن
نـــســـتــــغـــني عـن ســـمـــاع أغــــاني ريف
اجلـنـوب العـراقي والـهـيـوة واخلـشـابة
الــبـصــريـة ومــووايل الـشــمـال ودبــكـته
ومقـام بغـداد وعـتابـة الغـربيـة ونكـتفي
بــلــون غــنـائـي واحـد  ولــيس األغــاني
والفـلكـلور فقـط بل حتى هـناك أختالف
وتـــنـــوع بـــالـــفـــرد الــــواحـــد من حـــيث
التكوين واإلنتماء وهنـا نستذكر لطافة
مــاقـاله الــفـنـان كــاظم الـســاهـر عــنـدمـا
سألـوه في لـقـاء تلـفـزيوني أنت من أين
من الــعــراق? قـــال والــدتي من الــنــجف
ووالــــدي من الـــعـــمـــارة وســـكن فـــتـــرة
بــكـركــوك كــونه كـان عــســكـري وأنــتـقل

لـو اسـتعـرضـنـا دول الـعـالم دولـة دولة
لرأيـنا إن هـناك قـاسم مشـترك لـكل هذه
الــــــدول أال وهـــــــو االخـــــــتالف ! نـــــــعم
ـشــتـرك  ألنه االخــتالف هـو الــقـاسـم ا
سمة الـبشـر األختالف بالـلون وبالـلغة
ــعــتــقــد والــرأي ــذهب وا وبــالــديـن وا
والـشـكل واالنــحـدار الـطـبـقي ووو وكل
هــذه االخــتالفــات هـي مــيــزة وأمــتــيـاز
لـصـاحـبـهـا ألنه بـنـفس الـوقت بـحـاجـة
لـلـمــقـابل اخملـتـلف عـنـه  فـعـلى سـبـيل
ـثـال لـو أخـذنـا أي مـجـمـوعـة بـشـريـة ا
كان خاص ومنعزل وجعلناها تسكن 
ومسيج ووفرنا لهم مستلزمات العيش
والشرب الـبسـيطتـ ولفـترة من الزمن
وتـــأكل أنــواع مـــحــددة مـن األكل الــذي
تـــنــتــجه ولــيس لــهـــا عالقــة مع بــقــيــة
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ــغـلـقـة في سـنــرى إن هـذه اجملـمـوعـة ا
حـالة ضـمـور فكـري ونـوعي وقـد يؤدي
ـرور الزمن ألنـهـا تـبقى بـها لألنـدثـار 
أكل ألنواع بحاجة لـلتنوع من نـاحية ا
مخـتلـفة من فـواكه وخضـروات شتـوية
وصيفية وكذلك يبقى إحتياجها ألنواع
ـســتـحــدثـة مــخـتــلــفـة ألمــور احلـيــاة ا
اليـوميـة ومستـلزمـاتهـا  لذا كـان لزاماً
عــلـى هــذه اجملــمــوعــة أن تـــخــتــلط مع
محيطها ومع بقية اجملموعات البشرية
ويــكـون هــنــاك تـبــادل بــكـافــة اجملـاالت
الـزراعــيــة والــتــجــاريــة والــصــنــاعــيـة
والــثــقــافـــيــة والــفــكـــريــة  واألخــتالط
والـــتــــعـــايش مع اآلخـــرين هـــو حـــالـــة
انـسـانـيـة تـفـرضـهـا احلـيـاة مـنـذ الـقدم
ومـثـلــمـا كـان يـحـصـل سـابـقـاً مع عـرب
اجلزيرة الـعربـية الـذين كان لهم روابط
صـلة وجتـارة مع الـدول البـعـيدة عـنـها
كـــــــــأن تـــــــــكــــــــون مـع أهـل الـــــــــشــــــــام
والبيزنـطينـي ومع أهل احليرة وبالد
ــصـريـ والــيـمن الــسـعـيـد  فـارس وا
وماكـان يحـدث مع سـكان أهل اجلـزيرة
يـحــدث أيـضـاً مع هــذه الـدول واألقـوام
التي ذكرناها الـتي كانت لها جتارة مع

القبـائل العربـية  وقد ذكـر ذلك بالقرآن
الـكـر بـسورة قـريش ( لِـإِيالفِ قُـرَيْشٍ
إِيالفِهِمْ رِحْـلَةَ الشـتَاءِ وَالـصَّيْفِ ) حيث
كـانت قبـيـلـة قـريش لهـا رحـلـتي جتارة
لــلـبــلـدان اجملــاورة  وال تـقــتـصــر فـقط
بـالــتـجـارة بل تــتـعـداهــا ألمـور احلـيـاة
األخـرى  فــنـجـد هـنــاك أجـنـاس أخـرى
غير العرب يـعيشون باجلـزيرة العربية
مــثل صـهــيب الــرومي وبالل احلــبـشي
وســـلــــمـــان الــــفـــارسـي وغـــيــــرهـــا من
الـقـومـيــات  لـذا فـأن األخـتالف مـثـلـمـا
قــلـنــا ال يـخــتـصــر عـلى نــوع واحـد من
األخــــتالفــــات فـــنــــرى كل دول الــــعـــالم
حتـتــوي داخـلـهـا عـلـى شـعـوب ولـغـات
وأديان وطوائف ولـو أخذنا أي دولة ال
عــلى الــتــعــيــ وحــتى لــو كــانـت هـذه
الدولـة صغـيرة مـثل لبـنان أو الـبحرين
أو الكويت لـرأينا ان هـناك أختالف أما
مـذهـبي أو ديـني أو قـومي وال يـقـتـصر
هذا على الـدول العربـية بل حتى الدول
األوربـية الـكـبـيرة مـثل أسـبـانـيا وكـلـنا
نــعــرف وجـــود مــقــاطـــعــة كــتـــالــونــيــا
وعاصمتها برشلونة والتي حالها حال
أقـلـيم كـردستـان الـعـراق وأيـضـاً الدول
الـصــغــيــرة مــثل هــولــنــده وبــلــجــيــكـا
ولـــوكــســـمــبــورغ الـــتي حتــتـــوي عــلى
قوميات مختلفة وأديان ولغات مختلفة
 أمـا أذا تـابـعـنـا دول آسـيـا فـحدث وال
حــرج والـهــنــد بـقــومـيــاتـهــا وأديـانــهـا
ولـغـاتـهـا خـيـر دلـيل  وحـتى جـارتـيـنا
تــركـيـا وأيــران نـراهن يــحـتــويـان عـلى
مــكـونـات قــومـيـة وديــنـيـة ومــذهـبـيـة 
ودول أمـريـكا الـشـمـالـية واجلـنـوبـية ال
تـــشــذ عن هـــذه الــقــاعــدة فـــهي أيــضــاً
حتــتـوي في بــلـدانــهــا عـلى أخــتالفـات
كــثــيــرة جــداً من حــيث الــديـن والــلــغـة

والثقافة واجلنس .
ــوجــودة في كل إن هــذه األخــتالفــات ا
دول العالم هي أمر طبيعي جداً وتكون
مصدر قـوة وتكامل إلّـا في العراق فهي
أصبـحت مـصدر تـمـزق وتنـاحـر بعـدما
كـانـت سـابـقــاً مـثل الـوان الــقـوس قـزح

مع قرب مـوعـد االنتـخـابات في الـعراق
(بعـد أربعـة أشهـر تقـريبـا) بدأ بـرنامج
التـسقـيط السـياسي   تـارة بالـطائـفية
ـرشـحـ الـبــغـيـضـة وتــارة بـسـمـعــة ا
ـا هذا هـو السالح الـوحيـد للـفوز وكأ
ا باالنتخابـات ...!! وكلنا على إطالع 
حــدث في االنــتــخــابــات الــســابــقــة من
تسقيط لـلساسة بـاستخدام فـيديوهات
مـــخـــلـــة بـــاآلداب لـــتــســـقـــيط عـــدد من
رشحـ  فإن كانت هذه رشحـات وا ا
الـفـيـديـوهـات مـفـبـركـة فـهي سالح قـذر
للـفـوز على اخلـصم وان كانـت حقـيقـية
رشح لم يـستـطع احملافـظة فأسـتغـرب 
عـلـى نـفــسه وسـمــعـته واجنــرف خـلف
شهواته كيف يرشح نـفسه لقيادة دولة

...!!? االحظ وقـد الحـظ الـكـثــيـرون هـذة
االيام مـحاولة تـأجيج الـنفس الـطائفي
في الــــعـــراق مـــجــــددا وهـــذا سالح ذو
ــرشــحـة من حــدين احــذر الــكـيــانــات ا
استخدامه فهو وتر حساس جدا فمثال
إطالق اهازيج وتـكرارهـا تقـول( الكـالو
عنه شـروكـية احـنه احلـررنه الـغربـية )
والـعــاقل يـفــهم انه ال فـضـل الحـد عـلى
اآلخر فاجلميع اخوة وبلد واحد عندما
ــنـاطق الـغـربـيـة دخل داعش اجلـبـان ا
هب أبنـاء اجلنوب لـنصـرة اخوتهم في
ـنــاطق والـتـعــاون فـيــمـا بــيـنـهم تــلك ا
لـلــتــخـلص من داعش اجلــبـان وكــانـوا
سـنـة  وشـيــعـة يـد واحـدة وقـلب واحـد
وانا متأكـدة انه اذا ال سمح الله حدث

اعتداء عـلى أبناء اجلـنوب فأن اول من
يــهب لــنــصــرتــهم والــدفـاع عــنــهم  هم
إخـوتهم أبـنـاء الغـربـية  وكـلـنا نـتـذكر
ياه من قبل تركيا عندما غلقت موارد ا
ــوت وإيــران وكـــاد أهــالي الـــبــصــرة ا
عـطش هب أبـنــاء الـغـربـيـة بـقـوافل من
ـساعدات االنـسانيـة اولها في ياه وا ا
االنبار ونهـايتها في الـبصرة وهذا هو
دلـيل االخــوة والـوطـنـيـة الــعـمـيـقـة وال
فضل ب االخـوة بل هذا واجب اخوي
اجتـــاه الـــطـــرفـــ  ودلـــيل الـــلـــحـــمــة
الـوطــنـيـة بــ أبـنـاء الـشــعب الـواحـد
فــان فــاز ابن تــكــريت أو ابـن الــبــصـرة
فانهـما سيمـثالن العراق بـأكمله وليس
محـافـظة بـعيـنـها فـقط ولـفت انتـباهي
ن يــــتـــراقـــصـــون بــــعض الـــســــاسه 
ويــزايـــدون عــلى وجع أهـــالي مــجــزرة
قـاعدة الـصـحـراء اجلـوية فـأنـا اشـمـئز
من أن أطــلـق عــلــيــهــا ذلك االسم الــذي
أطـلـقه أعـوان االمـيـركـان عـلى الـقـاعـدة
فــمن هـو ســبـايــكـر هــو طـيـار أمــيـركي
مـجـرم جـاء لـقـصف أطـفـال الـعـراق في
لـــيـــلـــة 1991/1/17 لـــيــــلـــة الـــعـــدوان
الــثالثــيــني عــلى الــعــراق و اســقـاط
الزم أول الـــبـــطل طـــائـــرته  مـن قـــبل ا
ـا لقاتل األطفال زهير التمـيمي  فتكر
والــــشــــيـــوخ يــــتم إطـالق اســـمـه عـــلى
الــقــاعـدة اجلــويــة ...!! ( قـمــة الــتــمـلق
والـتـذلل لـلـمـحـتل )وهـذا من تـخـبـطات
الـــقــرارات الــســيــاســـيــة وقــلــة الــوعي
ن جاء مع احملـتل ... نـعود السـيـاسي 
حلديـثـنا ان بـعض الـساسه هـذه األيام
يـحــاولـون إلــصـاق  تــهـمــة قـتل 1700
طالب في القـوة اجلوية بـأهالي تكريت
وانـهـم هم ولـيس داعـش من قـام بــهـذه
ــة  ســأقــول كـلــمــتي لــلــعــقـول اجلــر
الـــراقـــيــة يـــامن حتـــاول الــرقـص عــلى
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ح تـرتفع اسـعـار البـضائع اول شيء
نتـوجه له هو الـتاجـر الذي يحـمل على
البضاعه اضعاف عن سعرها االساسي
كاسبة الشخـصية دون ان يئبى بحال
ستهلك الـفقير الذي يـجبر على شراء ا
ـواد الـغـذائـيـة او االجـهـزة سـواء من ا
نزلية ..وهنا العبئ االكبر بعد ارتفاع ا
سعـر الـدوالر وانخـفـاض قيـمـة الديـنار
ــحظ ارادت احلـــكــومــة والــكل تــعــلم
السـبب الاريـد ان ابـتعـد عن مـوضوعي
فـأنـا احـد الــذين يـلـوم الـتـاجـر اجلـشع
ـصيـبـة ال نسـتـثـني احد من الـتـجار وا
الـكـبــيـر الـذين تـكــبـر ثـورتـهم وثـراءهم
ــواطن حــتى قـبل عــلى حـســاب قـوت ا
ايـام كـان هـذا رأي ولـكن شـاءت االقـدار
وجـعلـني اجلئ الى احـد لـلعـمل مـؤقـتا
وخــضت الــتــجــربــة وكـأن الــله اراد ان
اكتـشف وجه اخـر لـلتـاجـر...دخلت ذلك
مـكان كـان في مـحـافظـة بـابل في احلـلة
في نــهــايـة شــارع سـتــ لم يــعـجــبـني
كـان في بدايـة طريق كـان ادوات حفر ا
ثــقــيـلــة لــتـأســيس مــجــاري واالزدحـام
خانـق وفي معـظم الـوقت يكـون الـطرق
ـشــقت االنــفس نـصل الى مـســدودة و
مـكان الـعـمل الذي يـثـير االشـمـئزاز من
الــنــظـره االولى له ابــنــيـة غــيــر كـامــلـة
عبارة عـن هياكل تـستـغل من قبل جتار
بـأيــجـار لـلـبــلـديـة واالتـربــة بـكل مـكـان
واصـــوات الـــعـــمـــالـــة وتـــذمـــر ســـواق
ســيـارات احملــمـلـة بــالـبــضـائع بــسـبب
ــكـــان اشــخــاص لم يـــعــتــنــوا ضـــيق ا
البس الوسخة واالوجه بالذوق العـام 

ـقابلة رئيس العمل  الشاحبة وبعد ا
قــبــولي وانــا اردد لن اســتــمـر فـي هـذا
ـــكــان اكـــثـــر من عــدت ايـــام ..وبــدأت ا
العـمل بوسط تـلك االجواء تـعرفت على
الــتــاجــر من بــعــد عــشــرات االمــتــار لم
يـــرحب بـي بــشـــكل الئـق وكــنـت اعــرف
السبب النه تـاجر مـتعجـرف ولم يعرف
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مـنـذ عام  2003اي عـنـد سقـوط الـنـظـام ارتـبط الـدين
بالـقـانـون لذلك لم تـسـيـطر الـدولـة عـلى فرض الـقـانون
بـسـبب بــعض الـتــدخالت من بـعض االحــزاب .. ألنـنـا
نسمع ونـشاهد في كل مـرحلـة من مراحل االنتـخابات
بــان هـنــاك حــزب جــديــد وفــشل هــذا احلــزب بـســبب
الـتـدخـل الـديـني ألن هــنـاك فــرق بـ الـدين والــقـانـون
والكل يعرف بان الـدين يطبق قانـون القرآن الكر وال
يفرق ب مسلم ومسلم ألن الكل تتجه الى قبلة واحدة
ورسـول واحـد وصـالة واحـدة قـد تــكـون هــنـاك اديـان
مـخـتـلـفة وصـالة مـختـلـفـة لـكن الـرب واحـد لـذلك عـلى
رجل الـدين ان يــتـجه الى تـعــالـيم الــقـرآن الـكـر وان
يقـتـدي به اال يـقول رسـول الـله مخـاطـبـنا الـذي يـعرف
ـسـلـمـ الـقـراءة والـكـتـابـة من عـلم مـنـكم عـشـرة من ا
دخل اجلـنـة فـيجـب علـى رجل الـدين ان يـلـتـزم بالـدين
وال يتدخل بـالقـانون وال يـفرض نفـسه اال باالسـتشارة
من قبل احلكومة ورجل الدين قـبل ان يتدخل بالقانون
هو انـسـان يـحـتـرمه الـصغـيـر والـكـبيـر الن هـيـبـته لـها
ـواطـن ينـتـظـر مـنه مـكـانـهـا اخلـاص عـند الـنـاس الن ا
النـصيـحـة والطـريق الـصحـيح .. اما الـقـانون فـهو من
حـصـة احلـكـومـة وكـيـفيـة تـطـبـيـقه بـاحلـق ألن الـقـانون
رور  يجب ان يـحـمي الـطبـيب  والـشـرطي  ورجل ا
والـطـالـب وكل الـفـئــات احلـكــومـيـة ويــزرع الـثـقــة عـنـد
واطن ويسلك واطن ويفرض هيبـته حتى ال يتالعب ا ا
الطـرق اخلـاطئ وعـنـدمـا تـسـأل اي مواطن عـراقي في
الـشـارع يـقـول اين هـو الـقـانـون والـقـانـون مـقـسم بـ

الدين ومـقـسم بـ دائـرة ودائـرة نـحن في عام 2021
يعني ان العـالم تقدم وتـطور وهنـاك طرق كثـيرة لراحة
ـواطن مــثل الـطـرق اإللــكـتـرونــيـة .. لــكن في الـعـراق ا
ـتقاعد ـراجعة الـدائرة ومازال ا ريض يذهب  مازال ا
ر الستالم تقاعـده رغم انه خدم البلد وما زالت يرى ا
ـــفـــقـــود زوجـــهـــا ـــرأة الـــتي ضـــحـت من االرامل وا ا
تسـتـجـدي في الـشـارع ومـا زال انـفالت السـالح قائم

وليس بـيـد الـدولة وهـذا كـله بـسبب ربط
الـدين بـالـقـانـون ..فـالقـانـون لـرجل
القانـون .. والدين واحـترام الدين
لـرجل الـدين ..اتـمــنى ان تـتـوحـد
الكلمة ويعود العراق مثلما كان .
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يـــرفض الـــزواج ويـــربي بـــنـــاته االربع
وحــدة خـوف من اســاءة مــرة االب لـهن
فـاي قـلب رحـيم واي تـضـحيـه حتمل ..
امـا سلـمـان ذلك الـشـاب الـذي تربى في
ـكـان فــوالءه وحـيـاته اصـبح بـ ذلك ا
الـتـاجـر والـبـضـائع وكـأنه وهب نـفـسه
لذلك التمـر شاردة والواردة حـتى يطلع

عليها النها جزء منه..
w½bÐ bNł

وفـيــصل بـكـل بـسـاطــة كـان ذوقه رديء
النه نشـأ في قـرية ريـفيـة وتـربى بعـيدا
وضه وال يـعـرف ادنى فكـره عنـها عن ا
هـو فــقط يـعـمل بــضـمـيــر وجـهـد بـدني
واليـأبى للـمـظـاهر ..ولـيـلى لم يـكن ثقل
دمــهــا ســوى اتـكــون انــســانـة عــمــلــيـة

وحتافظ على االمانه التي ب يديها..
ولم يـبــقى لـديـنـا ســوى الـتـاجـر احـمـد

ضي من كل شخص حـكمـة كان مـبدأ 
به فـي احلــيــاة اول درس تــعــلــمــته من
مـــحــمــد (قــانــون )وكــمــا قــالــهــا لي ان
التـــثــقـي بــأحـــد هــنـــا عــرفت انـه لــيس
ــغــرور الــذي انــطــبــعت في االنــســان ا
مخيلتي عـنه هو مجرد ضحـية لتجربة
كان بها شخص طيب القلب واستغل ..
امـا امــيـر فـقـد ارتـبط بـفــتـاة وخـطـبـهـا
فـادركت لم تـكون عـيـونه وقـحـة بل كان
يبحث عن من تشاركة احلياة على سنه
الـله ورسـوله .. امـا عالء (ابـو الـنسب)
فكان يتحمل حرارة اجلملون الن اليريد
احد غـيره ان يتـحمل مـايتـحمل هو من

احلر الشديد بكل انسانية يصبر ..
وابـو عـبـد الـله  فـكانـت اشبـه بكـوكل 
علومات القيمة لديه ورث من العائلة
النه ابن شـيخ وديوان لـذلك كـان سخي
ــعـــرفه فــالـــكــرم مـن ســمه بــالـــنــشـــر ا
اخالقهم... اما ام مصطـفى اخذت منها
الــدرس هــو الـــبــيت وطن صــغــيــر هــو
احـتواءنـا من مـصاعب احلـيـاة وعلـيـنا
ان ندرك تلك النعمـة فكانت دائما تردد(
الـي عــنــده بــيـت مــلك)وانــهـــا انــســانه
تــكـــافح من اجل ايــجـــاد وطن صــغــيــر
تعيش مع ابنها اما احمد(العربي)فتلك
الـشـخـصــيـة بـحـد ذاتـهـا مـجـمـوعـة من
الــقـصص النـه تـوفي مــرتــ وعـاد الى
احلـيـاة وكــيف يـدرك رحـمــة الـله عـلـيك
يقول يـجب ان اصلي خـمسة عـشر مرة
في الـيـوم الن الـله (مـوتـني ثم احـيـاتي
ثم مـوتني ثم احـيـاني)لـذلك كان يـشـعر
بـلذت احلـيـاة .. اما احـمـد( فنـجـز) كان
طـــالب فـي الــصـف اخلــامـس احــيـــائي
وهو يـستـعـد للـسادس وعـلى رغم سنه
الصغير ولكنه مـجاهد في سبيل تقليل
من مــعــانـاة اهــله .. امــا عالء الــسـايق
لـكها ـكن ان  فكـانت له قصـة وفاء ال
اال من كــان الـوفــاء في دمه بـعــد مـضي
عــدت سـنــوات عـلى وفــاة زوجــته فـانه

جــراح عــوائل الــشــهــداء هل انـت تــريـد
بكالمك هذا تبرئة مجرمي داعش..? 
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أم أنك تــريـد تـبــرئـة  من أعــطى األوامـر
بـتـسـلـيم الـقـاعـدة والـطالب بـعـد سـحب
سالحهم منهم ...? ماهـو القصد من هذا
الكالم اذا كنت تتـحدث دفاعا عن داعش
فاللعـنة علـيك وعلى داعش اجلبان وان
ن كنت تمـسح أكتاف مـجرمي احلرب 
تـســبـبـوا بـاســتـشـهـاد 1700 طـالب في
القـوة اجلـوية فـهـذا بحث آخـر فـالتـملق
وعبادة الوثن السـياسي تصل ألبعد من
ذلك ولكن هـذه األكـاذيب ال تنـطـلي على
الـشعب الـعـراقي الـواعي الـذي ال تـفوته
صـغيـرة وال كـبـيرة  واحلـمـدلـله بـفضل

ــقـدور تــطـور وســائل االعالم أصــبح 
أي مـــــواطن من الـــــتــــعــــرف عــــلى أدق
التفـاصيل في أية قـضية يـروم التحقق
من صـحتـهـا  فـاتـركوا هـذا األمـر فـهو
لـيس لـصـاحلـكم.. فـالـتـرشـيح حق لـكل
مــواطن يـــرغب بــالــتــرشــيح ونــتــمــنى
ن يـنـظـر لـلــمـنـصب عـلى أنه الـنـجــاح 
خدمي ولـيس تشريـفي وسلـطة وجاه 
من ينظر بـع الرحمـة للمواطن وان ال
ـــكــاسب ـــنــصب وا يـــكــون جل هـــمه ا
ـادية وان يـتـقي الـله في هـذا الـشعب ا
ـظــلـوم ويـكــون عـون لـهم ال عــلـيـهم  ا
ويــســـعى لـــتــوفـــيـــر الــعـــيش الـــكــر
للمواطن ال ان ينهب خيرات البالد ..
الــعـراق مــازال بـخــيــر ومـا زال هــنـالك

شرفـاء فيه قـادرين عـلى إعادة بـناءه من
جـديـد ابـتـعـدوا  عن أسـالـيب الـطـائـفـية
والتقـسيط االنتـخابي ولتـكن منافـستكم
ن هـو قـادر شـريـفـة والـبـقـاء لالصـلح 
واطن فيجب أن على خدمـة بلده  أمـا ا
يــتــحــمل مــســؤولــيــتـه اذا اراد احلــيـاة
ة وان يبتعـد عن التصفيق بعيشة كـر
والـتمـجـيـد  لـكل مـتحـدث دون أن يـنـظر
إلى خلفيته السياسية واالجتماعية وان
يـعـتـبـر صوتـه أمانـة يـسـأل عـلـيـهـا يوم
ا صوت الدين وال يستخف بـصوته فر
واحد قادر عـلى حسم نتـيجة انـتخابات

باكملها .. نتمنى الفوز لالصلح 
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ان مــجــتــمــعــنــا تــعــرض في الــفــتــرات
و الـكثير من الـتصرفات االخيرة  الى 
والعـادات الـسيـئـةواحدى هـذه الـعادات
والتي   بـالـطبع  تـترك مـشـاعر الـغضب
واالسـتنـكـار  لدى اغـلب األشـخـاص اما
االخـرين يـتـعــامـلـون كـأنه ال شيء وهي
عــادة الــكــفــر  والــسب والــلــعن  في رب
اجلاللـة و مـا يـتـبـعه من اسـمـاء انـبـياء
وصــحـــابه و يــدعــون انـــهم   كــانــو في
حــالـة الـغــضب والـعــصـبـيــة  وهـذاعـذر
اقــبح من ذنـب وكــأنه ال شيء حــدث وال
حـتى مـعـالم الـندم بل يـتـلـفـظـوهـا حتى
ـــواقف واحملـــاورات الــعـــاديــة   ال في ا
يــعـلـمــون انـهم وصــلـو لـدرجــة  الـشـرك
فالكفر بالله  في حاالت الغضب او هزل
 يـعتـبـر اخلـروج من مـلـة االسالم فـقوله

مَا كُنَّا تعالى   وَلَـئِن سَأَلْتَهُمْ لَـيَقُولُنَّ إِنـَّ
نَـــخُـــوضُ وَنَـــلْـــعَبُ قُلْ أَبِـــالـــلّهِ وَآيَـــاتِهِ
وَرَسُـولِهِ كُـنتُـمْ تَسْـتَـهْـزِؤُونَ(  و تـكررت
هذه احلـالة كـثـيرا في مـواقف مخـتلـفة
امـامي حـتى وصـلت الـيـاالطـفـال وهـذا
جـعــلـني مـصــدومه بـشـدة واول سـؤال
يتبادر في ذهـني هو اين عائالتهم  من
هـــذا االمـــر اذا لم يـــكـــونـــوا من نـــفس
ـاذا احملـتــوى واالنـاء يــنـضح مــا فـيه 
ــوضــوع يــتــعــامل كــأنه شـيء عـادي ا
فـهـذا يـجـعـل مـنه يـنـتـشـر بـشـكل اكـبـر
فــكـيف وصــلــنـا الى  هــذه الــدرجـة من
ــتـدنـيــة  و الالمــبـااله وعـدم االخالق ا
ـاذا الـتــنـبـيه بـخــصـوص هـذا  االمـر  
الوعي الـديـني نالحظه يـتـناقص يـوما
بعـد يـوم اال يجـبان يـكـون هنـاك خطب

ـوضـوع واعـطـاء ونـدوات تـخص هـذا ا
الــكـــثــيـــر من تــســـلــيط الـــضــوء عـــلــيه
وشـخـصـيـا اعـتـبـرهـا من اخـطـر اآلفـات
التي ال تـبرر لـلـشخص  انه كـان غاضب
بل عــلـيه الــتـعـامـل مع األمـر بــعـيـدا عن
الـتـلـفظ بـهـذه الـكـلـمـات و  بـاالسـتـغـفار
والصاله على نبـينا  كمـا امرنا الرسول
علـيه الصاله بـحديثـه    : من رأى منكم
مـنـكـراً فـلـيـغـيـره بـيـده فإن لـم يـستـطع
فـبلـسـانه فإن لم يـسـتـطع فبـقـلبه وذلك
ـــان اخـــيـــرا ولــيـس اخــرا أضـــعف اإل
اتـمنى ان تـزول هـذه االفه والـعـمل على
خاطـرها  والـتي اعتـبرها وعي الفـرد 
من  احــدى اسـبــاب غـضب الــله  ونـحن

بأمس احلاجة لرحمته
ezU  - بغداد  Êu²
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الـذي غيـر رايي بـأن يـكون هـنـاك تـاجر
لديه ضميـر يتألم حـ يطرد عامل النه
يــدرك صــعــوبــة احلــيــاة ومــاذا يــعــني
لـــلـــعــائـــلـــة دخل يــومـي الــضـــريف في
ـــوضـــوع رغـم بـــخـــله بـــتـــسم بـــوجه ا
االخـرين لـكـنه لـيس لـديه اجلـرأة لـطرد
عامل فـيوجه امـر الطرد عـن طريق احد
ـشـهـد ـة هـاتـفـيـة حـتى اليـكـون ا ـكـا
امام عينيه ويـرق قلبه ويرجع عن امره
ثلها تستوجب فقوة الشخصية التي 
ان يـخفي شـخـصيـته الـعـاطفـيـة..وحلد
ـعـدل االن لم يـرفع اسـعـار الـبـضـاعـة 
ارتــــفـــــاع الــــورق النه يــــدرك الــــرواتب
واالجــور لم تـرتــفع واليــريـد ان يــحـمل
الزبـائن اكثـر من طاقـاتهم ..فـلك الوجه
الـــعــبـــوس يــخـــفي خـــلــفه وجـه رحــيم
..وكـتشـفت ان هـنـاك وجه اخر لـلـتـاجر

..وتعـلـمت ليـس فقط لـلـتاجـر وجه اخر
رحيم ولـكن لـلحـياة وجه اخـر وللـماكن
وان كانت ذات مـنظـر غـير انـيق فيـمكن
في تـكرار الـزيـارة يـظهـر لـهـا وجه اخر
لوء بحالم اشخاص يجـتمعون فيها
منـذ سـاعات الـفجـر حـتى حلـول غروب
الـــشــمس وحـــتى لـــتــلك ذرات الـــغــبــار
زعجة وجه اخر يـعطينا الـتفاؤل بغد ا
ـكـان ورحـيل وتـعلـمت افـضل.. تـركت ا
ـــتـــنــاثـــر احالم ان من بـــ الــغـــبـــار ا
وانسـانيـة ورحمه وومـودة علـمني ذلك

درسة .. كان اكثر منما علمتني ا ا
وكـــلـــمــا مـــر ذكــرى تـــلك االيـــام ســوف
انــحــني لــهــا اكــرامـــا النــســيــانــيــتــهم
ن ـعانـاتـهم كلـي امتـنان  ولـطيـبتـهم و

عشت معهم .
w³OK - بابل  b UŠ dO³Ž
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يـــتــلــقى بـــرنــامج (كـالم الــنــاس) الــذي
تقدمه قناة (الشرقـية) يتلقى العديد من
ــنــاشـدات اإلنــســانـيــة ومــنـهــا حــالـة ا
الشاب عـلي محمـد الذي يبـلغ من العمر
 17  عــامــاً من ســكــنـة مـن حي اجلــهـاد
بــبـغــداد  والـذي فــقــد ذراعـيه نــتـيــجـة
يـتة لـكن إرادة الله صعـقة كـهربـائيـة 
عــــز وجل كــــانـت األقـــوى  وفـي زيـــارة
لـلـبـرنـامـج لـعـائـلـة عـلي قـال والـده (في
ـــطـــر بــــغـــزارة وغـــرق شـــوارع يـــوم 
مــحـلـتــنـا في حـي اجلـهـاد بــالـعــاصـمـة
تلـقيت إتـصاال بغـداد  كنت فـي العـمل 
مـن عــائــلــتي يــطــلـــبــون مــني الــتــوجه
فـتوجـهت لـلـمـسـتـشـفى ردهـة احلـروق 
ــســتــشــفـى الجــد ولـدي مــســرعــا الى ا
الـصـبي وحـيـنـهـا كـان عـمرة  9سـنوات
بـــالـــصف الـــثـــالث االبـــتـــدائي  يـــديه
مـحـتـرقتـان حـروقـا شـديـدة  والـطـبيب
ـــعــالج طــلـب مــني في الـــيــوم الــرابع ا
التوقيع على عملية بتر يدي ولدي علي
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 لكـني بالـبداية رفـضت أجراء الـعمـلية
لبتـر يديه  لـكن الطبـيب أبلغـني (عليك
بـسـرعـة الــقـبـول الجـراء عـمـلـيـة لـولـدك
كون مضي الوقت يؤدي الى بتر اليدين
من جـهــة اإلبط )  واحلـمــد لـله أجـريت

العملية لبتر اليدين). 
وسأل مقـدم البرنامـج علي اخلالدي عن
ســبب رفض الـشــاب لــتـركــيب االطـراف
ـاذا االصـرار الـصـنـاعــيـة في الـعـراق و
عــلى  تـركـيـب أطـراف صـنــاعـيــة تـعـمل
بالـذبـذبات اإللـكـترونـيـة ? فاجـاب والد
علي (نحن نريـد األطراف ذات الذبذبات
ـارس اإللـكـتـرونــيـة كي يـحـرك يـديه و
حـيـاته  اذ ان عـمـلـيـة تـركـيب األطـراف
الـصنـاعـيـة الثـابـتـة في العـراق التـخدم
ولــدي كـونــهـا ثـابــتـة وال حــركـة فــيـهـا)
.وعن اجلــهــة الــتي يــريـد عــلي الــســفـر
الـيهـا وتـلقي الـعالج فـيهـا وكم كـلفـتـها
قال والد علي ( راسلت مستشفيات في
ـانـيـا والـهـنـد وامـريـكـا .. وهم لـديـهم ا
اإلمــكــانـيــة إلجــراء الـعــمــلـيــة لــولـدي 
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ي لـلـمــوسـيـقى اقـامت ـنـاسـبــة الـيـوم الـعــا
ــوســيـقــيــة في نــقـابــة الــفـنــانـ الـشــعــبـة ا
العراقـي احتـفاليـة موسـيقيـة بعنـوان رحلة
ـية مع الـعود وبـحـضـور نـخب فـنـيـة واكـاد
وقدم اجللسة الفـنان طالل علي قائال(حتتفل
اكــثـــر من  120 دولــة  بـــالـــيــوم الـــعـــالـــلــمي
للـمـوسـيـقى والـذي يـصادف  21 حزيـران من
ـوسـيقـيـ الشـباب كل عام بـهـدف تشـجيع ا
وسـيقى في مثل هذاا والهواة حيث تـعزف ا
قاهي كون اليوم في الشوارع والـساحات وا
ـوسـيـقى هي هـذا الـيـوم يـعـد اعـتـرافـا بـان ا
جـوهر احلـيـاة ولـغـة الـشـعـوب وغـذاء الروح
وسيقى تخلق جوا من التعاون ماب كذلك ا
ـوسيـقية وتـشجع على راكز ا ؤسسـات وا ا
ــــســـــابـــــقــــات ــــهـــــرجـــــانـــــات وا اقـــــامـــــة ا
ـناسـبة يـقدم لـنا وسـيقـية).مـضيـفا(بـهذه ا ا
وسيقي وعازف العود مهـند الدين  تشكيلة ا

من مـؤلــفـات الــشـريف مــحي الـدين ونــصـيـر
شمـة ومن مـؤلـفـاته  وهـنـاك تـشابـه في هذه
ؤلفات وهي بـعنوان ليت لي جـناح لشريف ا
محي الـدين ولو كـان لي جـناح لـنصـير شـمة
ــــهـــنـــد الــــدين وهـــذا واصـــبح لـي جـــنـــاح 
االســلــوب لــيس ســهال كـــونه مــؤلف يــجــمع
مع تقد مـهند الدين العديد من الـساليدات 
مرثـيـة لصـديقـه الشـاعر مـروان عـادل).والقى
نقيب الفـنان الـعراقيـ جبار جـودي كلمته
مـرحـبـاً بــاحلـضـور الـنـوعـي وتـواصـلـهم مع
تـنـوعـة والـتـكاتف انشـطـة الـنـقـابة الـفـنـيـة ا
عــلى أحــيــاء مــعـــالم األنــشــطــة بــعــد االزمــة
واالنقطاع بسـبب فايروس كورونـا. فيما قدم
مهنـد الدين خالل حـفله عـدة مقطـوعات فـنية
بـروحـيــة دؤوبـة القت اســتـحـســان وإعـجـاب
احلــضـــور.وفي نــهـــايــة احلـــفل ثــمن نـــقــيب
الــفـنــانــ جــهــود الـعــازف ومــنــحه شــهـادة
النقابة التـقديرية اخلاصة تـقديرية وباقة من

وتمت العمـلية بنجـاح وانا اشاهد علي
ارس تـمارين مـخـتلـفة عـلى يد أطـباء
متخصـص باألطراف .. وأبـلغني والد
وعد عودتهم من الهند الى مطار علي 

بغداد الدولي ).  
وتوجه (كـالم النـاس) في الـوقت احملدد
لــلــمــطــار الســتــقـــبــال عــلي  وهــبــطت
الطائرة العراقيـة التي أقلتهم من الهند
 بقينا على مسافـة أمنه منهما ورحبنا
بسالمـة وصـولهـمـا ألرض الوطن  و
نقـلهمـا بواسطـة عجـلة إسعـاف لغرض
حــجــرهم عــشــرة أيـام وأخــذ مــســحـات
رافقة منهم  وفقا لالجراءت الصحية ا
لكورونا  وكـان لفريق الـبرنامج  زيارة
ــقـرر من لــهــمــا عـنــد نــهــايـة احلــجــر ا
الدوائر الـصحيـة .حيث  اللـقاء بعلي
ووالـده وقـدمـنــا لـهـمـا بـاقـة ورد  بـإسم
(الــشــرقـيــة)  لــسالمــته وعـودتـه ألهـله
ومـحبـيه  بـأطـراف صنـاعـية مـتـطورة 
بعدها اجتهنـا جميعا الى بيت علي في
حي اجلـــهـــاد  حـــيث هـــيـــئـــنـــا فـــرقــة

وكـلـفـتـها  75000 دوالر حـسب اتـصالي
بهم واخرهم مستشـفى بالهند). فقال له
مقدم البرنامج : (بـعد عرض حالة ولدك
علي عـلى الـناس اخلـيـرين قرروا مـد يد
الـعــون بـتـحــمل كـلـفــة تـركـيب االطـراف
طلوبة  مع مصاريف السفر بالطائرة ا
واجور الفـندق والطـعام ومن ثم العودة

للعراق).
dH « bŽu

وعمت الـفرحة عـائلـة علي إلنـفراج أزمة
مـــعــــاجلــــة عــــلي  وتــــركـــيـب األطـــراف
االلــكــتـرونــيـة لـه وبـعــد حتــديـد مــوعـد
الــسـفـر لـلــهـنـد جــواً عـبـر مــطـار بـغـداد
الـــدولي  ودع فـــريـق الــبـــرنـــامج عـــلي
ووالـــده وابالغـــهـــمـــا بــــالـــتـــواصل مع
اخلـــالـــدي عـــبـــر الـــصـــوره والـــصـــوت
ـتـبـعـة تـطـور االمـور بـالـهـاتف اجلـوال 
وعن ذلـك يــقــول اخلــالــدي(احلــمــد لــله
كــنت عــلـى إتــصــال دائم مع عــلي وهــو
ـوبايل بـرجـليه..  حـتى جاء يسـتـخدم ا
مـوعد الـعـمـلـية بـتـركـيب تـلك األطراف 

مــوســيـــقى شـــعــبــيـــة .. وعــلـى أنــغــام
ـــوســيــقـى رقص اخــوة عـــلي ووالــده ا
ومحـبـيـة من األقارب واجلـيـران  الذين
كــانــوا مــتــجــمــعـ فـي الــبـيـت وجـرى
حــديث بــ مــقـدم الــبــرنــامج والــشـاب
حـيث قــال عـلي (بــفـضل ــعـافى عــلي  ا
البـاري عز وجـل وبهـمة الـناس اخلـيرة
الـذين ساهـمـوا وسهـلـوا مـهمـة رحـلتي
الــعالجــيــة مـن بــغــداد لــلـــهــنــد  بــعــد
وصــولــنــا لـلــمــسـتــشــفى هـنــاك قــامـوا
بـتـهـيئـة قـوالب خـاصـة وأخـذ قـيـاسات
لــــذراعي  وفـي وقت آخــــر  تـــركــــيب
األطـراف اجلـديــدة وأخـذت أتـمـرن عـلى
احلــركـة  العــتـاد عــلى تـنــاول الـطــعـام
ــاء وفـتح بــاب الــغـرفــة واسـتــخـدام وا
هـــاتـــفي اجلـــوال  بــعـــدهـــا أصـــبــحت
أمــــارس كل شئ دون اإلعــــتـــمــــاد عـــلى
شــخص آخــر يـــعــيــنـــني مــثـــلــمــا كــان
بالـسـابق ). وقـال اخلالـدي لـ(الـزمان) (
ـــديــد الـــعــون نـــشـــكــر كل مـن ســاهم 
لــعالوي وغــيــر حــيــاته  كــانت امــنــيـة

الـعـائــلـة  سـفـر ولـدهم لــلـهـنـد وتـركـيب
أطـراف تـعمل بـالـذبـذبـات  بـفضـل الله
والــنــاس اخلــيــره حتــقــقت أمــنــيـاتــهم
جــمـيــعـاً وسـافــر عـلـي لـلـهــنـد بال أذرع
وعـاد ألهـله ومـحبـيه بـأذرع الـكـتـرونـية
تــعـمل بــاإليــعـاز من الــدمـاغ .. وهــاهـو
ارس حياته بشكل طبيعي عالوي بدأ 
بعد حصوله على تلك األطراف اخلاصة

بالذراع  ).
ودعـــنــا عــلـي وذويه .. وســتــكـــون لــنــا
متابـعة حلالته وكـيفة اسـتخدام ذراعيه
الـصـنـاعـيـة  بـعـد االسـتـمـرار بـتمـارين
ـارسـهـا وهــو يـسـتـخـدم هـذه يـومــيـة 

األطراف .
كادر برنامج (كالم النـاس) لهذه احللقة
ضم :- اإلعــــــداد والـــــتـــــقــــــد : عـــــلي
اخلــالــدي مــديــر الــتــصــويــر ومــخــرج
مـيــداني : عـمــر اجلـابـري الــتـصـويـر :
ــتـابـعــة الـصـحــفـيـة : ســرمـد بـلــيـبل ا
ـونــتـاج : يــاسـر ســعـدون اجلــابــري وا

هاشم.
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رئـيسـة قـسم الصـحـافة في كـلـية االعـالم بجـامـعة بـغداد
حـاضرت بـورشـة تدريـبيـة افتـراضـية عن حتـرير االخـبار
ـسـتمـر بـالتـعـاون مع وحدة ابن اقـامتـهـا وحدة الـتـعلـيم ا
سينا للتعليم االلكتروني في كلية االعالم بجامعة بغداد.
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ـنظـمة الـعربـية ثل الـعراق في ا
للـتربية والثقـافة والعلم (االلكسو)
التـقى السفير التـونسي للحصول
عـــــلى دعـم بالده لــــــلـــــعـــــراق في
االنــتـــخـــابــات لـــرئــاســـة اجملــلس

التنفيذي للمنظمة.
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الشاعـرة السورية صدرت لها عن الهـيئة العامة السورية
للكـتاب مجـموعة شـعرية جـديدة بعـنوان (ماشـطة احلبر)

توسط. تقع في  134 صفحة من القطع ا
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ـهرجان الكـاتب والناشـر العراقي حـضر امس اجلـمعة ا
قام في مدينة هيت. الثقافي والتراثي ا
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قار القـران العراقي نعـته االوساط الدينيـة سائل الله
تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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الروائي االردني يـكرمه ملـتقى الـشارقـة للتـكر الـثقافي
بـدورته اخلـامـسـة مـع شـعـراء اخـرين بـتــنـظـيم من دائـرة
ـركز قـبل با الـثقـافة بـالشـارقة  بـجلـسـة تقـام األربعـاء ا

لكي في عمّان. الثقافي ا

ÍËôbM*« ÕU³

نــقـيب الــفـنــانـ الــعـراقــيـ الــسـابـق ضـيــفـته اخلــمـيس
ـثـقـفـ لـلـحـزب ــاضي الـلـجـنـة الـثـقــافـيـة في مـحـلـيــة ا ا
الشيـوعي العراقي في اصبوحـة لتوقيع كتـابه (انا ونقابة

.( الفنان العراقي
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طرب الـلبنـاني طرح أغنـية جديـدة  بعنـوان (الصاروخ) ا
عـلى قــنـاته عـلى الــيـوتـيــوب كـلـمـات عــادل عـدنـان كـرم

أحلان راي صفدي وتوزيع ناصيف رضا.
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بـدعيـ حيث شـكلت  جلـنة واساتـذتهـا ا
ي عــلي هــادي فــنــيــة  بـــرئــاســة االكـــاد
مبـارك والتـدريسي جالل رحـيم وعدد من
وذلك في اطار الطلـبة من كال الـقسـم  
سعي الكليـة لنشر االبـداع والتحضر في

مدينة احللة.
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شرعت كلية الفـنون اجلميلـة بجامعة بابل
بقسميها التربية الفنية و الفنون التشكيلة
بـاعـادة تــاهـيل وتـزين ســورهـا اخلـارجي
بـــجـــداريـــات حتـــاكي االرث احلـــضـــاري
ــديـنــة بــابل وبــأنــامل طــلــبــتــهـا الــعـريـق 
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ـقـتنـيـات األخـرى). مـعـربا جـمـيع ا
عن شـكـره لـلسـيـد نـزار مـامي الذي
جلب هذه األعـمال معـتبراً أن (هذا
ـسـؤولـيـة جتـاه يـدل عـلى حـسه وا
بـــلــده وهـــو يــعـــيــد لـــلــوزارة هــذه

همة).  األعمال ا
عــلـى صــعــيـــد اخــر رحب الـــوكــيل
األقــــدم لـــوزارة الـــثـــقــــافـــة جـــابـــر
اجلــــابـــري في مـــكــــتـــبهِ بـــاخملـــرج
ـسـرحـي صالح الـقـصب الـثالثـاء ا
تـأطـرت ـاضـي بـجـلـسـة حـواريـة  ا
ـــــحـــــاور ثـــــقـــــافـــــيـــــة وأدبـــــيــــة
أخــاذة.وجتـــاذب الـــطــرفـــان الــدور
ــســرح ــهم لـــلــثــقـــافــة واألدب وا ا
ــســرحــيــة لــقــيـادة والــنــصــوص ا
ـوروث الـثـقافي ـرحـلة وحـمـاية ا ا
ـثـقف الــعـراقي ومـنـاقـشــة هـمـوم ا
الـعـراقـي. وفي خـتـام اجلـلـسـة قـدم
القصب دعوتهِ لطرح اسم اجلابري
عـــلى جـــائـــزة صالح الـــقـــصب في
تــونس واســتــضـــافــتهِ في مــديــنــة
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تـسـلمت وزارة الـثـقـافة والـسـيـاحة
واآلثــار أعــمــاالً فــنــيــة مــتــحــفــيــة
دير بحضور الوزير حسن ناظم وا
الـعـام لــدائـرة الـعالقــات الـثـقــافـيـة
فالح الــعــاني.وتــضــمـنـت األعــمـال
التي  إستـعادتهـا وستضاف الى
ـتحف لـوحتـ فنـيت مقـتنـيات ا
إحـداهمـا عبـارة عن جـدارية بـرونز
للـفنـان (دارا حمه سـعيـد) والثاني
لوحـة لـلفـنان (كـاظم مرشـد) فضالً
عـن بــــــعـض الــــــقـــــــطـع االثــــــريــــــة
سـكوكات الـذهبيـة.وعن األعمال وا
الفـنية قـال ناظم إن (هـذه األعمال
ـتحف في ستـعاد الى مـكانـها في ا
وزارة الـــثــقـــافـــة) مـــشــيـــراً الى أن
(وزارة الـثـقافـة تـلقـت مئـات الـقطع
األثرية وبذلت جهوداً إلستعادتها).
ولـفت الى أن (هـنـاك وعيـاً مـتـزايداً
لــدى الـعـراقـيــ بـضـرورة احلـفـاظ
عــلى تــراثــهـم) داعــيــاً الى (إعــادة

جـمــيع مـجــاالت الـفن الــتـشـكــيـلي
مــوضــحــة ان (األعــمــال تـســلم الى
ــعــارض في دائـرة الــفــنـون قــسم ا
ــقــر وزارة الــثــقـافــة في الــعـامــة 

شارع حيفا من بغداد.

اربـيل إلجــراء لـقـاءات ثـقـافـيـة. الى
ذلـك دعت دائـرة الــفــنـون الــعــامـة 
ـعـرض فني الـفـنـانـ لـلمـشـاركـة 
عن مــجــزرة ســبــايــكــر.وســيــشــمل
ــعـرض الــذي يـحــدد وقـتـه الحـقـاً ا

{ لـــفــــوس اجنـــلـــوس  –وكــاالت -
تـسـتـعــد الـنـجـمـة األمـريـكـيـة أريـانـا
سـتحضرات غراندي إلطالق مـاركة 
الــتــجـمــيل خــاصــة بـهــا وتــتــضـمن
اجملموعة مساحيق للعناية بالبشرة
ات مـرطبة واجلسم والـعطور وكـر
وصابون للـحمام.وكـانت غراندي قد
أطـــلــقـت ســابـــقــاً  6عــطـــور وأبــدت
رغـــبـــتـــهـــا في خـــوض هـــذا اجملــال
والـتوسع في صـنـاعـة اجلمـال.يـذكر
أن أريــانــا إرتـــبــطت مــؤخــراً بــرجل
ـنـاسـبة األعـمـال دالـتـون غـومـيـز.و
عيد األب عايدت والدها وكتبت على
صـــفــحـــتــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي(أحــبك الى
األبد وأقدّر كل حلـظة قضـيناهـا معاً
ــتــنــة لــوجـودك فـي حـيــاتي وأنــا 
وفخورة بـكوني إبـنتك كل يـوم عيد
ســعــيــد). الى ذلك أطــلـت الــراقــصـة
البـرازيلـية لـورديانـا على مـتابـعيـها
بـبـدلـة ذهـبـيـة  بـفـيـديـو نـشـرته في

صــفـحــتــهـا اخلــاصـة
عـلى مــوقع الـتـواصل
اإلجـــــــتــــــــمــــــــاعي
وظــهــرت فــيه وهي
حتــــــــــيـي إحـــــــــدى
نـاسـبات بـإطاللة ا
جذبت فيها األنظار
كــعــادتــهــا وخـطــفت

قلوب الكثـيرين برقصها
ــثـيــر وكـانت احملـتــرف وا
الـتعـلـيـقـات: (روعة مـعـلـمة
رقصك رائع).وكانت لـورديانا
قد شاركت مع متابعـيها فيديو
ظهرت فيه وهي تـرقص بطريقة
عـفــويـة بـرفــقـة صـديـقــتـهـا وسط
الـشـارع وأشـارت في تـعـلـيـقـهـا أن
الــفــيـــديــو صــورته خالل إجــازتــهــا
مؤخـراً وإعـتمـدت بالـفـيديـو إطاللة
كـاجــوال بـاجلـيــنـز وتـركـت شـعـرهـا
مــنـسـدالً عــلى كـتــفـيـهــا بـتـســريـحـة

ناعمة.

تـتــزاحم بـرأسـك أفـكـار ســلـبــيـة جتــنـبـهــا وال تـرهق
ذهنك.رقم احلظ.2

qL(«

ـزيـد من النـجـاح ويكـسبك إخالصك بـالعـمل يـقودك 
حب مديرك.

Ê«eO*«

رتب أمورك وحـدد أولوياتك حتى ال تهدر طاقتك دون
جدوى.

—u¦ «

لـديـك خـطط مـؤجــلـة اســتـعـد لــدراسـتـهــا والـبـدء في
تنفيذها.رقم احلظ .3

»dIF «

تسـيطـر علـيك طـاقة نـشاط وحـيـوية اسـتغـلهـا واجنز
مهامك.رقم احلظ.9

¡«“u'«

ال تهدر طـاقتك أكثر من ذلك اسـترخ وخذ قسطا من
الراحة.

”uI «

.يوم ثق بـإمـكـانـياتـك وقدراتـك وال تلـتـفت لـلـمـحـبـطـ
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

ـاليـة اجتـهد وقم بـعملك تـسعى لـتحسـ أوضاعك ا
.يوم السعد الثالثاء.

Íb'«

تعلـقة بشؤونك اليوم غـير مناسب التـخاذ القـرارات ا
الية.رقم احلظ.8 ا

bÝô«

لديك مـسئـولـيات وأمـور متـعـلقـة بأسـرتك فـكر جـيدا
قبل اتخاذ أي قرار .

Ë«b «

جتنب التـبذير واإلنفاق في غير موضعه وحافظ على
أموالك.

¡«—cF «

شروع جديد توخى احلذر وادرسه تفكر في البدء 
جيدا.

 u(«
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مــرادفـات ومـعــاني الـكــلـمـات
ـشـتــركـة فــيـمـا الـربــاعـيــة وا
بــيــنــهــا بــحـيـث تــسـيــر وفق
اجتـاه الـسـهم. اجـمع حـروف
الــــدوائــــر واقــــرأ الــــكــــلــــمـــة
ـثلـة لـبنـانـية 8 ـطلـوبـة: ( ا

:( حروف من مقطع
 1- اخالص مطلق

 2- يسبق العمل اجلراحي
 3- مقاومة وصد
 4- غير متزوج
 5- طائر مغرد

 6- أنبأ
 7- اعشق
 8- تبعت
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الزهور واألمنيات بالتقدم والعطاء الثر .
وعلى هـامش االحتـفـاليـة حتدث مـهنـد الدين
لـ(الزمان) مهندالـدين عن مشاريعه قائال(لدي
كـتـاب بـعـنـوان الـعـود قـصص واسـرار  هـذا
وسيقى قـامات الشرقيـة وا الكتاب يـتناول ا
الـعـراقـيـة من خالل الـساللم الـتي لم يـتـطـرق
لها احد) واضاف(لدي مـؤلف اخر قيد الطبع
يــتــحــدث عن اعــصـــاب ومــكــونــات الــيــد من
انسجة واوتار بالتـعاون مع طبيب االعصاب
ســرمـــد عــبـــدالــرســـول حــيث جـــمــعـــنــا بــ
وسيـقى واليـد و قدمنـا فعـاليات لم يـتطرق ا
لها احد سابـقا وهو اول منـهاج عربي يجمع
ــوسـيـقى بـ الــتـشـريح الــوظـيــفي لـلــيـد وا
بــحـــيث اصـــبـــحت الــتـــمـــارين الـــريــاضـــيــة
مــوســيــقى).  ومــهــنــد الــدين عــضــو نــقــابــة
مــؤلف كـتــاب (الـعـود الـفــنـانـ الــعـراقــيـ 
قصص واسرار) و تدريسي في معهد الفنون

وسيقى. اجلميلة قسم ا

أريانا غراندي
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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

في عالم الـتسـويق والتـجارة الـيوم يلـمس االفراد عـنايـة خاصة
من الشـركات لـضمـان استـمراريـة جـذبهم والـتعـامل معـهم بيـعاً
. هـناك أساليب وسـياقات كثيـرة تصنع أُسَراً من العالئق وشراءً
بـ الـشـركـات والـزبـائن. هــذه الـتـقـالـيـد اجلـديـدة عـززهـا الـبـيع
االلـكــتــروني في مـعــظم دول الــعـالم فـي حـ ال تــزال الـتــجـارة
االلكـترونيـة في الدول العـربية فـي مستـوياتهـا الدنيـا أو انها في
بـاشر واسـتالم ثمن بعض احلـاالت مجـرد نوع آخـر من البـيع ا

باعة ادة ا ا
ـصـرفـية ـالـيـة وا عـنـد الـتـسـليـم وذلك بـسبـب ضعـف األنظـمـة ا
واعـتـمـادات االفـراد فــيـهـا وهـذا جنـده في الـعـراق إذ سـمـعـنـا
مـعـلـومـات مـوثـقــة عن سـيـاسـيـ يـدفـنــون امـوالـهم الـنـقـديـة في
مـزارعـهم ومـنـازلـهم وقـراهم الـبـعـيـدة بـدل وضـعـهـا في الـبـنوك
والـســبب واضـح في ذلك ولــيس له عـالقـة بــالــثــقــة بــالــبــنـوك او
عدمـها لكن هنـاك عادة للـمواطنـ العاديـ مستـمرة ومتـفشية
ـدخـرات في الــبـيــوت وكـمـا يــقـولـون حتت أيـضــاً في جتـمـيـع ا

اخملدة أضمن.
الالفت انّ خـدمة مـا بـعد الـبـيع التي حتـظى بـاألولويـة في مـجال
ي ال جتد لها طريقاً في بلدنا بالرغم من اننا في التـنافس العا
كل حـكـومـة نـرى عــنـاوين الـتـكـنـوقـراط والـذين عـايـشـوا جتـارب

غربية ناجحة
تـقدم مـن دون ان يفـكروا يـوما في الـتثـقيف عـليـها في العـالم ا
واشـاعـتـها في الـنـظـام احلـياتـي للـنـاس بـالعـراق انـسـجـاما مع
تطـور الزمن. الشركات في الـعالم ترسل للمشـتري رسالة تطلب
فـيـهـا مصـارحـتـهـا عـبـر أسـئـلـة مـحـددة تـلـقى اهـتـمـام احلـلـقات
القـياديـة في الشـركات حـول درجة جنـاح تقد اخلـدمة له وفي
حـاالت كـثـيــرة يـتـصــلـون به ويــحـاولـون تـصــحـيح مــا كـان غـيـر

مناسب للزبائن.
ح نـشتري أية سلعـة ثالجة أو طباخا أو سيـارة يطلبون منك
تـزويـدهم بـوسـيـلـة إلدامـة الصـلـة مـعك. ومـثـلـمـا تـريـد ان تـعرف
أصل السـلعة وفصلهـا عند شرائهـا فإنّ الشركات تـريد متابعة
مصـير سـلعتـها عـندك. ذلك انَّ لـكل حاجـة تاريـخاً في الـتعامل
وليس هـناك شيء سـائب ليـس له ما قـبل وليس له مـا بعـد كما
في العـراق اليوم حيث الوزير يتـبدل كل سنت او اربع سنوات
وال يـعـود الـى مـا كـان مـنـجــزاً أو مـخـطـطـا لـه كـمـا انه ال يـتـرك
خللـفه ما يسـتدل به إال األمور الـعامة ولـعل اجلانبـ ال يسأالن
ـدة مـحددة قـعـد الوزاري  عن شيء وال يـهمـهـما سـوى شـغل ا
حتت خيمة االطمئنان في غياب احلساب بسبب الكتل الساندة.
اعـرف ان تـقــالـيـد احلــيـاة واألســواق والـتـعــامالت ال تـصـنــعـهـا
ـا انـها تـعـلن تـبـنـيـهـا نـهج الـقـطـاع اخلاص احلـكـومـات  لـكن 
والـشركـات واالقـتصـاد احلر وتـرقص مع الـبـنك الدولي في كل
ـراقبة واالعالم منـاسبة  فـإنّ لهـا مسـؤولية عـبر الـتشريـعات وا

سارات اجلديدة واحلفاظ عليها . في  اجتراح ا

ببـهاء لم تعـهده الـصحافـة العراقـية  ظـهرت (الزمـان)  اخلميس
نـصرم   في احتفاليتها بصدور العدد الـ  7000وكـأنها تقول  ا
ـهـنـيتي  وتـعـلـمت أن اكـون مـلـكـة علـى عرش ذاتي  انـا أعـتـز 
متـحديـة  نفسي كي أحـقق أحالمي وال انظر ألحـد  ألن اجلميع

ينظرون لي .   
من حق " الزمـان " ان تفخر بذاتها   وبـداية اقول.. لقد سألني
كثـيرون هل ان تواصلك ومحبتك لصحـيفة "الزمان" ومؤسسها
ــوضـوعي مـوضــوعـيــة ام ذاتــيـة? وكــنت اجـيــبـهـم "ان الـذاتي وا
اخـتـلـط عـنـدي مــسـجال نــسـيــجـا واحـدا مــوحـداً   فــفي خـانـة
"الذاتـية" اتكأت مستريحة صـورة احملبة والتواصل مع مؤسسها
ـتــابـعـة ــسـافــات عن ا االســتـاذ ســعـد الــبـزاز الــذي لم تـبــعـده ا
والسـؤال واحلال نـفسه مع صـديق عمـري د. احمـد عبـداجمليد
رئيس حتـريـر طـبـعـة العـراق الـذي ذابت في سـني عالقـتـنا ذات
ــاضـيـات عــبـارة "الـسـراء والــضـراء" واصـبح الـعـقــود االربـعـة ا
الــتــواصل شــبـه الـيــومـي بـيــنــنــا عــنــوانــا يــعــرفه الــصــحــفــيـون

واالصدقاء!
ــوضـــوعــيـــة" فــحــال امـــا "ا
مـهني يستحق االشارة اليه
فـقد وجدتُ ان االعالم الذي
اســـــسه الـــــبــــزاز يـــــعــــتــــز
بـاجلـذور الـثـقـافـيـة الـعـربـيـة
واالنــســانــيــة في مــســارهـا
ويسـعى لتنـميتهـا وحتديثها
ويـؤمن بـحــريـة اإلنـسـان في
الـتفـكـير والـتعـبـير واالطالع
ويـدافع عنها ويحترم الرأي
اآلخــر ويــبــحث عــنه ويــرى
في احلـوار وسيلـة الستيالد

األفكار وتنميتها.
لــقــد ادركـت " الــزمــان " ان
ــضي الى اخلـلف لـذلك لم تـدر الــصـمت يـتـحـرك اسـرع حـ 
رأسـها الى اخللف ابداً وظل طودهـا االعالمي شامخاً الى امام
 يـسـيـر جـنـبـا الى جـنب مع مـسـؤولـيـة الـتـطـور الـذي بـات سـمة
رئيـسة لها  لم جتامل على حساب احلقيقة ألنها تعرف ان ذلك
ـتـلـقي او الـقار االمـر مـذمـومـاً ويـحـدث شـرخـا في عالقـته بـا

ويخل بـتـوازن التـقـييم بـاعـتبـار ان االعالم سـلطـة رابـعة وهي ال
تسـاوي ب الفعل الرصـ في بناء اجملتمع والـفعل الهادم لقيم
شـهـد الـعام ـسـاواة هـنـا يعـد ظـلـما صـريـحـا يـربك ا احلـيـاة فا

ختلف تخصصاتها. للمؤسسات 
هنية عُرفت " الزمان " بوعيها االعالمي   ان كل في مسـارتها ا
مـادة مـنـشـورة تــعـرف مـوضـعـهـا وكل نـقــطـة  كل فـاصـلـة تـعي
ـسارات  ـرسـوم لـها... فـبـقيت هـذه  ا دورها وتـأخـذ مكـانـها ا

بكل شجنها وألوانها لغة اعالمية صادقة مترفة اجلمال.
ـرء طـروحـات "الـزمـان" تـبـرز امـامه صـورة مـتـألـقة حـ يـطـالع ا
ـبـالـغـة لـلـمـهـنــيـة حـيث اسـالـيـب االعالم الـراقي الـبـعـيــد عن ا
شعـارهـا ابراز احلـقيـقـة دون الغـوص في دهـاليـز االثـارة فيـها
آراء شـتـى تــنـاقـش مــخــتـلـف مــسـائـل احلــيـاة... فــهـي تـرى ان
الـصـحـافـة ضـرورة حــيـاتـيـة ونـفـسـيــة لـلـمـواطن وارقى اشـكـال
الـتـعبـيـر عن عـمق الذات الـبـشريـة  هي الـسـمو والـرفـعة وفـيـها
ومنـها يـكمن الـدخول الى ملـكوت الـبنـاء والرقي واجلـمال بـعيدا
ـهـنـية عـن اسفـاف الـواقع واشـكالـيـاته وكـأنهـا رسـمت بـرؤاها ا
تفـاصـيل وطن زرع في مـتـابعـيه زهـور مـحـبة في بـسـاتـ إبداع

وواحات عواطف.
لـقـد وضـعت  " الــزمـان " طـوال اعـدادهـا الـ (   ( 7000اشـارات
منع مـرور للطائفية واالثنيـة والنوازع واالهداف الشخصية التي
تتـعارض مع مـصلحـة اجملتمع وتـأكيـدها على ضـرورة االصغاء
لـلــرأي اخملـتـلـف وأخـذه لـيس عــلى مـحــمل الـتـجــريح بل عـلى
نطق عـلمي واالبـداع في تواصلـها  عمل سـلح  محـمل النقـد ا
معـروف يفرض وجود طرف آخر لـلتلقي.. وهذه حـالة تفردت بها
في جـو االعالم.. وقد رفـضت ان يـكون االعالم جـسدا بال روح
ولم يشـتتـها الـصمت ويبـعثـرها اخلـوف رغم السـنوات الـعجاف
ـغادرة الى كهوف األمان او اجللوس التي ارغـمت كثيرين على ا
ب حـيطان احلراسة فبقت نظريتها االعالمية ترضع من شمس
شيـئة الله الطـبيعـة حليب الـشجاعـة واالرادة مؤمنـة بالقـدر و

واعلنت رهانها على محبة القراء وفازت بالرهان.
ـهـنـيـة االعـالمـيـة الـتي سـعت الى تـكـريـسـهـا " الـزمـان "  ال ان ا
حـدود لهـا.. والـكـلمـة عـندهـا بـعـبقـريـة بنـائـهـا وعظـمـة محـتـواها
قـادرة عـلى الـتـعـبـيـر عن احلـالة االنـسـانـيـة خـارج حـدود الـزمان
ـكـان لـكـونــهـا اصـيـلـة وحـديـثــة في ذات الـوقت. .والـصـحـافـة وا
احلـقـة هي الـنـسغ الـذي يبـقي شـجـرة اجملـتـمع يانـعـة وبـدونـها
جتف وتـصــبح حــطــبــاً وهي الــتي تــعـطـي الـطــراوة والــنــضـارة
واحلـيـاة لـشـجـر الـناس... هي الـثـقـافـة اجملـتـمـعـيـة التـي تضيء

ناعة واحلصانة. وتخلق ا
أهـنئ " الزمان " في عـيد اصدارها الـ   7000وكم كـان بودي ان
كـرس لهـذا العـيد  تظـهر كـلمـتي في عـدد االربعـاء ا
ـثله لكـن قنـاعـتي ان االحـتـفال مـسـتـمـر  ولم 
وقت وزمـان   فصحيفتـنا االصيلة  هي التي
تـبــقـيـنــا حـراســاً لـلـحــلم والـثــوابت واحلـقـوق
الـــتــاريــخــيــة وهـي الــتي تــمــيـــزنــا عن بــاقي

اخمللوقات وهي الذاكرة والفعل واحملرك !
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اجلـريدة كـما يـجب ان نحـيي بهذه
ـنـاسبـة الـعامـلـ احلالـيـ فيـها ا
في مــقــدمــتــهم عــمــيــدة صــحـفــيي
اجلــريــدة الــسـت  الــفــاضــلــة نـدى
شــــوكت ومــــديـــر االدارة اجلــــديـــد
الــنـاقـد واالعالمي االسـتـاذ حـمـدي
الــعـطـار (ابــواحـســان) ومـسـؤولي
الـــصــفـــحــة الـــريــاضـــيــة د.عـــمــار
واالســـتـــاذ عـــلي كـــاظم واالســـتــاذ
اشــــــــرف  واالســـــــــتــــــــاذ ســــــــاري
والـصـحـفـيـة الـشابـة خـلـود مـحـمد
مــعـتـذرا جــدا وبـشـدة عــمن فـاتـني
سـهوا ذكـر اسمائـهم وهم بالتـأكيد
من احـبـتـنـا واخـيـرا نـقـول كـل عام
وعراقنا العظيم واهله الكرام بألف
ألف ألـف خيـر وزمانـنا الـغالـية في
ـــاء وأزدهــار وتــطــور وتــقــدم ان

شاء الله.

قـــلـــيال بـــدء مـن حـــارس اجلـــريــدة
الـــبــنـــغـــالي الــبـــشـــوش (بــشـــيــر)
ومـرورا بكادرها الصحفي الصغير
وانـتهاء برئيس حتريرها االعالمي
الـــراقي الـــبـــروفـــيــســـور د.احـــمــد
ـفتـوح القلب عـبداجملـيد(ابـو رنا) ا
والــبـاب الســتـقــبـال كل الــنـاس في
غـرفتة كرئيس حترير اجلريدة بكل
بـشاشـة وترحـيب وتقـدير وضـيافة
ـة  واليـجب ان انـسى فـي هذه كـر
ن الـعـجـالـة  االشادة بـالـراحـل 
خـدموا  هذه اجلـريدة بكل اخالص
ـــرحــومـــ بــأذن آلــلـه االســاتــذة ا
صـبـاح عـبـدالـغـفـور اخلـالـدي (ابـو
نــور) ســكــرتــيــر حتــريــر اجلــريـدة
االسـبق واالسـتـاذ مـنـذر أبـو سيف
ـــفـــرجي مـــديـــر االدارة الــســـابق ا
والــسـيــد كـاظم دوحي مـن مـوظـفي

ـهــنــدسـ الــعــراقـيــةواالطــبــاء وا
ــوســـيــقــيــ والــتـــشــكــيــلــيــ وا
ــســرح والـــريــاضــيـــ ورجــاالت ا
والـسـيـنـمـا والـعـمـارة واالعالمـي
الـذين يرفـدون تطـوعا ودون مـقابل
ـقراطي بأخر نـبر الد مـادي هذا ا
مـعطيات ابداعـهم في تخصصاتهم
اخملـتـلـفة وازيـدكم في الـشـعر بـيـتا
حــ اقــول ان اجلـريــدة لم تـقــصـر
بدع اوتـتخلف البتـة عن تكر ا
مـن كـــتـــاب اجلــــريـــدة او الـــرمـــوز
الــثـقــافــيـة الــعـراقــيــة عـنــد صـدور
ا ابـداعـاتـهم الـكـتابـيـة اجلـديـدة 
يــتـرك االثــر اجلـمــيل في نـفــوسـهم
وال اذيـع سـرا حـ اقــول بـأن هـذه
اجلــريـدة الــذائـعــة تـقـوم بــكل هـذا
االجنــاز االعـالمي الــكــبــيــر بــكــادر
اليــتـجـاوز اصـابع الـيـدين او اكـثـر

واالطـيـاف الوطـنيـة امـثال االسـتاذ
ـيــراني ســكـرتــيـر احلـزب فــاضل ا
ـــقــــراطي ووزيـــر الـــثـــقـــافـــة الـــد
الــعـراقـي االسـبق  االســتـاذ فــريـاد
راونــــدوزي مـن قــــيــــادات االحتـــاد
ــنـاضل الــوطــني الـكــردسـتــاني وا
ـعروف االستـاذ د. مبدر الـعروبي ا
الــويس وسـمــاحـة الــسـيــد حـسـ
مــــــحــــــمــــــد هـــــادي الــــــصــــــدر من
ـعـتـدلـة الـشـخـصـيـات االسالمـيـة ا
والــدكـتــور  عـبـداحلــسـ شــعـبـان
ـنـاضـلـة الـشـخـصـيـة  الـيـسـاريـة ا
ـعـروفـة واخلـبـبـراءاالقـتـصـاديـ ا
ــعـروفــ بـاسـم انـطــوان ومـاجـد ا
الـــصــوري وغـــيــرهـم   عالوة عــلى
ـئـات   من مـشاهـير الـعـشرات بل ا
ـــؤرخـــ االدبـــاء والـــفـــنـــانـــ وا
واســـــــــاتـــــــــذة اجلـــــــــامـــــــــعـــــــــات

لــيـــست قــلــيــلـــة  فــاحتــة صــدرهــا
وصـفحاتها لكل مبدع  متميز ولكل
صــــاحب قــــلم مــــخـــلـص  صـــاحب
قـــضــيــة  ورأي حــر دون تـــفــضــيل
اودعـم راي او جـــمــاعـــة عـــلى رأي
غــيـرهـا فـهي مــقـبـولـة تــمـامـا عـنـد
قـطـاع واع كـبيـر من الـناس كـونـها
فــعال جــريــدة مــســتــقــلــة مــشــرعـة
االبـواب الستقبال كل االراء البناءة
لـــدعم الــوحــدة الـــوطــنــيـــة وبــنــاء
الـــعــــراق اجلـــديـــد عـــراق احملـــبـــة
والــتــاريخ والــتــاخي غــيــر غــاضـة
الـطـرف عن نـقـد نـظـام احملـاصـصة
الـــــبــــغـــــيض وكـــــشف الـــــفــــســــاد
فيد ان اذكر ـفسدين ولعـل من ا وا
ن  هـنـا بـعض االسـماء الـكـبـيرة 
ـثـال يــكـتـبـون فـيـهـا عــلى سـبـيل ا
لــلـحــصـر من مــخـتـلـف االجتـاهـات

انـها جربدة مستقـلة وطنية عراقية
جـامعة يقرؤها اجلميع من مختلف
االعـمـار واالفكـار تـلتـزم احلـياد في
طـروحاتهـا ورؤاها لكنـها التغمض
عـينيها لتأشـير الباطل للتصدي له
وتـصـحيـحه التـهادن والتـساوم وال
صلحة تـقترب من اصحاب الـقرار 
ـا خــاصـة او انــتـفــاع شـخــصى ا
لــتـعـديل مـسـار مـخــطئ ولـتـحـقـيق
مــصـلـحــة عـامــةاو دفع مـظـلــومـيـة
مــــواطن  اوالــــدفـــاع عـن احـــقــــيـــة
مــجـــامــيع مــغــبـــونــة في نــيل حق
مـضــيع من حـقـوقـهـا وهـكـذا كـانت
هــذه اجلـريـدة ونـهـجــهـا مـذ تـبـنى
الــــقـــاص والـــصـــحــــفي واالعالمي
ـبـدع االسـتـاذ  سـعد والـسـيـاسي ا
الـبـزاز اصـدارهـا عـلى مـسـؤولـيـته
ومـن جـيــبه اخلــاص قــبل ســنـوات
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تـلـقت (الـزمـان) بـاقـة جـديـدة من
ـنـاسـبة الـتـهاني والـتـبـريـكات 
صدور الـعدد سـبعة االف  وسط
ـــواصـــلـــة االبــداع تـــمــنـــيـــات 
والـتـألق السـرة الـصـحـيفـة وهي
ـــســـيــر نـــحــو عـــقــود تــواصل ا
مـفـعــمـة بـاالمل  مـتــحـدين بـذلك
الظروف الـقاهـرة التي تواجـهها
ستقلة برغم الصحف الوطنيـة ا
نغصات والظروف االقتصادية ا
احلـرجة  الـتي اثـبـتت (الـزمـان)
طــوال هـــذه الــســـنــوات بـــأنــهــا
مدرسـة حامـلة مـعها االمـل لتطل
بعـطائـها وشعـائهـا الفـكري على
قــرائــهــا ومــثــقـفــيــهــا . وكــتــبت
ــيــة رســالــة احلــسن في االكــاد
صفحـة (الزمـان) على (فيـسبوك)
ـنــاســبــة االحــتــفـال امس انـه (
بصـدور العدد 7000 من صحـيفة
اتقـدم بـخالص (الـزمان) الـغـراء 
الــتـهــاني والـتــبـريــكـات لــرئـيس
ــــســـتـــقل مـــجـــمــــوعـــة االعالم ا
األســتـاذ ســعـد الــبـزاز  وهــيـئـة
مــتــمــنــيــة الــنــجـاح الــتــحــريــر 
والـتـفـوق لـهـذا الـصـرح الـثقـافي
الـعـمالق  وأن يـقـدرنا الـله عـلى
خدمـة اجملـتـمع من خالل الكـلـمة
احلرة الـتي وجدت انـا شخـصيا
ـنـاسب لـها بـ عـائـلتي ـكان ا ا
الــثــانــيــة فـي هــذة الــصــحــيــفــة
عطاء من خالل الدعم والتقدير ا
ــــســـــته في واالحــــتــــرام الــــذي 
الــتـعــامل الـراقي من قــبل هــيـئـة

الـــتـــحـــريـــر) واضـــافت انه (من
دواعي سـروري ان اكـون عـضـوا
الـتي تـمثل مـنـبر في الـصحـيـفة 
الـكـلمـة احلـرة الـراقيـة ومـتـنفس
فــقــد كــانت الــزمـان الــعــراقــيـ 
ا حتـمله سبـاقـة في نقل اخلـبـر 
فـكانت األولى ب من مصداقـية 

الـصـحف العـراقـيـة دون مـنازع 
فـالف حتـية حب واحـتـرام لـقـائد
ــــؤســـــســــة اإلعالمـــــيــــة هـــــذه ا
الشامخة) بدوره  قدم الصحفي
جــواد كــاظـم عــطـــيــة الــتـــهــاني
(لالسـتـاذ سـعـد واسـرة ورئـاسـة
ناسـبة عيد حترير الـصحيفـة 
ـوفقـية والـسداد اصدارهـا  مع ا
ودوام الــتـــألق والــنــجــاح بــاذنه

تعالى). 
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وكــتب الـــصـــحــفـي ســعـــد امــ
(نـبـارك لـرئـيس حتـريـر الـدكـتور
اصدار الـعدد أحمـد عبـد أجمليـد 
ــثل الـــذهــبي  والســـيـــمــا انـه 
اشراقة المعه في عـالم الصحافة
الـتي جتـســد رسـوخ الـقـلم احلـر
والضمير الوطني خلدمة العراق
فـتهـانـيـنا وشـعـبه احلـر الـكر 
السرة اجلريـدة الذين لم يبـخلوا
ـتمـيزه لـتكون عن بذل اجلـهود ا
(الزمـان) لـكل زمان). من جـانبه 
ــــشـــعـل (اهـــنئ قـــال خــــلـــدون ا
ـنـاسـبـة وحـفظ اجلـريـدة بـهـذه ا
الــلـه اســرة (الــزمــان) وكــتــابــهـا
وعـشــاقـهـا  فــفي الـتــسـعــيـنـات
عندمـا درسنـا الصحـافة ابلـغونا

ان الـصحف سـتـنـتهي وسـيـكون
للـقـنوات الـتلـفازيـة حصـة االسد
اال ـتـلقي  تـابع وا لـلمـشـاهـد وا
ـــعـــادلـــة ان (الـــزمـــان) قـــلـــبت ا
فـتـحيـاتـنـا لـلبـزاز وعـبـد اجملـيد
ــديــرة الـتــحـريــر نــدى شـوكت و
ومـــديـــر الــقـــسـم الـــفــنـي كـــمــال
مــصـطــفى ولالسـرة الــصـحــفـيـة
ــنــاســبـــة الــعــزيــزة عــلى هــذه ا
قـلــوبـنـا). ورأى مـحــمـد سـعـدون
السباهي (الـزمان كانت ومازالت
اهم صــحـيـفـة عـراقــيـة واكـثـرهـا
حـضورا قـبل الـتـحريـر وبـعده..
كــــان لي حـــــضــــور واسـع عــــلى
صفـحـاتهـا من عـمان إلى بـغداد.
فــتـحـيــاتي الـصــادقـة لـلــزمـيـلـ
الـعـزيـزين الـبـزاز وعـبـد اجملـيد
ولــكل من عــمل فـيــهـا مــحـررا او
فــنـــيــا). وعـــد الـــصــحـــفي كــر
احلـمــداني (الـزمــان) بـ (الـزهـور
الـتي تـبــتـسم مع اشـراقـة وجـوه
طــيـبــة تـعــمل لـيـل نـهــار بـصـدق
ــشــاعــر لــتــوثــيق الــصــلـه بـ ا
صاحبـة اجلاللة والـشعب باقالم
حرة رصيـنه مع اطيب التـمنيات
لـهـذا اجلـمع الـطـيب). كـمـا بـارك
الصحفي نوفل اخلفاجي (السرة
صدور الـعـــــــدد 7000 (الزمـان) 
 مـــتــمـــنـــيــا الـــسالمـــة والـــقــوة
ـــــطــــــاولـــــة في والــــــصـــــبـــــر وا
اصـدارهـا). وهـنـأ الـكـاتب سـنان
الـــشـــقــــاقي (الـــزمــــان) ورئـــيس
التحـرير عبـد اجمليد وسـكرتارية
التـحريـر وكل مالكـها والـعامـل

اجلـنـود اجملـهـول الـذين فـيـهـا 
يــســاعـدونــا عــلى الــوصـول الى
ـنــجـز الــضـخم والزال في هــذا ا
ـسيـرة خطـوات مـقبـلـة وافضل ا
ان شـــاء الـــله) وتـــابع ان (هـــذا
العدد لـيس بالشيء الـه . فهي
عـــلى نـــحــو اكـــثــر من 20 عــامــا

بحسـاب األيام لـكنهـا تعني أالف
ـقــاالت وماليـ األفـكــار وأالف ا
شاعر احلروف وبحر هائل من ا
وكم كــــبـــيــــر جـــداً مـن االحـــداث
احـتـوتـهـا في طـيـاتـهـا صـفـحات
ـعـلـقـة اجلـريـدة .. تـلك اجلـنـان ا
فـي صـــدر الــصـــحـــافـــة واألعالم

الـعـراقي والـعـربي) مـشـيـرا الى
ان (اجلــريــدة قــد تــفـضــلت عــليّ
وعـلى كـثيـر من الـكـتـاب واألدباء
ــثـقــفـ والــهـواة والــشـعــراء وا
وفـتـحت بــفـسح اجملـال لــلـنـشــر 
لهم كوة يـصلـون من خاللها الى
الـنـاس وكـانت لـهم بـاب يـلـجـون

مـــنـــهـــا الـى عـــالم الـــصـــحـــافـــة
واألعالم  فـــــشــــكــــرا لـــــكم والف
مــبـــارك والى مــزيــد من الــتــقــدم
واألزدهار). وبارك الكـاتب محمد
اجلــواد اجلــبــوري لـ (الــزمـان) 
ـســتـمــر لـصـوت هــذا الـنــجـاح ا

احلق . 
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بدعة التي تكتب فيها. ا
وصــلت الــزمــان إلى عـدد . 7000وهـذا
يـعـني سـنـوات مـن االصـرار والـعـراقـيـة
الـــعــريــقـــة في الــعــمـل احلــقــيـــقي الــتي
أوجــدت لــنــا تـــوازنــا فــكــريــا وثــقــافــيــا
نـحـتــاجه جـمــيـعـا في زمن
الـوهم الــذي كـلـمــا أقـتـرب
مـن حــافــة وجـــود الــزمــان
كلـمـا تالشى بفـعل االبـهار

الذي هي فيه .
اجــــــمـل مـــــا فـي الــــــزمـــــان

ادارتها الرصينة
وابــــــدع مــــــا فـي الــــــزمــــــان

تجدد بحرفيته. تاريخها ا
واثمن مـا في الزمـان  كلـمات
تــنـطــلق من احلــقـيــقـة وتــعـود

إليها.

االوضـــاع الـــكـــارثـــيـــة واالزمـــات الـــتي
عاشها مجتمعنا.

كـثـيـرا مـا سـالت نـفـسي ...كـيف تـقـاوم
ـمـيـز في الـزمـان وحتـقق اسـتـمـرارهـا ا

مــســاحــة عــجــزت
اغـــلب الـــصـــحف
عـن مـــجـــاراتـــهـــا

فيها ?
واعــــــــود الجـــــــد
اجـوبة عـدة تـبدأ
مـن ثــــــــــــبـــــــــــات
كـــــــــــــادرهـــــــــــــا
واحـــــــــــتــــــــــرام
ادارتـــــــــــهـــــــــــا
لــوجـودهم إلى
تنـوع كتاباتها
واألســــــــمـــــــاء

ـعـلومـاتي والنـزال باألسـلحـة وااليادي ا
ــغـيـبــة والـلـهـاث واالكـاذيـب واحلـقـائق ا
وراء حرية احلـرف احلقيقي وكثير كثير
ــا شــوه ارصــفــتــنــا من مــطــبــوعـات  
احـتــاجت لـسـنــوات حـتى تــنـجــلي غـمـة
الشـتات االعالمي وتـصل بالـقارىء إلى

صدق االقتناء للصحيفة الرصينة.
حــضـرت الـزمـان بـقـوتــهـا الـتي لم تـأفل
يومـا والـتي سـاهمت بـتـخلـيـصـنا تـبـاعا
من صحـافة االرصفـة التي اهانت مـهنة
االعـالم واسـاءت لــكــتــابــهـا بــطــريــقـة ال

تغتفر.
ا الـزمان ال تدري أنها اعـادت لثقافة ر
الـصــحف هــيــبـتــهــا وهي تــشـد من ازر
وهـنهـا وتدفع بقـوة مهـنيـتها عـجلـة ثبات
إيـجـاد صـحـيـفـة يـوميـة إلـى األمام دون
تــراجع وهــذا مــا يــحـسـب لـهــا رغم كل

قبل أن يـصدر عددها األول من بغداد '
كــنــا نــعـرف " الــزمــان" ونــحن نــتــسـقط
اخــبــارهــا قــبل  2003بـــصــوت هــامس
خـوف  تـسرب اهـتمـامنـا بهـا إلى االخر
..واآلخـر هـنـا هـو من نـعـرف وال نـعـرف
ن هـم حــــولــــنــــا فـي اروقــــة الــــعــــمل

االعالمي..
وفـجـاة حــدث الـزلـزال وتــغـيـر كل شيء
وتـهــيـأت " الــزمـان" لــلـصــدور ...زرتـهـا
ـوسـوعي حـمـيد رفقـة الـكـبـيـر الـراحل ا
ـميـز األستاذ ـهني ا ـطبـعي والتـقيت ا ا
أحـمـد عـبـد اجملـيـد ثم صـاحب االمـتـياز
األسـتاذ سـعـد الـبـزاز بعـد أن افـتـقـدناه

لعقدين أو أكثر.
صــدرت الـــزمـــان وتــخـــطت الـــصـــعــاب
واالشـــتـــبــــاك. االعالمي والـــضـــوضـــاء
الـــورقي والـــصـــخب الـــصــوتـي والــتـــيه
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اقام قسم االعالم الرقمي في كلية
ــنـــصـــور اجلــامـــعـــة الـــثالثــاء ا
ناسبة احتفاال لتكر  21 طالبا 
اول نـــــشـــــر صـــــحــــــفي لـــــهـم في
الصحف احملـليـة بحـضور نـخبة

. ي واالعالمي من االكاد
وتصدرت صحيفـة (الزمان) قائمة
الــصــحف االكــثــر نــشــرا لــطــلــبـة
وضـوعات الكـليـة فقـد بلغ عـدد ا
ـــنــشـــورة في الـــصـــحـــيـــفــة 16 ا
مـوضــوعــا مـابــ خــبـر وتــقــريـر
وحتـقــيق وحـوار صــحـفي فــيـمـا
ركز الثاني حلت جريدة العـالم با

برصيد 10 موضوعات.
وألــقـــيت عـــدد من الـــكــلـــمــات في
احلـفل الـذي اقــيم بـرعـايــة عـمـيـد
الكلية  عبد الـستار شاكر سلمان
حتــدث فــيــهــا الـــصــحــفــيــون عن
ذكـريــاتـهم مع اول نــشـر صــحـفي
لـــهم  وهـم كل من هــــاشم حـــسن
الـــتــــمـــيــــمي وطه جــــزاع وزيـــد
احللي وعـبد الـستـار البيـضاني
وامــــــصــــــطــــــفى عــــــلـي شالل اذ
استذكروا حكايات شيقة عاشوها
في بالط صـــاحــــبـــة اجلاللـــة عن

حقب زمنية مختلفة.
بـعـدهــا حتـدث طـلــبـة الـكــلـيـة عن
جتـربــتـهم في اول نــشـر صــحـفي

لهم في الصـحف احملليـة وجريدة
نصور التي تصدر عن الكلية. ا
وقـالت الــطــالـبــة ســحـر سالم ان
(جتربـتـهـا في اجنـاز اول حتـقيق
صحـفي ( اشعـارات اخر الـليل ..
زائــر ثــقـــيل في الـــوقت اخلــطــأ )
الــذي نــشــر في  جــريــدة الــزمـان
كــانت شــيـــقــة وتــعــلـــمت مــنــهــا
الكثير كونهـا اتاحت لها التعرف

على سياقات العمل الصحفي).
فــيــمــا اشــارت الـــطــالــبــة فــواطم
الــنــاهض الى ان (اول مــوضــوع
لهـا كـان بـعنـوان ( الـنـقل اخلاص
.. مهـنـة بال ضوابط ) الـذي نـشر
في جريـدة الـعـالم وقد واجـهـتـها
صاعب في تأم اجراء عدد من ا
ـســؤولـ ـقــابالت مع بــعض ا ا

ـــصــاعب  تــذلـــيــلــهــا لــكن كل ا
وجتـاوزهـا بـاالصرار عـلـى اكـمال

وضوع). ا
واوضح الطـالب يـوسف الـفارس
ــتـعـة وهـو يــتـلـقى انه (احس بـا
التـهانـي بنـشر حـواره في جـريدة
ـــنــتـــخب ــنـــصـــور مع مـــدرب ا ا
الــوطـــني بــكـــرة الــقــدم الـــســابق
اجلنـرال بـاسم قاسم مـشـيرا الى
ان هذا احلوار جعـله يضع قدميه
على السكـة الصحـيحة لـلسير في

تاعب). رحاب مهنة ا

طاب صباحك اخي و صديقي
مــــقـــال ســــعــــد الــــبـــزاز...صــــعق
مـــــدو...وسط تـــــخـــــاذل و خــــوف
ا تـعني قـيمة وجحـود... رائع...
و جـمـال ودقـة و عـمق االحـسـاس
بـــالـــروعـــة.. مـــقـــال يـــتـــنـــشل كل
مصـائب ما تـعاني من انـتكـاسات
و ازمـات وانـهـيـارات مـتـوصـلة...
ــــقـــال ويـــؤشــــر بــــنـــا (واعــــني ا
تزن..الصعـقة) نحو ما يجب ان ا

دنية .. تكون احلياة ا
-درس في متانة الوعي

ا -قسوة جبارة..وعنـيدة وفائقة 
حصل و يحصل...

- مـــــقـــــال .. زلـــــزال بـــــحـــــوافـــــر
حتـــريض.. و عــــلـــو تـــشــــخـــيص

وتمحيص ..مهذب و قاس...
احلقيقة تخجل الشيطان..كما قال

ذلك شكسبير العظيم
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