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وجـه رئــــيس حــــكـــــومــــة اقــــلــــيم
كـــردســـتــان مـــســـرور الـــبــارزاني
الـوزارات  بـبذل قـصـارى جهـدها
العــادة تـنـظــيم االيـرادات وتـأمـ
. وقال بـيان تلقته ـوظف رواتب ا
(الــــزمــــان) امـس ان (الــــبــــارزاني
تـــرأس اجــتـــمــاعـــا جملــلس وزراء
االقــلــيم بــحــضــور نــائــبـه قــوبـاد
الـطالـباني  نـاقش خالله اجلـهود
الــتي تــبــذلــهــا احلــكــومــة إلعـادة
تـنظـيم اإليرادات الـداخلـية بـهدف
ـوظـفـ واالرتـقاء تـأمـ رواتب ا
( ـقـدمـة لـلـمـواطـنـ بـاخلـدمـات ا
داعـيـاً الوزارات إلى (الـتـعاون في
هــذا الــصــدد) وشــدد الــبــارزاني
عــلى (ضـرورة تــنـفــيـذ اإلجـراءات
ـــتـــخـــذة من قـــبل االحـــتـــرازيـــة ا
ـكـافـحـة كـورونـا الـلـجـنـة الـعـلـيـا 
ــعـيـشـيـة ــا يـراعي الـظـروف ا و
لــــلـــمـــواطــــنـــ واحلـــفــــاظ عـــلى
سـالمـتـهم) مــثــنـيــا عـلى (جــهـود
الكات وزارة الـصحة واألطـباء وا

الــصـحــيــة في مـواجــهـة كــورونـا
ودعـم بـرنــامـج الــطـوار الــتــابع
لــــلـــوزارة وإجـــراءات الــــلـــجـــنـــة
الـعلـيا) مـطـالبـا اجملتـمع الدولي
بـ(مــســاعــدة االقــلــيم فـي تــوفــيـر
ــــواطـــني) وقـــدم الــــلـــقــــاحـــات 
الـــبـــارزاني (مـــقــتـــرحـــاً يـــقــضي
بــتـحـويل كل من قـضـاءي سـوران
( وزاخـو إلى إدارتـ مـسـتـقـلـت
وأشــــار إلى أن (ســــوران وزاخـــو
مــنـطـقــتـان كـبــيـرتـان ومــهـمـتـان
وحتـــــويـــــلـــــهــــمـــــا إلـى إدارتــــ
مــسـتـقــلـتـ سـيــقـدم الـكــثـيـر من
( ـنـطـقـت الـتـسـهـيالت ألهـالـي ا
واوضـح الـبـيـان ان (مــجـلس قـرر
ـــوافـــقــة عـــلى إنـــشـــاء إدارتــ ا
مــسـتــقـلــتـ فـي سـوران وزاخـو
و تــــوجـــيه وزارة الــــداخـــلـــيـــة
ــــعـــنــــيــــة األخـــرى والــــوزارات ا
بـــاتــخــاذ مــا يـــلــزم من إجــراءات
قــانــونـيــة وإداريــة لـتــنــفـيــذ هـذا
القرار) ومضى الى الى القول ان
(اجملــلس نــاقش ظــاهــرة  حــيـازة
رخص  حـيث اكد الـسالح غيـر ا

طارات ياه وا الـعراق في مجـاالت ا
والـــغــاز الــطــبــيــعي  وكـــذلك بــحث
مـشـاريع الـطـاقة الـنـظـيـفة والسـيـما
الـطاقـة الشمـسية لـتولـيد الكـهرباء)
وشـدد الـكاظـمي على (أهـمـية تـنمـية
الــتــعــاون مع الــبـنـك الـدولـي وسـبل
تــطـويــره وحث عــلى سـرعــة صـرف
ــتـــوفــرة أكـــثـــر من مــلـــيـــار دوالر ا
كــقـروض لـلـبـنك لــدعم احلـكـومـة في
مــشــاريـع جــاهــزة لــلــتــنــفــيــذ داخل
الـعراق). كما الـتقى الكاظـمي منتدى
رجـــال األعـــمـــال وغــرفـــة الـــتـــجــارة
األمـريـكيـة. وقال ان (احلـكومـة قامت
بــإجـراءات جـريــئـة نــحـو إصالحـات
حـقيـقية في االقـتصاد أهـمها تـعزيز
صرفي  نشاط االئتمان في القطاع ا
ـــعـــاجلــة ضـــعف الـــبــنى وبـــدأنــا 
ـوازنـة الــتـحــتـيـة بــرغم من عـجــز ا
وذلـك عن طريق تـشجـيع استـثمارات
الــقــطــاع اخلــاص) مــشــيــرا الى ان
(احلــكــومــة طــرحت مــشــاريع طــاقـة
نـظيـفة عن طـريق مـناقـصة تـنافـسية
وشــفـــافــة نــتج عــنـــهــا جــذب أكــبــر

يـة في مـجال الـطـاقة الـشـركات الـعـا
الـشمسـية ونحن اآلن فـي مفاوضات
ـنح ــيــة  مع أكــبــر الــشــركـات الــعــا
 7500 مــيـكـاواط في مــجـال الـطـاقـة
) وتـابع (لـقد ـقبـل خـالل العـام ا
ـعـاجلـة أزمـة اإلسـكـان عن شـرعـنـا 
طـريق حزمة إجـراءات أهمهـا مبادرة
ـــصـــارف احلــكـــومـــيـــة وعــدد من ا
ــصــارف اخلــاصــة بــطــرح قـروض ا

دى لدعم مـنخفضة التكلفة وطويلة ا
شــراء الـــوحــدات الــســكـــنــيــة كــمــا
سـيساعـد ذلك في تشجيع االسـتثمار
فـي القطـاع العقاري) مـبينا ان (هذه
ـبادرة ساعدت على تنشيط عدد من ا
ــتــوقــفـة) ولــفت الى ان ــشــاريع ا ا
(احلـكــومـة حـقـقت تـقـدمـاً كـبـيـراً في
قـطاع االسـتثـمار كـما أن هـناك عمالً
كــبــيــراً في مــجـال الــنــفط والــطــاقـة
والـــطــــاقـــة الـــنـــظـــيـــفــــة عـــلى وجه
اخلـــصــوص وأطـــلـــقــنـــا مـــشــاريع
ســـتـــراتــيـــجـــيــة فـي مــجـــال الـــغــاز
صاحب بـالتعاون واسـتثمار الـغاز ا
مـع شـركـات أمــريـكـيـة) ومــضى الى
الــقـول ان (أبـواب الـعــراق مـفـتـوحـة
أمـام االستثمـار والشركات األمـريكية
ورؤيــتــنــا جــادة في االعــتــمـاد عــلى
االستثمارات الغربية بدالً من غيرها
لـكن نحتاج تعاونكم من أجل حتقيق
فاوض ذلـك). وجنح الوفد العراقي ا
بــرئـاسـة الـكـاظـمي من اسـتـرداد 17
ألـف لــوح طـــيــني مـــســمـــاري أثــري
مـهرب. وقال وزير الثقـافة والسياحة
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الــيــومي  الــذي اطـــلــعت عـــلــيه
(الـــــــزمــــــان) امـس ان (مـالكــــــات
الـوزارة اجرت فـحـوصـات لـنـحو
 57 الف حالـة مـشـتبـه اصابـتـها
بـــالـــفـــايــروس  حــيـث  رصــد
 13515 اصـــــابـــــة فـي جـــــمـــــيع

وجـة احلالـية اخـطر مؤكـدة ان ا
من ســــابـــقــــاتـــهــــا واســـتــــمـــرار
االصـابات سـيـشـكل ضـغـطـا على
ــؤسـســات الــصــحــيــة. وسـجل ا
الــعـــراق امس  13515 اصـــابــة
ـوقف الـوبـائي بـكـورونـا. واكـد ا
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اطـلـقت وزارة الــصـحـة والــبـيـئـة
حتـذيـرات جـديـدة بـشـأن الـوضع
الصـحي عقب تـسجـيل قفـزة غير
مـســبـوقــة في اصـابــات كـورونـا

واحملـــافــــظــــات). ورصـــد اقــــلـــيم
كردسـتان  3468 اصابـة جـديدة
بالفايروس و19 حالة وفاة خالل

اضية.  الساعات ا
ـــتـــحــــدث بـــاسم بـــدوره  قــــال ا
الــوزارة ســـيف الـــبــدر في بـــيــان
تلـقـته (الـزمـان) امس إن (الـعراق
ـر اآلن فـي مـوجــة وبــائــيـة هي
األخـطـر من كل سـابـقـاتـها حـيث
أن نـسـبــة احلـاالت الــشـديـدة هي
األكـثـر ومــؤسـسـاتـنــا الـصـحـيـة
تـواجه ضـغــطـاً كـبــيـراً من أعـداد
احلاالت الداخـلة ونسـبة احلاالت
الــــــتي حتـــــتــــــاج إلى عــــــنـــــايـــــة
وهــنـــاك حــاالت حـــرجــة خــاصـــة
وصـعـبة) مشـددا عـلى ( االلـتزام
ـتــمـثــلـة بـأســاســيـات الــوقـايــة ا
بـــلـــبس الـــكـــمـــامـــة والـــتـــبـــاعــد
االجـتــمـاعي وتـلــقي الـلــقـاحـات)
وتـــابـع ان (اســـتــــمـــرار ارتــــفـــاع
اإلصابـات سـيـشـكل ضغـطـاً أكـبر
ـؤســسـات الـصــحـيـة). من عـلى ا
جــهــتــهـا  قــالت عــضــو الـفــريق
الـــطـــبي االعالمي لـــلـــوزارة ربى
فالح حـسن ان (اعــداد االصـابـات
قابلة للـزيادة نتيـجة عدم االلتزام
خالل مــــدة الـــعـــيــــد والـــزيـــارات
داعـيـة الــعـائــلــيــة الـتـي حـدثت) 
ـــــــواطــــــنــــــ الـى (االلــــــتــــــزام ا
بـاالجــراءات الــوقـائــيـة واالقــبـال
على اخـذ اللقـاح بالـتسـجيل على

ـنــصــات االلـكــتـرونــيـة لــغـرض ا
تــنــظــيم عــمــلــيــة اخــذ الــلــقـاح)
ــقــبــلــة ـــدة ا واشــارت الى ان (ا
ســتــشــهــد تــوفــيــر اكــثــر من 10
مالي جرعـة  من اللقـاح وبشكل
تــــدريـــــجي مـن ضــــمـن اجلــــدول
االســبـوعـي الســتالم الــلـقــاح مع
نافذ التلقيحية في زيادة اعداد ا
جـمـيع احملـافـظـات ومن ضـمـنـها
اقليم كـردستان لـتلقـيح اكبر عدد

.( واطن كن من ا
 وكـــــانـت الـــــوزارة قـــــد وجـــــهت
ـائــيـة ــدن ا ـســابح وا بـإغـالق ا
والــــــقــــــاعــــــات الـــــريــــــاضــــــيـــــة
ــتــنــزهــات.وبــحــسب وثــيــقــة وا
صــــادرة عـن الــــوزارة فـــــانــــهــــا
ـدن ــسـابح وا (وجـهت بـإغالق ا
ــائــيــة والــقــاعــات الــريــاضــيـة ا
ـــتـــنــــزهـــات وذلك خلـــطـــورة وا
ـوقف الـوبائـي احلالـي وزيادة ا
اعداد االصـابـات وحـاالت الـرقود
سـتـشفـيات الـتي لم تـسجل في ا
مـثــيالتـهــا مـنــذ بـدء اجلــائـحـة)
مــشــددة عـلـى (تـشــديــد الــرقــابـة
ــرافق االخـرى الــصـحــيــة عــلى ا

احملـــافـــظـــات) مـــشــــيـــرا الى ان
(الشفاء بلغ  8217 حالة وبواقع
 66 وفــــاة جــــديــــدة) وتــــابع ان
(اكثر من  117 الف شخص تلقى
ضـاد في منـافذ جرعـات اللـقـاح ا
ــنــتــشــرة في بــغــداد الــتــلــقــيح ا
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ـقـرر ان يـعـود الـيـوم اخلـمـيس مـن ا
رئــيس الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمي
الـى بـغـداد بـعـد اخــتـتـام زيـارته الى
الـعـاصـمة االمـريـكيـة واشـنـطن التي
بـــحث خـاللـــهـــا مع رجـــال األعـــمــال
ورئــيـس مــجــمــوعــة الــبــنك الــدولي
ديــفــيـــد مــالــبــاس تــنــفــيــذ عــدد من
ـشاريع الـستـراتيـجيـة في العراق . ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـكاظمي استقبل في مقر اقامته في
رافق له واشـنطن مـالباس والـوفد ا
 وجـرى خالل الـلـقاء بـحث الـتـعاون
ـــشـــتـــرك في مـــخـــتـــلـف اجملــاالت ا
وإسـناد جهود احلكومة العراقية في
اإلصـالح اإلداري ومكـافـحـة الـفـساد
ودعم بــنــاء الــقــدرات لـلــمــؤســسـات
الــعـراقـيــة وإصالح الـقـطــاع الـعـام
ـصـرفي) وجــهـود إصالح الـقـطـاع ا
واضــاف ان (اجلــانـبــ اتـفــقــا عـلى
تـمـويل مـشـاريع الـبنى الـتـحـتـية في
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اعلنت محافظات البصرة والنجف وكربالء وميسان وذي قار وديالى والديوانية تعطيل
نـاسـبـة عيـد الغـدير. وقررت احلـكومـات احمللـية في الـدوام الرسـمي اليـوم اخلمـيس 
ؤسسات احلكـومية اليوم اخلميس هذه احملافظـات (تعطيل الدوام الرسمـي للدوائر وا
ـؤسسـات الصـحيـة واخلدمـية ودواوين بـاستـثنـاء األجهـزة األمنـية وا نـاسبـة الغـدير
احملـافـظات). فـيـما تـوقـعت الهـيـئة الـعـامة لالنـواء اجلـوية والـرصـد الزلـزالي ان يـكون
ـناطق كـافة صـحو تـنخـفض خالله درجات احلـرارة. وقال طـقس اليـوم اخلمـيس في ا
الـهيـئة في بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (الطـقس اليـوم اخلمـيس سيـكون صـحواً مع
انـخـفــاض درجـات احلـرارة ) واضــاف ان (طـقس يــومي اجلـمــعـة الــسـبت ســيـكـون
صـحـواً ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم السـابق) مـشـيـرا الى ان (احلـرارة تـعاود

قبل).  االرتفاع بدءا من يوم االحد ا

الـبـارزاني اهـميـة الـقـضاء عـلـيـها
ــكن ــكـن وال  فـي أســرع وقـت 
الـــتــهــاون مـــعــهــا بـــأي شــكل من
األشـــكـــال وإن حـــمـل األســـلـــحــة
ــــكن أن يــــتم إال وبــــيــــعــــهــــا ال 
بـــالــقـــانــون) واضـــاف ان (وزيــر
الــداخــلــيــة قــدم مــشــروع قــانــون
خــاص بـهـذا الـشـأن وذكـر جـمـلـة
ـــقــــتــــرحـــات إلنــــهــــاء هـــذه مـن ا
الـظـاهـرة اخلـطرة) ولـفـت الـبـيان
الـى ان (الــــــبـــــارزانـي وجه وزارة
الــثـروات الــطــبـيــعـيــة والـوزارات
بـكر لتـوفير ـعنيـة باالستـعداد ا ا
واطن خالل موسم الوقود إلى ا
الشتاء  كـما رحب بنتائج اجلولة
الـرابـعة من احلـوار السـتراتـيجي
ـتــحـدة بــ الـعــراق والـواليــات ا
بـــهـــدف تــعـــزيـــز اطــر الـــتـــعــاون
ــشــتــرك عــلى أســاس الــشــراكـة ا
الـستـراتيـجيـة في جمـيع اجملاالت
الــتي تــشــكل أهــمــيــة بــالــنــســبـة
لـإلقــــلــــيـم). كــــمـــــا رحب احلــــزب
ـــقــــراطي الــــكـــردســــتـــاني الــــد
ــخــرجـات ونــتـائج احلــوار بـ

واالثـار حسن ناظم في بيان امس ان
(تــلك الــقــطع ســتـعــود إلى األراضي
الــعــراقــيــة بــعــد ظــهــر الــيــوم عــلى
الـطائـرة التي تـقلّ رئيس الوزراء من
واشـــنــطن إلـى بــغــداد بـــعــد زيــارة
رسـمية التقى فيها الرئيس األمريكي
جــو بــايــدن) واضــاف ان (غــالــبــيـة
تحدة ستردة من الواليات ا الـقطع ا
تـأتي من جـامـعـة كورنـيل األمـريـكـية
الــتي تـمـلـك أرشـيـفــاً واسـعـاً أللـواح
ـــة) وتــــابع ان مــــســــمــــاريــــة قــــد
(اســـتـــعــــادة الـــقـــطع من الـــواليـــات
ـــتــــحـــدة حـــدث كـــبــــيـــر وآمل في ا
ـسـتقـبل الـقريب الـعـمل اجلاد أ مع ا
ســـفــاراتــنــا في الـــعــالم وفي أوربــا
حتــديـداً لــنـســتـعــيـد بــقـيــة آثـارنـا).
ـواقع األثـريـة في عـموم وتـعـرضت ا
الـعـراق إلى تـدمـيـر وسـرقـة وإهـمـال
كـــبـــيـــر خالل احلـــروب الــتـي مــرت
ــاضــيـة بــالــبالد خالل الــســنـوات ا
ـرحــلـة الـتـي أعـقـبت والســيـمــا في ا
غـــزو الـــتـــحـــالف الـــدولـي بـــقـــيــادة

تحدة عام 2003. الواليات ا

بــــغـــداد وواشــــنــــطن. واطــــلـــعت
(الــزمـان) عـلى وثــيـقـة صـادرة من
احلـزب جـاء فيـهـا (نرحب بـنـتائج
احلـــوار بـــ بــغـــداد وواشـــنــطن
ونـــؤكـــد "ضـــرورة ألـــتـــزام كـــافـــة
ـا  االتـفـاق عـلـيه في االطـراف 
شترك) مـشيرا الـبيان اخلتـامي ا
الـى (أهمية العمل سوية على دعم
أمن واستقرار العراق واالقليم). 
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اقتـنص مـنتـخب مصـر بـكرة الـقدم امس
االربـعــاء بـطـاقــة الـتـأهل إلـى ربع نـهـائي
مـنـافـسـات كـرة الـقـدم في دورة األلـعاب
ــبــيـــة طــوكــيــو 2020 بــفــوزه عــلى األو
أسـتـرالـيـا بـهـدفـ من دون رد في خـتام
مبـاريات اجملموعـة الثالثـة. وسجل أحمد
يـاســر ريـان هـدف تــقـدم الــفـراعــنـة في
الـدقيـقة 45 وأحـرز عمـار حـمـدي هدف
االطمـئنان في الدقيقة 85. ورفع مـنتخب
مــصــر رصــيــده بــذلك إلى 4 نــقــاط في
ركـز الثـاني باجملـموعـة متـفوقـا بفارق ا
األهـداف عــلى األرجـنـتـ الـتي تـعـادلت
مـع إسبـانيـا ايجـابيـا بهـدف لكل مـنهـما
بـيـنمـا تـذيلت أسـتـراليـا اجملـموعـة بـثالثة
نــقـــاط. وضــرب الـــفــراعـــنــة مـــوعــدا مع
البـرازيل في ربع النهـائي بينمـا ستلعب
إسبانيا مع كوت ديفوار بعدما تصدرت
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ـنــبـر الـعــراقي بـرئــاسـة ايـاد قــرر ا
عالوي واجلـبـهـة الـعراقـيـة لـلـحوار
طلك وحركة الوفاء بـقيادة صالح ا
ـبـكـرة التي مـقـاطـعـة االنـتخـابـات ا
ســتــجـري في الــعـاشــر من تــشـرين
ـفـوضـيـة ـقـبل فــيـمـا رأت ا االول ا
ـسـتــقـلـة الـعـلـيـا لالنـتـخـابـات انه ا
القــيــمــة قـانــونــيــة لالنــســحـاب من

قبل. شاركة في االقتراع ا ا
ـــنــبـــر وائل  وقـــال نـــائب رئـــيس ا
عـبدالـلطيف في مـؤتمـر امس (نعلن
ــنـــبــر الـــعــراقـي مــوقـــفــنــا نـــحن ا
الــصـادق والــصـريـح بـاالنــسـحـاب
وتــوقع ومــقـــاطــعــة االنــتـــخــابــات)
ـشـاركة (تـضـاؤل وتـنـاقص نـشـب ا
اجلــمـاهـيـريــة فـيـهــا ولـهـذا سـوف
ـانـيـة غـير تـنـتج الـعـمـلـيـة دورة بـر
كــفـوءة لـتـحـمل األعـبــاء الـعـظـيـمـة
وسـتــنـتج مـنـهـا حــكـومـة ضـعـيـفـة
ومــسـتــضـعــفـة مــقـرونــة بـالــفـسـاد

والـتـزويـر) داعـيـا األطـراف والـكتل
ـا فيها واالحـزاب السياسـية كافة 
اجلـبهة الـوطنيـة (موج) إلى (اتخاذ
قاطعة االنتخابات). وقف  نـفس ا
مـن جـــانـــبـــهــا  جـــددت اجلـــبـــهـــة
الـعـراقـية لـلـحـوار مـوقفـهـا الـسابق
من عـدم امـكـانـية اجـراء انـتـخـابات
نـزيـهـة بدون انـهـاء عوامل الـتـزوير
ـال ــنـفـلت وا ــتـمـثـلــة بـالـسالح ا ا

السياسي. 
وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس انه
(بـنــاء عـلى الـقـنـاعـة الـراسـخـة بـأن
انــتـخـابـات عـام 2018 كــانت اسـوأ
انـتخابـات حيث شهـدت ادنى نسبة
ا مـشـاركـة واعلى نـسـبة تـزويـر  و
افـرزته تلك االنتخـابات من نتائج ال
ا اسهم تـمثل ارادة ابـناء شعـبنـا 
ــــــزيـــــد من الــــــتـــــدهـــــور ذلـك في ا
الـســيـاسي والـفـشل في اعـادة بـنـاء
مـــؤســـســـات الـــدولـــة) مـــضـــيـــفـــا
(ولقناعتنا بان الوضع السيء الذي
وصل الـيه الـبلـد وعـدم توفـيـر بيـئة

ــبـكـرة امــنـة الجــراء االنـتـخــابـات ا
ـنــفــلت كــلــهـا وانــتــشــار الـسـالح ا
عــوامل تــؤكــد ان ال تـغــيــيـر واضح
سـيـحصل لـذلك قـررت اجلـبهـة عدم
االشـتـراك في هـذه االنـتـخـابـات ولم
نـــــقـــــدم اي مـــــرشـح في اي دائـــــرة
انــتـخـابـيـة) وجــدد الـبـيـان (مـوقف
اجلـبــهـة الـسـابق من عـدم امـكـانـيـة
اجـراء انتخـابات نزيهـة بدون انهاء
ـتـمـثـلـة بـالسالح عـوامل الـتـزويـر ا
ـال الـسـيـاسي   ونـرى ــنـفـلت وا ا
بـــانه في ظـل هــذا الـــوضع فــان من
االفـــضل لالحـــزاب الــتـي تــتـــمــسك
بـالـنهج الـوطني ان تـتصـدى للـعمل
ـــعــــارضـــة لـــتـــحـــاول فـي جـــانب ا
ــســار  ولـكي ال تــكـون تــصــحـيح ا
زيد من جـزءا من مشهد يسهم في ا
سـتويات). فيما الـتردي على كافة ا
ــفـوضـيـة عـدم وجـود قـيـمـة اكـدت ا
شـاركة قـانـونيـة لـلمـنـسحـب مـن ا

في االنتخابات. 
ـفـوضـيـة ـتـحـدثـة بــاسم ا وقــالت ا

جـمانة الغالي في بيان مقتضب انه
(القـيـمـة قـانـونـيـة لـلـمـنـسـحبـ من
ـشـاركة في النـتخـابات بـعد إغالق ا
بــاب االنــســحــاب في  20 حــزيــران
ـاضي). وأعـلـنت  جـهـات واحزاب ا
سـياسيـة في وقت سابق انسـحابها
ـشاركة في االنتخابات تمثلت من ا
بـالتيار الصدري واحلزب الشيوعي
الــــــعـــــراقي و حــــــزب الـــــتــــــجـــــمع

اجلمهوري العراقي. 
ـفـوضـيـة دعوة وجـهت ا فـي تطـور 
لــلـراغــبــ بـالــتـســجـيـل كـمــوظـفي
اقـتراح في االنـتخـابات الـتشـريعـية
ـقـبلـة إلى االسـراع بإتـمـام عمـلـية ا
ــوعــد الـــتــســجــيـل قــبل انــتـــهــاء ا
احملـدد.وذكر بيان امس انه (مع بدء
الـعدّ الـتنـازلي للـعمـليـة االنتـخابـية
ـقبـلة  ونـظرًا لـقرب مـوعد انـتهاء ا
عـملية الـتقد للعـمل بصفة موظّف
ــقـــبل اقـــتــراع في 1االول مـن اب ا
ــفــوضــيــة تــدعــو الــراغــبــ فــإنّ ا
بـالـعمل إلى اإلسـراع بإتـمام عـملـية
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والت ومـتابعة ـطاعم وا كافة كا
تـطـبــيـقـهـا لإلجــراءات الـوقـائـيـة
). الى ذلك  ومحـاسـبـة اخملـالـف
ـية اكـدت مـنظـمـة الـصـحـة الـعـا
أنــهـــا ال تــنـــصح حــالـــيــا تـــلــقي
جرعات معززة من الـلقاحات ضد
كـورونا  بسـبب انـعـدام بـيـانات
كـــافـــيـــة بـــشـــان فـــعـــالـــيـــة هـــذا
اإلجــــراء.وقــــالـت مــــديــــرة قــــسم
ــنـــظــمــة كــيت الــتــحـــصــ في ا
أوبرايـان (لـيس هنـاك حـاجة إلى
الــتـطــعــيم بــجـرعــات مــعـززة من
اللـقـاحات فـي ظل انتـشـار ساللة
دلــتــا  وأكــدنـــا بـــوضــوح أنه ال
تـتـوفـر حـالـيــا مـعـلـومـات كـافـيـة
لـتــصـديــر نـصــيـحــة بـشــان هـذه
نظمة سألة) مشددة على أن (ا ا
ال تنصح تلقي جرعات معززة من
أي لقاح) وأشارت إلى أن (هناك
دراسات مكـثفـة جتري في الوقت
الراهن بشان اسـتخدام اجلرعات
عززة) مؤكدة ان (بعض الدول ا
بـدأت تــنـصـح بـتــلـقي اجلــرعـات
ـعـززة ونـدعــوهـا إلى االعـتـمـاد ا

على البيانات). 

وعد احملدد الـتسجـيل قبل انتهـاء ا
لــهـا) مــشــددا عـلـى (ضـرورة قــيـام
ّن لم ــســجّـلــ في وقت ســابق  ا
يـسـلّمـوا استـمارة الـتسـجيل ورقـيًا
بـسـحـبـهـا مع إرفـاق صـورة مـلـونـة
طلوبة ـستمسكات الثبوتية ا من ا
وتـسليـمها إلى أقـرب مركز تـسجيل

خالل مدة أقصاها  72ساعة). 

مسرور البارزاني
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ـهـجرين بـحـثت وزيرة الـهـجرة وا
ـــديـــر إيـــــان فـــائق جــــابـــرو مـع ا
االقـلـيـمي لـشـؤون الـشـرق األوسط

وشـــــمــــال افـــــريــــقـــــيــــا في وزارة
ـانــيـة كــريـســتـيـان اخلــارجـيــة اال
ـنـظمـات الدولـية في بـووك  دور ا
اعـادة االستقـرار للمـناطق احملررة
ـشــاركـة في إعــادة الـبـنى وآلــيـة ا

ناطـق. وقال بيان الـتحتـية لتـلك ا
تـلقته (الزمـان) امس ان (اجلانب
بـحـثا خالل الـلقـاء الـذي جمـعهـما
طـبــيــعـة الــعالقــة بـ في بــغــداد 
الـبلـدين والسـبل الـكفـيلـة بتـطوير
وتــمـتـ تـلك الــعالقـات في مـجـال
الـهـجـرة والسيـمـا مـلف الالجـئ
ـانــيـا الى جـانب الــعـراقـيــ في ا
ـــانـــيــة بـــحث دور احلـــكـــومـــة اال
ـــنــظــمــات الـــدولــيــة في اعــادة وا
االسـتقرار لـلمنـاطق احملررة وآلية
ـشاركة في إعـادة البنى التـحتية ا

ناطق). لتلك ا
 وأشـادت سـيـادتهـا جـابرو بـ(دور
ــانــيـة في مــســانـدة احلــكــومـة اال
الـــعــراق عن طــريـق تــقــد الــدعم
ـعـنـوي لــلـنـازحـ أبـان ــادي وا ا
ســـيــطــرة عــصـــابــات داعش عــلى
بـعض مـناطق الـبالد عام 2014 )
انيا في مـؤكدة (أهميـة مساهمـة ا
ـنـاطق ــشـاركـة بــاعـادة اعـمــار ا ا
احملررة عبر شركاتها العمالقة في
تــطـويـر الــبـنى الــتـحـتــيـة وإعـادة
دن التي دمرتـها عصابات اعـمار ا
داعـش االجرامية) مـطالـبة (الدول

ــنـــاطق ـــانـــحـــة بــالـــعـــمل فـي ا ا
احملـــــررة وايــــجــــاد فـــــرص عــــمل
لــــلـــعـــوائـل الـــعـــائــــدة عن طـــريق
ــدرة لـلـدخل) مــجـددة ــشـاريع ا ا
رفـضها (الـعودة القسـرية لالجئ
ــرفـــوضــة طــلــبــات الــعـــراقــيــ ا
جلـوئهم) وشـددت جابـرو على أن
(تــــكـــون عــــودتــــــهـم طـــوعــــيـــة ال

قسرية).
 من جانبه  تـعهد بووك (بنقل كل
مـــشــــاكل ومـــعـــوقــــات الالجـــئـــ
ـانـية الـعـراقـيـ الى احلكـومـة اال
ــانــيــا ــانــهــا) مــؤكــدا ان (ا وبــر
حتــــــــتـــــــــضن 260 ألـف عـــــــــراقي
ـتلـكـون اقامـة واوراقا مـعـظمـهم 
ثـبـوتـيـة وان نـحو 30 ألـف اخرين
ـــتــلــكــون االوراق الـــرســمــيــة ال 
ـانـيا  والـقـانـونـيـة لبـقـائـهم في ا
بـــعــد دراســـة طــلــبـــاتــهـم من قــبل
ـانـيـة والـقـضـاء اال الـسـلـطـات اال
انــهم لم يـحـصــلـوا عـلى االقـامـة)
ـانـيا داعـيـا الـوزيـرة الـى (زيـارة ا
ــــنــــاقــــشــــة اوضــــاع الـالجــــئـــ
ــرفـــوضــة طــلــبــات الــعـــراقــيــ ا

جلوئهم وحل مشاكلهم).  اني امس UI¡∫ وزيرة الهجرة تلتقي في بغداد بوفد ا

 ÊU e « ≠ œ«bG

تمكنت هيئة النزاهة العامة من ضبط
أســمـــاء وهــمــيــة فـي أوامــر تــعــيــ
تــدريــيـســ وعــقــود خـدمــةٍ بــإحـدى
الـــكــلــيـــات األهــلــيـــة في مــحـــافــظــة
كـربالء.وذكرت الـهيـئة في بـيان تـلقته
(الـــزمـــان) امس ان (مالكـــات مـــكــتب
حتـقيق الهيئة في احملافظة تمكن من
ضـبط أوامر تعي لتدرييس وعقود
خــدمـة في إحـدى الــكـلـيــات  األهـلـيـة
ومــسـجـلــة في قـوائم الــرواتب تـعـود
لـعام 2015 بـرغم كونـهم ليـسوا على
مـالك الـكــلــيـة) ,وتــابع ان (عــمـلــيـات
الــتـحــري والــتـقــصي الــتي أجـرتــهـا
ـكـتب قـادت إلى أنّ األسـماء مـالكات ا
ّ ضـبطـهـا في قوائم الـوهـميـة الـتي 
الــرواتب شــمـلـت خـمــسـة مـن حـمــلـة
شــهـادة الـدكــتـوراه فــضالً عن أربـعـة
آخـرين يـحـمـلـون شـهاداتٍ دون ذلك),

ّ تـنـظـيم مـحـضـر ضبطٍ مـؤكـدا انه (
أصـولي بـالـعمـلـيَّــة التـي نُفـذت; بـناءً
عـلى مذكرة قـضائيـة وعرضهـما على
ُـخـتـصة قـاضي مـحـكـمـة الـتـحـقـيق ا
بـقـضـايـا النـزاهـة في كـربالء  التّـخاذ
ُـنــاســبـة). اإلجــراءات الــقـانــونــيَّـــة ا
ـتـهم واطــاح جـهـاز األمن الـوطـني 
ــواطـنــ بــالـتــعـيــيــنـات في يــوهم ا
مـحـافـظة االنـبـار.وذكـر بـيان لـلـجـهاز
تـلـقته (الـزمان) امس ان (مـفارز االمن
الــوطـــني في االنــبــار تـــمــكــنت بــعــد
وافقات القانونية وبناءً اسـتحصال ا
عـلى معـلومات اسـتخـبارية دقـيقة من
الـــقــاء الــقــبض عــلـى شــخص يــوهم
ـواطن بالتـعي على مالك اجلهاز ا
مــقـابل اســتـحــصـال االمـوال مــنـهم).
والـقت مـفـارز الـشرطـة  الـقـبض على
 13مــتـــهــمــاً بــحــيــازة اخملــدرات في
مــحـافـظـات بـغــداد ومـيـسـان وصالح

الدين وديالى.
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وبنـغالديـشـية ال تـمـتـلك اي مؤهالت
او خــبــرة عــلى حــســاب نــظــيــرتــهــا
ـؤهل واالختـصاص الوطـنيـة ذات ا
مــــا رفع من اعــــداد الـــعـــاطــــلـــ من

وتابع  ( اخلريـجـ وغـير اخلـريـج
ان (الــــــــــوزارة اوقـــــــــــفـت قــــــــــرارات
احلــكـــومــات الــســابــقـــة الــتي كــانت
تشجع عـلى تسرب العـمالة االجـنبية

ـوجــبــهـا مــوافــقـة ســابــقـة  ادخـل 
بــحــدود  189 ألــفـــا مــنــهـــا بــقــاعــدة
ـكن منـحـهــــا بـيانـاتـها بـيـد انه ال 
اال بــعـد ورود تــخــصـيــصــات مـالــيـة
ــنــاقــلــة او جــديــدة امـــا عن طــريق ا
داعــيـة اقــــرار مــوازنــة تــكــمــيــلــيـة) 
ـــواطــنـــ الى (عــدم الـــتــعـــامل مع ا
ــكــاتب الــوهــمــيـة او ــعــقــبـ او ا ا
بتـزين الذين يوهمونهم االشخاص ا
كـذبـا بـأنهـم شمـلـوا بـإعـانـات شـبـكة

احلماية).
WO³Mł√ W ULŽ

واســــتـــحـــصـــلـت الـــوزارة قـــرارا من
نع االمـانة الـعـامـة جملـلس الـوزراء 
دخول او استقـدام العمـالة البنـغالية
الى الــبـالد مــؤكــدة وجــود  400الف
عـامل اجـنـبي يـقيـمـون بـطـريـقـة غـير
شرعيـة بالعـاصمة واحملـافظات.وقال
ـهني مديـر دائـرة الـعمل والـتـدريب ا
بــــالـــوزارة رائـــد جـــبــــار بـــاهض في
تصـريح امس ان (قرار مـنع استـقدام
او دخـول العـمـالـة البـنـغالـيـة لـلبالد
ســيــكــون له تــأثـيــر كــبــيــر في سـوق
الــعـمل احملــلــيـة والســيـمــا ان جـزءا
كـبيـرا من هـذه الـعـمالـة غـيـر شرعي
ا اسهـم بحصـر فرص الـعمل حتى
البـسيـطـة منـها بـهم فقط) مؤكدا ان
(الشركات النـفطية الـعاملة في البالد
تـستـقـدم عمـالـة هنـديـة وباكـسـتانـية
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غيـر الـشرعـية الى الـبالد مـنهـا قرار
الذي كـان يسـمح جلـميع اجلـهات 80
الـــرســمـــيــة والـــوزارات بــاســـتــقــدام
العمـالة بـشكل مـباشر) الفتا الى انه
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كــــشــــفت وزارة الــــعــــمل والــــشـــؤون
االجتـماعـية عن عـجز يـقدر بـنحو 80
ملـيـار دينـار بـرواتب شبـكـة احلمـاية
ـتـبـقـيـة من الـعـام اجلاري. لألشـهـر ا
وقــالـت رئــيـــســـة هـــيــئـــة احلـــمـــايــة
االجـتــمـاعـيــة بـالـوزارة هــدى سـجـاد
محمود في تصريح امس إن (االموال
اخملصصة للهيئة خفضت من خمسة
تـريــلـيــونـات الى ثالثــة تـريـلــيـونـات
و 500 مليار دينار) مؤكدة انه (تمت
مـناقـلـة تـريلـيـوني ديـنـار من االموال
اخملصصة للهيئة الى تنمية االقاليم
فضال عن منـاقلة  70مليـار دينار الى
هـيـئـة ذوي االعـاقـة ما ادى الـى عدم
امكانية فتح شـمول جديد لإلعانات)
واشارت الى ان (الهـيئـة تمنح حـاليا
اعانات الى مـليون و 400 ألف اسرة
اي نــحــو اربـــعــة ماليــ و 480 ألف
عدل  300مليار دينار شهريا) فرد 
واسـتـطـردت بـالـقـول ان (هـنـاك عـجز
يقـدر بـنـحو  80ملـيـار دينـار لألشـهر
ولفـتت ـتـبـقـيـة من الـعـام اجلاري)  ا
الى انـه (تــمت زيــادة مـــبــلغ االعــانــة
ـسـتفـيـدة واصبح  275 ألف لألسر ا
دينار ألسرة الرجل و 325 ألف دينار
ـرأة ومــنــحت بــأثــر رجـعي ألســرة ا
منذ مطـلع العام اجلاري) واوضحت
ســجــاد ان (لـــدى الــهــيــئــة  750 ألف
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ناقشة تفاصيل ائية عن زيارة مرتـقبة لوفد تركي الى بغـداد  وارد ا كشـفت وزارة ا
قترح انشـاء سد مشترك تعـلق بنهر دجلة مؤكـدة ان ايران استجابـة  الـبروتوكول ا

في شط العرب.

لحي د ا يحصل خوفاً من وصول ا
إلى الكارون) مبينا ان (وجود السد
سيجـعل إيران تلـتزم بإطالق كـميات
من مـياه الـكـارون لـشط الـعـرب حتى
الحة فيها كونها تدام بيئة الشط وا
مـسـتـفـيـدة من شط الـعـرب لـلـمالحـة
اكثـر من الـعـراق بوصف أن مـيـناءي
احملــمــرة وعـبــادان مــهـمــان لــهـا في

مـنـطـقـة اقـلـيم عـربـسـتـان ونـشـاطـها
ـوانئ الـعـراقيـة عـلى شط اكـبـر من ا
العرب) مشيـرا الى ان (العراق لديه
عـقل الـلذان ميـنـاءان ابو فـلـوس و ا
) مــــشـــددا عــــلى مـــازاال مـــعـــطـــلــ
(ضـرورة أن تــدام حــركـة الــسـفن في
شط الـــــعـــــرب).  واوضح ذيـــــاب ان
(الكمـيات الـتي تدفع من قلـعة صالح

سيُستَفاد منها ألغراض الزراعة على
جـــانــبـي شط الــعـــرب بــشـــكل عــام)
واضــاف (نالحظ  ان ايــران بــدأت ب
ـيـاه لنـهـر سـيروان دفع كـميـات من ا
الـــذي يــغــذي ســد دربـــنــدخــان والى
الزاب األسفل الـذي يغـذي سد دوكان
وهـذه مـؤشـرات ايـجـابـيـة) وقال ان
ائـية موجـودة لكن يجب ان (األزمة ا

تخـضع احلـلول الى اسـاس صـحيح
وعـلـمي مـدروس يـعـتـمـد عـلى حـسن
النيـة واجلوار وان كان هـناك صراع
ـيـاه) واسـتــطـرد بــالـقـول ان عـلى ا
ـشــروع االسـتـراتـيــجي االخـر هـو (ا
ـشـاريع التي سد مـكـحـول وهو من ا
تطالب الـوزارة بتخـصيص أموال له

وازنة). ضمن ا

(كــان قــد  تـثــبــيت مــادة بـالــعــقـود
ـئـة من احلـكــومـيـة بـتــشـغـيل  50 بـا
ـشاريع العـمـالـة احمللـيـة في جمـيع ا

االستثمارية). 
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واضــاف ان (الـــوزارة مــســـؤولــة عن
مــنح تـــراخــيص الــعــمــال ألصــحــاب
مــكـاتب الــتـشــغـيل الــقـانـونــيـة وهي
ــادة  30من قــانــون الــعــمل تــطــبق ا
الـــنــافـــذ الــتي الـــزمت كل اصـــحــاب
الــعــمل الـراغــبــ بـتــشــغـيـل عـمــالـة
اجـنــبـيــة بـوجــوب اخـذ تــصـريح من
الوزارة حصرا) محددا (عدد العمالة
ـوافـقـات االجـنـبـيـة احلـاصـلـة عـلى ا
الـــــرســــمـــــيـــــة مـن وزارتي الـــــعـــــمل
والـداخــلـيـة بـــنـحـو 70 الـفـا بــبـغـداد
واحملافـظات) نافـيـا (وجود اي جـهة
رسـمـيـة بـامكـانـهـا تـقـد احـصـائـية
دقيقة ورقم صحيح للـعمالة االجنبية
غير الـشرعـية وما يـعلن بهـذا الشأن
هي ارقام تخمـينيـة مبالغ فيـها وغير
رسمية) مقدرا عددهم بـ(ما اليتجاوز
ومــــضـى الى الــــقــــول ان  الف) 400
(الـفرق الـتـفتـيـشـية الـتـابعـة لـلوزارة
تنـفذ حـمالت مسـتمـرة على اصـحاب
الـعــمل وحتـيل اخملــالـفـ مــنـهم الى
مـحـكـمـة العـمـل في مـا تتـولى وزارة
الداخلية ترحيل العمال االجانب غير

الشرعي الى بلدانهم). ارس عمله من أجل لقمة غيشه WLI∫ عامل أجنبي 
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ـزاح بـ اعــتـدنـا ان نـنــادي بـعـضــنـا لـبــعض األخـر ب الـســلـجـوقي وذلك مـن بـاب ا

يزة من األصدقاء مثقفة محترمة من األشخاص احملب للمزاح. مجموعة 
ستجد وهناك القاب كـثيرة تسبق كلمة السلجوقي " السلجوقي الكبير والسلجوقي ا
ـفـردة هنـا مـجـازية واخملـضـرم ووو..." تـطول الئـحـة الـسالجـقة الـتي نـتـكـلم عنـهـا وا
مـشتقـة من سلجقـة ليس لهـا عالقة بالدولـة السلجـوقية وال بـالسياسـة ال من بعيد وال

من قريب.
والـسالجقـة أو األسرة الـسلـجوقـية عـبر الـتأريخ; هي األسـرة أو العـائلـة التي تُـنسب
إلى رجلٍ اسمه سـلجوق بن دقاق وهو اجلد األكبر لـلسالجقة وهم األسرة احلاكمة
لـدولـة من أكـبـر الـدول اإلسالمـيـة التـي ظهـرت عـلى اخلـريـطـة في الـعـهـد الـعـباسي

يالدي. وحتديدًا في القرن اخلامس الهجري والقرن احلادي عشر ا
إمـا الـسـبب الـرئـيس في ســقـوط الـدولـة الـسـلـجـوقــيّـة هـو نـشـوب صـراع داخل بـيت
األسـرة احلـاكــمـة لـلـسالجــقـة بـ األخـوة واألقـارب من األخــوال واألحـفـاد واألبـنـاء
ـنـصب وإهـمـال اداره الـدولـة واتـخـاذ وتـشـهـيـر آحـدهم بـاألخـر طـمـعـا بــالـكـرسي وا
صـيريـة التي تـواجههـا واالهتـمام بـبعض التـفاصـيل الصـغيرة أدى ذلك الـقرارات ا
تدهـور شديـد في أدارة الـدولة واقـتصـادها وقـوتهـا وبالـتالي انـكفـاء وانهـيارهـا على

نفسها وسقوطها.
ـا ــكن أن نـغض الـبــصـر عن درس من تـأريـخ الـسالجـقـة أمـس إال أن نـربـطه  وال 

يحدث اليوم.
واطن وصلت حلدود ال تطاق مـن شغف العيش وقلة فـرص العمل والتدهور معانـاة ا
االقتصـادي بكافة أشكاله ناهـيك عن اختفاء أهم اخلدمات الـواجب توفرها للمواطن
اء الكهرباء في ظل درجات حرارة جهنمية وتدهور البنية التحتية والقائمة تطول. ا
ـتـصــارعـة عـلى مـقــاعـد االنـتـخــابـات الـقـادمـة وأن نــظـرت الى الـطـبــقـة الـسـيــاسـيـة ا
فـســتـجـدهـا في واد آخـر ف تـبـلــيط شـارع أو أسـتـبـدال مـحـول
كـهربـائي أصـبح مكـرمة وهـدية من الـسـياسي لـلمـواطن وليس
واجب جـهة حـكومـية مـعيـنة تـوفيـر مسكـن للـمواطن هـو هبة

غير خاضعة للتخطيط السكاني والعمراني!
ـواطن قـبل كـل مكـسب او هـدف كل سـيـاسي هـو الـوطن وا

كرسي أو منصب ..... وأال فقد تسلجقنا.
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هـناك مَنْ ال يـزُوركَ االّ بعـد أنْ يتـصل بك  ويُـعلـمَكَ برغـبته في الـزيارة ويـتلـقى منك

اشارة الترحيب ..
نـهج الصحـيح في الزيـارة حفاظـاً على اللـياقات األخالقـية واالجتـماعية وهـذا هو ا

زور أو صده عن إجناز ما يريد أجنازه من األعمال. وجتنبا إلحراج ا
ـلـتـزم بـآداب الـزيـارة  فـريق آخـر ال يُـراعي مـا تـقـتـضـيه  وفي مـقـابل هـذا الـفـريق ا
كث األصول ويسـتسيغ الدخول اليك أنّى شاء مِنْ دُونِ إشعار مُسبق  وقد يُطيل ا

قتضيات اللياقة ... فيكون ثقيالً بعد أنْ كان مخترقا 
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جاء في التاريخ :
انّ ( ابن اجلوزي) زار (أبا عبد الله احلرّاني) فأطال اجللوس عنده فقال له :

قد ثقلّتُ  
فأنشده احلرّاني :

لَإِنْ سميّتَ إبراماً وثقالً 
زياراتٍ رفعتَ بِهِنَّ قَدْري 
فما أبرمتَ إالّ حَبْلَ ودي 
وال ثقلّتَ االّ ظَهْرَ شُكري 

لقد اعتبر (احلراني) زيارة (ابن اجلوزي) سببا لرفعة قدره 
ودة   وهذا منتهى األدب وكانت الزيارة سببا البرام حبل ا
زور للزائر . كما أنها ثقلّت ظهر الشكر الذي البُدَّ أنْ يُبديه ا

وهكذا يكون التواصل ب ذوي الفضل واألدب .
ــودة واالحـتــرام  وتـعـبـقُ فـيه قـوافـي احلُبّ والـوئـام انّه تـواصل تــزدهـر مــعه لـغـةُ ا

وينتهي بارساء قواعد السكينة والسالم .
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وجاء في أخبار (محمد بن ابراهيم األسدي) ت  500هـ أنه قال :
قلتُ تقلّتُ اذْ أتيتُ مِرَاراً 

قال : ثقّلْتَ كاهلي باأليادي 
قلتُ : طوّلتُ  قال / ال بل تطولتَ 

وأبرمتُ قال: حَبْلَ الوِدادِ 
لـقد صـاغ االسدي مـادار بيـنه وبـ مَنْ زاره من حوار عـبر هـذين الـبَيْـتَيْن اجلـميـل
شـاعر الـنبـيلـة والعـواطف اجلزيـلة والـكاشـفيْن عن أدب جَمّ تـضمِـنَيْـن ألوانـا من ا ا

وخلق كر .
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انّ العشوائية مرفوضة بكل صورها وأشكالها .
ومن صورهـا القبيحـة اقتحامُك أبـواب مَنْ تُحب ويحبونك 

بعيداً عن مراعاة ظروفهم وأوقاتهم ...
اجــعلْ زيـاراتِك لـهم فـي إطـار الـتـنــسـيق مَـعـهـم بـعـيـداً عن

االحراج .

في سطور

بغداد
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طالـب رئيس مـجـلس الـنـواب محـمـد احلـلـبوسي 
ــوظـفي ــدخـرة  ــالـيــة بـصــرف الـرواتب ا وزارة ا
دوائـر مـحافـظـة نـيـنوى  مـؤكـدا إن جتربـة إعـمار
وصـل ستكون أفضل من محـافظة األنبار. وقال ا
احلـلـبـوسي في مـؤتـمـر مـشـتـرك مع احملـافظ جنم
وصل ستكون اجلـبوري امس ان (جتربة اعمـار ا

افضل من االنبار). 
ووصل احلـلبـوسي إلى نـينـوى اول امس وبعـدها

`Oýd² « q¹bFð bŽu  œÒb×¹ rOKF² «

w{U*« ÂUF « w  5 u³ILK

ي الناشئة للـقيام بتصنـيف اجلامعات العا
ُــمـتــدة من 2004 ــدة ا كــيــو إس وذلك في ا
وحتّى  2009 قبل أن تتحول اجمللة للتعاونِ
معَ تـــومـــســـون رويـــتـــرز في نـــشـــر نـــظـــام
التصنيف اجلديـد. وتعملُ اجمللّة في الوقت
احلــالي عـــلى نـــشــر تـــقــريـــر يــضـمّ أفــضل
ـيـة مع تـصـنـيـفـات أخـرى اجلـامـعـات الــعـا
وهي أفــضل اجلـامـعــات في آسـيـا أمــريـكـا
الالتــيـنـيـة ثـم أفـضل اجلـامــعـات في الـدول

ذات االقتصادات الناشئة.

للـجامـعات العـربيـة للـعام اجلـاري. واعلنت
ز لـلجامـعات العـربية نتائج تـصنيف الـتا
اصــــــــدار 2021 ســكـــون  جــامــعــة بــغــداد
واجلامـعة الـتـكنـلوجـية ضـمن التـرتيب -60
وصل ضمن51 اما جامعة بـابل وجامعة ا  
فــيــمــا ســكــنـت  جــامــعــة الــبــصــرة70-61  
وجامـعة الكـوفة ضـمن فئة 71-80 . ويصدر
يـة بـشكل سـنوي تصـنـيف اجلامـعـات العـا
ز لـلتعـليم العالي ويُنشـر من قِبل مجـلة تا
الــتي كــانت تــتـعــاونُ معَ بــعض الــشــركـات

5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

حـــددت وزارة الــتــعــلــيم الـــعــالي والــبــحث
الــعـلــمي مـوعــد تـعــديل الـتــرشـيـح وتـقـد
ـاضـيـة. وقالت خـريجـي السـنـة الـدراسيـة ا
الوزارة في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس إنـها
ــقـبـل مـوعــدا إلطالق (حــددت يـوم  15 اب ا
وفتح االستمـارة اإللكترونـية لتقـد الطلبة
الراغب الى قنوات تعديل الترشيح العامة
وذوي الــشـهـداء والــنـخـبـة لــلـمـقــبـولـ في
لــلــسـنــة الــدراســيـة احلــالــيـة) وأضـاف ان
(االستـمـارة للـطلـبة الـذين لم يـقدمـوا ضمن
ـركزي و ذوي الـشـهداء من قنـاتي الـقبـول ا
شـريطة خريـجي السنـة الدراسيـة السـابقة 
سائي وازي أو ا عدم التحاقـهم بالتعـليم ا
). وقـرر مجلس أو األهلي أو كلـيات الـوقف
الــوزراء تـكـلــيف يـاســ الـعـزاوي رئــيـسـاً
للـجامـعة العـراقيـة.  وبحـسب وثيـقة حتمل
فإن تـوقـيع االمـ الــعـام لـلـمـجـلس نـعـيم  
(اجملـلس قـرر سـحب الـتـوصـيـة من مـجـلس
النواب بشـأن ترشيح عـلي صالح اجلبوري
رئيسا لـلجامعة الـعراقية وتكـليف الدكتور
يــاســـ ســـعـــد الــعـــزاوي بـــهـــمــام رئـــيس
اجلـامـعة) مـشـيـرة الـى (تـكـلـيف اجلـبـوري
هـام مسـتشار الـوزارة بالـوكالـة).وتقدمت
اجلـامعـة الـتـكنـولـوجـية الى جـانب جـامـعة
ـز الــبـريــطـاني بــغـداد فـي تـصــنـيف الــتــا

لقطة للجامعة التكنولوجية
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وقال الـوزير مهـدي رشيـد احلمداني
في تصـريح امس ان (الـوزارة اجرت
ـدة سـلـسـلــة مـبـاحـثـات خالل هـذه ا
وتمكنت خاللها من حتقيق اكثر من
ـــســــتـــوى الـــفـــني مع لـــقـــاء عـــلى ا
اجلــانـبــ الــتـركـي والـســوري ومـا
زلنا بانتـظار اجلانب اإليراني الذي
لم يبـد حتـى االن تعـاوناً في حتـقيق
الـلــقـاء من اجل مــنـاقــشـة احلـصص
ـــائـــيــة) مـــشـــيـــرا الى ان (هـــنــاك ا
تــفـاهـمــات مع تـركــيـا وســيـأتي وفـد
ــنـاقــشـة تــركي الى الــعـراق قــريــبـا 
ـتعـلق بنـهر تفـاصـيل البـروتوكـول ا
دجلة) وتابع ان (هناك كميات سيتم
االتفاق عـليهـا تضمن حـقوق العراق
ــائــيــة مـن نــهــر دجــلــة فــضالً عن ا
وجــود مـركــز بـحــثي مــشـتــرك حـيث
اذ دعـيـنـا كل الـدول لـلـمـشـاركـة فـيه 
ـركـز صورة واضـحة سيـعـطي هذا ا
ائيـة ب الدول عن طبيـعة العالقـة ا
ـتشـاطـئـة سواء الـعـراق او سـوريا ا
او ايران) مبيـنا ان (العـراق يتحفظ
عــلـى اتــفــاقــيــة اجلــزائــر مع ايــران
ولـكـنـنا في الـوزارة نـعـتـقـد بـأن عدم
الــعـمل بــهـذه االتـفــاقـيــة سـيــتـسـبب
ا ان ـائيـة لطـا بالـضرر لـلمـصالح ا
إيران تصر في اجـتماعاتهـا السابقة
عـلى اعـتـمـاد مبـدأ اتـفـاقـيـة اجلـزائر
كــأســاس لـلــوصــول إلى تـفــاهــمـات
فــضال عن كـون االتــفـاقــيـة تـتــضـمن

ــيــاه يــحـدد بــروتــوكــوال خــاصــا بــا
شتركة). ائية والروافد ا احلصص ا
من جــانـبه  قــال مـســتـشــار الـوزارة
عــــون ذيــــاب فـي تــــصــــريح امس ان
(مــوضــوع انـشــاء ســد مـشــتــرك بـ
العراق وايران مـوضوع حيوي حيث
 طــرحــة مــرات عــديــدة لــكن هــنـاك
رؤى مـخــتـلـفـة  بـشــأن مـكـان ومـوقع
انـــشــاء الـــســد) مـــؤكــداً ان (هـــنــاك
اســتـــجـــابـــة من إيـــران بـــشـــأن هــذا
ـوضـوع) مـضـيـفــا (ومن الـنـاحـيـة ا
الــعـمــلـيــة في كل دول الــعــالم تـصب
األنـــهــر فـي الـــبـــحـــار واحملـــيـــطــات
وأغلبها تنـشأ عليها سـدود تنظيمية
ــالح الى داخل ـد ا مــنـعــاً لــدخــول ا
الـنــهـر) وتــابع أنه (مــبـدئــيـاً يــكـون
ــنــاسب إلنـــشــاء الــســد من ــوقـع ا ا
الـنــاحــيـة الــفــنـيــة والــعـلــمــيـة عــنـد
ــــــصب) ولــــــفـت إلـى ان (هــــــنـــــاك ا
متغـيرات حدثت في شط الـعرب كون
ايـران قـطـعت نـهـر الـكـارون بـالـكـامل
وقـطــعت االنـهــر عـلى ضــفـاف الـشط
د و اغالقها وبـالتالي فـأن موجة ا

أصبحت أقوى من السابق).
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ومـــضـى الى الـــقـــول انه (في حـــالـــة
الــتــوصل الى اتــفــاق نــهــائي بــشـأن
انــشـــاء الــســد ســوف تــلــتــزم ايــران
ـياه ولـن تغـلق بـإطالق كـمـيـات من ا
نهـر الكـارون بشكل مـستـمر كـما كان

بغداد
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ـسـالك واجملــاري واالنـابـيب  والـطـرق ــخـتـلف ا كـثـيـرا مـانــسـمع عن االنـسـدادات 
والشوارع وانسـدادات اجملاري البولية والتناسليـة وكذلك األوعية الدموية والقصبات
ـا االنسـداد الـعاطـفي وغـيرهـا من انـواع االنسـدادات الصـحـية وغـير الهـوائـية  ور
الصحيـة  في جسم او في مسالك االرض ومياهها اخلفيفة والثقيلة  لكننا الول مرة
نسمع بانـسداد جديد ظهر حديثا على الساحة السياسية واحتاج ان تطير به الوفود
الى عـواصم اوروبـا حملاولـة فـتـحه  ذلك هـو االنـسـداد الـدسـتـوري الـذي يـعانـي منه
ـشـكـلـة اللـيـبـية بـالـطـيـران الى روما ا اسـتـوجب قـيـام اطراف ا الـدستـور الـلـيـبي  
ا احـدث من الـقـسطـرة او الـناظـور لـفتـحه عـسى ان يكـون الـعلم في إليجـاد طـرق ر
إيطالـيا قد وصل إلى مثل هذه الطرق احلديثـة الن هكذا انسداد اليفتحه اال األجانب

واليجوز فتحه اال في عواصمهم فمدن ليبيا التستوعب  اطرافه..
اذا حـقـا اليحـاولون سـتـر عوراتـهم  داخل بالدهم مـا داموا يـتفـاضون   ال اعـرف 
باستـمرار  ولكن يبدو ان حالوة التجوال في عـواصم الغرب وماجتلبه  من مكاسب
ـشـكـلـة الـعـويــصـة جـدا ومن يـحـركـهم من مـاديـة واعالمـيـة قـد راقـت الطـراف هـذه ا
ونت كونترول . وهذا هو حال كل قضايا  العرب ذات االنسدادات اخلارج عبـر الر
احلــاصـلـة في مـجـاريــهـا فـكل يـوم نـتــابع ونـسـمع عن لـقــاء الطـراف مـشـاكل الـعـرب
ـستعـصيـة في برلـ وجنيف وسـوتشي واسـتانـا وموسكـو وواشنـطن واستـوكهولم ا
وبروكسـل وروما اضافـة الى بعض العـواصم العربـية الـتي هي اصال التخل من تلك

االنسدادات.
 فـإلى متى نبـقى أضحوكـة للعـالم بانسـداداتنا اخملزيـة التي التتـعدى كونـها تصارع
ناصب ومغرياتها ألكثر من عقد من الزمن والدماء نافسة على ا على التـحاصص وا
تـسـيل انـهـر واالمـوال تـهـدر والـبالد تدمـر  والـعـالم بـاسـتـهـزاء الـيـنا

ينظر .  
الـيس من األفـضل أن نـستـر عـوراتنـا داخل بـلدانـنـا بدال من

هازل? هذه ا
سؤولية لم تصديتم لها اصال ? ثم مادمتم لستم على قدر ا

أسئلة ستبقى  فعال محيرةً الذكى العقول وابسطها.

عـقــد اجـتــمـاعــا مع الـقــيـادات األمــنـيـة فـي قـيـادة
عمـليات احملافظة وتالها اجتماع في مبنى ديوان
احملــافــظــة. واكـــد احلــبــلــوسـي خالل االجــتــمــاع
(سـنعـمل عـلى نـقل مـلف التـدقـيق األمـني اخلاص
ـوصل ــعـامالت الــتـعـويــضـات من بــغـداد إلى ا
الجنـازها دون إحداث أي تأخير كـما حدث سابقا
ــالــيـة ويــحـدث اآلن) وتــابع (أوعــزت إلى وزارة ا
ــدخــرة كـافــة وجلــمــيع دوائـر بــصـرف الــرواتب ا

احملافظة). 
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اتـــخـــذت وزارة الـــزراعـــة خـــطـــوات
للسيطرة على ارتفاع أسعار البيض
نافـية وجود والدواجن في االسـواق
حــــاالت هالك لـالســـمــــاك في بــــحـــر

النجف.
وقال وكيل الـوزارة مهـدي اجلبوري
في تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان) امس
إن (الوزارة كانت قد كلفت مديريتها
في النجف للـتأكد من موضوع هالك
األسماك  وتوصلت الـتحقيقات الى
انه ال وجـود لــتـلك الـشــائـعـات الـتي
تــداولـتــهــا بـعض مــواقع الــتـواصل

االجتماعي).
واشــــــار الى ان (الــــــوزارة  خـــــولت
الشركة العـامة للتجـهيزات الزراعية
ـائـدة و بـالــسـمـاح بـتـوريــد بـيض ا
الـدجـاج اجملــزور و بـصـورة عـاجـلـة
من اقـلـيم كــردسـتـان ومن الـشـركـات
ــــنــــتج ــــشــــاركــــة في مــــعــــرض ا ا

الوطني).
 مـؤكــدا انه ( اتـخــاذ هـذا االجـراء
لـلمـحـافظـة عـلى التـوازن في اسـعار
الـسـوق احمللـيـة من نـاحـيـة الـعرض

 s «Ëb «Ë iO « —UF √ vK  …dDO K  «uD  c Ò  W «—e «

—uOD « «e ËöH √ ¡«u ù —UM œ Í—UOK  s  d √ hOB

والــــطـــلـب حلـــ إكــــمـــال إجـــراءات
الـتـعـاقـد ب الـتـجـهـيـزات الـزراعـية
ـذكورة عـلى آليـة البيع والشـركات ا
بـــالــتــصـــريف عــلـى أن يــتم اجــراء
جــمــيع الـــفــحــوصــات الـــبــيــطــريــة
الـصـحـيــة من خالل دائـرة الـبـيـطـرة

في محافظة كركوك).
œ«u  œ«dO «

ـــــربي وتــــابـع انه ( الـــــســـــمــــاح 
ـواد الـعلـفـية من الدواجـن بتـوريد ا
االقلـيم بـنـاءً على طـلـبـهم فضال عن
السـمـاح باسـتـيراد بـيض الـتفـقيس

نافذ و بدون شرط أو قيد). من ا
ووقعت الـشركـة العـامة لـلتـجهـيزات
الـتـابــعـة لـلـوزارة عــقـدين مع كل من
الشـركـة العـامـة لألسمـدة اجلـنوبـية
ـعادن وعـقد في وزارة الصـنـاعة وا
آخر مع الشـركة العـامة للـنقل البري

في وزارة النقل. 
ونـقل الـبيـان عن مـديـر عـام الـشـركة
طـــالب جــاسب الـــكــعـــبي الــقــول ان
(استالم اسـمـدة الداب والـيـوريا من
وزارة الـصنـاعـة ومـنـحهـا لـلـفالح
ــنــتج احملـلي يــسـهم فـي تـشــجـيع ا

وتـشغــــــيل االيـدي العـامـلة وتـوفـير
العمـلة الصعـــــــــبة للـبالد والسيما
بــعــد الــنــجــاحـــات الــتي حــقــقــتــهـا
الـزراعـة في رفع مـسـتـويـات االنـتـاج
احمللي) ,مبـيـنا ان (الـوزارة كان لـها
ـنـتج احملـلي دور مـهم في حـمــايـة ا
من خـالل مـنـع االســتــيــراد وتــوفــيـر
ستلزمات الزراعية للفالح فضال ا
عن قــيـام الــصـنـاعــة بـخــطـوات عـدة
لـــدعم االســمـــدة احملــلــيـــة وتــأهــيل
ـــصــانع وتــشــغـــيل كــافــة خــطــوط ا

االنتاج). 
من جـانـبه ,اكـد مــديـر عــام الـشــركـة
الــعـامــة لالسـمــدة اجلـنــوبـيــة خـالـد
كـــاظـم انه (ســــوف يــــتم جتــــهــــيـــز
نتجة سنوياَ الى االسمدة  احمللية ا
الشركة الـعامة للـتجهيـزات الزراعية
وسم الصيفي والشتوي لتغطية ا
وحـفظ الـتــوازن في اسـعـار الـسـمـاد
ـــنـــتج في الــــســـوق ومن اجل دعـم ا
احملـــلـي واالخــــذ بــــيـــد الــــفـالحـــ
ــــــزارعـــــ من خـالل تـــــزويـــــدهم وا

بالكميات الكافية).
بدوره اشار مدير عام الشركة العامة

لـــلــــنـــقـل الـــبــــري مـــرتــــضى كـــر
الـــشـــحـــمــانـي إلى (نـــقل االســـمــدة
نتـجة من الشـركة العـامة لالسمدة ا
اجلـنـوبيـة الى جـمـيع مـخـازن فروع
التجـهيزات الـزراعية في احملـافظات
بواسطة الـعجالت التي حتمل ارقام

ائدة s∫ احد حقول الدواجن ينتج بيض ا «Ëœ

ــشــهــوريـن مــثل عــبـــد الــســتــار ا
ــقـام مـثل يـوسف الــطـيـار وقـراء ا
ـــقـــام الــبـــاحث عـــمـــر وخــبـــيـــر ا
ـوسـوعي الـشـيخ جالل احلـنفي ا

الذي اشتهر بقوله : " 
يـطــربـني صـوت اخلـاشـوگـة وهي
تـضــرب اسـتــكـان الــچـاي..عــبـالك
ــشــاهـــيــر الـــشــعــراء دتــغــنـي " و
ــــقـــهـى مـــثل حـــضــــور في هـــذا ا
الــرصـافي والــزهـاوي ومـال عـبـود
الـكـرخي..وقـد ذكـر الـفـنـان يوسف
ـقـهى فـي بـعض أعـمـاله الــعـاني ا
ــقـهى ــسـرحــيـة كـمــا اشـتــهـر ا ا
بلعبة احمليـبس التي تستمر حتى
الـفجـر تتـخلـلهـا صحون الـبقالوة
ثـم صالة الــــــفــــــجــــــر فـي جــــــامع

اخلفاف .
ـقـهى  19-مــقـهى مــوشي : يـقـع ا
في شــــارع الــــســــمــــوءل ( شــــارع
الــبــنــوگ)  هـو مــلــتـقـى لـلــتــجـار
 والــــــعــــــامــــــــــلــــــ فـي شـــــؤون
االستيراد والتصدير وأغلبهم من
الــيـهــود يـقــابـله مــقـهـى لـلــتـجـار
ـلــمـ مـثل اخلــضـيــري وشـاكـر ا

الضاحي.
  20- مـقــهى الــعـنــبــار : يـقـع في
ـصبغـة بجانب الـرصافة  سوق ا
ـــقــهـى مــقـــر جتــاري ويــعـــتـــبــر ا

كــالــبـــورصــة ورواده من الــتــجــار
اليهود كثيرون.

واجلــزء الـــثــالث عن مـــقــاه أخــذت
شــهــــــــرتــهــا بـســبب حــادثــة مـثل

 11- مقهى مزهر : صاحبها مزهر
الـعـبـد تـقع في مـنـطـقـة الـشـواكـة
قـبل بـنـاء شـارع حــيـفـا. من اشـهـر
ـطرب مـحـمـد القـبـانچي روادهـا ا
الــــذي كــــان يـــــجــــلس الـى جــــانب
قهى عادة وصور محمد صاحب ا
ـقــهى. الــقــبــانـچـي تــمال جــدران ا
اشتـهر مـزهر الـعبـد بانه كـان يقدم
ـقـرب الـشـاي بـنـفسه ألصـدقـائه ا
مــثـل احملــامي مــحــمــود الــعــبــطــة
وهــاني الـفــكــيـكي والــشــاعـر عــبـد
ـــقــهى ال كـــمــا عـــرف ا اجملـــيـــد ا
بـــرواده من هـــواة ســـبـــاق اخلـــيل
(الــريـــســز) حــيث تـــتم مــداوالتــهم
بـامـور الرهـانـات..واحلـصـول على
(چـــانص) لــلـــرهــان عــلـى حــصــان

متوقع فوزه .
 12- مــقـــهى بل مـــقــاهي عـــگــيل :
وهى أربعة مقاه متجاورة يرتادها
ـقـهى ابـنـاء عـشـيـرة عـگـيل  تـقع ا

في سوق حمادة بالكرخ .
 13- مقهى ناصر طوبيا : تقع في
مـنـطـقـة الـصـاحلـيـة / الـكـرخ قرب
ـقـهى من جـسـر مـود. اغـلب رواد ا
ــقـهى بـايـع الـكـبـة الـطـلــبـة وفي ا
(رزاقه ) وبــاءع الـســمــيط چــلـوب
ـقهى وال وقـد احـتكـرا الـبـيع في ا
يــــســـمح ألي بـــائـع اخـــر بـــدخـــول

قهى ! ا
 14- مـقــهى فــاضل : تــقع بــجـوار
السفارة اإليـرانية في كرادة مر 
صـاحب حــيث يـأتي فــاضل چالب 
على دراجـته ليفتح قهى صـباحا ا
ـقــهى ويـرش األرضــيـة تــمـهــيـدًا ا
ــقــهـى الــقــلــيــلــ لــتــوافــد رواد ا
صباحا..ثم جولة رش ثانية عصرًا
ـقــهى بـكـبـار الـسن حـيث تـمـتلء ا
ــدخل واجلــزء الــذين يــشــغــلــون ا
ـقـهى ثم الـشـبـاب - األمـامي مـن ا
ـنطـقة - ومن وأغلـبهم مـن ابناء ا
روادهــا الــشــبــاب الــشــاعــر فـوزي
كـــر وشــريـف الــربـــيــعـي وكــاظم
عويد وصاحـبه (رامبو)..ومن كبار
الــسن خــالــد الــدرة واحلــاج رضــا

نطقة.  وبعض شخصيات ا
 15 في مـنـطـقـة الـكـاظـمـيـة : مـقـاه
كــثــيـــرة  أشــهـــرهــا مــقـــهى ســوق
االستـرابادي التى عـمرهـا اكثر من
مـــائــــة ســـنـــة ارتــــادهـــا شـــعـــراء
شــعـبــيــون ومـقــهى جنم مــلــتـقى
األدبـــــاء الـــــوجـــــهـــــاء مـن أهـــــالي
الكاظـمية. ومـقهى التـراث الشعبي
ـقام  ثم حتول حيث ملـتقى قراء ا
ـقـهى الى مـلـتقى لـبـاعـة اخلوا ا

سابح. ة وا واألحجار الكر

هن : مقـــــاه التجار وأصــحاب ا
 17- مـــقــهى الـــتــجــار : ويـــســمى
ايــضـا مــقــهى الــكـمــرك يــقع قـرب
ـسـتنـصـرية ويـطل على ـدرسة ا ا
نـهــر دجـلــة وهـو مـلــتـقى الــتـجـار
ـصـالح مــعـرالـگـمـرگ وأصـحـاب ا
ـسـافـريـن الى الـبـصـرة في كــذلك ا
مراكب بيت لنج وال اخلضيري. 
 18- مـــقــهى اخلـــفــافــ :مـــوقــعه
ـسـتـنـصـريـة مالصق لـلـمـدرســة ا
ــقــهى اخلــفــافــ نــســبــة ســمـي 
لــورش الــصــنــاعــات اجلـلــديــة من
أحذية ونـعال وسروج اخليل. وفي
كان سوق الـساعچية حيث نفس ا
ستعملة. تصليح وبيع الساعات ا
ــنــطــقـة ــقــهى  جتــار ا من رواد ا
ــولـد الــنــبـوي بــاإلضــافـة لــقــراء ا

مــقـــهى (ســـبع) الـــتي قـــتل فـــيـــهــا
الــــــصــــــبـي الــــــوســـــيـم ( نــــــعــــــيم
السـوري)..او مقهى الـزهاوي حيث
الـــتـــقـى كل من نــــوري الـــســـعـــيـــد

والـشـاعــر الـزهـاوي شـاعــر الـهـنـد
طــاغـــــــــور..او مـقــهى زنــاد حـيث
قــــــتل الــــــشـــــقـي ( خــــــلـــــيـل ابـــــو

الهوب)..وهكذا
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ــواعــيـد حــكــومــيــة حــصـراَ ووفــقــاَ 
وسـم الـزراعي محـددة تنـاسب ا
الصـيـفي والـشتـوي و ان هـذا العـقد

يأتي دعما لالقتصاد الوطني).
وتــأتي هـــذه اخلــطــوة ضــمن خــطط
الوزارة لـلـنهـوض بـالقـطـاع الزراعي

نبض القلم
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ال العام حتى ان البعض  تستمر عمليـة حصر من خان االمانة بسـرقة ا
مـنهـم جهّـز حـقـائـبه لـلـهـروب خـارج الـبـلد  ولـكن لـم يعـلم هـؤالء وكل من
تـدنـسـيت يـديه بـأمـوال الـشـــــــــعب أن هـنـاك عـيـــــون حـمـاة الـوطن ومن
ـؤسـسـات كـلـفـهم الــســــيـد الـكـاظــمي في مـتـابـعــة مـلـفـات الـفــسـاد في ا
احلكومـية والـتي يقودهــــــــا السـيد احمـد أبو رغـيف الذي وضع اخلطط
ـال الـعـام ومن جـعـلوا من أجل كــــــــشف كل من أسـاء وأفـسد وسـرق ا
ـصـاحلــــــــه اخلـاصـــــــــة واطــمـاعه الــتي جـاء من الـوظــيــــــفــة خـدمــة 
للـسـلـطـة وكـرسي االدارة من اجل احلـصول عـلى اقـصى حـدود الـسـرقة
واالبـتــزاز ومـال الـســحت الــذي ال يـرتـضــيه اي انـســان مـحب ومــخـلص

للعراق ... 
ولـكن كـانت جلـنـة أبـو رغـيف الــتي وضـعت امـانـة وخـدمـة الـوطن هـدفـهـا
االول  رغم من اراد وضع الـعراقـيل في طـريـقـهـا لكـي يسـتـمـر فـسادهم
واطن من ضعف احلـصة التموينـية حيث  القبض على من وما يعاني ا
واد ة استيراد ا كان مسؤوال عن توفير الغذاء للشعب وهو متلبس بجر

الفاسدة...
ـارقـ ولـكن ن تـغـطـوا بـغـطـاء االحـزاب الـتي حتـمي هـؤالء ا  وغـيـرهم 
االيـادي الــبـيــضـاء الــتي عــاهـدت الــله والـشــعب وكــذلك عـاهــدت الـســيـد
الكاظمي ستستمر في مالحقة هؤالء من خونة االمانة وبطرق وأساليب ال
يعـلم بها أحـد وال يفـهم حدودهـا ... فهي مـستـمره ولن تـوقفـها االصوات
النشاز الـتي تتهم هـذه اللجنـة باتهـامات فارغة مـدسوسة من اجل تـعكير

عملها .
ولكن وراء هذه الـلجـنة جـميع ابـناء الشـعب وهي تعـلن يومـيا عـبر وسائل
االعالم عن الـضــبط والـقــبض عـلى من ســولت لـهم انــفـسـهم ســرقـة مـال
الشعب  وهي مسـتمرة  ولن تتـوقف حتى تصل الى من يقـود هذه الزمر

التي اعتاشت على مصّ دماء العراقي .
واليـوم اشــــــــرقت شـمس احلـساب والـعـقـاب ولن تسـتـثـني هذه الـلـجـنة
كـائـنــا من يـكــون صـغـيــرا اوكـبـيــرا  ولن تـتـراجـع عن الـتـحــقـيق في كل
ـنتـسبـ لـهذه الـلـجان األمـيـنة ابـناء ـفـسدين كـون ا مفـاصل وحتـركات ا
بــررة عــراقــيــــــ اصالء وضــعــوا في صــدورهم امــانــة الــوطـن وشـرف

نصب ا
ـرض اخلـبيث نـبارك لـهم ونـشـد عـلى ايـديـهم من اجل اسـتـئـصـال هـذا ا
الذي اوصل الوطن الى ماعلـيه اليوم ال كهربـاء وال خدمات تذكر وضعف
كبير في مسـتوى البطاقـة التمويـنية التي هي قوت الـشعب ورزقه البسيط
ـتـوقــفـة في كل اخملــافـظــات من سـرقـة ـتـلــكـئــة وا ـشـاريـع ا وال نـنــسى ا
تخـصـيصـاتهـا وتـعطـيل مـشاريـعـها الـتنـمـوية واالسـتـراتيـجيـة حـتى باتت
ستشفيات احملافظات تعاني من ضعف اخلدمات في الدوائر الصحية وا
حـتى بـات االهـمال هـو الـظـاهـرة الـبـارزة في كل مـنـاحي احلـيـاة الـيـومـية

للمواطن .... 
لـذلك جلـنـة ابـو رغــيف عـلـيـهـا مــسـؤولـيـات وطـنـيـة
ن وامـــانـــة كـــبــيـــرة مـن اجل تـــنـــظـــيف الـــوطن 

سرقه...
وسـسـات احلكـومـية وعودة الـكـفاءات فـي ادارة ا

واطن امناء مخلص همهم خدمة الوطن وا

عيـد بـاي حال عـدت يا عـيـد ..? هل هو سـؤال مـجرد عـابـر أم هو نـظرات
بعـيـدة وإستـشـراف أم نبـوءة شـاعر مـن ضمن نـبـوءات كثـيـرة قالـهـا قبل
أكـثـر من الـف عـام وسـتـبــقى الى مـا شــاء الـزمـان تـتــردد عـلى االلـسن 
وكأنه ال يـتحـدث عن عـيده  بل عن أعـيـادنا الـتي تشـابـهت ..فقـدت مذاق

الفرح وأخذت طعم أيامنا ولونها وقسوتها ..
  حتـولت االعـيــاد الى مـجـرد ذكــرى عـابـرة  مــعـلـقــة في ذاكـرة الـزمن 
دن ـنافي  واخملـيمـات وا كـان  بـعد أن تـوزعنـا في ا وليس في ذاكـرة ا

البعيدة التي ال تعرف معنى العيد  ورمزيته ومنزلته في عقيدتنا ..
ــرعـيــد دون أن يـكــون لـهــذا الـبــيت من الــشـعــر صـدى في ـكن أن  ال 
ه  تـعبـة احملبطـة .. يؤنس الـغريب في وحـشته  والـعليل مع أ النفـوس ا

وكأنه يتحدى الزمن ويقارع النسيان ..
ـتنبي ال يشتم كـافور االخشيدي بل يـرثي الفرح الذي غاب تشعر وكأن ا
عن أعيـادنـا التي حتـولت ايـامهـا الى أيـام اعتـيـادية وإقـامـة اختـيـارية في

البيوت و أيام معطلة ثقيلة  خالية من الفرحة ..
 عيد باي حال عدت يا عيد .. ليس قصيدة ونظما وبحرا وتفعيلة فقط بل
درس لـيس فـي الـهــجـاء والــســخـريــة من احلــاكم  بل في مــعـنى الــثـورة
واالحتجاج ليس على كـافور مصر فقط بل عـلى كل كافور في هذا العالم

الواسع ..
ـواصـفات  سخـريـة لـيس من كـافـور االخـشيـدي وهـو بـهـذه الصـفـات وا
الغريـبة عن تقـاليد واعـراف وبروتوكـوالت احلكم والقـيادة وفنـونها بل من

القدر أن ينصب حاكما مثله على بالد مثل مصر .
العيد مشاعر وأحاسيس قبل أن يكون طقوسا وعبادات..

اذا عـاد العيـد عليه .. هل من  العيـد جتديد .. ولـذلك يتسـاءل الشـاعر 
اض قاس جديد فيه يـنقله من حـال بائسة الى حـال أفضل أم هو تـكرار 
لبـعـد أحـبـابه .. واحلـبـيب قد يـكـون إنـسـانـا من حلم ودم .. أو طـموح في
ـنال أو حـالة يـتمـناهـا لم تتـحقق الن بـينه األفق يسـعى اليه لـكنه صـعب ا
وبيـنـهـا مـدى طـويل وصحـراء قـاسـيـة يـصعـب اجتـيـازهـا  لـكنـه رغم تلك

الصعوبات يظل متمسكا باألمل ويتطلع الى االفضل .. 
الـعـيـد جتـديـد .. ولـيس رتـابـة .. فـاين أعـيـادنـا من هـذه الـقـاعـدة بـعـد أن
حتــولت مــشــاعــرنـا الـى (صــيغ مــعـلــــبــة) جــامــدة ورســائل الــكــتــرونــيـة
مسـتنـسـخة و(مـشاعـر تقـنـية) بـاردة خالـيـة من دفء االحاسـيس وحرارة
الشـوق ولـهـفـة اللـقـاء ورجـاء حتـقيـق التـمـنـيات الـتي تـراجـعت كـثـيرا الى
الـوراء .. مشـاعـر لـيس فـيـهـا أي خـصوصـيـة النـهـا أرسـلت الخـرين كـثر
غـيـرك  خالف مـشـاعـر كـتـبت بــصـدق تـشـعـر من الـصـيـاغـة والـعـبـارات
خصـوصيـة الـعالقة الـتي تـربطك بـهـذا أو ذاك من النـاس وانـها كـتبت لك
وحدك .. وهناك من االصـدقاء من ال يكتـفي بالرسالة اخلـاصة بل يتصل
هاتفيا أو يبعث لـك ( بصمة صوتية ) تـدلل على عمق العالقة خالف أخر
ال يذكـرك وال تمـر في خاطـره في العـيد .. فـكيف لك أن تـتوقع أن يـذكرك

في أيامه االعتيادية ..
العيد لـقاءات وتبـادل زيارات ومع ذلك قد تطـفيء رسالة من بـضع كلمات
صادقة حـرارة الشـوق للـبعيـد العـزيز عـلها تـخفف من ألم الـغربـة وتقرب

سافات والنفوس .. ا
الن العيد فـرحة وشعور نـعبر عنه بـلقاء وإن تعـذر برسالة خـاصة تترجم

شاعر .. ا
وكل عام وانتم بخير ..

}}}}
كالم مفيد :

من مفيد ما قرأت حكمة تقول :
عـاصي تـذهب ويـبقى إن مشـقـة الـطاعـة تـذهب ويـبقـى ثوابـهـا وإن لـذة ا
عقابها .. كن مع الله وال تبالي  ومد يديك اليه في ظلمات الليالي وقل :
يا رب مـا طابـت الدنـيا اال بـذكـرك  وال االخرة اال بـعـفوك  وال اجلـنة اال

برؤيتك ..
صـافح وسـامح ودع اخلـلق لــلـخـالق .. فـنـحن وهم

راحلون ..
إفعل اخلـير مـهمـا استصـغرته فـانك ال تدري أي

حسنة تدخلك اجلنة ..
طابت أيامكم وأعماركم بذكر الله ..
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امريكا

نتج احمللي وبشقيه النباتي ودعم ا
واحليـواني وفتح آفـاق التـعاون مع
الـــوزارات األخـــرى لـــتــعـــضـــيــد دور
اإلنــتــاج احملــلي ومــنــهــا األســمــدة
وبــغــيــة تـشــغــيل عــجــلـة االقــتــصـاد
وامـتصـاص الـبطـالـة وتسـهـيل عمل
ـزارع من خالل تـوفير الفالح وا
ـسـتلـزمـات الـضـرورية وإيـصـالـها ا
ـوسم جلـمـيع احملـافـظـات وحـسب ا

الزراعي واخلطة الزراعية. 
m U  hOB

الى ذلك ,افق مــجــلس الــوزراء عـلى
ــالـيــة مـبـلغ 2.1 تـخــصـيص وزارة ا
ملـيار ديـنـار من احتـياطي الـطوار
إلى دائرة البـيطرة لـتهيـئة احلاجات
ـسـتـلـزمـات والـلـقـاحـات اخلـاصـة وا

رض إنفلونزا الطيور.
وبحسب بيـان االمانة الـعامة جمللس
الـــوزراء تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان
ـــرض (الـــقـــرار يـــهــــدف الحـــتـــواء ا
وحــمـــايــة مــشـــروعــات الــدواجن في
ـادة الـعــراق اسـتــنـاداً إلى أحــكـام ا
وازنـة  لـلـعام اخلـامسـة من قـانـون ا

اجلاري).

ستنصرية  درسة ا مقهى اخلفاف بالقرب من ا

عــلى ضــفـاف دجــلـة اخلــيـر  قــرابـة
مـائـة مـتــر يـحـيــطه مـبـنى الــقـشـلـة
ـركـز الـثـقـافي الـبـغـدادي الـقـد وا
ـتـنـبي هـنـالك مـقـام نـهـايــة شـارع ا
تــراثي هـو مـقــهى تـاريـخي يــعـتـبـر

طـبعة الشابندر 1905 لتكون مقرا 
وهي لعائلة موسى  الشابندر الذي
أصبح وزيرا للخـارجية سنة 1941
طبعة لكية وبعدها ألغيت ا بزمن ا
وحتول الى مقهى سنة 1914 حيث
كانت  الـوزارات احلكـوميـة وديوان
ة وأمـانة العـاصمة احلكـومة القـد
ــــا جـــعل قـــريــــبـــة مــــنه آنـــذاك   
قهى على وظف فـيها يرتـادون ا ا
الـدوام ..بـاالضــافـة الى الـعـديـد من
الــشـخـصـيــات أالدبـيـة الـســيـاسـيـة
والـــرؤســـاء ومـــنــــهم  اجلـــواهـــري
والـزهــاوي ونـوري الـسـعــيـد وعـبـد
الــكـــر قــاسم فـــقــد كــان  مـــلــتــقى

ـثــقـفــ ورواد األدب  ولـقـربه من ا
مـحــاكم االســتــئــنـاف كــان مــلــتـقى

للمحام ايضا . 
انـطـلـقت مـنه الـعـديـد  من الـثورات
وجتــنــيـــد الــعــراقـــيــ في حــروب
الـتــحـريــر الـعــربـيــة حـيث يــعـتــبـر
شــاهــدا لــلــعـــصــر عــلى انــقالبــات
ــقـاهي وثــورات عــديــدة وهــو من ا
ــتــمــيـزة عن ــنـفــردة ا الــتـراثــيــة ا

قاهي  .. غيرها من ا
قـام احلــاج مـحـمــد اخلـشـالي وهـو
أحد أعـيان ومـثقـفي بغـداد ونساب
وموثق لـتاريخ بـغداد الـقد  برفع
وسـائل اللـهـو والـلعب من دومـيـنو
ـقــاهي وطــاولـي الـتـي تــعج بــهــا ا
لــيـكـون وجـهه السـتــقـبـال ومـلـتـقى
ـفــكـرين واألدبـاء  بــعـد أن اسـتـلم ا

قهى في 1963.   إدارة ا
ــكــان تـســتـشــعـر في زيـارة لــهـذا ا
ــاضي روحــانــيــة الــتــراث بـعــبق ا
الــبـــغــدادي االصــيل حــيث رصــفت
اجلـــدران بـــالـــعــــديـــد من الـــصـــور
ــة لـلـمـلـوك ورؤسـاء الـعـراق الـقـد
ــــــقـــــــهـى وأدبــــــاء الـــــــذيـن زاروا ا
وشـعراء كـانـوا يـرتادونه مع نـكـهة
ــاضي والـراديــو الـقــد والـكـرام ا
(جــــهـــاز تـــســــجـــيل) والــــســـمـــاور
ـكان الـبـغدادي تـسـتـشـعر أصـالـة ا
وتـــراثــة الـــقـــد في اروقـــة تـــضم
ــثـــقــفــ مـن شــريــحـــة اجملــتــمع ا
ــقــهى صـور الــبــغـدادي يــتــصـدر ا

لـشــبـاب كـتب فـوقــهم عـبـارة مـقـهى
الــشــهـــداء . .لــنــتــســـاءل عن ســبب

االسم البديل 
حدثنا عن ذلك ابن احلاج اخلشالي
ـقــهى تـعــرض لـنــكـبـات قــائال  أن ا
عـــدة وأبــرزهـــا االنـــفـــجــار الـــواقع
تـنبي بـسيـارة مفـخخـة في شـارع ا
راح ضحـيـتهـا قـرابة 80 شهـيد.من
بـــيــــنـــهـم أربـــعــــة من اوالد احلـــاج
اخلـــشــــالي وأحـــد احــــفـــاده حـــيث
ـــقــهى تــســـبب االنـــفــجــار بـــهــدم ا

واستشهادهم جميعا .
ــقـهى مــجـددا  إعــادة وتـأهــيل  ا
لــتــعــود وجــهه بــغــداد الحــتــضــان
روادهــــا من جـــديــــد واســـتــــقـــبـــال
الضيوف  األجانب الذين يتوافدون
ه  حيث لزيارته واالطالع عـلى معا
ســجل مــؤخــرا الــســفــيــر الــكــنــدي
تـوقــيـعـة في ســجل الـزيـارات الـذي
يحتـفظ فية احلـاج اخلشالي مـوثقا

ابرز الزائرين.. 
ــســؤولــيــة ومـحــبي ودعــوة الهل ا
تـراث بغـداد االعـتنـاء بـهذا الـصرح
االثــري والــتــاريــخـي الــذي يــحــفظ
اســفــارا من طــراوة وحالوة تــاريخ
بغداد بل انه جزء مهم الينفصم عن
تاريخ البغدادي لتبقى حتكي على
مـديـات الــعـصــور الـقــادمـة حــكـايـا
قـهى ومرتادييه وما واحداث هذا ا
شــهــدته من احــداث مــهـمــة حــفـرت

لنفسها في ذاكرة االجيال

واجه ثــقــافــيــة لــلــعــاصــمــة بــغـداد
الثقافة واألدب والتاريخ ..

قاهي مقهى الشابندر ..احد اشهر ا
ــة  بـنــاؤه بـهــذا  الــتـمــيـز الـقــد
عمـاري البغـدادي سنة بتـصميـمه ا
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مقهى الشابندر في
تنبي ا
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ــعـاجلــة أزمـة اجلــفـاف في حــتى اآلن 
ديــالى تـرقـيـعـيـه وهـنـاك اكـثـر من 70
ــئـــــــــــــــة من مــنـــاطق احملــافــظــة بـــا
تــعــيـــش وضـع كـارثـي بــسـبـب االزمـة
الـــتي وصـــــــــلـت الى مـــســـتـــوى عــدم
الــقـدرة عـلــى تــأمـ مـيــاه الـشـرب في
قــرى وأحــيـاء كــبــيـرة واضــطـرار آالف
االســــر حلـــفـــر اآلبـــار لــــســـد جـــزء من
احــتـيــاجــاتـهــا رغم ان بــعـضــهـا غــيـر
صــالح لالسـتــخـدام بـســبب الـتــراكـيـز

لحية العالية) . ا
وأضــاف مــهــدي أن  (ديــالى بــحــاجـة
حلــلـول جـذريـة تـبــدأ من مـفـاحتـة دول
اجلـوار واعـتـمـاد مـبـدأ تـقـاسم الـضرر
فـي مواسـم اجلـفاف والـسـعـي لتـوقـيع
بــروتـوكـوالت أو اتـفـاقــيـات تـسـهم في
حتـــديـــد حـــصـــة الـــعــراق مـن االنـــهــر
ــشــتـركــة وفق الـقــوانــ الـدولــيـة)  ا
مــؤكــدا أن  (ديــالى أكــثــر مــحــافــظـات
تـضررة من أزمة اجلـفاف وقد الـبالد ا
يــتـحـول الـوضع إلى كــارثـة كـبـيـرة لـو

استمر دون حلول).

وأشـار مـديـر مـكـتب مـفـوضـيـة حـقـوق
اإلنــسـان  إلى أن  ( أكــثـر من  30ألف
فالح مــصــيــرهم مــجــهــول حــالـيــاً في
ديـالى بسـبب أزمـة اجلفـاف بعـد إلغاء
ــا مـــوسم االســتـــزراع الــصــيـــفي ور
سـيـلـحـقه الـشتـوي نـاهـيك عن تـضرر
ـثـمرة ـات من الـبـسـاتـ ا آالف الـدو
بـسـبب اجلفـاف احلـاد الذي بـدأ يـهلك
االشــجــار وخــاصــة احلــمــضــيــات في
مناطق واسعة لعدم القدرة على توفير

مياه السقي ) .
…b b  ôö

فــيـمـا  قـال مـديـر الــصـحـة الـعـامـة في
دائــرة صـحــة مـحــافـظــة ديـالى  نــبـيل
فــــاضل لــ (الــــزمــــان)  إن  ( حتــــديـــد
سـالالت جـديــدة من كـورونــا يـتم عــبـر
ركزية في بغداد) مـختبرات الفـحص ا
 مـحذرا في الوقت نفـسه من  (مخاطر
يحملها مصابون دون ظهور األعراض
تـنـتقـل عبـر الـتجـمـعات الـبـشريـة غـير
ـبـررة وأن الكـثـير اإلصـابـات مخـفـية ا

األعراض ).

ودعـــــا فـــــاضـل  إلى ( احلـــــذر مـن كل
انـــواع الـــتـــجـــمـــعـــات االنـــتـــخـــابـــيــة
ــنــاســبـات االجــتــمــاعـيــة لــتــفـادي وا
ضاعفـات خطيرة ا تقـود  إصـابات ر
)  مــــشـــددا عـــلـى ضـــرورة  ( الـــتـــزام
الــوقــايــة الــصــحــيــة والــتــوجه نــحــو
ـتـوفــرة في جـمـيع لــقـاحـات كــورونـا ا
مـناطق احملافظـة وبجميع األنواع ذات
ـيـة الــرصـيـنـة لــتـجـنب ــنـاشئ الـعــا ا

كوارث صحية ) . 
وأشــــــار فـــــاضـل   إلى أن  ( خــــــطـــــر
كـــورونـــا يـــتــزايـــد في ظـل الالمـــبــاالة
والـــعـــزوف عن تـــعـــاطـي الـــلـــقـــاحــات
والــتـقــارب الـبـشــري رغم الـتــحـذيـرات
ــســتــمــرة خلــلــيــة األزمــة واجلــهـات ا

عنية ) .  ا
ـسـتـشفى ومن جـانب آخـر قـال مـديـر ا
الـبـيطـري في مـحافـظـة ديالى الـطـبيب
ريـاض حـسـ الـطـائـي لــ ( الـزمان ) 
إن ( مــشـــروعــاً لــتــربــيــة الــدواجن في
مـنــطـقـة احلـويش   الـتـابـعـة لـنـاحـيـة
جـديـدة الـشط ضـمن قـضـاء اخلـالص 

يـحـوي 10 االف دجـاجـة حلـوم أصيب
بـانـفـلـونـزا الـطيـور مـبـيـنـاً أن خـمـسة
اآلف دجـاجة هـلكت جـراء الوبـاء فيـما
أتـلف الـفـريق الـبـيطـري اخلـمـسة االف

رض. )  نع تفشي ا دجاجة األخرى 
واضـاف الطائي   أن  ( دائرته اتخذت
إجـراءات الـوقـايـة وأبرزهـا مـنع تـربـية
ــدة  90يـــومــاً وحــظــر الـــدواجن فـــيه 
حـركة الدواجن في مساحة يبلغ قطرها

3 كم2). 
وأكـد الطائي   أن (  سرعـة االستجابة
ـــــســــتــــشــــفى واإلجــــراءات مـن قــــبل ا
الـبـيـطـري في ديالى اسـهـمت بـاحـتواء
وتـطـويق االصـابـة ومنع انـتـقـالـها الى
مــنــاطـق اخــرى حــفــاظــاً عــلى الــثــروة

احليوانية في احملافظة ) .
واشار الطائي   أن (  فريقاً من دائرته
ــعـــنــيـــة وبــإشــراف إدارة والـــدوائــر ا
احملـــافــظـــة اتــخــذ اإلجـــراءات الالزمــة
ـنع بـوقـت قـيـاسي وبـجـهـود مـتـمـيـزة 
تـفشي االصـابات في مـشاريع الدواجن

االخرى ) .
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أكــدت مـفــوضـيــة حـقـوق اإلنــسـان في
مـحـافظـة ديالى   أن اكـثر من  30الف
فالح مــصـيـرهم مـجـهـول بـسـبب أزمـة
اجلـفـاف مـشـيـرة إلى أن أكـثـر من 70

ـئــة من مــنـاطق احملــافــظـة تــعـيش بــا
ـيـاه الـتي وضـع كـارثي بـسـبب أزمـة ا

طالت مياه الشرب.
ــكــتب صـالح مــهـدي لــ وقــال مــديــر ا
ــوضــوعــة (الــزمــان)  إن  (احلــلــول ا

اجلفاف يصيب انهار ديالى
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{ طــــهـــران-  (أ ف ب) - اعــــتـــبـــر
ــــرشـــد األعـــلى لـــلــــجـــمـــهـــوريـــة ا
اإلسالمـيــة في إيـران آيـة الـله عـلي
خـــامـــنـــئي أن جتـــربـــة حـــكـــومـــة
ــنـتــهــيــة واليـتـه حـسن الــرئــيس ا
روحـاني الــتي اعــتـمــدت انـفــتـاحـا
ا فيها نسبيا على القوى الكبرى 
تـحدة أثـبتت أن "الـثقة الواليـات ا

بالغرب ال تنفع".
وقـال خامـنئي "يـجب عـلى اآلخرين
االســـتــفـــادة من جتـــارب حــكـــومــة
الـرئيس روحـاني. وإحـداهـا جتنب
الـثـقـة بـالغـرب. في هـذه احلـكـومة
اتـضح أن الـثـقـة بـالـغـرب ال تـنفع"
وذلك فـي تــصـــريــحـــات أدلى بـــهــا
خالل اسـتـقـبـال أعـضـاء احلـكـومة
وفـق بــــــيـــــان نــــــشــــــره مــــــوقــــــعه

االلكتروني.
وأضـــاف "إنـــهم ال يـــســاعـــدون في
شيء بل يوجهون الـضربات حيث
يـســتـطـيـعــون. أيـنـمــا لم يـوجـهـوا
الـضــربـات لـم يـكن لــديـهم الــقـدرة

على ذلك".
ـعتدل واعـتمـدت حكومـة الرئـيس ا
روحــاني الـذي يـتـولـى مـهـامه مـنـذ
الــعــام  ?2013ســيــاســـة انــفــتــاح
نــســـبي عــلى الـــغــرب كــانت أبــرز
ـبرم مـحـطـاتـهـا االتـفـاق الـنـووي ا
عـــام  2015مع ست قــــوى كـــبـــرى
ـــتــــحـــدة وفــــرنـــســـا (الــــواليـــات ا
وبــريـــطــانــيـــا وروســيـــا والــصــ

ـــانـــيــــا). وأتـــاح االتــــفـــاق رفع وأ
الــعـديـد من الـعـقـوبـات الـتي كـانت
مفروضـة على طهـران مقابل احلد
من أنــشـطــتـهــا الـنــوويـة وضــمـان
سـلـميـة بـرنـامـجـهـا. لـكن مـفـاعـيله
ـــلــغـــاة مـــذ قــرر بـــاتت فـي حـــكم ا
الـرئـيس األمـيركي الـسـابق دونـالد
تـرامب االنسـحاب مـنه أحاديـا عام
 ?2018وأعــــــــاد فــــــــرض فـــــــرض
عــقــوبــات قـــاســيــة عـــلى طــهــران
تـــســــبـــبت بــــأزمـــة اقــــتـــصــــاديـــة

واجتماعية حادة.
وقـال خامـنئي "حـيثـما جعـلت هذه
احلـــكـــومـــة أعـــمـــالـــهـــا مَـــنـــوطـــة
ـفـاوضـات مع الـغـرب وأمـريـكـا بـا
أخــفـقت وحــيـثــمـا اعــتـمــدت عـلى

القدرة الداخلية حققت النجاح".
وشدد عـلى أنه "ينبـغي للحـكومات
أال جتــــعل بـــرامــــجـــهـــا مَــــنـــوطـــة
ــفــاوضـات مـع الــغـرب إطـالقـاً بــا

." ألنها ستخفق قطعاً
وأبـــدى الـــرئـــيس األمـــيـــركـي جــو
بــايــدن الـذي تــولى مــهــامه خــلــفـا
لـتـرامب الـعـام احلـالـي اسـتـعداده
لـلـعـودة الى االتـفـاق بـشـرط عودة
إيران الى احتـرام كامل التـزاماتها
وجبه والـتي كانت تراجعت عن
غالبـيتهـا بشكل تدريـجي بعد عام

من االنسحاب األميركي منه.
وبـدأت إيـران والـدول الـتي ال تزال
منضوية في االتـفاق مباحثات في

إيـران (مـعـهم) بشـأنـهـا سيـقـولون
إنكم خالفتم االتفاق".

ـتـحـدة أن أبدت وسـبق لـلـواليات ا
رغـبة في اتـفاق يـشمل دور طـهران
اإلقـلـيـمي وبـرنـامـجـهـا لـلـصواريخ
الـــبـــالــســـتــيـــة الـــذي يــثـــيـــر قــلق

نطقة. خصومها في ا
اال أن طـهـران أكـدت مـرارا رفـضـها

إدراج أي قــضـايــا غـيــر نـوويـة في
االتفاق.

وأكد خـامنئي أن األمـيركـي سبق
لــــهم أن "نــــكـــثـــوا تــــعـــهــــداتـــهم"
ويرفضون إعطاء أي "ضمان" لعدم
انــسـحــابــهم من االتــفـاق الــنـووي
مــجـددا في حـال تــوصل الـطـرفـان

لتفاهم على إحيائه.
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{ كـــلــــلي (ســــوريـــا) -  اف ب: في
شــمـال غــرب ســوريــا وضع خــالـد
ـــزارعـــ اآلخـــرين ـــصــــطـــفى وا ا
ألــواحــاً عــمالقــة لــتـولــيــد الــطــاقـة
الــشـمــسـيــة وسط حــقـول مــزروعـة
بالطـماطم واليـقط بعـدما أنهكت
ســنــوات احلــرب الـطــويــلــة الــبـنى
الـتـحـتـيـة لـلـخـدمـات بـيـنـهـا قـطاع

الكهرباء.
في مــحـافـظـة إدلب تـتـوسط ألـواح
الطـاقة الشـمسيـة احلقول الـزراعية
أو مـخـيـمـات عـشـوائـيـة لـلـنـازحـ
تـنــتـشــر في كل مـكــان أو تـتــمـركـز
ــــدن ــــنـــــازل في ا فــــوق أســــطـح ا
سـتشفيـات بعدما الكبـرى وحتى ا
أعطى غـياب الـكهـرباء دفعـاً للـطاقة
الـبـديـلة نـظـراً لـفـوائـدهـا وكـلـفـتـها

نخفضة. ا
ويـقـول خـالـد لـوكـالـة فـرانس بـرس
بـيــنـمـا يـقف وسط أرضه الـزراعـيـة
في بـلـدة كـللـي القـريـبـة من احلدود
الــتـركــيـة "كـنــا نـســتـخــدم مـولـدات
الـديـزل لـكن ذلك سـبّب لـنـا مـعـاناة
جراء انقـطاع احملروقـات أو ارتفاع

أســـعــارهــا فــقـــررنــا أن نــشــتــري
(ألواح) الطاقة الشمسية".

في حـــقــــول الـــبـــلــــدة تـــتـــراصف
األلواح مثبتة على قواعد حديدية.
وتعاون عشرون مـزارعاً نهاية عام
 2019بـيــنـهم خـالــد لـشــراء نـحـو
مـئــتي لـوح مـع قـواعـدهــا بـكــلـفـة

أربعة آالف دوالر.
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عـبر الـطاقـة التي تـولّدهـا األلواح
ـزارعــون مـضـخـات الـري يــشـغّل ا
ــيـاه الــتي تــمـكّــنــهم من تــوفـيــر ا
ساحة تقـدّر بأكـــــــــثر من ثالث
ــاً إلى جــانب اســتــخــدامــهــا دو
ــــــــــيــــاه من بـــئـــر في لــــســـحب ا

البلدة.
زارع ووفرت هذه التقنية على ا
عـنـاء تـكـبّد أي مـصـاريف إضـافـية
وسـمــحت بـتـأمــ جـزء كــبـيـر من

احتياجاتهم للطاقة.
ويـقــول خــالــد "الــطــاقــة الــبــديــلـة
مـريحـة للـمـزارع.. حتى ولـو عادت
الشبكة الـكهربائية سـتكون الطاقة
الـشـمـسـيـة أوفـر مـن الـكـهـرباء" ال

ســـيـــمـــا مع بـــدء شـــركـــة خـــاصــة
اســتــجــرار الــكــهــربــاء مـن تــركــيـا

اجملاورة.
وتـوقـفت الـسـلـطات الـسـوريـة بـعد
ـــقـــاتـــلـــة ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائل ا
ــعـارضــة عــلى مــحــافــظـة إدلب وا
صـيف  2015تــدريـجــيـاً عن إمـداد
نطقة بالـكهرباء وخدمات أخرى ا
قبل أن تـتعرض مـحطات الـتحويل
والــشــبــكـات لــلــتــخــريب والــنـهب
نـاهـيـك عن الـقـصف خالل سـنـوات

عارك الطاحنة. من ا
واعـتـمـد الـســكـان خالل الـسـنـوات
األخيرة على االشـتراك في مولدات
ـلكـهـا مـتمـولـون أو قوى خـاصـة 
ـنطـقـة الـواقـعة حتت مـحـلـيـة في ا
سيطـرة هيئـة حترير الشـام (جبهة
الـنـصـرة سـابــقـاً) وفـصـائل أخـرى

متحالفة معها.
لكنّ شحّ احملـروقات حيـناً وارتفاع
أسـعـارها حـيـنـاً آخر دفع الـسـكان
إلـى الــتـــوجه الى خـــيــار الـــطــاقــة

الشمسية.
تـحدة يـقول مـكتب بـرنـامج األ ا

ـــائي في ســـوريـــا إن "إنـــتــاج اإل
الــطــاقـة الــشـمــســيـة قــفـز مــنـذ أن
ـسلحة واجهات ا تراجعت حـدّة ا
وبات الوضع في معـظم البلد أكثر

استقرارا".
وقـد بات يـشكّـل "بديال صـاحلا في
الـــســـيـــاق الـــســـوري" مع "أشـــعــة
مـتازة" فيمـا "جزء كبير الشمس ا
ــدن من شــبـــكــة الـــكـــهــربـــاء في ا
ــصـدر واألريـاف مــدمّــر" حــسب ا

نفسه.
وال يـحـصل "مـا ال يـقل عن تـسـع
ئـة من السـوري على تـغذية في ا
بالتـيار بشـكل مستـقر ومتواصل"
وفق تـــــقــــديــــرات بـــــرنــــامج األ
تحدة بعد عشر سنوات من نزاع ا
مـدمـر اسـتـنــزف االقـتـصـاد وبـنـاه

التحتية.
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وفي مــنــاطق ســيــطــرة احلــكــومـة
الـسـورية الـتي تـعـاني من سـاعات
تــقــنــ طــويــلــة خــصـوصــاً خالل
الـصـيف يـتمّ رفـد الـشبـكـة الـعـامة
شاريع كهـروضوئية في عدد من
اضي في ناطق آخرهـا الشهر ا ا

محافظة طرطوس.
ـؤسسات العامة ويلجأ األفراد وا
كـاجلامـعات مـثالً الى هذا اخلـيار
تـزامنـا مع إطالق الـقطـاع اخلاص

بادرات عدّة في هذا اإلطار.
في بلـدة كللـي يعتـمد زكريـا صنو
( 47عـاماً) عـلى الطـاقـة الشـمسـية
ـكّنه من ـدّ منزلـه بالـكهربـاء ما 
شـــحن هـــاتــفه وتـــشــغــيـل الــبــراد
ومروحة هوائية تخفف من ارتفاع

درجات احلرارة صيفاً.
ويــقـول لـفـرانس بـرس "مـنـذ عـشـر
سـنوات حـرمـنا نـظـام بشـار األسد
من الــكــهــربــاء (..) فـاســتــخــدمــنـا
ـولـدات الـتي تـعـمل عـلـى الـديزل ا
والبنزين" موضحاً أن هذا اخليار

." "كان مكلفاً
ويــضــيف "بـــحــثــنــا عن حل بــديل
وتــعـــرفـــنــا عـــلى ألـــواح الــطـــاقــة
الـشــمـسـيـة فــاشـتـريـنــا لـكل بـيت
ا يـسدّ حـاجته لـوح أو ثالثـة 
لتشغيل الـغسالة والبراد واإلنارة

وباتت تكفينا".
داخـل مــحـــلـه في مـــديــنـــة الـــدانــا
اخملــصص لــبــيع مــخــتـلـف أنـواع
ألواح الطاقة الشمسية يروي عبد

احلكيم عبد الـرحمن لفرانس برس
ـبـيـعات ازدادت بـنـسـبة 300 أن "ا

ئة ب  2018و."2021 في ا
ويـقـول التـاجـر الـذي يبـيع ألـواحا
مـــســـتــوردة مـن تــركـــيـــا اجملــاورة
ـانـيـا والـصـ "اعـتـدنـا سـابـقـاً وأ
بــيع ألــواح لـلــمــنــازل أو مــشـاريع
صناعية ال حتتاج أكثر من عشرين
.. لكن حـاليـاً نوفـرها الى  25لوحـاً
ـشاريع زراعـيـة يحـتـاج أصغـرها
الى مـئة لـوح عـلى األقل وقـد يصل

األمر إلى  500لوح".
كـــشف اســـتـــطـالع لــلـــرأي أجـــرته
مـجـمــوعـة من الـبـاحــثـ ونـشـرته
مجـلة تابـعة جلامـعة بريطـانية في
2020 شــــــــــمل  120أســــــــــرة في
مــنـطــقـتي إدلب وإعــزاز في شـمـال
ـئـة مـنهم سـوريـا أن ثـمـانيـة في ا
يــسـتـخــدمـون الـطــاقـة الـشــمـسـيـة

كمصدر رئيسي للكهرباء.
ـستـجـوب ويـسـتـخدم  33,8من ا
األلــواح بـــشــكـل خــاص لـــتــوفـــيــر
اإلنـارة وتـشــغـيل الـتــلـفـاز وشـحن

احلواسيب احملمولة.
ـسـتـشـفـيات ويـسـتـخـدم عدد مـن ا
هـذه التـقنـيـة أيضـاً باإلضـافة إلى

ولدات. ا
منـذ العام  ?2017ساهـمت مبادرة
نـبثـقة عن احتاد "شمس سـوريا" ا
منظـمات الرعـاية الطبـية واالغاثة
وهي مـنـظـمة غـيـر حـكومـيـة تُـعنى
ساعدة الـطبية لـضحايا بتقـد اا
احلـــرب في ســـوريـــا بـــتـــجـــهـــيــز
مسـتشفـي بـألواح شمـسية (480
لوحة شمسية في األول و 300في
الـثـاني). وقـدمت مــسـاعـدة تـقـنـيـة
لنحو أربـع مركزاً صحـياً اتبعوا

سار ذاته. ا
بادرة طالل كـنعان وقال مـؤسس ا
لـفـرانس برس "بـاسـتـخدام الـطـاقة
ــكن تـغـطـيـة مـا بـ الـشـمـسـيـة 
ــــئــــة من ثالثــــ وأربــــعــــ فـي ا

ستشفى للطاقة". استهالك ا
وفي حـــالـــة نـــقص الـــوقـــود الــذي
غـالـباً مـا يـأتي من مـناطق مـتـنازع
عـــلـــيـــهــا ويـــخـــضع لـــتـــجـــاذبــات
سياسية قد تكـون منظومة الطاقة
الـشـمـسـيـة كـافـيـة لـتـزويـد "أقـسام
ـــســـتـــشـــفـى احلـــســـاســـة وهي ا
ـركزة وغـرف الـعـمـلـيات الـعـنـايـة ا

." وأقسام الطوار

رشد االعلى علي خامنئي ا
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) هـذه اجلملة البسيطة هي جـزء من قسَم الطبيب االغريقي أبقراط أبو  (ال تؤذي أوالً
األطبـاء وهو أول شيء تتـعلـمه عندمـا تدخل أي كـلية طب في الـعالم. إنـها عادة عـريقة
في مجـال الطب تُذَكِر الطالب بعدم الزيادة من الط بلةً للمريض. من األفضل لك ترك
ـشكـلـة.لكـننـا نرى أن ـرض عـلى حاله إن كـنت تعـتـقد أن جـهلك سـوف يـضيف إلى ا ا
هــذا نـادراً مــا يـلــتـزم به الــطـبــيب الـعــراقي إال من رحم مــنـهم ربـي. مـهــمـا كــان عـلـو
ا شهادتـهم ومهما تثقفوا في اجلامعات األجنبية الـراقية ترى أغلبهم يفقهون القليل 
رضاهم ونصفهم اآلخـر يؤمن وينصح بالعالجات الـروحانية من زيارة السيد يفعـلونه 
أو زيـارة االئـمــة أو االخـذ بــعالجـات (الــطب الــبـديل) واآلخــرون يـنــصـحـون بــالـعالج
بـاألعـشـاب التي هي نـادراً مـا تـكون حتت رقـابـة مـفتـشي الـصحـة والـتي هي نـادراً ما
ـرض.بل وحـفـنـة منـهم واصـل إلى مرحـلـة تـرك االدويـة واحلـبـوب واالبـر لألبد تُـعـالج ا
(بـاعتـقـادهم مضـرة لـلجـسـد! وال تخـرج منـه لسـن إن  تـعـاطيـهـا. وهو اعـتـقاد غـير
ـعـاجلـة عن طـريـق الـغـذاء. هل رأيت أبـداً طـبـيـبـاً ـنـزلي وا سـلـيم) وااللـتـزام بـالـعـالج ا
ـريض كبير بالـعمر يعاني من ارتـفاع ضغط خطيـر بينما هو يوصف اللـيمون والعنب 
ريض يـحتـاج إلى أدوية مخـفضـة للضـغط هل تقـبل هذه الـنصائح يعـلم بالضـبط أن ا
رضى القلب كسرات  الغـير مجدية على أهـلك ماذا عن طبيب يوصف اخلضـراوات وا
وهو مُـدرك تمامـاً إنهم يحـتاجـون إلى أدوية القـلب فوراً.نحن لـسنـا ضد هذه الـنصائح
نـزلية واالرشـادات الروحانـية طبـعاً إذا حقـقت شرط عدم االذيـة ونُصحت بـاإلضافة ا
الى أخـذ االدويـة الالزمـة. لـكن أن تـعـتـمـد عـلـيـهـا وحـدها مـن أجل أن تـرضي مـشـاعر
ـطـلـوب هـو غش عـلى عـملـك ونقص مـنك في أداء ـريض وال "تـفـلـسه" بـشـراء الدواء ا ا
ـكـنني الـقـول من الـتجـربة واجـبك مـؤدية عـواقـبه إلى تـضاعف مـرضه أو حـتى موته.
الـشـخصـيـة ومن دون ذكر أسـمـاء إن أغلـب أطبـاء مـحافـظـة كركـوك ال يـزاولون عـمـلهم
طلـوب. لقـد شهـدت بعـيني جراحـاً يسـتخـرج قطـعة حصـى من مرارة مريض بالوجـه ا
ريض اثـناء طفـولته! هذا أمـر محرج إذا عـلمت إنه ليس ويصـفها عـلى أنها سن بـلعه ا
ــفـــتــرض عـــلى "اجلــراح" أن يـــعــلم ــرارة. ومـن ا هــنـــاك أي شيء يــربـط بــ الـــفم وا
صـاب بكورونا فـقال له إن عليه ذلك.وهنـاك طبيب آخر الـذي ذهب إليه أحد أقـربائي ا
ـاء مع البـابوجن لـيتخـلص من االلتـهابـات في الصـدر. لم يكن هذا أن يسـتنشق بـخار ا
ا الباطنية وقد أستكمل دراسته في الطبـيب مختصاً بأمراض الصدرية وال القلبية وإ
ـرمـوقـة. أقل مـا كـان يجـب أن يفـعـله هـذا الـطـبـيب هو إحـدى اجلامـعـات الـبـريـطـانيـة ا
اء على مصـابي كورونا لـيجد إن مـنظمة البحث فـي كوكل عن تأثيـر استنـشاق بخـار ا
ية وكذلك مراكـز السيطرة على االمراض االمريـكية ال ينصحون بذلك بل الصحـة العا
وت في العراق يـتبعون يحـذرون من أنه قد يزيد من حـدة االلتهـابات.هؤالء هُم أطبـاء ا
ـتزج الطب مع الدِين أهوائـهم وفلسفـتهم اخلاصة في مـجال حساس للـغاية. أحدهم 
واآلخر بنـظريتـه اجلنونـية وتفـكيره الـشخـصي واآلخر بعـاداته وتقـاليده والـنتيـجة هو
ـريض بيـنمـا هُم يـتقـاضون كـامل مسـتـحقـاتهم بال حـسـيب وال رقيب.يـجب على وفـاة ا
فتـش وعلى دوائر الصحة مراقبة األطباء في احملـافظة ومتابعة حاالت الوفيات التي ا

حتصل بيد كل طبيب.
 صحـيح إن السمعـة هو كل شيء للـطبيب من أجل االستـرزاق من عيادته لـكن أغلبهم
ستـشفيات احلكـومية التي ال تـدقق بحاالت الوفيـات كثيراً ونادراً متوظـف أيضاً في ا
دعي الـعام مـقاضـاة مثل هذه ـريض.على ا ما يـلومون اجلـراح أو الطـبيب عـلى موت ا
احلـفـنـة الـقـذرة من األطـبـاء إلضـرارهـم بـأهـالي احملـافـظـة وطـردهم من نـقـابـة األطـبـاء
وسحب شـهادتهم منهم إذا اضطر األمر لذلك. كما فعلوا مع أحمد الالمي في عاصمة
بغداد حـينما اعتقلـته السلطات وطردته نـقابة األطباء العراقـي الدعائه بعالج الكورونا
بـطريـقـته اخلـاصـة الـتي ال تـدخل في عـقـل أي إنسـان واعي ,نـاهـيك عن طـبـيب مـثـقف
سـتـشفى الـذي كنتُ مثـله.عـندمـا كنتُ واقـفـاً في أحد أروقـة ا
ـشي يـقول: مـتـدربـاً فـيه سمـعت مـراهـقـاً يـساعـد أمه عـلى ا
لعون فهُم سوف يزيدون من مرضكِ. كان ا لنـذهب من هذا ا
ا ـراهق الذكي واستدركت االن  فهـمت بعدها مـقصد هذا ا
يرفـض الـنـاس زيـارة األطبـاء فـي الـعـراق فهـؤالء األطـبـاء لم

.( يلتزموا حتى بأول مبدأ من أخالقيات الطب (ال تؤذي أوالً

مهـنة شارفت على االنقـراض مع تراجع أستخدام الـقطن حشوةً للـفرشِ والوسائد امام
اجتـياح االسفنـج والرغوات الصـناعيـة بشكل عـاصف لعالم األسـرَّة واألرائك والوسائد
ـرور بـالـنـداف الـذي يـقـوم بـتـجـهـيـز فـراش !!  لم يـكن أي عـرس لـيـكـتـمل أو يــتم دون ا
ـنـدوف وبـكـميـات تـتـناسب طـرديـاً مع قـيـمة مـهـر الـعروس !! الـعرس وحَـشْـيهِ بـالـقطن ا
إضافـة الى نقش تـلك اللوحـات التي يـرسمـها بغـرزات مخـيطه الـذي يدعى بـالچُك حيث
ثلـثات مخـتلفـة األحجام ـع والدائـرة وا تأخذ الـغرزات مسـارات متنـوعة بـ اشكال ا
صـنوعة من قمـاش الستان ذي األلـوان الزاهية لينـتهي األمر بـأن تكون صرة الـلحاف ا
لـوحة بـابـعاد ثـالثيـة تـبرز عـلى الـسطح الـالمع منـهـا تضـاريس مـتـناغـمـة الشـكل تـشبه
بـشـكل ما فـقـاعـات رغيف اخلـبـز النـاضج اخلـارج لـلتـو من الـتـنور !!  وكم كـان مـلمس
اللحـاف رائعـا وخصـوصا في ليـالي الصـيف ح يـحمل الـنسيـم گرصة الـبرد الـقادمة
من جهـة النـهر !!  لـم يكن دور الـنداف مـقـتصـرا على جـهـاز العـرس من فرش وحلـفان
همة الصيانة الدوريـة التي تتضمن تفكيك الفرش واعادة ندفه ووسائد  بـل كان يقوم 
ا من أمعاء باستـخدام آلة خشبية طـويلة تدعى القوس ذات خيط سمـيك كان يصنع قد
ـلـقـاة عـلى االرض ويـضـرب بـعـصىً رشـيـقة ـاعـز يـنتـشل بـعض الـقـطن من الـكـومـة ا ا
تجـمعة الى رذاذ ابـيض يتنـاثر الى اجلهـة االخرى مثل نـفّاش البر فتحـيل كتل القـطن ا
!!  في مـحــاولـة مـني إليـجـاد بـديل لــطـقـوس الـنـوم عـلى سـطح
اضي الدار اسـتـغرق عـقـلي لـيلـة أمس في اسـتذكـار صـور ا
وانـا اطـالـع جنـوم الـسـمـاء بـعـد أن اعـددت سـريـرا لـلـنـوم في
البـاحة اخلـلفـيـة للـدار  رحت في النـوم سريـعاً وصـحوت مع
اول زقزقـة للعصافير وفي خاطري صورة حلاف عاد للتو من

النداف !!  

 ماذا يعـني كتابة عمـود صحفي اونشر مقـال في  صحيفة من الـصحف?بعبارة اخرى
فترض ان تؤديها همة ا ثقف بشكل عام من خالل كتابـاته وماهي ا مالـدورالذي يؤديه ا

هذه الكتابات?
لكن ثـمة امورقادني اليهـا التفكير ي في هذا اجلانب النريد ان نـخوض في تنظيـر اكاد
سـارات  نحـو االرتقـاء بواقع حيـاتنـا اليـومية ـقاالت في تـغييـر ا في مدى فاعـليـة هذه ا
قاالت .االسئلة ا تطرحه هذه ا قصودين وتفاعلهم  وما مقدار استجابة ا نحو االفضل
ثقف من خالل تعـلقـة بالـدور الذي يؤديـه ا تـقدمة اثـارت في ذهني جـملـة من االفكـارا ا
ـتلقي على اهتمـامه بقضـايا مجـتمعه اخملتـلفة واشـكاليـات واقعه اليـومي وإبرازها الى ا

سؤولية وهو مانلخصه في النقاط االتية: ستويات ودرجات ا اختالف ا
وجودة وحتـليلها ومن تـابعة ورصد الـظواهرا تـلك القدرة على ا ثقـف بشكل عام  1. ا
شكلة من ثم تشخـيص اسبابها وتقد صورة واضـحة عن طبيعة هذه القـضية او تلك ا
ـتلـكه من ادوات تـمكـنه من جـمع جزئـيات ـا  خالل فـهـمه للـواقع الـذي يتـعـايش معه و
ـتلـقي من ـكن ا ـشـكالت ووضـعـهـا ضـمن اطـار  ـعلـومـات واألحـداث وا مـبـعـثـرة من ا

تكوين مستوى من الفهم والتصورلطبيعة مايحدث هنا وهناك .
ثقف لها أثرها في توليد وعي اجتماعي له انعكاساته في 2.هذه الصـورة التي يقدمها ا
خلق ارضيـة من التفاعل االيجابي نـحو معاجلة مختـلف االشكاليات بذهنـية واعية بعيدا

عن العشوائية الناجتة عن الفهم القاصر.
ـثـقف عـمـومـا والـصـحـفي  بـشـكل خـاص من خـالل هذه ـؤكـد ان مـايـعـرضه ا 3. من ا
ا قـاالت يدخل بـدون استـئـذان الى محل تـواجـد اصحـاب القـرار ومن يـعنـيهم االمـر ا
ـرور باحلـلـقات االداريـة الروتـينـية طـروحة دون ا يـوفـر فرصـة لإلطالع على الـقـضايـا ا

ناسبة بشأنها . واتخاذ احللول ا
ـقاالت في وعي افـراد اجملتمع وفي تـوجيه قرارات 4. كلـما كان االثـر الذي تـتركه هذه ا
كـلـما كـان هـذا االثر كـبـيرا ومـؤثـرا كان وسـير اعـمـال الـقائـمـ على ادارة امـور الـبلـد 
انـعكـاسـا لـذلك التـفـاعل االيـجـابي  ب  –هـذا الثـالثي- الصـحـفي كـأداة لـلـتـشـخيص
ــرجـوة في الــبـنـاء ومــراكـز الــقـرار وصـوال الـى حتـقــيق الـنــتـائج ا ـتــلـقي  ــواطن ا وا

وادارة تستجيب. ومجتمع يعي  االجتماعي.اذ البد من ع ترصد
ثقف كصاحب رسالـة تخاطب انسانية 5.غني عن الـبيان ان اول يفرضه الواجب عـلى ا
ارسة ا يعلق احيانا في الذهـن من انحياز او تعصب يبعده عن  االنسـان ان يتجرد 
ــشـتــركــة بــ ابــنـاء ــطـلــوب في ابــراز نــقــاط الــتالقي والــبــحث عن الــقــواسم ا دوره ا
ـا له االثر الـكبـير في ايجـاد بيـئة اجـتماعـية تـتالقى فيـها االراء وتتـوحد فـيها اجملتمع
اجلهود نـحو البناء والعمران واقـامة احلياة على اسس صحيحة.فـان كلمة اوجملة تطلق
عاكس لـها آثـارها اخلـطيرة فـي خلق اوضاع من في االجتـاه ا
الـتـفـرقـة والتـجـزئـة ومـااحوجـنـا في مـثل هـذه الـظروف الى كل
كلـمة مـخلـصة هـدفهـا احيـاء روح االخوة وتـوحيـد القـلوب لدى
وهو جـدير ـثقف الـيوم هي  هـذه  ابنـاء البـلد الـواحد مـهـمة ا

وفق. نشود .والله ا بها. فلتتوحد اجلهود نحو الهدف ا
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{ بــــاريس - (أ ف ب) : يـــشـــكّل
ارتــفـاع مـنـســوب مـيـاه اجملـاري
ـائــيـة اخلـطـر األكـبـر عـلى أمن ا
الــســدود في الــعـــالم نــظــراً إلى
كــونــهـــا مــعـــرّضــة لــتـــداعــيــات
ــنــاخي بــحــسب مـا االخــتالل ا
يـؤكـد مــيـشـال دي فــيـفـو األمـ
الـعـام لـلـجـنـة الـدولـيـة لـلـسـدود
الـكـبــيـرة في مــقـابـلــة مع وكـالـة

فرانس برس.
وتـــضمّ هـــذه اجلـــمـــعـــيــة الـــتي
أسِـسَـت سـنـة  1928عـلــمـاء من
 104بــــــلـــــدان أعــــــضـــــاء. وهي
أحــــصـت حــــوالى  60ألف ســــدّ
كـــبـــيـــر في الـــعـــالم (يـــتـــخـــطّى
ارتـــفــاعـــهــا  15مـــتــرا أو أنـــهــا
حتــتـبس أكـثــر من ثالثـة ماليـ
ـيـاه) نـصـفـها مـتـر مـكـعّب من ا

. تقريبا في الص
{  مــا هــو اخلــطــر األبـرز عــلى أمن

السدود?
ـياه -  يكـمن اخلطـر األبرز في ا
أكـثــر مـنه في الـهـزّات األرضـيـة.

وارتـفـاع أكثـر حـدّة في مـسـتوى
ياه. ا

وال بـدّ من مــراجـعــة الـتــوقـعـات
احملليـة بالنـسبة إلى كلّ سدّ إن
توافرت. ومن شأن هذه اخلطوة
أن تـسـاعــد عـلى تــعـزيــز قـواعـد

اإلدارة وتكييفها.

ياه إلى اجلزء غير فعندما ترتـفع ا
ــغـمــور من الــســدّ تـتــغــلـغـل فـيه ا
نشأة وقد وتلحق أضرارا بأسس ا

طاف. تطيح بها في نهاية ا
ّ وفـي أوروفـيل في كــالـيـفــورنـيـا 
إجالء  180ألـف شـــــخـص ســــــنـــــة
 2017إثر تـضّـرر آليـة تفـريغ فيض
ـيــاه فـي أعـلـى ســدّ في الــواليـات ا

تحدة. ا
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ويـشتـدّ اخلطـر خصـوصا بـالنـسبة
إلى الـسـدود الـركـامـيـة (الـتـرابـيـة)
وهي األكـثـر شيـوعـا في الـعالم من

صري. قبيل سدّ أسوان ا
وقـد أقـيــمت الــسـدود احلـديــثـة في
ناطق اجلـبليـة في الص بتـقنية ا
ضغوطة باحملدلة التي اخلرسانة ا
ـواد والـتـسـريع في تـتــيح تـوفـيـر ا
الــتـــشــيــيـــد. ويُــعـــدّ الــصــيـــنــيــون

واإلسبان رائدين في هذا اجملال.
كن احلدّ من هذا اخلطر? {  كيف 

ـــكن احلــدّ من هــذا اخلــطــر من  -
ـتـواصلـة لـلمـنـشأة ـراقـبة ا خالل ا

ومحيطها بواسطة مجموعة أدوات
تــقـــيس مــدى تـــنــقّل مـــكــوّنـــاتــهــا.
ـشـيّـدة مـنذ وأغلـبـيـة الـهـيـكلـيـات ا
سـبـعـيـنـات الــقـرن الـفـائت مـجـهّـزة
بأدوات من هـذا النـوع. وتتـيح هذه
ــراقـــبـــة أيـــضـــا االســـتــمـــرار في ا
تــشــغــيل الــســدّ حــتّـى عــنــد رصـد
ثـغـرة. فـالـثـغــرات الـتي ال يـتـخـطّى
حجمـها بضعـة سنتمـترات ال تعيق
كثـيرا عـمل السـدود إذ ال بدّ من أن
يـكــون الــسـدّ قــد تـضــرّر بــشـدّة كي
يـنـهـار. أمّـا في الـصـ فـقـد بـلـغت
الـفــتـحـة  20 مــتـرا قــبل أن يـنــهـار
الـسـدّ. ويـوصى أيـضا بـاالسـتـعـانة
دنية للكشف بخبراء في الهندسة ا

نشآت. بانتظام على هذه ا
وقد نشـرت اللجـنة الدوليـة للسدود
الـكـبـيـرة مـنــذ فـتـرة وجـيـزة إعالنـا
ـيـا بـشـأن أمن الـسـدود مـوجّـهـا عـا
إلى الـسـلـطـات العـامـة ومـؤسـسات
الــتــمــويـل في ظلّ تــزايــد اخملــاطــر
احملـدقـة بـالـسـدود وإقـدام مـزيد من
الـبـلـدان علـى تشـيـيـدهـا. وال بدّ من

تـعـزيـز تـدابـيـر االحـتـيـاط ال سـيّـما
في البلدان النامية.

ــنــاخي هـذه {  كــيف يــفـاقـم الـتــغــيــر ا
اخملاطر?

- يـكـمن اخلـطـر األبـرز في صـعـوبة
استبـاق حدوث ارتفـاع في منسوب

ياه. ا

وقـد صُمّـمت الـسـدود بحـيث تـقاوم
ياه االرتفـاع الشـديد في مـنسـوب ا
. غـير أن الـتغـير مـنذ مـئات الـسـن

عادلة.  ناخي بات يغير ا ا
ـياه ال تـتزايد بـالضرورة فكـمّيات ا
لـكن التـقـلّبـات بـاتت أكثـر شدّة مع
فـــتـــرات جــــفـــاف أكــــــــــثـــر طـــــوال

ــاضي فــيــيــنــا مــطـــلع نــيــســان ا
ـشـاركـة أمـيـركـيـة غـيـر مـبـاشرة

سعيا إلحيائه.
وخــاض األطــراف ست جــوالت من
ـبـاحـثـات بـ نـيـسـان وحـزيران ا
دون حتـديـد مـوعـد جلـولـة جـديدة.
وأكـــدت طـــهـــران أن اســــتـــئـــنـــاف
ــبـــاحــثـــات لن يـــتم قـــبل تـــســلم ا

احلكومة اجلديدة مهامها.
ـــقــــرر أن يــــســـلـم روحـــاني ومـن ا
ــقـبل الى خـلـفه مــهـامه األسـبـوع ا
ــــتــــشــــــــدد إبــــراهــــيم احملــــافظ ا
رئـيــسي الــذي فـاز في انــتـخــابـات

حزيران.
ويـــــتــــمــــتـع الــــرئــــيـس في إيــــران
بــصـالحــيــات تــنـفــيــذيــة ويــتــولى
تـشــكـيل احلـكــومـة اال أن الـكــلـمـة
الــفــصل فـي الـســيــاســات الــعــلــيـا
ــلف الـنـووي ـا فـيــهـا ا لـلــبالد 
ــــــرشـــــــد األعــــــلى تــــــعــــــود الـى ا

للجمهورية.
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بـاحـثـات النـوويـة أشار وبـشـأن ا
خــامــنــئي الى أن واشــنــطن تــربط
عودتـها لالتـفاق بإجـراء مبـاحثات
الحــــقــــة تــــطــــال بـــرنــــامـج إيـــران

الصاروخي وقضايا إقليمية.
وقـال "يتـحدث األمـيركـيون عن رفع
احلـظر لـكنـهم لم ولن يرفـعوه. لـقد
وضــعـوا شـروطــا وقـالـوا يـجب أن
تتم إضافة بنود أخرى الى االتفاق

(تـفـيد) بـأن يـتم احلـديث في بعض
ستقبل أو لن يكون واضيع في ا ا

ثمة اتفاق".
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وأوضح أنهم يـريدون بذلك "تـوفير
قـبلـة باالتـفاق ذريـعة لـتدخالتـهم ا
النووي نـفسه وقضـايا الصواريخ
ــنــطــقــة وفي حــال لم تــتــحـدث وا

 { لـــــنــــــدن-  اف ب:  اســـــتـــــضـــــافت
ـنـاخ والبـيـئة بـريطـانـيا  األحـد وزراء ا
من  51 دولـة إلجراء مـحادثـات منـاخية
ــنـاخ (كــوب 26)  حــاســمــة قــبل قــمــة ا
ــقــبل في مـديــنـة ــقـررة في نــوفـمــبـر ا ا

غالسكو االسكتلندية.
ورأس الـوزيـر الـبـريــطـاني ألـوك شـارمـا
ــمــتــد عــلى مــدار يــومــ االجــتــمــاع ا

والــذي قــالت لــنــدن إنه تــنــاول قــضــايــا
رئيـسـية تـتـطلـب إيجـاد حـلول لـها خالل

القمة.
وقالـت احلكومة البريطانية في بيان إن
شـارما رئيس قـمة (كوب 26) يأمل في
بــنـاء أرضـيــة مـشـتـركــة ورسم اخلـطـوط

العريضة لنتائج غالسكو.
ـنـاخ من الـواليات وكـان وزراء الـبيـئـة وا
شـارك ـتحـدة والهـند والـص بـ ا ا

غلق. في االجتماع ا
وهـذا أول اجــتـــــمـاع وزاري حــضـوري
وشــمل مــنــذ أكــثـــــــــر من  18 شــهــراً
أيــضـاً عـلـى مـشـاركــات عـبــر الـفــيـديـو
ــــكن من بــــهــــدف جـــمع أكــــبــــر عـــدد 

. شارك ا
وقـال شارما (إننـا نواجه أوقاتاً عـصيبة
بالـنسـبة إلى كـوكبـنا والـطريـقة الـوحيدة
الــتي سـنــحــمي بـهــا مــسـتــقــبـله هي أن
سار نفسه. وأضاف تسير الدول على ا
(اجـتـمـعـنـا في غـالسـكـو وفـعـلـنـا مـا هو
ضـروري لتـغـيـيـر األمـور في هـذا الـعـقد

احلاسم).
وتـابع (من الضروري أن نشـمر معاً عن
سـواعـدنا وجنـد أرضـيـة مـشـتـركة وأن
نسـتخـلص بشـكل جمـاعي كيف سـنبني
مــســتــقــبالً أكــثــر اخــضــراراً وإشــراقـاً

قبلة). ألطفالنا واألجيال ا
ـبـرم في وكــان اتـفـاق بــاريس لـلـمــنـاخ ا
 2015 قـــد نص عـــلى ضــرورة حـــصــر
االحـترار بدرجت مئـويت حداً أقصى
ـــســـتـــوى مـــا قـــبل الـــثـــورة مـــقـــارنـــة 
الــصــنــاعــيـة مـع الــسـعـي إلى حــصـره
بـ 1.5درجـة فــقط. إال أن مــسـار األمـور
احلـالي ال يسـمح بتـحـقيق ذلك عـلى ما

يرى علماء.
ـتـحـدة إلى أن يـكـون ـمـلـكـة ا وتـسـعى ا
هـذا االجتماع غير الرسمي والذي يعقد
خـلـف أبـواب مـغـلــقـة فـرصـة لــتـشـجـيع
»احملـادثــات الـصــريـحـة «حـتى يــتـمـكن
مــخـــتــلـف األطــراف من إيـــجــاد حـــلــول

للمضي قدماً في القمة.
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بغداد

رافق عدل الطـبيعي لعدد ا تفيد ان ا
(مـرحاض واحـد لـكل عائـلة الصـحيـة
مؤلـفـة من سـتـة اشخـاص) ويـهـمني
ان انقل اليك معلومـة ال شكوك عليها
زيد ـضمـون ا  العـراقيـون صاروا 
ــرافق الــصــحــيــة   من الــوقت فـي ا
ــاذا النـهـم يــدخــلـونــهــا مع اتــعــرف 
هـــــواتــــفــــهـم الــــنـــــقــــالـــــة  وهــــنــــاك
تـابعة ما يدور فيها  (يستمتعون) 
ولــكـثــرة الــطــعــام الـذي يــلــتــهــمـونه
تكـرر  والشيء ويقـتضي (االفـراغ) ا
بالـشيء يذكـر اشـعر بـعظـيم الـتقـدير
لرئـيس وزراء الهـند نـارينـدارا مودي
فــقــد دعـا الــشــعب الــهــنــدي الى رفع
ــراحــيض قــبل بــنـاء شــعـار( بــنــاء ا
عابد) واحلمد لله ان اغلب الشعب ا
رافق الهـنـدي فقـراء ويـسـتخـدمـون ا
الــصـــحــيـــة الــعـــامــة  انـــني اســجل
تقديري بأمـتنان لهذه االفـضلية التي
ويــشــرف كل اصــر عــلـــيــهــا مـــودي  
ـــســـتـــشــارة الـــعـــالم نـــظـــافـــة يـــد  ا
ـانـيـةاجنـيـال مـيـركل الـتي غـادرت اال
مـنـصــبـهـا احلـكــومي االول قـبل ايـام
بعـد ثمـانيـة عـشر سـنة  في الـوظيـفة
اني و ال العليـا للجهـاز احلكومي اال
تــمــلـك اال  شــقــة بــســـيــطــة تــســاوي
مــوجــوداتـــهــا مــوجــودات مـــشــتــمل
مــتــواضع في حي الــبــيــاع مـع فـارق

النوعية
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ـ بــالـــرغم من انـــني اعـــتــبـــر ســؤالك
اســــتــــفــــزازي   ولـــكـن البــــد لي  من
االجابـة احـتـراماً الصـول احلـوار لو
كنت سرقـة لكـنت االن في غيـر احلالة
الـتـي عـلــيـهــا االن  ولــكن اعـتــقـد ان
احـــــدهم جـــــرّب  مـــــعي  فـي احــــدى
الـلــيــالي زارتـني مــوظــفـة في شــركـة
الصـديق خـالد   زارتـني مع زوجـها
وجلبـوا طعاماً فـي سابقة لـم اعهدها
 واخذوا يجـاملونـني وعيـونهم على
قـاصـة الـشـركــة فـاخـذت كـامل احلـذر
هل كـانـوا يـريـدون تــخـديـري لـلـقـيـام
بفـعـلـتهم اعـتـقـد ذلك وعـندمـا يـأسوا
غــادروا الــشــركــة انــا يــاســيــدي من
ـؤمــنـ بــأن (نـوم احلــراس ضـيـاء ا
لـلــصـوص)  وحــسب مــعـلــومـاتي ان
بـــعض احلــــراس حـــرامـــيـــة  .انـــهـــا
الفضيحة بعينها ح يكون احلارس

حرامياً  . 
انت تتحـدث بلغة عـالية   من اين لك
نـطـقي  وانت اكدت انك هذا الـثـراء ا

درسة في وقت مبكر  تركت ا
ـ الـــثـــقـــافـــة لــيـــسـت بـــضــاعـــة لـــكي
الثقافة مهمة عسيرة واغلب تشتريها
االدبـــاء الــكـــبـــار لم يـــتـــخــرجـــوا من
نـاسبة  تزعـجني صور جامعـات وبا
خــبــراء يـــظــهــرون عــلـى الــشــاشــات
انــهم وخــلــفـــهم مــكــتــبـــات عــامــرة  
يسـوقـون انـفـسـهم بأدعـاءات ثـقـافـية
ـصـطـفـة خـلـفهم كاذبـه   كل الـكتب ا
كمـا اشعـر بالـشفـقة مجـرد ديكـورات 
ثقفـ يجلسـون في مقهى حافظ في
تـنبي ويـتبادلـون الكتب دون شارع ا
ان يخوضون في مضامـينها تفصيالً
ثم ان ا ينتـزع بلدنـا من محنته    و
بعضهم يتـسلل من دون ان يدفع ثمن
مـايـشـربه  لم تــطـبع الـكـتب من اجل

ان تكون بضاعة كاسدة 
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ــســتــقــبل بل تــقـدم التــشـتــغل عــلى ا
نتائج عـما حصل   وتـلك من االعمال

الساذجة ألية وزارة تخطيط . 
باخلالصـة النـهائـية   الـعراق باق  
لكنه البقاء على احلافة   يداوي علله
تيسر من االمكانات   هكذا  ضمن  ا
يــــراد له   وهــــكــــذا هـي امــــكــــانـــات
السـيـاسـيـ الـذين يـديـرون شؤونه 
همة كيف يجوز اخالقـياً ان تتحـول ا
االولى خلزيـنـة الـدولة  الـعـراقـية الى
تـسـديـد  الـرواتب والـهـبـات   احملزن
هنـاك كمـائن نصـبوهـا للـمال النـفطي
  بل هــنــاك فــضـائـح في هــذا اجملـال
بـــالــذات ولـــذلك تـــعـــاظم عـــدد الــذين
يـــنــهـــبـــــــــون من هـــذه اخلـــزيـــنــة  
ــقــابل  تــعــاظم عــدد الــعــاطــلــ وبــا

فلس  .   ا
لقد  نـقل نظـام العشـيرة الى اجملال
احلكومي   هناك امتيازات ال اخالقية
  ان يــأكل الــشــيــوخ اوال وان تــكـون
ـــــيــــزة ثـم يــــدعى نــــوعـــــيـــــة االكل 
(الـــرعـــاع) الى مـــاتــــبـــقى من فـــتـــات
الــوالئم الجتــبــرني عــلى الــصـراخ  
اغلـب السـيـاسـيـ اصحـاب الـسـلـطة
ـحاذاة بنـوا غرف نـومهم وراحـتهم 
اخلزينة احلـكومية (ولـلجار حق على
اجلــار) هــنــاك هــدر وســرقــات ولــكن
افضع انواع الـهدر والسـرقات ان يتم
انــا احلـــمّــال ســرقـــة االمل يـــومــيـــاً  
مــرزوگ الـــعــراقي الـــذي اغــلـــقــوا كل
االبـــــــواب بـــــــوجــــــهـي   ادعـــــــو الى
مـــؤتـــمـــرات وطـــنــــيـــة لـــلـــمـــشـــردين
والـلـصــوص الـسـيــاسـيـ  ولــلـبـاعـة
ـــتــجـــولــيـــ ولـــلــعـــوانس وبـــاعــة ا
ـكن ان يـتـحقق اخملدرات   ال شيء 
بــــدون مــــؤتـــــمــــرات مــــكــــــــــاشــــفــــة
حـــقـــيـــقــــــــــــة حتت شـــعـــار مـــوحــد
ال جتـبـرني (نـعـرفـــــــهـا ونـحـرفـهـا)  
عــلى الــصــراخ   آه لــقــد نــســيت ان
اشيـر الى مـعـلـومـة من جـحيـم دانتي
اشـار فــيــهـا الى ســاكــنـ في اجلــنـة
اوجــدوا لـهـم عــمالً   اخــتــصـاصــهم
زيد من احلطب عـلى الساكن رمي ا
في الــنـــار   امــا عـن احلــكــمـــة الــتي
تـتـصـدر اهـتـمــامي فال تـوجـد حـكـمـة
بشــــــريـة ثـابـتة   ولـكن يـسـتـوقـفني
العـق جتـــــهل طـــــعم قـــــول بـــــوذا  (ا

احلساء).

خــفــيف لي وبــدقــائق قــلــيــلــة صــاح
مــرزوگ صــديـق الــطــفــولـــة فــبــقــيت
اصــــعـــدنـي الى جــــانـــبه مـــذهــــوالً  
ـطــاعم الــراقــيـة واخـذنـي الى احــد ا
وطلب لكـلينـا طبـق غنـي بالـلحوم
ــقــبالت.... ســألـني عن ـتــنــوعـة وا ا
ـــا انــا عــلــيه وضــعي فـــكــاشــفــته 
اخـذني الى شـركـة يـبـدو من طـبـيـعـة
ــوظـفــ به انه مــالـكــهـا  اهـتــمـام ا
شركـة اسـتـيـراد وتصـديـر وقـال لهم
مــرزوگ احلــارس اجلــديــد لــلــشــركـة
ـــعـــلـــومـــات الـــتي تـــوفـــرت لي ان ا
حــارســهـــا الــســابق مـــات بــالــســكــة
الـدماغـيـة   ولم يـدم الـنـعـيم لي فـقد
جاءت في احـدى النـهارات مـجمـوعة
أمنيـة اعتقـلت صديقي خـالد صاحب
الـشـركـة وطـردونـي  بـعـد ان اغـلـقـوا
ابـوابــهـا بــالــشـمع االحــمـر.. وهــكـذا
هل انت انــسـدَّ بــوجــهي بــاب اخــر  
مستعد لتسمع مني عن ابواب اخرى
انـغـلـقت بـوجـهي    الـذين اغـلـقـوها
االبـــواب التــغـــلق من مــعـــروون لي  
او ذاتها  هـناك من يغـلقهـا تطوعاً  

بثمن  
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ـ قـلت له هـذه اخلـاتـمـة مـتـوقـعـة الى
حـد مــا   واالبــواب الــتي اغـلــقــوهـا
ــا اغــلــقـوهــا بــوجـوه بـوجــهك   ر
ـآسي الـتي مرت اخرين وقـد تـكـون ا
ا مرَّ علـيك  هناك مثل عليهم اشـد 
فرنـسي يـقـول (انـهـا احلـيـاة) افراح
ومـصـائب تـكــامل مـتـواصل ابـواب
تــنــغــلق واخــرى تـــنــفــتح  تــلك هي
هـزائم وانـتـصـارات دورات احلـيـاة  
وتــعــادل ومـــغــالــبـــات   واالبــله من
ينـكـسـر   قد تـكـتـسح الـعواصف كل
شيء امــامــنــا لـــكــنــهــا التــســتــطــيع
اكـتـســاح االرض الـتي نـقف عــلـيـهـا
ــهم كــيف وهــنــا يـــكــمن الــعـــزاء   ا
ـتك    في الـعـرف تـتـعـاطى مع هــز
الـعسـكـري يـسـمـونـهـا اعـادة جتـميع
الـقـوات بعـد ان يـتم وضـع الـيد عـلى
ـمل نــفــسك اخلــســائــر   فـلــمــاذا حتـَّ

الكثير من الهموم   . 
شَـعَـرَ مـرزوگ بــاالمـتـعـاض  واجـاب
من قــال لـك انــني الـــوحــيـــد في هــذا
ـصـائب   الـعـالم   اتــمـيـز بـكــثـرة ا
انت ســــألــــتــــنـي عن االبــــواب الــــتي
انــغــلــقت في وجــهي فــقــدمـت روايـةً
عــــنــــهــــا   انـــا مــــرزوگ الــــعــــراقي
ــنــاســبــة ال عـالقــة عــائــلــيــة لي وبــا
ـــغــنـي (حــا الـــعــراقـي)   فــقط بــا
تــشـــابه في الـــلــقب عـــلى اي حــال  
االبواب الـتي اغـلقـوهـا في وجهي لم
تـســتـطع ان تــغــيّـر ســلـوكي اصالً  
ــضي بــاخلط بــقــيـت مــصــرا عــلـى ا
ـسـتـقـيم  امــا (الـلـواته)  فـلم تـكن ا
وال صارت مـن طبـعي عـلى الـرغم من
سـتقيم الكذبـة الهـندسيـة ان اخلط ا
اقـرب مــســافـة بــ نــقـتــطــ   لـدي
لتوية وبالزوايا قناعة ان اخلطوط ا
االنـحــرافــيـة هي اقــرب مــسـافــة بـ
اذا تـفسر  ان شخصاً نقتط واال 
ال يـسـتــطـيع امـتالك دراجــة هـوائـيـة
(بــايــســـكل) واحــد  اصــبـــحت لــديه
احـدث انـواع السـيـارات واحـدة له  
واخـرى لــزوجـتـه  وثـالــثـة ورابــعـة
وخـامسـة الوالده واصـبح فـي البـيت
الواحـد ثالثة مـرافق صـحيـة بتـقنـية
ية عالية مع ان مـنظمـة الصحة الـعا
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ـواطن ال اعـتــقــد ان احـداً اليــعــرف ا
مــرزوگ  بــهــويــة عــراقــيــة خــالــصــة
ـدقع ومالمح لم ـهـوراً  بــالـفـقــر ا
تشـهـد الراحـة في يـوم من االيام  لم
ة تتحقق له اية فـرصة في حياة كر
آمـنه  مـهــدداً دائـمـاً بـالــقـبض عـلـيه
وايداعه السـجن النه في هيئـة مريبة
من الــصــمت والــتــواضع والــدمــاثــة
العـالـية  واغـلب االحـيان االتـهـامات

ظاهر . تتحرى ا
  تستطـيع ان تراه في عالوي احللة
ــطـــاعم الـــفــاخــرة   او امــام احـــد ا
يسترق النظـر لداخل وخارج مع
نسـاء مزيـنات بـابتـسامـات فارهة ان
لم تــكن بــضــحــكــات مــاجــنــة   ومن
مـكن ان تـراه يـتـسـكع عـلى ضـفاف ا
احـد انــهــار او جــداول الــعـراق ولن
يفوتك ان جتـده ايضا علـى مقعد في
ـقاهي الـتي يتـعاطى روادها احدى ا
النكات الفاحـشة   واجلزع  والغيبة

من مهـماته التـطوعـية الـيومـية جمع
بـعض فــتـات الــطــعـام لــقـطط وكالب
سـائـبـة   يــرفض الـتـســول ويـتـمـتع
بــقـــدرة عــالــيـــة عــلى حـــفظ االغــاني
الـتـراثــيـة الـتي يــقـول عـنــهـا (تـوّجع

القلب) .
من اهم مستـمسـكاته   دفـتر االحوال
الشخـصية وصـورة ألمه مع مسـبحة
اهـداهــا له احـد االغــنـيـاء فـي حلـظـة

جزل حاتمي  .
 لـقد تـأكـد  انه بـكـامل قـواه الـعـقـلـية
بعد ان احاله مركـز شرطة على جلنة
طــبـيــة مــخــتـصــة حتت احــتــمـال ان

ستشفى ألسباب نفسية.  يودع  ا
يـنــتـظــر اغـلـب االحـيــان بـالــقـرب من
راكـز الـتجـارية الـكـبيـرة لـلحـصول ا
على فـرصـة عـمل   حـمـاالً ال يشق له
غبـار في نقل اثـقل البـضائع من دونَ
ان يحدد اجـره مسبـقاً  ولهـذا يجده
اغــلـب الــتـــجـــار (عــمـــلـــة نــادرة) في
الـية في القـناعـة  يحـمل مدخـراته ا
جـــيـــبـه   وهي ال تـــتــــعـــدى قـــيـــمـــة
مصاريف ثالثة الى اربعة ايام فقط 
يـتــمـسك بــالـقــيـلـولــة (الـنــوم ظـهـراً)
ويـعـدهـا حـقـاً مــقـدسـاً ويـخـتـار لـكي
يــــتـــمــــتع بــــهــــا ظالل اجلــــســـور او

عمرة  . االشجار ا
خالصة حياة مرزوگ دونّها  مجهول
في بـــيت شـــعــر واحـــد فــقـط وبــاتت
الزمةً شـعـبـيةً يـتـكئ عـليـهـا اصـحاب
تـوالـية وكـأنهم يـجدون النـكسـات ا

بسيرته بعض العزاء لهم   
( كل البوب سدّوها بوجه مرزوگ...ال

عنده لواته واليعرف ايبوگ)
ـ كـــــان ســـــؤالـي االول له عـن الـــــذين
اغلـقـوا االبواب بـوجهـه .. هذه قـصة

طويلـة تتـطلب مـني ساعـات وساعات
لكي اتـنـاولهـا بصـورة دقـيقـة   ولكن
اول االبـواب البـأس مـن االخـتــصــار  
التي اغـلقت في وجـهي عـلى يد مـعلم
درسة االبتدائية عندما ناصبني في ا
الـعـداء والــكـره جملـرد انــني اعـتـرض
عـلى عــقـوبــاته الـصــارمـة لم يــبـتـسم
امـامي في يـوم من االيـام  كـان اشـبه
بهيئـة سجان مـحترف حتى ادخلَ في
عـــــــــــقل والــــــدي انــــــني ال اصـــــــــلح

للمدرسة.
لقد تسربت منـها اكثر من مرة واحدة
لـــوحـــشـــيـــة مـــعـــلــمـــ يـــجـــدون في
الـعــقـوبــات الـصــارمـة حالً لــغـبــائـهم
وحــــقـــــدهم   هـل تــــصـــــدق ان احــــد
علـم عـاقبني بـالوقـوف على ساق ا

دة ساعت  .  واحدة 
ـدرسـة امـامي بـعـد ان اغـلـقــوا بـاب ا
تـــوالت االبـــواب االخـــرى بــاالنـــغالق
ــعـــوق الى جـــبــهــة اخــذوا والـــدي ا
الـقـتـال   ووضعـوه فـي ساتـر تـرابي
متقدم  وتعرضت تلك اجلبهة  لهجوم
مدفعي كـاسح  حيـنها شـطرت احدى
القـذائف والـدي الى نـصفـ    هـكذا
رأيت جثـتة التي جـلبـوها لـنا مـغطاة
كن ان نفعل بالعلم العـراقي   ماذا 
انـا وامـي   لـقــد جلــأنــا الى الــسـوق
امي تــبـــيع اخلــضـــروات وان احــمل
(بـســطـيـة)  ولـم تـمض ســوى اشـهـر
قــلــيــلـة حــتـى جـاء عــمـي وخـيّــر امي
االرملـة بـ ان يتـزوجـها او يـضـعون
الـبـيت الــورثـة لـلـبـيـع وقـد انـتـصـرت
امي اخالصاً لوالـدي   وهكـذا انغلق
ــطــاف الى بــاب اخــر وانــتـهـى بــنـا ا
غـرفـة ايـجـار  ثم تــوفـيت امي بـفـشل
كــلـــوي   اجــزم ان امي مـــاتت كــمــداً

من مصير  اسود ينتظري .
هل تــريــد عـن االبــواب االخــرى الــتي
اغــلــقت في وجــهي   تــركـت الــغــرفـة
ؤجرة غـصباً واخذت (اتـمرن)  على ا
الـنوم مـسـتـخـدمـاً مـصـطـبـات حدائق
وكــــــنت اغــــــلب وحتت اجلــــــســــــور  
االحيان طريداً سـهالً للشرطة  صرت
ضـيــفـاً عــلى مـراكــز الـشـرطــة في ايـة
حالة امـنية اضـطرارية تـضرب بغداد
ثم يخلى سـبيلي بـعد ان تهـدأ احلالة
 بل حــاول احـد الــضـبــاط تــلـبــيـسي
تـــهــمـــة  بـــيع مـــخــدرات لـــكن تـــاجــر
اخملــدرات احلــقــيـــقي نــفى ان يــكــون
ـرة يـعـرفــني او يـتــعـامل مــعي  ولـو 

جزاء الله خيراً  . واحدةٍ 
ـرة الـوحـيـدة الـتي الـتـفت لي فـيـهـا ا
احلظ فـاحتــاً بــابـاً لـي   كـان ذلك في
الـثالثــ سـنــة من عـمــري   كـنت قـد
غادرت سـاحـة اجلـسـر الـذي امـضيت
قــيـــلــولــتـي حتــته   وكـــادت ســيــارة
حـــديــثـــة جـــداً ان تــدهـــســـني   نــزل
راكـبــهـا الــوحــيـد مــعـتــذراً   مع لـوم
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الــبــصـري )) في طــبــعـتـه األولى الـتي
صــــــدرت أوائل ســـــنـــــة 2021 عـن دار
الــفـنـون واآلداب لـلـطــبـاعـة والـنـشـر /
ـنـاقـشـة مـفـهـوم الـفـوضى الـبــصـرة  
ومـقارباتها الفكريّة . فبعد أن تكلّم عن
دور نــظـريّــات الـفـيــزيـاء احلــديـثـة في
انــضـاج مــفـهـوم الــفـوضى  وعن دور
فـيــزيـاء مـا بـعـد احلـداثـة في تـهـمـيش
مــبـدأ احلــتـمـيّــة الـذي كــان سـائـدًا في
فــيـزيـاء احلـداثــة  وانـطالق مـا سـمّي
بـالفـيزيـاء الكـمومـيّة لـتفـسيـر كيف أنّ
ــكن أن تُــحــدث تــغـــيّــرات صــغــيـــرة 
تـغـيّـرات كـبيـرة  أشـار إلى أنّ مـفـهوم
الـفــوضى اخلـلّـاقـة لم يـكن حـكـرًا عـلى
مــيـدان عـلـميّ أو فــكـريّ مـعـيّن بل هي
فـكرة مـوجودة في الـرّياضـيّات والـنقد
األدبي والـفلسـفة والعـلوم االجتـماعيّة
والــعــلــوم اإلنــســانــيّــة  وغــيـرهــا من
العلوم  وأنّ الفوضى اخللّاقة (( تقوم
عـلى أسـاس منـظومـة معـرفيّـة  تتـولّد
مـن نـظــام مــعــرفي  ثـمّ تـتــعــرّض إلى
جــمــلـة من االخــتــراقـات واالهــتـزازات
والـتّصـوّرات لينـهار كلّ مـا على سطح
ـنـظـومـة لـتـقـوم عـلى أنـقـاضـها هـذه ا
مـنـظومـة مـعرفـيّـة أخرى تـعـيد تـنـظيم
وتــرتـــيب مــوضــوعــاتـــهــا وآلــيــاتــهــا
ـنـهـجـيّـة بـشـكل مـغـايـر ومـخـتـلف )) ا
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قاربات فكريّة مع بعدها قام الباحث 
فاهيم مـبتدئًا باللعب  مـجموعة من ا
فـالـلـعب هـو حـالـة من الـفـوضى يـكون
مــصـحـوبًــا بـشيء من الـتــوتّـر والـشـد
ـفـرط بـاألهـمـيّة الـعـصـبي والـشـعـور ا
والــقـوّة  ويـؤدّي ذلك لـفـوضى خـلّـاقـة
نــتـيــجــة مـا يــعـقب حــالــة الـتــوتّـر من
الـشـعور بـاالرتـياح واالسـتـرخاء  كـما
أنّـه نشاط تلقـائي ال يخضع أليّ ضغط
ســلــطـوي . وبــعــد أن اسـتــعـرض آراء
قــسم من الــفالســفــة وعـلــمــاء الــنـفس
والــنــقّــاد في مــفــهـوم الــلــعب  أوصل
الـقــار إلى نـتـيـجـة مـفـادهـا أنّ هـنـاك

بـعـد احلـديث الـصّـحـفي الـذي أدلت به
وزيـرة اخلـارجـيّـة األمـريـكـيّـة الـسّـابـقة
كـونداليـزا رايس لصحيـفة (( واشنطن
بـوست )) في مـطـلع سـنة 2005  حـول
أحـــداث عــدم االســـتــقــرار فـي الــعــراق
وبـعض الـبلـدان العـربـيّة وهـو قولـها :
(( إنّ الــفـوضى الــتي تـفــرزهـا عـمــلـيّـة
قـراطي في البـداية  هي الـتـحوّل الـد
مـن نـوع الــفــوضى اخلــلّــاقــة الـتـي قـد
ّـا تــنـتج في الـنـهـايــة وضـعًـا أفـضل 
نـطقـة حالـيًا )) . مـشيرة إلى تـعيـشه ا
ــــتّـــحــــدة بـــنــــشـــر نــــيّـــة الــــواليـــات ا
ــقـــراطـــيّــة فـي الــعـــالم الـــعــربي الـــد
وتــشـكـيل مــا يـعـرف بــالـشّـرق األوسط
اجلــديــد  صــار تــعــبــيــر (( الــفــوضى
اخلــلّـــاقــة )) من الــتــعـــبــيــرات وربّــمــا
الـشّعـارات ذائعة الـصّيت في الكـتابات
ـعـاصرة  إذ انـتـشر انـتـشارًا واسـعًا ا
بـ كتّابنا وباحـثينا . وعلى الرغم من
ــصـــطــلح فـي األدبــيّــات وجـــود هــذا ا
ـة  وأنّ بدايات نـظريّـة الفوضى الـقد
فـي الـــريـــاضـــيّـــات ظــــهـــرت عـــلى يـــد
الـفـيلـسوف هـنري بـوانـكاريه في سـنة
1890 إلّـــا أنّ مـــصـــطـــلح ( الـــفـــوضى
اخلـلّاقة ) لم يطف على السّطح إلّا بعد
حـديـث رايس الـذي ذكـرنـاه . والـسؤال
الـذي يطرح بعيدًا عن دهاليز السّياسة
ومــــطـــابــــخـــهـــا هــــو : مـــا هـي عالقـــة
الــفـوضى ـــ الـتي يـوحي مــصـطـلـحـهـا
ـسـيـطر لـلـوهـلة األولـى بالـعـبث غـير ا
ـنـظّم عـلـيـه وبـرفض قـيـمـومـة الـعـقل ا
وعـــــدم اخلــــضـــــوع جلـــــمــــيـع أنــــواع
الـسّـلطـات الـسّيـاسـيّة واالجـتـماعـيّة ـــ
بـساحة الفـكر والفلسـفة وعلم النفس 
ـفاهيم  ومـا مدى تـقاربهـا مع بعض ا
مـــــثـل : الـــــلــــــعب  والـالمـــــعـــــقـــــول 
والالمـتـوقّع  والـتفـكيـك  واالحتـمال 

وغيرها ?.  
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لـقد خصّص األستـاذ مهنّد خـالد حميد
فــصـلًــا كـامــلًـا  من كــتـابه (( الــفـوضى
اخلـــلّــاقـــة وتــمـــثّالتـــهــا في اخلـــطــاب
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عـالقـــة وثـــيـــقــــة بـــ الـــلــــعب والـــفن
بـــاعـــتـــبـــارهــمـــا شـــكالن مـن أشـــكــال
الــفـوضى  وأنّ مـفـهـوم الـلـعب له دور
فــعّــال في اخلــلق واإلبــداع  وحتــويل
الـطاقة الكامنـة عند الفنّان إلى فوضى
خـلّاقة لـها دور إبداعي غـير متوقّع في

ميادين الفكر واللغة والفن .  
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ومن الــنـشـاط الـتـفـاعــلي لـلـعب انـتـقل
األســتـاذ الـبــاحث إلى تـوضــيح عالقـة
ا أنّ مـفهوم الفوضى بالالمعقول  و
مـفـهـوم الالمعـقـول لـيس وليـد الـيوم 
فـقـد تـلمّـس جذوره أوّلًـا في األسـاطـير
ـة وفي آراء أفالطون الـيـونانـيّـة القـد
وأرســطــو  ثمّ تــتــبّع تــطــوّره في آراء
بـعض فالسـفـة الـقـرنـ الـتـاسع عـشر
والــعـشــرين . فـمن انــكـار شـوبــنـهـاور
لـــغــرضــيّـــة الــعــالـم وقــيــمـــة الــعــقل 
وتـسخيفه لفكرة أنّ احلياة سائرة إلى
األفــــــضل ( ص29) إلـى فــــــكــــــر بـــــول
فــيــرابـنــد   ـــ الـذي لــقّب بــفــيـلــسـوف
الـفـوضويّـة ـــ ودعوتـه إلى التـحرّر من
كلّ الــقـيــود بـغـضّ الـنـظــر عن كــونـهـا
عــلـمـيّـة أو اجــتـمـاعـيّــة أو سـيـاسـيّـة 
وهـذا يعني تقويض العقالنيّة وجميع
الـيـقيـنـيّـات العـلـميّـة  وإمـكان الـتـعدّد
والـتـنـوّع الفـوضـوي في طـرائق الـفهم
وفـق مـقـولـة كلّ شـيء مـقـبـول . مـرورًا
فهـوم الالمعقول بـتفسيـر ألبير كـامو 
بـــأنّه (( الـــصـــراع الـــذي يــحـــتّم عـــلى
اإلنـسان أن يجـد طريقه وسط عالم من
ّــا يــضــطــرّه إلى خــلق الــفــوضى )) 
عــالم جـديــد وإبـداع عـالم بــديل يـكـون
على شاكلة اإلنسان ومثاله ( ص32) .

ومن هـنـا يـتـبيّن أنّ االنـتـقـال من عالم
الـالمعـقـول اخلـيـالي إلى عـالم الـواقع
ـعقول قد يخلق طروحات جديدة من ا
شـأنــهـا أن تـغـيّـر مـسـار تـأريخ الـفـكـر
الـبشري  كما يرى كارل ياسبرز ( ص
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ـا أنّ العـلم احلديث أصـبح ـــ وفقًا و
لــنـــظــريّــة الــفــوضـى ـــ يــرفض مــبــدأ
ـطلـقة  وأصـبحت مـفردات احلـقيـقة ا
اجلــزم والـثـبــات واحلـتـمــيّـة مـفـردات
مــرفــوضــة االســتـعــمــال في الــســيـاق
ـفــهـومي ( الالمـتـوقّع الــعـلـمي  كـان 
ــقــاربــات واالحـــتــمــال ) حــصّـــة في ا
الـفكريّة الـتي قام بها الـباحث . فأشار
إلـى أنّ الالمـتــوقّع هي الــنـقــطــة الـتي
يـتوقّف عند حدودها الـعلم التقليدي 
ـنـاخ فـيـمـا يـعـرف كـدراســة تـقـلّـبـات ا
بـعلم األرصاد اجلـويّة  وحركة أمواج
الــبــحــر  والـتــذبــذب في عــمل الــقـلب
الـبشـري  حيث تـبدأ نـظريّـة الفوضى
ــغــايــرة في الــزمـان بــدراســة اآلثــار ا
ـكان والنوعيّة  والـتي تُعجز العلم وا
الــتــقـلــيـدي عـن الـتــنـبّــؤ الــدقـيق  أو
الـتوصّل إلى قيـاسات دقيقـة وحاسمة
بـــســـبب عــدم تـــنـــاسب الـــنــتـــائج مع
ــعـطــيـات األولـى  أو ظـهــور أشـيـاء ا
غـيـر مـتوقّـعـة احلدوث ( يـنـظر ص37

ـــ  45).
أمّــا نـظــريّـة االحــتـمــال فـإنّــهـا تـدرس
وقــــوع احلـــــوادث الــــعــــشــــوائــــيّــــة 
والــعــشـوائــيّـة هي حــدث غــيـر مــؤكّـد
الــوقـوع  كــمــا أنّـهــا تـهــتمّ بــتـحــلـيل
ـكن الـظّـواهـر الـتي حتـدث بـشـكل ال 

الـتـنـبـؤ به  ومـن هـنـا تـقـتـرب نـظـريّة
االحــتــمـال من نــظـريّــة الــفـوضى  من
جــانب الــسّــلــوك الــعــشــوائي أو غــيـر
ـؤكّد لـبعض الـظّواهـر . مثـال ذلك لو ا
ــمــكن أن تــمــطــر الــيـوم ) قــلت ( مـن ا
فـإنّك تتحدّث عن احتـماليّة من حيث ال
جرّد أن تـقول ( ربّما تـشعر  وكـذلك 
) فـإنّك تـتحـدّث عن االحـتمـالـيّة ولـكنك
غــيــر مــدرك إلى أنّـهــا قــانــون ريـاضي
يـلعب دورًا أساسًا في حياتنا اليوميّة
 من خـالل حتويل الظواهـر الطبـيعيّة
من حـيث كونـها ظـواهر حـتمـيّة ضمن
اشــتــراطــاتــهــا وظــروفــهــا في اإلطــار
الــكالسـيـكي إلى ظــواهـر ذات طـبـيـعـة
احـتــمـالـيّـة  كـمـا يـرى عـالم الـفـيـزيـاء
ـاني هـايـزنـبـرغ واضع أسس مـبدأ األ
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وبعد الفيزياء واألرصاد اجلويّة انتقل
ــاني فــردريك ـــؤلّف إلى عــدمــيّـــة األ ا
نـيتشه  التي دعا فـيها إلى فكرة موت
اإلله وتــدمــيــر كـلّ الــعـقــائــد والــقــيم 
والــتـحــرّر من كلّ الــقـيـود والــثـوابت 
نـبـثقـة من الـعقل  وضـرب كلّ الـقـيم ا
فــالـعــقل اإلنـســاني ـــ من وجـهــة نـظـر
نــيــتــشه ـــ  من أشــدّ أعـداء احلــقــيــقـة
وأكـــثــر خــطــرًا من األكــاذيب ( ص78)
وبـهذا حـوّل نيتـشه العالم إلى واقع ال
مـعنى له  يـخضع لـلصـدفة والـتشاؤم
وإرادة الــقــوّة  وإرادة الـتــكــيّف الـتي
جتــعل الــنــاس يــتــكــيّــفــون مع الــعـدم
ّــا يـــؤدّي بــدوره إلى ويـــقــبـــلــونـه  
الـفـوضى والـعبـث والهـدم  وبـعد ذلك
يـبـدأ اخللق اجلـديـد والبـناء ( ص79)
ـا هـو أي احــداث فـوضى وخــلـخـلــة 
قـد ومــتـهـالك لـهـدمه واعـدامه خلـلق
قـيم ومفاهـيم جديدة ( ص80). أقول :
لم أجــد تــعـلــيــقًـا  عــلى فــشل فــكـرتي
نــــيــــتـــشـه عن مــــوت اإلله واإلنــــســـان
الــســوبـرمــان  أوضح وأروع من هـذه
الـكلمات :   (( لقد أنـفق نيتشه ما بقي
مـن حيـاته يـلتـمس إلـهًـا ظنّ أنّه وجده
فـيما دعـاه باإلنسـان األعلى  وقال أنّه
لم يـلقى عـناء في أن يتّـخذ لـنفسه ذلك
اإللـه اجلديـد  ولكـنه كـان على األرجح
مـخـدوعًـا أو مـخـادعًـا في ذلـك  أو هو
عــلـى أقلّ تــقــديـــر أخــطــأ الــروايــة عن
نـــفـــسه  فـــمـــا أو ولّى عن إلـــهه األول
حـــتى ولّت عـــنه ابـــتـــســامـــة احلـــيــاة
وبـهـجـتـهـا )) ( دراسـات في الـفـلـسـفـة
الـعـلـمـيّة واإلنـسـانـيّـة  د. قـيس هادي
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ـهـمّة والـصـعبـة التي ـقـاربات ا ومن ا
ـــؤلّف هـي تــأكـــيـــده عــلى قـــام بـــهــا ا
باشر ب الفوضى اخللّاقة االرتـباط ا
والتفكيكيّة  وهذه الصعوبة متأتيّة ـــ
ــقــالــة ـــ من مـن وجــهــة نــظــر كــاتب ا
صـعوبـة حتديـد معـنى مفـردة التـفكيك
بــــدقّـــة  وخـــضــــوعـــهــــا هي األخـــرى
فاهيم والدّالالت لـلتفكيك كغيرها من ا
ـعـجـمـيّة  بـحـسب مـا صـرّح به جاك ا
دريـــدا في واحـــد من مـــؤلـــفــاتـه . أمّــا
ــشـتـرك ــؤلّف فـقــد رأى أن الـقـاسم ا ا
بـ التفكيكيّة والفوضويّة هي فكرة ال
مــركـزيّـة الــنّـظـام  وكــذلك فـكـرة رفض
جـميع السلـطات اخلارجيّـة التي تمنع
ــعــاني الالنـهــائــيّـة لــلـنصّ  ظــهـور ا
فــالــتـفــكــيك تــســوده الـفــوضى من كلّ
جـانب فال قـوانـ وال سلـطـة وال حتى
إحـالـة ( ص84) ومـن هـنـا كـان تـأكـيـد
ـؤلّف الـتـفـكـيـكـيّـون عـلى فـكـرة مـوت ا
(ص88). ومـن أطــروحـــاتـــهم تـــركـــيــز
دريـدا على فـكرة ( االنتـشار / الـتشتّت
عنى وانـتشاره ) والـتي تعـني تناثـر ا
بـــطــريــقـــة يــصــعـب ضــبــطـــهــا وعــدم
االنــغالق عـلى مـعـنى واحـد  وهـو مـا
تـرفضه التفـكيكيّة في تـوجيهها إلى ال
نـهائيّة الـدّاللة  فالفـوضى هنا جندها
ـعـنى وانـتـشـاره وتـشـتّـته في تـفـجّـر ا
ـعـنى أبدًا وال ـسـتـمـر  فال يـكـتـمل ا ا
عنى صعبًا يـتجمّد  ويصبح حتديد ا
 وهــــذا ال يــــؤدّي إلّـــا إلـى الـــفــــوضى
عنى هنا يتعدّد التفكيكيّة ( ص90) فا
ويــنـتـشـر بــتـعـدّد الـقــرّاء . وتـعـدّ هـذه
الـفكـرة بالذات ( االنـتشار / الـتشتّت )
مـن أهم األســبـاب الــتي أدّت إلـى فـشل
الـتـفـكـيك كـاسـتـراتيـجـيّـة نـقـديّـة ألنّـها
تـهـدم دون أن تبـني وتفـكّك وال تركّب 
فـهـي لم تـقـدّم إلّـا الـضـيـاع والـفـوضى
عنى ( ص90).   من خالل ال نهائيّة ا
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ـــقـــاربــات ال بـــدّ من اإلشـــارة إلى أنّ ا
ــــؤلّف ـــ وإن كـــنت الـــتـي قـــام بـــهـــا ا
اخـتــلف مـعه في بـعض طـروحـاتـهـا ـــ
تُــعــدّ مــحــاولــة ذكــيّـة وجــادة في فــهم
مـصطلح الفـوضى اخللّاقة  وهي وإن
وسوعات كـانت قد كتبت على طريقة ا
ــجــمــوعــة كــبــيــرة من  إذ شُــحــنـت 
األســمـاء والــعـنــاوين واآلراء  لـكــنـهـا
سوف تدفع كثيرًا من القرّاء إلى وضع
قـناعاتهم الراسـخة وأفكارهم اجلاهزة
مـوضع شكّ وريبة  والشروع ببدايات

جديدة .    
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رغم قتامة الـصورة فان العـراق ما زال بخير  لـذلك يتطلـب األمر إختيار
ـهنـيـة الرقـابـية الـنـزيهـة التـي تتـمتع فريق عـمل من بـعض الشـخـصيـات ا
بالـشخصـية الـقويـة التي جتـعلهـا تفـعل الصـواب  ولو لم يـراقبـها أحد 

ألن رقابتها لنفسها ذاتية أصال  رقابة ضمير حي
ورقابـة اخلوف من الـله  وثقـافتـها ثـقافـة السـلوك
سؤول  إلصالح ـشروع وا الوظيفي األخالقي ا

نظومة الرقابية  وللحديث بقية. ا

{ عن مجموعة واتساب
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بغداد
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ـهنـية واقف ا قد يـاخذك الـعجب كـله فال تكـتـرث عنـد مالحظـتك لبـعض ا
شـكالت االداريـة بل اغلـبهـا احـيانـاً كـثيـرة ان اشد الـنـاس سلـوكاً ذات ا

معارضاً ظاهرياً مصرح به هـو اكثرهم تقلباً وقبوالً
لـلـطـرف االخـر اذا تـوافــرت مـواقف احلـفـاظ عـلى
ـصــالح الـشــخـصــيـة او فــرص احلـصــول عـلى ا

االمتيازات اخلاصة.
{ عن مجموعة واتساب
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بغداد

ــتـحـدة لـتـشـن احلـرب عـلى الـعـراق الـذرائع الـذي أوجـدتــهـا الـواليـات ا
ـقـراطي فيه الـذي كلـفـها مـليـارات الدوالرات وتضع أسـساً لـلـنظـام الد
بـاركة الـشركـات الكـبرى التي تـقاســمت بتـرولهُ وخيـراته أو هكذا كان 
تخـطط فال تـتـوقع أن مـجـموعـة من األصـوات أو الـهـتافـات تـسـتـطيع أن

." .. فكل الشعارات ما هي إال "وقع إبرة في سوق النحاس تسقطهُ
بعد تـأسيس النـظام لم تفـقه الطبـقة احلاكـمة التي سـيطرت عـلى مقدرات
الشعب مـنذ عام 2003 سوى منـطق (السلب والـنهب) لكل أمـوال الدولة

تلكاتها..  و
لم يتـركوا لـلـمواطن سـوى الفـقـر والفـاقة كل ذلك أدى إلـى غلـيان شـعبي
في الـداخـل الـعــراقي أنـتـج أحـتــجـاجــات عـارمــة أجــتـاحت مــدن الـوسط
واجلنـوب الـشيـعي في تـشرين 2019 وكانت تـعـبر عـن الغـضب والـسخط
اإلجتـمـاعي جتاه فـسـاد السـاسـة لكـن بسـبب غـياب بـوصـلة الـقـيادة عن
هـذه الـتـظـاهرات أصـبـح من الـسـهل أخـتـراقـهـا من أصـحـاب األجـندات
فتـوغلـوا فيـها لـيحـرفوا مـسارهـا من الـسلـميـة إلى احلرق والـنهب والـقتل
ـا جـعل الـتـعـاطف مـعـهم يـقل شـيـئا حـتى وتـرهـيب الـسـلم اجملـتـمـعي 

فشيئا..
وختام ذلك كـان "القشـة التي قسـمت ظهر الـبعيـر" وتمثـلت بالشـعار الذي
رفعوه بـأنهم يـريدون إسقـاط النظـام.. وهذا مـا ال ترتضـيه الدولـة العمـيقة
ي فـعــنـدهـا صـار البــد من إنـهـاء تـلك الـكـبـرى الــتي تـديـر الـشــأن الـعـا
اإلحتجـاجات ألنهـا وبدون أن تعلـم قد حقـقت الهدف الـذي تريده أحزاب
الـسالح وأيادي الـغـدر اخلـارجـيـة لـذلك كـان القـضـاء عـلـيـهـا وقتل روح
ـنـتــفض قـرار ال رجـعــة فـيه بــإيـقـاف الــتـمـويل الـثـورة داخـل الـشـبــاب ا

وإسكات محرضي الرأي العام..
احلـقـيـقـة أنـه رغم مـا شـاب تـشـرين مـن عـنف ومـظـاهـر دامــيـة السـلـمـيـة
مـفــتـعـلــة من قـبل أيــدي خـارجــيـة إال أنـهــا حـقــقت أهم ثالث أهـداف لم
واطن طـيـلة الـفتـرة الـسابـقـة.. أولهـا تـغيـير ـان وال صمـت ا يحـقـقهـا الـبر
ا تـوسطة  قانون اإلنتـخابات من سانت لـيغو إلى الـدوائر االنتخـابية ا
سـيـسـاهم في الـقـضـاء عـلى سـطـوة الـتالعب بـالـنـتـائج وثـانـيـاً التـرشـيح
واطن عـلى إنـتـخاب األحـزاب فـقط وأخيـراً أنـها الفـردي الـذي ال يجـبـر ا
ي وبــاآلالف وهــذا مـا ضـمــنت أن تــكــون اإلنـتــخــابـات حتـت إشـراف أ
يـضـمن نـسـبـة عـالـيـة من الـنـزاهـة لعـمـلـيـة اإلقـتـراع واألهم من ذلـك أنـها
ـان على إلـغـاء تـصـويت اخلارج الـذي كـان يـصب في خـانة أجبـرت الـبـر
ـنفلـته التي تـتستـر بغـطاء قوى األمن رغم أحزاب الالدولة.. وفـصائـلها ا

أن والئها وأوامرها من خارج احلدود!
واطن العراقي اآلن سوى طريقان في مشوار اإلنتخابات.. لم يعد أمام ا
أحـدهـمــا األخـتـيـار بــ خـانـة الالدولــة الـتي حـكـمـت ثـمـانـيــة عـشـر عـام
نـفلت وأجـندات أغتـياالتـها الـتابعـة لدول اجلـوار التي عاثت بسالحهـا ا
فسـاداً في الـكهـربـاء والصـحـة وبـ قوى الـدولـة التي حـاولت عـلى مدار
ــــــــقــراطي أن تـكـون الـبـوصــلـة الـدبـلـومــاسـيـة في تـقـريب احلـكم الـد
وجهـات الـنـظـر اخملــــــتـلـفـة وأن جتعـل العـراق سـاحـة أستـثـمـار بدل أن
يـكــون حـلـبــة صـراع.. لـكن الــكـثــرة والـسالح تـغــلب أحـيــانـا الـشــجـاعـة

والعقل..
الــطــريق اآلخـــر خلــروج وطــنــنــا مـن عش الــدبــابــيــر
شاكل ورؤس الصواريخ التي لم جتلب ومغادرة ا
ـشاركـة الكبـيرة في سوى الـدماء هو عـن طريق ا
العـرس اإلنتـخابي والـتصـويت لألشخـاص الذين
لم تتلطـخ أيديهم بالـفساد والـدمار ومقـاطعة قوى
وجه السالح الـطائش الـذين ال يعـترفـون سوى بـا

اخلارجي.

W œU%ù« WLJ;« qODF

كونداليزا رايس

عـلى اي حــال تــرددت خالل فــتـرة من
الفـترات عـلى مكـتبـات تستـقبل رواداً
لـلــقـراءة ثم وجــدت ضـالــتي في كـتب
ـــتــــنـــبي تـــهــــمل فـي زوايـــا شــــارع ا
احــمــلــهــا الـى الــزوايــا الــتي امــضي
نهـاراتي فيـهـا ح ال اجـد عمالً   كم
يـبــقى االنـســان فـقــيـراً حــقـاً  عــنـدمـا
يهـمل هـذا الـغذاء الـنـفـسي ولوال ذلك
ـناسبة لكانت حالـتي سيئـةً جداً وبا
قـــرأت مــــقــــالك (االطـــاحــــة بــــالـــعبء
اجلـمــيل) هـو مــنـصب عــلى الــعـاهـة
الـتي اصــابت الــعـراقــيـ في اهــمـال

واجب القراءة.
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مــروزگ انـــا انــهــيـت االســئــلـــة الــتي
كــانـت في ذهــنـي ولــكـن اســتـــجــد لي
سؤال عن مستقبلك  هل لديك مالمح
راة    هل عنه   مـاذا عن عالقـتك بـا
حتـلم في بـيـت وزوجـة وفـراش تـأوي
الـيه  اين انت من مــسـتـقــبل الـعـراق
وماهي احلكمة التي تتصدر اهتمامك
ـ هذه عدة اسئلة    وفـيها الكثير من
التجاوز عـلى الوقأئع   انـت تسألني
عن محـطات القـدرة لي عـليـها الـعمل
للـمـستـقبـل اذا ان كان ضـمن االصول
االخالقــــيــــة ولــــيس بــــالــــتــــحــــويش
رضـية السائدة االحتكاري والـنزعة ا
 ثم كـيف تـريـدني ان افـكـر في زوجـة
ووسـادة مــشـتـركــة ال  تـنــسى  انـني
حمّـال انـتـظـر قـرار تاجـر فـاسـد يـبيع
بضـائع مـغشـوشـة لكي يـتـيح لي نقل
بـضــاعـته من مــكـان الى اخــر  مـقـابل
اجر زهيد جـداً  وهذا التـاجر يحرص
ان يــســـوًق نــفـــسه تــاجـــراً  ورعــاً ثم
الـست انت الــذي كـتـبت عـن (الـقـرحـة
الـــعـــراقــيـــة) عـــلـــيك ان تـــكـــشف عن
زاويــتـي في هـــذه الــقـــرحــة   هـــنــاك
ماليـ من الــعـراقـيــ يـعــيـشـون في
عنق زجـاجة   ولـعـلمك   انـا امارس
الــشــطب عــلـى احالم الــيــقــظــة الــتي
تــراودني لــكـنـي اعـتــرف لك (بــواجب
اسـبــوعي) اقــوم به ولن اتــخــلى عـنه
مــهـــمــا كـــانت الـــظــروف  كـل مــا في
شهـد   انتظـر اطاللة سـيدة جمـيلة ا
في اخلمسـ من العـمر وفق تـقديري
 تتـجول اسـبـوعيـاً عـلى احد ارصـفة
حي اجلامـعـة   انتـظـرها لـكي اتـمتع

بطـلعـتهـا   اليسـتغرق
مـرورهــا ســوى دقـائق
واكــــون انــــا في هــــذه
الدقائق قـد استـمتعت
بـــالـــنـــظـــر الـــيـــهــا  
نـظـرتي الـيـها خـلـيط
غــيــر مـــتــجــانس من
االنـــــــــــــــــدهــــــــــــــــاش
الـــــــــرومـــــــــانـــــــــسي
واالشـتـهــاء احلـسي
والــتــطــلع ان اكــون
قـريـبـاً منـهـا فـقط  
في تــــلك الــــدقـــائق
يــــــجـــــتــــــمـع هـــــذا
امــــــا اخلــــــلــــــيط  
بـــالــــنــــســـبــــة الى
مـسـتـقـبل الـعـراق
فـأنا لـست وزارة
التخطيط ألعطيك
ــــــا  تــــــصــــــوراً 
ســـيــــحــــصل مع
يــقـيــنـي ان هـذه
الـــــــــــــــــــــــــــوزارة
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مـاطلة في عـدم تشريع قـانون احملكـمة االحتـاديه سينـعكس على الـدستور أن ا
ــعـنــيـة في تــفـســيـر الــعـراقي بــصـوره مــبـاشــره ألن احملـكــمـة االحتــاديـة هي ا

ادة 93: النصوص الدستورية  الغامضه والغير مفهومه. ففي ا
ا ياتي:  تختص احملكمة االحتادية العليا 

اوال:- الرقابة على دستورية القوان واالنظمة النافذة. 
ثانيا:- تفسير نصوص الدستور. 

ثالـثا:- الفصل في القضايا التي تنشـأ عن تطبيق القوان االحتادية والقرارات
واالنـظـمـة والـتـعــلـيـمـات واالجـراءات الــصـادرة عن الـسـلـطــة االحتـاديـة ويـكـفل
الــقـانـون حق كـل من مـجــلس الـوزراء وذوي الـشــان من االفـراد وغــيـرهم حق

باشر لدى احملكمة. .  الطعن ا
ـنـازعـات الـتي حتـصل فـيـمـا بـ حـكـومـات االقـالـيم او خـامـسـا:- الـفـصل في ا

احملافظات. 
وجـهة الى رئيس اجلـمهوريـة ورئيس مجلس سادسـا:- الفصل في االتـهامات ا

الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. . 
ثامنا:- 

ا- الفـصل في تنـازع االختـصـاص ب الـقضـاء االحتادي والـهـيئـات القـضائـية
نتظمة في اقليم.  لالقاليم واحملافظات غير ا

ب- الـفـصل في تـنازع االخـتـصـاص فـيـما بـ الـهـيـئـات القـضـائـيـة لالقـاليم او
نتظمة في اقليم. احملافظات غير ا

ـقراطية كذلك أن عـدم اقرار قانون احملـكمة االحتـاديه سوف يعـطل العملـية الد
ــصـادقـة عـلى ـادة 93سـابـعـا:- ا في الـعــراق ألن الـدسـتــور أوجب من خالل ا

النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. 
كذلك فـإن احملكمة االحتـاديه معنيـة في حل النزاعات الـقانونية الـتي تنشئ ب
اده 93 في الـفـقـره رابـعاً الـسـلـطـات الـتـنــــفـيـذيـة والـتـشـريـعـيـة اسـتادا الـى ا
نـازعـات التي حتـصل ب احلـكومـة االحتاديـة وحكـومات رابعـا:- الفـصل في ا
االقـالـيم واحملـافـظـــات والـبـلـديـات واالدارات احملـلـيه. ان عـدم تـشـريع قـانـونـها
يـجـعل تـطـبـيق الـقـانـون خـاضع لالمـزجه الـشـخـصـيـة ومـبـتـعـده عن الـسـيـاقات

القانونية. 
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ـبي الذي يشرف على ـساعد للـمنتخب األو ـالك التدريبي احمللي ا أعلنت الهـيئة التطـبيعيـة تسمية ا
ـدرب التـشيكي مـيروسالف سـوكوب. وقررت الـهيـئة التـطبـيعيـة تسـمية كل مـن عباس عـبيد تدريبه ا
الك درب التشيكي سوكوب للعمل معه ضمن ا وسعد حافظ مدرب مساعدين بعد أن اختارهما ا
الك التدريبي رمى. وسيبدأ ا درب حراس ا التدريبي وكذلك تسمية إبراهيم سالم مدرباً مساعداً 
ـنـتخب في كـربالء الـذي يسـتـمر ـبي مـهامه بـشـكل رسمي خـالل معـسـكر ا سـاعـد للـمـنتـخب األو ا

بينا. لعشرة أيام حتضيراً لالستحقاقات القادمة التي تنتظر أو
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مــــدريـــد- وكــــاالت: خــــيم الـــتــــعـــادل
اإليـجابي بـهـدفـ على الـلـقـاء الودي
الـــذي جـــمع إشــبـــيـــلــيـــة اإلســـبــاني
بــبــاريس ســان جــيــرمــان الــفـرنــسي
اليـوم الثالثـاء على ملـعب (أجلارفي)
ــديـنـة فــارو الـبــرتـغــالـيــة في إطـار
اســـتــعـــدادات الــفـــريــقـــ لــلـــمــوسم
اجلديد. أنهى الـفريق األندلسي الـ45
دقـيـقـة األولى مـتـقـدمـا بـهـدف سجـله
النجم الكـرواتي إيفان راكـيتيتش من
ركلـة جـزاء في الدقـيـقة  .40مع بـداية
الــــشـــوط الـــثـــانـي تـــمـــكـن الـــفـــريق
الباريسي من الـعودة للمـباراة بهدف

الـتعـادل بـتـوقـيع النـجم األرجـنـتـيني
اخملـضرم مـاورو إيـكـاردي. ولـكن عاد
إشبيلية للتقدم في النتيجة من جديد
في الــــدقــــيــــقــــة  62عن طــــريق العب
الـوسط الـشــاب أوسـكـار رودريـجـيـز.
وفي الــوقـت الــذي كــانت تـــتــجه فــيه
ــهــاجم ــبــاراة لــلـــنــهــايــة ســجل ا ا
الـواعـد كيـني نـاجـيـرا هـدف الـتـعادل
لــبي إس جي في الــدقـيـقـة  .88وتـعـد
ـبـاراة اخلـامسـة واألخـيرة هذه هي ا
للفريق الفرنسي في فترة اإلعداد قبل
ـوسم حـيث سـيواجه ضربـة بـداية ا
ليل يـوم األحد الـقـادم على لـقب كأس

الـسـوبــر الـفـرنـسي بـيــنـمـا سـتـكـون
مباراته األولى في اللـيغ آ الذي فقده
ـاضـي لـصــالح لــيل يـوم 7 ــوسم ا ا

قبل خارج قواعده أمام تروا.  آب ا
W¹œË WNł«u

أمـا إشـبـيلـيـة فـسـيـخـتـتم مـواجـهاته
الـوديـة أمـام أسـتـون فـيال اإلنـكـلـيزي
ــقـــبل قــبل أن يــوم  7 من الـــشــهـــر ا
يـســتـهـل مـبـاريــاته في الــلـيـجــا عـلى
ملـعـبه أمام رايـو فـاييـكـانو مـنـتصف
نـفس الـشـهـر. ومن جـهـة اخرى أعـلن
نــادي ريـال مــدريـد  انــتــقـال مــدافـعه
الـــــفـــــرنـــــسي رافـــــائـــــيل فـــــاران إلى

مانشستر يونايتد اإلنكليزي. وأصدر
ــلـكـي بـيــانــا عــبــر مــوقـعه الــنــادي ا
الـرسـمي قـال فـيه: اتـفق ريـال مـدريـد
ومــانـشـســتـر يــونـايـتــد عـلى صــفـقـة
الالعب رافائـيل فـاران. وتابـع: يشـكر
نادينا فاران على احـترافيته وسلوكه
ــواسم الـعـشـرة الـتي ـثـالي خالل ا ا
دافع فـيــهـا عن قـمــيـصـنــا والـتي فـاز
فــيــهـا بـ  18 لــقــبـا:  4 دوري أبــطـال
أوروبـا  4 كـأس الــعــالم لألنــديـة  3
كـــأس الــــســـوبـــر األوروبي   3دوري
كــأس ـــلك و  3 إســـبـــاني   1كـــأس ا
السوبر اإلسباني. وختم: يرغب ريال

مـدريـد في إظـهـار كل مـشـاعـره جتـاه
رافائيل فاران وعائلته ويتمنى له كل
رحلة اجلديدة من التوفيق في هذه ا
مسيرته االحترافية.  من جانبه أعلن
مانـشـستـر يونـايـتد عن ضم رافـائيل
فـاران ليـكـون ثـالث صفـقـات الـفريق
الصيفية. وتعاقـد يونايتد رسميًا مع
الـثـنـائي جـادون سـانـشـو قـاًدمـا من
بـوروسيـا دورتـمـوند وتـوم هـيـتون
ــــا من أســـتــــون فـــيال. وأصـــدر قـــادمً
النـادي اإلجنلـيزي بـيانًـا عبر مـوقعه
الـرسـمي قـال فـيه: يـسـر مـانـشـسـتـر
يونـايـتد أن يـعـلن توصـله التـفاق مع

بياد الكمة في االو منافسات ا
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وســائل اإلعالم لــلـحــضـور إلى مــقـر احتـاد
وسـم الـكروي الـكـرة  لإلعـالن عن مـنـهـاج ا
ـسـابـقــات الـتي يـنــظـمـهـا ــقـبل جلـمــيع ا ا
ـدرب االحتــاد. وفي ســيـاق مــنــفـصل اكــد ا
ســمـيـر كـاظم انه كـسـب قـضـيـته ضـد نـادي
الـــديــوانــيــة واخلـــاصــة بــاحلـــصــول عــلى
ـالية الـتي بذمة الـنادي. وقال مـستـحقاته ا
ســمــيـر فـي تـصــريح صــحــفي  ان قــانـونيّ
ـالـكي قضى احتـاد الـكـرة العـراقي صـالح ا
لـصاحلـه باسـترداد مـاتبـقى من قيـمة عـقده
مـقـابل قيـادته لـفريق الـديـوانيـة مـدربا بـعد
ان امـتـنع حـسـ الـعـنـكـوشي رئـيـس نادي
الـديوانية بـتسليـمها له بعـد فسخ عقده مع

النادي. 
w½u½U  Õd²I

واضــــاف كـــاظـم انه وافق عــــلى مــــقـــتـــرح
ـبلغ من  25الى قـانـونيّ االحتاد بـتقـليص ا
مــلــيـون ديــنــار اال أنـنــا تــفـاجــأنــا بـأن 15
ـثال عـنه لــلـمـفـاوضـة الــعـنـكـوشي أرسـل 
والــذي طـلب تـســلـيـمي عـشــرة ماليـ فـقط
عــلى دفـعـتـ خـمـســة ماليـ كـدفـعـة اولى
ا وتـسـدد اخلمـسـة االخرى لـدفعـة ثـانيـة 
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اسـتـدعت الهـيـئة الـتطـبـيعـيـة الحتاد الـكرة
ـــدرب صـــالح راضي ورئـــيس الـــعـــراقـي ا
نـادي الكرخ شرار حيدر لفض نزاع قانوني
نـشب بـينـهمـا. وذكـر بيـان للـتـطبـيعـية  انه
ـدرب ــقـامـة مـن قـبل ا بــنـاءً عـلـى الـدعـوة ا
ـؤرخة في احلـادي عشر من صـالح راضي ا
تـموز احلـالي بـالعدد  ?51عـلى نـادي الكرخ
الــريــاضي  ومـن أجل االســتــيــضــاح حـول
احلـقـائق في مجـريات هـذه الدعـوى  قررت
درب صالح جلـنة شؤون الالعب حضور ا
راضي ورئـيس الهيأة االدارية لنادي الكرخ
ـا ورد في أعاله شـرار حــيـدر لـلـتـبـاحث 
عــلـى أن يــكــون مــوعــد احلــضــور في مــقــر
ـوافق الـثاني من آب االحتـاد يـوم االثـنـ ا
. ـقبل عنـد الساعة احلـادية عشـرة صباحاً ا
وكـان صـالح راضـي قـدم شـكـوى ضـد نادي
الـكرخ قبل خمس سنوات لـلحصول على ما
تـبقى من مـستـحقـاته من العـقد حـينـما كان
مــدربـا لـنـادي الـكـرخ و فــسخ الـعـقـد بـ
. مـن جـــانب آخــــر; دعت جلـــنـــة الــــطـــرفـــ
ـسـابـقـات في الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة جـمـيع ا

ــقـبل. قــيــادة الــفـريـق لـلــمــوسم الــكــروي ا
ـدرب احـمــد عـبـد واضــاف انه ابـقى عــلى ا
اجلـبـار مـسـاعـداً له وسـيـتـم تـسـمـيـة مدرب
ــرمى من مــســاعــد آخــر ومـدرب حلــراس ا
قــبــله مــشـيــراً إلى أنه فــاحت إدارة الــنـادي
درب لـلتعاقـد مع مدرب لياقـة اجنبي كون ا
االجــنـبي سـيـخـدم مــشـوار الـفـريق. واشـار
ـستـوى الـالعـب فـرحـان الى انـه مقـتـنـع 
الـذين مـثلـوا الكـرخ وسيـتم الـتجـديد مـعهم
ـعـارين الـذين بـاسـتـثـنـاء بـعض الالعـبـ ا

عادوا ألنديتهم. 
واكـد ان الــفـريق بـحـاجـة الى العب مـهـاجم
ارتـكاز اضـافة الى مدافـع في الوسط
ــوجـودين الفــتـا الى ان الـالعـبـ ا
ــــتـــلـــكــــون مـــهــــارات جـــيـــدة
وبــاإلمـكـان تــطـويــرهم. يـشـار
الـى ان فــريـق نــادي الـــكــرخ
ـركــز الـعـاشـر حــصل عـلى ا
بـــرصــيــــــد  45 نـــقـــطــة في
خــــتـــام الـــدوري الــــعـــراقي
ــــمــــتــــاز لــــكــــرة الــــقــــدم ا

للموســم 2020-2021.
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استـقـليت سـيارة اجـرة لـلذهـاب إلى مـنطـقـة الرابـية
وتبـ أن الـسـائق االردني مـتابـع للـشـأن الـرياضي
الــعــراقي والــعــربي وعــنــده مــعــلــومــات كــافــيــة عن
الـريــاضـة الـعــراقـيــة  وسـألـنـي بـاسـتــغـراب هل من
ـعـقـول  مـنذ  61  سـنـة  لم حتـصـلـوا سـوى عـلى ا
وسـام بــرونـزي بــدورة رومـا عـام 60 خلـالــد الـذكـر
الرباع عبـد الواحد عزيـز  مع العلم الـعراق مصنع
واهب ولـديكم مـيزانـية أضـعاف مـيزانـية للـنجـوم وا
االردن ولـكن  الـريــاضـة الـعــراقـيـة خالل 18 سـنـة
األخيرة في تراجع مستمـر وأبسط دليل مشاركتكم
ـبـياد طـوكـيـو وطـلب مـني بـعد أن الضـعـيـفـة  في أو
عرف اني صـحـفي ومـتابع لـلـشـأن الريـاضي مـاهو

السبب ?
فـلـيس الـريـاضـة قـلت له األسـبـاب عـديـدة ومـحـزنه 
ــا كل مــفــاصل وحــدهــا تــراجــعت في الــعــراق وا
احلـيـاة فـي الـعـراق تــراجـعت بـشــكل مـخــيف وكـنـا
نعتقـد أن الكاب رعـد حمودي عنـدما أصبح رئيس
ـبـيـة منـذ أكـثـر من عـشـرة سـنـوات بأنه اللـجـنـة األو
سيكون قائد لـلنجاح فإذا هـو يثبت كل يوم أنه قائد
نصب . الفشل والتراجع وحب الذات والكرسي وا
ولـكي أكـون مـنصـف لـيس رعـد حـمودي وحـده من
شاركـ في الرياضة ا كل ا ـسؤوليـة وا يتحمل ا
الـــعــراقـــيـــة من رؤوســـاء احتـــادات وأنـــديــة ووزارة
الشباب واحلكـومة أيضا يـتحملـون تراجع الرياضة
العراقية الـتي أصبحت جتارة مـربحة لهم من خالل
ـال الـســفــرات الـســيــاحـيــة الــريـاضــيــة وتـبــذيــر  ا
الــريــاضي والــتـــمــسك في الــكــرسـي رغم فــشــلــهم
شاركة في الواضح ويحاولون تغطية هذا الفشل با
بطـوالت ضعـيـفة جـدا واالعالن عـلى احلصـول على
عشرين مـيدالـية ذهـبيـة في بطولـة أذربيـجان والـهند
ــبــيــاد تــنـكــشف وطــهـران ولــكـن عـنــدمــا تــأتي األو
عوراتـهم قـاطـعـني الـسـائق االردني.. اال يـوجد من
يــحـــاســبـــهم ويـــســأل عن كـــيــفـــيــة صـــرف ماليــ

الدوالرات دون حتقيق أي منجز رياضي .
وصلت إلى مـنطـقـة الرابـية واعـطـيته اجـرته وقلت له
قــبل أن انــزل مـــتى مــا نــحــاسـب وزراء الــكــهــربــاء
خــالل 18  عــامـــا حــيث  أضـــاعــوا  أكـــثــر من 45
ملـيـار دوالر ومازالت الـكـهـرباء مـثل حـال رياضـتـنا
بائـسة تـأتي لنـا مثل هالل الـعيـد وتخـتفي  وايـضا
متى مـا حـاسـبنـا كل سـيـاسي ومـحافظ
وحزب فاسد وقـتها نـستطيع أن
نـــحــــاسـب ســـراق الــــريــــاضـــة
ونــســألــهم ..اال يـــكــفــيــكم هــذا
اخلــــراب ..مـــــتى تــــخـــــجــــلــــون

وتقولون فشلنا?
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{ طـوكـيو- وكـاالت: شهـدت مـنافـسات
ـبــيـاد طـوكـيـو 2020 الــيـوم الـرابع ألو
يداليات وفي غـياب عربي عن حصـد ا
ـقـابل شـهد هـذا الـيوم تـألق الالعـب ا
ـصـريـ في الـتـصـفـيـات األردنـيــ وا
ـــنــافــســـة عــلى الـــتــأهــيـــلــيـــة نــحــو ا
الكـــمـــة ــــيـــدالـــيــــات. وتـــأهل جنـم ا ا
األردنـي حس عشـيش إلى ربع نهائي
ـصـري عـمر الـوزن الـثـقـيل كـما حـال ا
عــصـر في كـرة الــطـاولـة. ويــسـتـعـرض
كــووورة ضــمن الــســلــســلــة الــيــومــيـة
حـــصـــاد الــــعـــرب كل أرقـــام رابع أيـــام

بياد: األو
Ëœu'«

خـسرت السـورية بفـريق الالجئ منى
ــــنــــافــــســــات داهــــوك في دور الـ 32 
اجلـودو لـوزن  63 كــجم أمـام الـكـوبـيـة
مــيـلـ كـارفـخــال بـنـتـيـجـة 0-10. كــمـا
تـعرض حـسني ثـوباني مـن جزر الـقمر
لـلخـسارة أمـام السـويدي روبن بـاسيك
64 بـــــــنــــــتـــــــيــــــجــــــة  0-10 فـي دور الـ
ــنــافــســات اجلــودو لـوزن  81 كــجم
ـصري مـحـمـد عـبـد الـعال بـيـنـمـا فـاز ا
10s2- عـــلى اجملــري اتــيال اوجنــفــاري
0s3 32فـي الـــدور نـــفـــسه. وفي دور الـ
خـســر الـفـلـسـطـيـني وسـام أبـو رمـيـلـة
اني دومـينـيك ريسيل بـنتـيجة أمـام األ
وهــو حــال الــلـبــنــاني نــاصـيف ?10-0
الـــيـــاس أمــام الـــكـــوري اجلــنـــوبي لي
ســونــغــو بـنــتــيــجـة 10s1-0s2  وكــذلك
ـصـري محـمـد عبـد الـعال الـذي خـسر ا
أمـام اإليطـالي كريـستـيان باراالتي -11
0.
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خـسر األردني عـمرالـور  والقـطري عـبد
الــعـزيـز آل عــبـيـدلـي ضـمن مـنــافـسـات

أشـواط التصفـيات في سباق  200 متر
ـركز صـدر رجـال حـيث حل األردني بـا
جمـوعته بوقت   2:12.61 في الـرابع 
ـجـمـوعـته حــ حل الـقـطـري أخـيــرا 

بوقت 2:23.22. 
وفـي سـبـاق  800 مــتــر سـبــاحــة حـرة
صري مروان القماش ودع الـسباحان ا
نـافـسات والـتـونسي أحـمـد حفـنـاوي ا
مـن أشــواط الـــتـــصـــفــيـــات. كـــمــا ودع
الـسبـاحون الـعرب منـافسـات السـباحة
مــتـر صــدر رجـال من الـدور األول 100
وهـم األردني عـمـرو الــور والـسـوداني
أبــو بـكـر عـبـاس والــعـمـاني عـيـسى آل
عــداوي والـــيــمــني مــخـــتــار الــيــمــاني
غربي طروشي وا واإلماراتي يوسف ا
ـصـري عـلي خـلف ســامي بـو طـويل وا
الـــله واجلـــزائــري أســـامــة ســـحــنــون.
ركز احـتلت اليمنية نوران أحمد علي ا
اخلــــامـس (قـــبـل األخــــيــــر) بــــاشـــواط
الـتصـفيـات في سباق  100 مـتر بوقت
حــيث خــرجت سـريــعـا من 1:27.27.79

نافسات. ا
  W¹U d «

ـثال في أسـامـة ـصـري  حـل الـفـريق ا
رتـبة 28 الـسـعيـد والزهـراء شعـبان بـا
فـي مـنـافـسـات  10 مــتـر بـنـدقـيـة هـواء
مـختلط في ح جاء الـفريق التونسي
ـنـافـسة. ـرتـبة  19 وخـرجـا مـن ا فـي ا
وفي منافسات الرماية  10 متر مسدس
ــصـري هــواء مــخــتــلط حـل الـفــريـق ا
ـثال في سـامي عـبـد الـرزاق ورضوى
ــرتـــبــة 18  بـــيــنـــمــا جــاء الـــفــريق بـــا
ـثال في عالء ـرتـبة 19   الـتـونـسي با

العماني والفة الشارني.
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ــــصــــريـــــة ضــــحى هــــاني خــــســــرت ا

مـنـافـسـات مـرحـلـة اجملـمـوعـات لـفـردي
السيدات أمام التركية نيسليهان يغيت

بنتيجة 2-0.
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ـصـرية بـسـملـة الـسالموني في حـلت ا
ــرتـبـة  35 حــيث خـســرت مـنــافـسـات ا

نهائيات ترايثلون بوقت 43:57.
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ــصـري يــوسف طـلــبـة في دور خــسـر ا
الـ64  بــــــــنـــــــتــــــــيــــــــجـــــــة 4-6  أمــــــــام
. كـما الـكـازاخـسـتـاني ديـنـيس جـانـكـ
خــســرت الـــتــونــســيــة رحــاب الــولــيــد
ـكـسـيـكـيـة عـايـدة بـنـتـيـجـة  2-6 أمـام ا

رومان.
WL ö

في دور الـ 16بــالــوزن الـثــقـيف خــسـر
اجلــزائـري عــبـد احلــفــيظ بن شــــــبــلـة

ــــاغـــومــــيـــذوف أمــــام مـــســــلم غــــادز
ــغـربي بــنــتــيــجـــــة 0-5. كــمــا تــلــقى ا
ة بالـنتيـجة نفـسها يـونس بعـلة الهـز
أمـام الـنـيـوزيـلـنـدي ديـفـيـد نـيـكـا. وفاز
األردنـي حــــــســـــــ عــــــشـــــــيش عـــــــلى
اإلكـوادوري جـوليـو كاسـتيـلـو بنـتيـجة
ـواجـهـة الــبـرازيـلي ابـنـر  4-0 وتــأهل 

قبل. تيكسيرا يوم اجلمعة ا
69 X% Ê“Ë WL ö

خـــســر األردنـي زيــاد عـــشــيش في دور
الـ 16أمـام مـيرفن كـليـر من موريـشوس
غـربـية بـنـتـيـجة 2-3  وكـذلك خـسـرت ا
أمــيـمـة بـلــحـبـيب أمـام األوكــرانـيـة أنـا

ليسينكو بنتيجة 5-0.
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ضــمن مـنــافـســات اجملـمـوعــة الـثــانـيـة
بوزن  64 كـجم خسرت شيما رحموني

ــركــز األخــيــر حــيث بــحــلــولــهــا في ا
حــقــقت  91 نــقــطــة بــاخلـطـف وبـدون

نقاط بالنتر.
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تــأهل عــمــر عــصــر ضــمـن مــنــافــسـات
اجلــولــة الــثـالــثــة لــفـئــة فــردي رجـال
بـفوزه عـلى حساب الـسويدي مـاتياس
كــارلـسـون بـنـتـيـجـة 3-4  حـيـث خاض
ــواجـهـة العب مــنـافـسـات دور الـ 16 
باراة مثيرة تـايوان يوان تشيه وفاز 

بنتيجة 4-3. 
وسـيــواجه عـصـر الالعب الـصـيـني مـا
لـوجن ضمن منافـســــــات ربع النهائي.
ــصـــريـــة ديــنـــا مـــشــرف  وخـــســـرت ا
بـنـتيـجة  3-4 ضـمن مـنافـسات اجلـولة
ـؤهـلة إلى دور الـ16  وذلك الـثـالـثـة وا

أمام الهولندية بريت ايرالند.
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ــــدافع ريــــال مــــدريــــد بــــشــــأن ضم ا
الــفــرنــسي الــدولـي والــفــائــز بــكـأس
الـــعـــالم رافـــائـــيـل فـــاران. وأضــاف:
ســيـخــضع فــاران لــلـفــحص الــطـبي
وتـتـبقى بـعض الـشـروط الـشـخـصـية
لالعب جـاري االنــتـهـاء مـنــهـا. جـديـر
دافع الثاني بالذكر أن فـاران هو ا

الـذي يـرحل عن ريـال مـدريد
هــــذا الــــصــــيف بــــعـــد
سـيـرجــيـو رامـوس
الـــــذي انـــــتـــــقل
لـبــاريس سـان

جيرمان.

ـميـز والدؤوب من والـذي جـاء من بوابـة العـمل ا
اجلـميع للظـفر بلقب الدوري. وتـتطلعُ التطـبيعية
ـزيـد من الى أن يــكـون الـفـوز خــطـوة لـتـحــقـيق ا
الـنجاحـات مستقـبال.  وتتقدمُ الـهيئـة التطبـيعية
بـأجـمل الـتـهـاني إلدارة نـادي الـشـرطـة الـرياضي
ـالكـــ الــــتـــدريــــبي واالداري والعـــبـي فـــريق وا
ــركــز الـثــاني في الــنــاشـئــ حلــصــولـهم عــلى ا

منافسات الدوري.
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 فــريق نـاشـئي الــزوراء يـفـوز عـلى نــظـيـره فـريق
نـاشـئي الـشرطـة بـهدف مـن دون مقـابل ويـصبح
بـطالً لـدوري الـنـاشـئـ لـلـموسم 2020-2021 في
ـباراة النهائية التي أقيمت  في ملعب الكاظمية ا
.وبـهـذا الـفـوز تـبـارك الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـية إلدارة
الكـ التـدريبـي واالداري الفوز نـادي الزوراء وا
بــلــقب دوري الــنــاشــئــ لــلــمــوسم  2021-2020
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اســتــقــبل وزيــر الــشــبــاب والــريــاضـة
عــدنــان  درجـال إدارة نــادي الــكــوفـة
الـرياضي برئاسة ناجح حمود وجرى
خالل الــلــقـاء بــحث آلــيــة دعم األنــديـة
الـرياضية وتـسهيل مهـام عملهـا كونها
ــواهب الــريــاضــيـة األســاس لــتـبــني ا
ــنــتــخــبـــات الــوطــنــيــة. وقــالت ورفــد ا
الـوزارة فـي بـيـان تــلـقت وكـالــة األنـبـاء
الـعـراقيـة  نـسـخة مـنه إن درجـال أكد
ا هـو متاح من منح عـلى دعم األندية 
لـتـسـيـير الـعـمل الـريـاضي فـيـهـا وعدم
الـسـمـاح بــتـوقـفه مـشـيـرا الى أن أهم
شار اليه واجـبات الوزارة هو الدعم ا
فـضال عن تطـوير  الرؤيـة االستثـمارية
ــكن وحتــديث مــنــافــذ الــتــمــويل وال 
الــعـــودة إلى اخلــلف مـــجــددا.  وتــابع
الـبيـان أن درجال اسـتمع لـطروحات

الـوفد وأفكارهم واعدا بدعم كل
ما هو مناسب وعملي منها
ويــــصـب في مــــصـــــلــــحــــة

رياضة وشباب الكوفة.
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ــبــلغ االســاسي جــعــلــنـي ارفض واطــالب ا
بالكامل  25 مـليون دينار. وب انه سيسلم
الـقـرار الذي صـدر من قـانونـيّ احتاد الـكرة
حملـكـمـة مـنـازعـات الـدولـة كـسـيـاق قـانـوني
مـتـبع الستـرداد حقي بـعـد تعـنت تـسلـيمـها
لي مـن قبل العنـكوشي. يشـار إلى أن سمير
درب الـرابع للـفريق حـيث سبق كـاظم هـو ا
ـدرب حـازم صـالح وسـعد وأن تـمت إقـالـة ا
حـافـظ فـيـمـا اسـتـقـال قـصي مـنـيـر وأخـيـرا
درب سمير كاظم. وعلى صعيد تمت إقالة ا
اخـــر أعــلـن الالعب الـــدولي الـــســابق رزاق
فــرحــان  أن ادارة نــادي الــكــرخ الـريــاضي

تـعــاقـدت مـعه لـقـيـادة فـريـقـهـا
ـــوسـم واحـــد. الــــكــــروي 
وقــــــال فـــــــرحــــــان في
تـصـريح صـحـفي
انـه اتــــــــــفـق مع
ادارة الــــنــــادي
عـــــــــــــــــلــى كـل
همة الـنقاط ا
والــــــــــتـي من
خـاللـــهــــا يـــتم

درجال في لقائه مع نادي الكوفة

احدى مواجهات دوري الناشئ بكرة القدم

شرار حيدر

رفاييل فاران
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{ أوســــلـــو- وكــــاالت: تــــزامـــنت دورة
األلـعاب األوليمبـية في طوكيو مع جدل
حـــــــول زي الالعـــــــبــــــات فـي عــــــدد من
الـريــاضـات بـعـد واقـعـة فـجـرهـا الـزي
الــريـاضي لالعـبــات مـنـتــخب الـنـرويج
لــلــكــرة الــشـاطــئــيــة وإصــرار االحتـاد
الــنــرويـجي عــلى دعم مــوقف العــبـاته.
وبــرزت تـســاؤالت حـول حق الـالعـبـات
فـي اخـتــيــار الــزي الــريــاضي األنــسب
لـهـن وقـواعـد اخـتـيـار الـزي الـريـاضي
لـالعبـات. وقـرر االحتـاد األوروبي لـكرة
الـيـد تـغر فـريق كـرة الـيـد الشـاطـئـية
الـنسـائي النـرويجي  1500 يـورو بـعد
أن رفــــضت العـــبــــات الـــفــــريق ارتـــداء
الـبـكيـني خالل الـبـطولـة األوربـية لـكرة
الـــيـــد الـــشــاطـــئـــيـــة وفـــضــلـن ارتــداء
الـسراويل القصيـرة (الشورت). واعتُبر
هـذا االخـتـبار مـخـالـفا لـقـانـون االحتاد
الــدولي لـكــرة الـيـد والــذي يـنص عـلى
ارتــداء الـفــرق الـشــاطـئــيـة الــنـســائـيـة
لـلبكـيني.وكانت الالعـبات النـرويجيات
قـــد حــضــرن مـــبــاراة حتــديـــد الــفــائــز
يـداليـة البـرونزيـة ضد إسـبانـيا في بـا
مــديــنـة فــارنــا الــبـلــغــاريـة مــرتــديـات
مـالبس ال تخضع لقـواعد الزي احملددة
لـلــفـرق الـنـسـائـيــة وقـلن إنـهن فـضـلن
ارتـــداء مالبس ريـــاضـــيــة تـــوفـــر لــهن
الـــراحــة بـــشــكـل أكــبـــر. ودعم االحتــاد
الـنرويجي لكـرة اليد اختـيار الالعبات
وأعــــلـن أنه ســــيــــدفـع الــــغــــرامــــة ولن
تـتـحــمـلـهـا أيـة العـبـة من الـفـريق. كـمـا

أعــــلـن االحتــــاد دعــــمه الــــكـــــامل لــــكل
اخــــتـــيــــارات الالعــــبــــات ومـــا يــــعـــزز
شـعورهن بالـراحة.ويرى داعـمو تغـيير
قـواعد الزي الـرياضي للنـساء أن هناك
تـمـييـزا واضحـا ب خـيارات الالعـب
الـــذكـــور والالعــبـــات اإلنـــاث في الــزي
الـريـاضي فـفي الوقـت الذي يـحـدد فيه
الـــــــقــــــانـــــــون لــــــبـــــــاس الالعـــــــبــــــات
بــالـسـنــتـيـمـتــرات فـإنه يــتـرك احلـريـة
لـالعب في ارتداء سروال حسب راحته

ا لم يتعد طوله مستوى الركبة. طا
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ــبــيـة ومـع انــطالق دورة األلــعــاب األو
ـقـامة حـالـيا في الـعـاصمـة الـيابـانـية ا
طـوكيو ظهرت خاللها العبات اجلمباز
ــانـيـات وهن يــرتـدين بــدالت كـامـلـة األ
خالل الـتدريبات وقلن إنـهن قد يخترن
ـنـافسـة. ونـقلت هـذه الـبـدالت مع بدء ا
وكـالـة رويـترز عن واحـدة من الالعـبات
قـولها "أردنا أن نظهر أن كل امرأة وكل
شـخص يجب أن يقرر ماذا يرتدي".وقد
اني بدالت ارتـدى الفـريق النسـائي األ
كـامــلـة في بـطـولـة أوروبـا في نـيـسـان
ـاضي وسط دعوات بتغيير القوان ا
الـتي تتـحكم في مالبـس الالعبات وأن
يـكون لهن احلق في اخـتيار الزي الذي
يــشــعــرن فــيه بــالــراحــة خالل الــلــعب.
ـيـة لـلـكرة وشـهـدت جـولـة "كـتـارا" العـا
الـطـائـرة الـشاطـئـيـة - الـتي أقـيمت في
قــطــر بــ الــثــامن والــثــاني عــشــر من
ـــاضي - جـــدال مـــوازيـــا بــســـبب آذارا

لـــبــــاس الالعـــبـــات أيـــضـــا إذ هـــددت
ـــانـــيــتـــان في ذلـك الــوقت العـــبـــتــان أ
ـقاطعة اجلولة بـعد أن قالتا إنه طلب
مـن الالعبـات ارتداء قـمصـان وسراويل
طـــويــلــة بـــدال من لــبـــاس الــســـبــاحــة
االعـتـيـادي في بـطـوالت الـسـيـدات.غـير
أن قطر نفت مطالبتها بفرض زي مع
خـالل البـطـولة وشـرح االحتـاد الدولي
ـوقف لــلــكـرة الــشـاطــئــيـة مالبــســات ا
بـادرة جاءت مـنه "احتـراما بـقـوله إن ا
ـضيـف".وقال لـثـقـافـة وتـقـالـيـد الـبـلـد ا
ـنــسق الـعـام لـلـبـطــولـة مـحـمـد سـالم ا
الـكواري آنذاك لوكالة األنباء الفرنسية
إن "بــــــعض وســــــائل اإلعـالم وبـــــعض
األشـخاص صـنعـوا "بروبـاغانـدا" حول
وضوع لغـايات أخرى لكن األمر هـذا ا
لـيس حقيـقيا إطالقـا نحن لم جنبر أي
شـخص عـلى فعـل أي شيء ضد قـواعد
االحتــاد الـدولي لــلـكــرة الـطــائـرة".وفي
مـــعــرض احلــديث عـن الــتــدخل في زي
الــريــاضــيــات حتــدثت الــبــريــطــانــيــة
أولـيـفيـا بـرين الفـائـزة ببـطـولة الـعالم
فـي الوثب الـعالـي واجلري في االلـعاب
بيـاد ذوي االحتـياجات ـبيـة (أو الـبارا
اخلــاصــة) لــلــبــرنـامـج اإلذاعي "ســاعـة
لــلـمـرأة" الــذي تـبـثـه الـبي بي سي عن
تــعـلـيق مــسـؤول بـألـعــاب الـقـوى عـلى
زيـها بعد مشاركتـها في مسابقة للوثب
الـعـالي في "بيـدفورد" حـ قال لـها إن
الــســروال الــذي تـرتــديه "قــصــيــر جـداً

وفاضح".

وقـالت برين: "لقد جعلـني تعليقه أشعر
بــالـــغــضب حــقــا وهـــو أمــر غــيــر الئق
ــعــلـوم أنه ال بــتــاتــا". وأضــافت: "من ا
كنـنا وما يـحق لهم الـتعلـيق على مـا 
ـــكـــنــــنـــا ارتـــداءه". مـــضـــيـــفـــة أن ال 
"الـسـروال الذي تـرتديه يـشبه الـبكـيني

عالي اخلصر".
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وذكــــرت بــــرين أنــــهـــا تــــرتـــدي نــــفس
ـقـدمــة لـهـا من ـالبس ا الــنـمـوذج من ا
ـسابـقات التي قـبل راعيـها في جـميع ا
ـهنـية. شـاركت فـيهـا خالل مـسيـرتهـا ا
وقـد فـازت برين الـبالـغـة من العـمر 24
ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة في بـطـولـة عـامـا بـا
الــعـالم عـامي  2015و2017  فـي الـوثب
الــــعــــالي واجلــــري في دورة األلــــعـــاب

بية.  البارا
وتقول برين إنها بعد حديثها عن األمر
فـي مـــواقع الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
اكـتـشـفت أن ريـاضـيـات كـثـيـرات حـدث
لـهن نـفس الشيء مـعـربة عن اعـتقـادها
بــأن الـريـاضـيـ الــذكـور ال يـواجـهـون
اثـلة. وأضافت: تـدقيـقا أو انـتقـادات 
"شـــخــصـــيــا لـم أشــعـــر من قـــبل بــأي
إحـراج لـكن مـا حـدث بـاألمس جـعـلـني
أشــعــر بـالــغـضب الــشــديـد ويــبـدو أن
نــفس األمـر حـدث لـكـثــيـر من الـفـتـيـات
والـرياضيات اليافـعات بحسب ما تب
لي مـن الــردود الــتي تـــلــقــيــتـــهــا عــلى
صــحـــفــتي عــلى مــوقـــعي انــســتــغــرام

وتويتر يجب أن يتغير هذا األمر".
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ا كانت العروض جلميع الالعب طا
مناسـبة. وأضاف: ريـال مدريد يُـظهر
هــــذا الـــصــــيف أنـه نـــاد بــــيع وذلك
بــعــدمــا رحل رامــوس وفــاران قـلــبي
الـــدفــاع خـالل الـــســـنـــوات الـــعـــشــر

اضية للفريق.  ا
وأشـار الـتـقـريـر إلى أن ريـال مـدريـد
يسـتهـدف التـعاقـد مع كيـليـان مبابي
جنم بـاريس سـان جـيـرمان لـذلك كل
ـالــيـة ســتــكـون مــنـصــبـة اجلــهــود ا

لتمويل الصفقة. 
ولم يـــتــــعـــاقــــد ريـــال مــــدريـــد خالل
يـركـاتو الـصـيفي حـتى اآلن سوى ا
مع النـمسـاوي دافيـد أالبا في صـفقة
انــتــقــال حـر عــقب نــهــايــة عــقـده مع
بـايرن مـيـونخ. وأفـاد التـقـرير أنه ال
ـزيـد يـبـدو أن ريـال مـدريـد سـيـضم ا
من الالعبـ وسيرحـل البعض خالل
ــــقـــبــــلـــة مــــثل أوديــــجـــارد األيـــام ا
ومــاريــانـو ديــاز وفــايــيـخــو وكــوبـو

وسيبايوس.

العــبي الـفــريق األول. وقــال بــرنـامج
الــتــرانــزيــســتــور عــلى إذاعــة أونــدا
ســـيــرو اإلســـبــانـــيــة إن إدارة ريــال
مـــدريــد مـــســتــعـــدة لالســتـــمــاع إلى

{ مــدريــد - وكـــاالت: كــشف تــقــريــر
صـحفي إسـبـاني عن خـطـوة جـديدة
من إدارة نـــادي ريـــال مــدريـــد خالل
سـوق االنـتـقــاالت الـصـيـفـيـة تـخص
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جـيرمـان في صفـقة انتـقال مـجانـية هذا
الـصـيف بـعـد انـتـهـاء عـقـده مـع الـريدز.
وكــان قـد انــضم إلى الــريـدز مــقـابل 25
مـليـون جنيـه استرلـيني قـادما من نادي
نـيـوكاسل يـونـايتـد عام  2016 وخـاض
فــيـنــالـدوم  237 مــبــاراة مع لــيـفــربـول
وســـاعــد الــفـــريق في الــفـــوز بــالــدوري
ـــمـــتـــاز ودوري أبـــطــال اإلجنـــلـــيـــزي ا
أوروبــا.وتــكــلــلت آخــر مـبــاراة لــعــبــهـا
فـينالـدوم مع ليفربـول بالفوز   0-2على

أرضه على كريستال باالس.
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وكــانت هـذه الــنـتــيـجــة ضـمـان الــتـأهل
لــدوري أبـطــال أوروبـا لــلـريــدز بـقــيـادة
درب يورغن كلوب.وقد أشاد اجلمهور ا
بـفينـالدوم بينـما وقف زمالؤه واجلهاز

{ لــيـفـربــول- وكـاالت: صـرح العب خط
وسط لــيـفـربــول الـسـابق جـورجــيـنـيـو
فـــيــــنـــالـــدوم أنـه "لم يـــشــــعـــر بـــاحلب
والـتقـدير" من قبل الـبعض خالل الـفترة
الـــتي قـــضـــاهـــا في الـــنـــادي.وقـــال في
تـصريـحات صحـفيـة "كانت هنـاك حلظة
لم أشـــعــر فــيـــهــا بــاحلب والـــتــقــديــر".
وأضـاف "ليسـوا زمالئي في الفريق وال
األشــخــاص الــذين كــانــوا في مــيــلـوود
ــــلــــعـب الــــذي يــــتــــدرب فــــيه فــــريق (ا
لـيـفـربـول). من بـ هـؤالء كـلـهم أعرف
ـكنـني القول إنـهم جميـعا يحـبونني و
وأنــا أحـبـهم كـذلك. لـم يـكـونـوا من هـذا
اجلـانب بل من اجلـانب اآلخر". وانـتقل
الـالعب الـهــولــنـدي الــدولي الــبـالغ من
الـعـمر  30عـامـا إلى نادي بـاريس سان

أخبار النجوم
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{ باريس- وكـاات: كشف تـقريـر صـحفي فـرنسي عن بـند مـوجود
في عقـد الالعب البرازيلي نيمار دا سيـلفا مع باريس سان جيرمان
يــتـيح له الـتــجـديـد لــعـام إضـافي. وأعــلن بـاريس سـان جــيـرمـان في
ـاضي جتديد عـقد نـيمـار حتى صيف 2025  عـلمًا بأن مايـو/ أيار ا
عقـده السابق كان ينتهي في صيف 2022. وبحـسب صحيفة ليكيب
الفرنـسية فـإن عقد نـيمار يـحتـوي على بنـد يتيح له إضـافة موسم
آخر فـي تعـاقده لـيـنتـهي في صيف 2026  وأن هـذا البـنـد لم يتم
التـصريح عـنه عنـد اإلعالن عن توقـيع العـقد. ويـستـهدف باريس
ـا كان بـإمـكانه سان جـيـرمان اإلبـقـاء على نـيـمار  29 عـامًا طـا
اللـعب في أوروبا. ووفقـا لذلك الـبند فـإن نيـمار حال اسـتمراره
في بــاريس حــتى  2026 ســيـكــمل عــامه الـ 34 مــا يــعــني أن
النـادي الفرنسي قد يـكون األخير للنـجم البرازيلي في أوروبا.
وانضـم نيمـار إلى سان جيـرمان في صيـف 2017  قـادمًا من
برشـلونة بعد سداد قيمة الشرط اجلزائي  222 مليون يورو

كأغلى العب في تاريخ اللعبة.
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ـــنـــافـــســـة.هـــنـــاك والـــطـــمـع وحب ا
أسـاطـير كـثيـرة أبـطالـها بـشـر حقـقوا
األلـــوهـــيـــة مـــثل هـــرقل وســـايـــكي
وأســكـلـيــبـيـوس وغــيـرهم. بــالـطـبع
مـروا بصعاب ومحن شديدة للوصول
إلى األلــوهــيــة ولـكــنــهم نــالــوهـا في
الـنـهـاية.فـحـتى لـو كان لـآللـهـة أسرار
مـتعلقة بـالرياضة أو غيـرها فإنها لم
ــكـن الــوصــول تـــكن مــحـــجــوبـــة و
إلــيــهــا.كــان األبــطــال والــريــاضــيــون
اإلغــــريق يــــرون أنـــهم قــــادرون عـــلى
حتــقــيق مــرتـبــة األلــوهـيــة من خالل

ثابرة وتخطي الصعاب. ا
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وذلـك ما كـان يحـصل بشـكل رمزي من
ـبـيــة ألن تـمـاثـيل خـالل األلـعـاب األو
الـفائزين كانت توضع بـجانب تماثيل
اآللـهة في معـبد مدينـة أوليمـبيا.وكان
اإلغـريق يشـيدون تمـاثيالً لثالثـة آلهة
في الـسـاحـات والـصـاالت الـريـاضـية
وهـم: هرقل وهرميز وإيروس.ويرمز
هـرقل للقوة العـضلية وهرمـيز للخفة
والـــســـرعـــة وإيـــروس لـــلـــجـــاذبـــيــة
اجلــنـسـيـة.وتـصف األســاطـيـر مـعـظم
األبــطـال سـواء كــانـوا من الــبـشـر أو
اآللـهة بأنـهم كانوا أقويـاء وحركتهم
. وهـذه خــفـيــفــة وجـذابــون جـنــسـيــاً
الـــــصــــورة الــــتـي يــــحــــاول مـــــعــــظم
الــريــاضــيــ وخــصــوصــاً الــرجــال

لــآللــهـة.وخـالل األلـعــاب كــانت تــعـلن
ـتحـاربة ـدن اليـونانـية ا هـدنـة ب ا
لــــضـــمــــان انـــتــــقـــال الــــريـــاضــــيـــ
بـأمان.وكان الـفائزون يـكللـون بأكاليل
من أغـصان الـزيتون ويـستقـبلون في
مــدنــهم اســتــقــبــال األبــطــال. وكــانت
ــهــرجـان طــقــوس ديــنــيـة تــتــخــلل ا
وتـقد أضاح لآللهة طلباً للنصر.في
ـــعــنى مـــحــاولـــة لــلـــتــعـــمّق أكـــثــر 
بية ؤسسة لأللـعاب األو األسـطورة ا
حتـدثت مع صاحبة مدونة "هكذا تكلم
ـصـرية بـهـنـسي تـأمالت بـالـعـامـيـة ا
في األسـاطـيـر والـفن والفـلـسـفـة وعلم

النفس". 
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وتــكـتب الـبــاحـثـة في عــلم األسـاطـيـر
اإلغــريـقـيـة بـاسم مــسـتـعـار وتـفـضل
االحــتــفــاظ بـخــصــوصــيـة هــويــتــهـا.
ويــحـظى حــسـابـهـا  LaBanshyعـلى
تـــويــتــر بـــأكــثــر من  53ألـف مــتــابع
وتـسرد عبره أقـاصيص وحكايات من
األســـاطــيـــر اإلغــريـــقــيـــة مع شــروح
ـا فيـها تـربـطهـا بحـيـاتنـا اليـومـية 
مـن حتديات وقلق وأسـئلة وجودية
وخـــيــارات تــشـــبه كــثــيـــراً خــيــارات
الحـم الـــــشــــعـــــريــــة األبـــــطــــال فـي ا
اإلغـــريـــقـــيــة.وتـــقـــول األســـطــورة أن
ــلك بـــيــلــوبـس وقع في غــرام ابـــنــة ا
ـــلك يــخــوض أويـــنــومــاوس وكــان ا

وسـيقى ـسرحـة وا الـعـباديـة حيث ا
واالحـــتــــفـــاء بـــاألبـــطــــال وقـــدراتـــهم
ـبـيـاد ـعــروف أن األو اخلــارقـة.ومن ا
ـــعــــاصـــرة أحــــد أضــــخم األحــــداث ا
ـرتبطة باألساطيـر اإلغريقية ويبدو ا
وكــأنـه إعــادة إحــيــاء لــروح عــبــادات
.واالحـتـفاء انـدثـرت مـنذ آالف الـسـن
بــروحـيــة األســاطـيــر الـديــنـيــة لـيس
بــســلــوك غــريب عــلـى حــيــاة الــبــشـر
ــعــاصــرة ســواء في الــشـرق أو في ا
ــتــعــلــقــة الــغــرب في اجملــتــمــعــات ا
بـالتقاليـد الدينية أو تـلك التي طوتها
عــلـى الــهــامش.وبــصــمــة األســاطــيــر
كـــمــيـــراث أدبي وفـــني حـــاضــرة في
جـوانب كـثيـرة من حـياتـنـا سواء في
اخـــــتــــيـــــار مــــواقـــــيت األعـــــيــــاد أو
االحــتـفـاالت الــشـعـبــيـة أو الـتــقـالـيـد
وحـتى رموز العالمات التجارية. مثالً
عالمـة نـايـكي الـريـاضـيـة مـسـتـوحاة
من اسـم إلــهـــة الــنـــصــر اإلغـــريــقـــيــة
ـبـية. عـند نـايـكي.لنـأخـذ الشـعـلة األو
ـبـية افـتـتـاح دورة األلـعـاب األو
فـي موعدهـا احلديث كل أربع
ســنــوات تــنــقـل الــشــاشـات
حـول الـعـالم مـراسـيم إيـقاد
الـشعلة في مدينة أوليمبيا
فـي جنـوب الـيـونان.في ذلك
ـــوقع بــالــذات عــنــد آثــار ا
مـعبد هيـرا حيث كانت تقام
شـعـائـر إضـاءة الـشـعـلـة قـبل
نـحو  2700 عـام يـوقد الـلهب
فـي مراسم حتاكي طقساً كانت
تــــؤديه عــــذارى فــــســـتــــا وهن
ـوقد كـاهـنـات مـتـعـبـدات إللـهـة ا
فـستـا كن يكرسن حـياتـهن إلبقاء
شـعلة اآللهة حية.حالياً تتولى 11
شــابــة تـــمــثــيل الــشــعــيــرة ذاتــهــا
ويـضئن الشعلـة كما كانت تضاء في
الـــزمن الــغـــابــر من خالل انـــعــكــاس
أشــعــة الـشــمس عــلى وعــاء مــعـدني.
ولــلـشـعـلـة فـي األسـاطـيـر الــيـونـانـيـة
رمــزيـة مــهـمـة تــتـجـلـى في أسـطـورة
بــرومـيــثــيـوس الــذي سـرق الــنـار من
اآللـهة لـيعـطيـها لـلبـشر. الـعقـاب على
ســـرقــته تـــلك كــان شـــديــداً إذ قــضى
زيـوس بربـطه إلى صخرة وأمـر نسراً
أن يـنهش كـبده إلـى ما ال نـهايـة.يقول
ـبـيـة كانت ـؤرخـون أن األلـعاب األو ا
مـهـرجـانـاً لـتـكر زيـوس كـبـيـر آلـهة
الـيـونـان وسـيـد الـبـرق وحـاكم جـبل
األولـيمب أعلى قمم اليونان ومسكن
اآللــــــــهــــــــة الــــــــرفـــــــــيع بـــــــــحــــــــسب
األســطـورة.وكـانت مــديـنـة أولـيــمـبـيـا
تــعـتـبـر مـديـنــة مـقـدسـة ومالذاً آمـنـاً
لعابدي زيوس بالرغم من أنها بعيدة
جـغـرافـيـاً عن جـبل األولـيـمب. مـصدر
كـلـمـة "أولـيـمب" نـفـسـه غـيـر مـعروف
ولـكن يقـال إنهـا حتيل إلـى "سماء" أو
ـكـانـة الـعـالـية "جـبل" وذلك لـوصف ا

{ مدريد- وكـاالت: أفاد تقريـر صحفي إيطـالي بأن برشلـونة ينوي دخـول السباق
مع تــوتـنـهـام لـلـتـعــاقـد مع األرجـنـتـيـنـي كـريـسـتـيـان رومـيــرو مـدافع أتـاالنـتـا هـذا
يركـاتو الصيفي اجلاري الصيف. ويـعتبر روميـرو أحد أهم أولويات السـبيرز في ا
خاصـة بعـد انتـقال الـبـلجـيكي تـوبي ألديـرفيـلد لـصفـوف الدحـيل القـطري. وبـحسب
موقع فـوتـبـول إيطـالـيـا فإن تـوتـنهـام قـدم عـرضًا ألتـاالنـتـا بقـيـمة  40 مـلـيـون يورو
بـاإلضافة إلى  10 مالي في شـكل مكـافآت من أجل الفـوز بخدمـات روميرو. ومع
ـطـلوب  60 مـلـيـون يورو لالعب ذلك فـإن هـذا الـعـرض ال يزال بـعـيـدًا عن الـسعـر ا
توج مؤخـرًا بلقب كـوبا أمريـكا مع منتـخب التانـغو. وانتقل ألـديرفيـلد إلى صفوف ا
بـلغ الـذي يـسـتغـله تـوتـنـهام حلـسم صـفـقة الـدحـيل مـقابل  13 مـليـون يـورو وهـو ا
رومـيرو. وأشـار التـقريـر إلى أن برشـلونـة ينـوي دخول سـباق ضم رومـيرو بـعرض
مفـاجئ ألتـاالنـتا. واخـتـتم الـتـقريـر بـأن روميـرو اتـفق عـلى شـروطه الشـخـصـية مع
تـوتنـهام لكـنه بالـتأكـيد لن يرفض بـرشلـونة خـاصة عنـدما يـلعب إلى جـوار مواطنه

ليونيل ميسي.

حتـقيقهـا إلى يومنا.لـننظر إلى العبي
ـثلي الـكـرة وألعـاب الـقوى وحـتى 
أفـالم احلــركــة. كــلــهـم يــبــحــثــون عن
اجلـمع ب هذه الـصفات الـثالثة كما
تــسـتــخــدمـهــا الـشــركـات الــتي تـروج
ــنـتـجـاتـهـا مـن خاللـهم.وفي األلـعـاب
ـــبــيـــة الـــعــتـــيـــقــة كـــان مـــعــظم األو
ــشـاركـ يـتـنـافــسـون عـراة تـمـامـاً ا
كـنـوع من إظهـار القـوة والتـأكيـد على
دور اجلـــســــد ومـــظـــهـــره في صـــورة
"الـبطل".واالهـتمام بـكمال اجلـسد كان
هـوسـاً عـنـد الـبـشـر واآللـهـة إذ تـقول
إحــــــدى الـــــروايــــــات عن إلـه الـــــنـــــار
واحلـدادة هـيـفـاسـتـيوس إنـه طُرد من
جـبل األوليمـب بسبب إعـاقة أو تشوه
ـكن أن نـتحـدث هـنا عن فـي رجله.ال 
ـبــيـة الــريـاضــيــات ألن األلـعــاب األو
الـعتـيـقة كـانت مقـتصـرة على الـرجال
فــــقط.صـــحــــيح كـــان هــــنـــاك بـــطالت
إغـريقيـات مثل أتالنتـا واألمازونيات
ولـــكن عــددهن كــان قـــلــيالً جــداً. كــان
اإلغـريق مهتـم أكثـر بتصـوير جسد
األنـثى اجلـذابـة مـثل أفـروديـت أكـثر
من األنـثى الـقـويـة جـسـديـاً لـذلك فإن
عـنـاصر اجلـمال الـثالثـة التي تـكـلمـنا
عنها أعاله كانت تنطبق على الرجال
فـــقط.ولم تـــكن اآللـــهــة تـــتــنـــافس في
الــريـاضــة فـقط بـل في إظـهــار الـقـوة

والقدرة على التملك. 

{ روما- وكاالت: أكـد تقرير صحفي أن إنتر مـيالن يرفض رحيل روميلو لوكاكو
خالل فـترة االنـتقـاالت الصـيفـية احلـالـية. وارتـبط لوكـاكو بـالرحـيل عن إنتـر ميالن
وسط اهتمـام من تشيلسي ومـانشستر سـيتي باحلصول عـلى خدماته.  وبحسب

شبكـة سبورت إيطاليا فإن تشيلسي يائس من التعاقد مع مهاجم خالل
الـصـيف احلـالي. ووضع الـبـلـوز ميـزانـيـة قـدرها  130 مـلـيـون يورو
لـلتـعـاقـد مع مـهـاجم صـريح. وأضـافت الـشبـكـة أن تـشـيـلـسي كان
مـسـتـعـدًا لوضع  130 مـليـون يـورو من أجل ضم لـوكـاكـو لكن
إنتـر ال ينوي بيع العبه. يذكر أن لوكاكو انضم إلنتر ميالن في

قادمًا من مـانشستر يونـايتد في صفقة بـلغت قيمتها  2019
ـهاجم الـبلـجيـكي من قيـادة إنتر 74 ملـيون يورو. وتـمكن ا

حلــصـد لــقب الــكــالـتــشــيــو ألول مـرة مــنــذ عـام 2010.
ــوسم وشــارك رومــيــلــو لــوكـاكــو في  44 مــبـاراة بــا
ــاضي وسـجل  30 هـدفًـا وقـدم  10 تـمـريـرات ا

حاسمة.
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بـعـد طـول انـتظـار ورغم الـصـعـوبات
الصحية وغيرها افتتحت في طوكيو
بية بحفلة بسيطة دورة األلـعاب األو
ومــــهـــيــــبــــة كـــأنــــهــــا طـــقـس ديـــني
بـيـة دوماً عـتـيق.وحتاط األلـعـاب األو
بـــهـــالـــة قـــداســـة
وفـي افتتـاحها
واخـتـتامـها
وتـنـظيـمـها
واحلــفـاوة
ـــرافـــقــة ا
لــــتـــوزيع
مـيداليات
هـــــــــــــــــــا
بـــصــمــات
مـــــــــــــــــــــــــن
الـــطــقــوس
والـشـعـائـر

ســبــاقـاً بــالــعــربـات احلــربــيـة مع أي
شـخص يتقـدم للزواج من ابـنته.وكان
أويــــنــــومـــاوس مـن أمـــهــــر ســـائــــقي
الـعـربات لـذلك كان الـفـوز من نصـيبه
كـل مـرّة وكــان يـقــطع رأس اخلــاسـر.
لك ورشاه وتـآمر بيلـوبس مع خادم ا
لك السـتبدال مـسامير عـجالت عربة ا
بـــالــشـــمع. وفي يـــوم الــســـبــاق ذاب
الـشمع حتت حرارة الشمس وتفككت
ـلك ومــات.وتـزوج الــعـربــة وســقط ا
ـلك فـعالً وقرر إقـامة بـيـلوبس ابـنة ا
ـبـيـة لالحـتـفـاء بـنـصره األلـعـاب األو
لك (أو طـلب الغفران وإلحـياء ذكرى ا
مـن اآللـــــهـــــة عـــــلى فــــــعـــــلـــــته).أمـــــا
األسـطـورتـان األخـريـان فـتـتـمـحوران
حــول زيـوس.تــقـول األولى إن مــديـنـة
ـكـان الـذي حـارب فيه ـبـيـا كـانت ا أو
زيـوس أبوه كرونس وتغلب عليه ثم
أعــــلـن قــــيـــــام األلــــعــــاب احـــــتــــفــــاالً
بـالنصر.وتقول الـثانية إن هرقل أعلن
بـية بعد جناحه في قـيام األلعاب األو
اً لوالده إتـمام مهـامه الشهـيرة تكـر
زيـوس.أمـيل شـخـصـيـاً لـألسـطـورت
ـتعلـقت بـزيوس ألنهـما تتـضمنان ا
إحـــالــة إلى فـــكــرتـــ (مــهــمـــتــ في
ـــبــيـــة) وهـــمـــا جتــاوز األلـــعـــاب األو
الــصـعـاب وحتـقـيـق األلـوهـيـة.وكـانت
اآللـهـة تـكـشف عـن صفـات بـشـريـة في
شـخـصـيـتـهـا مـثل الـغـيـرة والشـبق
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الــفـني صــفـا حتــيـة وتــشـريــفـا لـه بـعـد
ـبــاراة.قـال فـيـنـالـدوم في تـصـريـحـاته ا
"يــجب أن أقــول أيـضــا إنه كـانت هــنـاك
وسـائل الـتـواصل االجتـمـاعي" مضـيـفا
"عــنـدمــا كـانت األمــور تـسـوء كــنت أنـا

الـالعب الـذي يـلـومـونـني
- ولـــــــــــــــــــــــذلــك أردت
ــــــغــــــادرة". وأوضح ا
جـورجـيـنـيـو "كـل يوم
فـي الــتـدريــبــات وفي
ـبـاريـات كـنت أبذل ا
كـل ما بـوسعي إلنـهاء
ــبــاراة بــشــكـل جــيـد ا
ألنـه خالل ســـــنـــــواتي
هـنـاك كـان لـيـفـربـول

يــــــــعــــــــني

{ توريـنو - وكاالت: بـات يوفـنتوس قـريبا
من ضم مــانـــويل لــوكــاتـــيــلي العب وسط
ساسـولو ومـنتـخب إيطـاليـا هذا الـصيف
وفـقـا لـتـقـريـر صـحــفي إيـطـالي. فـبـحـسب
شـبـكـة سـبورت مـيـديـاست يـجـهـز الـيوفي
ـدة موسـم عرضًـا الستـعارة لـوكاتـيلي 

مــــقــــابل  10 مـاليــ يـــورو مع دفـع كــامل
راتـــبه. وهـــذا مع وضع شـــرط بــإلـــزامـــيــة
الـشراء مقابل  20 مـليون يورو باإلضافة
إلى  5 مالي أخـرى كمـكافـآت. وبالـتالي
ـبـلغ اإلجـمـالي إلى  35مـلـيـون قـد يـصل ا
يــورو وهـو مـا ال يـزال بـعـيـدًا بـ 10مالي
عن الــعــرض الـــذي قــدمه آرســنــال. ورغم
موافـقة سـاسـولو عـلى عرض اجلـانرز إال
أن لوكـاتيـلي لديه رغبـة واضحـة في اللعب
بقـميص يوفنتـوس ولن يتفق على الشروط
الـشــخـصـيــة مع آرسـنـال وفــقـا لـلــشـبـكـة
اإليــطـالــيــة. يــذكـر أن لــوكــاتــيـلي تــألق مع
مـنـتـخب إيـطـالـيـا مـؤخـرا في يـورو 2020

وساهم في حصد اللقب األوروبي.
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نتخب النرويجي للكرة الشاطئية  العبات ا

لوحة تمثل شعائر أغريقية
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{ لـندن- وكاالت: حـدد بول بوغـبا جنم مانشـستر يـونايتـد اإلجنليـزي أولوياته خالل فـترة االنتقـاالت الصيـفية اجلـارية. وكشـفت شبكة
كـانال سابـورتر الفـرنسيـة أن بوجبـا رفض مؤخرا عرضـا لتمـديد تعـاقده مع النـادي اإلنكلـيزي وقرر أن تـكون أولويـته االنتقال
إلى صفـوف باريس سان جـيرمان. وأضـافت أن هذه اخلطـوة تعد مـؤشرا إيجابـيا يقـرب الالعب الدولي الفـرنسي من جدران
حديقـة األمراء. ولفـتت إلى أن الكل ينتـظر ما سـيحدث خالل الفـترة القـادمة وهل سيقـدم النادي اإلنـكليزي عـرضا جديدا
لنجمه الـفرنسي أم سـتضطر إدارة مـانشسـتر يونايـتد لبدء الـتفاوض مع سـان جيرمان إلتـمام هذه الـصفقة الـتي ستكون
مدوية. وكان النادي البـاريسي أبرم صفقات قوية هـذا الصيف بالتعاقـد مع جورجينيو فينـالدوم سيرجيو راموس أشرف
حكـيمي واحلـارس اإليطـالي جـيانـلويـجي دونارومـا. ويخـطط سـان جيـرمان السـتعـادة لـقب الدوري الـفرنـسي الذي خـسره

اضي وخوض محاولة جديدة حلصد لقب دوري أبطال أوروبا. وسم ا با
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جورجينيو فينالدوم

الــكــثـيــر بــالــنـســبــة لي وكــذلك بــسـبب
الــطـــريــقــة الــتـي كــان يــعــامـــلــني بــهــا
ـلــعب". وأضـاف "كـان ــشـجـعــون في ا ا
ـــلــعب ــشـــجـــعـــ في ا شـــعـــوري أن ا
ــشـــجــعــ عــلى وســـائل الــتــواصل وا
االجــتــمــاعي نــوعـان مــخــتــلــفـان من
ـشــجـعـون الــنـاس".وأردف "كــان ا
ـلــعب يـدعــمــونـني دائــمـا. فـي ا
حـتى عنـدما سـمح لهم بـحضور
ـبـاريـات بـعـد انـتـهـاء اجراءات ا
اإلغـالق اخلاصـة بـوبـاء كـورونا
وهـم يـــعــرفـــون أنـــنـي ســـأغــادر
اسـتمروا في دعمي وفي النهاية
قدموا لي وداعا رائعا.
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مـر الـعـراق ومــنـذ قـرابـة ثـمـانــيـة عـشـر عـامـاً وهي مـن اسـوء الـفـتـرات الـتي
عاشـها العراقيون مابـ اإلهمال والفساد والبـطالة وبعض احلروب واشدها
تطرف الذي أدخلته عدة ضراوة وأخـطرها هو اإلرهاب والتعصب الفـكري ا
بـلــدان أرادت الـشـر لـلـعــراق بـسـبب جـشـع وطـمع هـذه الـبــلـدان لـيـكـون أول
ـتـطـرف لـيـكـون  آله لـلـقـتل واخلـطف وقـد جلب ـدمـرين لـلـعـراق هـوالـفـكر ا ا
ـأسي والـدمـار  للـبـلـد ليـصـبح الـعراق أكـثـر الـشعـوب  مـابـ ثكـاال وايـتام ا
ـتـعــاقـبه وانـشــغـالـهـا وجـيـاع ومــشـردين والـســبب سـيـاســات احلـكـومــات ا

صاحلها الشخصية وأبتعادها عن الشعب.
 إال أن العـلم هو أحد اعمدة بـناء األ وتقدمهـا فا بالعلم تـبنى األ وتتقدم
ـرير لـيقـضى على الـتخلف ـتأخـرة على الـنهوض بـواقعـها ا ويسـاعد األ ا
والفـقر واجلهل واألمية وغيرها من األمور التى تؤخر البالد بالعلم ويستطيع
االنسـان كسـر احلـواجز والـتخـلص من األزمات والـظـلمـات  التى يـقع فيـها
فمن خالل الـعلم والتعـليم يصبح األنسـان أكثر جناحاً عـلى اتخاذ القرارات
واالبـتــكـارات والـريـادة فى األعـمـال اخملـتـلـفـة في سـبـيل إجنـاح احلـضـارات
ـعرفة وآلياته لتـكون ناجحـة بسواعد وعقـول ابنائهـا العراقيـ حيث العلم وا
قـود األول للـنهوض بـالواقع األلـيم الذي يعـيشه الـشعب العـراقي وهنا هى ا
يحـتاج الـعراق  إلى مـسعى تـنـموى أو اسـتثـماري كـما تـفعل بـقيـة الشـعوب
ـتـقـدمة في بـنـاء اقـتـصادهـا والـعـمل عـلى الـنهـوض بـواقـعـها الـتـكـنـولوجي ا
تقـدمة وما نـراه في العراق ال والعـلمي الـرص كمـا نراه في بعض الـدول ا
توجـد مشاريع وال صناعة حتى الزراعة أصبـحت ب الدمار والقضاء عليها
بسـبب اإلهمال احلكومي في عدم دعـمها لهذه القطـاعات االقتصادية  والتي
شاريع الـتي يراد بها لـلخروج من  الـواقع الراكد واخلروج قد تـكون أكثـر ا
الـيـة التي عـصـفت بالـعـراق ويجـب مواكـبة من هذه األزمـات اإلقـتصـاديـة وا
روح العـصر شكال ومضمونـاً والعمل على إرجاع البـلد والعمل على شراكة
زج عقـول شبابـيه جديده في النـهوض بالـقطاع العـام من الزراعة والـصناعة

صانع  ليكون الرافد الناجح األول للنهوض في العراق. وفتح ا
سـتـقبل مـا يطـمح إليـه العـراقيـون هو بـناء مانـحتـاجه في وقـتنـا احلاضـر وا
عـراق بـأيــدي وطـاقـات شـبـابــيه جـديـده وهـذه اجلــهـود مـهـمـا كــان حـجـمـهـا
وتاثـيـرهـا لن تـضيع فـالـله سـبـحانه ال يـضـيع اجـر من احـسن عـمال وكذلك
ـثــال هـنـاك ـجـدهــا بـفـخــر عـلى ســبـيل ا الـتـاريـخ يـسـجل هــذه اجلـهــود و
مشـاريع بدأت في الـعراق مـنها الـزراعة والـصنـاعة  ومـنها الـثروه الـسمـكية
قـدسـة  لتـكون احلـيـوانيـة وغـيرهـا التي أنـشـأت من قبل الـعـتبـة احلسـيـنيـة ا
اخلــطــوه االولى الــتي أقـدم عــلــيـهــا الــعـراقــيــون عــلى  الـنــهــوض بـواقــعــهـا
اإلقتـصادي في تشغيل عشـرات اآلالف من العراقي وقد استـقطبت الكثير
واالالف من الكـوادر الهـندسـية والـفنـية والـطبـية والـفنـية وغـيرهـا للـعمل  في
ـساندة البلد وباخلصوص دعم شريحة ـشاريع الريعية والغير ربحيه  هذه ا
مـهــمـة من اجملـتــمع مـنـهم الــكـادح والـفـقــيـر في ظل ارتــفـاع األسـعـار وغالء
عـيشـة لـتكـون مشـاريع  الـعتـبة احلـســـــيـنـية هي أول اخلـطوات في رسم ا
ـثل هـكذا خـريـطـة إقتـصـادية عـلـميـة تـنهض بـالـواقع اإلقـتصـادي والـريادي 

مشاريع عمـالقة وغيرها في العراق.
WOB  Z UF

ـتعـاقبه وانـشغـالها ـاضيـة واحلكـومات ا ومانـراه من" لألسف في الفـترات ا
تعمد بـسبب سياساتـها الغير مدروسه صـاحلها الشخصـية وأبتعادهـا ا
لـلـوضـع الـراهن واخلـطــيـر الـذي يـعــيـشه الـعــراق من ديـون مـتـراكــمـة تـقـدر
ـليـارات الـدوالرات وهـذه هي إحدى األزمـات الـتي عـصفت بـالـعـراق وعلى
احلكـومة العراقية ومجلس الوزراء أن يستـع بخبراء عراقي حصراً ألنهم
حريـص عـلى بـلدهم في مـجال إدارة الـبلـد والـعمل عـلى حتسـ اقتـصاده

والذي من شأنه النهوض من انتكاسة مريرة
في غلق مـصانعها ومعاملـها وزراعتها ويجب العمل عـلى االستعانة بخبرات
تـقـدمة في إجنـاح اقـتصـادهـا والعـمل عـلى إرجاع التقل شـأنـا عن الـدول ا
الـعــراق إلى سـابق عــهـده وريـعه االقـتــصـادي الـصــحـيح والـعــمل عـلى مـنع
هـمـة األولى لـلـعراق في إيـقـاف فـوري لالسـتـيراد وغـيـرهـا لتـكـون اخلـطـوه ا

حتس وضعه
ضي فـي بنـاء الـعـراق لـكي نـكـون عـلي اسـتـعـداد في بـناء وطن وان اردنـا ا
علـينا ان نـعمل بإخالص كل من" مـوقعه ومسـؤوليته ونـتحلى بـثقافه االسالم
احلـقـيـقي الـذي أوصانـا الـله بـه وليـس من خالل  أن نـصـور االسالم عـباره
عن تراث عـاجز مـيت مضي علـيه الزمن والبد مـن اهماله بل عـلينـا ان نثبت
نهج االسالم والعمل بأمانة بفـعلنا وتطبيقنا  وسعينا في بناء العراق وفقا 
وضـمـيـر حي عـلى خـدمـة الـعـراق والـعراقـيـ الـذين عـانـو وعـاشـو لـسـنوات

طويلة في ظل ظروف قاسية ماب التخبط السياسي في البلد.
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عـــــاشية للـــــــــسكان . باحلـــــالة ا
ســبــعــة عــشــر  –لــلـــتــعــداد أهــمــيــة
اقـتـصـادية كـبـيـرة السـيـما بـالـنـسـبة
لالسـتثـمـار اذ انه بال أرقـام دقـيـقة ال

وجود لالستثمار.
ثمان عشر  –للتعداد السكاني أهمية
سياسية من خالل توفير منظومة من
الــبـيـانــات الـتي تــسـتــعـمل إلغـراض
االنـــتــــخــــابـــات وحتــــديث ســــجالت
الـنـاخـبـ .أي أن الـتـعـداد الـسكـاني
الــعـام سـيـوفــر لـلـمــفـوضـيـة الــعـلـيـا
لالنتخابات في العراق قاعدة بيانات
جتعل من عملية االقتراع والتصويت
في مــسـتـوى فــني جـيــد يـكــون أكـثـر

. شموال للناخب
تسع عشر  –للـتعداد أهـميـة تنـموية
كبيرة من خـالل عد وحصر الـبنايات
ــــراكـــز الــــصـــحــــيـــة ـــدرســــيـــة وا ا
ستشـفيات ومن ثم معـرفة نصيب وا
الفـرد من تلك اخلـدمات ومـقارنة ذلك
ــيـة واإلقـلــيـمـيـة ـسـتـويــات الـعـا بــا
ومعرفة مستـوى التطور الذي سجله
كل مـجال .فـضال عن أهـمـية الـتـعداد
في مـجـال تـوط الـصـنـاعـة وإنـشاء
ـناطـق التي ـراكـز الصـنـاعـيـة في ا ا

تعاني تخلخال سكانيا واضحا .
عـشـرون  –الـتـعـداد الــسـكـاني يـوفـر
ــعــرفــة احـتــيــاجــات الــبــلـد فــرصــة 
ـسـاكن لـلـمــسـاكن ومـدى صالحــيـة ا
ـــوجـــودة من خـالل مـــعـــرفـــة مــادة ا
ـسكن وتوفر اخلدمات البناء وعمر ا

نزل .  الصحية في ا
ــكن من خالل إحــدى وعـــشــرون  –
الـتــعـداد الـسـكــاني مـعـرفــة الـكـثـافـة
السكنية بأنواعها اخملتلفة أي أعداد
األســـر داخل الـــوحـــدة الـــســـكـــنـــيــة
الــــواحـــدة وحــــجم األســــرة وســـعـــة
ـساكن سـكن والنـسـبة بـ أعداد ا ا

نطقة . ومساحة ا
اثــنــتــا وعــشــرون- تـعــد الــســيــاسـة
الـسكـانـية مـكـونا مـهـما من مـكـونات
السياسـات االجتماعيـة واالقتصادية
ـكن احلـديث في أي بـلـد ومـن ثم ال 
عن خطـط تنـميـة نـاجحـة دون وجود
رهـونة بـنتائج ثل هـذه السـياسـة ا

التعداد العام للسكان . 
ثالث وعـــــشــــرون - وأخـــــيـــــرا فــــان
التـعداد الـسـكاني من شـانه ان يضع
حدا للـتخرصـات والتقـديرات التي ال
تمتلك أرضية واقعـية والتي يشوبها
النـقص والـعـجز والـتـباين  وذلك من
شـانه ان تكـون الـقـرارات السـيـاسـية
واالقــتـــصــاديــة مــبــنــيــة عــلى أسس

الوقوف على أسـباب ونتـائج الهجرة
اخلارجة من الدولة. 

ســادسـا - مــعــرفـة تــيــارات الـهــجـرة
الـداخـليـة الـتي حتـدث بـ الـوحدات
اإلداريـــة بـــدون اجـــتـــيـــاز لـــلـــحــدود
الـسيـاسـيـة . وبالـتـالي الـوقـوف على
أسـبــاب الـهـجـرة الـداخــلـيـة وآثـارهـا
كن ان ـرافق التـنـمـويـة ومـا  عـلى ا
ينتج عنها من مشاكل بيئية متعددة.
ســابـعــا- مـعـرفــة الـتــركـيب الــعـمـري
للسكـان أي تقسيم الـسكان الى فئات
عـــمـــريـــة مـــتـــعـــددة  ومن خالل ذلك
مـعرفـة االحـتـياجـات الـعـامة لـكل فـئة
عـمريـة . فـارتفـاع نـسبـة األعـمار دون
 15سنة يتطلب التوسع في إنشاء

دارس وتوفيـر والنوادي الـرياضية ا
ؤسـسـات الصـحيـة . كـذلك معـرفة وا
الــســكــان الــنــشـطــ اقــتــصــاديـا أي
الـقـادرين عـلى الـعمـل وحمـل السالح
للـدفاع عن الـوطن .الى جـانب معـرفة
اجتـاهـات الـنـمـو الـسـكـاني من خالل

معرفة مستويات اخلصوبة .
ثامنا  –يعد التركيب النوعي للسكان
ـــهـــمـــة الــتـي يـــبـــرزهــا من األمـــور ا
الــتـعـداد الــسـكـانـي أي الـنـســبـة بـ
أعــداد الــذكـــور واإلنــاث  وبــالــتــالي
تـقسـيم األنـشـطـة االقتـصـاديـة حسب

تلكها كل جانب . ؤهالت التي  ا
تاسعا  –والشك ان التعليم هو الركن
األســاسي الـــقــادر عــلى خــلق وبــنــاء
ـؤهلـة الستغالل العـناصـر البشـرية ا
ــوارد الــطــبـــيــعــيــة الـــتي ال تــكــفل ا
ــعـزل عن وجـود حتـقــيق الـتـنــمـيـة 
ؤهل على العنصر البـشري القادر وا
استغالل تلك الثـروات بالشكل األمثل
مع مـراعـاة حـقـوق األجـيـال الـقـادمة
ومن هنـا فان التـعداد الـسكـاني يوفر
ـلتـحق ـعرفـة أعداد ا فرصـة مهـمة 
راحل الـتـعلـيـميـة وأعداد خـتـلف ا
ــتـــســربـــ بــغـــيـــة الــوقـــوف عــلى ا
األسـبـاب ومـعـاجلـة الـسـلـبـيات الـتي
يعانيها القطاع التعليمي في البالد.
عاشرا -   من خالل التعداد السكاني
ــسـتــوى الـتــعـلــيـمي ــكن مـعــرفـة ا
ألفـراد اجملـتـمع وبـيـان نـسـبـة األمـيـة
ــشـاكل االجـتــمـاعـيـة الـتـي تـعـد من ا
وضـوعية عـاجلة ا التي تسـتوجب ا
كونها تعد من اخطر وافتك األمراض
عـضلة  وهدرا للموارد االجتماعية ا
البشريـة وغالبا ما تـصاحبهـا الكثير

من العلل االجتماعية .
إحدى عشر  –تتوفر فـرصة مهمة من
ـــعــرفــة خالل الــتـــعــداد الـــســكـــاني 

تعددة .     التنمية بجوانبها ا
 وتـعــاني الـتـعــدادات الـسـكــانـيـة في
بعض الـدول من قصـور في اكتـمالـها
وعـدم دقـتـهـا ونـقـصـهـا وعـدم تـوافق
تــواريــخــهــا ومــدلــوالتـهــا في بــعض
الـدول الن الـتـعـداد الـسـكـاني عـمـلـيـة
كــبـــيــرة حتــتــاج الى حتــشــيــد كــامل
للجهود البشرية وإعداد كوادر مهيأة
للـقيام بـها  فـضال عن توفـر ميـزانية
ضــخــمــة تــرصــد لـــهــذه الــتــظــاهــرة
التنمـوية الكبـيرة التي غالـبا ما جتد
ـــتــــحـــدة تـــرحــــابـــا مـن قـــبـل األ ا
عنيـة بالسكان ومنظمـاتها الفرعـية ا
ـكن إجـمال والـتـنـمـيـة الـبـشـريـة  و
أهــمـيــة الـتــعـداد واســتـخــدامـاته من

خالل النقاط اآلتية :
 أوال -  احلصول على بيانات حديثة
بــشـمــولـيــة عـالــيـة الــدقـة عن جــمـيع
اإلفــراد داخـل الــقــطـــر وخــارجه وفي
حلـــظــة زمــنـــيــة مــحـــددة هي حلــظــة

التعداد. 
 ثانيا  –معرفة معدل النمو السكاني
الـــســـنــــوي من خالل مــــعـــرفـــة عـــدد
الـسـكـان الـســابق والالحق وتـطـبـيق
ـعادالت الـسـكـانيـة اخلـاصـة بذلك  ا
ـعدل وبـعـد ذلك معـرفـة ان كـان هـذا ا
ـوارد الطـبـيعـية يشـكل حتـديا أمـام ا
ــتـوفــرة . او ان الـدولــة قــادرة عـلى ا

استيعاب أوزان أعلى من السكان .
ثــالــثــا- الـتــوصل الى عــدد الــســكـان
ـــســـتـــقـــبـــلـي من خالل اســـتـــقـــراء ا
ــوغـرافــيــة ومن ثم االجتــاهــات الــد
الـــــتــــنـــــبــــؤ (Forecast) بــــاحلـــــجم
الـسكـاني لـلـبـلد في سـنـة الـهدف وال
يـخـفى مـا لـذلك من أهـمـيـة في مـجال

التخطيط والتنمية.
رابــعـا -الــوقـوف عـلـى عـدد الــسـكـان
ـســاكن ــبـانـي وا وخــصــائــصــهم وا
واألســـر عـــلـى مـــســـتـــوى الـــوحــدات
اإلداريـــة واألقــــالــــيم  احملــــافــــظـــة 
الـقـريـة .ومن ثم الـقـضـاء  الـنـاحـيـة 
والـوقوف عـلى احـتـيـاجـات كل إقـليم
ــــقــــارنــــات بــــ مـن خالل  إجــــراء ا

األقاليم .
خـامــسـا -  مـعـرفـة تــيـارات الـهـجـرة
اخلـــارجــــيـــة الــــوافـــدة الى الــــدولـــة
والوقوف على مصادرها واجتاهاتها
ونتـائجـها . وال يـخفى مـا للـموضوع
من أهـمـيــة السـيـمـا بـالـنـسـبـة لـلـدول
ـستـقـبلـة لـلـهجـرة الـداخلـيـة  كذلك ا
ـهـاجرين من مـعرفـة أعـداد الـسكـان ا
الــــدولـــــة بــــاجتـــــاه الــــدول األخــــرى
وخـــصـــائــصـــهم اخملــتـــلــفـــة ومن ثم

الـعـراق يـكـتـسب الـتـعـداد الـسكـاني
اهـــمــيـــة ألنه لم يـــتم اجـــراء تــعــداد

سكاني منذ عام 1997. 
  وفي العصر احلديث أصبح

التـعداد الـسكـاني ضرورة مـلحة من
ضروريـات التخـطيط الـسلـيم وسمة
ـثل العمـلية من سمات الـتقدم ألنه 
وغرافية الكلية جلمع البـيانات الد
واالجـــتــــمـــاعـــيــــة واالقـــتــــصـــاديـــة
وجتهـيـزها ونـشـرها في زمن مـع

وفي نـطـاق جـغـرافي مـحـدد  وعـلى
الرغم ان هناك بـعض الوسائل التي
ـــكن من خاللـــهــا احلــصـــول عــلى
ــتــعــلــقــة بــالــســكــان ــعــلــومــات ا ا
ــسح وخــصــائــصــهم اخملــتــلــفــة كـا
بالـعيـنة واالسـتبـيانـات والتـقديرات
الـسكـانـيـة والـواقعـات احلـيـوية إال
كـن بأي حال من ان هذه الـطرق ال 
األحوال الركون الى صحـتها والثقة
ــعـطــيــاتـهــا السـيــمـا عــنـد اتــخـاذ
ـــهــــمـــة ذات الــــعالقـــة الـــقــــرارات ا

رتكزات التنموية .  با
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 وكــلــمــا تــوفــرت الـــبــيــانــات بــدقــة
وموضـوعـية وانـتـظام في دولـة ما 
سـنـحت الـفـرص لـلـبـاحـثـ لـدراسة
السكان والتنمية وتصوير التركيب
وغرافي والتنموي في اجملتمع الد
واخلـــصــائص اخملــتـــلــفــة إلفــراده 
فـضالَ عـمـا يتـخـذ من تـلك الـبـيـانات
كــــــــمــــــــحــــــــددات عــــــــنــــــــد إعـــــــداد
االستـراتيـجيـات واخلطط والـبرامج
ـتــعـلــقـة بــعـمــلـيــات الـتــنـمــيـة في ا
تـعددة   فوجـود بيانات جوانبـها ا
وغـرافيـة دقـيقـة وشامـلة تـساهم د
الى حــد كـبـيــر في بـلــورة تـصـورات
ـا ورؤى أكـثـر اقـتـرابـاً من الـواقع 
يضـمن للبـاحثـ واخملططـ صحة
الــــتــــوجــــهـــــات وسالمــــة األهــــداف
ـطلـوب حتـقـيـقيـهـا والـوصول الى ا
اذج إحصائية مرتبطة بإسقاطات
وتنـبؤات مسـتقـبليـة تفـيد في خطط

يــــأتي الـــعـــراق فـي مـــصـــاف الـــدول
الـعربـيـة التي تـمـتـلك تاريـخـا طويال
في مـــــجـــــال إجـــــراء الـــــتـــــعـــــدادات
الـــســـكــانـــيـــة إذ اجــريّ أول تـــعــداد
ســــكـــــاني عــــام  1947وتاله ســــتــــة
تـــعـــدادات كـــان آخـــرهـــا عــام 1997
العـراق بهـذا  يـعد الـثالث بـ الدول
العربية في إجراء التعداد السكاني 
عــلــمــاً ان الــتــاريخ الــعــراقي يــحــفل
بـالـعـديــد من احملـاوالت الـهـادفـة الى
ــــوارد الــــبــــشــــريـــة عــــد وحــــصـــر ا

والطبيعية.
ــوجه ويـــعــد الــتـــعــداد الــســكـــاني ا
يدان احلقـيقي لـلعـجلة الـتنـمويـة وا
الــرحب الـــذي جتــد فـــيه الـــتــنـــمــيــة
ـظـاهر ضـالتـهـا ومـظهـرا مـهـما من ا
احلـضـاريـة الــتي تـتـمـيـز بـهـا الـدول
ـــتــقـــدمــة وضـــرورة من ضــرورات ا
الـتـطـور الذي تـنـشـده أيـة  امـة ـ كـما
ـــعــــلـــومـــات انـه من أهـم مـــصــــادر ا
اإلحصائية الـتي تعتمد عـليها الدول
في بــنــاء نـــهــضــتـــهــا والــتـــخــطــيط
ـنبع الرئيس الذي ستقبـلها وهو ا
كن االطمئنان والركون الى صحته
بــغـــيــة احلــصـــول عــلـى الــبـــيــانــات
واإلحـصـاءات وان إمـكـانـيـة الـبـحث
في موضوعات السـكان  تتوقف على
وغرافية ما توفره دقة البيـانات الد
ــكن مــعــرفـة وعن طــريق الــتــعــداد 
ــوهم احــجــام الــســكــان ومــعـدالت 
وتــوزيـعــهم اجلــغــرافي وتـراكــيــبـهم
ـــوغـــرافـــيـــة وخـــصـــائـــصـــهـم الـــد
واالجتماعية واالقتصادية والوقوف
ـــشـــاكل االقـــتــصـــاديـــة الــتي عـــلى ا
يعانـيها البـلد ومنهـا البطالـة والفقر
واالمـيــة والـعـجـز الـســكـني وغـيـرهـا
ـكن ألي مرفق تـنموي ان كثـير وال 
يــتــطــور بــدون وجــود احــصــائــيـات
دقــيــقــة وبـيــانــات كــافــيـة عـن كل مـا
يتعلق به والقـصور والعجز في تلك
الـبـيانـات سـيـؤدي حـتـمـاً الى تـخبط
فـي الـــتـــخـــطـــيط وســـوء ادارة وفي

ستوى االقـتصادي لـلبلد من خالل ا
ــوارد الــبـشــريــة الــداخــلـة حــصــر ا
لـسـوق الـعـمل حـيث حـددت مـنـظـمـة
العمل الدولية (ILO) مفهوم القوى
الــعـامـلــة بـأنه يــتـمـثل بــاألشـخـاص
ــشـتــغـلــ بـأي نــشـاط اقــتـصـادي ا
والذين هم في سن مـعيـنة من الـعمر
(سن العـمل) ويـشمل فـئـات مخـتلـفة
من الــسـكــانــومـعــرفـة أعــداد ونـسب
العاطـل عن الـعمل ولكال اجلـنس
ـشاكل وبـالتـالي إمـكانـيـة مـعاجلـة ا
الـنـاجـمة عـن ذلك الى جـانب مـعـرفة
األمـاكن األكثـر انـتـشار لـلـبطـالـة ب
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اثــنـــا عـــشـــر - مــعـــرفـــة الـــتــركـــيب
ـسـتـوى الــتـعـلـيـمي االقـتــصـادي وا
ـهن واحلـالـة لـقـوة الـعــمل وأنـواع ا
العملية للسكان . وال يخفى ان لهذه
الـــعــوامـل آثــار مــهـــمــة فـي حتــديــد
اإلنــتـــاجـــيـــة . الى جـــانب مـــعـــرفــة
التـركـيب البـيـئي للـسـكان أي سـكان
احلـــضـــر والــريـف ومن ثم مـــعـــرفــة
درجـة الــتـحـضــر وأسـبـاب الــهـجـرة
ـدن وما يـنـجم عنـهـا من اثار نحـو ا

اقتصادية واجتماعية .
ثالث عـــشـــر  –مـــعــــرفـــة األحـــجـــام
الــسـكـانــيـة لألقــلـيــات داخل الـدولـة
وغرافية لألقليات واخلصائص الد
ــــــوجـــــودة . فـــــضـال عن األديــــــان ا

واللغات والقوميات .
أربع عشر - معرفة احلالة الزواجية
لــلـســكــان من خالل تــقـســيــمـهم الى
مـتزوجـون وغـيـر مـتـزوجون وأرامل
ومـطـلـقــون وبـالـتـالي تـوفـيـر قـاعـدة
بـيانـية مـهـمة لـلـباحـثـ السيـما في

مجال الدراسات االجتماعية .
خمسة عشر -  إنـشاء قاعدة بيانات
ــــســـاكن ـــبــــاني وا شـــامــــلـــة عـن ا
ــنــشــآت واحلــائــزين الــزراعــيـ وا
والــصــنــاعـيــ  تــســتـخــدم كــإطـارٍ
إحــصــائيٍٍ لــلـعــديــد من الــتــعـدادات
ــســوح بـــالــعـــيــنــة الى األخـــرى وا
جــانـب أهــمــيــة الــتــعــداد في أعــداد

التقديرات السكانية
عيشية ستة عشر - تقييم األحوال ا
لـــلـــســـكـــان لألغـــراض الـــبـــحـــثـــيــة
ولالسـتـعـمـاالت الـتـجـاريـة  ومن ثم
ضـمـان قـيـــــــام عـمـلـيـة الـبـنـاء عـلى
أسس سـلـيــمـة ومـتـيـنـة بـاسـتـخـدام
بـــرامج الـــتـــنـــمـــيـــة االقـــتـــصـــاديــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة من خـالل قـــاعــدة
معلومات حديثة وشاملة عما يتعلق
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بـــصــرف الـــنــظـــر عن مـــكــان وزمــان
تــواجــدهم لــيــكــونــوا قــادرين عــلى
احلركـة بسهـولة أكـبر واالنـتقال إلى
البلدان البـعيدة ومعرفـة حكوماتهم
وثـقافـاتـهم ومنـتـجـاتهم وخـدمـاتهم
ـعـلومـات عن نـتـيـجـة لـتـنـوع نـشـر ا
األ وبـالـتـالي تـعـزيـز الـتـقـارب ب

الشعوب. 
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فــالـعـالمـة الــتـجــاريـة لــلـدولــة كـأداة
ــارســة الــعالقــات تــواصــلـــيــة في 
العـامة بـحسب (كـريسـتيـان باكـيرو
الزكانـو) مـدير الـشـبكـة األرجنـتـينـية
لـلـعالقـات الـعـامـة والـبـروتوكـول في
امـريـكـا الالتـيـنـيـة بـأن هذا الـوضع
دفع الـــعـــديــد من الـــدول إلى الـــقــلق
بشأن صورتهـا اخلارجية والشروع
في تطوير إجراءات تهدف إلى زيادة
الـتواصل فـيـمـا بيـنـهـا وإعالم الرأي
الـــــــعـــــــام وجـــــــذب الـــــــشـــــــركـــــــات
واالسـتثـمـارات والـسـياحـة وتـعـزيز
عالقــات الـتـعــاون والـثــقـة مع الـدول
األخرى وهـكذا تنـشأ طـريقـة جديدة

للربط ب الدول والقارات. 
ويـأتـي الـفـاعــلـون الـدولــيـون اجلـدد
ـــســـرح لـــلـــعـــمـل مع الـــدول عــــلى ا
ي لـتـظـهـر الـعالمـة الـتـجـاريـة الـعـا
لـلبـلـد وتصـبح أداة مـهـمة لـلـعالقات
الـعـامـة تـسـهم في نـشـرهـا وجـعـلـهـا
معروفة دولـياً وتسـهيل احلوار ب
الـشــعـوب وتــأديـة دور ذي صــلـة في
السياسة اخلـارجية للدولة وفي ظل
الـــظـــروف اجلـــاريــة يـــتم تـــشـــكــيل
الـعالمة الـتـجاريـة لـلـبلـد أو الـعالمة
الـتــجـاريـة اإلقـلـيـمــيـة كـمـا لـو كـانت
ــوضـوعـات الــتي لـهـا وحـدات من ا
شـخصـيـتهـا اخلـاصة وتـتـحول إلى
دعم مسـتقـر حلسـاسيـة عالـية يُـفهم

وحتــــســـ الــــصــــورة الـــذهــــنــــيـــة
ـسـؤوليـة اجملـتـمـعـية فـضالً عن وا
ـــيـــة األولى ـــبـــادرة األ انـــطـالق ا
جلمـعـية الـعالقات الـعـامة الـعراقـية
ــنـاسـبـة عـبـر (ايـبــرا) ورؤيـتـهـا بـا
ـتـحدة ـعـتـمـدة في األ ا الـلـغات ا
ومــنـــهــا الــعـــربــيـــة واإلجنــلـــيــزيــة
والـفـرنـسـية والـروسـيـة والـصـيـنـية
واالسبانية في مجال استدامة عمل
الــوســـائط االتـــصـــالــيـــة لـــتــعـــزيــز
الـتـمـاسك اجملـتـمـعي وبـنـاء الـسالم
واحلــــد من الــــصــــراع ومـــســــاعـــدة
اجملــــتـــمـع في اثـــنــــاء األزمـــات من
ؤسـسـات احلـكومـيـة وغـير طـريق ا
احلــكـومــيـة والــشـركــات الـتــجـاريـة
ووســــائل اإلعـالم واجلــــمـــــعــــيــــات
الـعـلــمـيـة اخملـتـصــة في الـعـديـد من
الدول العربية واألجنبية شمل على
دعـم أســـاتـــذة الـــعالقـــات الـــعـــامـــة
ارسـيهـا في اجلـامعـات وكلـيات و

اإلعالم والعامل في أقسامه.
ــة الــعـالم بــشـكل لــقـد غــيـرت الــعـو
عـميق ومـعـهـا العالقـات بـ الدول
وأدت التحوالت ال سـيما في وسائل
الــتــكــنــولـوجــيــا واالتــصــال والـبث
ــبـاشــر إلى ظــهـور ســكـان الــعـالم ا

فـي عــــالم ال حـــــدود له تــــزداد حــــدة
ــيـة إلى احلـد الـذي ـنــافـسـة الـعـا ا
أدركت فـــيه الــبـــلــدان هـــذا الــتــرابط
واحلاجة إلى االنفـتاح وقد بدأوا في
ـــنــافــســة بـــيــنــهم إدراك قــســريــة ا
والـعـمل علـى تنـفـيـذ اسـتراتـيـجـيات
مـن شــأنـــهــا أن تـــســـهم في حتـــديــد
خصـائصـهم في األسـواق اخلارجـية

وتعزيز سماتهم وادراجها. 
ـقـرر مـنـحـهـا ــسـاحـة ا إذ اتـسـعت ا
ـمـارسـة الــعالقـات الـعـامـة الـدولـيـة
ا بعد ذوبان جبال اجلليد أمامها 
جـعل احلــدث االتـصـالي الــيـوم عـلى
مسـتوى العـالم هادف إلى اإلحـتفاء
ي بـــالــتـــزامن مـع مــيالد بـــيـــوم عـــا
مؤسسـها الـكاتب والصـحافي (إيفي
لـي) في الـــســادس عـــشـــر من شـــهــر
تــمــوز يــولــيــو عـام  1877في واليـة
قـولة كيـدرتون األمـريكـية صـاحب ا
الـــشــهـــيــرة الـــتي نــصـت عــلى (اني
احاول تـرجمـة الدوالرات والـسنـتات
واألسهم واألرباح إلى لـغة إنسـانية)
ا دفع العـالم للـتذكيـر بأهمـية علم
الــعالقـات الــعـامــة احلـديــثـة وجـذب
انــتــبــاه اجلــمـهــور إلى أســالــيــبــهـا
العلميـة في اطار منظومـة الشفافية

اســتـــراتـــيـــجــيـــات االتـــصــال الـــتي
ـيـزة الـنـسـبـيـة تـضـعـهم فـي وضع ا

والتنافسية. 
وهـنـاك مـسـألـة أخـرى ال تـقل أهـمـية
عـــنــد حتــديــد (الــعالمــة الــتــجــاريــة
للدولة) وهي ان الـهوية تعـد عنصراً
من عناصر الـتفرد بإمـتياز فالـثقافة
ـــال الـــبـــشــــري والـــفـــكـــري ورأس ا
والتراث والتأريخ هي بعض من أهم
سـمــات الـهـويـة اإلقـلــيـمـيـة وتـوجـد
(العالمة التـجارية اخلاصـة بالدولة)
ـنطـقة بـطريـقة ضـمنـية بالـفعل في ا
وكـامـنـة وفي هـذه احلـاالت تـتـوافق
ـرتبـطـة بالـعالمة هـام احلـصريـة ا ا
الـتجـاريـة مع وظـيفـة رؤيـة وإسـقاط
واقع مـوجود بـالـفـعل لـذلك ال يـعني
بنـائها بـأي حال من األحـوال إضفاء
الـطـابع الـشـخـصي عـلى اإلقـلـيم بل
بــاألحـــرى إجــراء حتــقــيق وتــعــزيــز

الحق جلذور هويتها. 
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مـا أشـرنـا إلــيه هـو مـجـرد واحـد من
اجملـاالت الالنـهــائـيـة اجلـديـدة الـتي
تـــنــفــتح عـــلى مــحــتـــرفي الــعالقــات
العـامة الـيـوم في عالم مـتحـرك يظل
موضـوع الدراسة الـعلمـية لـلعالقات
الــعـامــة مـتــغـيــر وبـتــطـور مــسـتــمـر
يــواكب حـــالـــة احلــداثـــة الـــرقــمـــيــة
والتـسويق الشـبكي وتـقانـات الذكاء
ـمنهج االصطنـاعي ولكن نشـاطها ا
يـجب أن تـتـم دراسـته بال هـوادة من
وجـــهــات نــظــر جــديــدة ومــبــتــكــرة
السـيـما وان مـيـثـاق شـرف الـعالقات
ــســتـمــد من مــيــثـاق األ الــعــامـة ا
تحدة من أجل مدّ أواصر التعاون ا
والعمل لتأسيس كـيان عربي إقليمي
للـعالقات العـامة وثم الـتوسع لـكيان
ي تــتــبــنــاه اجلــمــعــيــات دولـي عــا

حتـويل عـملـيـة بـنـاء (عالمـة جتـارية
إقـليـمـيـة) أو (عالمة جتـاريـة خـاصة
بــالـدولـة) إلـى مـجــال حـديث الــعـهـد

نسبياً وفي طور االتساع. 
وتــعــد الــعالمــة الـتــجــاريــة لإلقــلـيم
تـطلبات شبكة شـديدة التعـقيد من ا
واجلـهـات الـفاعـلـة والـسـمـات نـظرًا
ألنـــهــا عـالمــة جتــاريـــة تــتـــكــون من
عــوامل عـدة يــتـفـاعـل في إسـقــاطـهـا
وكـالء ســيــاســـيــون واقــتـــصــاديــون
واجــتــمــاعــيــون إنه نــظــام إشـارات
متعدد األهداف يحتوي على عدد من
الـطـلــبـات أكـبـر بــشـكل ال نـهـائي من
الــعـالمــات الــتــجــاريــة يــعــمل عــلى
االسـتـجـابـة للـتـطـلـعـات والـتـوقـعات
ــؤسـسي االتــصـالــيـة ذات الــطـابع ا
والــتــجـاري والــســيـاسي والــثــقـافي
والــسـيــاحي في سـيــاقـات مــتـنــوعـة

ومتقلبة. 
نطقة في ح يتم تعريف عالمات ا
قبل كل شيء بوسـاطة التـأثير الذي
تـمـارسه عـلى تـصـور األفـراد وبـهذا
ــفـــردة يــتم ـــعــنى فـــإن الــهـــويــة ا ا
حتـديــدهـا من طـريق عـالمـة جتـاريـة
ــنـاطق أو يــقـدم اعــتـرافــاً وتـمــايـزاً 
أقــالــيم مــعـيــنــة وبـالــتــالي يــفـرض
وضعاً مـفيداً يـحسم بدوره مـواجهة
تـفــضـيالت اخـتـيــار اجلـمـهـور وفي
نفس الوقت تعني (العالمة التجارية
لــلــبـلــد) اإلدارة واالتــصــال فـاإلدارة
ــتــرتـبــة عـلى لــيس فـقـط مع اآلثـار ا
إدارة العالمـة التجـارية ولـكن أيضاً
تـستـنـد إلى تدخـل متـجـدد على وفق

معايير العالمة التجارية. 
رتـبطة إذ تستـند الـعالقات العـامة ا
بـالـبـلـدان والـعالمـات الـتـجـاريـة إلى
قــضـــيـــة أســـاســـيــة وهـي الــعـالقــة
الـــقـــائـــمـــة بـــ األمــاكـن وتـــنـــفـــيــذ

عـلى أنه مـظـلة كـبـيـرة تـسـاعـد على
إضافة قيمة الـتواصلية التي حتمل
هـــذا األسـم اجلـــغـــرافـي في أذهـــان

اجلمهور. 
واإلدارة الـسـليـمـة لـصـورة الـعالمة
ـثـابـة الـتـجـاريـة لـلـدولـة سـتـكـون 
دعم مهم لـتحـديد الـهويـة اإلقلـيمـية
والــدولـيـة لـســكـانـهــا ومـنـتــجـاتـهـا
وخدماتها وشركاتـها ومؤسساتها
وتصـديـر الـسلع واخلـدمـات وجذب
االســتـــثــمـــار األجــنـــبي والـــبــنـــيــة
الــتــحـــتــيـــة واألزيــاء والــســـيــاحــة
والـثـقافـة وأي شيء آخـر احلـقـيـقة
كن اشـتقاقها أو االحتمالـية التي 
لإلطـار اجلـغـرافي لـبـلـد أو مـنـطـقة
مــثـل اجلـــوانب الـــتــكـــنـــولـــوجـــيــة
والعلمية من ب هذه األمور فضالً
عن تأثـير صـورة الـعالمة الـتجـارية
ـعنى لـلـدولة في خـطـاب الـهـويـة 
أن هـوية الـعالمـة التـجـارية لـلـدولة
هي مـفهـوم مـزدوج ألنـها مـصـمـمة
من قـبـل بـلـد أو مـنـطــقـة أو مـديـنـة
ولــكن يـــتم إدراكــهـــا وتــقـــيــيـــمــهــا
بالـضرورة من جـمهـورها الـداخلي
وبالتالي فإن هؤالء هم أولئك الذين
ـدركـة لوضع يـستـعـملـون الـهـوية ا
ـنــطـقـة ضـمـن فـضـاءهـا اإلدراكي ا
والـتـحــكم في الـتـمـثــيل الـشـخـصي
وضوع فإن احلاجة إلعادة انتاج ا
ــــنـــاطق إلى إيـــصــــال جـــاذبــــيـــة ا
أصبـحت واضـحـة بوسـاطـة تطـوير
قيم قدرتها على جذب السياح وا
ـستـثـمرين ألن هـذه الـتغـيـيرات وا
الـعـمـيقـة ال سـيـمـا في طـريـقـة رؤية
الـعــالم وإدراكه تــعـني أن الــعالمـة
التـجاريـة ومبـادئهـا لم تعـد تنـطبق
نـتجـات التـجاريـة ولكن فقط عـلى ا
أيـــضــــاً عـــلى األمـــاكن وبـــالـــتـــالي
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رشح وخاصة 1- عرض بحوث ا

بـحـوث الـتـرقـيـة العـلـمـيـة لـلـتدقـيق في
جـودتـهـا والـتـأكـد من عـدم وجـود نـشـر
(مـــزيف مــخـــتــطف مــفـــتــرس) الن مــا
تـــســـمح به الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــوزاريــة
كــاسـتـثـنــاءات (حـولـهــا جـدل) العـضـاء
هـيـئـة الـتدريس يـجب ان ال يـسـمح بـها
ـــواقع النه يــصــبح ـن يــتــســنم هــذه ا

قدوة للتدريسي واجملتمع.
لك سيرة مهنية جيدة ليس فيها  -2
مـا يــخـدش الـسـمع والـبـصـر او يـسيء
لــلـعــمـلـيــة الـتــعـلــيـمـيــة او الـطــلـبـة او

صالح او اجملتمع. اصحاب ا
3- مهتم وواعي ومتبني وعامل

بــأخالقـيـات الـتـعــلـيم من خالل سـلـوكه
الفعلي واللفظي.

4- يشهد له جميع من يعمل معه
بـاالمـانـة والنـزاهـة والـشـفافـيـة والـعدل

والصدق واالخالق الرفيعة.
ساواة والعدل 5- يشهد له طلبته با
والــــتـــواضع والــــهـــيــــبـــة والـــتــــفـــاني
واالخـالص واجلديـة في التـعامل مـعهم

وهـنـا البـد من الـتذكـيـر بـدور اصـحاب
ـي واالعالم ـصـالح ونـقابـة االكـاد ا
ــدني وكل من ومــنــظــمــات اجملــتــمع ا
ـمـارسـة ــسـؤولـيـاتــهم  يــهـمه االمـر 
ــطــالــبـة الــرقــابــة االفـقــيــة من خالل ا
عايير باعداد ونشر هذه االجراءات وا
ـتـابـعة تـطـبـيقـهـا واختـيـار الـشخص
ـواقـع واخلـروج من ــنــاسب لــهــذه ا ا
ـــنــطـــقــة الــســـوداء والــرمـــاديــة الى ا

البيضاء الناصعة.
ــنــاسب ان نــراجع بــعض هــذه ومـن ا

عايير: االجراءات وا

عايير اذا واحـده من اهم االجراءات وا
لـم تـكن اهـمــهـا عــلى االطالق هي الـتي
ي (رئيس تـعد الختيار الـقادة االكاد

جامعة مساعد رئيس جامعة عميد)
حـيث يـجب ان تـكون(عـلـميـة واضـحة
مـحـددة دقـيـقـة شـفافـة نـزيـهـة) النـها
التــــــتـــــــعــــــلـق بــــــشــــــخـص او فــــــئــــــة
(او....او....او....) مـن جـــــــــــهـــــــــــة والن
االخـتيـار غيـر الصـحيح له آثـار سلـبية
ــكن مــدمـــره وســريــعــة االنــتــشــار ال 
ـدى حتــديــدهـا او مــعــاجلــتـهــا عــلى ا
ـتــوسط واحـيـانـا الــبـعـيـد. الــقـريب وا

الــعـلــمـيــة وتـديــسي جــامـعي مــتـقــاعـد
(يـحدد بـعيـار) وتكـون مهـام هذه الـفرق
ـا يــتالئم ومـسـمـاهـا وتـقـوم بـدراسـة
رشـح وتقد تقرير وتـدقيق ملفات ا
مــفــصـل وحــسب مــهــمــة كل فــريق الى

الفريق الرئيس وهي:
أ- فـريق محور الـبحث العـلمي وتدقيق
الــيــات الــتــرقــيــة الــعــلــمــيــة ورصــانــة

البحوث.
ب- فــريق مــحـور اخـالقـيــات الـتــعــلـيم
وكــفـايـات الــتـدريس ومـهــارات تـطـويـر

النظام التعليمي.
ج- فــــريق مــــحــــور خـــدمــــة اجملـــتــــمع
ومـهـارات الـقـيـادة والـتـفـكـيـر االبـداعي
واالســتـــراتــيــجي ومــهــارات االتــصــال

صالح. والتواصل مع اصحاب ا
ـكن مشـاركتي كـاستـشاري لـلتـفـصيل 
ـعـايـير مـتـطـوع للـمـسـاعـدة في اعداد ا

واالجراءات والتدريب على تطبيقها.
اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد

اخـتيـــــار منـاسب + خطة استـراتيجية
ي مرموق اصالحية = تصنيف عا

والــبـحث الــعـلــمي مـكــون من خــمـسـة
وقرة ن تـرشحهم الـوزارة ا اعـضاء 

همة. للقيام بهذه ا
2- يعزز هذا الفريق بنقيب

ــثل من اجلــمــعــيـات ــيــ و االكــاد
ـرتــبـطــة بـوزارة الـتــعـلـيم الــعـلـمــيـة ا
ن الـعـالي ورئـيـس جـامعـة مـتـقـاعـد 
تــــتـــــوفــــر فــــيـه شــــروط احلــــيــــاديــــة

عيار). هنية (حتدد  واالستقالل وا
وظف 3- يكون دور االعضاء غير ا

فـيى وزارة التعليم رقابي استشاري ال
يــحق لـهم الــتـصـويت واتــخـاذ الـقـرار
ولـكن يـحق لـهم االعـتـراض عـنـد رصد
خـلل او انحراف في تطبيق االجراءات
ـفاضـلة ـعدة مـسـبقـا او ا ـعـاييـر ا وا

. رشح غير العادلة ب ا
4- تشكيل ثالث فرق فرعية ساندة

لــلـفـريق الــرئـيس تــتـكـون من خــمـسـة
اعـضاء من اعـضاء الهـيئـة التدريـسية
في اجلــامـعـات الـعـراقــيـة (حتـدد الـيـة
ــثل ــعــيــار) وعــضــو  اخــتــيـــارهم 
ثل لـلـجمـعـيات ـ و لـنـقابـة االكـاد

عرفة وانتاجها. وفي نقل ا
لك سيره مهنية علمية واخالقية  -6

ابداعية وطنية.
7- له انشطه حقيقة في خدمة اجملتمع
ــشـاركـة الـفـاعـلـة فـي تـطـويـر الـعـلم وا

هنة في ما يتعلق بأختصاصة. وا
«—UN  d uD

تلك مهارات القيادة والتفكير  -8
االبــداعـي واالســتــراتــيــجي ومــهــارات
تــطـويـر الــنـظـام الـتــعـلـيــمي ومـهـارات
االتــــصـــال والـــتـــواصـل مع اصـــحـــاب

صالح. ا
عايير 9- يحق لكل من تنطبق عليه ا

واقع. الترشيح لهذه ا
10- يحق الي عضو هيئة تدريس او
ـصالح تـقـد ما يـثبت احـد اصـحاب ا
عــدم اهــلـــيــة اي مــرشح او مــخــالــفــته
ــــعــــايــــيــــر احملـــددة. لـالجــــراءات او ا
ولـتكون عملية االختـيار علمية وشفافة

وتعود بالنفع على اجلميع نقترح:
1- تشكيل فريق وزاري باشراف

مـباشر من معـالي وزير التعـليم العالي
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الـعالقـات الـعـامـة في مـجال الـسالم
والعدل واحملبة من اجل نشر ثقافة
الـــتــواصل بـــ الــشــعـــوب في جــو
حــضــاري وإنـــســاني ألن الــدعــايــة
لــلــمـــؤســســة ال جتــدي مــا لم تــدعم
األقول أفـعال وهـذا يـأتي من طريق
التـفاوض لـتعـزيز اجلـهود وتـعميق
الــتـوجـهــات الـبــحـثـيــة والـدراسـات
والـتـدريب فـي هـذا اجملـال احلـيـوي
ألهميته داخليـاً وخارجياً لكل دولة
وان حــوكـــمـــة الـــعالقـــات الـــعـــامــة
وارتــبــاطــهــا مع مــخــتــلف الــعــلـوم
اإلنـســانـيـة واالجـتـمـاعــيـة جـعـلـهـا
ظاهرة متعددة الوسائل واألهداف.

ي   { باحث أكاد

ـــنــــاظـــرة فـي الـــدول الــــعـــربــــيـــة ا
ــشـــتـــركــة فـي هــذه واألجــنـــبـــيـــة ا
االحــتـفــالـيــة ومـنـهــا دولـة الــكـويت
ــمـــلــكــة األردنـــيــة الـــهــاشـــمــيــة وا
وجـــمـــهــــوريـــة مـــصـــر الــــعـــربـــيـــة
ــلـــكــة وجــمـــهــوريـــة الــســـودان و
الـبــحـرين واجلـمـهــوريـة اإلسالمـيـة
اإليــرانـــيـــة وجــمـــهــوريـــة كـــيــنـــيــا
واجلــمـــهــوريـــة الـــيــمـــنــيـــة ودولــة

األرجنت امريكا اجلنوبية. 
وأصــــبــــحت عــــلـم احلــــيــــاة وعــــلم
ــســتــقــبل وال تــســتــغن عــنــهـا أي ا
مــــؤســــســـة فـي الـــعــــالم وهي أداة
كـتـابـيـة ومـرئـيـة ومـسـمـوعـة فـاعـلة
ــيــاً لــلــتــوسط بــ احلــكــومـات عــا
ــارسـة والــشــعــوب لــقـيــادتــهــا و
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انـيا إحدى حتف الهندسة العائدة حلـقبة الفن اجلديد ومدنا أوروبية لـلمنتجعات الصحيـة على قائمتها للتراث أدرجت منظمة اليونسكو مـرتفع ماتيلدنهوة في أ
ي في مـدينة فوتـشو الصيـنية والذي يُـعقد عبـر اإلنترنت حتى انية لـليونسـكو عن هذا الـقرار في االجتمـاع السنوي لـلجنة الـتراث العا ي.وأعلـنت اللجنـة األ العا
ـبادرة من دوق هـسن األكبر إرنـست لودفغ نهـاية تمـوز.ويشـكل مرتـفع ماتـيلـدنهـوة الذي أنشـئ في دارمشتـات في غرب الـبالد في نهـاية الـقرن الـتاسع عـشر 
عماريـ من خالل إبداعاتهم التي هندسـ ا انية مـاريا بوهمر.وقـالت بوهمر في بـيان إن الفنـان وا وذجا رائعـا للجمالـية الرؤيوية" وفـق رئيسة جلنـة اليونسـكو األ "
لـقب أيضـا ببرج ـعمـارية احلـديثة.هـذا اجملمـع الذي يضـم على وجه اخلـصوص "بـرج العـرس" ا أُجنزت بأكـثريـتهـا ب عامي  1901و 1914 مهـدوا الطـريق للـهنـدسة ا
ـية الثـانية قـبل ترميـمه ب عامي ميـز ومنحـوتات وفسـيفسـاء وحدائق تـعرّض ألضرار بـالغة جـراء قصف احللـفاء خالل احلرب الـعا األصابع اخلمـسة بسـبب سقـفه ا
انـيا هي بـاد إمس وبادن بـادن وباد ي  11مديـنة أوروبـية لـلمـنتـجعـات الصـحيـة بيـنهـا ثالث في أ  1982و1990.كمـا أدرجت جلنـة اليـونسـكو عـلى قائـمتـها للـتراث الـعا

كيسينغن ومدن أوروبية أخرى منها فيشي في فرنسا ومونتيكاتيني في إيطاليا وكارلوفي فاري في تشيكيا.
) وهو نائب الـوزير الـصيني لـلتعـليم ورئيس ي للـيونـسكو في دورتـها السـنويـة عبر االنـترنت حتّى  31تموزبـرئاسة تـيان شوجـون من فوتـشو (الصـ وتلتـئم جلنـة التراث الـعا

اللجنة الوطنية الصينية في اليونسكو.

رسالة برل
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نور الدين حس .. أرخ للموصل فوتوغرافياً
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لء لــتــحــتل مـعــظم مــســاحـة الــلــوحـة 
المح  الـدقـيـقة الـفـراغـات  وجتـسيم ا
مـنـهـا .وهـذا االسلـوب جنح فـيه الـفـنان
نـور الدين حس جنـاحا بارعا  ..وثمة
سـمة ثالثة في صـور  نور الدين حس
 وهـي الـهــدوء الــذي يـغــلـفــهــا ; فـهي 
هــادئــة هـدوء الــطـبــيـعــة  ومع كل هـذا
الـهـدوء فـإنهـا تـعج بـاحلركـة واحلـياة ;
فـهي لـيـست سـاكـنـة جـامـدة  بل هـادئة

تلئة  باحليوية .
¡uC « ‰öG «

أمـــا رابع تـــلك الـــســمـــات فــهـي ; عــمق
اسـتغالل الضـوء  والظالل في صوره ;
ـنح اللـوحة بُـعدا فـنيـا وشفـافية فـهو 
ــشـاهـد  وتــشـده الى تــؤثـر فـي نـفس ا
الــصـورة شــدا نـفــسـيــا  وهي مــوحـيـة
ايحاءا غير مباشر بالتسامي  والعلو .
وثـمـة خصـيصـة يشـتـرك فيـها مع غـيره
مـن الــفــوتــوغــرافــيــ  وهي ربــطه في
لـقطـة واحدة بـ اكثـر من موضوع  أو
تنـاقضات  وما أبدعه نور جـمعه ب ا
الــدين حــسـ فـي مـضــمـار الــتـصــويـر
الـفوتـوغرافي  جـعله  يـخرج من دائرة
ـيـة  شـأنه في احملـلـيـة الى دائـرة الـعـا

ذلك شأن مواطنه مراد الداغستاني .
عـلق الكاتب االستاذ محمود فتحي على
أعـــمـــال لألســـتــاذ نـــور الـــدين حـــســ
عـــرضت في مــعــرض له في  23شــبــاط
ســـنــة  1979بـــالــقــول :" اذا كــان االدب
يــعـنـي الـفـكــر اخلالق  واعـادة تــركـيب
الـواقع عبر جسر او قناة تمتد الى عالم
فإن الكـاميرا آلة   قد مـستقبـلي أفضل 
حتــولت الى فــكــر خالق تــعـيــد وجتـز
الـواقع  وبـالـتالـي تعـيـد تركـيـبه بـشكل
مـدهش ".واضـاف :" كلـنا يـود التـخلص
ـة وكـلنـا يـبـغي التـجـديد مـن ابنـيـة قد
والـتجدد لـكن اللوحـات الفولـكلورية عن
ـوصـل قـد جعـلـتـني أحـس كمـا لـو انه ا
يــجب ان تـبــقى هـذه االبــنـيــة عـلى هـذا
الـشـكل وقد جـعلـتني يـانور الـدين اعود
ثـانـية ألتـأمل  واسـتوعب كـل ما يـحيط
اذا ? ألنني بدأت أحس دينة اتعرف  با
ان هـذه االبنية وذلك الفولكلور سوف ال
ـستـقبل وكل مـا سيـبقى هو يـكون في ا
هـــذه الـــصــور فـــصــورك
بـبـسـاطـة  هـي الـوثـيـقة
الـتاريـخيـة الوحـيدة ب
ايـــديـــنـــا وهـــذا هـــو مــا
يجعل عملك تاريخيا فذا
" . ثـم يـقـول عـن الـصـور
ـعاصرة التي التقطتها ا
عــ نــور الــدين حــسـ
الـــثــالـــثــة :" انـك يــانــور
الــديـن تــتــحــ الــفـرص
دومــا اللــتــقــاط حلــظـات
التـتكرر... واعتقد  بأني
ســــــأتـــــأمل "الــــــشـــــاطئ
"الـشجرة " و"مراكز محو
االمــيـة " و"الـشــنـاشـيل "
و"الـــطـــالب الـــذي يـــقــرأ
لالمتحان في الشرفة " ..
هـــذه الــصــور وغــيــرهــا
جـعـلـتـني أحس بـرخاوة
هــــــذا الـــــعـــــالم  الـــــذي
يـعـتـصـرنـا  ويـسـحـقـنـا
...لـوحـاتك ليـست عـادية
.. وبـدأت أدرك   اآلن لمَ
سُـميتَ نور الدين ; فقد 
صـورت لوحـات في غاية
الـروعـة من النـور .. فهل
هــذا صــدفـة ? ال أدري  فــالـقــلم لم يــعـد
يـــســتـــطع أن يــكـــمل مــا بـــدأته صــورك
الــفـوتـوغـرافـيـة ومــهـمـا حـاولت فـإنـني
سوف لن ارتق ِ الى مستوى لوحاتك ! .
ان نـورالـدين حـس مـعـروف بإنـشداده
الــــعـــمــــيق  وتــــفـــاعــــله احلــــيـــوي مع
ـوجودات التراثيـة التي حتتل مساحة ا
واسـعـة من صوره  وتـمـتص قدر أكـبر
مـن اهتـمـامه من خالل تركـيـزه الواضح
اضي عـلى قـضايـا التـراث  والـتعـلق 
هــــذا الـــشـــعب  وابـــداعـــاته الـــفـــنـــيـــة
واحلـضاريـة  خاصـة في جتـسيـد حياة
ـوصل احلقـيقيـة : بيـوتها  وازقـتها  ا
وشـوارعـها  وحـيـاة النـاس فـيهـا .لذلك
كـله جاءت لـوحاته معـبرة أصدق تـعبير
عـن ذلك الـــواقع  وهـــذا لــيـس مــعـــنــاه
ـا ـسـتـقـبل  وا نــسـيـان احلـاضـر أو ا
هــو يــســعى من أجل اجلــمع بــ روعـة
الـــــــقــــــد  وإشــــــراقـــــــة احلــــــاضــــــر
ـسـتـقـبل .ويـكتـب عنه   وإسـتـشـراف ا
الــصــحــفي االسـتــاذ فــوزي الـقــاسم في
جــريـدة الـثـورة  الـبـغـداديـة وفي الـعـدد
الصادر في  5نيسان سنة  2001فيقول
:"إن نـور الـدين حـس بـرع في الـدخول
ـوصل من الداخل الـى معـالم نـينـوى وا
ووثق فـصور مشاغل الناس وهمومهم 

حلظات خالدة في حياتهم " .
نـور الـديـن حسـ  مـوصـلي قـح  ولد
وصل ديـنة ا فـي  محلـة عمـو البقـال 
 سـنـة  ? 1946وعــشق الـفـوتـوغـراف 
ــا يـزال وحــمل آلــة الــتــصـويــر  وهــو 
ـركـزيـة   سـنـة ـتـوســطـة ا طــالـبـا في ا
 1962.وأول  صـــورة نُــشــرت له كــانت
فـي مجلة الـعالم   الشهـيرة سنة 1965
. عـــمل مــصـــورا فــوتــوغـــرافــيــا في   
ــوصل   مـــديــريـــة مــتــحـف جــامــعـــة ا
ـــؤرخ الــكـــبــيــر  والـــذي كــان يـــرأسه ا
االسـتـاذ الـدكـتـور عـامـر سـلـيـمـان الـذي
ـوجب كـتـاب شــكـره عـلى مـجــهـوداته 
? رســـــــمـي بــــــتـــــــاريخ  10-11-1969.
ـوروث الـشـعـبي  وإخـتـص بـتـصـوير ا
ــــتـــحف وقــــد اتــــخـــذت صــــوره نـــواة 
ـوصليـة .كما عمل ـأثورات الشـعبية ا ا

مـع البـعـثـة الـتـنقـيـبـيـة لـقسـم االثار في
وصل   ودائرة كلية اآلداب  –جامعة ا
االثـار  وقـام بـتـصـويـر كـثـيـر من الـلقى
االثـــاريــة  وتــوثــيــقــهــا قــبل عــرضــهــا
ــوصل أوخـــزنـــهــا . وفي تـــلـــفــزيـــون ا
اجملــــمع االذاعـي والـــتـــلــــفـــزيــــوني في
ـوصل فـيـمـا بعـد  عـمل  بـعد تـعـيـينه ا
هـنـاك  مـصورا  تـلـفزيـونـيا  ورئـيـسا
لـقـسم الـتـصويـر الـسـيـنمـائي لـسـنوات
طـويـلـة حتى احـال نـفـسه علـى التـقـاعد

 سنة  1989.
وحـتى بـعـد تقـاعـده  فـهو اليـزال يـحلم
ـوصل مـا تسـتـحقه الن تـضم مـديـنته :ا
مـن مركز ثقـافي وفني يحتـوي نشاطات
ـثــقـفــ والـتـشــكـيــلـيـ ابــنـاءهــا من ا

ـصـورين الـفـوتـوغـرافـيـ وغـيرهم . وا
وفـــوق هـــذا كـــان االســتـــاذ نـــور الــدين
حـسـ ولـسـنـوات  ومـنـذ 26-2-1973
وصل عـضوا في الـلجـنة الثـقافـية في ا
 والـتي شـكلـتـها " مـديريـة دور الـثقـافة

اجلماهيرية العامة " .
واالســــتــــاذ نــــور الـــديـن حـــســــ  من
مـؤسـسي اجلمـعيـة العـراقيـة للـتصـوير
ـوصل لدورات   ورئـيـسا لـفرعـها في ا
عـــديـــدة .كـــمـــا انه عـــضـــو في نـــقـــابــة
الصحفي العراقي  ونقابة الفناني
الــعــراقــيــ . وقــد كــرم بــشــارة الــرواد
بـــصــفــته أحــد رواد الــفــوتــوغــراف في
الـــعـــراق .وقـــد مـــنح  في 12-1-1998
ـوصل من لدن ـصـور االول  في ا لـقب ا

مجلس الشعب احمللي   .
ومـن حــسن احلـظ ; فــإن االســـتــاذ نــور
الــدين حــســ يـحــتــفظ - بــحـكـم كـونه
رئـيسـا للـجمـعيـة العـراقيـة للـتصـوير -
ــــوصل  لـــســــنــــوات - من بـــ فــــرع ا

ارشـيـفه الـغني بـسـجل يحـمل عـنوان :"
وصل " ـصـورين في ا  دلـيل  أسـماء ا
 وهـو مـرتب حسب احلـروف الهـجائـية
  يـــــضم اكـــــثــــر من  1182مـــــصــــورا
فوتوغرافيا ويحمل الفوتوغرافي الرائد
مـراد عبد الـله الداغسـتاني الرقم   1في
حـ يحـمل االستاذ نـور الدين الرقم  3
. أمـــــا الــــرقم   2فـــــكــــان من نـــــصــــيب
الــفــوتــوغـرافي عــبــد الـلـه عـلي مــحــمـد

احلمداني . 
كـمـا يـحتـفظ االسـتـاذ نور الـدين حـس
ايــضــا بــبــعـض مــحــاضــر انــتــخــابـات
الـهـيـئـات االداريـة لـلـجـمـعـيـة الـعـراقـية
وصل ولـسنـوات عديدة لـلتـصويـر في ا

اضي . ومنذ السبعينات من القرن ا
الـناقد االستـاذ الدكتور جنـمان ياس 
كـــتـب عـــنه مـــقـــاال في مـــجـــلـــة االذاعــة
والـتـلـفـزيـون   الـبـغـداديـة الـعـدد  268
�الـــــصــــادر في  15ايــــار ســــنــــة 1978
بـعـنـوان : " الـرحـلـة مع الـتـراث الـعربي
:الـطبـيعـة ..النـموذج الـشعبـي " قال فيه
بــــــالــــــنـص :" إن مـن يــــــدرس حــــــركـــــة
ــوصل   البــد أن الـــفــوتــوغـــراف في ا
ا قدمه  نور الدين يولي أهمية بارزة  
حـــــســــ  فـــــإن رؤيــــته  وجتـــــربــــته
الـفوتوغرافية  تـتحرك على ثالثة أبعاد
اسـاسية ; فـهو يتنـاول معطـيات التراث
الــعـربي االسالمي  ويــركـز عـلى جـمـال
واشــراق الـطـبـيـعـة  وتـنـاول الـنـمـوذج
الـشعبي بـقيمه الـبسيطـة الصادقة ...إن
الـنموذج الشعبي في أعـماله يظهر مثال
فـي لــوحــة صــانع الـــتــنــور  في حلــظــة
إنـغـمـاره بالـعـمل  وبدرجـة تـكاد حتس
ــتـمـثل فـي إنـحـنــاءة الـظـهـر  الــتـعب ا
ويـصدق هذا على لـوحة بائع احلصران
 حـيث إستكانة الصبي البائع  وخلفية
الــصـورة الـفـنـيـة .. وإذا كـانت هـذه هي
سـمة عالم نور الدين حس االساسية 
فـإن ثمة سمات اخرى تـظهر بشكل قوي
تـارة يـكـاد يـحـولـهـا الى سـمـة اسـاسـية
كــمــا هــو احلــال فـي الـتــقــاطـه الــصـور
ـعبـرة عن مسيـرة احليـاة السيـاسية  ا
واالقـتصـادية  واالجـتماعـية والـثقـافية
ــعــاصــر  . ولــعل صـورة فـي الـعــراق ا
عــامـل فــني  تُــعــبــر بـصــدق عـن ظــهـور
وتـبلور هذا االجتاه عـنده .على أن سمة
ثـانـوية اخـرى تظـهـر ايضـا في إلتـقاطه
لـصـور ذات تـعابـيـر انسـانـية  كـمـا هو
احلــــال فـي صـــورة طــــيــــور احلي   أو
صـــورة الـــكف  ذات الـــداللـــة الـــرمـــزيــة
ــــــوحــــــيـــــة . ومـن ســــــمـــــات رؤيــــــته ا
الـفوتوغـرافية اهتـمامه ب وجه االنسان
خـــاصــة في الــكــثــيــر من الــتــعــبــيــرات
اجلـميـلة واجلذابـة  وكل ذلك دليل على
   اتــــســـاع عـــالم نـــور الـــدين حـــســـ
الــواقـعي  والـفـوتــوغـرافي  وجـديـته
 وثــراءه  .أشـر  االسـتـاذ إيـاد الـبـكـري
الـقـيـمـة الـفنـيـة لـلـصـور الفـوتـوغـرافـية
الـتي يلتقطها االستاذ نور الدين حس
 بــقـولـه : " إن صـوره تـمــيـزت بــتـوزيع
دقـــيق لــلــظل والــضــوء  وهي في هــذه
احلالة اقرب الى اللوحات التشكيلية " .
وقـــد شـــخـص هـــذه احلــالـــة اكـــثـــر من
ي فـي عـــلم الـــضــوء مـــخـــتص واكـــاد
.وحول الصور باالبيض واالسود قال :"
ان نــور الـدين حـسـ يـقـتـنص الـلـقـطـة
تـــبــعـــا لــلــحـــدث ; فــاحلـــدث هــو الــذي
يـسـتـوجب اسـتـخـدام االسـود واالبيض
لـلحصول على صورة مـتكاملة من حيث
الــظل والـضـوء " .الــكـامـيــرا يـقـول نـور
الـدين حـس هي  : " اداة لـلتـعبـير عن
بــــعض أحـــاســــيس الـــفــــوتـــوغـــرافي ;
فـــبــالــصــورة يــنــقـــلــهــا أي يــنــقل هــذه
االحــاســيس  لــآلخــرين" . ان هــدفه من
الـتـقـاط الـصـورة لـيس الحـتـكـارهـا  بل
اشــاعـتـهـا بـ الــنـاس  وهـذا مـا جـعل
الــفـوتــوغـراف عــنـد نــور الـديـن حـسـ
لـــيس حــرفــة بــحــد ذاتــهــا  بل رســالــة

انـسـانيـة كـذلك . تعـرف من خالل عـمله
ـوصل عـلـى تـشـكــيـلـيـ فـي جـامـعــة ا
بـارزيـن منـهـم االساتـذة جنـيب يـونس
 وراكــــان دبــــدوب  وضـــرار الــــقـــدو 
وفـوزي اسماعـيل   وطالل  صفاوي 
وافـاد من احتـكاكه بـهم .كمـا اطلع على
مـــصــادر ومــراجع بــلــغــات مــخــتــلــفــة
 عندما كان طالبا في هيئة االنسانيات
كـلية اآلداب فيما بعد  عن التصوير في
وصل لم تكن ركزية جلامعة ا ـكتبة ا ا
ــديــنـة . مــتــوفــرة في مــكـان اخــر من ا
وبـعد عام ونصف من تأسيس تلفزيون
ـوصل نـقل خدمـاته اليه  وعـمل فنـيا ا
ومـصورا ومـعدا  لـبرنـامج  كـان يعده
عـن مشـاكل الـنـاس وهـمـومـهم بـعـنوان
:"حتـت االضــواء " والـــذي نــال شـــهــرة
كـبـيـرة ألنـه كان يـعـالـج مشـاكـل الـناس
وهــمـومــهم واسـتـمــر الـبـرنــامج قـرابـة

عشر سنوات .
كــمــا تـوطــدت عالقـتـه بـالــفـوتــوغـرافي
 الـكبير مراد الداغـستاني  وعمال معا
مـن اجل تـــأســيـس فــرع لـــلـــجــمـــعـــيــة
الــعـراقـيـة لـلــتـصـويـر سـنـة � 1977في
ـوصل . وقـد أفـاد من عـمـله وجتـربته ا
فـي الـــعـــمل الـــفـــوتـــوغـــرافي  والـــذي
اســتــغــرق قــرابــة أل  �  40ســنــة أقــام
خـاللهـا اكـثر من    � 30مـعـرضا داخل

العراق وخارجه .
…dO  W {

وهنا البد ان نشير الى الضجة الكبيرة
الـــتي أحــدثــهــا مـــعــرضه عن االطــفــال
ضـحايا احلصار اجلائر على العراق  
والـذي اقـيم  ألول مرة فـي اروقة فـندق
ناسبة انعقاد ـنصور ميليا  ببغداد  ا
ــــربــــد الـــشــــعــــري  في مــــهــــرجــــان ا
الـتـسعـينـات ثم عرض ثـانيـة في مدخل
.لقد علق بـناية وزارة الثقـافة واالعالم 
الـشاعـر الكـبيـر شاعـر القـرن االسـتاذ
عـبـد الـرزاق عـبد الـواحـد عـلى مـعرض
االطـفال ضـحايـا احلصـار  بقوله :" انه
ـــعـــرض أبـــلـغ من جـــمـــيع  أي هــــذا ا
قاالت التي  الـقصائد التي نـظمت  وا
كـتبت ".اما االستاذ محمد شيخوف من
عرض الـسودان فقال :" أعتقد ان هذا ا
صـــفـــعـــة قـــويـــة في وجـه  امـــيـــركــا 
وشـهـادة للـتاريخ عـلى حجم بـشاعـتهم
ووحــشـيــتـهم " وقــالت االســتـاذة نـوال
عرض :" عـباس من االردن عندما رأت ا
قـلمي يـأبى الصـهيل لـلتعـبيـر عما ارى
امـامي من عـذابـات اشـقائي الـعـراقـي
االبــطــال " .وقــال الــشــاعــر الــتــونــسي
االسـتـاذ شـمس  الـدين الـعـوني :" هذه
ربد ..هي الـلوحات هي اجمل قـصائد ا
ـــعـــنى ..هي الــــشـــهـــادة عـــلى عـــمـق ا
الـتـاريخ ..ولـلـحـيـاة ..ولـلـعالـم " .وعلق
الــقــاص والــكــاتب حــسب الــله يــحـيى
قـائال :" وانا اشـاهد هذه الـصور ..كنت
احـس االنـــ والـــوجع الـــذي أخـــذ من
قـلبي وعقلي الشـيء الكثير ..كنت ادرك
أيــة أوجـاع هـذه الـتي قــدمـهـا لـنـا هـذا
ـبدع " .ووقف الدكتـور سلطان الـفنان ا
ــعــرض الـــشــاوي لــيــقـــول :" ان هــذا ا
يــشـكل صـرخـة بـوجه الـعـدو االمـيـركي
ضــد شـعـبــنـا ..إنه صـرخــة ضـد الـذين
يـتشـدقون بحـقوق االنسـان في العالم "
.أمـا االستاذ اديب شعبـان العاني فقال
:" لـقد قـدمت ايـها الفـنان الـرائع واحدا
ــعـــارض الـــتي مــا بـــرحت في ان مـن ا
تــبــقى شــاهــد اثــبـات عــلى مــا فــعــلـته
واقــتــرفــته االمـبــريــالــيـة بــحق اطــفـال

العراق ".
 وعـلق شاعـر ام الربيـع االستـاذ معد
اجلــبـوري قـائال :" ان صـور نـور الـدين
 هــذه " تـسـتـفــز مـواجـعـنــا وتـطـوقـهـا
بـــــلــــهــــيب االلـم الــــعــــمــــيـق " .وطــــلب
الـفوتوغرافي الكـبير االستاذ حازم باك
ـعـمـورة "  ـعـرض الى اطـراف ا نــقل ا
لــيـظل وثـيـقــة حـيـة تـعــمل عـلى إيـقـاظ
ضـمـير الـعالم الـنـائم ".. .وهكـذا توالت
الـكلـمات والـتعـليـقات وهـي كثـيرة جدا
وكـلـها تـؤكد عـلى ان كل صـورة قدمـها
نـور الدين حـس للـطفولـة احملاصرة 
تـمـثـل وثـيـقـة ادانـة وصـرخـة احـتـجاج
عـــلـى اجلـــرائم الـــتي أُرتـــكـــبت  بـــحق

اطفال العراق واهله . 
مـن ضــــــمـن آراءه في الــــــتــــــصــــــويـــــر

الفوتوغرافي :
وت  في ـصور الـفوتـوغرافي ال  1.�ا
ه اخلـاص في الـفــوتـوغـراف  فـمـا عــا
 الـتقـطه يـبقى وثـيقـة تاريـخيـة خاصة
عـنـدمـا تـخـلـد الـصـورة حـدثـا مـهـما أو
تـــخـــدم قــضـــيـــة وطــنـــيـــة أو قــومـــيــة

أوإنسانية .
2.��ان الــفــوتــوغــراف هــو فن تــخــلــيـد
زوايـا نظر .. انه يرى ما نراه موضوعا
غـنـيا بـدالالته سواء في اجـتمـاع اجزاء
الـــلــقــطــة في حلـــظــة مــا أو في الــعــ
البصيرة التي ترى وتفسر وتركب .

صور 3.�الـفوتـوغرافي اكثـر رقيـا من ا
ـستخدم آللة التصوير;  ألنه يأخذ أو ا
الـصـورة في فضـاء اللـقطـة أي يأخـذها
من حيز النقل االلي الى فضاء الداللة .
4.�ان الـصورة الفوتوغـرافية لها عالقة
جـدلية مع االنسان وزمانه ومكانه ..مع

كان . تاريخه بالزمان وا
5.�ان الـفوتـوغرافي مـلزم بـأن يوثق ما
ـا يراه من يـثـيـره ويـثـير أحـاسـيـسه 

أبنية  ومعالم  وبشر  وموروث  .
6.�انـه يرى بأن الفوتوغراف له عالقة 
تـفاعليـة بالتشـكيل  والنحت  والرسم

 واحلفر .
7.�ان اهم ما موجود في الفوتوغراف 
هـو  اصطياد اللحظة الشاردة وايقاف

الـــــــزمن واخــــــتــــــيــــــار
الــتــوقــيـت في عــمــلــيـة
الــتـصـويـر .. فـضال عن
االلــتــزام بــنــسب الــظل
والــضــوء في أي مــوقع
يـراد تـصـويـره  وكـذلك
االلــــــتـــــزام  بــــــدرجـــــة

تدرجة . التباين ا
8.�ان ثــمــة امــكــانــات 
 لــــتـــرجـــيح الـــصـــورة
بــــــاالعـــــتـــــمــــــاد عـــــلى
الـتقتيـات احلديثة التي
بــاتت  الــيـوم مــتـوفـرة
فـي أي كــامــيــرا .. وقــد
تـــــــــطــــــــور الــــــــعــــــــمل
الـفوتـوغرافي  واصبح
عــمل الــفــوتـوغــرافــيـ

 سـهـال الى حـد كـبـير .
لــــــــكن الــــــــلـــــــقـــــــطـــــــة
الـفـوتـوغـرافـيـة  التزال
بـــحـــاجــة الـى الــفـــنــان
ــاهــر  الـذي يــتــحـلى ا
بـــــالـــــصـــــبـــــر واالنــــاة
واحلـكـمة والـسـرعة في

االقتناص .
9.�يـــرى االســـتـــاذ نــور

الـدين حـسـ ان الفـنان احلـقـيقـي كلـما
نـضـجت خـبـرته واتـسع جـمـهوره ازداد
خــوفه  وحـرصه عـلى ان يـقـدم االفـضل
ــكن واجلـــديـــد في اعـــمــاله وهـــو مـــا 
االصـطالح عليه باخلوف االبداعي الذي
يعني احساس الفنان بحجم مسؤوليته
ازاء اسـمه وفنه وجمهوره .10.���ولهذا
فـهو يـرى بأن الـفنـان  الكـبيـر هو الذي
يـتطلع دائما الى  الثراء االبداعي الذي
هــــو خـــطـــوة ابـــعـــد من الـــنـــجـــاح هي
االضــافـة ويـســأل نـفـسـه دومـا مـا الـذي
جتـاوزه ومـا هـو اجلـديـد  خـاصـة بـعـد
ان اصــبح فن الـتـصـويـر الـفـوتـوغـرافي
من ابرز فنون العصر احلديث ;فلكاميرا
لـم تعـد مـجـرد عـدسـة القـطة بـل اضحت
كــمــا يــقــول احــد كــبــار رواد هــذا الــفن
تـتـدخل في تـشـكيل الـصـورة وتـلويـنـها
وفـق مــعــادالت خــاصــة بــهــا اليــدركــهـا
ـتمـرس الـقـادر على ان ـصـور ا سـوى ا
يـضـمن عمـله الفـوتـوغرافي وجـهة نـظر
فـي الـطــبـيــعـة او االنــسـان او اجملــتـمع
ـــبـــدع  هـــو الـــذي ــــصـــور ا 11.��ان ا
يــســتــطــيع ايــقــاف حلــظــة من الــزمن 
لـتكون رصـيدا  ألجيـال قادمة  ووثـيقة
ابــداعـيــة لـلــتـاريخ .. وهــنـا قـد يــصـبح
ـــؤرخ ــــصـــور مـــؤرخـــا  كـــمـــا ان ا  ا
احلــقـيـقي يـنـبـغـي ان يـكـون كـمـا يـقـول
ـاني الـشـهـيـر لـيـوبـولـد فـون ــؤرخ اال ا
رانــكـة  مــصـورا فـوتــوغـرافـيــا يـسـجل
احلـــدث كــمـــا وقع  بــالـــضــبط .يـــعــلق
االسـتاذ سعد البزاز على هذه  النقطة 
 وعـنـد مـشاهـدته بـعضـا من صـور نور
الـــدين حــســـ في يــوم ? 10-2-1979
ويـتـسـاءل  :" من مـنـا يسـتـطـيع إيـقاف
الــزمن ? ويـجـيب :" فـنـان الـفـوتـوغـراف
يـفـعل ذلك .ونـور الـدين حـسـ يـتـعامل
مـع الزمن بـحس اجـتـمـاعي عـالٍ .. فـهو
يــعـبـر عن اخــتـيـار اجـتــمـاعي مـسـبق .
تــراه إبن ومـن دون ان يــنــظم لــقــطــاته 
ـوصل  وإبـن حـيـاتـها  ـديـنـة :ا هـذه ا
وإبـن موضـوعـاتـهـا .ولـذلك كـان صـادقا
فـي الـــتـــقـــاط   دقـــائق هـــذه احلـــيـــاة 
ــسـتـوى  فـني الئق والــتـعـبـيــر عـنـهـا 
..واذا فـتـح كفـه سـيهـرب الـزمن مـن ب
يـــديه  بـــعـــد ان كــان قـــد تــوقـف بــضع

حلظات في قبضة ريح نادرة ..." .
الـكاتب والصحفي  االستاذ فليح وداي
مـجـذاب كـتـب  مـقاال فـي جـريـدة الـثورة
الـبـغـدادية الـعـدد الـصادر في  28تـمـوز
ـوصـلي نور  1996بـعـنـوان :" الـفنـان ا
الـدين حـس ..يـرسم الـزمن " يقـول فيه
ـديـنـة اجملــلـلـة بـالـغـابـات  :" فـي تـلك ا
ـفــعـمـة بــشـواهــد الـتـاريخ  ــاء  وا وا
ـزدهـرة بـاحلـب  والـوجوه وبـاحلـيـاة ا
ــوصل الــتـي يــهــذبــهــا واحلـــضــارة ..ا
الــضـوء  فــتـتــحـول في عــدسـة الــفـنـان
ـصـور نـورالــدين حـسـ الى الــكـبـيــر ا
حلـظات خالـدة اليهرب مـنها الزمن  وال
يــتـسـرب من بـ الـوانـهـا ذلك االرتـبـاط
ـشــهـد وتـاريـخه " .."نـور الــوثـيق بـ ا
ـصـور  فـنـان مـنـغـمس الــدين حـسـ ا
بـالهواجس واالخيلة  وهي ما تثير في
اعـمـاله دائـما الـبـحث عن الـلحـظـة التي
تـقـتـرن بـرغبـاته  لـكي تـنـسجـم مع تلك
الـهواجس  ويـصنع منـها حلظـة خالدة
والبـد من ان يجري ذلك فـي وعي الفنان
ــصــور بــتــقــنــيــة جــمــالــيــة تــرفع من ا
مــشـاهـداته الى مـسـتــوى الـعـمل الـفـني
الـرائع " . ويـستـند  الصـحفـي االستاذ
فــلــيح وداي مــجـذاب عــلى مــا سـبق ان
ـــوصــلـــيــ قـــاله شـــيخ اخلــطـــاطــ ا
االســـتــاذ يــوسف ذنــون عن نــور الــدين

حــســ فــيــقــول :" إن نــور الــدين
ـاضي  حــسـ مــسـكــون بـا
ــشـاعــر الــتـراث ــلــوء  و
..شــــــــــاغـــــــــلـه احلـــــــــدث ..
ومـــــوضــــوعه رسـم الــــزمن
بـحساسية مـرهفة ..يتفاعل
مـع اللقـطة  وينـاغم بتـميز
حـــركـــة الـــضـــوء لـــيــحـــقق
تـشـكـيال يـكـشف عن قدرات
إبـداعـية كـبيـرة ومـتمـيزة "
  .لــقــد كـان االســتـاذ عــبـد
الـــغــفــار الــصــائغ الــكــاتب
والـصـحـفي ورئـيس نـقـابة
وصل الـصـحـفيـ -فـرع ا
ســــنـــة  1994اكــــثــــر دقـــة

 مــنـذ زمن طـويل يــصل الى الـنـصف
قــرن  وأنــا أتــابع  حـركــة  ونــشـاط
ـــوصــلي ـــصــور الـــفــوتـــوغــرافي ا ا
ي االسـتـاذ نـور الـدين الــعـراقي الـعـا
حـس ; فهو من القلة الفوتوغرافي
درسة الفوتوغرافية الذين أجنبتهم ا
عاصـرة  والذين يتميزون الـعراقية ا
 بــأنــهم يـحــمـلــون افـكــارا سـامــيـة 
 ومـتـنـورة  وتـقـدمـيـة   وانـسـانـية
الـى جـانب إحـتـرافـهم لـفن الـتـصـوير
الـــفــوتـــوغــرافي .فــضـال عن انه اقــام
ــــعـــارض الـــكـــثـــيــــرة لـــنـــتـــاجـــاته ا
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ومـــنـــذ  اواسط
ـاضي واكـد الــسـتـيـنـات  من الـقـرن ا
حـــضـــوره  الــدائـم  ورفــده احلـــركــة

عاصرة .  الفوتوغرافية العراقية ا
عـمل مصورا فوتوغرافيا  في متحف
ــوصل  وفــاز بــاجلــائــزة جـــامــعــة ا
ــعــرض مــهـــرجــان الــربــيع االولـى  
الـــثـــامن .كـــمـــا عــمـل  مــصـــورا في 
اجملـــمع االذاعي والـــتــلــفـــزيــوني في

وصل . ا
مــــنــــذ ســــنـــ طــــويــــلــــة  وصـــوره
الـــفـــوتــوغـــرافـــيــة  تـــمأل الـــصــحف
ــوصـــلـــيـــة والــعـــراقـــيــة واجملـالت ا
يـة .ويقينـا ان النقاد والـعربيـة والعا
كـــانــوا ومـــازالــوا  يـــتــابــعـــون تــلك
ا يـظهر الـصور  ويـعلـقون علـيهـا 
الـــكــثـــيــر من جــوانـــبــهــا اخلـــفــيــة 

وتــــكـــويـــنـــاتـــهــــا  وعـــنـــاصـــرهـــا 
ومـضاميـنها االجتـماعيـة . وأستطيع
الـقول أنـني  وانا اقـلب في صـفحات
مـــا قــدمه   الـــصــديق االســـتــاذ نــور
الــدين حـسـ من صـور  انـهـا تـوثق
لـلـحـيـاة السـيـاسـية  واالقـتـصـادية 
واالجـتـماعـيـة والثـقـافيـة في الـعراق
بـالفوتوغـراف  وهذه حالة قـلما جند
مــثــيال لــهـا اال في  اعــمــال الـنــخــبـة
الـقليـلة من الـفوتوغـرافي الـعراقي
ـعـاصـرين  ومنـهم االسـاتـذة  مراد ا
الـداغستاني  وناظم رمزي  ولطيف

العاني   وأحمد القباني .
قـــد ال أكــون مـــبــالــغـــا  اذا قــلت  أن
االسـتـاذ نـور الـديـن حـسـ  قـد أقام
ـــعــــارض لـــلـــصـــور الــــكـــثـــيــــر من ا
الـفـوتوغـرافـية  وشـارك في مـعارض
ومـــســابــقـــات وحــصــد الــكـــثــيــر من
ـعـارض اجلــوائـز الــعـديــدة .  ومن ا
ــائـة الــتي اســهم فـيــهـا  مــعـرض  ا
لـقطـة الذي اقـيم  دعمـا للـسيـاحة في
ي .. كـانت بعض يـوم الـسيـاحة الـعا
ـسـابقـات دولـية ومـنـها عـلى سـبيل ا
ـعرض الـدولي -  انتـربريس ـثال ا ا
ـــعــرض ســـنــة  ? 1978وكـــان هــذا ا
وهـذا الـفوز مـكمال لـلـجوائـز العـديدة
الـتي حصل عليها في معارض سابقة
كــانت حــصــيــلــتــهـا جــوائــز ذهــبــيـة
وفــضـيــة وبـرونــزيـة وجــوائـز اخـرى
 وكـــتب شــكـــر وتــقــديــر كـــثــيــرة في
مـعـارض مـحلـيـة وعربـيـة . فضال عن
مـشـاركـاته الـدوليـة  ومـنـهـا انه منح
لـــــقـب اســـــتــــاذ فـن  مع دبـــــلـــــوم في

انيا وهولندا . التصوير من ا
حتـدث الـنـاقـد االسـتـاذ عـبـد الـوهـاب
الـــنــعــيـــمي عن االســتـــاذ نــور الــدين
حـسـ فـقـال :" ان نـور الـديـن حـس
شهد بل هذا ا ..هـذه العالمة البارزة 
الـكبير فـي صرح الفوتـوغراف  تميز
فـي لــوحـاتـه الـفــوتــوغــرافــيــة  مــنـذ
الـلـحظـة الـتي تعـرف بـها عـلى أسرار
آلــة الــتــصــويـر  وخــفــايــا الــضـوء 
والــظل  والـزاويـة ..إنه يـرسم الـزمن

..ويقاتل في العدسة " .
وفـي مـعــرض نــيـســان الــدولي الــسـابع
لــلـصـورة الــفـوتـوغــرافـيـة الــذي اقـامـته
اجلـمـعـيـة الـعـراقـيـة لـلـتـصـويـر ولسـبع
سـنوات  متتالـية  وضمن اكبر احملاور
الـتسعة محور الصـورة الفنية  فاز نور
الـدين حـسـ مـصـور مـجـلة –الـف باء-
ــوصل  بــاجلــائــزة الــفــضــيـة مــكــتب ا
صورة الفرنسية سمارة مـناصفة مع  ا
بــسـتـاني .وفي مـهـرجـان بـغـداد الـدولي
لـلصـورة الفـوتوغـرافيـة الذي كتـبتْ عنه
جـريدة الشرق  القطـرية بعددها الصادر
في  ? 1999-6-26فاز نور الدين حس
هـرجان بـاجلـائزة الـذهبـية . وفي هـذا ا
الـــدولي والــذي عــقــد دورتـه الــتــاســعــة
بـــبــغــداد  1999أســـهم عــدد كـــبــيــر من
ــــصـــورين ب   700لــــوحـــة  وضـــمن ا
مـحاور الطبيعة والبورتريت  واالنسان
والـــعـــمـل  والـــصـــورة الـــصـــحـــفـــيــة 
والـكـوالج .وتـرأس الـلجـنـة الـتـحكـيـمـية
الـفـوتـوغـرافـي الرائـد حـازم بـاك وكـانت
الـلـجنـة تـضم مصـورين عـراقيـ وعرب

وأجانب من جميع أنحاء العالم .
لـوحـاته جتلب االهـتـمام  وتـثـير عـشاق
الــفـوتـوغـراف . ولـعـل مـا يـفـسـر ذلك ان
نـور الـدين حـسـ  مفـعم بـالـهواجس 
واالخــيـلـة ; فــهـو مـعـروف بــالـبـحث عن
ــا يــريـده ..  الــلــحــظــة الــتي تـقــتــرن 
 وهـكذا تأتي اللقطـة اليه  لتمثل حلظة

جـمالـية خالـدة  وبتقـنيـة  جميـلة ترفع
مـن مــشــاهـــداته الى مـــســتــوى الـــعــمل
ا سـاعده على الـفوتـوغرافي الـرائع .و
ــوصل بـتـراثـهـا  ذلـك أنه مـوصـلي  وا
كانية  تمنح وتـاريخها  وموروثاتهـا ا
ـصور نـفسه ـنحـها ا الـصـورة قبل ان 
..لـنسمعه يقـول عن صوره :" ان ما يقال
عـن صوري  بأنها تمـيزت بتوزيع الظل
والـــضـــوء  فــإن ذلك مـــبــعـــثه الـــعــشق
ـيل الشـديـد  السـتـعـمال لـلـتـشـكـيل  وا
االبــيض واالســود في تــكــوين الــلــقــطـة
الـفـوتـوغـرافيـة لـكي نـحـصل من خاللـها
عـلى تـكامل إنـعـكاسـات الظل والـضوء 
وتــكـثـيـف الـرؤيـة  وتـعــمـيق احلس في
الصورة التي تستهوينا  اللتقاطها " .
يـقـول الـصـحـفي االسـتـاذ ابـراهـيم عـلي
مــحــمــد في مــقــال له بــجــريــدة الــعـراق
الـبغـدادية  وفي عـددها الـصادر في 10
كـــانـــون االول  ": 1978إن نــــور الـــدين
حـسـ مـعـروف كـمـصـور فـوتـوغرافي 
وتـلفزيـوني بارع  وهو يـتميـز بأسلوبه
اخلـاص في التصـوير  واختيـار اللقطة
الـنـاجـحـة  والـتـوجه الـى منـابـع الـثراء
ـعـاصر احلـضـاري من تـراثنـا الـقد وا
...وإن أبــــرز مـــا نالحــــظه في لــــوحـــاته
الـفوتـوغرافـية  هـذا االنشـداد العـميق 
ـــوجــودات والـــتـــفـــاعـل احلــيـــوي مـع ا
التراثية ; فإنها حتتل أوسع مساحة من
صـــــوره  وتـــــمـــــتص اكـــــبـــــر قـــــدر من
اهــتـمــامـاته   فــتـركـيــزه الـظــاهـر عـلى
قـضايـا التـراث بكل اشكـاله  يكـشف لنا
ـاضي العراق عـن حبه الكـبير وتـعلقه 
 وابــداعــات  الـعــراقـيــ احلـضــاريـة 
ـاضي ال لــكن  في تـواصـلـه الـدائم مع ا
يـنسى احلاضر بل وال يعدم التأمل نحو
ـستقـبل;  فهو يـعمد دائـما الى اجلمع ا
بــ روعــة الــقــد  وإشـراقــة الــعــصـر
...وتـمتاز لقطاته بالـدقة الفنية والزاوية
اجلـمـيـلـة ; فهـو يـسـتغل الـزاويـة االكـثر
صور  تـأثيـرا  وجتسـيدا للـموضـوع ا
ـــا يــدل عــلى حــسـن إخــتــيــاره لــهــذه
الـزاوية .. يضـاف الى ذلك انه يركز على
تـقريب الـصور كي يـعطـيها حـجمـا أكبر
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وصل ا

وصـــدقــا  وهــو يـــعــلق عـــلى لــوحــات
وصــور االســتـاذ نــور الـدين حــسـ اذ
كـتب يقول بأن الفنان نور الدين حس
"عـودنا على االبداع والـعطاء وهو  في
عمـيق االنـتـباه اعـمـاله  دقـيق الـرؤيـة 
الـى مـــواضع اجلـــمـــال في احلـــيــاة " .
واضــاف يــقــول :"انــني أراه مــلــتــقــطـا
يـفـوق الوصف لـلمـرئـيات حـتى ليـحيل
ـيـت مـنـهـا الى حـركـة والـعـادي مـنـها ا
الـى جاذب للنظر ..انها حاسة استطيع
زج ان اصـفهـا بالـفلـسفـة الرؤيـوية ..
بــيـنـهـا وبـ عـيـنـيه كـإنـسـان وكـفـنـان
وبـ عـدسـة كـامـرته الـتي تـتـحـول الى
عـ سـحـريـة حتـركـهـا مـشـاعـر الـفـنان
نـفسه قـبل عينـيه ..من هنا يـحق لنا ان
نــهــنــئه مـن االعـمــاق عــلى عــمـق ودقـة
لــقـطـاته حـتى صـارت كل صـوره حـيـاة
كـــامـــلــة من حـــيث الـــتــأمل ومـن حــيث
ـعايشـة الوجدانـية " . االستـاذ سامر ا
الــيـاس سـعـيـد حـاوره  وكـتب عن ذلك
فـي اكثـر من مكـان  ومنهـا ما كـتبه في
وصـلـيـة وفي الـعدد جـريـدة احلـدبـاء ا
الصادر في  29ايـلول سنة  2012. قال
ان االســـتــاذ نــور الــدين حــســ عــرف
طـــريق الـــتـــمـــيــز  والـــتـــألق من خالل
الــكـثــيـر من صــوره الـتي جــسـد فــيـهـا
ـوصل احلــقـيـقـيـة  بــبـيـوتـهـا حــيـاة ا
وازقـتها وشوارعها وحياة الناس فيها
حــتى ان الـنــاقـد  الــدكـتـور فــاحت عـبـد
الـسالم علق  في عـدد من مجـلة الوطن
الـعـربي  الـتي كـانت تـصـدر في باريس
 ســــنـــة  1979عــــلى مــــعــــرض أقـــامه
  في الــفـوتـوغـرافي نــور الـدين حـسـ
ــوصل قــائال :" كــامـيــرا الــفـنــان نـور ا
الـدين حس في لقـطاتها للـطبيعة  ال
تـبحث عن مـنفذ خـاص بها .لقـد سلكت
طـريـقا سـهـلة عـبـدها قـبل اكـثر من ربع
قـرن فـنـانـون كثـيـرون أهـمـهم وأروعهم
مــراد الــداغــســتــانـي رائــد الــتــصــويـر
الـفـوتـوغـرافي في الـعـراق  ولـقـد تـأثر
الـفـنان نـور الديـن حسـ بأجـواء مراد
الـــداغـــســـتـــاني الـــذي ســبـق ان عــاش
وصل االجـواء نـفـسهـا بـاعتـبـاره إبن ا

ايضا " . 
وتـابع الـدكتـور فـاحت عبـد الـسالم قوله
 حــول حس الـفـنـان فـقـال :" انه يـتـألق
مــضـيــفـا الى جتـربــته ولـعــا بـالـلــقـطـة
احلـياتيـة البسـيطة  مـؤمنا بـفلسـفتها
مـلـتـصـقـا بـقوة وانـعـكـاسـهـا الـنـفسي 
واقـعه ونـاس بـيـئـته حـيث كـان الـفـنان
نــور الــدين حــســ في مــعــرضه االول
إبـنـا مـخـلصـا ووفـيـا لـبلـده  ومـديـنته
وصل ام الربيع " الـعتيقة اجلميلة :ا
.ويُـفصل الدكتور  فاحت عبد السالم في
ــيـــزات فن نــور الـــدين حــســ ذكـــر 

الــفــوتــوغـرافي 
مـــــتــــوغال في
داخــــلــــيـــة

صـــــوره 
ولــوحـاته
فــــيــــقـــول
مـثال عـلى
لـــوحـــة :"
طــــــيــــــور
احلـــــي " 
انــــهـــا من
اكـــــــــثــــــــر
الــلـوحـات
جــــــمـــــاال 

وفــــــــــنــــــــــا 
وروعـــــــــــــــــــة 

وحــسـا نـاضـجـا .انـهـا تـمـثل طـيـورا
تـغـادر أعـشـاشـهـا مُـحـلـقـة عـلى بـيتٍ
مـــوصـــلـي قـــد  وعـــال والـــصــورة
مـلـتقـطة من حتت .عـنـدما نـتوغل في
عـالم نور الـدين حسـ الفـوتوغرافي
 جنـد أنه يـحاول إبـراز قيـم التـعبـير
ــوجـودة في  الـظـواهـر  الـتـراثـيـة ا
والشعبية  –يقول ذلك الناقد االستاذ
زهـير غا -  ويضيف ان ذلك ال يتم
ـــبــاشــر مـن خالل عــمـــلــيــة الـــنــقل ا
  بل من خالل العالقة واجملـرد لها  
اجلـدليـة القـائمة بـ العـدسة  وب
الـشكل  وبـ روحية الـفنان .  ونور
ـوروثـات الــدين حـسـ ال يـكـتـفي بـا
ـا يـتــخـذ من الـطــبـيـعـة وحــسب  ا
رحــــمـــا يـــضم جتــــربـــته  ورؤيـــته 
ويـضمن اسـتكمـال كل مراحل الوالدة
الـطبـيعـية واجلـميـلة االمـر الذي ادى
بـأن تـرتبط جتـربـته ورؤيتـه ارتبـاطا
وثــيـقـا بـقــدرته واحـسـاسه وذاته في
ــشــهــود ــبــدع وا حتـــقــيق الــعــمل ا
واخلـالق .ويـــرى االســـتـــاذ الـــقـــاص
والـكاتب االستاذ أنور عبد العزيز ان
نــــور الــــدين حــــســــ  تــــعــــامل مع
الــتـصـويــر بـجـهــد وتـواصل ابـداعي
مــدركــا انه يــعــايش مــسـألــة كــبــيـرة
ليست سهلة تنطفئ بإنطفاء االنفعال
الـسـريع  والـرغـبة الـوقـتـية ومـؤمـنا
ان قـــضــيــة الــتــصـــويــر تــشــكل أداة
تـعـبـيريـة ال تـقل عن الـقـصة والـشـعر
ـوسيقى  بل انـها  حتتـاج لتترك وا
الـتأثير احلاد والـكبير الى اضاءات 
وبــؤر تـتـجـسـد فـيــهـا الـكـوامن الـتي
تــسـتـطـيع خـلـق الـدهـشـة واالنـفـعـال
ـشــاهــد الي لم يــعـد واألثــارة عــنــد ا
نطقـية والعادية  بل يـقنع باللـقطة ا
يـريـد ان تتـحـول الصـورة عـبر الـع
الـناقدة الـذكية الـى لغة حـارة موحية
 تـتـغـلغـل في اعمـاق االشـيـاء لتـعـبر
عـن احلــيـاة بــفــرحــهــا  وجتــددهـا 
وقـسوتـها  واضطـرابهـا ولتشف عن
لـغـة االنـسان الـيـوميـة في كل ومـضة
وحـركة وموقف  .ويـظهر كل هذا في
صــور حتــمل عــنــاوين :الــبــســمــلـة 
زخـــرفــة اسـالمــيـــة  بــيت مـــوصــلي
شـباك قـد  زخرفـة  بيت مـوصلي
 سـكون  قـنطـرة  صنـاعة شـعبـية 
طـــيـــور احلي  زي من بـــعـــشــيـــقــة 
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يـــقــول االســتــاذ نــور الــدين حــســ
لـلـكاتب والـصـحفي بـهـجت درسون :
ان الــتـصـويــر الـفـوتــوغـرافي  جـهـد
ابــداعـي شـخــصي بــحـت  يـقــوم في
األســـاس عــلى اقـــتــنــاص الـــلــحــظــة
الــهــاربــة الـتـي هي ولــيـدة الــصــدفـة
الــنــادرة الــتي حتــتــاج الى ســرعـة 
وتــركــيــز كـبــيــرين . وبـالــرغم من
الــتـطـور الـذي حـصل في مـيـدان
الـــتـــصـــويــر الـــفـــوتـــوغــرافي 
هـمة والـكبـيرة في والـقفـزات ا
تــــقـــنـــيــــاته ; فـــإن الــــلـــقـــطـــة
الـفوتوغـرافية حتـتاج الى ع
فـــنــان مـــاهــر  وعــقل خـــبــيــر
تلك مـتمرس  وقلب مرهف  
حـس جـمـالـي لـضـمــان الـشـكل
ـديد ألخي ـضمـون .العـمر ا وا
االســــتـــاذ نـــور الــــدين حـــســـ
وتـمـنـيـاتي له بـالصـحـة الـدائـمة

ستمر. والتألق ا
{ مؤرخ وكاتب 

نور الدين حس

صور نور الدين حس من اعمال ا

راة اآليزيدية  لقطة جتسد ا
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مـحمـد صـادق الـصـدر اشـد مـعارضي
نــظــام صــدام واغــتــاله قــبل ســنــوات
قـلــيــلـة من ســقــوطه وتـســبب ذلك في
انتفاضة ضد النظام قمعها بوحشية.
امــا الــســبب الـــثــاني هــو مــا تــبــنــاه
الــصـــدر االبن وتــيـــاره بــعـــد ســقــوط
ـســلــحـة ـقــاومــة ا صــدام وتـبــنــيه (ا
لـالحــــــــــتـالل) واالهـم مـن ذلـك اعـالنـه
ـقــاومـة اطـلق تـشـكــيل جـيش لــهـذه ا
ـهــدي تــيـمــنـا بــاالمـام عـلــيه جــيش ا
الثـاني عـشـر عنـد الـشيـعـة اجلعـفـرية
وهــو امــام غــائب تــنــتــطــر الــطــائــفـة
ظهـوره ليـقـيم العـدل في االرض وكان
ـــهــدي الــتــشــكـــيل الــعــراقي جــيش ا
ــسـلح الــوحــيــد الـذي تــبــنى خــيـار ا
مواجـهـة االمريـكـان وحلـفائـهم بـشكل
عـلـني عـلى مــسـتـوى قـيـادته وافـراده
وهــــو الـــــتـــــصــــرف الـــــذي فــــرض به
الــــصـــدريــــون عـــلـى االخـــر احــــتـــرام
ــواجــهــة بـوصــفه اداء مــتـبــنــاهم بــا
استثـنائـيا في وقت كـان كل من يدعي
مـقـاومـة االمـريــكـان يـغـطي وجـهه وال
تـــعـــرف الـــنـــاس مـن هـــو ومـــا هـــدفه
وحــيـنــهــا كــانت تــخـتــلط االوراق في
الـعـراق وتتـسـاقط الـضـحـايـا نـتـيـجة

تفجيرات ارهابية واعمال طائفية.
لكن جـيش مهـدي اصبح هـو العـنوان
الـرئــيس لـلــتـيــار الـصـدري حــتى بـدا
التيار وكانه تنظيم عقائدي مسلح وال
شيء غير ذلك وهكـذا كان يبدو احلال
اذا ال صـوت يــومـهــا اال لـصــوت قـادة
اجملـامـيع وخـدام الــفـصـائل واسـتـمـر
هدي في مسـيرة التيار تاثير جـيش ا
الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة حـتى بـعـد
الــتـحــوالت الــتي شــهــدهــا في الــعـام
 2005  لكنها بدات تنـحصر تدريجيا
وتـــــتالشـى حــــتـى صــــــــــــــــدر قــــرار
ـهـدي عـام الـصـدر بـتــجـمـيـد جــيش ا

.2008 
هدي ومع ان الكـثيـر من قادة جـيش ا
انـتـقـلـوا لـلـعمـل الـسـياسـي ورشـحوا
ان في االنتخابات التي لعضوية البر
تلت عام  2008 لكن النـهج السياسي
تـحكم بالـتيار ومـفاصله من ظل هو ا
خالل الـــعــودة الـى مــقـــتــدى الـــصــدر
وصـوال الى الـعام  2014 الـذي شـهد
ـوصـل بــيـد تــنــظــيم داعش ســقــوط ا

االرهــــابـي حــــيـث دعى الـــــصــــدر الى
تــشــكــيل ســرايــا الـسـالم لــلـدفــاع عن
ــقــدســات حــسـب مــا اعــلن الــصــدر ا
واالعالن عن تــشـكــيل ســرايــا الـسالم
كـان مـخــتـلف بــشـكل كــبـيـر عن اعالن
هدي الذي سبق اعالن سرايا جيش ا
السالم باحدعشر عـام تقريبا اذ كلفت
هام محددة وواضحة سرايا السالم 
ولم يخـتلط عمـلهـا بعـمل دوائرالـتيار
االخرى وظلت السريا بعيدة كل البعد
عن الــغـرفــة الـســيـاســيـة فـي الـهــيـكل
التنظـيمي للـتياروهي ايـضا منـفصلة
ـكــتب اخلـاص وتــرتـبـط ارتـبـاط عن ا
مـبــاشـر بــالـصــدر من خالل مــايـعـرف
عـاون اجلهـادي والذي يعـرف بابو با
يـاسـر والــيـوم تـرتـبـط سـرايـا الـسالم
بهيئة احلشدالشـعبي وتنتشر بحدود
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شـهــد اخلـطـاب االعـالمي لـلــصـدريـ
تـــطـــورا واضـــحـــا خالل الـــســـنـــوات
االخيـرة فبـعـد ان كان االعالم يـقتـصر
على الـبـيـانات الـتي يـصدرهـا الـصدر
ـــســــاجـــد وتـــتـــنـــاقـــلـــهـــا وتـــذاع بـــا
ـؤتـمـرات الـفـضــائـيـات او من خـالل ا
الـصــحــفـيــة الـتي يــعــقـدهــا مـعــاونـو
الــصــدر او الـصــدر نــفــسه في بــعض
االحـيان او االعـتـمـاد خـطـبـة اجلـمـعة
ـــواقف او الــقــرارات في االعالن عن ا
التي يتخذها التيار اصبح اليوم لدى
التيار عدة منافذ اعالمية في مقدمتها
حـسـاب الـصـدر عـلى مـوقع الـتـواصل
االجــتــمـــاعي تــويــتـــر وهــو احــد اهم
احلسابـات في العـراق ان لم يكن على
مستوى منطقة الشرق االوسط وكذلك
حساب مـا يعـرف بوزيرالـصدر مـحمد
صــالح الـــعــراقي والــذي يـــاخــذ عــلى
ـواقف والـتــصـريـحـات عـاتـقه نــشـر ا
التي تـمـثل غـالبـا وجـهـة نظـر الـصدر
فـــانه يـــقــوم ايـــضـــا بـــالــتـــواصل مع
ــهــمــة وتــعــتــمـد تــلك الــتــعــلـيــقــات ا
الــتــعــلــيــقــات لــدى جــمــهــور الــتــيـار
كتـعـليـمـات واجب االلـتزام بـهـا فضال
عن الـبـيـانـات الـتي تـصـدرهـا الـهـيـئة
الـســيـاسـيــة او الـكــتـلـة الــصـدريـة او
اجملموعة الـوزارية التـابعة لـلتيار في
احيان نادرة اما خطبة صالة اجلمعة
فمـازلت وسيـلـة التـواصل مع جمـهور
الـتـيـارواسـتـحـدث فـيـهـا ايـضـا تـبـني
مـواقف الــتـيـار االنــيـة مـثل الــوقـفـات
طاليب او االحتجاجية او تظاهرات ا
االستـنـكـارات التي يـدعـو لـها مـقـتدى
الصدر ويقوم بها الـتيار بعد االنتهاء
من الصالة. لكن ما يؤاخذ على التيار
انه لم يــنــجح حـتـى االن في تــاسـيس
قـناة اعالمـيـة تـوازي ثـقـله الـسـياسي
كان تـكـون قـناة فـضـائـية او صـحـيـفة
ورقــيــة خــصــوصــا بــعــد قــرار اغالق
اذاعــة الــعـهــد الــتي بــدات بــثــهــاعـام
 2005وكــذلك اغالق جــريــدة احلـوزة
في الــعــام الــذي تــاســست به االذاعــة
على خلفية خالف ب الصدر ورئيس

lOK  b «

فنلندا

التـحريـر انـذاك عبـاس الـربيـعي. هذه
النـبـذة عن الهـيـكل التـنـظيـمي لـلتـيار
تــبــ ان انه من ابــتــكــار الــصــدريـ
ـعـنى انـهم لم يـسـتـنـسـخـوا جتـربة
سابـقـة كمـا يـحـصل مع معـظم الـقوى
السـيـاسيـة الـدينـية االسـالميـة والتي
سلم اغلبها يعتمد هيكل االخوان ا
مع بعض التغـييرات لـكن االبقاء على
مـجــالس الــشـورى والــزعــيم الـروحي
لـــلـــحـــزب ومـــفـــكـــر احلـــزب واصــدار
الـــنـــشــرات الـــشـــهـــريـــة في اســـلــوب
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ـقربـون من مـقتـدى الـصدر انه ينـقل ا
ـعـشــر مـرح بـاصـعب انـسـان حــسن ا
الــظـروف ودائــمــا مــا يــخـلـق جـو من
االلـفة بـيـنه وبـ الـفـريق الـذي يـعمل
معه ومن ميـزاته التواضع والـبساطة
ـا يــكـون وال يـتــكــلف في حــديـثـه وا
عـلى طـبـيـعـته وهـذا مـا يجـعـله قـريب
جــدا مـن اتــبـــاعه خــصـــوصــا وانه ال
ــفــردات الـتي يـتــردد في اســتــخـدام ا
يتـداولونـها في يـوميـاتهم وتـوظيـفها
فـي خـــــطـــــابـه الـــــســـــيـــــاسـي ولـــــعل
اشـهـرها(شـلـع قلـع) ومن مـيـزاته كـما
ضح من قـربون اهتمامـه با ينقل ا
ـهم مـعـنـويا انصـاره واتـبـاعه وتـكر
وماديا فمثال انه قام بلف جثمان احد
اتبـاعه بعـبـائته بـعد تـعـرضه لعـملـية
اغتيـال وهذا العمـل له تاثيـر كبير في
نــفــوس الـــصــدريــ كــمـــا انه يــرسل
الـوفـود الـتي تـمـثـله ان صـاب احـدهم
سوء للمساندة والدعم واالهم من هذا
كــله يــسـعـى الـصــدر قــدر االمــكـان ان
تكـون قـرارته الـصـادرة او مـواقفه في
الـغـالب مـقـنـعـة بـشـكل كـبـيـر لـقـواعـد
الــتــيـــار فــقــد ســالـت احــد االصــدقــاء
الــصـــدريــ مـــطــلع عـــلى اداء دوائــر
صنع القـرار في التيـار وان كانت هذه
الدوائر تضع في حساباتها اجلمهور
الصـدري عـنـد اتـخاذ اي خـطـوة فـقال
نعم وبشكل كبير وقد تصل الى نسبة
ئـة  وبحـسب اعتـقادي ان تسـع بـا
مراعاة مـزاج القواعـد من قبل الـقيادة
ـسـافـة الـصـدريـة في الـسـائـد يـقـرب ا
بــ الـطــرفــ لــدرجـة انــهــا ســتــقـبل
واقف التي ال تاتي على بالقرارات وا

ـا هــو غـيـر ســائـد هـذا ان مـزاجـهــا 
تـشددة داخل استـثنـينـا اجلـماعـات ا
التيار الـتي جتد بتـنفيذ اوامـرالقيادة
واجبـة شرعا وتـكلـيفـا دينـيا. وهذا ال
ـا يـعـني ان قـواعـد الـتـيـار ال تـتـاثـر 
يتداول عن الصدر في الشارع من غير
الـصـدري وخــصـوصـا اخلــصـوم لـكن
هذا التاثير نـسبي ووقتي كون التيار
قـــادر عــلـى امـــتــصـــاص الـــصـــدمــات
ـكـنه من ذلك طـبـيعـة الـوالء لدى وما
ـعروف ان الـصدر القـاعدة لـلقـيـادة فا
ال يتـردد في تـغـيـيـرمـواقـفه او اصدار
قرار واصدار نقيضـه بعد وقت قصير
او حـتى الــتـراجع عن قــرار او مـوقف
خالل مــدة قــصــيــرة وهــذا دائــمــا مــا
يـــضع اتـــبــــاعه وانـــصـــاره في حـــرج
ويــضـعـف حـجــتــهم في الــدفــاع عــنـد
دخولـهم في مـنـاظـرات تـلفـزيـونـية او
نقـاشات عـامة  ورغم ذلك فـان والئهم
ال يــتـزعــز الن في داخــلــهم يــقــ بـان
ــصـلــحــتـهم بــصـورة الـصــدر يــعـمل 
ــصـلــحــة الـعــراق بــصـورة خـاصــة و
اشــمل ال بل ان الــصــدر اعــرف مـنــهم
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ـلـعب الذي العـمـليـة الـسيـاسـية هي ا
ينفرد به مقـتدى الصدر مـستندا بذلك
على قـاعـدته اجلمـاهيـريـة التي دائـما
مــا يــســتــخــدمــهـا لــتــحــقــيق اهــدافه
السـيـاسيـة من خالل انـزالـها لـلـشارع
ناسبات الى حتى وصلت في احدى ا
اقتحام مبنى مجلس النواب وتعطيله
في نيـسان  2016 بسـبب ازمـة كانت
تدور حول احداث اصالحات حكومية
كـــان الـــصـــدر مــــؤيـــد لـــهـــا بـــشـــدة 
وحتــذرالـكــثــيــر من الــكـتـل من دخـول
بتحالفات ستراتـيجية او بعيدة االمد
مع الــصـدريــ بــسـبـب عـدم الــتــكـهن
ستقبلية واخلوف من عدم واقف ا با
ثبات اية اتفـاقات او تفاهمات رغم ان
ـنــافــسـة تــســعى لــكـسب كل الــكـتـل ا
ـلوك رضاه حـتى وصف بـانه صانع ا
ـــرشح الي مـــنـــصب ســـيـــادي اذ ان ا
الـذي يحـظى بـقـبـول الـتـيـار الـصدري
تــكــون طــريــقـه ســالــكــة لــلــتــنــصــيب
ــرشح لـرئــاســة الـوزراء خـصــوصــا ا
وكــسب الــرضــا ال يـــعــني بــالــضــرور
ـا هـو مـوقف االتـفـاق او الـتـنـاغم وا
مصلحي تفرضه سلـوكيات السياسة
فـفي انـتــخـابـات  2018 كـمــا حتـالف
ـــدنــيــة الــصـــدريــون مع الـــتــيــارات ا
والعلمانـية وكانت احلملـة االنتخابية
ـنـهـاج الـسـائد مـرتكـزهـا الـتـغـيـير بـا
بادارة الـدولـة وتـمـكن الـصـدربون من
ـقـاعـد لـكن في الـفـوزبـاكـبـر عـدد من ا
حــوارات تــشــكــيــلــة احلـكــومــة شــكل
ـعـية الـصـدربـون حـكـومـة ائـتالفـيـة 
اطراف سـياسـية كـان الصـدر من اشد
ا هاجمها بخطاباته معارضيها ولطا
وتـغـريـداته . يـنــقـسم خـصـوم الـتـيـار
الــــصــــدري جتـــــاه مــــواقف الــــصــــدر
ــتـحــركــة الى قــسـمــ االول يــراهـا ا

تـكــتـيك سـيــاسي يـســتـخــدمه الـصـدر
ويـنــجح من خالله دائــمـا في حتــقـيق
ـــرر الــقــرارات واخلــطط مــكــاسب و
التي يريـدها اما الـقسم الثـاني فيرى
ـــنـــهـــاج احلـــكـــومي انـــهـــا تـــفــــقـــد ا
ــاني اسـتــقـراره ويـتــسـبب في والـبـر
وضوعـة  اما اتباع تعطيل اخلـطط ا
الـصـدر فــيـقـولـون ان مــواقف الـصـدر
ــتـغــيــرة دوافـعــهــا وطـنــيــة هـدفــهـا ا
احلفاظ على الـبلد او تكـون تعبير عن
رفض او احـتــجـاج عــلى اي انـحـراف
شـهـد الـسـيـاسي تـفشل يـحصل فـي ا
ــصــارحــة بــاصالحه ــفــاوضــات وا ا
ولــذلك يــتــدارك الــصــدر االمــر بــحــزم
العـادةاالمــور الى نـصــابـهــا او اعـادة

رسمها.
وبغض النظـر عن االراء الثالثة اعاله
فانـا اعـتقـد ان الـصـدر عادة مـا تـغلب
عـلـيه الـعــاطـفـة فـتـدفـعـه لـلـتـخـلي عن
الـبـرغــمـاتـيـة الــسـيـاســيـة بـدافع مـرة
ـثالية ومرة يكون يكون انساني حد ا
نـابـع من االعـتــزاز بــالـنــفس بــوصـفه
زعـيم اكــبـر كــتـلـة
بـــــشــــريـــــة عـــــلى
اخلــــــــــــــارطـــــــــــــة
الـسـيـاسـيـة وهذا
الـــــــدافـع اي دافع
االعـتـزازبــالـنـفس
عـــادة مـــا يـــكـــون
حــــــــــاضــــــــــرا في
تعامله مع اتباعه
عنـدمـا نـشـاهد له
خطـابـات موجـهة
للـصدريـ وفيـها
شــــــــــدة وحــــــــــزم
وصـرامـة حـيـنـمـا
يـدعوهـم لاللـتزام
باالوامـر ومـنـهاج
الـــراحل الـــصـــدر
االب حـــيـث يـــردد
مـخــاطـبـا اتــبـاعه
طـــــــــــــــــــيــع وانـت

ساكت)).
اخــطـــاء الـــتـــيــار

الصدري
هل لـــدى الــتـــيــار
الصدري اخطاء ?

-نعم
هل اصـــلـح الـــتـــيـــار الــــصـــدري تـــلك

االخطاء?
-نعم

هل تـخـلص الـتــيـار الـصـدري من تـلك
االخطاء?
-كال

لتفـسير هـذه احلوار القـصير سـنعود
مرة اخرى لعام  2003ونناقش عيوب
الـــتــاســـيس فـــالــتـــيـــارالــصـــدري مــر
رحـلـتـ من الـتـاسـيس اولى بـداية
اضي وبزوغ جنم تسعينبـات القرن ا
ــرجع ايــة الـلـه الـعــظــمى الــشــهــيـد ا
ـرحـلـة مـحـمـد صـادق الـصـدر وهـذه ا
ـــا لـــيـــسـت هي مـــحـل الـــنـــقـــاش وا
رحـلـة الثـانـية وهي مـرحـلة مـا بـعد ا
 2003 وبــروز الـــصــدر االبن كـــزعــيم
ـرحــلـة كـانت سـيــاسي لـلــتـيـار هــذا ا
نشـأتـها وظـهورهـا سـريع خاطف ولم
ــنــظـــرين لــلــوضع تــكن بـــحــســبــان ا
العراقي بعد سقوط نظام صدام حيث
رحـلة سياسته تبنى التـيار في هذه ا
اخلـاصــة بـاالعـتــمـاد عــلى مـجــمـوعـة
رجال دين شـبـاب اغلـبـهم تـتلـمـذ على
يــد الــصـــدر االب ولم يــســـبق لــهم ان
خــاضــوا جتــارب ســيـاســيــة مـن هـذا
النـوع كـمـا بـرز التـيـار كـقوة شـبـابـية
منـدفعـة ملـتزمـة بفـقه الشـهيـد الصدر
ومتـبنـياته والـتي منـها الـشعـار الذي
ــا ردده قـبل اســتـســهـاده (كال كال طـا
سلحة واجهـة ا امريكا) فكـان خيار ا
مع الـقــوات االمـريــكـبـة تــاتي من هـذا
ـرحـلـة ـا ان ا ـنـطـلق الـعــقـائـدي و ا
مرحـلـة تاسـيس فكـان الـتيـار كـتنـظيم
سياسي مـفتـوح ومشرعـة ابوابه امام
اجلمـيع كـمـا انه الـتشـكـيل الـسـياسي
االقرب للواقع العراقي اذاما قارنه مع
القوى الـسياسـية القـادمة من اخلارج
وتــعــمل حتت الــوصــايــة االمــريــكــيـة
وايــضــا لم يــكن لــلـتــيــار ايــدلــوجــيـة
ـــا مــتــبــنى ســيــاســـيــة واضــحــة وا
عـقـائــدي ديـني مــقـيـد بــفـقه الـشــهـيـد
الصدر الـثاني وكـان التيـار غالق باب
احلـــوار مـع اي طــــرف وكـــمــــا ذكـــرت
ســابــقــا انه كــان رافــضــا لــلــعــمــلــيــة
شارك فيها عمالء السياسية ويعد ا
وال يجـوز شرعـا العـمل السـياسي في
ظل احــتالل يــخـــضع له الــبــلــد هــذه
ــعــطـــيــات مــهـــدت حلــدوث اخــطــاء ا
بـعـضهـا اخـطـاء اسـتـراتـيـجـيـة مازال
الـتيـار يـتـحـمل تـداعيـاتـهـا ال بل انـها
شكـلت الصـورة التـي بقـيت عالـقة في
مـخـيـلـة الـبـعض وخـصـوصـا خـصوم
الــــتــــيــــار ومـن بــــ تــــلك االخــــطــــاء
الـسـتــراتـيـجـيــة تـدخل اتـبــاع الـتـيـار
الصدري بكل مـفاصل احلياة الـيومية
لــلــمــواطن مـن اعــمــال بــلــديــة وادارة
مـسـتـشـفـيـات وتـنـظـيم حـركـة الـسـيـر
ا انه نـاطق نفوذه و وفرض االمن 
كان تشكيل سيـاسي مفتوح ال يخضع
تابعة لذلك نتم اليه للتدقيق او ا ا
تـســلل لــلـتــيـار جــمـاعــات غـريــبـة عن
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الـصـدريـ كــجـمـاعـة عــقـائـديـة كـانت
نواتـهـا مـقلـدي مـحـمد صـادق الـصدر
وصالة اجلمعة حتمل التيارمسؤولية
كل مــا قــامت بـه تــلك اجلــمــاعــات في
فــتــرة مــرحــلــة الــتــاســيس الــثــانــيــة
واصبحوا جـزءً منه تدريجـيا كما كان
ـشـايخ الـتيـار خـطاب ـنـابر  خطـاب ا
انـفعـالي غـاضب عـلى طـول الـوقت لم
ـراجع او انه خطاب ينجـومنه حتى ا
قاتلة االمريكان تعبوي يدفع الشباب 
فـحصـلت مـعـارك دامـيـة بـ الـطـرف
نـاطق الشعـبية كانت ساحـة حربهـا ا
الـفـقـيرة والـتـي كانـت بـامس احلـاجة
للـخـدمات والـتنـمـية االقـتـصاديـة مثل
مديـنـة الـصـدر (الثـورة) والـشـعـلة في
بـــغـــداد واحلـــيـــانـــيـــة في الـــبـــصـــرة
والـــعـــمــارة فـي مــيـــســـان وغـــيـــرهــا
ـواطـنـون الى مـضـايـفـات وتـعـرض  ا
من اشخـاص مـحـسـوب عـلى الـتـيار
بـداعي تـطــبـيق الـشـريــعـة االسالمـيـة
مــنــهــا مـــطــاردة شــاربي اخلــمــور او
الـسافـرات او الـشـبـاب الـذين يـرتدون
الـثــيــاب او يــسـرحــون شــعـرهـم عـلى
ـوضــات احلــديــثـة بــداعي الــتــشـبه ا
بــالـــغــرب او يـــســمــعـــون االغــاني او
الـعـامــلـ في مـؤســسـات مـعــيـنـة من
مؤسسات الـدولة كل هذا تـرك انطباع
عند الناس لم يتـمكن التيار حتى االن
من مــــحــــيه مـن ذاكــــرة الـــعــــامــــة من
الـعـراقـي  خـطـاب الـصـدر االعالمي
ـرحـلــة ايـضــا كـان يــخـالف في تـلـك ا
معـظم التـوجـهات الـشيـعـية الـعراقـية
في ظل ظــروف صـعــبـة قــائـمــة انـذاك
مــثل اعالن تـــضــامــنه مـع مــنــظــمــات
عربية مسـلحة والعراقـيون كان لديهم
ــنـــظــمـــات بــســبب مــوقف مـن هــذه ا
مـــوقــفـــهــا مـن نــظـــام صـــدام وهــاجم
ـرحـلة ايـضا الـكثـير الصـدر في تلك ا
من االطـراف الــسـيــاسـيــة كـمــا هـاجم
ـنـابر خطـبـاء التـيـار الـذين يعـتـلون ا
ونـالــوا مـنــهـا ووصــفـوهــا بـاوصـاف
ـتدينـ الشـيعة كانت تـثير حـفيـظة ا

من غير الصدري  . 
هــذه االخــطــاء الــتـي رافــقت مــرحــلــة
الـتـاسـيس الـثـانـيـة اصـلـحـهـا الـتـيـار
لكـنه لم يـتخـلص منـهـا .  كمـا ارتكب
رحلة ما بـعد التحول التيار اخطـاء 
في  2005  منـهـا استـمـراره في حمل
السالح حتى بـعد دخـوله االنتـخابات
ــشـاركــة بــالــعـمــلــيــة الـســيــاســبـة وا
وحصوله عـلى تمـثيل نيـابي وحقائب
وزاريـــة حـــتـى شـــهـــدت خـالفـــاته مع
حكـومـة رئيس الـوزراء االسـبق نوري
ـسـلح ـالـكي االولى الى الــتـصـادم ا ا
ــكن وصف بــاخلـطــأ الـذي واخـرمــا 
ارتـكــبه الــتـيــار تـذبــذب مـوقــفه جتـاه
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عام  2018 وصل التـحـول في الـتـيار
الصدري الـذي بدأ عام  2005 مرحلة
النضوج تقريبا وبدت واضحة مالمح
الـــدولـــة الـــتي يـــفـــكـــر فـي شـــكـــلـــهــا
الـصـدريـون (الـقـيـادة) وهي مـخـتـلـفـة
جدا عن تلك الـدولة الـتي ارادوها عام
 2003 ال بل نــقــيــضــتـهــا وهـي دولـة
تـعـدديــة حتـفظ فـيـهــا احلـقـوق واحـد
ــتـــبــنـــيــات هم رفــاق اســبـــاب هــذه ا
الــــتــــظــــاهـــــر في ســــاحــــات بــــغــــداد
واحملافظات حـيث كان التـيارالصدري
شريـك اصيل لـلـتـظـاهـرات الـتي بدات
بـوادرها فـي شـباط  2011 وانـطلـقت
احـــتــجـــاجـــا عـــلى نـــقص اخلـــدمــات
والبـطالـة والـفسـاد وهي الـفتـرة التي
دخل فيـهـا الصـدريـون  بخالف جـديد
الـكي رئيس الـوزراء االسبق في مع ا
واليته الـثانـية واسـتمـرار التـظاهرات
ــالـكي الــثـانـيــة وفـتـرة طـيــلـة واليـة ا
حكـومة حـيـدر العـبادي 2018-2014
فـــخـــلـــقت تـــقـــارب بـــ الـــصـــدريـــ
وشـركـائـهـم في الـتـظـاهــروهـنـا بـدات
عــمـــلـــيــة مـــزج االفــكـــار واحــتـــضــان
ـــدنــيــة ولــعب الــصــدريـــ لــلــقــوى ا
مثقفون دورا فـي ذلك من امثال سرمد
الطائي واحـمد عـبد احلـس واخرين
 احـد قــادة الـتــيـار الــصـدري عــنـدمـا
طلبت منه ان يصف لي مرحلة ما قبل
 2018 اثـنـاء انـشـغــالي بـكـتـابـة هـذه
ـوضـوع قــال : ( كل مـرحـلــة حتـتـاج ا
الى اسـتـراتــيـجـيـة خــاصـة   في تـلك
ــرحـــلــة اثــبـت الــتــيـــار الــصــدري - ا
بـأستـرتـيـجـيـة حتـالف سـائرون-  انه
لـيس بـراديــكـالي او مـتــشـدد  ويـؤمن
بالهوية الـوطنية كهـوية جامعة  لكن
االخـــوة الـــشـــيـــوعـــيــ لـم يـــوفـــقــوا
ــرشـحــيـهـم في تـلــبــيـة مــتــطـلــبـات
جماهيـرهم  باالضافة الى مـحاولتهم
أستثـمار مظـاهرات تـشرين ظنـاً منهم
بأنـهم سيـكونـوا قادة لـهوالء الـشباب
تـظـاهر وال اعـتـقد انـهم جنـحوا او ا
ســــيــــنــــجـــحــــوا بــــذلـك  الن االخـــوة
الـتــشــريـنــيـ لــهم تــطـلــعـات عــديـدة
وافــكــار مــخــتـــلــفــة عن جــيل االخــوة
الـشـيــوعـيــ بـاالضـافــة الى اخـتـراق
ـظــاهـرات من احــزاب عـديــدة  "غـيـر ا
خـافــيــة عن كل مــتـابع" نــعم ســاحـات
الـتـظـاهـر كـان لــهـا اثـر كـبـيـر في هـذا
الــــتـــــحــــالف "ســـــائــــرون" فــــاالخــــوة
الـشــيـوعــيـون والـعــلـمــانـيــون عـرفـوا
الصـدريـ عن كـثب وعـرفوا طـيـبـتهم

واخالصهم وتـفانـيـهم في حب الوطن
وذوبانهم بقيادة الصدر .

امـــا ســـرمــد الـــطـــائي واحـــمـــد عـــبــد
احلسـ فـاالول مـعتـدل وكـاتب حاذق
والثاني  عاطفي  اسـتطاع الصدر ان
يـحــتـويـهم كـالهـمـا ويــؤثـر بــهم عـبـر
لقاءته بهما مبـاشرة وتواصلهُ معهُما

مباشرة .
وكـتــابــاتـهـم كـانت تــرجــمـة لــلــقـاءات
ــعــنى ان والــتــواصل مع الــصــدر  
كتاباتـهم اثرة في جمـهور العلـماني
والــشـــيــوعـــيــ اكــثـــر من تــأثـــيــرهم

) .."انتهى االقتباس". بالصدري
 في تلك الـفتـرة وجه احد الـصحـفي
سؤال لـلصدر عـن الكتـب التي يـقرأها
فرد قائال (ال اريد ان اعلن عن عناوين
الكتب التي اقراها واال فان الصدري
سيقرأونـها ويتاثـرون بها) ويبدو من
اجلواب بالنـسبة لي انهـا ليست كتب
ديــنــيـة بــقــدر مــا هي فــلــســفــة وفــكـر
ســيــاسي حــداثــوي حــيث اثــمــر هــذا
الـتــقــارب ومــزج االفــكـار عـن  حتـالف
ضم عـلـمانـيـ وشـيـوعـيـ ومـدنـي
الى جانب التيـار في حتالف انتخابي
حقق حينـها فوزا ساحـقا مكنه من ان
يـحـصـد اعـلى عـدد مـقـاعـد بـ الـكـتل
الـفـائـزة. بـعـد هـذا الـفـوز وقع الـتـيـار
ــطـــبــ االول تـــمــثل في الــصـــدري 
دخول الـصدريـ ما بـعد االنـتخـابات
في ائتـالف مع قوى سـيـاسـيـة لم يكن
عــلى وفــاق مــعـــهــا ال بل ان تــشــكــيل
حتــالف ســـائــرون جــاء ضـــمن خــطــة
ــا الكــتـــســاح هــذه الـــقــوى الـــتي طــا
وعن هـــذا يـــقــول هـــاجـــمــهـــا بـــحـــدة
سياسيون من الـتيار الصدري ان هذا
االئـتالف ان لم يــحـصل فــان االمـر قـد
ينـتـهي بـازمـة سـياسـيـة قـد تـصل حد
التـقـاتل وان التـيـار اراد احلفـاظ على
البـلد والـشعب هـذا التـبريـر وان كان
واقعيا اال انـه لم يقنع فـئة واسعة من
اجلــمـهــور والــنــاخــبـ بــاعــتــبـار ان
التيـار هو التـشكيل الـسياسي االقوى
ـكنه وصاحب الـنـفـوذ االوسع الـذي 
من تـــشــكــيـل احلــكـــومــة الــتـي يــريــد
طب وبحقق االصالح الـذي وعد به. ا
ـوقف من احداث تـشرين الثـاني هو ا
 2019 وانــتـــقــالـه من حــلـــيف وداعم
وحامي للمتظاهرين الى خصم لدرجة
ان العـداء دب بـ الطـرفـ في حتول

ادراميكي لم يكن متوقع.
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حـتى جنـيـب عـلى هـذا الــسـؤال الـذي
هو عنواننا الرئيس فقد مررنا بكل ما
تقـدم من شرح عـن الهـيكل الـتـنظـيمي
ـرحـلـيـة الـتي مر لـلتـيـاروالـتـحوالت ا
واقـف وصنـاعـتـها بهـا وكـذلك بـنـاء ا
الن كل هــذا شـــكل فــكـــريــا وثــقـــافــيــا
واجتـمـاعـيا قـوة سـيـاسيـة هي االكـبر
واالكــثــر تــاثـيــرا فـي ادارة الـبــلــد مع
وجود احزاب اخـرى بعضـها منـافسة
وبعضها هامشية لكنها جميعا تلتقي
عند قـاسم مشتـرك واحد هو افـتقارها
ــــشــــروع بــــنــــاءالــــدولــــة وحتــــديــــد
هويـتـهـا.يخـتـلف الـتيـار الـصدري عن
كل هـذه االحــزاب بـطــريـقــة الـتــفـكــيـر
فاالحزاب على الـساحة السـياسية في
الـغــالب تـفـكــيـرهــا كالسـيـكـي مـتـوقع
ويفتقد للمفـاجئة وتنقصه الدهشة او
ادهــاش اجلــمـــهــور اوالــنـــاخب عــلى
العكس من الـتيار الـصدري الذي عود
توقعة فاجئات غير ا اجلمهور على ا
ولــــــعل اخــــــر مـــــفــــــاجـــــئـــــاتـه قـــــرار
الصـدراالنـسحـاب من االنـتخـابات في
 2021/10/10 عـــــلـى الــــــرغم مـن انه
حشد جماهيره طيلة شهور للمشاركة
ـنصب باالنـتخـابات مـن اجل الظـفر 
رئـيس الـوزراء وبـكال احلـالـتـ ايدت
اجلمـاهيـر زعـيمـها دون ان نـسمع اي
اصـوات مـعـارضـة وهـنـا نـعـرف كـيف
يـفـكـر الـصـدريــون و تـفـكـيـرهم مـبـني
على الطاعـة طاعة الـقائد فـقط فقاعدة
ـراس مثل مـتمـردة مـنـدفـعـة صـعـبـة ا
قــــاعــــدة الــــتـــــيــــار الــــصــــدري الــــتي
نـاطق الشـعبـية ينـحدرمـعظـمهـا من ا
ـكن اقناعـها او ارضـائها الفقـيرة ال 
بـســهـولـة لــكن  الـصــدر مـنــحـته هـذه
القـواعد السـلطـة علـيهـا بقـدر يصعب
كن لـلصدر (بـگصـگوصة) تخيـله اذ 
اي قـطـعـة ورق صــغـيـرة يـكــتب فـيـهـا
قـرار مــا يــجـد طــريـقه لــلــتـنــفـيــذ بـ
ـا اتـبـاعـه وهـذا لم يــات من فـراغ وا
من سـبـبـ رئـيـسـ االول ان مـقـتدى
وريث ذلك الــرجل الـذي احــدث حتـوال
اجــتــمــاعــيــا شـــكل فــارقــة في تــاريخ
رجع الـشهـيد مـحمـد صادق العـراق ا
الـــصـــدر وهـــذا الـــعـــمق الـــتـــاريـــخي
بالنسبة للصدري اما السبب الثاني
يـتــمــثل بــشـعــور قـواعــد الــتـيــار بـان
مـقـتـدى الـصـدر يـعـطـيـهم مـا يـريـدون
والوحيد الذي يفهم تمردهم ويحتويه
ـــنح مـــراســهم ويــراعـي مــزاجـــهم و
ـنح الـصـعـب حـريـة الــتـحــدي الـذي 
هـذه اجلــمـاهـيــر مـا يــجـول بـخــلـدهـا
ويشـعرهـا بالـوصول الى الـقمـة وهذا
هو الـعـمق الـوجـداني الـعـاطـفي وهو
الــعـــمق االهم الن عـالقــة الـــصــدريــ
بـالــصـدر عالقــة وجــدانـيــة جتـعل من
ـســتـحــيل ان يــغـيـر اي الـصــعب او ا

منهما مكانه القائد او القاعدة.   

الـتــيــار الـصــدري الـكــتــلـة الــبـشــريـة
الـسـيــاسـيــة االكـبـر فـي الـعـراق وهي
الكـتـلة الـبـشـرية الـوحـيدة بـ الـكتل
الـبــشـريـة الــسـيــاسـيــة االخـرى الـتي
تتسع وتكـبر بتقـدم الزمن ويعود ذلك
الى شعـبيـة هذا الـتيـار ب الـيافـع
وصغـار الـسن من الذكـور واالنـاث ما
يـــجـــعل هـــؤالء خـــزين مـن االصــوات
ستـقبلية فضال عن انهم االنتخابية ا
قاعـدة جـمـاهـيريـة لن يـتـرددوا حلـظة
واحـدة في تـلـبـيـة اي دعـوى يـطـلـقـها
زعـيم الــتـيـار مــقـتـدى الــصـدر ووفـقـا
لــتـقــديــراتي فــان ال مــنـافس لــلــتــيـار
الــصـدري عــلى مــســتــوى الـشــعــبــيـة
ـــا قـــيــــاســـا بــــاالحـــزاب االخــــرى ر
ـــقــراطي بـــاســتـــثـــنــاء احلـــزب الـــد
الــكـردســتــاني الــذي ال يــشــتــرك مـعه

ناطق النفوذ .
اضية ترك خالل الثمانية عشر سنة ا
التـيـار الـصدري بـصـمـته في الـتاريخ
الـســيـاسي واالجــتـمـاعـي في الـعـراق
واخــذ تــاثــيــره يـــتــنــامى تــدريــجــيــا
بالـتـزامن مع الـتـغيـيـرات الـتي طرأت
على مسيـرته منذ سقـوط نظام صدام
عــام  2003 عـــنـــدمـــا تـــبـــنى خـــيـــار
(مقاومة) االمريكان كاول قوى شيعية
ذات مــــنــــهـج (ديــــني-ســـــيــــاســــيي-
اجتماعـي) وخالف بذلك  االغـلبية في
الـطـائــفـة الـتي كــانت الـقـوى االخـرى
ـمثـلـة لـهـا مـنـشغـلـة بـالـتـعـرف على ا
الــســلـطــة ومــد الــود مــعــهــا بــوجـود
اجلــيـوش االجــنــبــيــة الــتي اســقـطت
النـظـام في مـعركـة او عـمـليـة (حتـرير
الــعــراق) امــا عــامــة الــطــائــفــة الــذي
خـرجــوا من نــظــام حـكم اضــطــهـدهم
ـــوت كــانــوا يـــرون في قــتــال حــتى ا
نـهكة االمريـكان استـنزاف لـلطـائفـة ا
من حكم نظام الـبعث فيمـا كان التيار
الـصـدري يــتـعـامل مـعــهـا اي الـقـوات
االجـنــبــيـة كــجـيــوش مــحـتــلـة واجب
شـرعــا مــقـاتــلـتــهـا لـم يـتــرك الـتــيـار
وزعـــيـــمـه مـــقـــتـــدى الـــصـــدر خـــيـــار
قاومة) ولم يـتنازل عـنه في منهجه (ا
وادبـيــاته بـوصــفه من ركـائــز خـطـاب
الشـهيـد محـمد صـادق الصدر الـزعيم
الـروحي لـلـتـيـار لـكن مـقـتـدى الـصـدر
جنل الزعـيم الـراحل والـزعـيم احلالي
التـبـاع ابـيه في عـام  2005 بدأ اولى
ــرونـــة من خالل الــقــبــول خــطــوات ا
بـاالنـخـراط في الـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة
عنـدمـا شـارك بـاالنتـخـابـات النـيـابـية
بـشكـل رسمـي ودخولـه ضمـن حتالف
الـــقــــوى الـــشـــيـــعــــيـــة الـــذي خـــاض
االنـتـخــابـات حتت مــسـمى (االئـتالف
ـوحـد) وحـصل عـلى الـرقم الـعـراقي ا
( 555 ) لـــكـن الـــتـــيــــار ادار حـــمـــلـــة
عـزل عن االئتالف وكانت انتخـابية 
لـوحـاتـهم الــدعـائـيـة مـكــتـوب عـلـيـهـا
(الكتلـة الصدرية  555) حيث اراد ان
يـطـمـئن جـمـهــوره ونـاخـبـيه السـيـمـا
ـتــشـدد مــنـهم بــاسـتــقاللـيــته وعـدم ا
ذوبـانه في هــذا الـتـحــالف الـقـادم من
عـملـيـة سـيـاسـيـة اسس لـهـا (احملتل)
حــيث كــان الــصــدريــون في قــطــيــعـة
وعداء مـع العـمـلـيـة السـيـاسـية اال ان
اصــوات داخل الــتـــيــار كــانت تــدعــو
لـلـتــخـفــيف من حـدة هــذا اخلـطـاب و
فـتـح خـطــوط الــتـواصـل مع االحـزاب
ـشـهـد السـيـاسي على النـاشـطة في ا
االقل الـشـيـعـيــة مـنـهـا واالنـتـقـال الى
التغيـير من داخل العمـلية السـياسية
بـــاعــــتــــبـــارهــــا امـــر واقـع والبـــد من
الــتــعــامل مــعه اغــلب اصــحــاب هــذه
االصــوات انــتـهـى بــهم احلــال خـارج
التـيـار بخـصـومة او بـالـتراضي ومن
ب تـلك االصـوات عدنـان الـشحـماني
الـذي يــتـزعم حــالـيـا تــيـار رســالـيـون
وحـسن الــزركـاني واخـريـن لـكن كـان

تـركـيــز الـصــدر في تـلك الــفـتـرة
عــلى الــعــمل الــعــسـكــري ولم
يكن يريد ان ينشغل اتباعه
بـالـوظـائف عـلى حـسـاب
ــــقـــــاومــــة) حـــــسب (ا

تعبيرهم..
كـــــان عــــام 2005
حتـــــــــــــــــــــــــــــول
اســتــثـــنــائي
في مــســيـرة
الــــــتـــــــيــــــار
الــــــصـــــدري
الـســيــاســيـة
وهــو الـــعــام
الـــذي شـــهــد

اول تـــــمــــــثـــــيل
رسـمي لـلــصـدريـ

ــــان بــــعــــد في الـــــبــــر
مـحـاول غـيـر رسـمـيـة قام
بــهــا فــتـــاح الــشــيخ عــام
 2004 عــــنــــدمــــا خــــاض
االنـــتــــخـــابـــات كــــمـــرشح

صدري بقائـمة الكـفاءات وحصل على
ثالثـة مــقـاعـد وال تــعـود اهـمــيـة عـام
 2005بـالـنـســبـة لـلـصــدريـ بـسـبب
ـا كانت دخولـهم مـجـلس الـنـواب وا
بداية او اخلطوات االولى نحو العمل
ـؤســسـاتي ــكن تـســمـيـتـه بـا الـذي 
حــيث شــرع الــصـــدريــون بــتــاســيس
دوائـر صـنــاعـة الـقــرار وادارة الـعـمل
السـياسي والـفصل بـينه وبـ العمل
العـسـكري والـديـني بعـد ان كـان شبه
مـخـتلـط كمـا بـدأ الـتـيـار بـاسـتـقـطاب
الــــكــــفـــــاءات وذوي اخلــــبــــرة وان لم
يـكـونـوا من مــقـلـدي الـشـهــيـد مـحـمـد
صادق الـصدر كـمـا اسس الصـدريون
مــراكـــز دراســات مـن بــيـــنــهـــا مــركــز
الشـهـيدين الـصـدرين الذي كـان واحد
من اكبـر مراكـز الـدراسات في الـعراق
حـينـهـا وايـضـا اطـلقـوا اذاعـة الـعـهد
حتت اشـراف رجــال دين مـقــربـ من
مـقتـدى الـصـدر فـكـانت الى حـد كـبـير
تـمـثل االعالم الـرسـمي لـلـتـيـارومـنـها
يــتــلـــقى الــصــدريــون الـــتــوجــيــهــات
وبيـانـات زعـيمـهم  فـضال عن قـضـايا
اخـرى سـاهـمت وبـشـكل تـدريـجي في
بالغ فيه ب السيطرة على االندفاع ا
قواعـد الـصـدريـ ذلك االنـدفـاع الذي
يــــــؤدي الى الــــــفـــــوضـى في بــــــعض
االحيان كـانت خطوات الـتحول التي
انـطـلــقت عـام  2005 كـمــا ذكـرت هي
الــبــدايــة لــبــلــورة الــتــيــار الــصــدري
كتـنـظـيم او خط سيـاسي يـحـتاج الى
ه اذ ان هـذه اخلـطـوات وضـوح مـعــا
تمـكنت من ازاحـة االلـيات الـتي كانت
متبعة ذات الطبيعة االرجتالية تعتمد
الــلـجــان او الــهــيــئــات وتـتــداخل في
صالحـيـاتــهـا ويـغــلب عـلـيــهـا الـعـمل
االنساني رغم اختالف مسمياتها كما
يــهـــيــمن عــلـى مــفــاصــلـــهــا اجلــنــاح
الـعـسـكـري لـلتـيـار فـي الغـالـب لتـنـقل
ـرور االيـام واالســابـيع تـدريــجـيــا و
ـــهــام وادوار واالشــهـــر الى دوائـــر 
محددة وغير مـتداخلة  ادت الى احلد
من جــمــوح الــقــواعــد اجلــمــاهــيــريـة
وتـهــذيب ادائــهـا وتــوجـيه طــاقـاتــهـا
نـحـو اهداف الـتـيـار الـسـيـاسـيـة كـما
ظلت هـذه الـدوائـر تـخضع لـلـتـحديث
والــتــطــويــر واحلــذف واالســتــحـداث
حــسب احلــاجـــة وجتــاوبــا مع مــزاج
ــا يــلـبي الــقـاعــدة اجلــمــاهـيــريــة و
مــتـــطــلــبـــاتــهـــا حــتى وصل الـــتــيــار

الصدري الى ما هو عليه.
 —UO K  Í—«œô« qJON «

يـكــاد يـتــفق عـلــمـاء الــنـفس وعــلـمـاء
االجـتــمـاع ان الـقــيـادة البــد ان تـكـون
فـــرديــة كـــون الـــقـــيــادة اجلـــمـــاعـــيــة
شتـركة فان لم تكن فاشلة اوالقيادة ا
فانها هشة او ضعيفة والقائد تمنحه
السيطرة حق السلطة اوالعكس وهذا
ـيـز الـتـيـار الـصـدري عن الـقـوى مـا 
الــفــاعـلــة فـي الـســاحــة الــســيــاســيـة
الــعــراقــيـة وايــضــا في هــذا اجلــانب
ــقــراطي يــنــافــسه فــقط احلــزب الــد
الــكـــردســـتــاني اذ ان لـــكل مـن هــذين
الـفـريـقـ الـسـيـاسـيـ قـيـادة فـاعـلـة
ومسيطرة ولديهـا القدرة على التاثير
الواضح قد يعتـرض البعض ويطرح
هذا الـسـؤال ويـقـول ان هـنـاك احزاب
عراقـية زعامـتهـا فرديـة فلـماذا الـتيار
قـراطي الكردستاني الصدري او الد

مختلفان ?
ساجـيب حـينـهـا بنـعم واتـفق مع هذا
الـقــول لــكن زعــمـاء االحــزاب االخـرى
ـا هم بـدرجـة رئيس ليـسـوا قـادة وا
ـكن الي من هــؤالء الـروؤسـاء اذا ال 
عــلى احـــزابــهم ان يــنـــافس مــقــتــدى
الصدر في قدرته عـلى حتريك الشارع

وكذلك احلال مع مسعود البارزاني.
هذا احلديث هو مـقدمة لشـرح الهيكل
الـتـنــظـمي لــلـتـيــار الـقـائم عــلى مـبـدأ
الــقـائــد والــرمــز ومـنه تــتــفــرع دوائـر
واجـنـحـة الـتـيـار حـيث في اعـلى قـمـة
هــرمه تــوجــد قــيــادة لــهــا رمــزيــتــهــا
وتـــاثــيـــرهــا الـــفــعـــال بــجـــمــهـــورهــا
واوامـرهـا مـسـتـجــابـة ومـنـهـا تـصـدر
الــقــرارات احلـــاســمــة في الـــقــضــايــا

قتدى الصدر. صيرية ومتمثلة  ا
ــرتـبــة الـثــانـيــة في الـهــيـكل يـاتي بــا
ـكــتب اخلـاص الـتــنـطــيـمي لــلـتــيـار ا
ويتراسه محمود اجلياشي ومنه تدار
معظم شؤون التيار باستثناء اجلانب
كـتب اخلاصـة هو اشبه العسـكري وا
باالمانة العـامة جمللس الوزراء اال انه
اجلهة التنفيذية داخل التيار ويشرف
ـكـتب اخلــاص عـلى مـديــري مـكـاتب ا
ـستشارين الشهيـد في احملافظات  وا
ـختـلف اخـتـصـاصـاتـهم وترتـبط به
الهيئة السياسيـة للتيار  وهيئة تراث
الــشــهــيــد الــصــدر وادارة مــرقــده في
الـنــجف االشـرف كــمـايــتـبع لــلـمــكـتب
اخلـــاص مــكـــتب الـــشـــهــيـــد الـــصــدر
ـتـعلق بـالـقـضـايا ـفهـومه الـديـني ا
الشرعية وفتاوى الشهيد الصدر ومن
ـشورة ـكـتب اخلـاص تـقـد ا مـهام ا
للصدر اضافة الى ادارة شؤون التيار
الـسـيـاسـيـة والــديـنـيـة واالجـتـمـاعـيـة

الية . وا
WO UO « W ON «

وهي الــغــرفـــة اخملــتــصــة بــالــشــؤون
الـسـيــاسـيـة الـبــحـتـة واخـتــصـاصـهـا
االشراف عـلى الكـتلـة النـيابـية لـلتـيار
ثلي في الـسلطة الـتنفـيذية وكذلك و
الــعالقـــات احلــزبـــيــة والـــعالقــات مع
الـسـلـطـات الـثـالث ويـتـراسـهـا نـصـار
الـربـيــعي الـنـائب والــوزيـر الـسـابق 
للـهيـئة الـسيـاسيـة احلريـة التـامة في
كتب لف بـالتـنسـيق مع ا ادارة هذا ا
اخلـاص وتـعـود الــهـيـئـة الــسـيـاسـيـة
ـفـصـلـيـة مـثل لـلـصـدر في الـقـضـايـا ا
ـــرشح ـــوقف من ا الـــتـــحـــالـــفـــات وا
ـثال اما لرئاسـة الوزراء علـى سبيل ا
ناصب ان او ا رشح للبر اختيار ا
الـتـنـفيـذيـة فـغـالـبـا مـا تـشـكل الـهـيـئة
رشح جلان مؤقتـة للمـفاضلة بـ ا

وحتـــــديــــد االفـــــضل
منـهم واتـخـاذ الـقرار
ه للمكتب بهم وتقد
اخلـاص لـلــمـصـادقـة

عليه.
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وهو الـغرفـة الـدينـية
في الهيكل التنظيمي
لـــلـــتـــيـــار الـــصــدري
ويــشــرف عـــلى مــلف
صـالة اجلـــــــمـــــــعــــــة
وائـمــتــهـا فــضال عن
الـقـضــايـا الـشــرعـيـة
ــــــكــــــتب ويــــــديــــــر ا
الــــدكـــــتــــور حـــــلــــيم
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لدى الـتـيار الـصدري
ماكنـة انتخـابية اكاد
اجـزم بـانـهـا االفـضل
في الـعــراق ويـشـرف
عـــــلـــــيـــــهـــــا ولـــــيـــــد
ـــــاوي وهي الـــــكــــر
االخـــرى مـــرتــــبـــطـــة

ــتـابـع لــنـتــائج ــكــتب اخلــاص وا بــا
االنتـخابـات منذ  2005 صعـودا يجد
وتير االصـوات بتـصاعد مـستـمر لدى
الصدريـ ومقـاعدهم الـنيابـية تـشهد
زيادة بعد كل انـتخابات وقـد يعترض
الـبـعض ويـقــول انـني سـبق وقـلت ان
جـمــهـور الـتــيـار بــتـصـاعــد بـاعــتـبـار
جمـهور مـن صغـار السن وكـلـما تـقدم
الـزمن دخـل هـؤالء الــسن الـقــانـونــيـة
وزاد عـدد ناخـبي الـتـيـار وهـذا ايـضا
صـحـيـح لـو كـان قــانـون االنـتــخـابـات
بـالـعـراق قـانـون مـثـالي ولـكن قـوانـ
االنـــتـــخـــابـــات في الـــعـــراق قـــوانـــ
ـاوي وفـريـقـه يـجـيـد مـلـغــومـة الـكــر
الــــســـيــــر في حـــقــــول االلـــغــــام هـــذه
ويـصـيـغــون قـوائم انـتــخـابـيـة حتـول
دون فــقـــدان الــصـــدريــ الصـــواتــهم
نـافس كـما يحصل مع لصالح ا

غيرهم .
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لــهــذا الــغــرض وكـون
الــــتــــظــــاهـــرات ال
تــقــتـصــر عــلى
الـصــدريـ في
اغـلب االحــيـان
ـا تــشــتـرك وا
بـــــــهـــــــا قـــــــوى
ســــــيــــــاســــــيـــــة
ومـــــنـــــظـــــمـــــات
مــجـــتــمـع مــدني
وتــــنــــظــــيــــمـــات
طالبــــــيــــــة اسس
الـصـدريـون جلـنة
مــشـــتـــركـــة تــضم
رفـاقــهم بــســاحـات
الــتـظــاهــر واســمــهـا
جلــنــة االحــتــجــاجــات
الـشـعـبيـة تـضم اعـضـاء من
مختلف قوى التظاهر ومن جانب
ــكـتب الـتــيــار فـهـي مـرتــبــطـة بــا

اخلاص.
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سببان رئيسيان وراء شهرة التيار
بـكرة الصـدري احمللـيـة والدولـيـة ا
ومـنذ االيـام االولى لـسـقـوط الـنـظام
اصــبـح له صـــدى في االعالم
الـــــــــــــدولـي االول انـه
امـتـداد لـلـشـهـيد

مقتدى الصدر

استعراض عسكري لسرايا السالم 

جانب من تظاهرات انصار التيار الصدري
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مدرسة الباوهاس أسسها والتر غروبيوس

ـؤلف هـنـا الى الى يــومـنـا هـذا. ويـشـيـر ا
نـقـطة جـوهـريـة مهـمـة البد من مـنـاقشـتـها
والـوقـوف عـلـيـهـا بوصـفـهـا تـمـثل مـرحـلة
مــهـمـة من الـتـوقـف والـتـأمل اذ يـقـول في
ــكن ان نـرصـده من ذلـك (ان تـاريخ الـفن 
زوايــا عــدة فــتــطــور االســلــوب (سـتــايل)
يـفـضي الى التـفـكيـر في الـشكل بـنـاءً على
الـفـتـرة الـتـاريـخـية والـثـقـافـيـة لـلـمـجـتمع
واالكـتشافات الفنية ان الناحية الوظيفية
ــنــتج تــكــشف عـن الـنــواحي لــلــشيء او ا
االبــداعـيـة في الــتـصـمــيم وعن مـبــدعـيـهـا
وشــروط اســتــخــدامــهــا. كــمــا ان حتــلــيل
الــتـصــمـيم يـســاعـد عــلى الـرؤيــة وبـشـكل
واضح لـــلـــبــنـــاء الــتـــركــيـــبي والـــفــراغي
قياس) اما النواحي واحلـركي للموديل (ا
الـوظيفيـة والسحريـة والتواصلـية للشيء

فتفسر دوره االجتماعي والثقافي). 
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يستعرض بعدها الباحث في تسلسل جاء
مــتـسـقـاً مع عـمــلـيـة بـحث تــتـوالى بـشـكل
مــنــطـقـي وتـتــابــعي مــعـرجــاً عــلى تــطـور
الــتـــصــمــيم عــبـــر الــعــصــور مع حتــوالت
الــتـقـانـات واالدوات واخلـامــات اخملـتـلـفـة
التي رافقت حركة التطور الفكري والتقني
ـــؤلف الى ان ومع ي اذ يـــشـــيـــر ا الـــعـــا
بــدايــات الــثــورة الـصــنــاعــيــة في الــغـرب
اصـبـحت هنـاك حتـوالت هائـلـة في عـملـية
الــتـصـمـيـم من حـيث االنـتــاج والـتـسـويق
واالنـــتـــشـــار من خـالل تـــطـــور االجـــهــزة
والــتـقـنـيـات االنـتـاجــيـة الـتي اسـهـمت
بـــشــــكل كـــبــــيـــر وفـــاعـل في تـــطـــور
خـتلف انـواعه وفنونه الـتصـميم 
الـــتي تــخــدم اجملــتـــمع وتــلــبي
احـتياجاته اليـومية واشباع
رغـبـاته فـي اقـتـنـاء اجلـديد
وتــطــور احلـيــاة الــيـومــيـة
وهــذا مــا يــنــعــكس اخــيـراً
ي. بـتحـوالت االقتصـاد العا
ـؤلـف عـلى ان وهــنــا يــؤكــد ا
الـتـصـمـيم واالبـداع يـشـتـركـان
بـأشيـاء ونتـاجات كـثيـرة  جداً
ـيـدان ـهم هــو هـذا ا والــشيء ا
الـذي يكـمن في اسـلوب صـناعة
او انـــتــاج الـــتــصــمـــيم من خالل
تـشكيله وقـولبته من عناصـر مهمة قد
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هندسـ العراقية في القاضي الـعراقي تضيـفه جمعيـة ا
قـبل بنـدوة ثقـافية الـساعـة السـادسة من مـساء السـبت ا
عنوانها(متى يستع القاضي ياحكام الفقه االسالمي -

وذجا). رأة  ا
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الــصـــحـــفي الـــعـــراقي يـــتــمـــاثل
وقد للـشفاء من االصابـة بكورونا
تلـقى امـنيـات االوساط االعالمـية
بـالـصـحـة والــعـافـيـة مع الـسـيـدة
ــصــابــة بــالــفــايـروس عــقــيــلــته ا

ايضا.
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الــقـاص االردنـي ادار اجلـلــسـة الــتي اقـامــهـا فــرع اربـد
بــرابـطــة الــكـتــاب األردنــيـ بــالـتــعــاون مع مـلــتــقى إربـد

الثقافي لالحتفاء بتجربة الشاعر نضال القاسم.
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وت في مديـنة الـشطرة الشاعـر والكـاتب العـراقي غيبـه ا
ونعته االوساط اثر مـضاعفات اصـابته بفـايروس كورونـا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. الثقافية 
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مثـلة السورية  قالت أنـها سعيدة بالـوقوف أمام كاميرا ا
اخملـرج بــاسل اخلـطــيب لـتــصـويــر مـشـاهــدهـا في فــيـلم
(احلكـيم) من خالل جتسيدها شخصية شمس وهي ابنة

احلكيم الذي يجسده الفنان دريد حلام.
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ــمـثـلــة الـعـراقــيـة تـلـقـت تـعـازي االوســاط الـفـنــيـة لـوفـاة ا
اضي  سـائلـ الله تـعالى ان يـسكنه شـقيـقهـا االثنـ ا

فسيح جناته.
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أسـتـضـاف قـصـر الــثـقـافـة في مـديـنـة اخملـرج الــسـوري 
الـسـويـداء مـؤتـمـراً صـحـفـيـاً لإلعالن عن إطالق عـروض

فيلمه الروائي (الفزعة 25) الذي هو من اخراجه.
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اجـستـير طـالب الدراسـات الـعلـيا الـعراقي نـال شهـادة ا
ـسـرحـيـة بـكـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيلـة في من قـسم الـفـنـون ا
ـعـاجلـات الـدرامـيـة ـعـنــونـة(ا جـامـعــة بـابل عن رسـالـته ا

سرحي العراقي). لشخصية االسكافي في النص ا
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الفنانه آمال ياس أصيبت
بفايروس كورونا وترقد االن في
وقد أحد مستشفيات اربيل
استنفدت ما لديها من رصيد
وراتبها التقاعدي  349 الف
.! ديناراً
وبحكم الصداقة التي تربطني باالخ
والن األخ الكاظمي مشرق عباس
في امريكا فقد أتصلت به هاتفيا
وكان مغلقا فكتبت له رسالة على
ساعدتها ولم أحصل يله انتخيه  ا
االمر الذي اضطرني على جواب
لنشرها بالفيسبوك لتصل إليه أو
يوصلها أحدكم له مشكوراً.
اعلم أن عزة نفس امال سوف ال
ا فعلت.. لكن إنقاذ حياتها تقبل 
عندي اهم.عذرا امال..وسترين ما
سيفعله محبوك.

ذلك من مــديـنــة اربــيل مــديـر شــعـبــة الــعالقـات
واالعالم في الدار جيان عقراوي وقالت (انه 
تـوجـيـه الـدعـوات الى وزيــر الـثـقـافــة في اقـلـيم
ؤسـسات كردسـتـان وعدد من الـشـخصـيـات  وا
ـهـرجان) الـثقـافـيـة واألدبيـة فـيـهـا  حلضـور  ا
مـشــيـرة الـى ان (فـريق عــمل الـدار هــيـأ جــمـيع

هرجان). ستلزمات اخلاصة بإقامة ا ا
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تــقــيم  دار الــثـقــافــة والــنــشـر الــكُــرديــة الــيـوم
اخلـمـيس مـهـرجــان الـشـعـر الـكـردي  في أربـيل
وحتت شعار (الـشعر الـكوردي سمـفونية احلب
شاركة نخبة من واحلياة في ربوع كردستان) 
الشعراء الـكرد والذي يتـخلله حـفل فني حتييه
مجـمـوعة مـن الفـنـان الـعـرب والكـورد .اعـلنت

يـة أريانا { لوس اجنـلوس - وكـاالت - نشرت الـنجـمة العـا
غـرانــدي صـورة لـهـا مـن كـوالـيس اإلعالن اجلـديــد لـبـرنـامج
واهـب الشـهـيـر )ذا فـويس)  الـذي سـتـشـارك به في جلـنة ا
ية هذه الصورة بشكل التـحكيم وقد تناقلت الصحافة العا
يزة كعادتها.وكانت غراندي كبـير وبدت غراندي متألقة و
نـصة لـلعالج الـنفـسي اسمـها (بـتر قد قـررت أن تشـارك 
هـــلـب) وتـــقــــدم مـــبــــلغ مــــلـــيــــون دوالر كــــنـــفــــقـــات عالج
مجـاني.وقالت في صـفحتـها اخلـاصة على مـوقع التواصل
االجـتـمـاعي: (مـتـحـمـسـة ألقـدم مـلـيـون دوالر لعـالج نفـسي

مـجــانـي مع قــنــاعـتـي أن الــعالج ال يــجب أن يــقــتــصـر عــلى
ا يجب أن يتوفـر للجميع وأريد أن أشجع يـسورين فقط ا ا
من هم بـحـاجـة لـلـمــسـاعـدة أن يـطـلـبـوهـا وأن يـتـخـلـصـوا من
احلــكم عــلى أنــفــســهم وأن يــســتــفــيــدوا من هــذه الــفــرصـة
ويحـصلوا على مساعدة من متخصص لعالج نفسي مجاني
لـشـهـر واحــد. وبـعـدهـا اخلـيـار لـهم بـإكـمـال الـعالج وآمل أن
ا يـسـتحق اجلـهد تكـون بدايـة مـفيـدة. الشـفـاء ليس سـهالً ا

والوقت).

بـــإمــكــانـك االســتــفـــادة من الــتـــأثــيــر اإليـــجــابي في 
نشاطات ترفيهية.رقم احلظ.9
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بــانـتــظـارك مــشـروع يـجــعـلـك األقـوى واألشــد نـفـوذاً
واألكثر قدرة على االختيار 
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تـــكــثـــر أحالمك وتـــســعـى إلى حتــقـــيق الـــكــثـــيــر من
الطموحات.رقم احلظ .2
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حب مفاجئ ولـقاءات رومانسية مـتعدّدة كن صريحاً
مع الشريك.
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ال تتجـادل كثيراً مع احلبـيب لئال يبتـعد عنك وتصبح
. وحيداً
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ـــواضــيع  عـــلــيـك احلــذر في الـــتـــطــرّق إلى بـــعض ا
احلساسة مع الشريك.
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خــفف عن نـفــسك وانـطــلق في رحـلــة تـرفــيـهــيـة.يـوم 
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

ـبـادرات واحـتـضن تـنـوع الـفـرص الـذي ينـتج تـقـبل ا
عن ذلك.رقم احلظ.3
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احــرص عــلى أن تــقــابل الــود بـنــفس الــقــدر وسـوف
تكسب أصدقاء العمر.
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سوف حترز تـقدم غير متـوقع وستخطو خـطوة كبيرة
بتجاه الهدف.

Ë«b «

قد يحـالفك احلظ وتلـتقي بشـريك حياتك. والـكل يبدو
منجذبًا إليك.
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قــد تــنـقــلب األمــور ضــدك وجتـد نــفــسك عــاجـزاً عن
حتمّل ردات الفعل.
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اكــــتب مــــرادفــــات ومـــعــــاني
شـتركة الكلـمات الـرباعيـة وا
فـيما بينهـا بحيث تسير وفق
اجتـاه الـسـهم. اجـمع حـروف
طلوبة الدوائر واقرأ الكلمة ا
ـثل مـصري  8 حروف من )
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اسامي جميع اوالدي بحرف الس : سميح ; سماح ; سامر ; ثم سالي .

والـس له طاقة خـاصة ومن يبتـديء  اسمه بهذا احلـرف :   يكون  صاحبه من
النوع الذي يعتمد على ذاته.

شـخصية تـنجح في احلب تستـرعي انتبـاه اآلخرين هادئة ولـكنّها تـبحث دائماً
عن البدايات اجلديدة ...

نفي فيـخصّصه لالستقبال ثبت دون ا ـضارع ا والـس  حرف يسبق الفعل ا
سـتقبل الـبعـيد .بسم الـله الرحمن ـستقـبل القـريب وقد يدلّ عـلى ا فـيدلّ على ا
ذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ مِيعُ الْعَلِـيمُ) - (سَنَجْزِي الـَّ الـرحيم (فَسَيَـكْفِيكَـهُمُ اللهُ وَهُوَ السـَّ

ستقبل البعيد...  ) .دلّت الس على ا ءَايَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ
اجـمل ماغـنت فيـروز :سنـرجع خبـرني الـعنـدليب.. غـداة التـقيـنا عـلى منـحنى ..

اتزل ..هناك تعيش باشعارنا . بان البالبل 
في اغـنية مـحمد سـلمان (يـاست قديش السـاعة?) س سـؤال ..جيم الجواب ..
هي لن تـرد لـكن هـناك تـبـرير افـتـراضي .. لـوحامـل ساعـة مـاسألك ... ان ردت
سـيكـون أخـذ وعـطاء ورد وبـدل هـو يـبرر لـهـا : مش قصـدي عـرقل خـطواتك وال
وعـد الزم يـتـراعـة ... ياست اعـرف يـوم مالقـاتك ; في عـندي مـوعـد وحـيـاتك وا

قديش الساعة ?
 تـذكرت نكته : قـال له : (عمي بيش سـاعتك ?) رد علـيه (ساعتك اوسع من ع
الـسبع ..انت ناوي تبيع وياي مـيانه وتصير صديقي واعـزمك للبيت وحتب بنتي
وبعدين تطلب يدها : وانا ما عندي استعداد ازوج بنتي لواحد ماالبس ساعة ).
ــايـسـتــقـبل من الــزمـان االفـتــراضي  فـيـه احـتـمــاالت لـسـيــنـاريـو  ســ سـوف 
سـيحصل وفق تـوقعات وتـنبـؤات .. يجمـلها صـباح عـدوان من اوترخت بهـولندا
صـيـر ما فـتقـودني الـبوصـلة الى شيء عـلى النـحو الـتـالي : ( غالـبـا ما اخـطط 
غـامض .. يتفـلت البطل مـني فيـقرر مصـيره بنـفسه .. اقول له سـيكون مـصيرك
كـذا فالشيء محتم ; فالنتيـجة على الورق هي غير مـا قررت بسبب مايخطط  له
الـوعي اجملرد هو احلافظة احلية للـثقافة والتجربة االقل عـمقا ; بينما الالشعور
ـقـبـرة الـعـظـمى لـلـتـراث الـفـكري هـو الـقبـو الـذي تـتـحـنط فـيه ماليـ االفـكـار وا

للشخصية ).
يـكتب صـباح عـطوان مـئـات االعمـال دون تخـطيط مـسـبق . يكـتب لي من  منـفاه
نـخفضة  : (انـطلق من نقاط الادري االخـتياري السـعيد والبـعيد في االراضي ا
مـاهي والى ايـن سـتـقــودني فـتـأتي االحــداث غـريـبــة عـلي..وعــلى وعـيي ..وحـ
تـعـرض عـلى الـشـاشـة .. اقـول مـنــدهـشـا : مـعـقـول انـا فـكـرت هـكـذا)?! تـداخل
ـتكاسل ذهـاني وفعل انعـكاسي لقـشرة الـدماغ وغيـبوبة احلـلم واحللم الواعي ا

...!  كأن احدا يهتف  بي افعل كذا اقتله..حرره ... التدعهما يلتقيان !
ـطابع  يـبصق عـلى الـنص  على االفـعال الـتـافهـة ويتـرك دمـوعه  تخـتلط بـحـبر ا
..حـصل هـذا في مـسـلـسل  (سـيـدة الـرجـال) اثـنـاء عـقـوق االبـنـاء ووحـشـة االم

وعزلتها ..فعال انت التبكي  على تمثال من عج صنعته يداك !
ـوذج من الـرسالـة الـسـينـيـة من مقـامـات احلـريري : الـسـيد سـ سوف هـذا إ

الـــنــفــيس ســيــد الـــرؤســاء ســيف الــسالطـــ حُــرست نــفــسه ..)
واسـتَنارت شمسه .. واتّسقَ أُنـسه .. وبَسَقَ غَرسُه استِمالةَ

اجلليس ..
ا  يستقبل من الزمان )  عـرض علي صداقته االفتراضية (
ثم طــلـب مــني ان اتــواصـل مــعه عــلـى اخلــاص .. كــتب لي

دون تردد : كليتي اتعبتني ...هل تتتبرع لي  بكليتك !

عمان
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(صـنع في الـتـصمـيم) كـتـاب مهم لـلـباحث
ي راقي جنم الـدين يـتـعـرض فـيه االكــاد
الى جــمـلـة قـضــايـا وامـور مـهــمـة تـرتـبط
ــهـنـيـة الـعــمل الـتـصـمـيــمي بـشـكل عـام

والـــــــتــــــصــــــمـــــــيم
الـــكـــرافـــيـــكي

بــــشـــكل

ؤلف مـنذ الصفحات خـاص. اذ يقدم لنا ا
االولى فـي هـذا الـكــتـاب تـعــريـفــا مـفـصالً
ـفهوم الـتصمـيم وماذا تعـني هذه الـكلمة
ـتـلـقي من دالالت مـخـتـلـفـة احـيـانـا عـنـد ا
والــبـاحث الـذي قـد يــعـدهـا تـخــطـيـطـا او
رسـمـاً هـنـدسـياً وغـيـرهـا من االشـكـالـيات
صطلح الـتي ترتبط بفهم اللغـة وتنوعها 
ـصـمم الــتـصـمـيم فـضالً عن مــصـطـلح ا
ويـشـير الى ان اول ظـهـور لكـلـمة تـصـميم
ــعــمـــاري (الــبــرتي) في جــاء فـي كــتــاب ا
وسـوم (في فن ـبـكـر وا عـصـر الـنـهـضـة ا
الــبــنـاء) الــذي صــدر عـام 1452م. وهــنـا
يــأتـي اجلــدل احلــاصل فــعال في وصف
صمم او ان تكون التسمية ـعماري با ا
لـكـليـهـمـا معـا وقـد  استـعـراض مهم
لـــتـــداولــيـــة هـــذه الــتـــســـمــيـــة او هــذا
ــصـطــلح في الـفــكـر الــغـربي بــوصـفه ا
ـيـا الى ــؤسس لـذلك حــتى تـداوله عــا ا
يـومـنـا هـذا. فـضالً عن دراسـة مـهـمة في
عـرفية ـتنوع في خـلجـاته ا هـذا الكـتاب ا
صطلح نحو سبر ـنتقلة من التعريف با ا
ـهـمة اغـوار تـاريخ الـتـصمـيم وحتـوالته ا
ي احلـــديث والـــقـــاء فـي الـــتـــاريخ الـــعـــا
الـضوء على اهم تلك احملـطات احلضارية
ـهـمـة الـتي اسـهـمت في تـطـوره وحتوله ا

يــصــعب تـشــكــيـلــهـا احــيــانـا اال بــوجـود
االجـهـزة واآلالت اخملتـلـفة من اجل ايـجاد
الــشــكـل اجلــديــد او الــتــصــمــيم اجلــديــد
ـواصفاته الـتي جتعل منه وسطـاً مثيراً
لالنتباه في اجملتمع وهذا ما ينطبق عليه
ـنـتـجـات الـصـنـاعـيـة اخملـتـلـفة تـصـمـيم ا
ط والســيـمـا تــلك الـتي تــرتـبط بــتـطـور 
حـياة االنسان الـيومية وتطـويرها. ويب
ــؤلف في مـحـصـلـة ذلك اسـتـنـتـاجـاً لـنـا ا
مـهماً يـشير فيه الـى ان الثورة الصـناعية
مـــهـــدت الى ظـــهـــور نـــظــريـــات في الـــفن
وذج الـصـنـاعي وظـهـور مـا يـعـرف بـاأل

الــعـام او االســاسي(سـتــادرد)  والـتي 
تــصـنـيف الــتـصـمــيم عـلى اســاسـهـا الى:
الـتـصمـيم الـصنـاعي والـتصـميـم البـيئي
ـوضـة وتــصـمـيم وتــصـمـيـم االلـبـســة وا
ـعلـومـات اما الـتصـميم الـكرافـيكي فـقد ا
ـعــلــومـات بــحـسب عــد ضــمن تـصــمــيم ا
ــؤلف. ان احلـاجـة الـرئــيـسـة الـيـوم الى ا
تسويق وانتشار التصميم هي بالتأكيد ال
ـكن ان يكـتب لهـا النجـاح بدون صـناعة
مــبـتـكـرة تـنـحــو مـنـحى اجلـدة واالصـالـة
ـتــلـكه ــرونـة من خـالل مـا  والــطالقـة وا
الـتصميم من مـقومات تمـكنه من االنتشار
ؤلف والـتـأثيـر والتـداول وهـنا يـتطـرق ا
وضوع الـى جانب مهم وحيـوي في هذا ا
وهـــو دور الـــتــصـــمـــيم الـــتـــجــاري الـــتي
يــتـعــرض فـيــهـا الــتــصـمــيم الى اخـتــبـار
حــقــيــقي في الــســوق من خالل تــقــنــيـات
االظــهـار والـصــنـاعـة واالنــتـاج فـضالً عن
دور عـملـية الـتصـنيع واالنـتاج وتـقنـياته

وتـأثـيـر ذلك في مـخـتلـف فنـون الـتـصـميم
ـعــمـاري والــداخـلي ومــنـهــا الـتــصـمــيم ا

والصناعي وغيرها. 
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ـؤلف الى اسـتــعـراض مـهم كــمـا تـطــرق ا
ـهمة التي لـلمدارس واالجتـاهات الفـنية ا
ي بدأً من ادت الى تـطـور الـتـصمـيم الـعـا
حـركـة الفن احلـديث التي تـعد في اطـارها
الـعـام اســلـوبـاً زخـرفـيـاً تـزيـنـيـاً ظـهـر في
أوروبـا الـغربـيـة في عام 1890م وانـتـشر
ـتحدة االمريكية فـيما بعد الى الواليات ا
رحـلة (شيريه) وكـان من اهم فنانـي تلك ا
ـلـصق فـضالً الـذي اسـهم في تـطـور فن ا
عن مــدرسـة الــبـاوهــاوس  الـتي اســسـهـا
انـي (والتـر غـروبـيوس) في ـعـمـاري اال ا
ـاضي وضمت الـعديد من بـدايات الـقرن ا
الــفـنــانـ مــنـهم بــول كـلي وكــانـدنــسـكي
وســيـوفــور وغــيـرهم  الــتي اســهـمت في
تـطـور الــتـصـمـيم بـشـكل عـام والـتـصـمـيم
ـعـماري والـصنـاعي واجلرافـيكي بـشكل ا
ــؤلف الـى مـدارس خــاص. كــمــا تــطــرق ا
فــنـيـة عـدة مــنـهـا حـركــة دي سـتـايل وهي
االسـلوبـية الـهولـنديـة واالرت ديكـو التي
ــوضـة في الــتـصـمــيم الـداخـلي تــعـنى بـا
والـعـمـارة ومدرسـة أولم لـلتـصـمـيم التي
اهـتـمت بـالـتـصـمـيم الـصـنـاعـي وصـنـاعة

االفالم.
ــؤلف من وفـي اســتــنــتــاج مــهم وضــعه ا
ـــهــمـــة هـــذه يــقـــول فــيه خـالل دراســته ا
(يـــرتــبط الـــتــصـــمــيـم ارتــبـــاطــاً وثـــيــقــاً
بـــالـــتــكـــنـــولـــوجـــيــا اذ كـــلـــمـــا تــقـــدمت

الـتكـنولـوجيـا الى االمام يـتقـدم التـصميم
بـقـفزات سـريـعة ان تـطور الـكـتب يوضح
ذلك فـــقــبـل ظــهـــور الــطـــبــاعـــة كــانت كل
ل مـخطوطة يجب ان تكتب باليد بشكل 
وتــتـطــلب رسـومــاً تـوضــيـحــيـة مــفـصــلـة
مـرسـومة بـاليـد). ويتـطرق الـباحث ايـضا
الى مـــجـــاالت كـــثــيـــرة وواســـعــة مـــنـــهــا
الـفوتوغراف والتصـميم الرقمي التي تعد
من اهم وسائل تطور التصميم الكرافيكي
ـعـاصر ولـعل من اهم احملـطـات في هذا ا
ــؤلف الــكــتــاب هـــو مــا اصــطــلح عــلــيه ا
بـتـصــمـيم الـثـقـافـة وهـو مـصـطـلح جـديـر
بـاالهتمام والبحث والدراسة وهنا يطرح
ـــنــاقـــشــة تــلـك الــعالقــة تـــســاؤالت عــدة 
تـغيـرة احيـانا مـا ب ـهمـة وا اجلـدليـة ا
الــثـقــافـة من جــهـة والــتـصــمـيم مـن جـهـة
اخـرى والسـيـما ان الـتـصـميم هـو اعـطاء
شــكل لـلـثــقـافــة كـتـعــبـيـر مــجـازي مـوفق
عـلومات ودقـيق للـمؤلف. الكـتاب غـني با
ــهـمـة في مـيــدان الـتـصـمــيم بـشـكل عـام ا
والـتصـميم الـكرافـيكي بـشكـل خاص وهو
جــديــر بــالــقـراءة والــدراســة واالهــتــمـام.
ـقدمة متـميزة لألستـاذ الدكتور رياض و
مـوسى سـكـران عـرض فـيـهـا سـكـران اهم
همـة في الكـتاب ووصفه بـالقول الـنقـاط ا
(ان الـكاتب يتمـاهى مع هواجس االنفتاح
الــتـسـلــسـلي لــتـطـور الــتـصـمــيم وبالغـة
ــفـردات واخلــامـات والــتـكــويـنــات الـتي ا
ي). نشر صمم العا تـمثل جوهر خطاب ا
هـــذا الـــكـــتــــاب في دار ســـطـــور وبـــلـــغت
صفحاته 283صفحة من القطع الصغير. راقي جنم الدين

ســافــاج مـع بــنــديــكت كــومــبــربــاتش
وكـيـرسـ دانـست. كـذلك تـطمـح ثالثة
أفالم فــرنـسـيــة لـلـفـوز بــجـائـزة األسـد
الـذهبي هي أن أوتر موند (عالم آخر)
لـســتـيـفـان بـريـزيه مع فـنـسـان النـدون
وسـاندرين كيـبرالن وإيلـوزيون بيردو
(أوهـام ضــائـعـة) لـكـزافـيـيه جـيـانـولي
ولـيفـنمـان (احلدث) ألودري ديـوان.كما
ــنــافــســة خــمــســة أفالم يــشــارك في ا
إيـطـالـيـة وهـو عـدد غـيـر مـسـبـوق في

هرجان. ا
ــنـافـسـة كــذلك تـضم قـائــمـة األعـمـال ا
أفالمـا أخـرى بـينـهـا مـونالـيـزا أند ذي
بالد مـون لألمريكية آنا ليلي أميربور
وذي لــوست دوتــر لألمــيــركــيــة مـاغي
جــــيـــــلــــنــــهــــال وأون ذي جــــوب: ذي

ميسينغ  8 للفيليبيني إريك ماتي.
وسـيكون للسـينما األمريكـية الالتينية
حــــضـــور قـــوي أيــــضـــا عــــبـــر فــــيـــلم
كـومـبيـتـينـثـيا أوفـيثـيـال لألرجنـتـيني
غـاسـتون دوبـرات مع بيـنـيلـوبي كروز
وأنــطـونــيــو بـانــديـراس وصــنـدواون

{ رومـــا-(أ ف ب) - يـــشـــارك اخملـــرج
ـودوفـار مـع أحدث اإلسـبـاني بـيـدرو أ
أفـالمـه (مــــــــادريـس بــــــــارالـــــــــيالس)
والـنيـوزيلـندية جـ كامـبيون مع (ذي
ــــســــابــــقـــة بــــاور أوف ذي دوغ) في ا
الـرسـمـيـة لـلـدورة الثـامـنـة والـسـبـع
ـهـرجـان الـبـنـدقـيـة الـسـيـنمـائي الـتي
تـــقــام بــ األول من أيــلــول واحلــادي
ــنـظــمـون عــشـر مــنه عــلى مـا أعــلن ا
ــهـرجــان مع فــيـلم .ويُــفــتـتح ا االثــنـ
ـودوفـار من بـطولـة بـيـنيـلـوبي كروز أ

ا.  وروسي دي با
وكـــان اخملـــرج اإلســـبــانـي الــبـــالغ 71
عـامـا قـد نـال عام  2019 جـائـزة األسـد
الــذهــبي عـن مـجــمـل مـســيــرته. كــذلك
تـعـود جـ كـامـبـيـون احلـائـزة جـائزة
الـسعـفة الـذهبـية في مـهرجـان كان مع
ذي بــيـانـو سـنـة 1993  إلـى الـسـيـنـمـا
ألول مـــرة مـــنــذ  2009 بـــفــيـــلم روائي
قرر طرحه على نتفليكس. طويل من ا
وهــذا الـفـيـلـم بـعـنـوان (ذي بـاور أوف
ذي دوغ) مــقـتـبس من كـتـاب لـتـومـاس

لـلفـنزويلي لـورينـزو فيغـاس. ويترأس
الـــكــوري اجلــنـــوبي بــونـغ جــون-هــو
مـخرج فيلم بـاراسايت جلنة الـتحكيم

لــلـمـكـسـيــكي مـيـشـال فــرانـكـو مع تـيم
روث وشـارلــوت غـيـنـزبـور وسـبـنـسـر
لـــلــتـــشـــيــلي بـــابـــلــو الرين وال كـــاخــا

ــمــثــلـة الــتي تــضم بــ أعــضــائـهــا ا
الـفرنـسيـة فيرجـيني إيـفيـرا واخملرجة

الصينية كلويه جاو.
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ـديـنة لـكـونـهـا تـعد والـثـقـافي له اهـمـية كـبـيـرة في ا
حاضنة للمبدع في الشأن الفني والثقافي).

ـــعــهــد يــضم الـــرسم والــنــحت مــبـــيــنــاً ان (هــذا ا
ـسـرح وغـيـرهـا من الـفـنـون).مـشـيرا واالنشـودة وا
الى ان (مــحــافظ كــربالء نــصــيف اخلــطــابي ابـدى
عـهـد لـكون ان دعمه الـكـامل لـلـمشـروع وافـتـتـاح ا
ـشـهـد الفـني والـثـقـافي حيث كربـالء لهـا دور في ا
تـــضـم اســـمـــاء مـــبـــدعـــ تــــركـــوا بـــصـــمـــاتـــهم).
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تسـتعد مـديرية تـربية كـربالء الفتـتاح معـهد للـفنون
اجلمـيـلة (بـن وبـنـات) في احملافـظـة.وقال مـسؤول
ـديـريـة صـبـاح اخلـفـاجي لـ(الـزمـان) أمس أعالم ا
الكـات الـتـدريـسـية ـديـريـة تـسـتـعد لـتـهـيـئـة ا ان (ا
ـعـهد والبـنى الـتـحتـيـة من اجل الـشروع بـافـتـتاح ا
لـيكون أول مـعهد قبل  2022   في الـعام الدراسي ا
في احملـافظة). مـوضحـا ان (هذا الـصرح الـتربوي
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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

كـلـما تـقع احـداث جديـدة ومثـيـرة في بلـد بـالعـالم يـعاني من
ازمـة سيـاسـية كـما في أفـغـانسـتان وتـونس جنـد كثـيراً من
الــعـراقــيــ يــتـحــادثــون عن اســتـعــارة مــا يــطـلــقــون عــلـيه
الـسـينـاريـو االفغـاني او الـسـينـاريـو التـونـسي وإمكـانـية ان
يـحــصل احـدهـمــا في الـعـراق بـحــثـا عن خالص من ازمـاته
ـستـفـحلـة التي جـعـلت احليـاة فيه ال تـنـتسب الى مـعطـيات ا
راتب في منظمة أوبك وتلقى الدعم والرعاية بـلد في أعلى ا
تـحدة مـنذ ثـماني من حتـالف دولي عـظيم بـقيـادة الواليـات ا

عشرة سنة. 
 في فـتـرات سابـقة انـبـثق احلديث عن انـقالب الـقصـر وهو
كالم خـيـالي حـيث ال يـوجـد قصـر خـاص بـاحلـكم في مـكان
مـحـدد وال يـوجـد رأس مـحـدد للـحـاكم كـمـا كـان والـقـصور
كـثـيــرة والـرؤوس كـذلك لـكـنــهـا تـتـبع اقـطــاعـيـات سـيـاسـيـة
ومـسلحـة ليس الحد إمـكانيـة السيـطرة علـيها إال مَن أطـلقها
وســمح لــهــا بــالــوجـود. وكــذلـك هـنــاك حــديث عن االنــقالب
الـــعــســـكـــري وهـــو كالم خـــيـــالي أيـــضــاً ذلـك انّ تــعـــريف
الـعسـكـري في البـلـد غيـر مسـتـقر ومـلتـبس ويـواجه صعـوبة

بالغة. 
غـيـر انّ الـطـريف هـو انَّ دوالً كثـيـرة في الـعـالم الـثـالث باتت
تـخشى على نفسها من ان تقع في السيناريو العراقي الذي
ضـربت به االمــثـال مـنـذ سـنـوات بـعـيـدة. فـعَن أي سـيـنـاريـو

تتحدثون أو تتمنون? 
الـعـراقيـون ال يزالـون يـستـعـيرون مـصطـلـحات اخلـمـسيـنات
اضي وهم يكابـدون اليوم العصيب والـستينات من الـقرن ا
تـلوَ اآلخـر من اجل اجـتيـاز هذا اخملـاض للـخروج الى حـافة
األمـان والـعيش الـكـر . كالم العـراقـي في اغـلب األحـيان
ـعـجزة وزمن هـو كالم الـغـرقى والـيائـسـ من الـنجـاة اال 

عجزات انتهى من دون رجعة.  ا
الـيوم دخـلت االتفـاقيـة االمريـكيـة العـراقيـة اجلديـدة عنـصراً
جـديداً في معترك احلياة العـامة وتوالت ردود األفعال عنها
من زعـامـات سـيــاسـيـة يـبـدو انـهم سـمـعـوا بـهـا ولم يـقـرأوا
تـفاصـيلهـا او انهم في مـزاج لم يعد يـؤهلـهم أن يعودوا في
ـضي الى امام بحل ذي ربع األول. البدّ من ا كل مـرة الى ا
طـبـيـعـة دوليـة بـعـد ان رأيـنـا اجلـوقة الـسـيـاسـيـة كـيف لـعبت
صطلحـات السيادة الوطنيـة واالستقرار والعدالة وتـاجرت 
ووحـدة البلـد وكم نهراً من الدمـاء جرى وكم بيـتاً في اليُتم

غرق وكم عائلة في الفقر والعوز والتفسخ انزلقت. 
ـشـكـلـة األهـم هي انّ الـعـالم لم يـعـد مـسـتـعـداً لـوجع رأس ا
يــأتــيه من الــعــراق بــ كل عــقــد وعــقــد أو كل عــقــدين من

الزمن.

ـلك خرج في كـتـاب األكَـلَـة للـمـدائـني أن سـليـمـان بن عـبـد ا
ـهلّب فتـلقّـاه فدخل منـزله فقال يـوماً يريـد منـزل يزيد بن ا
? قـال: نعم! فـأكل أربـع ـؤمنـ له: أتـريـد الطـعـام يا أمـيـر ا

دجاجة عدا ما أكل من الطعام!.
والـنـاس صنـفـان: نـاس يأكـلـون وناس يـتـفـرجون. واجلـوعـية
أشــكـال وألـوان واجلـاحـظ في كـتـابه الــبـخالء يـذكــر مـنـهم:
ـصّـاص واللـطّـاع والـقـطّاع الـلـكّـام والـعظّـام واألكـيل وا
ـغربل ـدّاد وا والـدفّـاع والـنـفّـاض والنـهّـاش والـدلّـاك وا
ـلـغّـم واحملـوّل وال حول ـسـوّغ واخملـضـر وا واحملـلـقم وا

وال قوة إال بالله!.
ـؤانـسة وتـقـرأ في الـعـقـد الـفريـد البن عـبـد ربّه واإلمـتـاع وا
ألبي حــيــان الــتــوحــيــدي واألغـانـي ألبي فــرج األصــفـهــاني
ـستطـرف في كل فن مستـظرف لشـهاب الدين األبـشيهي وا
غـفل البن اجلـوزي وحكايات الـطفيـلي لـلخطيب وأخـبار ا
ــواقف الـــبــغـــدادي الـــطــرائـف والــظـــرائف واحلـــكـــايـــات وا
ــضـحـكـة عن اجلــوعى واجلـيـاع وأخــبـارهم وآثـارهم وفي ا
ـكـتبـة الـعربـية مـؤلـفات نـقـلت الروايـات عن هـؤالء اجلوعى ا
ـؤكد أن من ال يجد لذة في طـعامه فإنه ال يجد لذة في ومن ا

أي شيء آخر.
ـانــيـا هـلــمـوت كــول أصـدر كــتـابـاً عـن أشـهـر ومـســتـشــار أ
ــانـيـة يـتــحـدث عن فن الـطــبخ. وكـان يـحب األكل األكالت األ
أل جـيوبه بـأنواع كـثـيراً وبـشهـيـة مفـتوحـة ال تـشبع. وكـان 
الـبسـكويت والـكاكـاو فيدسّ يـده أثنـاء االجتـماعـات الرسـمية
ـؤتمـرات الـصحـفـية كـلمـا سـنحت فـرصة فـيـأكل. وعنـدما وا
ـســكـاً بـقــطـعـة مـات وعــمـره ســبع وثـمـانــون سـنــة وجـدوه 

شيكوالتة!.
وطـبيب الرئيس األميركي دونالـد ترامب يقول عن طريقة أكل
الـرئيس إنهـا مخيـفة فتـرامب ال يأكل الطـعام إال إذا احتوى
عـلى نسبة من الدهون عالية ويزيد عليها أطباقاً من احللوى

وسندويشات من ماكدونالد وأسماك. 
وتى إلى مآدبـهم حتى يراها والـفراعنـة كانوا يـأتون بجثـث ا

الناس فال يأكلون!. 
وكـان زريـاب أول من علّم أهـل أوروبا األكالت عـلى الـطريـقة
صـنـوعة بـاجلـوز واللّـوز واحملـشوّة الـبـغداديّـة من احلـلـوى ا
سـقوف واألكل سـمـوط وا بـالـفسـتق والبـنـدق. إلى السـمك ا
طبخ اإلسباني اليوم هو من بقايا . ولعل ا بـالشوكة والسك

مطبخ زرياب في بالد األندلس.
وعـنـدنـا في الـعـراق فـإن الـشـعـراء يـسـتـعـيـرون مـفـردات من
آدب ح يريدون التغزّل بحبيباتهم. يكفي أشهر األكالت وا
: يا تـ يا قـراءة قصـيـدة الشـاعر حـافظ جمـيل في لـيلى تـ

توت يا رمان يا عنب!.
وعـنـدمـا يـصـفـون لك اخلـدود اجلـمـيـلـة يـقـولـون إنـهـا  قـيـمـر
الــســدّة أو فــرط الـرمــان خــدوده أو كــشــمش عــجم وشـراب
زبـيب و گـلبي اتـلوّع بـعـد ميـطيب. حـتى الـشوق إلى احلـبيب
والـديــار لم يـجــد الـشـاعــر مـظـفــر الـنـواب أجــمل من وصـفه

وعات الدهن!.
ـوت من أكل الــشـعـيـر فـإن ــثل يـقـول: الـبــعـيـر  وإذا كـان ا
ــوتـون من األكل أيـضـاً. يـقـال إن الـشـاعـر الـرقـيق الـبـشـر 
كـامل الـشـنـاوي كـان مـدعـواً عـلى عشـاء وظل يـأكل حـتى لم
يـعد قـادراً علـى التـنفس فـمات.. واخلـديوي اسـماعـيل جلس
ا يطبخه فيلسوف الطعام األسطى أحمد ائدة يأكل  على ا
حـتى مات من الـتخـمة. والرئـيس الفـرنسي مـيتران أكل ذات
عـشاء من الـلحـوم واألرز والفـاكهـة واحللـويات حتـى تضايق
فـالتـفت إلى مرافقـيه قائالً: لـعل هذا هو عـشاؤنا

األخير!. 
وكــان عــشــاؤه األخــيــر بــالــفــعل.. مــات بــعــده

بأيام!.
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U¼b «Ë W¹U Ë V×ـتـحـدة إضـافـة إلى الـواليـات ا
جامعتي كـامبريدج البـريطانية

وستوكهولم السويدية.
ويــأتي هـذا اإلعالن بــعـد شـهـر
من نشـر البـنتـاغون تـقريرا عن
األجـسـام الـفـضــائـيـة الـغـريـبـة
أحــصـى حــوادث حـصــلـت بـ
عـامي  2004 و  2021 واعـتـرفت
فـــيـه أجــهـــزة االســـتـــخـــبــارات
األمـيـركيـة بـعدم وجـود تـفسـير
ألكــثـر من  140ظــاهـرة. لــكـنــهـا
ـعـلـومـات خـلــصت إلى أن كلّ ا
الـتي  جــمـعــهـا ال تــزال غـيـر

حاسمة إلى حد كبير.
وقــال الـبـروفـيـسـور لـوب الـذي
يأمل مضـاعفة تـمويل مشروعه
لـــــيس الــــــســـــيـــــاســـــيـــــون أو
الـعــســكــريـون هم مـن يـجب أن
يــفـسـروا مـا نــراه في الـسـمـاء
ألنـهم لـيــسـوا عـلــمـاء. بل عـلى
اجملـــتــمـع الــعـــلــمي أن يـــفــهم.
وبــــاإلضــــافـــــة إلى األجــــســــام
الـــغـــريـــبـــة يـــهـــدف مـــشـــروع
غـالــيــلـيــو إلى دراســة األجـرام
بــ الــنــجـوم الــتي تــمــر عــبـر
نظـامنا الـشمـسي والبحث عن
أقــمـار اصــطـنـاعــيـة مــحـتــمـلـة
خـارج األرض تــرصـد كـوكـبـنـا.
ويـــرى آفي لــوب في ذلك فــرعــا
جديد من علم الفـلك يُطلق عليه
اسم عــــلم آثـــار الـــفـــضـــاء في
ـــشـــروع ســـيــتي اســتـــكـــمــال 

الـــرامي لـــلـــبـــحث عـن أشـــكــال
الـــذكــــاء خـــارج كـــوكب األرض
والـــــســـــاعي إلـى اكـــــتـــــشــــاف
اإلشارات الراديويـة التي تعود
نــــشـــأنـــهـــا إلـى خـــارج كـــوكب

األرض.
هـــذا الــــبـــاحـث اإلســـرائــــيـــلي
األمـــيـــركـي الـــبـــالغ  59 عـــامـــا
والــذي نـشــر مــئــات الـتــقــاريـر
الـــرائــدة وتـــعـــاون مع الـــعــالم
الـراحل سـتــيـفن هـوكــيـنغ هـو
مؤلف مـقال علـمي مثيـر للجدل
يشير إلى أن جرما ب النجوم
مــــرّ لــــفــــتــــرة وجــــيــــزة عــــبـــر
مجموعتنـا الشمسية عام 2017
كن أن يكون مسبارا فضائيا

يعمل بالطاقة الشمسية.
ـشــروع اجلـديــد عـلى وسُــمي ا
اسـم عــــالم الــــفـــلـك اإليـــطــــالي
غاليليو غاليلي الذي عوقب في
الـقرن الـسـابع عشـر إلثـباته أن

األرض ليست مركز الكون.
ــــــشــــــارك ــــــؤسـس ا وقـــــــدم ا
لـلمـشروع فـرانك الوكيـان وهو
بــاحث في الـكـيـمـيـاء واألحـيـاء
بـجـامـعـة هـارفـارد نـفـسه عـلى

شكك في اخلدمة. أنه ا
وأشـــار إلـى أنه بـــدال من رفض
األفـكـار مسـبـقـا من الـضروري
تـسـجـيل البـيـانـات وتفـسـيـرها
بشـكل مسـتقل وفـقا لألسـاليب

العلمية.
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إنستغرام أخيراً أنها ستتوقف
عن أداء العروض الفنية احلية
مــا دامـت خــاضــعـــة لــوصــايــة

والدها. 
وســــــأل روزنـــــغــــــارت وكــــــيل
بـريــتـني في تــصـريح لــوكـالـة
فرانس برس بعد جلسة في 14
ـاذا ال يــتـنـحى تـمــوز/يـولـيــو 
ي) ســـبـــيــرز?. الـــســـيـــد (جـــا
وأضـاف لم يعـد لـديه ما يـفـعله

في هذه الوصاية.
إال أن مــحــامـي الــوالــد أكــد أن
مـوكــله لن يـتــنـحى طــوعـاً ألنه
كان حـاضراً عـلى مدار الـساعة
طـوال أيـام األسـبـوع عـلى مدى
األعـوام الــثالثـة عـشـر األخـيـرة

من أجل ابنته.
وكـانت الـقاضـيـة بـرينـدا بـيني
ردّت التـمـاسـاً سـابـقـاً لـتـنـحـية
ـي ســبـــيـــرز قُـــدِّم الـــعــام جـــا

نصرم. ا
ــرتـــقب إقــامـــة جــلـــســة ومـن ا
ــــقــــبـــلــــة في 29 احملــــاكــــمـــة ا

تموز/يوليو.

طــــويـــلــــة بـــكـفّ يـــد والــــدهـــا
وأطلـقوا في هـذا الصـدد حمـلة
لـــدعـــمــهـــا حتت عـــنـــوان فــري

بريتني (حرروا بريتني).
2008  cM  W¹U Ë

وفُـرضت الـوصـايـة الـقـضـائـيـة
ـغنيـة البـالغة عام  2008 على ا
الــيـوم  39عــامــاً بــعــد تــدهـور
كــبــيــر في وضــعــهــا الــنــفــسي
حـظي يـومـها بـاهـتـمام إعالمي
واسع. وجاهرت صاحبة أغنية
تــوكـســيـك في اآلونــة األخــيـرة
بــرفــضــهــا اســتــمــرار وصــايـة
والـدهـا في شـهـادات أدلت بـهـا
أمـام الـقـضـاء وفي مـنـشـورات
عــــبــــر شــــبــــكــــات الــــتــــواصل

االجتماعي. 
ومن أبرز ما كشفته أنها مُنعت
مـن إزالــــة لـــــولـب رحـــــمي رغم
ـزيـد من رغــبـتــهـا في إجنــاب ا
األطفال وأنها كانت تُرغم على
تـنـاول عـقـاقيـر جتـعـلهـا تـشـعر

بحالة سكر.
وأعـــلــــنت في مــــنـــشــــور عـــلى

حملـكمـة لـوس أجنلـيس االثـن
الـــتــمــاس لـــتــعـــيــ احملــاسب
جيـسون روبـ من كالـيفـورنيا
ـالـيـة لـنـجـمـة إلدارة الـشـؤون ا

البوب.
واعــــــتــــــبــــــر روزنـــــغــــــارت في
االلــتــمــاس وفــقــاً لــصــحــيــفــة
ـــز أن تــمـــتُع نـــيـــويـــورك تـــا
سبيرز بالقدرة على اختيار من
ثـلهـا كمـحامٍ لـها بـحسب ما
ورد فـي قـرار صــدر أخــيــراً عن
قــاضــيـة تــنــظـر فـي الـقــضــيـة
يعـني أنها تـتمتع بـالقدرة على
تــعـــيـــ من يـــديــر شـــؤونـــهــا

الية. ا
وأعلـنت القـاضية بـرينـدا بيني
خالل جـلـسـة مـحاكـمـة قـصـيرة
االثن أنـها ستصـدر حكماً في
نهـاية أيلول/سـبتمـبر في شأن
االلــتــمــاس لـــتــجــريـــد جــيــمي
ــتـــلــكــات ســـبــيـــرز من إدارة 
ابنـته التي تقـدر قيمـتها بـنحو
مــــلــــيــــون دوالر. ويـــطــــالب 60
ـغـنـيـة مـنـذ مـدة ـعـجـبـون بــا ا

{ لـــوس اجنـــلــيس (أ ف ب) –
ــغــنــيــة األمــيــركــيــة تــقــدّمت ا
بــريــتــني ســبــيــرز بــالــتــمــاس
االثــنـ إلى مـحــكـمـة في لـوس
أجنلـيس بـهدف أن تـسحب من
ثيرة للجدل والدها الوصايـة ا
الـتـي تـتـيح له الـتـحـكم الـكـامل
همة إلى متلكاتها وإسناد ا
مــحـــاسب مــســتـــقل بــدالً مــنه

بحسب ما جاء في الطلب. 
وكــــــان احملـــــــامي مـــــــاثــــــيــــــو
روزنــــغـــارت الــــذي تــــوكّل عن
ســـبـــيـــرز أخـــيــراً كـــشف قـــبل
أســبـــوع أنه يــتـــخّــذ إجــراءات
ي قاسية وسريعة لتنحية جا
سـبـيـرز بـعـدمـا أدلت الـنـجـمـة
بشـهادة أمـام محـكمـة في لوس
أجنــلــيس بــدت فـيــهــا شــديـدة

التأثر.  
وتــوسـلت ســبــيـرز بــاكــيـةً إلى
احملــكـمــة أن تــضع حــداً لــهـذه
الـوصـايـة التـعـسفـيـة وطـالبت

بـتحقيق ضد والدها. 
ــوقع اإللـكــتـروني وورد عــلى ا

أعــلن { واشـــنـــطن (أ ف ب)  –
فريق باحث من جنسيات عدة
عن مـبادرة جـديـدة يسـعون من
خاللــهــا إلى أدلــة عــلى وجــود
تقنيات متأتية من خارج كوكب
األرض. وتـــقـــوم عـــلى إنـــشـــاء
يـة من التـلـسكـوبات شـبكـة عـا
ــتـوسـطـة احلــجم وكـامـيـرات ا
الــفـيــديـو وأجــهـزة الــتـصــويـر
الــفـــوتــوغــرافـي واحلــواســيب
للـتحقـيق في األجسام الـطائرة

اجملهولة الهوية.
 وقــال األســتــاذ اجلـامــعي آفي
لوب خالل مـؤتمـر صحافي إنه
بــــاالســــتـــــنــــاد إلى األبــــحــــاث
احلــديــثـة الــتي تــظــهــر وجـود
كـواكب كثـيرة شـبـيهـة باألرض
في مـجـرتـنـا لم يـعد بـإمـكـانـنا
جتــــــاهل احــــــتـــــمــــــال وجـــــود
حــضــارات تــكـنــولــوجــيــة قـبل

حضارتنا.
وأضـاف في بــيـان أن الــتـأثــيـر
ـــــكن أن يـــــحـــــدثه أي الـــــذي 
اكـتـشـاف لـتـكـنـولـوجـيـا خـارج
األرض عـلى الــعـلم وتــقـنـيــتـنـا
ومفـهومـنا لـلعـالم ككل سـيكون

هائالً.
ــــشــــروع عــــلى وقــــد حــــصل ا
تـمويل من جـهـات خاصـة قدره
مــلـيــون دوالر وهـو يـضم 1,75
بـاحـثـ من جـامـعـات هـارفـارد
وبـــريـــنــــســـتـــون وكــــالـــتك في

{ واشــنــطن (أ ف ب)  –عــرض صــاحب
ـليـاردير شركـة بـلو أوريـج الـفضـائـية ا
جـيف بيـزوس االثنـ عـلى وكالـة الفـضاء
األميـركـية (نـاسـا) حسـمـاً بقـيـمة مـلـياري
دوالر يـهدف مـنه إلى جـعل شركـته تـتولى
بنـاء مركبة هـبوط على سطـح القمر. وكان
عقـد نـاسـا البـالـغـة قيـمـته نـحو  2,9مـلـيار
دوالر لــبـنــاء مـركــبـة هــبـوط مــأهـولــة عـلى
ســطح الــقـــمــر رســا في نـــيــســان/أبــريل
الــــفــــائت عــــلـى شــــركــــة ســــبــــايس إكس
نـافسـة لكنّ بـلو أوريـج وشـركة ثـالثة ا
هي دايــنـتــيـكس قــدمـتــا اعـتـراضــ عـلى
نـاقصة يُفـترض أن يُصدر ديوان نتـيجة ا
احملـاسـبـة األمـيـركـي قـراراً في شـأنـهـمـا.
ــتــحــدة لــلــعـودة إلى وتــســعى الــواليـات ا
الـقـمـر بـحـلـول سـنة  2024ضـمن بـرنـامج
هـمة مأهولة أرتيـميس تمهـيداً للتحـضير 

ريخ في ثالثينات القرن اجلاري. إلى ا
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مـوقع حـطـام الـسـفـيـنـة مـتـاح فقط
لـلغـواص ذوي اخلـبرة. لـذلك فإن
قـلّة هم الـذين يقـع االختـيار علـيهم
لـلـتـمـتع بـهـذه الـرحـلـة الـسـيـاحـية
ديـنة تقـدم بديال اء. لكـنّ ا حتـت ا
افــتـراضـيـا لـلـتــعـمق في اكـتـشـاف
l u*« vKŽ d³)« WOIÐ   .وقع األثري ا

ـاء لــسـنـا فـقط في اجلــولـة حتت ا
وسـط نـظــام بــيــئي بــحــري يــزخـر
ــرجــانــيــة بل نــراقب بــالــشـــعب ا

ة. بقايا حضارة قد
أمـا اليـوناني جـورج ياسـيمـيديس
الـــذي جــــاء خـــصـــيــــصـــا لـــرؤيـــة
احلــطـام فـقـد أكـد لــوكـالـة فـرانس
بـرس أن توقعـاته كانت كثـيرة بعد
االجــتــمـاع الــتــحـضــيــري. وكـلــهـا

مــغــامــرتــهم احملــفــوفــة بــاخلــطـر
ـشـورة مـسـتـمـعـ بـإصـغـاء إلى ا
احلـكـيمـة للـمـشرفـ عـليـهم. وتقع
بـقايا حطام هذه السفينة على بعد
مـترا تقريبا في قاع بحر إيجه 30
ــا يـجـعل الــغـوص أمـرا صــعـبـا

ويتطلب تقنيات عالية.
وحتـت زعــانــفــهم ثـــمــة أكــثــر من
أربـعـة آالف جـرة خـزفـيـة مـسـتـقرة
فـي الرمـال منـذ ما يـقرب من 2500

عام.
وتـشكل هـذه اجملموعـة أول متحف
ـــاء في الـــيـــونـــان افـــتُـــتح حتـت ا

صيف العام 2020.
وقـال فــيـشـر لـوكـالـة فـرانس بـرس
ـــاء إنه حـــقــا بـــعـــد اخلــروج من ا
ـيــز وفـريــد من نـوعه ألنه مــوقع 
ــزج بــ الــغــوص وعــلـم اآلثـار:

إنك تغوص في التاريخ.
ـاركـية كـذلك قـالـت الـسـائـحـة الـد
لــيـزيت فــريـفـيــلـونــد بـعـيــد إنـهـاء

{ ألـونيـسوس (الـيونان) (أ ف ب)
يــجـتـذب مـتـحـف يـقع عـلى عـمق –
نــحــو  30مــتــراً حتت ســطح بــحـر
إيـجه نـوعـاً مخـتـلـفاً مـن السـيـاحة
يــشـكّل مــزيـجـاً من الــغـوص وعـلم
ـسوي عاين اآلثـار يصـفه سائح 
مـوقع حـطـام سـفـيـنـة بـيـريـسـتـيرا
الـغـارقـة بـأنه…غـوص في الـتاريخ.
فـي هـــذا الـــيـــوم ارتـــدى ســـبـــعــة
غـطـاسـ بـزات الـغـوص عـلى م
قـــارب تــريـــتــرون الــذي يـــنــقـــلــهم
مـبـاشرة إلى سـواحل  بـيريـستـيرا
قـرب جـزيـرة ألـونيـسـوس في بـحر
إيـــجه. يـــســتـــعـــد هــانـس-يــورغن
فـــيــرشــر الــبــالغ  48عـــامــا لــرابع
غـطساته إلعادة اكتشاف هذا الكنز
ـدفون. فهذا الـرجل بات أسطورة ا
هــنـا عـلـى مـا يـصــفه ديـاس أحـد

منسقي مركز تريتون للغوص.
وبــعـد خــمس عـشــرة دقـيــقـة قــفـز
اء وشرعوا في ـستكشفون إلى ا ا
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بـــذورهــا يـــســاعـــد فــورا عـــلى قــتل
الـبكـتيـريا الـسامـة ويتم شـرب شاي
الـشيح حسب الـعمر وعـموما لـلكبار
مـقدار مـلعـقة كوب مـتوسـطة احلجم
أضـافتها الى مقدار كـاسة ماء كبيرة
ـدة  نـصف دقـيـقة اء  وغـلـيـهـا مع ا
عـلى نـار هادئـة وتـغطى حـتى تـكون
دافـئة وشربـها مرتـ أو ثالثة مرات
فـي الـــيــــوم ســــوف تــــقــــضي عــــلى
الـبكتـيريا الـسامة  ,,وكـذلك حتضير
شـــاي من نـــبـــتــة اجلـــعـــدة بـــنــفس
ــقــاديــر فــهي جــيــدة في مــعــاجلـة ا

التسمم الغذائي
ـكـن أضافـة قـلـيل مـن نـبـتة وكـذلك 
ـيرامية أو كـما يسمـيها أهل الشام ا
الــعـيـزقـان أو الـنـاعــمه مـخـزنـيه في
بــعض الـبــلـدان  فــهي تـســاعـد عـلى
ـغـص الذي يـسـبـبه الـتـخـفـيف من ا
الـــتــســمم الـــفــذائي وهــذا يـــعــتــبــر
ضـروري أيضـا وكذلك  أضـافة شيء
مـن قـشــر الـرمــان وغـلــيه قـبل وضع
الــشــيـح لــلــمــســاعــدة عــلى أيــقــاف
األســـهــال وال نــنـــسى أبــدا ضــرورة
اء بشـكل مستـمر للـتعويض شـرب ا
ـــفــقـــود خالل الـــتـــســمم ــاء ا عـن ا

الغذائي.

لـواجبـاتها الـطبـيعيـة ولذا أحذر من
تـرك الطـعام مكـشوفـا أو نقص طهي
الــلـحـوم أو قــلـة الـنـظــافـة في غـسل
اخلضروات وتناو لها وهي ملوثة 
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مـن خالل مــاكـــتــبــتـه من شــروحــات
تــوضح خـطــورة الـتــسـمم الــغـذائي
ولــكـني هــنـا أحــذر  من مـضــاعـفـات
هـذه اخلـطـورة واألصـابـة بـاألسـهال
الـشديـد قد يـؤدي الى أسقـاط األجنة
مـن النـسـاء احلـوامل وقـد يؤدي الى
فـقدان حـياتـهن أو حيـاة اجلن  أذا
تـسـمم اجلنـ في بطـونهن وخـاصة
أذا كــان اجلــنـ قــد تــعـدى الــشــهـر
الــسـادس من حــيـاته داخل رحم أمه
وكـذلك هـنـالك خـطـورة عـلى حـياة ,,
الـشيوخ أو كبار السن  واألطفال من
هــذه األصـابـات لــعـدم قــدرتـهم عـلى
حتــمل هـذا الـتـســمم وهـذا األسـهـال
الـذي قــد يـضـطـر األطـبـاء الى أبـقـاء
ـسـتـشـفـيـات ـصـابـ في ردهـات ا ا
لـغـرض مـعاجلـتـهم وتخـلـيـصهم من
ـوت ولـذا أرجـو األنـتـبـاه خــطـورة ا
ــــطـــاعـم من األكل فـي بـــيــــوتـــكم وا
كشوف بسبب اجلهل واألهمال ا

شـرب مـغـلي نـبـتـة الـشـيح أو مـغـلي

كن أن تـبقى بـكـتيـريا كـوالي الـتي 
ـكـشـوف أو ناقص حـيـة في الـلـحم ا
الــطــهـي أن تــبــقى حــيــة في الــلــحم
وتـتمتع بقـوة بحيث أذا  بلع عددا
ـثـال فأنـها قـلـيال منـهـا على سـبيل ا
ـكن أن تسبـب حالة عـدوى خطيرة
ـصـاب أدت الـى موت الـكـثـيـر من ا
بـــهـــا في الـــعـــالم ولـــذا يــجـب عــدم
ـثل هذا األهمال أن كان األسـتهانة 
طـاعم  ,وتـعـتـبـر فـي البـيت أو فـي ا
هـذه األصابـة بهـذه البـكتـيريـا سبـبا
ــتالزمـة حتـلل رئــيـسـيــا لألصـابـة 
الـدم الذي يشكل خـطرا على االنسان
ح أصابته بجروح فيتم النزف من
هـــذه اجلــروح يـــصــعب أيـــقــافــة أو
عـالجه أحـيــانـا   ,,وقـد يـحـدث حـ
تـفلت السموم البـكتيرية  من األمعاء
وتـذهب الـى الـدم قـد تـسبـب تـدمـيرا
لـلـكـليـتـ أي الـفشل الـكـلـوي وكذلك
تـسـبب قـتال لـلـكـثـيـر من خـاليـا الدم
احلــمــراء وتـســبب الى مــضـاعــفـات
مـرضـية جـراء قلـة الكـريات احلـمراء
وقــلــة األوكــسـجــ الــذي يــحــتـاجه
ــــا يــــؤدي الى أمـــراض اجلــــسم  
نـقص األوكسج العصـبية منها أو
تـسبب خـلال في أداء أعـضاء اجلسم

والـــفــايــروســات وجتــنـب الــتــســمم
الــغــذائـي بــالــتــضــامن مع اجلــهــاز
ـنـاعي لـلـتـخـلص مـنـها  ,ولـكن في ا
حـالة األصابة بالـتسمم الغذائي البد
أن تـكون لبعض األعشاب قوة رادعة
لـهـذا الـتـسمم واألسـهـال الـذي يـقوم
ــواد ــنـــاعي لــطـــرد ا بـه اجلــهـــاز ا
ـتـسـمـمـة داخل اجلـهـاز الـغــذائـيـة ا
الـهظمي وسنـأتي على هذه األعشاب
ـعـاجلــة الـتـسـمم بـدل الــتي تـقـوم 
ــسـتــشـفــيـات حــالـيـا الــذهـاب الى ا
حــيث هـنـالك الــكـثـيــر من اجلـراثـيم
ـمـكن أن تـصـيب الـضـارة الـتي من ا
ـسـتـشـفـيـات ح من يـتـواجـد فـي ا
عـاجلة البـيتية مـراجعتـها وتعـتبر ا
خــيــر حـل لــلــتــخــصل من الــتــســمم

الغذائي
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هـنالك أنـواعا متـعددة من الـبكتـيريا
تـسبب حاالت مـتفاوتـة من اخلطورة
عــلى األنـسـان قــد تـطـول أو تــقـصـر
مـدتهـا أو تتـفاوت في تـأثيـرها الذي
تـتـركة فـيه بسـبب هذا الـنوع أو ذاك
مـن الــــتــــســــمم ولــــهــــذا يــــأتي دور
األعـشـاب لـتطـهـيـر اجلهـاز الـهـظمي
والـــدم من هــذه الــبـــكــتــريـــا فــمــثال

الـتـسـمم الـغذائي هـو رد فـعل شـديد
ــنـاعـي لـطــرد األحـيـاء مـن اجلـهـاز ا
الـبـكـتـيـريـة الـسـامـة الـتي تـدخل مع
ـلـوث الى ـاء ا ـواد الـغـذائـيـة أو ا ا
اجلـهــاز الـهـظـمي ومـنـهـا الـبـكـتـريـا
والـــفــطــريــات أو الـــفــايــروســات أو
احلــــيــــوانــــات األولـــــيــــة الــــتي من
الـصعوبـة مشاهـدتها أحـيانا وسبب
دخـول هذه األحـياء عبـر تنـاولها مع
الـطعام  هو عـدم النظافـة في الطعام
أو تـعـريـضه فتـرة سـاعـات مكـشـوفا
بــســبب األهــمــال واجلــهل بــأن هـذا
طبخ تـروك مكـشوفـا في ا الـطعـام ا
هـو عـرضـة لهـجـوم بـكتـيـري خـاصة
ن في الـصـيف يـسبب تـلـوثا سـمـيا 
يــتـنـاوله وكـذلك بــسـبب الـنـقص في
تـــنـــظـــيف اخلـــضــروات الـــتي يـــتم
تـناولهـا  مع وجبات الـغذاء وخاصة
ــطــاعم الــعـــامــة حــيث يــكــون فـي ا
األهـمال في الـنظـافة هـو شيء مؤكد
ومـا عـلى األنـسـان أال أن يـتـناول مع
هــــذه الـــوجــــبــــات  اخملـــلـالت مـــثل
الــطــرشي أو أضـافــة شيء من اخلل
أو تــنــاول الــلــيـمــون اخلــامض  مع
الـطعام لـتساعد هـذه األحماض على
قــــتل الـــبــــكـــتـــريــــا والـــفــــطـــريـــات
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انية برل  –عضو الرابطة األ
للطب البديل والعالج الطبيعي

{ ســان فـــرانــســيـــســكــو (أ ف ب) –
أعـلــنت فـيـسـبـوك االثــنـ أنـهـا شـكّـلت
فـريــقــاً يـتــولى الــعـمـل عـلى إنــشــاء مـا
يـــســـمى الــــمـــيـــتـــافـــيـــرس أو الـــكـــون
ـان ــتـزج فــيه الــعــا ــاورائي حــيث  ا
احلـــــقــــيــــقـي واالفــــتــــراضـي إلى حــــد
االندمـاج وهي رؤيـة نـابعـة من اخلـيال
العلـمي قائمة في مجال ألعاب الفيديو.
واعـــتـــبـــر مــــؤسس فـــيـــســـبـــوك مـــارك
ـــثّل زاكـــربـــرغ أن الــــمـــيـــتـــافـــيـــرس 
مستـقبل هذه الشبكة االجتماعية. وقال
في مقـابلة مع موقع ذي فيرج األسبوع
الـفـائت آمل في أن يـنـظـر الـنـاس إلـيـنا
في غــضــون خــمس ســنــوات كــشــركـة
+ميـتافيـرس+ قبل كل شيء. وسـيتولى
ــهـمــة قـسم الــواقع االفــتـراضي هــذه ا
ـعزز فـيسـبوك ريالـيتي البس والواقع ا
الــذي يـــديــره أنــدرو بــوســوورث وهــو
ــســـؤولـــة راهـــنــاً عـن خــوذ الـــوحـــدة ا
ــســتــخـــدمــة خــصــوصــاً أوكــولـــوس ا
ألغــــراض تـــــرفــــيـــــهــــيـــــة…حــــتى اآلن.
واستعـانت فيسبوك بأشـخاص يعملون
في تطـبيق إنـستـغرام وفي قـسم ألعاب
الــفـــيــديـــو فـــيــســـبــوك غـــيـــمــيـــنغ وفي

أوكولوس. 
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