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اثــارت مــعــلــومــات تــداولــتــهــا
مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
بـشـأن مـنع دخـول شـحـنات من
مـحصـول الـطمـاطـة ا�سـتوردة

ضـجة عـبـر مـنـفـذ الـشالمـجـة � 
واســعـة دفــعت هــيــئـة ا�ــنــافـذ
احلـــــــدوديـــــــة الـى حتـــــــمـــــــيل
مـــــســــؤولــــيـــــة غــــلـق او فــــتح
االســتــيـراد الى وزارة الــزراعـة
الــتي اكـــدت بــدورهــا تــطــبــيق

الـقــانـون وفق الـروزنـامـة الـتي
حـددتهـا مـسبـقـاً. وقال الـناطق
بأسم الوزارة حميد النايف في
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(مــا ظــهــر مـن صــور لــعــجالت
محمـلة �حصـول الطماطم في

اجلـــــانب االخـــــر مـن مـــــنـــــفــــذ
الــشالمـجـة كــانت بـدون اجـازة
اســتــيـراد رســمــيـة)� وتـابع ان
(الـوزير مـحـمد كـر� اخلـفاجي
لــيس له عالقــة بــعــمل ا�ــنــافـذ
�وا�ـــا هـي تــقـــوم بـــتـــطــبـــيق

الــقــانــون وحــسب الــروزنــامــة
الزراعية التي سمحت قبل ايام
 بـاسـتـيـراد  خمـسـة مـحـاصيل
زراعـــيـــة ومـــنـــهـــا مـــحـــصــول
الــطـمــاطم عــبـر اربــعــة مـنــافـذ
جـــنـــوبــيـــة  وهي الـــشالمـــجــة
والــشـيب وزربـاطـيـة وا�ـنـذريـة
ولم يسمح بدخـولها من ا�نافذ
الشمـالية كـونها خـارج سيطرة
الــهـيــئـة)� مــبــيـنــا ان (الـوزارة
وجـهـت كـتب رسـمـيـة لالجـهـزة
االمـــنــــيــــة كــــافــــة لـــتــــحــــديث
الـروزنــامـة الـزراعــيـة والــقـيـام
�ـــهـــامـــهـــا ازاء ذلـك �وتـــؤكــد
الـــوزارة  الى ان اي اســتــيــراد
يجب أن  يكـون بأجازة رسـمية
امــا غــيــر ذلك يــعــد تــهــريــبـا)�
ولــفت الـى ان (الــوزارة وبـــعــد
الــســمــاح بــإسـتــيــراد خــمــسـة
مـــحـــاصـــيل زراعـــيــة �الحـــظت
عـودة االسـتـقـرار الى الـسوق)�
ومضـى الى القـول ان (سيـاسة
االستـيراد الـعشـوائيه سـتؤدي
الى اغــــراق االســـواق وتــــؤثـــر
على ا�نتج احمللي)� مشيرا الى
ان (الـــوزارة تــــعـــمل عــــلى هي
حـــمــايـــة ا�ـــواطن من جـــهــة و
ا�ــســتــهـــلك من جــهــة اخــرى).
وتشـرع الوزارة بـأعداد اخلـطة
الـشـتـويـة بـهـدف حتقـيق األمن
الــغـذائي حملــصــولي احلــنــطـة
والــشـــعــيــر. واكـــد الــنــايف إن
(الوزارة تـستـعد إلعـداد اخلطة
الـــشـــتـــويـــة من خـالل حتـــديــد
ا�ساحات ا�ـزروعة وا�عدة من
قـــــبـل مـــــديـــــريـــــات الـــــزراعــــة
وتــبــويـــبــهـــا وعــرضــهـــا عــلى
الـلـجــنـة ا�ـشــتـركـة مع ووزارة
ا�ـوارد ا�ائـيـة ألجل اقـرارها )�
مضيفا ان (ا�ـساحات ا�زروعة
قد تتناقص قليالً إذا انخفضت
الـــكــمــيــات اإلروائـــيــة مع قــلــة
األمطار)� معرباً عن أمله في أن
(تـلـتـزم ا�ـوارد ا�ـائيـة بـتـوفـير
الـكـمــيـات الـكـافــيـة من ا�ـيـاه).

وأصــدرت ا�ــنــافــذ احلــدوديـة�
تـوضـيحـا بـشأن مـوضـوع فتح
او غــــلـق األســــتـــيــــراد.وقــــالت
الهيـئة في بيان تـلقته (الزمان)
امـس انــــهـــــا (جــــهـــــة رقــــابــــة
واشــراف عـــلى عـــمل الـــدوائــر
ا�ـــــوجـــــودة داخـل ا�ـــــنـــــافـــــذ
احلدوديـة وتتـابع مدى تـطبيق
االجراءات الواجب توافرها في
عمل هـذه الدوائر)� واضاف ان
(الهـيئـة ال عالقة لـها �ـوضوع
فــتح او غــلق األســتـيــراد �كـون
ذلك مـن مـــســؤولـــيـــة الـــزراعــة
حــصـرا)� وتــابـع انه (تــنــفــيـذا
لــتـوجــيــهـات ا رئــيس مــجـلس
الـوزراء� � تــسـهــيل إجـراءات
دخـول  11شــاحـنــة الى الـبالد
مـحمـلـة �ادة الـطمـاطـمة  عـبر
مــنــفــذ الــشالمــجه احلــدودي �
بعد اكـمال اإلجراءات الـرسمية
داخل ا�ـنــفــذ من قــبل الــدوائـر
الـعـامــلـة بـإشـراف مــبـاشـر من
الـهــيــئــة حــسب الــتــعــلــيــمـات
الصادرة خدمة للصالح العام).
واتـهم النـائب فـالح اخلـزعلي �
الوزارة بغض الـنظر عـن منافذ
االقــلـيم وفــرض الـســيـادة عـلى
مــعـــابــر اجلــنـــوب فــقط. وقــال
اخلـزعـلي في تـصـريح امس ان
(اجـراءات الــوزيـر �ـنع دخـول
ا�ـــواد الــغـــذائــيـــة من مـــنــافــذ
الــوسط واجلـنـوب تـعـسـفـيـة و
يسـتحق االقـالة عـليـها)� وتابع
ان (اخلـــــفـــــاجي يـــــبـــــحـث عن
الـسيـادة في اجلنـوب ويتـغافل
ويـغض النـظر عـن منـافذ اقـليم
كردستان التي هي خارج ادارة
الــســلــطــة االحتــاديــة)� داعــيــا
رئـــــيس الـــــوزراء الـى  (زيــــارة
ا�ــنـافـذ في اجلـنـوب والـشـمـال
ويــرى حــجم الــفــســاد فــيــهـا)�
واســتـطــرد بــالــقـول (نــدعم كل
اجلـهــود الـتي تـعـزز من خـدمـة
ا�واطـن� وخـاصةً فـتح ا�نـافذ

اجلنوبية). 

الــشـــمـــري في تـــصـــريح امس ان
(تغيير سعر صرف الدوالر خطوة
مدروسة لم تتخذ إال بعد دراسات
مــســتــفــيـــضــة من وزارة ا�ــالــيــة
والبـنك وبـالـتفـاهم مع مـؤسـسات
دولية مهمة لوضع عادل للدوالر)�
وتـابع ان (الـبـنك تـوصل إلى هـذا
الـسـعـر 1450ضـمن الـســيـاسـيـة
ا�ـالـيــة تـضـاف لـه عـمـولــة الـبـنك
وا�ــصــرف �حـــيث اصــبـح هــنــاك
ثالثة أسعارسعر الـسياسة ا�الية
 1450والبنك يبيع بسعر 1460
لـلــمــصــارف الـتي بــدورهــا تــبـيع
للجمهور بسعر(1470� الفتا الى
ان (سعر الصرف أداة مـالية ليس
لها عالقة با�شكلة اآلنية وتغييره
تـــأخـــر طـــويالً وكـــان ا�ـــفـــتــرض
تـعديـلـه عام ( 2010� معـربـا عن
امله بـأن (يـسـتـقر الـسـعـر ويـأخذ
االســـتـــدامـــة ويـــعـــيـــد الـــنـــشــاط
االقـتــصــادي عــلى ضــوء الــســعـر
احلـالي)� وتـابع ان (الــفـائض من
ا�ــوازنـة بــســبـب حتـسـن أســعـار
الـنـفط وســيـسـاعـد عــلى تـقـلـيص
الــعـــجــز ا�ــالـي �وال نــعــتـــقــد أنه
سيـسهم بـسد الـعجـز حتى نـهاية
الـعــام اجلــاري ألنه كــبــيــر جـدا)�

مـــبـــيــــنـــا ان (هـــنــــاك طـــروحـــات
لالســتــفــادة من فــروقــات أســعـار
النـفط �ـشـاريع احملـافـظـات �لكن
رأي احلكـومـة والبـر�ـان اكدوا ان
سـد الـعـجـز أولى من الـتـوسع في
االنــــفــــاق). الى ذلك � أكــــد وزيـــر
ا�الية علـي عبد األمير عالوي� أن
الورقة البيضاء تسعى إلى تغيير
طـبـيـعـة االقـتـصـاد احملـلي بـشـكل
جذري� مشيرا الى ان زيادة كفاءة
الطـاقـة الـنظـيـفـة ستـسـمح بـخلق
فرص عمل. وقـال عالوي في مقال
نـشــرته صــحــيــفـة الــغــارديـان إن
(التقـديرات تـشيـر إلى أن معدالت
الـفــقـر في الــعــراق تـضــاعـفت في
عـام  2020ويـرجـع هـذا إلـى حـد
كــبـــيـــر الى انـــخـــفـــاض إيــرادات
العراق من النفط� حيث انخفضت
األسـعــار عــا�ـيًــا بــسـبـب انـهــيـار
الــــطـــلـب الـــنــــاجـم عن الــــوبـــاء)�
واضــاف انه (ال �ــكن أن نــســمح
لـسـبل عـيش ماليـ� الـعـائالت أن
تـسـتـمــر في أن تـمـلـيـهــا تـقـلـبـات
سوق الـنفط الـتي ال �كن الـتنـبؤ
بـهـا)� مـؤكــدا ان (تـصــحــيح هـذا
األمـــر ســــيـــتــــطــــلب ســـيــــاســـات
واســتـــثــمــارات تـــمــكن الـــبــلــدان
ا�نتجـة للنفط والـغاز مثل العراق
من تـوجــيه رأس ا�ـال والــعـمــالـة
إلى الــصــنــاعــات اإلنــتـاجــيــة في
ا�ــســتــقــبل وتـــســهم في تــمــكــ�
وحتفيـز دور القـطاع اخلاص. في
الـــواقع� كـــان هـــذا أحــد الـــدوافع
الـرئـيـسـة وراء الــورقـة الـبـيـضـاء
لإلصـالح االقـــــتـــــصـــــادي� الـــــتي
تـــســعـى إلى تــغـــيـــيـــر طــبـــيـــعــة
االقتـصـاد العـراقي بـشـكل جذري�
والسـمـاح للـقـطاع اخلـاص بـلعب
دور أكبـر� وتقـليل اعـتمـاد العراق
عــلى صــادرات الـــنــفط وااللــتــزام
بــتــجـديــد اقــتـصــادي يـركــز عـلى
الــسـيــاســات والــتــكـنــولــوجــيـات

 .( السليمة بيئياً

احلــــــوامل وفــــــقـــــا لـــــعــــــدد من
التوصيات)� مبينا ان (استعمال
الــلـــقــاح بـــتـــقــنـــيــة ام ار ان اي
ا�صـنع للـنسـاء احلوامل يـعطى
في حـالـة عـدم وجـود سـبب مـثل
االصــابـــة بـــاألمــراض ا�ـــزمـــنــة
ونــــقص الــــدم أو زيــــادة الـــوزن
بــشــكل مــلــحــو�� ويــؤخــذ بــعـد
الـشهـر الـرابع من احلـمل بـشرط
أن تـــكـــون ا�ــــدة بـــ� اجلـــرعـــة
األولى والــثــانــيــة من الــلــقـاح ال
تقل عن أسـبـوع�)� مـشيـرا الى
ان (اللقاح يعطى حتت اإلشراف
الـــطـــبـي بـــشـــكل طــــوعي بـــعـــد
االطالع والــــقـــــبــــول بــــجــــمــــيع
ا�ـعــلـومـات). ورأى عــلـمـاء أ�ـان
بــعـد سـلــسـلــة من الـدراسـات أن
كــورونـا ال يـتــكـاثـر في الــرئـتـ�
فــقط مــثل ســارس � بل يــنــتــشـر
عــــلى نـــطـــاق واسـع في احلـــلق
خـالل األســــــــــــبـــــــــــوع األول مـن

اإلصابة. 

والحــــــــقـــــــا أبــــــــلـــــــغـت دول في
األمـريـكــيـتـ� وأوربـا عن حـاالت
إصابة به� أما عن تأثير ا�تحور
اجلـديـد عـلى فـعـالـيـة الـلـقـاحات
لـيس واضـح بـعـد)� مـضــيـفـا أن
(هــذا من بــ� ا�ـعــلــومــات الـتي
تـسـعى ا�ـنـظـمـة إلى دراسـتـها).
في غـــضـــون ذلك � قــررت وزارة
الــصــحــة في اقــلــيم كــردســتـان�
شـــمــــول احلــــوامل بــــبـــرنــــامج
التـلقـيح ضد كورونـا بالـتقـنيات
احملــددة وفق الـتــوصـيــات الـتي
أقـرتــهــا الـلــجــنــة االسـتــشــاريـة
لـبرنـامج الـتـلقـيح الـشـامل.وقال
بــــــيــــــان امس انـه (إشــــــارة إلى
تــوصــيــات الــلــجــنــة الــعــلــمــيـة
االسـتـشـاريـة لـبـرنـامج الـتـلـقـيح
الـشامل بـشـأن حتـديث الـشرائح
الـتي يـشـمـلهـا بـرنـامج الـتـلـقيح
ضد كـورونا وكـذلك قرار الـلجـنة
الـوطـنيـة الخـتـيـار األدويـة � فأن
بـرنامـج التـلـقـيح يشـمل الـنـساء

ا�ــعـلــوم غـيـر ا�ــسـجــلـة� ور�ـا
تــــكـــــون في الـــــعــــراق وفي دول
اخرى من العالم)� مشيرا الى ان
(سالحـنـا هـو اخـذ الـلـقـاح الـذي
يضمن اصابة طفيفة او ر�ا لن
يصاب الشـخص مع االبقاء على
االجراءات الـوقـائـية)� مـؤكدا ان
(الــــوزارة لم تـــرصــــد اصـــابـــات
بـا�تـحـور اجلـديد� والحـظنـا في
ا�ــتــحــور الــســابق دلــتــا ودلــتـا
بالس فــعـالـيــة جـيـدة لــلـقـاحـات
وان كـانت بـنـسب اقل). وأعـلـنت
مـنـظــمـة الـصـحّـة الـعـا�ـيـة أنـهـا
تـراقب هـذا ا�ـتـحـور الذي أطـلق
عـلـيه اسم مـو. وقـال اسـتـشـاري
األوبـــئــة فـي ا�ــنـــظـــمـــة أمـــجــد
اخلولي ان (مو هو أحدث حتور
من الــساللـة األصــلـيـة لــكـورونـا
�و� تــصـنـيـفـه كـمـتـحــور مـثـيـر
لالهـتـمــام� ولـيس مـثـيـراً لـلـقـلق
مـثل ألــفـا أو دلـتـا)� مـشـيـرا الى
انـه (اكــتــشف في كـــولــومــبــيــا �
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اكـدت وزارة الـصـحـة عـدم رصـد
اصــــابــــات بــــسـاللــــة كــــورونــــا
اجلديدة التي  يطلق عليها (مو)
� فـيـمـا اشـارت مـنـظـمـة احلـصـة
العـا�ية الى ان هـذا ا�تـحور هو
االحــدث مـن الــساللــة األصــلــيــة
لــكـورونـا � لـكــنه ال يـثـيــر الـقـلق
مثل ألفا أو دلـتا. وسجل العراق
امس � 5672 اصـــابـــة وشـــفـــاء
 7828حالة وبواقع  60وفاة في
عــــمـــوم احملـــافـــظـــات . واوضح
الذي ا�ـوقف الـوبـائي الـيومي � 
اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس ان
(عــدد الــفـحــوصــات اخملـتــبــريـة
الـتي اجــرتـهـا الـوزارة لــعـيـنـات
مـشــتـبه اصـابـتــهـا بـالـفـايـروس
حيث بـلـغت اكـثـر من  38الـفـا � 
� رصد  5672اصابـة بـكـورونا
في عموم احملـافظات)� مؤكدا ان
(الشفاء بلغ  7828حالة وبواقع
 60وفــــاة جــــديــــدة)� وتــــابع ان
(اكـــــثـــــر من  115الف شـــــخص
تلـقى جرعـات اللـقاح ا�ـضاد في
مراكـز الـوزارة ا�نـتشـرة ببـغداد
قـــال واحملــــافــــظــــات). بــــدوره � 
رئـيس تـعزيـز الـصـحـة بـالوزارة
هيثم العـبيدي في تصريح امس
ان (مـــــــوضــــــوع الـــــــطــــــفــــــرات
والـتـحـورات اجلـيـنـيـة لـكـورونـا
وارد� ونـحن مـتـوقـعـ� ذلك وقـد
تـكـون هـنـاك نـسب من الـطـفرات
والسالالت اكثر بكـثير من العدد
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ناقش وفد العراق برئاسة محافظ
الـبـنـك ا�ـركـزي مـع بـنـوك عــا�ـيـة
خالل مـؤتــمـرمــجـلس احملــافـظـ�
لـبـنك الـتـنـميـة االسـالمي ا�ـنـعـقد
في العـاصـمـة االوزبكـيـة طشـقـند�
جــهــود مــكــافــحــة الــفــقــر وبــنــاء
الـقــدرات عـلى الــصـمــود وايـجـاد
فرص الـعمل لـلـشبـاب. وقال بـيان
تلـقـته (الـزمـان) امس ان (احملافظ
مصطـفى غالب مخـيف ترأس وفد
العراق للـمشاركة �ؤتـمر مجلس
احملافظ� لبنك التنمية اإلسالمي
ا�نـعـقد فـي طشـقـند � لبـحث عدد
من القضايا ا�رتبطة بالتنمية في
البالد االسالمية والتحديات التي
واجـهت اقـتـصــاداتـهـا في اعـقـاب
تــعــرض اغــلــبــهــا الى تــداعــيــات
جــائـــحـــة كـــورونــا)� واضــاف ان
(اجملـتـمــعـ� شـددوا عـلـى تـعـزيـز
أهــــمــــيــــة دور الــــبــــنـك االسالمي
لــلــتـــنــمــيــة في مـــســاعــدة الــدول
االعضـاء عـلى الـتـعـافي ا�ـسـتدام
من الـتـأثــيـر ا�ـسـتــمـر لـكـورونـا �
وجـهــود مــكــافـحــة الــفـقــر وبــنـاء
الـقــدرات عـلى الــصـمــود وايـجـاد
فرص العمل للشباب � اضافة الى
تنـفيـذ اخلطط اال�ـائيـة الوطـنية
لـلـدول االعـضـاء� والـتحـفـيـز عـلى
الـــنــمـــو االقـــتـــصـــادي األخـــضــر
وتعبـئة ا�وارد االضـافية من اجل
الــتـــنــمـــيــة)� وتــابع ان (مـــخــيف
اســتـعــرض خــطـط احلـكــومــة في
االمــاد الــقـــصــيــرة وا�ـــتــوســطــة
النـــعـــاش االقـــتـــصـــاد وحتـــقـــيق
االهداف التي وردت في الـبرنامج
احلــكــومي ودور الــبــنك في خــلق
فـرص الــعــمل من خالل مــبـادراته
التـنـمويـة ا�ـتـعددة). فـيـما وصف
نــائب احملــافـظ إحــســان شــمــران
الـيــاسـري� تـغــيــيـر ســعــر صـرف
الدوالر باخلطوة ا�دروسة . وقال
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بـــحث رئـــيس مـــجـــلـس الـــنــواب
مــحـمــد احلــلـبــوسي مع نــظــيـره
األردني عـــبـــد ا�ـــنـــعم الـــعــودات
والـوفـد ا�ـرافق له � سـبل تـعـزيـز
العالقات الثنـائية والدبـلوماسية
والتعاون والتنسيق ا�شترك ب�
الــبــر�ــانــ�. وقــال بــيــان تـلــقــته
(الزمان) امس ان (اجلانب� عقدا
في بغداد جـلسة مـباحثـات بشأن
سـبل تـعـزيـز الـعالقـات الـثـنـائـيـة
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــتـــعـــاون
والتنسيق ا�شترك ب� البر�ان�
� حــــيث رحب احلــــلــــبــــوسي في
مـسـتـهل الــلـقـاء بـالـوفـد الـزائـر)�
مـــشــــيـــراً إلى (عـــمـق الـــعالقـــات
وشـدد األخــويــة بــ� الــبــلــدين)� 
احلـلـبـوسي عـلى (أهـمـيـة تـمـت�
أواصر التـعاون� لـلمُـضي بخطىً
عـــمــــلـــيـــة تـــنـــعـــكـس عـــلى واقع

الشعـب� الـشقـيق�)� وأضاف ان
(مـجلس الـنـواب يـدعم مـخـرجات
الــقــمــة الـــثالثــيــة واالتــفــاقــيــات
مـؤكـدا الـثـنــائـيـة بــ� الـبـلـدين)� 
(ضــــرورة تـــــســــهـــــيل إجــــراءات
االستـثـمار وحـمـاية ا�ـسـتثـمرين
في كال الــبــلــدين� كــمــا ثــمَّن دعم
العـاهل االردني عـبـد الـله الـثاني
لـلعـراق في مـواجـهـة الـتـحـديات�
وتـوطـيـد روابط الـعـمل الـثـنـائي�
والتـعاون في اجملـاالت كافة). من
جـانــبه � أكــد الـعــودات (أهــمــيـةَ
تأسـيس مرحـلة جـديدة وصـياغة
تعاون ب� الـبر�ان�)� ولفت الى
ان (هــــذه الــــزيــــارة والــــزيــــارات
ا�ـتــتـالــيـة لـلــمـلك هي �لــلـتــأكـيـد
الـــــرســــمي أن الـــــعــــراق واألردن
يـشــكل كلٌّ مــنـهــمـا لــآلخـر عــمـقـاً
اسـتــراتـيــجـيـاً� وأن أمـن الـعـراق
جـــزء ال يـــتـــجـــزأ من أمن األردن�
وأن ا�نـطـقـة ال تـنعم بـاالسـتـقرار

وأضاف إال بـاسـتــقـرار الـعـراق)� 
ان (العـراق قـدَّم �وذجـاً بـطولـياً
بــحــربه ضــد اإلرهــاب بــاســمــنــا
جميـعا� وأنـنا نسـجل فخـرنا �ا
حـققه مـن نصـرٍ عـلى ا�ـسـتـويات
كـافـة� وأن مـوقـف ا�ـلك والـشـعب
األردني كــان ومــا زال وســيــبــقى
د)� داعـمــاً لـعــراقٍ مـســتـقــر مـوحـَّ
مـــجــددا تـــأكــيـــد (دعمَ ا�ـــمــلـــكــة
للعـمليـة الد�ـقراطيـة في العراق
وإجـــراء االنــتـــخــابـــات ا�ــبـــكــرة
الـنــيـابــيـة ا�ـقــبـلــة). كـمــا الـتـقى
رئــيس مـجــلس الــقــضــاء االعـلى
فـائـق زيـدان � الــعــودات ونـائــبه
احـمـد الــصـفـدي والــوفـد ا�ـرافق
لهما. واشار بيان للمجلس تلقته
(الـــــزمـــــان) امس انـه (الـــــلـــــقــــاء
استعرض بحضـور رئيسي هيئة
االشراف الـقـضائـي مسـلم مـتعب
مـدب ومـحكـمـة اسـتـئـنـاف الـكرخ
االحتاديـة خالـد طه احـمد ومـدير

عام دائـرة احلـراسـات القـضـائـية
الـعـامــة رحـيم عــبـد حـسن� عـمق
الـعالقـة بـ� الـبـلـدين الـشـقـيـقـ�
واهمـيـة تـطويـرهـا في اجملاالت �

والســـيــمـــا في االخـــتــصـــاصــات
الـقـضـائـيــة والـقـانـونـيـة وتـبـادل
اخلـــبـــرات والــــتـــعـــاون في هـــذا

اجملال). 

»U³I²Ý‰∫ رئيس البر�ان يستقبل في بغداد نظيره االردني

مصطفى غالب مخيف 
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محمد سعيد احلكيم 
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والرياضة الـبر�انـية عبـاس عليـوي� ورئيس الهيـئة التـطبيـعية إياد
بنيان واالم� العام الهيئة التطبيعية محمد فرحان. 

وأشادَ ا�سـتقـبلـون لوفـد ا�نتـخب با�ـستـو� الذي قـدمه الالعبون
امام كـوريا اجلنـوبيـة� مطـالبـ� بتـحقـيق الفوز عـلى إيران � وذلك
كي �ضـي ا�نـتـخب بـخطـوات ثـابـتـة نحـو  الـتـأهل �ونـديـال قـطر
2022 .  وسـتـقـام ا�ــبـاراة مع إيـران  يــوم الـثالثـاء ا�ــقـبل عـلى
استاد خلـيفة الـدولي ضمن مبـاريات اجملموعـة األولى للتـصفيات

اآلسيوية ا��هلة لكأس العالم 2022.

 5�% Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

وصل ا�ـنـتـخب الـوطــني� أمس اجلـمـعـة الى الــعـاصـمـة الـقـطـريـة
الدوحة حتضيرا خلوض مباراته امام نظيره االيراني.

وانطلقت الرحلة من مطار بـغداد بعد عودة الفريق في نفس اليوم
من الـعاصـمـة الـكـورية سـيـئـول عـلى مـ� طائـرة اخلـطـوط اجلـوية

العراقية . 
وكان في اسـتـقبـال وفـد ا�نـتـخب في مـطار بـغـداد الدولي كل� من
وزير الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنان درجـال� ورئـيس جلـنـة الـشـباب

…—«d(«  Uł—bÐ ÿu×K� ÌÊbð ∫ ¡v³M²�
ورجحت الهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنــقل �انـخـفـاضـا مـفـاجـئـا بـاحلـرارة.
وقالت الـهـئيـة في بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (طقس
اليـوم سـيكـون صحـوا في عـموم ا�ـنـاطق مع انخـفاض
مـــلـــحــوظ في درجـــات احلــرارة)� واضـــاف ان (دهــوك
سـتسـجل ادنى حرارة عـند  37� بـينـما تـسجل كل من
اربـيل والسليـمانية  39 درجـة� في ح� تكـون العظمى

في بغداد  43 درجة مئوية). 

œ«uł ezU� ≠ œ«bGÐ

تـوقع مـتـنـبىء جـوي � تـدني مـلـحـوظ بـدرجـات احلرارة
وانـتـهـاء مـوجـة الـرطـوبـة بـدءا من الـيـوم السـبت. وكـتب
صادق عـطية في صفحته على فيسبوك امس ان (هناك
حتوال ونـشاط الرياح الـشماليـة الغربيـة على أغلب مدن
جنـوب البالد وتنتهي موجة الـرطوبة مع بداية انخفاض
تـدريــجي بـدرجـات احلـرارة في مـدن الــوسط ويـتـبـعـهـا
مدن اجلـنوب بـحيث يـقل الشـعور بـاإلرهاق احلراري).

 ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

بـــاشــــرت ا�ـــصـــارف بــــتـــوزيع
رواتب ا�ـــتــقــاعـــدين ا�ـــدنــيــ�
والــعــســكــريــ� لــشــهــر ايــلــول
اجلاري� فيما دعت وزارة العمل
والــــشـــــؤون االجــــتـــــمــــاعـــــيــــة
ا�ــســـتــفـــيــدين من االعـــانــة في
بــغـداد واحملــافـظـات الـى تـسـلم
مسـتحـقات الـشهـر نفـسه. وقال
مصرف الرافدين في بيان تلقته

(الـــــزمـــــان) امـس انه (بـــــاشـــــر
بـــتـــوزيع رواتب ا�ـــتـــقـــاعـــدين
ا�ـدنـيــ� والـعـســكـريـ� لــشـهـر
ايـــلـــول اجلــــاري عـــبـــر فـــروعه
ا�نـتشـرة ببـغداد واحملـافظات).
وكـانت وزارة ا�ـالـيـة قـد اعـلنت
رفع رواتـب ا�ـتــقــاعـديـن ا�ـدني
والعـسكـري.وقال بـيان امس ان
(الـــــوزارة أكـــــدت عـــــلى إدارات
مــصــرفي الـــرشــيــد والــرافــدين
وهــيـــئــة الــتــقــاعــد إســتــكــمــال

إجراءات دفع رواتب ا�تـقاعدين
ا�ــدنـي والــعــســـكــري لــلـــشــهــر
احلــالـي عــبــر بـــطــاقـــات الــدفع
االلـــــكــــــتـــــروني)� واضـــــاف ان
(الوزارة دعت ا�تقاعدين ا�دني
والــعــســكــري �ـن ســتــصــلــهم
رســائل نـــصــيــة الـى مــراجــعــة
فروع ا�صـارف ومنافـذ الصرف
االلـي في بــغـــداد واحملــافـــظــات
إلســتـالم رواتـــبــهـم). واطــلـــقت
وزارة الــــــعـــــــمـل والـــــــشــــــؤون

االجــتــمــاعـــيــة �رواتب االعــانــة
االجتـماعـية لـلشـهر نـفسه.وذكر
بــيـان لـلــوزارة تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (الـوزيـر عـادل الـركابي
وجه بـــإطـالق مـــبـــالغ االعـــانـــة
االجـتــمـاعــيــة لـلــشـهــر اجلـاري
ألكــثـــر من مـــلـــيــون و 427الف
اســرة في بــغــداد واحملــافــظـات
�ــبـــلغ يــصل الى  304مــلــيــار
ديــنــار)� ودعــا الـــركــابي االســر
ا�ـستـفيـدة الى (مـراجعـة منـافذ

الصرف الستالم مبالغ االعانة).
من جـهـتـهـا �قـالت رئـيس هـيـئة
احلــمــايــة االجـــتــمــاعــيــة هــدى
سـجاد ان (مـجمـوع االسـر التي
يـعــيـلــهــا رجل بـلــغت اكــثـر من
 996الف �بـلغ يصل الى اكـثر
من  240مــلــيـار ديــنــار � في مـا
بـلغ عــدد االســر الـتي تــعــيـلــهـا
امـرأة اكـثر من  431الف �ـبلغ
يــصل الى اكــثــر من  64مــلــيـار

دينار). 

 WOŽUL²łù« W½UŽù«Ë s¹bŽUI²*« Vð«Ë— ‚öÞ≈
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توفى امس اجلـمعـة �ا�رجع الـديني آيـة الله الـعظـمى محـمد سـعيـد احلكيم
أثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر  87عاماً. 

واعـلن مـصــدر طـبي ان (احلـكـيـم تـوفى في مـسـتــشـفى احلـيــاة �ـحـافـظـة
النجف اثر سكتة قلبية مفاجئة). 

والـــراحل من مـــوالــيـــد الـــنـــجف عــام  1934ويـــعـــد واحـــدا من من كـــبــار
ا�ـرجعـيـات الـديـنـيـة في الـنجف� والـسبـط األكبـر لـلـمـرجع مـحـسن احلـكيم

ويرقى نسبه إلى إبراهيم طباطبا.

 U½Ë—u� b{ `OIK²�« Z�U½d³Ð q�«u(« ‰uLý —dI¹ rOK�ù«
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{ لشبـونة-(أ ف ب): أعلنت الشرطة ان عراقي� يشـتبه في انتمائهما لتنظيم داعش
اعتقال في مـنطقة لشبـونة علمًا أنهـما مقيمان في الـبرتغال منذ عام  2017 كالج��.
وقالت الشـرطة القضـائية في بـيان إن الرجلـ� متهمـان باالنتمـاء إلى منظمـة إرهابية
دولـية ودعـمهـا ويـخضـعـان أيضـا لـلتـحـقيق من قـبل الـسلـطـات العـراقـية� لـكـنهـما لم

يرتكبا جرائم أخرى على األراضي البرتغالية.
وقـال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس
بـــرس ان الــــرجـــلـــ� وهـــمـــا في ال34
وال 32من الـعمر� انضـما الى ميـليشيا
تــــــنـــــظــــــيم داعـش في الــــــعـــــراق و�
اســتـقـبــالـهـمــا في الـبـرتــغـال في اطـار
بـرنامج استقبال الجئـ� بعد اقامتهما
فـي الــيـــونــان. هُـــزم داعش الـــذي كــان
يــسـيـطـر عــلى مـسـاحــات شـاسـعـة من
األراضـي الــعــراقــيــة بــ� عــامي 2014
و ?2017رســمـــيــاً عــلى أيــدي الــقــوات
احلـكـومـيـة ا�ـدعـومة من حتـالف دولي
بـقـيـادة الـواليـات ا�ـتـحـدة. لـكن خـاليا
الـتــنـظـيم مـا زالت مـوجـودة في الـبالد
خــــاصـــــة في ا�ــــنـــــاطق اجلـــــبــــلــــيــــة
والــصـحـراويـة وتـتـبــنى هـجـمـات بـ�

احل� واآلخر.
nDš  UOKLŽ

وأقــر مـتـهم من خـلـيــة خـطف مـعـروفـة
بـ"الـبيـتلـز" في تنـظيم داعش اخلـميس
بـالــتـواطـؤ في عـمـلـيـات خـطف رهـائن
غــربــيــ� وقـتــلــهم� من بــيــنــهم أربــعـة
أمــيـركـيـ�� أمـام مـحــكـمـة فـدرالـيـة في
الــواليــات ا�ــتــحــدة.وكــان ألــكــســانــدا
كــوتي� وهـو مــواطن بـريـطــاني سـابق
يـبلغ  37عـاما� يـدفع حتى اآلن بـبراءته
أمــام مــحــكــمــة في ألــكــســنــدريــا قـرب
واشـنطن� جنبـا إلى جنب مع الشافعي
الـشيخ ( 33 عـاما)� وهو عـضو ثان في
اجملــمـوعـة الـتي تـضـم أربـعـة عـنـاصـر
ويـطلق عليهـا "البيتلـز" كون أعضاؤها
بـريـطانـيـ�. وهمـا مـتّهـمـان خصـوصا
بـــالـــضـــلـــوع في قـــتل أربـــعـــة رهـــائن
أميركي� هم الصحافيان جيمس فولي
وستيفن سوتلوف وعامال اإلغاثة بيتر
كـــاســيغ وكـــايال مــولــر.ويـــفــتــرض أن
يـــصــدر الــقـــاضي الــذي كـــان يــتــرأس
اجلـــلــســة تي إس إلـــيس احلــكم في 4

الــعـالم وتـســاعـدهم".وجـاء فـي وثـيـقـة
لـلمحكـمة نقال عن ستـيفن م. دانتوونو
من مــكـتب الــتـحـقــيـقــات الـفـدرالي� أن
"إقـــراره بــالــذنب لـن يــخــفـف مــعــانــاة
ضـحـايا قـسـوته� لكـننـي آمل بأن يـذكر
الــعـالـم بـالــتـزام مــكــتب الـتــحــقـيــقـات
الــفــدرالي الــثــابت بــالــعــثــور عــلى كل
األشـخـاص الـذين تسـبـبوا في مـعـاناة
�ــــواطــــنــــ� أمــــيــــركــــيــــ�� أيــــنــــمــــا
كــانـوا".وقـبــضت الـقـوات الــكـرديـة في
شـــمــال ســوريــا عــلـى اجلــهــاديــ� في
كــانـون الـثـاني 2018 وســلّـمـتـهـمـا إلى
اجلــــيش األمــــيـــركي فـي الـــعـــراق.و�
تــرحــيــلــهــا من الــعــراق إلى الــواليـات
ا�ــــتــــحـــــدة في تــــشــــرين األول  2020
للمثول أمام القضاء األميركي.ورفضت

ا�ـمـلـكـة ا�ـتّـحـدة مـحـاكـمـة اجلـهـادي�
عــــلى أراضــــيــــهـــا وجــــرّدتــــهـــمــــا من
جــنــسـيــتـهــمــا الـبــريــطـانــيــة.ولم يـتم
تــرحـيـلـهـمـا إلـى الـواليـات ا�ـتـحـدة إال
بعدما أكّدت واشنطن للندن أنّ القضاء
األمــيـركي لن يـســعى إلى إصـدار حـكم
بــاإلعـدام في حــقّـهـمــا.وتـكـوّنت خــلـيّـة
"الـــبـــيـــتــــلـــز" اجلـــهـــاديـــة من أربـــعـــة
بـريطـاني� وأطـلق علـيها الـرهائن هذا
االسم بــسـبب لــهـجــة خـاطــفـيـهـم.نـشـأ
كــوتي والــشـيخ فـي ا�ـمــلـكــة ا�ـتــحـدة
حـيث اعـتنـقـا التـطـرف� قبـل االنضـمام
إلـى تــنـــظـــيم الـــدولـــة اإلسالمـــيـــة في
ســـوريـــا عــام 2012. ويُـــشـــتـــبه في أنّ
عـناصـر اخللـية األربعـة خطـفوا رهائن
أمــيـركـيــ� وأوروبـيـ� ويـابــانـيـ� في

ســـوريــا بـــ� الــعـــامــ�  2012 و2015
وعـذّبــوهم وقـتـلـوهم� وال سـيّـمـا بـقـطع
رؤوســهم.وصــوّرت اخلــلــيـة عــمــلــيـات
اإلعـدام التي نـفّذتـها بـحقّ رهائـنها في
مـقـاطـع فـيـديـو نـشـرهـا تـنـظـيم الـدولـة

اإلسالمية ألغراض دعائية.
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وكــان كــوتـي والــشــيخ يــشــرفــان عــلى
مـواقع احتجاز الـرهائن وكانـا ينسقان
مـفـاوضـات احلصـول عـلى فديـة مـقابل
إطـالق ســراح الــرهــائن عـــبــر الــبــريــد
اإللــكــتـروني. ومــرســا "عـنــفــا جـســديـا
ونـفـسـيا مـطـوال" على الـرهـائن بـحسب
فــيـتــزبـاتــريك. وتـزعّـم اخلـلــيـة مــحـمـد
أمــوازي الــذي كـان يــلــقب بـ"اجلــهـادي
جـون" وقتل في غارة جوية أميركية في

آذار  2022. ويـواجه ا�ـتهـم عدة أحـكام
بــالــسـجن مــدى احلــيـاة دون احلق في
إفــراج مــبـكــر.وقــال ا�ـدعـي راج بـاريخ
أمــــام احملـــكـــمـــة إنـه من خالل اإلقـــرار
بـالذنب� فهو "يـوافق على تمضـية بقية
حــيـاتـه في الـســجن".وأبـرم ألــكـســانـدا
كـوتي اتـفـاقـا مـع احلكـومـة لـتـقـد� كل
ا�ـــعـــلــومـــات عن أفـــعـــاله في ســـوريــا
لـلواليات ا�ـتحدة� وكـذلك ألي حكومات
أجـنـبـيـة تـطـلب ذلك.و�ـوجب االتـفاق�
سـيـمـضي كـوتي  15 عـامـا في الـسـجن
فـي الواليـات ا�ـتـحـدة� ثم سـيـسـلّم إلى
ا�ــمـلـكــة ا�ـتـحــدة حـيث يــواجه أيـضـا
تـهـمة خـطف رهائن وقـتـلهم.وكـان بائع
ا�ـعدات الـرياضـية الـسابق ا�ـولود في
لـنـدن والـذي أصـبح مـتـطـرفـا� يـتـحـدث
خالل احملـاكـمـة بـاإلنـكـلـيـزيـة. وقال إنه
انــــضم إلى ســــوريـــا حملـــاربــــة نـــظـــام
الـــرئـــيس بـــشـــار األســد مـــعـــتـــقــدا أن
"ا�ـفـهـوم اإلسالمي لـلـجـهـاد ا�ـسـلح له
قـيـمة كـبيـرة وهو قـضيـة مشـروعة". ثم
الـتحق بـوحدة تنـظيم داعش ا�ـسؤولة
عن عـمليات خـطف رهائن غيـر مسلم�
واحـــتـــجــازهم.وقـــال الـــقــاضـي إلــيس
"شـــاركت في مـــؤامـــرة لــلـــقــبـض عــلى
رهـائن وا�ـطـالـبـة بـفـديـة� مع الـعـلم أن
عــمـــلــيــات اخلــطف هــذه ســتــؤدي إلى
مــقــتــلــهم".وكــانت عــائالت الــضــحــايـا
االمـيـركـيـ� االربـعـة حـاضـرة في قـاعـة
احملــكـمـة. وقــال �ـثل االدعــاء ديـنـيس
فـيـتـزبـاتريـك إنهـا وافـقت عـلى االتـفاق
ا�ـبـرم ب� ا�ـتـهم والسـلـطات.ونـاشدت
والــدة جـيـمـس فـولي الـصــحـافي الـذي
صــور خالل عــمـلــيـة قــطع رأسه� خالل
احملـاكـمـة الـرئيس جـو بـايـدن و"جـميع
األمــــيـــركـــيــــ�" أن حتـــمـي "الـــواليـــات
ا�ـتحـدة جمـيع الرهـائن األميـركي� في

ســوريـا في تـشــرين الـثـاني .2015 أمـا
الـعضـو األخيـر في اخللـية فـيدعى آين
ديـفـيس وهـو مـسـجون في تـركـيـا مـنذ
الــعـام  2017بــتــهــمــة اإلرهـاب.وأطــلق
عـلى العملية العسـكرية األميركية التي
قُـــتل فــــيـــهـــا زعـــيم تـــنـــظـــيم الـــدولـــة
اإلسـالمــيـــة أبــو بـــكــر الـــبـــغــدادي في
تشرين األول 2019  اسم "تاسك فورس
14-8  فـي إشـــــارة إلـى ذكـــــرى مـــــيالد
عـا�ـلة اإلغـاثة.وخـطـفت مولـر في حلب
بـشـمال سـوريا في آب 2013  وبـحسب
والـديـهـا� تـعـرضت لـلـتـعـذيـب أول مرة
عـلى يـد سـجانـيـهـا وسلّـمت في نـهـاية
الــــعـــام  2014 إلـى الـــبــــغـــدادي الـــذي
اغـتـصـبـهـا نـهـايـة الـعام  2014 بـشـكل

متكرر قبل قتلها.

إجتماع سابق ب� إردوغان و طحنون بن زايد

ا�ــطـــار انه (� إتالف األدويــة كــونــهــا
مـخـالفـة لشـروط وضـوابط االستـيراد �
ومـــضـى عـــلى وجــــودهـــا في مـــخـــازن
الـكــمـارك � مـدة طـويـلـة وتـشـكل خـطـراً
عـلى صـحة وسالمـة ا�واطـن�)� وتـابع
انـه (� تشـكـيـل جلنـة مـن الـدوائر ذات
الــعالقـة وتـمت عــمـلـيــة اإلتالف بـشـكل
أصـــولـي).  في تـــطــور � واصـل رئــيس
هــيــئـة ا�ــنــافــذ عـمــر الــوائـلـي جـوالته
ا�ـيدانيـة� حيث تفقـد منفذ مـطار بغداد
الـدولي يـرافـقه ا�الك ا�ـتـقدم لـلـهـيـئة �
لـالطالع عـلى واقع الـعــمل. وقـال بـيـان
امـس ان (الوائـلي الـتقـى رئيس سـلـطة
الـطـيـران ا�ـدني ومـديـر ا�ـطـار إضـافـة
إلى لـــقــاء مــديـــر عــام شــؤون الـــســفــر
واحلـدود في جهاز اخملـابرات الوطني�
وجــرى خالل بــحـث جـمــيـع ا�ـواضــيع
الـتي تسهم بالنهوض بواقع العمل في
ا�ــنـافـذ اجلـويــة كـونـهـا تــمـثل واجـهـة
الــبــلـد)� مــشــيـرا الـى ان (هـذه الــزيـارة
تــأتي انـطالقـاً من مـبــدا تـعـزيـز الـعـمل
بـــروح الـــفــريـق الــواحـــد بـــ� جـــمــيع
الـدوائـر الـعـاملـة في ا�ـنـافـذ احلـدودية
لتذليل العقبات وا�عوقات كافة ووضع
احلـلول الكفيلة لالرتقاء بواقع العمل).

والـد الـناشط ابـو علي جـاسب). وألقت
قــوة أمــنـيــة الــقـبـض عـلى ارهــابي في
عــصـابـات داعش بـاجلـانب األيـسـر من
مـــديــنــة ا�ــوصـل.وذكــر بــيــان امس ان
(االســتـخــبـارات الــعـسـكــريـة في وزارة
الـدفـاع تـمـكـنت من الـقـاء الـقـبض عـلى
احــد ا�ــطــلــوبــ� وفق احــكــام ا�ـادة 4
ارهـاب)� الفــتـا الى ان (ا�ـتـهم هـو أحـد
عــنـــاصــر عــصــابــات داعش وقــد عــمل
ضـمن مـا يـسـمى قاطع نـيـنـوى - والية
الــعـراق)� وتــابع انه (وأثــنــاء تـفــتـيش
داره � الــــعـــثـــور عــــلى مـــلــــجـــأ كـــان
يـستخدمه للتخفي عند مداهمة القوات
األمـــنــيــة� حـــيث جــرى تـــســلـــيــمه الى
اجلــهـات اخملــتـصـة إلكــمـال اإلجـراءات
الــقـانــونــيـة الالزمــة بـحــقه). من جــهـة
اخرى � ضـبطت هيئة ا�ـنافذ احلدودية
فـي ميناء أم قـصر اجلنوبي ومن خالل
تــنــســيق الــعـمـل وتـبــادل ا�ــعــلــومـات
األمــنـيـة الــواردة مع جـهــاز اخملـابـرات
الـوطـني � حـاويـتـ� حتتـوي عـلى مادة
كــيــمــائــيــة خــطــره مــخــالــفــة لــشــروط
وضـوابط االستيراد. واتلف منفذ مطار
الــنــجف  190 كــارتــون أدويــة بــشــريــة
مـخــالـفـة لـلـضـوابط. وقـال بـيـان إلدارة

وبـــكــمــ� مــحـــكم  � ضــبـط شــاحــنــة
مــحـمــلـة �ـادة الــسـكــراب في مـنــطـقـة
الـصوفـية بـالرمادي)� وتـابع ان (سائق
الــــعـــجـــلــــة ال يـــحـــمـل اي تـــخـــويل او
مـستمـسكات تخص ا�ـواد وذلك بقصد
تـهـريـبهـا� واحـالـة الشـاحـنـة وسائـقـها
وا�ــواد الى اجلــهـات ا�ــعـنــيـة التــخـاذ

االجراءات القانونية بصددها). 
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ولـقي شـخصـ� مصـرعـهمـا� في حادث
مـروري �حافظة الديوانية.وذكر اعالم
ا�ـــــرور في بـــــيــــان امـس ان (احلــــادث
ا�ــروري وقـع في قــضــاء غــمــاس عــلى
طريق احلمزة قرب محطة الكهرباء ب�
مـركـبـتـ� � نــتـيـجـة االجــتـيـاز اخلـاطئ
والـسرعة ا�فرطة وعدم االنتباه)� داعيا
الى (األلـتزام بـتعلـيمات وقـواعد ا�رور
واالبــتـعــاد عن اخملـالــفـات الــتي تـؤدي
الـى حوادث مـروريـة). وجنـا عم نـاشط
مــخــتــطف فـي مــحـافــظــة مــيــســان من
مـحـاولـة اغتـيـال.وذكر مـصـدر أمني ان
(رجـالً وهو عم الـنـاشط اخملـتـطف علي
جــاسب تـعــرض الى مـحــاولـة إغــتـيـال
فــاشـلـة فـي احملـافـظـة)� مــشـيـرا الى ان
(ا�ـســتـهـدف حـمـود حـطـا وهـو شـقـيق
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ألــقت مـفــارز مـديـريــة مـكـافــحـة إجـرام
بـغداد� القـبض على متـهم بتزوير صك
وآخــــر بـــســـرقــــة أمـــوال ومــــخـــشالت
ذهــبـيـة.وذكــر بـيــان لـوزارة الـداخــلـيـة
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (مفـارز مـكتب
إجــرام ا�ــنـصــور ألــقت الــقـبـض بـحق
مـتهم قام بتزوير صك بقيمة 60 مليون
ديــنـار� لــيـتم تــدوين أقـوالـه ابـتــدائـيـا
وقــضــائــيـا بــاالعــتــراف� وقــرر قـاضي
الــتـحـقــيق تـوقــيـفه وفق أحــكـام ا�ـادة
٢٩٥ من قـانون العـقوبات لـينال جزاءه
الـــعـــادل)� وأضـــاف ان (ألـــقـت مـــفــارز
مـكــتب مـكـافـحـة اجـرام الـقـدس اعـتـقل
مــتـهم لـقــيـامه بــسـرقـة مــبـلغ قـدره ١٨
مــلــيــون ديـنــار مع مــخــشالت ذهــبــيـة
وجــوازي سـفــر من داخل إحـدى الـدور
الــســكــنــيــة ضــمن مــنــطــقــة حي أور).
واحــــبـــطت مــــفـــارز االســـتــــخـــبـــارات
الـعسـكـرية� عـميـلة تـهريب سـكراب في
الرمادي �حافظة االنبار. وقالت خلية
االعـالم االمــــنــــيـــــفي بــــيـــــان امس انه
(�ـعلومـات دقيقة لـشعبة اسـتخبارات
الـــفــرقـــة الـــعــاشـــرة وبــالـــتـــعــاون مع
اســـتــخـــبـــارات لــواء ا�ـــشــاة االول 38

W�dÝË d¹Ëeð U¹UC� w� 5LN²0 WŠUÞù«Ë »«dJÝ V¹dNð ◊U³Š≈

�i³∫ عناصر أمن برتغالية خالل عملية قبض على عراقي�

œ«dO²Ýù« ◊ËdA� WH�U�� W¹ËUOLO� œ«u� j³Cð W¹œËb(« c�UM*«

بيروت

»dF�« dOL{ ÆÆÊ«uDŽ Í—U³�« b³Ž

ÍuKF�« s�Š

dſ«œ cIM�

WŽeH� ÂU�—√ ør��« UJ¹d�√ XŽd& «–U*
بـعـد ان فـرغتُ في سـلـسـلـة مقـاالت سـابـقـة من حتـلـيل ظـاهـرة صعـود الـطـالـبـانـية
اجلـديدة واحتماالتـها في العراق,آن االوان لدراسـة االسباب احلـقيقيـة التي جعلت
أمـيـركـا(اجلـمـهـوريـة والـد�وقـراطـيـة) تـقـبل بـتـجـرع (سم) الـهـز�ة الـتي نـالت من
سمعـتها في العـالم وعرضتـها لعاصـفة من االنتـقادات الداخـلية واخلارجـية? يقدم
لـنا مـعهـد واتـسون الـتـابع جلامـعـة براون ارقـام مـفزعـة عن مـا تكـبدتـه امريـكا من
خسائـر نتيجة احلرب على االرهـاب التي شنتها في اعقـاب هجمات احلادي عشر
من سبتمبر  2001 في كثـير من بلدان العالم وفي مقدمتها افغانستان والعراق. ان
هذه االرقام الـتي ساخلصـها هنـا توضح الصـورة كاملـة وال تدع مجـاال للشك في
حـجم الكـارثـة الكـبرى الـتي سبـبهـا بوش االبن وعـصابـة احملافـظ� اجلـدد ال على
الـعـالم فـحـسـب بل عـلى امـريـكـا قـبل ذلك. هـذه االرقـام مـحـسـوبـة لـكل الـعـمـلـيـات
العـسكريـة واحلروب التـي خاضتـها جـيوش امريـكا في كل الـعالم (اي في حوالي

 83دولة) بعد تلك االحداث ولغاية بداية هذه السنة.
لـقد تـسبـبت تـلك احلروب في مـقتل  801 الف شخص كـنتـيـجة مـباشـرة لـلعـملـيات
الـعسـكـرية��ـا في ذلك افراد اجلـيش الـذين قتـلوا! طـبعـا هـذه االرقام تـستـند الى
تقديـرات متحفظة جدا وهـناك اكثر من مصدر يـؤكد انها اكثر بكـثير.اما اخلسائر
البشريـة غير ا�باشـرة نتيجة مـا سببته احلروب من دمار لـلبنى التحـتية او مجاعة
او تلوث او غـيرها فتقدرها الدراسة باضعاف هذا الرقم. كما سببت هذه احلروب
عـلى (االرهـاب) تـهـجـير  38 مـلـيـون شـخص في مـخـتـلف انـحـاء الـعـالم وهي اكـبر
حركة نـزوح في تاريخ البشرية. خسرت امريكا نتيجة هذه احلروب اكثر من 7000
قتـيل في قـواتـهـا ا�ـسلـحـة� مـعـظمـهم في الـعـراق. امـا االصـابات فـبـلـغت عـشرات
االلـوف. وهناك  8000 متـعاقـد مع اجليش االمريـكي خسـروا ارواحهم في احلرب.
كـمـا ان عدد الـذين انـتـحروا من افـراد اجلـيش االمريـكي بـعـد عودتـهم من الـعراق

وافغانستان فقد زاد على  30 الف حالة انتحار!
امـا علـى الصـعيـد ا�ادي� فـقد بـلغ مجـمـوع االنفـاق على تـلك احلروب من ا�ـوازنة
االمـريكيـة منذ  2001 ولـغاية   2021 مـا يعادل  6.4 تـريليون دوالر. ويـقفز الرقم الى
 8تـريلـيـون دوالر اذا � احـتـسـاب فوائـد الـقـروض الـتي حـصـلت علـيـهـا احلـكـومة
لتمـويل احلرب! وبـعكس ما يـعتقـد كثـير من النـاس بأن احلروب تـؤدي الى انعاش
االقــتـصـاد االمــريـكي وخـلـق فـرص عـمل جــديـدة �فـقــد خـلــصت الـدراسـة الى ان
االقتصـاد االمريكي خسر حوالي مليون ونصف فرصة عمل كان �كن توليدها لو
� اسـتثـمـار تـلك االمـوال في ثالث قـطـاعـات فـقط هي الـصـحـة والـتـعـلـيم والـطـاقة
الــنـظـيـفـة. كـمـا اشـارت الـدراسـة الى ان اكـثـر هـذه االمـوال االمـريـكـيـة�فـضال عن
امـوال ا�ــسـاعـدات الـدولـيـة االخـرى�الـتي انـفـقـت في الـعـراق وافـغـانـسـتـان ذهـبت
لقـطاعي االمن واجليش وليس لـلمسـاعدة في بناء تـلك الدول. وحتى مـا ذهب منها
لـلبنـاء فقد تـبخر جـزء كبيـر منه في عمـليات الـفساد او نـتيجـة لعدم كـفاءة االنفاق.
هنا يـتشير الدراسـة الى مبلغ مليـار دوالر � تخصيصه لـتطوير الشـرطة العراقية

ولم تستطع شركة تدقيق احلسابات ا�كلفة بتدقيق ا�صروفات العثور عليه!
هذه االرقـام تفسـر �ا ال يـدع مجـاال للشك هـذا االصرار لـكل االدارات االمريـكية
الـتي اعـقـبت بـوش االبن عـلى االنـسـحـاب من الـورطـة الـتي وجـدوا انـفـسـهم فـيـها
نــتـيـجــة اسـتـراتــيـجـيـة احلــرب عـلى االرهـاب. هــذا ال يـعـني ان
امريـكا سـتتـوقف عن محـاربة (االرهـاب) لكـنه يعـني ان هذه
االولوية فس اسـتراتيجـيتها الـدولية ستـتم معاجلتـها بطرق
ووسائل اخـرى�قد تتضمن القتال واحلرب�لـكنها بالتأكيد
ســتــكـون اقل كــلـفــة واكــثـر حــكـمــة من نــزق تـرامب االبن

وعصابته.

لسان صدق.الن سيفه كلمة.وكلمته سيف.
انه من صحابة هذا العصر. رغم خلود قطب الصحابة.في جنان اخللد.

قـوته من قـوة ابي ذر الـغـفـاري. وقـوة الــغـفـاري كـسـر من اخلـبـز الـيـابس.هـو ذاته
طعام اخلليل بن احمد الفراهيدي.

 ومن ال يعرف اخلليل اليعرف العطوان.
مثقف مستل من الرفوف العمرية.وسالحه سالح عمر.

عبـد الـبـاري يصـبـر صبـر الـنخـلـة عـلى الظـمـأ.وهي سامـقـة.تـتحـدى عـصف الريح
.لكنها تعطيك الرطب من البربن والتبرزل واخلستاوي.

ورطب العطوان مداف باحلبر االزرق. 
عطوان سليل نكسة لكنه لم ينتكس.وقد تكون النكسة من حوافز النضال..

مستقيم مثل سكة القطار. 
شجاع مثل اسالفه الكبار.

كانه جيش.من جيوش الفتح الرباني.
هذا الرباني �تلك زهد ا�سيحي� حول ابن مر�. 

واذ تـتـلوث ذ� وتـنـحـدر قـمم.ترتـفع هـامـته الـعـربيـة حـانـية
مشفقة حتى على من ضل طريقه.

تــعـــرف مـــؤســســـات االعالم الـــغــربي صـــمـــوده وفــرادته
فتخصص له دقائق ال تخصصها لسواه.

حييت من مناضل . 
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عـهدت اجلـامعـات العـا�يـة في البلـدان ا�تـقدمـة على امـتالكهـا �دونة    codeحتدد
مـفاهـيم االخالق االكـاد�يـة� وكـيفـية مـراعـاتهـا في الـتدريس والـبحـث العـلمي من
قـبل التـدريسـي� والـباحـث� والـطلـبة. وكـأي مدونـة أخالقيـة تستـحق هذا االسم ال
تمـثل فـقط مـجـمـوعـة عشـوائـيـة من الـقـيم وا�ـباد� والـقـواعـد. بـدالً من ذلك� تـعـبر
مـدونة األخـالقيـات ا�ـهـنـيـة عن الـهـوية احملـددة �ـهـنـتـهـا� �ـا في ذلك الـغرض من
أنشطـة ا�هنة واألسـاليب ا�تـبعة لـتحقيـق هذا الغرض. لـذا فالهـدف من ا�دونة هو
تــوفـــيــر إطـــار عــمـل �ــوذجي �ـــمــارســـة الــســـلــوك األخـالقي من قـــبل االداريــ�
واالكاد�ـ� في مؤسسات التـعليم العالي� ويعـكس هذا االطار روح ونص اللوائح

والقواعد واإلجراءات الداخلية للجامعة ا�عنية. 
ومن الــطـبـيـعي اعــتـبـار الـغش وسـرقــة عـمل اآلخـرين من اجلــرائم اخلـطـيـرة الـتي
تقوض الـروح االكاد�يـة وروح الزمالـة في جميـع مجاالت احليـاة اجلامعـية� لذلك
تقع عـلى عاتق اجلامعة والـقسم مسؤولـية توضيح واعالن اسس محـددة لسياسة

األخالقيات األكاد�ية. 
اقـترح عـلى وزارة التـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي واجلـامـعات الـعراقـية الـشروع
بـاجنـاز هـذا ا�ـشـروع وذلك بـدايـة بــوضع ورقـة اولـيـة �ـدونـة االخالق االكـاد�ـيـة
تعرض لـلنقاش واغنائها بـاالراء من قبل التدريسي� والـطلبة وا�سؤول� االداري�
في اجلـامـعـات الـعـراقـية. وتـسـتـنـد ا�ـدونـة عـلى ا�ـباد� االخـالقيـة الـتـالـيـة لـلـعمل

االكاد�ي في اجلامعات:
 1- النزاهة والصدق والشفافية

 2- البحث عن احلقيقة
 3- االحترام واالمانة والتقدير واالخالص وحسن ا�عاملة

 4- ا�ساءلة وااللتزام ا�هني
 5- االستقاللية واحلياد

وتــطـــبق هــذه ا�ـــبــاد� مـن حــيث الـــروح وا�ــبـــدأ عــلى كل
االكــاد�ـيــ� وا�ـوظـفــ� والـطــلـبـة ســواء كـانــوا في مـركـز
الـوزارة او في اجلـامـعـات ومـراكـز الـبـحـوث� وتـشـمل كل

فعاليات اجلامعات واهتماماتها.
{ عن مجموعة واتساب

ان (الـلقـاء نـاقـش دور العـراق الـفـاعل
في تـقــريب وجــهــات الـنــظــر بـ� دول
اجلــوار اإلقــلــيـــميّ حلــلــحـــلــة بــعض
ا�ــشـــاكـل ذات االهــتـــمـــام ا�ُـــشـــتــرَك�
واالنـتــقـال من مــرحـلــة اخلالفـات إلى

مــــرحـــلــــة الــــتــــعــــاون االقــــتــــصـــادي
والـــــشــــراكـــــات و�ـــــا يـــــخـــــدم األمن
واالسـتــقــرار في الــعـراق وا�ــنــطــقـة)�
مبينـا ان (اجلانب� تطـرقا  إلى جُهُود
احلـكـومـة الـعـراقـيــة ودبـلـومـاسـيـتـهـا

واالمــارات). وبــحث أردوغــان مع ولي
عــهـــد أبــو ظـــبي مـــحــمـــد بن زايــد آل
نـهــيــان� خالل اتــصــال هــاتـفـي �سـبل
تــعـــزيـــز الـــعالقـــات الـــثــنـــائـــيـــة بــ�
البـلديـن.وقال بـيان امـس ان (الطـرف�
بـحــثـا الــعالقــات الــثـنــائـيــة والــسـبل
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها �ا يخدم
ا�صالح ا�شـتركة للـبلدين وشعـبيهما
الصديق�)� وتبادل أردوغان وبن زايد
(وجـهـات الــنـظــر بـعــدد من الـقــضـايـا
وا�ـلــفــات الـدولــيــة واإلقــلـيــمــيـة ذات
االهتمام ا�شترك). وجاء االتصال بعد
أيام من زيارة مـستشـار األمن الوطني
اإلماراتي� طحنون بـن زايد إلى تركيا.
من جـهـة اخـرى �دعـا وزيـر اخلـارجـية
فؤاد حس�� النمسا الى اعادة افتتاح

سفارتها في بغداد.
 U�öŽ e¹eFð

وذكـر بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(حـســ� الــتــقى نــظــيـره الــنــمــسـاويّ
ألـكـسـانـدر شــالـنـبـيــرغ في الـعـاصـمـة
فــيــيــنـا � وجـرى بــحـث ســبل تــعــزيـز
العالقـات الـثـنـائـية بـ� الـبـلـدين� كـما
استعـرض اجلانبـان مجمل الـتطورات
في عـمـوم ا�ـنـطـقـة� وضـرورة تـكـثـيف
احلوار� واجلـهود� والـتـعاون لـلقـضاء
عــــــــــلـى اإلرهــــــــــاب� وعــــــــــودة األمـن�
واالستـقـرار إلى ا�ـنـطـقة)� واشار الى

الهادئة في عقـد مؤتمر بغـداد للتعاون
والـشــراكـة الــذي أكـد ا�ــشـاركــون فـيه
على دعم العـراق سيـاسيـاً واقتـصادياً
وأمــنــيـــاً� وعــدم الــتــدخـل في شــؤونه
الـداخـلـية)� وأكد حـسـ� ان ("سـيـاسة
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جنحت مـسـاع الوسـاطـة الـتي تبـنـاها
رئــيس اقــلــيم كـــردســتــان نــيــجــرفــان
البـارزاني في اعـادة دفء الـعالقـة ب�
تركـيا واالمـارات بعـد توتـر دام العوام
�تـمــحــورت في مـعــظــمـهــا بــشـأن دور
الـبــلــدين في الــصــراع الــذي تــشــهـده
األراضي الــــلــــيــــبــــيــــة. ونــــقل مــــوقع
ا�ــونـــيــتـــور عن مـــصـــادر قــولـــهــا ان
(الــبــارزاني كــان يــعــمل عــلى تــهــدئــة
الــتــوتــرات بــ� الــرئـــيس رجب طــيب
أردوغـان وولي عـهــد اإلمـارات مــحـمـد
بن زايــــــــد مـن اجـل الـــــــوصــــــــول الى
انـفــراجـة تــخــدم الـسـالم واالسـتــقـرار
اإلقــلــيــمــيــ�)� واضــافــوا ان (جــهــود
الوساطة تعزز بوضوح دور البارزاني
عـلى ا�ـسـرح الــدبـلـومـاسـي اإلقـلـيـمي
وتسـاعد اكـراد الـعراق عـلى احلـصول
على نقاط مع العب� إقليمي� مهم�)�
مــؤكــدين ان (رئــيس االقـــلــيم يــتــمــتع
بروابط ودية مع كال الرئيس�)� وراى
التقرير ان (تغريدة رئيس االقليم التي
أعــقـــبت زيــارتـه ل�مــارات� الـــتي اكــد
خاللـــهــا انـه نـــاقش مع االمـــاراتـــيــ�
تـعـزيـز الـعالقـات الـثـنـائـيـة والـتـعاون
والسالم اإلقليمي وغيرها من القضايا
ذات االهتمـام ا�شـترك� كـانت إحد تلك
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــقـــريب بـــ� تـــركـــيـــا

العراق اخلـارجية مبـنية عـلى التوازن
في عالقـــاته مع مـــحـــيــطـه اخلــارجي�
واسـتــطـاع الــعــراق تـأســيس أرضــيـة
وأدوات احلـوار� وحتــولت بــغـداد إلى
مركـز لـلـتواصل والـتـفـاعل اإليـجابي)�
مــشـيــراً إلـى ان (احلــكـومــة تــبــذل كل
اجلـهــود لـتــطــويـر االقــتــصـاد وتــعـدد
ا�ـــوارد ا�ـــالـــيــــة من خالل تــــنـــشـــيط
قـــطــــاعــــات الــــزراعـــة والــــصــــنــــاعـــة

والسياحة).
oO�Mð  UO�¬

مـــعــــربـــا عن (حــــرص الـــعــــراق عـــلى
التـعـاون الـثنـائيّ �ـا يـعـود با�ـنـفـعة
على شعبي البلدين� عالوة على تعزيز
آليّـات التـنـسيـق والتـشاور الـسـياسي
بـشـان الـقـضـايـا اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة
مـحلّ االهـتـمـام ا�ُـشـتـرَك� واسـتـئـنـاف
اجــتـــمـــاعـــات الــلـــجـــنـــة الــعـــراقــــيــة
النـمـسـاويـة ا�ـشـتركـة كـإطـار لـتـفـعيل
التـعاون الـثـنائيّ بـ� بغـداد وفـييـنا)�
دايـعــا الى (إعــادة افــتــتــاح الــســفـارة
ثمن الـنـمــسـاويّـة في بــغـداد).بـدوره � 
شــالــنــبــيــرغ (الــدور ا�ــهم والــريــادي
لـلـدبـلـومـاسـيـة الـعـراقـيـة في ا�ـنـطـقـة
وأهمـيّـة إسـتـمـراريـة هذا الـدور لألمن
والعـمل ا�ـشـترك في ا�ـنـطـقة)� مـؤكدا
ان (بالده ضـــــــــمن االحتـــــــــاد األوربي

يدعمون بقوة هذا الدور).
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أعـلــنت هـيــئـة حــفـر اآلبـار في
ديالى � حـفر ثمـانيـة آالف بئر
في احملافظة جميعها مجازة �
مـشـيـرة الى انهـا بـكـلـفـة تـقدر

�ليار دينار.
وقــال رئـــيس الــهــيـــئــة بــاسم
خــلـف مــســعــود فـي تــصــريح
تــلــقـــته الــ ( الــزمــان ) � انه (
بــــتـــوجــــيه من وزيــــر ا�ـــوارد
ا�ائيـة وهيئـة ا�ياه اجلـوفية�
بــدأنـا بــحــفـر اآلبــار حملــطـات
االســالــة فـي جــمــيع أقــضــيــة
مـحـافـظـة ديـالى �ـعـاجلـة شح
ا�ــيــاه وتــوفـيــر ا�ــيــاه اخلـام
لــلـــمــنــاطق ا�ــتــأثــرة بــالــشح

واجلفاف ) .
وأضاف مسعود  ( قمنا بحفر
 124بــئــراً وتـأهــيل 26 بــئـراً�
ومجمـوع االبار ا�نـجزة كانت
 150فـقط في هـذا الـعام 2021
 ?مشـيـرا الى ان ( كل تـكـاليف
البـئر تـتـحمـلهـا الدولـة حسب
تــــوجـــيـــهــــات الـــوزارة حـــيث
صــــرف حلــــد اآلن عــــلـى هـــذه
اآلبار ما يقارب ا�ـليار دينار )
� مبيناً أنه  ( بحفر هذه اآلبار
أصــبـح لــديــنــا في مــحــافــظــة
ديـــالى ثــــمـــانـــيــــة االف بـــئـــر

جمـيـعهـا مجـازة وتـوفر ا�ـياه
اخلــــام� فـــضـال عن ألف بــــئـــر
حفرت سابقاً للمنفعة العامة).
ونــوه مــســعــود بــأن  ( هــنـاك
آباراً غـير مجـازة سابـقا كانت
تــردم وتـصــادر طــواقـمــهـا اي
مـحــركـاته� لـكن بــسـبب الـشح
قــمـــنـــا بـــدعــوة أصـــحـــابـــهــا
لـتسـجـيلـهـا واعطـائـهم اجازة
وفق رسـم قــــيــــمــــته 300 ألف

دينار ) . 
—UF�« ŸUH�—«

من جهة أخرى شـكا مواطنون
في كـربالء من ارتــفـاع اسـعـار
اخلـضـر في احملـافـظـة� الفـت�
الى ان (االســعـار بــدأت تـزداد
يــومـــا بــعــد اخــر )� داعــ� ان
(تكـون هنـاك مـتابـعة مـيدانـية
حلـــركـــة الــســـوق اجتـــاه تــلك
االســــعـــار ومـن قـــبل اجلــــهـــة
اخملـــتـــصـــة بـــهـــذا الـــشـــأن) .
واستـغرب ا�ـواطن ناهي عـبد
االمــيـــر  من (ارتــفـــاع اســعــار
الـطـماطـة واخلـيـار والـبـطـاطا
وكذلك الـباذجنـان)� ملـوحا ان
(ا�ــطــروح لــهــذه اخلــضــر من
قبل الفالح في مكاتب تسويق
الـــفــــواكـه واخلــــضــــر يــــبـــاع
بـاســعـار قـلــيـلـة ال يــتـعـدى الـ
500 ديــنــار لـلــكــيـلــو الــواحـد
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عاد وزيـر الـصنـاعـة وا�عـادن مـنهـل
عــزيـــز اخلــبـــاز مع وفــد وزاري الى
بــغـــداد بـــعـــد انـــتــهـــاء زيـــارته الى
جـمهـوريـة بـلـغاريـا الـتي اسـتـغرقت
ثالثة ايـام لبحث الـعالقات الـثنـائية
وفرص الـتعـاون الـصنـاعي ا�شـترك
وذلك تــلــبـيــة لـلــدعــوة ا�ـوجــهـة من
وزارة االقتـصاد الـبلـغاريـة وكان في
استقـبال والوفـد ا�رافق نائـبة وزير
االقتـصاد كـالـينـا كونـستـانتـينـوفاو
ومـسـتـشـارة وزيـر االقـتـصـاد دانـيال
فـيزيـيـفـا وسفـيـر جـمهـوريـة الـعراق

في بلغاريا لينا جالل عمر.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
بــرنــامج الــزيــارة (لـقــاءات ثــنــائــيـة
واجـتــمـاعـات مــشـتــركـة مع عـدد من
الـــســادة ا�ــســؤولــ� الـــبــلــغــاريــ�
وزيــــــارة عـــــدد مـن ا�ــــــؤســــــســـــات
الـصـناعـيـة الـبلـغـاريـة لتـعـزيـز آفاق
الـــتــــعـــاون الــــصـــنــــاعي فـي شـــتى
اجملــاالت وطــرح فُـرص اإلســتــثــمـار
ا�تاحـة واالرتقاء �ـستوى الـتعاون
االقـتصـادي بـ� البـلـدين الصـديـق�
وذلك فـي اطــــــــار ســـــــعـي الـــــــوزارة
وخططـها الـرامية الى إعـادة احلياة
وتشغيل ا�صانع العراقية بالتعاون
مع كافـة الدول ومنـها بـلغـاريا حيث
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ابــدى الـوزيــر الــرغـبــة واالسـتــعـداد
إلجنــاح الـزيــارة وتـفـعــيل الــتـعـاون
و�ـــا يُــحــقق ا�ــصـــالح ا�ُــشــتــركــة

للبلدين والشعب� الصديقيـن).
الـى ذلك نــظــمـت الـــشــركــة الــعــامــة
لـلــصـنـاعـات الـهـيــدرولـيـكـيـة إحـدى
شـركــات وزارة الـصــنـاعــة وا�ـعـادن
ومن خِالل مـــركــــز تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا
الـــهـــيـــدرولـــيـك الـــتـــابع لـــهـــا دورة
تــعــريــفــيـة عـن مُـكــونــات وعــنــاصـر
ا�ـنـظــومـة الـهـيـدرولــيـكـيـة وذلك في
إطـار التـعـاون ا�ُشـتـرك ب� الـشـركة
وقــسـم ا�ـــيــكـــانـــيـك في اجلـــامـــعــة
التكـنولـوجية حـيث تضـمنت الدورة
الـتي حـاضر بـهـا سـهـيـل جنـم عـبـد
وأســـتـــمـــرت �ُــدة أســـبـــوع شـــرحــاً
مُـــفــصالً عـن مُــكـــونــات ا�ــنـــظــومــة
الـهــيـدرولـيــكـيـة وزيت الــهـيـدرولـيك
ومُــــواصــــفــــاته لــــطُـالب الــــتــــدريب
الصيفي في اجلامعة التكنولوجيـة.
ونـظـمت الـشـركـة دورة تـدريـبـيـة في
مــجــال مُـعــايــرة مـقــايــيس الــضـغط
الـهـيدرولـيـكي حـاضـر فـيـها إدريـس
مـحــمــود بــهـدف تـدريب كــادر مـركـز
تكـنولوجـيا الـهيـدروليك في الـشركة
عـــلى مُــعـــايــرة مـــقــايــيـس الــضــغط
الـهــيـدرولـيـكي وحــسب ا�ُـواصـفـات
الـفـنـيـة ا�ُـعـتـمـدة من أجل إكـتـسـاب

ا�ـهـارات ا�ـطلـوبـة لـدى الـفـاحـص�
ا�ُـتخـصـص� في مُـعـايرة ا�ـقـاييس
والـتـأهـيل فـي ا�ـركـز ا�ـذكـور ضِـمنَ
الفريق ا�ُتخصص لغرض احلصول
عـلى اإلعـتمـاد في مُـعـايـرة مـقـاييس
الـــضـــغط فـي مُـــخـــتـــبــــر الـــفـــحص
الــــهـــيــــدرولــــيـــكـي الـــتــــابع �ــــركـــز

تكنولوجيا الهيدروليـك .
و تُـواصـل الشـركـة العـامـة لصـنـاعة
األدويـة وا�ُــسـتـلــزمـات الـطــبـيـة في
ســــامـــــراء إحــــدى شـــــركــــات وزارة
الـصـنـاعـة وا�ـعـادن تـنـفـيـذ خُـطـتـها
إلعـــادة تــأهـــيل وتــشـــغــيل ا�ـــكــائن
وا�ُـعدات ا�ُـتـوقـفـة لضـمـان د�ـومة
الـعـمل وتـنـفـيـذ الـعـقـود ا�ُـبـرمـة مع
وزارة الـصـحة والـوكـيل الـتـسـويقي

في مواعيدها ا�ُحـددة .
qOGA� …œU�«

وقال بـيان ثـان تلـقته (الـزمان) امس
ان (مالكات قسم ا�علومـاتية تمكنت
مـن إعــادة تـــشـــغــيـل مــاكـــنـــة كــبس
احلــــبـــوب ضِــــمنَ اخلط اإلنــــتـــاجي
إيـطـالي ا�نـشـأ بـعـد توقـفـهـا بـسبب
عــطل ألــكـتــروني حــرج إذ �َّ إجـراء
الــكــشف عــلى ا�ــاكــنــة وتــشـخــيص
اخللل احلاصل نتيـجة توقف شاشة
الـتـحـكُم األصـلـيـة وقـد �َّ الـتـشغـيل
بـعــد مُـحـاوالت مُــعـقـدة بــسـبب عـدم
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انـه (عــلى الـــدول ا�ــنــتـــجــة لـــلــنــفط
ا�نضويـة في منظمة اوبك  ,االصرار
على بقاء االنتاج احلالي على وضعه
الطبيعي حتى نـهاية العام اجلاري ,
كـون اي زيـادة بــاالمـدادات قـد يـؤدي
الـى مــأزق في ظـل ضــابـــيـــة الــنـــمــو
االقـتــصـادي الــعـا�ي  ,وبـالــتـالي قـد

يــتـســبب انــخـفــاض اســعـار الــنـفط
بضـرر كـبيـر على الـدول ا�ـنتـجة من
بــيـنــهـا الــعـراق الــذي يـعــتـمــد عـلى
واردات النفط في تغية احتياجاته).
 واضاف (انصح ا�نظمة على تمديد
االتفاق السابق خالل اجـتماع اليوم
االربـــعـــاء ,من اجـل احلـــفــــاظ عـــلى
الـــتـــوزان بـــيع الــــعـــرض والـــطـــلب
واســتـقــرار االسـعــار الـتي تــتـأرجح
بـــســبب االوضـــاع الــتي تــشـــهــدهــا
ا�ـنــطــقـة  ,والســيـمــا بـعــد سـيــطـرة
طالـبان على افـغانـستان) ,مؤكدا ان
(اي زيادة بـاالنتاج سـينـعكس سـلبا
عـلـى الـدول ا�ـنــتـجــة وسـيـؤدي الى
خـــســـائـــر فـــادحـــة  ,في حــ� انــهــا
بــحـاجــة الى هـذه الــزيـادة بــأسـعـار
الــنـفط في تــأمـ� عـمــلـيـات تــطـويـر

احلقول واالبار النفطية). 
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ويــــتـــوقـع مـــنـــدوبــــون في أوبك ,ان
تـمـضي اجملـمـوعـة قـدمـا عـلى زيـادة
اإلنــتــاج� بــرغـم من أن وزيــر الــنــفط
الكـويتي مـحمـد الفـارس اكد إنه (قد
يـعـاد الـنــظـر فـيـهـا في ظل اخملـاوف
�ا بشـأن تـفـشي كورونـا في آسـيا ,
يـــحــــد من الـــطـــلب عـــلى الـــوقـــود).
وتـمـكـنت الـدول  23ا�ـنـتـجـة لـلـنـفط
ضـــــــــمـن حتـــــــــالـف أوبـك بـالس من
الـتـوصـل الى تـسـويـة بــعـدمـا كـانت
منقسـمة في مطـلع الصيف اجلاري�
وسـتــعـمل الـيـوم خـالل قـمـة جـديـدة
تــعـقـدهــا عـلى عـدم االبــتـعـاد عــنـهـا
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نــصح خــبــيــر نــفــطي حتــالف اوبك
باالبـقـاء عـلى االتفـاق احلـالي وعدم
زيادة االمـدادات الـتي من ا�ـمكن ان
تؤدي الى دخول ا�ـنتـج� في مأزق
في ظل ضبابية الـنمو العا�ي وعدم
اسـتـقـرار االســعـار بـسـبب االحـداث

برغم الضـغوط األمريـكية.وإذا كانت
ا�ـداوالت بــدأت في الــكـوالــيس بـ�
الــدول األعـضــاء في مـنــظـمــة الـدول
ا�ـصدرة لـلـنفط وحـلـفائـهـا العـشرة�
كـمـا إال أنه لم يــتم اتـخــاذ أي قـرار ,
الـوزيـر الـكـويتـي الذي اشـار الى ان
(كل اخلــــيــــارات مــــطــــروحــــة عــــلى
الــطــاولــة من بــيــنــهــا اإلبــقــاء عــلى
السياسة احلالية القائمة على زيادة
االنـتـاج تـدريـجـيـا بـعـد االقـتـطـاعات
الـكــبـرى الـتي تـقــررت في ربـيع عـام
2020 لـــدعم الــســـوق في مـــواجــهــة

تداعيات انتشار كورونا).
 ومنذ مطلع آب ,زاد الكارتل االنتاج
الشـهـري �ـعدل 400 برمـيل يـومـيا
مع هـــدف إعــادة انـــتــاج 5,4 مالي�
بـرمـيل الـتي اقـتـطـعت.ومن ا�ـرتـقب
أال يـشــهـد االجـتـمـاع مــفـاجـآت بـعـد
الـــصـــدمـــة الـــتي ســـادت في تـــمــوز
ا�ـــــاضي ,حــــ� طــــالـــبـت اإلمـــارات
بـ(الـعدالـة) مـا تسـبب بـخالف عـلني
غير مسـبوق مع السعـودية.وتمكنت
أبوظـبي التـي كانت تـسعى الى رفع
اساس احـتسـاب حصـتهـا من انتاج
النـفط� من حتـقيق مـطلـبهـا حيث �
رفع حــصـتــهــا وكـذلـك حـصص دول
أخــــرى مــــثل الـــــعــــراق والــــكــــويت
والـسـعـوديـة وروسـيـا� في مـراجـعـة
يـفتـرض أن تـدخل حيـز الـتنـفـيذ في

أيار 2022.
واســـتــبق الـــرئــيس األمـــريــكي جــو
بــايــدن االجــتــمــاع لــتــحــالف أوبك+

بيوار خنس
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احلــديــثــة مــا أضــاف �ــكــائن كــبس
احلبوب عُـمراً جديـداً لإلستمرار في

العمل واإلنتـاج).
وأضـاف انه (ســيـتـم إجـراء عــمـلـيـة
التحديث على جمـيع ا�كائن العاملة
في اخلـط بــعــد ان يـــتم جتــهـــيــزهــا
بــشــاشــات حتــكُم حـديــثــة لــضــمـان
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 أعـلـنت وزارة الـتــعـلـيم الـعـالي
والـبـحث الـعــلـمي� عن  حتـقـيق
جامـعات الـتكـنولـوجيـة وبغداد
والبصـرة وا�سـتنصـرية مواقع
تـنافـسـيـة في تـصنـيف الـتـا�ز

العا�ي.
وذكــر بـــيــان لــلــوزارة تــلــقــته (
الــــزمـــان) امس أن (جــــامـــعـــات
التكـنولوجـية وبغـداد والبصرة
وا�ــسـتـنــصـريــة حـقــقت مـواقع
تنـافـسيـة مـتقـدمة ضـمن نـتائج
تــصـــنـــيـف الـــتــا�ـــز الـــعـــا�ي
بـنسـخـته اخلـاصـة بـعام 2022
الــتـي صــنــفـت أكــثــر من 1600

جامعة من  99بلداً ).
وأضــاف أن ( الــتــكــنــولــوجــيــة
تـقـدمـت بـأكـثـر من  200مـرتـبـة
ضـمن الــفـئـة  +801في الـعـالم
بعد أن صـنفت في نسـخة العام
ا�ــاضي ضـــمن الــفــئــة +1000
فــيــمـا جــاءت جــامـعــات بــغـداد
والبـصرة وا�ـسـتنـصريـة ضمن

الفئة 1201).
وأشـار إلى أنه (بـحـسب نـتـائج
نــــســــخـــة 2022 الـــتـي أشـــرت
دخـول اجلـامـعــة ا�ـسـتـنـصـريـة
لــــلـــمـــرة األولى فـي تـــصـــنـــيف
الـتـا�ز فـقـد � حتـلـيل بـيـانات
أكــثــر من ألـفــ� ومــئـة جــامــعـة
عـا�ـيـة وتـصنـيف أكـثـر من ألف
وســتــمــئــة جـامــعــة من تــســعـة

وتسع� دولة).
يـــذكـــر أن تـــصــنـــيف الـــتـــا�ــز
الـــبــريــطــانـي الــعــا�ي يـــتــبــنى
خـمسـة مـعـاييـر عـلـميـة رئـيـسة
لـتــقـو� وتــصـنـيف اجلــامـعـات
هي الــبـحـث الـعــلــمي بـوزن 30
با�ئة  والتعليم بوزن 30 با�ئة
واالقـتـبـاسـات بـوزن 30 بـا�ـئـة
والــنـظــرة الـدولــيـة 7.5 بـا�ــئـة
ونـــقل ا�ــــعـــرفـــة (الــــعـــائـــد من

الصناعة) 2.5 با�ئة.
وفي ســيـاق مـنــفـصل اســتـنـادا
الى تــوجـيـهــات وزيـر الـتــعـلـيم

الـعالي والـبـحث الـعلـمي  نـبيل
كاظم عبد الصاحب عقدت جلنة
عـــمــداء كـــلـــيــات طب األســـنــان
اجــتــمــاعــا مع الــوكـيـل ا�ـكــلف
�ـــهــــام إدارة وزارة الـــصـــحـــة

هاني العقابي.
„d�A� ÊËUF�

ونــاقش اجملـتــمـعــون بـحــضـور
رؤســـاء جلــان عـــمــداء كـــلــيــات
الـصـيـدلـة والـتمـريض عـددا من
احملــاور ا�ــتــعــلــقــة بــالــتــعـاون
ا�ــشـتــرك والـتــكـامل ا�ــؤسـسي
بــ� وزارتي الـــتــعــلــيم الــعــالي

والبحث العلمي والصحة.
واســـتـــعـــرض ا�ـــشـــاركـــون في
االجـتمـاع الـذي عـقد عـبـر دائرة
إلكـترونـية مـغلـقة والذي أدارته
رئيس جلنة عمداء طب االسنان
الــــدكـــتـــورة دنـــيــــا وديع ســـبع
ا�تـطلـبات واالولـويات ا�ـتعـلقة
بــــالـــــعـــــام الـــــدراسي الـــــقــــادم
ومسـتـويات الـتـدريب السـريري
فــضال مــنـاقــشـة إمــكــانـيــة نـقل
خـــدمـــات الـــراغـــبـــ� من وزارة
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الصـحة الى مـؤسسـات التـعليم
العالي والبحث العلمي.

بـــــــدوره أعــــــرب  وكــــــيل وزارة
الــصــحـــة عن تــقــديــره حلــرص
الــوزارة والــلــجــان األكــاد�ــيـة
اخملتصة على الـتعاون وترجمة
مــــســـارات الـــتـــكــــامل من خالل
بـرامج عـمل تـخـصـصـيـة تـخـدم
اجملاالت األكـاد�ـيـة والصـحـية

في العراق.
وينـظم مجـموعـة من االكاد��
وا�ــعــلـومــاتــيــ� وا�ـهــنــدسـ�
ا�هتمـ� �وضوع ا�ـدن الذكية
والتـطبيـقات الـذكية اجملـتمـعية
في عـصر الـتـحـول الـرقمي ومن
ا�ــؤمــنــ� بــاهــمــيــة دور افــراد
اجملــتــمع في اســنـاد تــوجــهـات
الدولـة واجملـتمـعـات ومنـظـماته
اخملتلـفة� فعـالية سـمارت بغداد
لـنـشـر ثقـافـة ا�ـدن والـفـعـالـيات
الـــذكــيـــة و�ـــســاعـــدة عــدد من
ا�ؤسـسات احلـكومـية والـقطاع
اخلــاص ا�ــتـطــوعــة وا�ـهــتــمـة
بــا�ــوضـوع ونــتــطـلع �ــشــاركـة

واسـعـة واهتـمـام كـبـيـر وسوف
يشـارك الـفريق الـوزاري لـلتـعلم
االلـكــتـروني والـتــحـول الـرقـمي
وعــدد من مــؤسـســات الـتــعــلـيم
الـــعــــالي والــــبـــحـث الـــعــــلـــمي
واجلامعات العراقـية احلكومية
واالهـــلـــيـــة ووزارة الــــتـــربـــيـــة
ووزارة الــكــهــربــاء ومــحــافــظـة
بــغــداد وامــانــة بــعــداد ودوائـر
اخـرى في الـفـعالـيـة الـتـطـوعـية
الـتــثـقـيـفـيـة و�ــشـاركـة كـبـيـرة
ومـهـمـة مـن الـعـتـبـة الـعـبـاسـيـة
ا�قدسة وجامعة الكفيل� اضافة
الى شــــركـــات ايـــرث لـــنك وزين
والنبع وشركات اخرى معنا في
الـتنـظـيم او الـدعم واالسـناد او
الـتـثـقــيف ... وقـال بـيـان تـلـقـته
(الـــــزمــــان) امـس ان (الــــدعــــوة
مـفـتـوحـة لـلـجـمـيع عـلـمـا بـانـنا
سـوف نـبث الـفـعـالـيـة فـضـائـيـا
وعـــبــر الـــفــيـس والــيـــو تــيــوب
كـــونــهــا الـــفــعــالـــيــة االولى في
الــــتـــنـــظــــيم في ا�ــــوضـــوع في

العراق).

»��ŸUL∫ جانب من اجتماع وزير الصناعة مع نظيره البلغاري في صوفيا

بينما يباع االن باالسواق الى
اكثـر من الف دينـار)�مؤكدا ان
(ا�سـتفيـد من هذه احلـالة هو
صاحب ا�كـتب والبـقال بيـنما
الـفالح ال يحـصل عـلى ربـحـية

اال اجلزء اليسير).
واضـاف ا�ـواطن عـبـد الـزهرة
هادي بالقول ان (الضحية من
تـلك ا�ــعـادلـة الــتي ذكـرت هـو
ا�ـواطن الـبـسـيط وتـأثـيـر ذلك
عــلى قـوته الــيــومي)� مـشــيـرا
الى ان (وجـود رقــابـة وطــنـيـة
حلـــركــة الـــســوق وا�ــتـــابــعــة
الـيـومـية مـن شأنـه ان يحـافظ
عــلـى االســعـــار ويـــجـــعـــلـــهــا
اعـتــيـاديـة و�ـا تــتـمـاشى مع

سلة ا�واطن اليومية).
الى ذلك دعــا ا�ــواطـن حــمــيـد
سـلـمـان (اصـحاب ا�ـكـاتب في
(الـعلـوة الـشعـبـيـة) والبـقـال�
في ان يضعوا نصب اهتماهم
ا�ـواطن وان يتـعـامـلـوا بوازع
ضمـيـر انسـاني ال ان يـجعـلوا
االســعــار فـي حــالــة تــصــاعــد
مــــــــســــــــتــــــــمــــــــر)�واضــــــــاف
سلـمان(ننـتظـر ما هـو ايجابي
منـكم وخلق حـالة من الـتوازن
فـي االســـعــــار اخلـــضــــر لـــكي
يسـتطـيع ا�ـواطن من شرائـها

بشكل مريح).

بغداذ
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قرأت خبراً يقول : 

انّ (1550) موكبـاً للتطبـير من محافظات عـراقية شتى � كانوا قـد طلبوا الدخول
الى الصحن احلسيني الشريف يوم عاشوراء هذا العام.

لو كان عدد من مارسوا التطبير  1550شخصا لكان عدداً كبيراً فكيف اذا كان
هذا الرقم الكبير �واكب التطبير ?

-2-
والبُدَّ لـنا أنْ نلـفت أنظـار االخوة االعـزاء الذين اختـاروا التـطبيـر وسيـلةً لالعراب

عن حبهم لالمام احلس� (ع) الى جملة حقائق :
أولها :

انّ التطـبير أمـر طار� على الـشعائـر احلسينـية � ولو كـان التطـبير عـمالً مرضيا
عـنـد ائمـة الـهـدى من اهل الـبيت (عـلـيهـم السالم) لـدعـوا النـاس الـيه� وهـذا مالم

يحصل على االطالق .
ثانيها :

انّ احلـسـ� ضـرب بــسـيـفه أعــداء الـله �ن حــاربه فـلـمــاذا يـضـرب ا�ــتـطـبـرون
رؤوسهم ?

وأين ضرب رؤسهم من ضرب رؤوس أعداء الدين واالنسانية? 
ثالها :

انّ �قدور ا�تطبرين أنْ يتبرعوا بدمائهم للمرضى ا�تاج� لهذا العدم 
مع اهداء ثواب عملهم الى االمام احلس� (ع) 

رابعا :
ان التـطبير يقود لالخالل ببعض الواجـبات الشرعية حيث �نع من مسح الرأس

في الوضوء .
خامساً :

ان االصــغـاء لــنــداء الـشــرع والـعــقل هــو ا�ـطــلـوب ال الــعــنـاد وال االصــرار عـلى
االستمرار .

-3-
واذا كــان هـنــاك من ال يُـحــسن االّ الــهـجــوم والـتــقـريع
لـلـمـتـطــبـرين � فـانـنـا نــقـدر ونـثـمن دوافـعــهم الـشـريـفـة
�مـارسة التطبير� وندعـوهم الى أنْ يكونوا على بصيرة

من أمرهم � والله ا�وفق .
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األمــر الـوزاري رقم (5) في 2021/8/5 الـذي أصــدره وزيــر ا�ـالــيــة ألغـراض
تفـعيل اإلصالحـات ا�ـدرجة في الـورقـة اإلصالحيـة الـبيـضاء ومـعـاجلة ا�ـشاكل
التي تعـاني منها الهيئة العامة للضرائب وللحد من معاناة ا�كلف� بتشكيل جلنة
مركزيـة في مقر وزارة ا�الية مهامـها تمثلت بإحدى عشـرة نقطة � فهل جند فيها
مـا �ـكن أن يـكـون أو يـحـقق مـا مـتـفق عـلـيه تـقـريـبا مـن اجلـميـع عـلى أن نـسـبة
اإليرادات الضـريبـية ال تـمثل شيء بـالنسـبة لإليـرادات النـفطيـة ومسـاهمـتها في
تغطـية النفقات الـسنوية اخملتلفـة � واالستفادة من التجـارب العا�ية وحتى بعض
اإلقـليـمـية مـنـها فـعلى سـبـيل ا�ثـال ال احلـصر جنـد الـتجـربـة اليـابانـيـة من أغنى
التجـارب العا�ية في تنمية إقتصادها وتـنمية القطاع اخلاص بالذات وخصوصا
ا�شاريع الـصغيرة وا�توسـطة واستطاعت التغـلب على مشكلة الـبطالة والفقر  �
وكانت أول خطـوة وضعتـها احلـكومة الـيابانـية لتـشجيع تـنميـة وتطويـر ا�شاريع

الـصــغـيـرة وا�ــتـوســطـة في بــلـدهـا هـي مـنح هــذه ا�ـشـاريع
اإلعــفــاءات من الــضـــرائب والــرســوم ووضع الــقــواعــد
والنـظم التي تقوم احلكومة الـيابانية �وجـبها بتشجيع
ا�شـاريع الصغيـرة وا�توسطـة � فهل �كن أن جند او
يـــحـــصل هـــذا الـــتـــشـــجــيـع في هـــذا األمـــر الــوزاري

وللحديث بقية...
{ عن مجموعة �اتساب
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(ومن يؤتَ احلكمةَ فقد أوتي خيراً كثيرا) 269 البقرة
نــحـتــاج زخـمــاً مـتــدفـقــاً من طــاقـة الــوعي; كي نـضـع األمـور في نــصـابــهـا� في
مجتـمعات تـنوء بأعـباء� تعد ا�ـرأة عنصـراً مشتـركاً بيـنها� مع تـعاقب االجيال...
فــهي نـصف اجملـتــمع وتـبـنـي شـخـصــيـة الـنـصـف الـثـاني.. تــشـكـله وتــطـلـقه في

فضاءات احلياة� إيجاباً ال سلب فيه إال عند اجلنوح.. معاذ الله.
ا�ـرأة حتث الـرجل عــلى نـيل شـرف اإلمــتـثـال لــتـعـالـيـم الـرب� كـيـفــمـا نـزلت من
.  إذن هـي تسـير �ـوازاة سـبيل السـمـاء الى األرض.. توراةً أو إجنـيالً أو قـرآناً
الـصالح� تـأســيـسـاً لإلنـســان; لـذلك أوصت بـهــا الـكـتب الـســمـاويـة واالحـاديث
النـبويـة وفلـسفـة ا�فـكرين "وكل شيء احـصيـناه في إمـام مب�"  12يس� فـا�رأة
إمـام العـائـلـة ونبـراسـها الـهـادي� إنطالقـاً من الـتربـيـة ا�نـزلـية� الـتي تـصدر الى
الشارع إنـسانـاً صاحلـاً. تبـعاً لـتعالـيم الرب; تـغزل بـها رسـول الرحـمة مـحمد..
صـلى الـله علـيه وآله: "رفـقاً بـالقـواريـر" شاهـداً عظـيـماً عـلى عطـائـها� حـ� جعل
التوراة النسب العقائدي أمومياً� بالترادف مع التوافق االسالمي مع ا�سيحية: 
) 91 األنـبياء.. أيـة عظمة (فَنَـفَخْنَا فِيـهَا مِن رُّوحِنَا وَجَـعَلْنَاهَا وَابْـنَهَا آيَةً لِّـلْعَالَمِ�َ
أسـمى من "روح الـله" في رحم إمـرأة.. وأيـة كـائنـة تـلك الـتي يـحـنو رحـمـهـا على
روح الله "فـكَيْفَ إِذَا جِئْـنَا مِن كُل� أُمَّةٍ بِـشَهِـيدٍ وَجِئْـنَا بِكَ عَلَـيـ هَـؤُلَاءِ شَـهِيدًا" 41
النـساء; إنهـا غايـة اجلالل وقمة اإللـوهيـة على األرض; فكـما قـال الشاعـر أحمد
شوقي: "كـاد ا�علم أن يكـون رسوالً" أجد ا�رأة تـكاد تعبـد.. إلهاً أرضيـاً مكفول
القـدسـيـة من ربٍ غرس نـفـحة مـن روحه في رحمـهـا قبل 2021 عـامـاً وما زالت
الدنـيا تنـبض بدقات قـلب يسوع.. عـليه السالم. نـفسيـاً.. لدى ا�رأة طـاقة حتمل
تـفـوق عـضالت الرجـل� فهي مـفـتـولـة ا�شـاعـر� تـتواصـل.. مطـاولـة في مـسارات

عـنـيـفة يـعـجـز الـرجل عن الـتمـاسك فـيـهـا! ال أرجحـيـة لـذكر
علـى أنثى� إ�ـا هو تـعاشق فـطـري وأي إختـراق لتـناغم
ا�نـظومـة اإلجـتمـاعيـة ا�تـبـادل ب� ا�ـرأة والرجل� يـعد
إعــــتـــراضــــاً عــــلى إرادة اخلــــالق� فــــهل يــــحق ألحـــد
اإلستـهانة بـفطرة الـله في خلقه� فـ " أَيَّ عَـظيمٍ أَتَّقي"..
على اجملـتمع أن ينـحني رافـعاً العـقال تبـجيالً لقـدسية

األنثى.. حافظة توازن الوجود.

بدأت عالقـتي تـتـوطد مع حـزام الـظـهر مـؤخـرا وازداد عدد ا�ـرات الـتي احـتاجه
فيـها � فأصبح يرافـقني في أغلب نشـاطاتي في احلديقة أو أي عـمل آخر يتطلب
جـهـدا او انحـناءات مـتـكررة لـلظـهـر والعـمـود الفـقري !!   لـقـد أثبت هـذا احلزام
مـقدرة عـاليـة في تـثبـيت وشد الـفقـرات بطـريقـة �ـتازة تـمنح مـستـخدمه شـعورا
بـالـصالبـة وا�ـقدرة عـلى اجنـاز أعـمـال ومـهـام ليس مـن السـهل الـقـيـام بـها دون
االستـعانـة به !!   ومن ا�عروف بـأن هنـاك انواع مـختلـفة من هـذه األحزمة وذلك
اعـتـمادا عـلى الـنسـيج ودرجـة مرونـته او صالبـته والـبعض مـنـها يـحـوي مسـاند
معدنـية تقيد حركة اجلسم ضمن مدى صغير جتنباً حلدوث أي جتاوز للقابليات
الـفيـزيـائيـة احلـقيـقيـة لـلجـسم والـتي ال تتـطـابق مع االعتـقـاد او اإلحسـاس الذي
يسكن مـخيلـتنا ويـجعلـنا ننـسى بأن قابـليتـنا اجلسـمانيـة في تناقص طـبيعي مع
زيـادة عـدد سنـ� العـمـر !!  هي ليـست دعـوة لتـثـبيط الـعز�ـة او اطـفاءً لـرغـبتـنا
ا�تـجددة �مـارسة احليـاة التي طـا�ا دعوت ومـازلت ادعو لهـا � ��  بل هي وقفة

تأمل واستذكار لكل من صادفنا في احلياة وكان لنا سنداً  وحزاماً للظهر �� 
حلـظـة تـأمـل جتـتـاح مـخــيـلـتي وانــا أربط حـزام الـظــهـر كي أجنـز بــعض اعـمـال
احلـديـقـة أول الصـبـاح � جتعـلـني أقـول شكـرا لـكل من سـاندنـي يومـا في حلـظة

ضـعف او خوف او حزن او ضـياع . كـرا لكل صديق مأل
حيـاتي يـومـا �ـحـبة واخـرجـني من دوامـة فـراغ قاتل .
شكـرا لكل من أسمعني كلمات جمـيلة صادقة منحتني
طاقـة ايجابيـة ��  كانت يد أمي وهي تسـند ظهري وانا
طـفل رضيع أول عهدي مع حزام الـظهر !!  ولم تنقطع
عالقـتي به مذاك رغم أني ظننت لوهلة وأنا أشده حول

خصري بأن عالقتي معه قد ابتدأت مؤخرا !! 

الــذي ســيـعــقــد الـيــوم � بــخــطـة في
ســـبـــيل حتــقـــيق مـــصــلـــحــة بالده.
وبحسب مـراقبـون فأن (خطـة بايدن
تـعــتـمـد عــلى خـفض أسـعــار الـنـفط

اخلام). 
ويـــرى بــايـــدن� أن أســـعــار أســـعــار
الـوقود ا�ـبـيعـة في الـسوق احملـلـية
مـــرتـــفـــعـــة� تـــضـــاف إلى ضـــغـــوط
تضخمية تشـهدها مختلف الواليات
األمـريكـيـة� بيـنـما تـعـهد في حـمـلته
االنتخابية بتحقيق حياة اجتماعية
جــيــدة ل�مــريــكــيـ� ,إال أن حتــالف
أوبك+ وبـحسب مـراقـبـ�� اتـخذ من
الشـهر ا�ـاضي� قرارا بـزيادة إنـتاج
الــنـفط� ســواء خـرجت تــصـريــحـات
بايدن أو ظلت داخل البيت األبيض. مبنى منظمة اوبك

توفر هذه الشاشات وبرمجياتها في
األسـواق حــيث جنـحت الــكـوادر في
إجناز البرمجة الصناعية للمنظومة
اجلديدة في مُختبر قسم تكنولوجيا
ا�ــعــلــومــات واإلتــصـاالت وحتــديث
منظومة الـتشغيل والتـحكُم  بشاشة
الــتــحــكُـم اجلــديــدة وبــرمــجــيــاتــهـا

إسـتمـرارية الـعـملـيـة اإلنتـاجـية كـما
وتسعى الشركة إلى تدريب كوادرها
بـصـورة مُـســتـمـرة من أجل مُـواكـبـة
الـــتــــطـــور في مــــجـــال الـــصــــيـــانـــة
الـــكــــهـــربـــائــــيـــة واإللـــكــــتـــرونـــيـــة
وا�ـيـكـانـيـكـيـة وإكـسـابـهم اخلـبرات

الالزمـة).

التي تـشهدهـا ا�نطـقة. وتـعقد اوبك
اليـوم االربعاء قـمة جـديدة لـلتوصل
الـى تــســويـــة بــشــأن اتـــفــاق زيــادة
االنــتــاج من عــدمه  ,وسط ضــغــوط
امـريـكـيـة تـهـدف الى خـفض اسـعـار

اخلام. 
 وقال بيـوار خنس لـ (الزمان) امس

�dH∫ هيئة حفر االبار في ديالى حتفر عددا من االبار
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{ اال� ا�تـحـدة (الـواليـات ا�ـتـحدة),
(أ ف ب) - يـثــيـر مــصـيــر بـعــثـة األ�
ا�تحدة السياسية في أفغانستان بعد
سيطـرة حركـة طالـبان علـيهـا مخاوف
داخل ا�ـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة� في وقت
استؤنـفت الرحالت اإلنـسانيـة مؤخرا
إلى شمال الـبلـد وجنـوبه.ومع اقتراب
تـفـويض بـعـثـة ا�ـسـاعـدة األ�ـيـة من
االنتـهـاء في  17أيلـول/سـبـتـمـبر� من
ا�قرر أن يـناقش مـجلس األمن الدولي
9 مـــــــــســـــــــألــــــــة تـــــــــمـــــــــديـــــــــده في 
أيلول/سبتمبر.ورأت مصادر في األ�
ا�تحـدة طلبت عـدم كشف هويـاتها أن
"الوضع يبـقى غامـضا جـدا" معـتبرين
أن "جتديـدا فـنـيا" لـلـتفـويض سـيـكون
"نــــهـــــجــــا مـــــنــــطــــقـــــيــــا فـي الــــوقت
احلـــاضــر".غـــيـــر أن الـــســـؤال يــبـــقى
مــطــروحــا حــول مــا يــريــده مــتــمـردو
طــالــبــان الــذيـن أوشــكــوا عــلى إعالن
حكـومتـهم اجلديـدة.والهـدف بالـنسـبة
ل�� ا�ـتــحــدة والـغــربــيـ� هــو "عـدم
الـتـخــلي عن بـعض أوجه" الــتـفـويض
احلـالي "�ــا في ذلك حـقــوق اإلنـسـان
وحماية ا�دنيـ�" وتنسيق ا�ساعدات
اإلنـسـانـيـة الـدولـيـة.وتـتـركـز اخملاوف
في صــفــوف األ� ا�ـــتــحــدة بــصــورة
خاصـة عـلى مـعـامـلـة طالـبـان لـلـنـساء
والفـتـيـات.وتـرى إيرلـنـدا الـتي تـتولى
الرئاسـة الدوريـة جمللس األمن الدولي
لشهر أيلول� أن مسألة حقوق اإلنسان
مـحـورية وأنـه "سـيـحكـم عـلى طـالـبان

بناء على أفعالها ال أقوالها".
WFO�— V�UM�

وشـددت ســفـيــرة إيـرلـنــدا جـيــرالـدين
بــيـــرن نـــاســون هـــذا األســبـــوع أمــام
وسـائل اإلعالم عــلى أن احـتــمـال عـدم
مشـاركة أي امـرأة في مـناصـب رفيـعة
ا�ستوى في احلكومة "أمر غير مقبول
بنـظـر إيـرلـندا� ومـا نـسـعى إلـيه ليس
مشـاركـة كـامـلـة وبالـتـسـاوي" لـلـمرأة�
معـتبـرة أن البـلـد بحـاجة أكـثر من أي
وقت مـضى ل�� ا�ـتـحـدة ولـقـدراتـها
عــــــــلـى تـــــــــقــــــــد� مـــــــــســــــــاعــــــــدات
إنسـانـية.ويـعـيش في أفـغانـسـتان 18
مـلـيــون نـسـمــة في أوضـاع إنـســانـيـة
كارثيـة. وحذرت األ� ا�ـتحـدة مؤخرا
من أن عددا �ـاثال قـد ينـضم إلى هذا
الرقـم داعيـة إلى تـقـد� هـبـات دولـية.
واخلـــمـــيس اعـــلـن ا�ـــتـــحـــدث بـــاسم
ا�نظمة ستيفان دوجاريك أن الرحالت
اإلنـســانــيــة الـتي يــنــظــمـهــا بــرنـامج
األغذيـة الـعـا�ي التـابع ل�� ا�ـتـحدة
"استـؤنـفت مـؤخرا" مـا سـمح ل"سـت�
منـظمـة إنسـانيـة �ـواصلـة أنشـطتـها
احلــــــــــيــــــــــويــــــــــة فـي الــــــــــواليـــــــــات
األفغانيـة".وأوضح أن الرحالت ربطت
اسالم أبــاد �ــزار الــشـريـف (شــمـال)
وقـنـدهـار (جــنـوب). بـ� عـامي 2002
و 2021حطت رحالت ا�ـيـة في أكـثر
من عــشـريـن وجـهــة في أفــغــانــســتـان
والــــهـــــدف الـــــعــــودة إلـى مــــثـل هــــذا
البـرنـامج فـور ضـمـان أمن الـعـمـلـيات
وتـمـويـلـهـا� كــمـا قـال ا�ـتـحـدث.ومـنـذ
الـسـيطـرة عـلى الـبـالد� لم تـبـلغ حـركة
طالبان األ� ا�تحدة برؤيتها �ستقبل

بعثة ا�ساعدة األ�ية وال حتى من قد
�ـثل الــبالد خالل اجلـمــعـيـة الــعـامـة
السـنويـة ل�� ا�تـحدة ا�ـقررة نـهاية
الشهر في نيويورك على مستوى قادة
العـالم.وا�ـؤكـد بـحـسب دبـلـومـاسـي�
هــو أن اإلسالمـــيــ� يـــراهــنـــون عــلى
"اســتــمــرار ا�ــســـاعــدات اإلنــســانــيــة
والــتــنـمــويــة فـي آن". لـكـن ا�ــســاعـدة
التنموية ليست من اختصاص البعثة
الـسـيـاسـيـة اال�ـيـة احلـالـيـة وفق مـا

ذكر مصدر طلب عدم كشف هويته.
»dŠ ‰uÞ«

وانــتـهـت أطـول حــرب أمــيــركــيـة قــبل
دقـــــيـــــقـــــة من مـــــنـــــتـــــصف لـــــيل 31
آب/أغـســطس ا�ــوعـد الــنـهــائي الـذي
حــدده الـرئــيس جــو بــايــدن الكــتــمـال
عــمـــلــيـــة االنـــســحـــاب االمــيـــركي من
أفــغــانــســتــان� مـع إقالع طــائــرة نــقل
عـسـكـريـة من كـابـول� مـحـمـلـة جـنـودا
وأســـــلـــــحــــة وســـــفـــــيـــــر الـــــواليــــات
ا�ـتــحــدة.ومع مــغـادرة تــلك الــطــائـرة
العمالقـة من طراز "سي- ?"17انتهى
اجلسر اجلـوي الذي أجـلي عبـره أكثر
من  120ألف شـخص من أفـغـانـسـتان
عـقب اسـتـيالء طـالـبـان عـلى الـسـلـطـة
قبل أسبوع�� بعد  20عاما من تدخل
الواليـات ا�ـتـحـدة وإالطاحـة بـاحلـركة
ا�ـتـشـددة. وبـذلك� تـكـون أفـغـانـسـتان
الــتي رفــضـت وجــود اإلمــبــراطــوريــة
البـريطـانـية واالحتـاد الـسوفـياتي في
ا�ــــاضي� أنــــزلت ا�ــــصــــيــــر نــــفــــسه
بالواليـات ا�تحـدة� القوة الـعظمى في
الـعــالم احلــديث.وقــفـزت هــذه احلـرب
الـتي تـابــعـهـا االمــيـركـيــون لـسـنـوات
طـويـلـة عن بـعــد� فـجـأة إلى الـواجـهـة
بـعــد مــقـتل  13جـنــديــا أمـيــركــيـا في
هجـوم انتـحـاري تبـناه تـنـظيم الـدولة
اإلسالمية-واليـة خراسان.وبـعد قرابة
عام ونصف عام دون مقتل أي أميركي
في أفـغـانـسـتـان� سـتـبـقى صـورة جـو
بــايـدن واضــعــا يــده عــلى قــلـبـه أمـام
نـعـوشـهم لـدى وصـولـها إلـى الـقـاعدة
الـعـسـكـريـة في دوفـر األحـد� مـحـفورة
في األذهان.وكان خمسة جنود من ب�
الضـحايا فـي العشـرين من الـعمر� أي
أنهم كـانـوا رضعـا عـندمـا نـفّذ تـنـظيم
الـقــاعــدة ا�ــتـمــركــز في أفــغـانــســتـان
واحملــمي من طـــالــبــان� هــجــمــات 11
أيـلـول/سـبـتـمـبر  2001التـي أشعـلت
فـــتــيـل الـــصـــراع.ومن ا�ـــفـــارقــات أن
طالبـان هي التي ضـمنت جـزئيا األمن
النـسـحـاب الــواليـات ا�ـتـحــدة بـعـدمـا
هددها تنـظيم الدولـة اإلسالمية-والية
خراسان.وقال اجلنرال كينيث ماكنزي
مـســؤول الــقـيــادة ا�ـركــزيــة لـلــجـيش
األمـيــركي االثــنــ� إن "طـالــبــان كـانت
بــــــراغــــــمــــــاتــــــيــــــة ومــــــحــــــتــــــرفــــــة
جدا".وأفغـانستـان التي كانت اجلـبهة
األولى في "احلرب عـلى اإلرهـاب" بـعد
 11أيــلـــول/ســبــتـــمــبــر� ســـرعــان مــا
تــراجــعـت إلى ا�ــرتـــبــة الــثـــانــيــة من
االهتـمـام األميـركي عـندمـا قـرر جورج
دبليـو بوش غـزو العـراق العام 2003
إلطــــــــاحــــــــة صــــــــدام حــــــــســــــــ� من
الــســـلـــطــة.وبـــدال من مـــغـــادرة هــذين

الــبـــلــديـن بــعـــد أولى االنــتـــصــارات�
احــتــلــتــهــمــا الــواليــات ا�ــتــحــدة في
محاولـة لبـناء دولـت� د�ـوقراطـيت�
على صورتـها.في أفـغانـستـان� أثبتت
احلكـومة ا�ـدعومـة من واشـنطن أنـها
فــاســدة وغــيــر فـــعــالــة فــيــمــا واصل
مــســـلّــحـــو طـــالــبـــان تــمـــرّدهم.وكــان
ا�دنـيـون واجليش األفـغـاني أكـثر من
عانى بسـبب هذه اإلخفاقـات مع مقتل
عـــشـــرات اآلالف في صـــفـــوفـــهم.لـــكن
الـواليـات ا�ـتـحـدة دفعـت أيـضـا ثـمـنا
بــاهـظــا� مـع مـقــتل  2350عــســكــريـا
وكـلــفــة مـالــيــة إجـمــالـيــة بــلـغت 2,3

تـــريــــلـــيــــون دوالر وفـــقــــا جلـــامــــعـــة
براون.وبدأت النهاية في عهد الرئيس
دونــالـد تــرامـب الـذي تــولـى مـنــصــبه
الـعام  2016متـعـهـدا إنـهـاء "احلروب
الــتـي ال تــنـــتـــهي".لـــكن تـــرامب واجه
مـقـاومــة من الـبــنـتــاغـون في الــبـدايـة
حـتى أنه زاد االنـتـشـار الـعسـكـري في
أفـغـانــسـتـان إلى  16ألف جـنـدي� من
دون أن يـكـون لـذلك تـأثــيـر يـذكـر عـلى
طالـبـان.ثم بـدأ مـفاوضـات ثـنـائـية مع
ا�ـتـمـردين أسـفـرت عن اتـفـاق يـقـضي
بـانــسـحــاب اجلــنـود األمــيـركــيـ� من
أفـغـانــسـتـان في األول مـن أيـار/مـايـو

ا�وعـد تـأخـر أربـعـة أشـهـر عن ا�ـوعد
ا�قـرر سـابقـا.وقـال بـايدن "ذهـبـنا إلى
أفغـانـسـتـان بسـبب هـجـوم مـروع قبل
 20عـامـا. هـذا ال يـفـسر سـبـب بـقـائـنا
فيـها الـعام  .2021حان الوقـت إلنهاء
احلرب التي ال تنتهي".وانتهت احلرب
لكن أسرع �ـا كان يـتوقع ا�ـسؤولون
األميركيون.فقد خـططوا لعملية إجالء
منظمة للمدني� الراغب� في ا�غادرة�
بهدف جتنب مـقارنات بالـذكرى ا�ؤ�ة
لــســقــوط ســايــغــون والــصــورة الــتي
خـلـدت هــز�ـة الــواليـات ا�ــتـحـدة في
فــيــتـــنــام: الجـــئــون يــصـــعــدون عــلى
مروحية عـلى سطح أحـد ا�باني.وقال
جـو بــايــدن في الــثــامن من تــمـوز "لن
تشاهدوا اجالء الـناس من فوق سطح
ســــفـــــارة الـــــواليــــات ا�ـــــتــــحـــــدة في
أفـغـانـسـتـان". وبـعد خـمـسـة أسـابـيع�
عـنـدما دخـلـت طـالبـان كـابـول من دون
مـقـاومـة� هـبـطت مـروحـيـات من طـراز
شينـوك على أرض السـفارة األميـركية
لـنـقل دبـلـومـاسـيـ� أمـيركـيـ� إلـى بر
األمان.واحلرب الـتي بدأت في وقت لم
تـكن فـيه الـهـواتف الـذكـية وال وسـائل
التواصل االجتمـاعي موجودة� انتهت
�قطع فيديو انتشر على نطاق واسع
للضـابط في مشاة الـبحريـة ستيوارت
شيلـر الذي طـالب �حاسـبة الـقيادات
العـسـكريـة االمـيـركيـة في أفـغانـسـتان
عــلى إجــراءات االنـــســحــاب.وقــال في
ا�قطع "الناس غاضبون ألن رؤساءهم
خــذلــوهـم. وال أحــد مــنــهـم يــرفع يــده
لتحمل ا�سؤولية ويقول +لقد أفسدنا
كل شيء+".ومنـذ ذلك احلـ�� � إعـفاء

ستيوارت شيلر من منصبه.

l�dÐ∫ امرأة تضع البرقع في كابول بعد دخول طالبان

في مـــقـــابل مـــوافــقـــة طـــالـــبــان عـــلى
الــتــفـاوض مـع احلــكــومـة فـي كــابـول
والــتــعـــهــد عــدم مـــهــاجــمـــة اجلــنــود
األميركي� في غضون ذلك.لكن طالبان
صـــعّـــدت هــــجـــومـــهــــا ضـــد اجلـــيش
األفغاني الذي يعتمـد بشكل كبير على
الـواليــات ا�ـتــحـدة.عــنـدمــا وصل جـو
بـايـدن إلى الـبـيت األبـيض في كـانـون
الــثــانـي� لم يــكن قـــد تــبــقى إال 2500
جنـدي أمـيـركي في أفـغـانسـتـان.وبـعد
درس الـــوضع مـــلـــيـــا� قــرر الـــرئـــيس
الد�وقراطي مـنتصف نـيسان ا�ضي
قدمـا في عـمـلـيـة االنسـحـاب� عـلـما أن
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كـلنـا متفـقون في ضـرورة عودة الـعراق� إلى حـاضنـته اإلسالميـة والعـربية�
ويـكون محـورا للعـمل السيـاسي العـربي القادم� ويـكون ثيـمة إنهـاء الصراع

في منطقة الشرق األوسط..
قـمة بغداد  مصداق حي لـهذه ا�بادرة� التي أخـذتها احلكومـة على عاتقها�
في دعـوة األشـقـاء من الدول اجملـاورة� حلـضـور قـمـة جوار الـعـراق� لـيـكون
فـاحتة خـير في فـتح صـفحـة جديـدة� للـعالقـة ب� الـعراق وجـيرانه � وطـاولة

للحوار ب� األشقاء العرب وبحضور إيران وفرنسا.
قـمة بـغداد تـهدف إلى دعم الـعراق مـعنـوياً� في أثـبات اسـتقـراره السـياسي
ونـظامه الدسـتوري� ويأتي ذلـك من خالل تغيـير االنطـباع السـائد� أنه صار
سـاحة لتصفية احلـسابات والصراعات� في حـ� أن بغداد أصبحت مكانت

إللتقاء ا�صالح ب� هذه الدول..
هـذه الـقـمـة عكـست قـدرة الـدولـة الـعـراقـيـة� عـلى أن يـكـون لـها دور ومـوقف
سـياسـي من قضـايـا األمة اإلسالمـيـة أجمـع� كمـا انه عـكس قدرة احلـكـومة
الـعـراقيـة� في اسـتـضـافة قـادة دول اجلـوار� لـلـحوار وتـبـادل الـرأي بـكل ما
يـدور� من محن ومشاكل تمر بها ا�نطقـة� كما أنها أطلقت رسائل مهمة بأن
الـعـراق غادر مـرحـلـة الالإسـتـقرار والـتـهـديـد اإلرهـابي� ويـعد الـيـوم مـحـطة

دولية مهمة يجتمع فيها الفرقاء.
أن مـؤتمر دول اجلوار يأتي مكمالً لتلك اخلطوات� التي عملت عليها حكومة
الكـاظمي منذ عام� بـغية حتقيق عـودة عراقية آمنة� وأكـثر ثباتا وفـاعلية نحو
الـفضـاء الدولي وحتـديداً اخلـليـجي منـها.. كون أغـلب مشـاكل العـراق التي
يـعـاني منـهـا هي بـسـبب جيـرانه� ومـا حـضـور دول اجلوار وجـلـوسـهم على
طـاولـة واحـدة� وفـتح حـوار صريح� �ـهـد إلنـهـاء حـالـة الـصـراع� الـتي كان
الـعراق أكثر ا�ـتضررين مـنها� لـذلك كان البد أن تـكون بغـداد محطـة اللتقاء
ا�ـصالح� وما �كن أن يـستفيـده العراق� من هذا الـدور ا�هم واحليوي� في
مـنطقة تكـثر فيهـا الصراعات�وهي خطـوة في طريق طويل� إلستـعادة مكانته

الطبيعية..
ر�ـا لن يكون للمؤتـمر� أي آثار على الوضع السـياسي الداخلي� ولن يكون
احـد أدوات احلل فـيه� ولـكن يـأتي هـذا ا�ـؤتمـر في ظـل انتـخـابـات بـر�ـانـية�
ســتــجـري في الــعـاشــر من تـشــرين الــقـادم� لــذلك حتـاول حــكـومــة الـســيـد
الـكاظـمي حتقـيق اكبـر قدر من االجنـازات� من أجل تسـويق نفـسهـا داخلـياً
وخارجياً � والذي يعتبر ا�ؤتمر مدخال جيدا لهذا التسويق � وبا�قابل هناك

جهات حتاول إفشال هذا ا�ؤتمر إعالمياً.
يـعتـقد وكـمـا يرى كـثـير من ا�ـنـصفـ�� أن مثل هـكـذا مؤتـمـرات� من شانـها
تـصحيـح الصورة الـسوداويـة للـعراق وحتسـينـها أمـام العالم�
الن هــذا ا�ـؤتــمــر �ــثل الــعــراق كــدولـة� وال �ــثل أي
مسؤول في الدولة.. وأي جناح له يعتبر جناح للعراق
وشـعــبه� وأن اخلالفــات الـداخــلـيــة يـنــبـغي أن تــبـقى
داخـلية� ومهما اخـتلف السياسيـون فان العراق يبقى

سقفهم .

بغداد
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بـ� فترة واخرى نسمع هنا او هناك عن طريق متحدث باسم حزب ما او
فـئة سـياسـية ما ان من اولـويات بـرنامـجها الـسيـاسي هو مـشروع وطني
عــراقي يـنــهض بـالــبـلــد من الـســبـات الـطــويل الى عــالم اخـر من الــتـقـدم
واالزدهـار . انـا  –كــمـواطن بـسـيط  –لــيس لي اي تـأثـيــر عـلى الـسـاحـة
الـسـيـاسـيـة او الـسـاحـات االخـرى ا�ـعـروفة  –اشـعـر احـيـانـا بـالـسـعادة
حـينـما يـصل الى مسامـعي خطـاب جمـيل كهذا يـبعث عـلى االمل الكـبير�
واحـيانا اخـرى اشعر بـالسخـرية من ذاتي ألنني احـاول تصديق جزء من
ذلك اخلـطاب . دون وعـي ارجع الى الوراء ألقـارن بلـدي مع بقـية الـبلدان
االخـرى فـأجـد ان  –فـنـلـنـدا لـديـهـا مـشـروع وطـني تـفـتـخـر به بـ� بـلدان
الـعـالم وهـو شـركـة نـوكـيا لـلـهـواتف الـنـقـالـة والواليـات ا�ـتـحـدة االمـريـكة
تـفتخر بعلمها وقوتها العسكرية وتشعر انها كطاووس يتبختر في مشيته
بـ� دول العـالم في ح� تفـتخـر الهنـد بانهـا تمـتلك تقـدم تكـنولوجي كـبير
يـضـاهي الـعـديـد من دول الـعـالم  ومالـيـزيـا تـفـتـخر بـنـمـوهـا االقـتـصادي
وتـقدم دروس كثيرة لبقية دول العالم من انها سعت واجتهدت لتصل الى
مـركـز مرمـوق اقـتـصاديـا  .  امـا نحن كـعـراقـي� فـبـماذا نـفـتخـر ? مـاهو
ا�ـشروع الوطني العمالق الذي نفتخر فيه ب� دول العالم � مع العلم اننا
�ـتلك مؤهالت كثيرة من ا�ـمكن ان جتعلنا في مصـاف الدول ا�تقدمة لو
استخدمناها بطريقة علمية ذكية عراقية خالصة بعيدة عن تدخالت الدول
اجملـاورة بكل تفـاصيلـها. العـراق اليوم مـهشم اليقـوى على احلركـة تنخر
فـيه رياح الـفسـاد واحملسـوبيـة والعـصبـية الـقبـلية مـن كل حدب وصوب .
التـعـليم � التـنمـية� الزراعـة� الصـنـاعة� السالح� القـلم� المـسرح � الشـعر.
الـشيء الـوحـيـد الذي نـفـتـخـر به بـطريـقـة خـجـولة بـ� احلـ� واالخـر انـنا
نـنتـمي الى ارثنـا ا�اضي الـكبيـر وحضـارات سامـية كان لـها دورا كـبيرا
يـومـا مـا في تقـدم االنـسان  –حـضـارات لـيس لـهـا شيء مـهم على ارض
الـواقع فـي الـزمن احلـاضـر.... اشـيـاء اكل الـدهـر عـلـيهـا وشـرب التـمـنح
الـفـرد العـراقي اي وسـيـلة لـلـتقـدم او بـناء الـذات. فـأين ا�شـروع الـوطني
الـعراقي الـذي يتحـدث عنه بعض الـساسـة حينـما يجـلسون في مـناظرات
تـلـفـزيونـيـة يحـاولـون من خالل تـلك االحـاديث اقنـاع الـبـسطـاء من الـناس
انـهم سـيـغـيـرون وجه العـراق بـعـد فـوزهم في االنـتـخابـات الـقـادمـة وانهم
سيحققون انتصارات ليس لها مثيل في تاريخ العالقات االنسانية وتنمية
الـذات. اليس ان تلك االحاديث مجرد احاديث التـلبث ان تتبخر مع الريح
في الـلحظة التي يعـلن فيها مقدم البـرنامج التلفزيوني
ان وقـت الـبـرنـامـج قـد انـتــهى وانه يـشـكــر الـضـيف
عــلى حــضــوره الى االســتــوديــو  والــقــاء اطــروحـة
بـرنـامـجه الـسـيـاسي القـدم من خالل  –انـتـخـابـات

نزيهه . 

wÝ«—œ ÂUŽ∫ طفل �ني في مجمّع مدرسته ا�دمّر في اليوم األول من العام
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مـقـتضب "اسـتـشهـد مواطن ( 26عـاماً)
عـلى إثـر إصابـته بـرصاصـة في الـبطن
شــمــال قــطــاع غــزة"� مــضــيــفـة أنّ "15
مـواطـناً أصـيـبـوا بجـراح مـختـلـفة� من
بـيـنـهم خمـسـة أطفـال أحـدهم في حـالة
خــطـيــرة".وقـال صـحــافـيّــون في وكـالـة
فــرانس بـرس إنّ احــتـجــاجـات خـرجت
فـي أمـــاكن عــــدّة عـــلـى طـــول احلـــدود�

مـشـيرين إلى اسـتـخدام مـقذوفـات ضدّ
الـقـوّات اإلسرائـيـليّـة التـي قامت بـالرّد
فـي بعض األحيان.واندلعت ا�واجهات
قــرب الـسـيــاح احلـدودي الــفـاصل بـ�
الـقطاع وإسـرائيل� عندمـا جتمّع مئات
ا�ـتـظـاهريـن الفـلـسـطيـنـيّـ� في خمس
نـــقــاط حـــدوديّــة� وأشـــعــلـــوا إطــارات
ســيّــارات مـطــلــقــ� عـشــرات الــقــنـابل

الــصـوتــيّـة.وأطــلق اجلـيـش الـرصـاص
احلـيّ وا�طّـاطي وقـنـابل الـغـاز ا�ـسيل
لـــلـــدمـــوع� وفق مـــتـــظـــاهـــريـن.ومـــنــذ
أسـبوع�� تُنظّم الـفصائل الفلـسطينيّة
فـعـالـيّـات احـتـجـاجـيّـة تُـسـمّى "اإلربـاك
الــلــيــلي"� تــهــدف إلى ا�ــطــالــبــة بــرفع
احلــصـار اإلســرائـيــلي ا�ـفــروض عـلى
الـــقــطـــاع مــنــذ خـــمــســـة عــشـــر عــامــاً
والــســـمــاح بــإعــادة إعــمــاره� بــحــسب

مسؤول في حماس.
…dO�� …dzUÞ

وأطـلق مسـلح فلـسطـيني الـنار بـاتّجاه
طـائرة مـسـيّرة إسـرائيـليّـة كانت تـطلق
قــنـابل الـغــاز عـلى ا�ـتــظـاهـرين� شـرق
مــــديـــنــــة غـــزة.وفـي وقت ســــابق هـــذا
األســبــوع� تــوفّي عــنــصــر في الــقـوّات
اخلـاصّـة اإلسـرائـيـليّـة مـتـأثّـراً بـجروح
أصــــيـب بــــهــــا خالل مــــواجــــهــــات مع
مـتظاهرين فلسطينيّ� عند احلدود مع
غــــزّة قـــبل أيّــــام� حـــســــبـــمـــا أعــــلـــنت
الـشـرطـة.وكان اجلـنـدي بارئـيل هـداريا
شـموئيـلي قنّاصًـا في وحدة خاصّة من
شـــــرطــــة احلـــــدود� انــــتـــــشــــرت خالل
االشـتبـاكات الـتي وقعت أثـناء تـظاهرة
قــرب الــســيــاج الــفــاصل بــ� الــقــطـاع
والـدولة الـعربـية.بدأ سـكّان الـقطاع في
 2018حركة احتجاجيّة للمطالبة برفع
احلــصــار اإلسـرائــيـلـي وبـحقّ الــعـودة

لـلـفـلـسـطـيـنـيّـ� إلى أراض فـرّوا مـنـهـا
عـقب قـيـام الـدولـة الـعـبـريّـة.وتُنـظّم في
الـقـطـاع تـظاهـرات أسـبـوعـيّـة بدعم من
حـمـاس� وعـادةً ما تـشـهد أعـمـال عنف.
وخـالل عـــام ونـــيّف� قــــتِل نـــحـــو 350
فـلـسـطـيـنيًـا في غـزّة بـرصـاص الـقوات
اإلسـرائـيلـيّـة.وخاضت الـدولـة العـبـريّة
وحــــركــــة ا�ــــقــــاومــــة اإلسالمــــيّــــة في
أيـار 2021حـربًـا خـاطـفـة اسـتـمّرت 11
يــومًـا� شـنّـت إسـرائـيل خاللــهـا غـارات
عـلى غـزّة ردًا عـلى إطالق صـواريخ من
الــقــطــاع.واســتـمــرّ إطالق الــبــالــونـات
احلــارقــة من األراضي الــفـلــســطـيــنــيّـة
بــاتّـــجــاه إســرائــيل فـي األشــهــر الــتي
أعـقـبت احلرب. وتـتّـهم إسرائـيل حـركة
حــمـــاس بــإطالقــهــا� وغـــالــبًــا مــا تــردّ
بــضــربــات جــوّيـة.وإعــادة إعــمــار غـزّة
مـتـوقّـفة مـنـذ الـهدنـة الـتي �ّ الـتوصّل
إلـيـها في  21أيّـار � ويـعود ذلـك جزئـيًا
إلـى احلــصــار اخلـــانق الــذي تـــفــرضه
إســرائـيـل عـلى الــقـطــاع مـنــذ سـيــطـرة

حماس عليه في العام .2007
فـيـمـا اسـتـهـدف قـصف اسـرائـيلـي ليالً
مـــواقع عـــســـكـــريـــة لـــقـــوات الـــنـــظــام
تـسـتخـدمهـا مجـمـوعات مـواليـة إليران
قـــرب دمـــشـق� وفق مـــا أفـــاد ا�ـــرصـــد
الــــســـوري حلــــقـــوق االنــــســـان فــــجـــر
اجلـــمـــعـــة.وذكــر ا�ـــرصـــد أن قـــصـــفــاً

صـاروخـيـاً اسـتهـدف "مـواقع عـسـكـرية
لـقوات الـنـظام تـستـخدمـها مـجمـوعات
مـواليـة إليران لتـطوير األسـلحة في كل
من مـركـز البـحوث الـعلـمـية في مـنطـقة
بـــرزة وجــمـــرايــا في ريـف دمــشق".ولم
يــوثق ا�ــرصــد حــتـى الــلــحــظــة وقـوع
خـســائـر بـشـريـة.ونـقـلت وكـالـة األنـبـاء
الـسـوريـة الـرسـمـيـة "سـانـا" عن مـصدر
عــسـكـري أن اخلـسـائــر اقـتـصـرت عـلى
األضـرار ا�ـاديـة� مـوضـحـاً أن "وسـائط
دفـــاعــنـــا اجلــوي تـــصــدّت لـــصــواريخ
الـعـدوان وأسـقطت مـعـظمـهـا".وأفاد أنّ
الــقـصف اسـتـهـدف "بــعض الـنـقـاط في
مــحـيط مــديـنـة دمــشق".وخالل األعـوام
ا�ـــاضــيـــة� شـــنّت إســرائـــيل عـــشــرات
الـغـارات في سـوريا� مـسـتهـدفـة مواقع
لــلــجــيش الــسـوري وأهــدافــاً إيــرانــيـة
وأخـرى حلـزب الـله الـلـبـنـاني.وتـسـبّب
قـــصف إســرائــيــلي في  20آب �ـــقــتل
أربــعــة عـنــاصــر من حـزب الــله.وتــكـرّر
إسـرائـيل أنّـهـا سـتـواصل تـصـدّيـهـا �ا
تــصـفه �ــحـاوالت إيــران الـرامــيـة إلى
تـــرســــيخ وجـــودهـــا الــــعـــســـكـــري في
سـوريا.وتشهد سوريـا نزاعاً دامياً منذ
الـعام  2011تـسبّب �ـقتل نـحو نصف
مـــلــيــون شــخـص وأحلق دمــاراً هــائالً
بــالـبــنى الـتـحــتـيــة وأدى إلى تـهــجـيـر
مالي� السكان داخل البالد وخارجها.
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{ غـــزة (أ ف ب) - قُــتـل فــلـــســطـــيــني
وأصـيب  15آخـرون عـلى األقلّ بـنـيران
اجلـيش اإلسـرائـيـلي� خـالل مـواجـهات
انـدلـعت بـيـنـه وب� مـتـظـاهـريـن مـساء
اخلـمـيس قـرب احلـدود بـ� قـطـاع غزّة
وإســــرائـــيل� عــــلى مـــا أعــــلـــنت وزارة
الـصـحّـة الفـلـسطـيـنـيّة الـتـابعـة حلـركة
حــــمــــاس.وقــــالت الــــوزارة فـي بــــيـــان
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بأن والـد الطـفلـ�� وهو مـحاسب� عـمل في اجليش الـبريـطاني
سنـوات عدة� وتـولى اجليش البـولندي إجالء األسـرة بطلب من
بريـطانـيا.واشـار الناطق بـاسم مكـتب الهـجرة يـاكوب دودزياك
في وقت سـابق من هـذا األسبـوع إلى أن مـا مـجمـوعه خـمـسة
أشـخـاص طـلـبـوا ا�ـسـاعـدة الـطـبـيـة بـسـبب مـشـكالت مـعـويـة�
لـكـنـهم لم يفـيـدوا في الـبدايـة عن تـنـاولهم الـفـطـر.ونفى تـقـريراً
صحفياً ورد فيه أن الطفل� أكال الفطر ألنهما لم يحصال على
ما يـكفي من الـطعـام� مشـيراً إلى أن ا�ـهاجـرين يتـلقون "ثالث
وجـبات في الـيـوم".وأكد دودزيـاك أن "مـوظفي مـراكـز األجانب
سـيـعـمـلون بـدافع هـذا احلـادث ا�ـؤسف عـلى توعـيـة الـنـازح�
األفـغـان بـعـدم اسـتـهـالك مـنـتـجـات مـجـهـولـة ا�ـصـدر".أجنـزت
بـولــنـدا األسـبـوع الــفـائت مـهــمـة اإلجالء الـتـي شـمـلت إخـراج
 1231شخصاً من كابول.وسيبقى معظم األشخاص الذين

� إجالؤهم في بــولــنــدا بـعــد االنــتــهــاء من احلــجــر الـصــحي
اإللزامي.

{ وارسـو (أ ف ب) - تـوفي طـفل في اخلـامـسـة من عـمـره �
إجالؤه مـن أفغـانـسـتـان في مـسـتشـفى في بـولـنـدا بـعـد تـناوله
نوعـاً ساماً من الفـطر� في ح� يـصارع شقيـقه ا�وت� بحسب
مـــا أفــاد أطـــبــاء اخلـــمــيس.وقـــال يــاروسـالف كــيـــركــوس من
مسـتـشفى "سي زي دي" لألطـفال في وارسـو "لقـد تأكـدنا من
وفــاة الــطــفل".وأضــاف أن فــرص جنــاة شــقـــيــقه الــبــالغ ست
ســنــوات والــذي سـاءت حــالــته مــنـذ إجــراء عــمــلـيــة زرع كــبـد
ضعـيفـة.وأوضح مدير ا�ـستـشفى مـاريك ميغـدال للـصحـافي�
أن "وضـعه مــشـابه �ــا كـانـت عـلــيه حـال أخــيه الـصــغـيــر قـبل
يومـ�".وأعرب عن أسـفه لعـدم تمكن ا�ـستـشفى "من مـساعدة
الـصبي�".وصل الـطفالن إلى بولندا في  23 آب مع عـائلتـهما
وبـقـيــا في احلـجـر الــصـحي في مــركـز لـلــمـهـاجــرين في بـلـدة
بودكـوفا ليسنا� بالقـرب من وارسو.ونُقل الصبيـان وشقيقتهما
البالغة  17عـاماً إلى ا�ستشفى يومي  26و 27آب� وما لبثت
.وأفاد موقع "أوكو برس" اإلخباري الفـتاة أن خرجت منه الحقاً
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{ تــعــز (الـيــمن) (أ ف ب) - مع بــدايـة
الـــعــام الـــدراسي اجلـــديــد في الـــيــمن�
يـفترش عشرات الطالب في تعز األرض
داخل مــنـزل غــيـر مـجــهّـز أصــبح مـقـرا
�ـدرسة الثاليا� في بلد يجد فيه مالي�
األطــفـال أنــفـسـهم بـال مـقـاعــد دراسـيـة
وحـتى بـدون مـدارس فـي خضـم مـوجة
إصـابـات جـديـدة بـكـوفـيد-.19ويـتـلـقّى
الـطالب الدروس داخـل صفـوف مكـتظة
وغــيـر مـجـهـزة وسط نــقص لـلـخـدمـات
وعـدم تـوفر بـيئـة صحـية مالئـمة داخل
ا�ــدرســة. وبــسـبـب االكـتــظــا�� بـادرت
ا�ــدرســة إلى إعـطــاء بــعض احلـصص
الـدراسية في الباحة احمليطة في ا�نزل
وحــتى فــوق الـســطح.وتــسـبب الــنـزاع
الـدائر في اليـمن منذ سـبع سنوات ب�
احلــــكـــومـــة ا�ــــعـــتــــرف بـــهــــا دولـــيـــا
وا�ـتـمردين احلـوثيـ�� بـجعل اكـثر من
 2500مـدرسـة في الـبـالد غـيـر صـاحلة
لالســـتــخــدام� بــحــسب مــنــظــمــة اال�
ا�ــتــحــدة لــلـطــفــولــة يــونـيــسف� إذ �
تـدميرها أو حتويلها ألغراض عسكرية
أو اســــتـــخــــدامــــهـــا كــــمـــراكــــز إيـــواء
لـلنـازح�.وبحـسب األ� ا�تـحدة� فإنّه
قـــبل جـــائـــحـــة كـــوفـــيــد- ?19أشـــارت

الــتـقــديـرات إلـى وجـود مــلـيــوني طـفل
تقريبا خارج ا�دارس.

ويــروي الـطـفـل لـيث كـامـل سـيف الـذي
يـدرس في الصف الـسابع "نـدرس يوما
فـي األرض الـفــارغـة ويــوم آخـر نـدرس
عــــلى الــــســــطح وفـي أيـــام نــــدرس في
الـشارع. منذ أربع سنوات نرغب في أن
نـنتـقل إلى مدرسة (حـقيقـية)".وال يضع
الـطالب الكـمامـات وال يوجـد أي تبـاعد

اجتماعي في الصفوف.
—dJ²� nB�

وتـــعـــز في جــنـــوب غـــرب الــيـــمن� هي
إحـدى أكثر ا�دن تأثّرا باحلرب منذ بدأ
الــنــزاع في مـنــتـصف .2014وتــخـضع
ا�ـــديـــنـــة الـــتي حتـــيط بـــهـــا اجلـــبــال
ويــقـــطــنــهــا نــحــو  600ألـف شــخص�
لــســيــطــرة الــقــوات احلــكــومــيــة� لــكن
ا�ـتـمـردين يـحـاصرونـهـا مـنـذ سـنوات�
ويـقصفونها بشكل متكرر.ويدرس 900
طـالب في مـدرسـة الثاليـا الـتي تقع في
مـنطقـة صينـة جنوب غـرب مدينـة تعز.
ويـدفع كل طـالب مـبلغ  700ريـال �ني
(دوالر واحـد) سنـويا لـلمـدرسة لـتوفـير
إيـجار ا�ـبنى الـذي تستـأجره.ويـعترف
ا�ــعـلـمــون بـأنّ الــبـيـئــة ا�ـتـوفــرة غـيـر

مـنـاسبـة لـلتـعـلـيم ما يـتـسبّب بـتـسرّب
وهــروب الــكــثــيــر من الــطـالب.وتــقـول
ا�ـعـلمـة آسيـا أمـ� احمـد إن "االزدحام
كـثيـر للـغايـة هنـا لهـذا �رض األطـفال
كـثيرا� وال تـوجد لديـنا خدمـات صحية

والنوافذ غير مغلقة".

مـن جـــهـــتـه� يـــؤكّــــد مـــديــــر ا�ـــدرســـة
عــبـدالـغـنـي مـهـيـوب أنّ "هــنـاك تـسـرّب
لــلــطالب بــســبـب عــدم وجــود خــدمـات
أســـــاســـــيـــــة مـــــثـل دورات ا�ـــــيــــاه أو
الـكـراسي. نـعـيـش في الـعـراء وغـالـبـية
الـطالب في بـعض الفـصول يـتواجدون

خـــــــــارج ا�ــــــــدرســـــــــة في ســـــــــاحــــــــة
ا�ـــدرســة".ويـــســتـــقــبل الـــيــمـن الــعــام
الـدراسي اجلديد وسط مـوجة ثالثة من
اإلصــــابـــات بــــكـــوفــــيـــد- 19جتــــتـــاح
الـــبالد.وكــانـت احلــكـــومــة الـــيــمـــنــيــة
ا�ـعـتـرف بـهـا دولـيـا أعلـنت في  21من
آب/اغـسـطس ا�ـاضي أنـهـا تـبـحث في
خـطـة صحـية �ـواجهـة "ا�ـوجة الـثالـثة
من الـوباء� واخلطـوات ا�تخذة لـتعزيز
قــــدرات مــــراكــــز الــــعــــزل� وتـــكــــثــــيف
اإلجـراءات االحترازية والوقـائية� للحد
مـن تـفــشي الــوبــاء".وسُــجّل في الــبــلـد
الـبـالغ عـدد سـكـانه  30مـلـيـون نـسـمـة�
رســمـيـا نـحـو  8000إصــابـة.وال يـعـلن
ا�ـتمـردون احلوثيـون الذين يسـيطرون
عـلى غـالـبـيـة مـنـاطق شـمـال الـيـمن عن
اإلصـــابـــات في ا�ـــنـــاطـق اخلـــاضـــعــة
لـسـلـطـتـهم. وأكّـدت يـونـيـسف لـفرانس
بــرس أنّ "تـفــشي جــائـحــة كـوفــيـد-19
أجـبـر عـلى انـهـاء الـعـامـ� الـدراسـيـ�
 2020-2019و 2021-2020بــــــشـــــكل
مــبــكــر عن االعــوام الـســابــقــة مـا أربك
تـــعــلــيم نــحــو  5,8مـــلــيــون طــالب في
ا�ـراحل االبـتـدائيـة والـثانـويـة� �ا في
ذلك  2,5مـلـيـون فـتـاة".ويـدور نـزاع في

الــــيــــمن مــــنـــذ مــــنـــتــــصف  2014ب�
ا�ـتـمرّدين احلـوثـي� الـذين يـسيـطرون
عـلى العـاصمـة صنـعاء وجـزء كبـير من
شـمال البالد وغربها� وحـكومة يدعمها
حتــالف عــسـكــري تـقــوده الــسـعــوديـة.
وتــســبّــبت احلــرب في مــقــتل عــشـرات
اآلالف مـعـظمـهم من ا�دنـي�� وأسـفرت
عـمـا وصـفـته األ� ا�ـتـحـدة بـأنه أسوأ
أزمـة إنـسانـية في الـعالم.ونـزح حوالي
 3,3مـلـيـون شخـص عن ديارهم بـيـنـما
يـحتاج  24,1مـليـون �ني أو أكـثر من
 80فـي ا�ئة من الـسكان إلى ا�ـساعدة�
وفـقاً للمنظمـة األ�ية.وتقول يونيسف
إنّ " ثـلثي ا�علم� في اليمن - أي أكثر
من  170ألـف مــعـــلم - لـم يــتـــقـــاضــوا
رواتـبـهم بصـفة مـنتـظـمة مـنذ أكـثر من
أربـع ســــــنـــــوات بــــــســــــبـب الــــــنـــــزاع
واالنـقـسامـات اجلـغرافـية والـسـياسـية
فـي البالد".ويـعـرّض هـذا األمـر "حوالي
أربـعــة ماليـ� طـفل آخـر خلـطـر تـعـطل
الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة أو االنـقـطـاع عن
الـدراسـة بسـبب تـوقف ا�درسـ� الذين
ال يــتــقـاضــون رواتــبــهم عن الــتـدريس
بـغـرض الـبـحث عن طـرق أخـرى إلعـالة

أسرهم"� وفقا للتقرير ذاته.

ايام مـعـدودات وابواب ا�ـديـنة ا�ـقـدسة كـربالء تـفـتح ابوابـهـا الستـقـبال
احلشـود ا�ـليـونيـة الـزاحفـة من جـميع احملـافـظات الـعراقـيـة الحيـاء ايام
اربعينـية االمام احلـس� عليه الـسالم � ويقيـنا ان استعـدادات احملافظة
واجلهـات السـاندة عـلى قدم وسـاق الستـقبـال ا�الي� من زائـري االمام
في االربعينية ويقينا ان ا�سير نـحو كربالء شعيرة اعتدنا على احيائها
مـنـذ عقـود � وبـالـرغم مـاواجـهت الـشـعـيـرة الـتي يـشـارك فـيـهـا مـختـلف
الـشـرائح الـقـادمـ� سـيـرا عـلى االقـدام من بـغـداد واحملـافـظـات وبـعض
الدول الـعربيـة وخاصـة اجملاورة من مـضايـقات تـؤكد عـلى ان الشـعيرة
هي ليست شيعية ا�ذهب فقط بل يشارك فيـها مختلف الشرائح ا�نتمية
الى ا�ذاهب والـطوائف واالديـان مؤكـدين على ان احلـس� علـيه السالم
استشهـد من اجل اعالء كلمـة الله واثبات احلـق رافضا الظـلم والفساد
داعيا الى محاربتهما من خالل الرسالة الكبيرة التي ستبقى منيرة الى
اجيالنا القادمـة وهي حتيا تلك الشعـائر الى يوم يبعثـون مؤكدين القيمة
العليـا لرسالـة االمام احلس� عـليه السالم � ودورنـا ان نبارك الـشعائر
احلـسـيـنـيـة الـتي حتـتـرم االنـسـانيـة مـن خالل مـشـاركـتـنـا السـنـويـة في
شـعـائـر تـكـون لـهـا قـيـمة انـسـانـيـة تـتـنـاغم وتـتـعـاطف مـع رسـالـة االمام
احلس� علـيه السالم التي تدعـو لتطبـيق ا�باد� االنسـانية الداعـية لنبذ
الـعـنـف والـظـلم والــفـسـاد بــكل انـواعه لــنـثـبت ان امــامـنـا عــلـيه الـسالم
استـشهـد من اجلـها � والن ايـام الزيـارة االربعـينـية قـد انطلـقت البـد لنا
من االلـتـزام بـكـافة الـقـيم االنـسـانـيـة ومـنـهـا عـدم قـطع الـطـرق الـرئـيـسة
والفرعيـة في بغداد واحملافـظات بشكل عـشوائي وفوضوي مـايؤثر على
حركة ا�واطن ويقينا ان ا�واكـب احلسينية التي تثبت
السـرادق وتقـيم الـتجـمعـات الستـقـبال الـزائرين هي
اول من يلتزم بفرض النظام وحتقيق االنسيابية الى

الزيارة ا�ليونية الكبرى في كربالء ا�قدسة.
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بعد مشاركته في اجتمـاع قمة للتنسـيق والتعاون في بغداد � زار الرئيس
الفرنـسي إ�انـويل ماكـرون أربيل  عـاصمـة إقلـيم كردسـتان � على رأس
وفـد رفـيع ا�ـسـتـوى من ا�ـو�ـفـ� في قـصـر اإلليـزيـه. واللـقـاء مع الـزعـيم

التاريخي مسعود بارزاني. 
وصل إ�ـانـويـل مـاكـرون � الــيـوم االحـد ا�ــاضي إلى الـعـاصــمـة أربـيل �
واستـقبل في ا�ـطار من قـبل نـيجـيرفـان بارزاني رئـيس إقلـيم كردسـتان �
في أول زيـارة من نـوعـها لـرئـيس فـرنـسي شـاب إلى االقـلـيم. فـرنـسـا بـلد
عمـيق بجـذوره الـتاريـخيـة وصـاحب ا�بـادرة الد�ـقـراطيـة في أوروبا عـبر
الثـورة الـفـرنـسيـة�  لـقـد غـيرت تـلك الـثـورة مالمح الـتـاريخ خالل األزمـنة

ا�عاصرة. 
وعـبــر الـرئـيـس مـاكـرون خـالل زيـارته لـكــردسـتــان عن امـتــنـانه مــسـتـوى
االستـقبـال الذي لقـيه� كانت نـاجحـة بكل مـعانـيهـا التـاريخـية والـسيـاسية
والدبلـوماسيـة من ا�طار و احملـادثات مع ا�سـؤول� . وأكد هـذا في ختام
زيارته أن الـكـرد لعـبوا دوراً مـهـماً في مـحـاربة اإلرهـاب بـامتـياز .. خالل
الثالثـ� عـاماً ا�ـاضـية كـانت الـعالقات بـ� اجلـانبـ� الـكردي والـفـرنسي
عــلى مـســتــوى عــالٍ عـلـى كـافــة األصــعـدة الــســيــاسـيــة والــدبــلـومــاســيـة

واالجتماعية والثقافية و ا�ستويات اخرى . 
كانت فرنسـا أول دولة افتـتحت قنـصليتـها في أربيل � وكـان ذلك االفتتاح
ثورة سـياسيـة وسيـادية إلقـليم كـردستـان على مـستـوى عالٍ من الـتطور �
خـاصـة مع دولــة لـهـا وزنـهـا وتــاريـخـهـا وهـي دولـة ذات حـضـور دائم في
العـالم� عـضو مـجـلس األمن الـدولي. وفرنـسـا أيضـا الـفضل في صـيـاغة
قرار مـجـلس األمن الـدولي رقم 688 في عام  1991بـعـد الغـزو الـعـراقي

للكويت في أغسطس 1990.
ثم االنتـفاضـة الكرديـة � ثم تطـورت ا�نـطقـة من تدمـير الـبنـية الـتحـتية إلى

حالة دولة ا�ؤسسات. 
وخالل الـزيارة اسـتـحـوذت ا�ـشـاهد االسـتـقـبـال علـى اهتـمـام ا�ـراقـب� �
حيث قام الرئيس الفرنسي بجولة في شوارع أربيل برفقة رئيس االقليم �
حيث شهد التـطور في حياة ا�ـواطن الكردي  والتـعايش السلـمي للجميع

ا�كونات اخملتلفة في ا�نطقة الدينية والقومية وا�ذهبية .
 نعم بجدارة مـاكرون في اربيل واسـتحقـاقه عن جدارة الستـقبال من قبل
الرئيس مسعود بـارزاني و رئيس االقليم ورئيس الـوزراء واستقبال اسرة
الـشـهــداء � الن الـرجل وعـد بـالــوفـاء بـخــصـوصـيـة الــرجـال . وكـان لـدى
الرئيس الفرنـسي رسالة من باريس الى اربيل لـتعزيزها� تـشير العالقات

الـقـائـمـة بـ� إقـلـيـم كـردسـتـان وفـرنـسـا في مـجـاالت
الـتـعــاون ا�ـشـتــرك إلى الـعالقــات الـتـاريــخـيـة بـ�
فرنسا والـشعب الكـردي وإلى استمرار بالده في
دعمها وتعـاونها إلقليم كـردستان � كما أعرب عن
تــقــديـره إلقــلــيم كــردســتــان و دور الــبــيــشــمــركـة
والرئـيس مـسـعـود بـارزاني في دحـر إرهـاب وقمع

داعش .
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(FACETTE و Sketch Cop)
 FACES (Identi–Kit 2000) و
.(PortraitPad)  و E-Fit))

وغيرها.
 وبالـرغم من تـطور تقـنيـات الرسم
بــواســطــة الــكـــمــبــيــوتــر� وتــعــدد
البـرامج الكـمبيـوتريـة ا�ستـخدمة�
بقي اجلهد اليـدوي الفني لرسامي
الــتـــســجـــيل اجلـــنــائي هـــو الــذي

يـضــفي الــواقـعــيــة عـلى
تـــــــكــــــــوين الـــــــصـــــــورة
الـتــقـريـبــيـة لــلـجـاني او
اجلــــنــــاة.    فـــالــــرســـام
اجلـــنـــائي �ـــارس فـــنــا
صـعبـا ومهـنـة دقيـقة من
اجل لـــنـــجـــاز الـــصـــورة
الـــتــقـــريـــبــيـــة الوصــاف
وشـــكـل اجلـــانـي� حـــيث
يــبـقى الـرســام اجلـنـائى
أداة األجـــهــزة األمـــنـــيــة
لــتــحـديــد ا�ــتــهــمـ� فى
الـــقــضــايــا الـــغــامــضــة�
ومـساعـدة رجـال الـبحث
في مـــــعــــرفـــــة اجلــــنــــاة
�ختلف انواع اجلرائم.

الرسـام اجلنـائى يسـاعد
بــــشـــكـل كـــبـــيــــر فى حل
غــــمــــوض الــــقــــضــــايــــا
اجملــهــولــة والـكــشف عن
هـويـة مـرتـكـبـيـهـا� حـيث
أنـه أحـــــــد الـــــــنـــــــقـــــــاط
األســاسـيـة الـتى تـعـتـمـد
عـلـيـهـا األجـهـزة األمـنـية

وحتـــــديـــــد اوصـــــاف اجملـــــرمــــ�
ا�ـتـوارثـة� والـتي بـنـاء عـلـيـهـا قام
MO فن الـــتــشـــخــيص اجلـــنــائي
بـجــدولــة اوصـاف الــوجه وتــنـوع
هـــذه االوصــاف بـــنــاء مــعـــطــيــات
نـظـريـة لومـبـروزو.   ويُـسـمى هذا
الــعـــمل أيــضـــا بــإسم “تـــخــطــيط
الوجه ”حـيث يقـوم الـرسـام برسم
معالم الوجه األساسية التي �كن
من خاللـهــا الـتــعـرف عــلى اجملـرم
بـسـهـولـة� من خالل االعـتـمـاد على
شــهــادة الـــشــهــود وا�ــعــالم الــتي

يصفونها للرسام عن اجملرم.
ومع تـطـور العـلـوم والفـنـون وعلم
الـتـشـخـيص اجلـنـائي� فـقـد دخلت
ا�كنـنة االلكترونـية في هذا اجملال
وأصبحت هناك برامج متخصصة
في الــرسـم اجلــنــائي مـن شــأنــهــا
تـسـهـيل ا�ـهـمة عـلى ا�ـمـارس لـها
لــــلــــتـــوصـل إلى شــــكل اجملـــرم أو
تــخــطــيط مــســرح اجلــر�ــة� كــمـا
تـــطــورت الــبــرامج االلـــكــتــرونــيــة
اخلاصة بـرسم وجتميع االوصاف
Compo) ومن اشــهــرهـا بــرنـامج
Sketch) الــذي يـــقــوم بــتـــجــمــيع
االوصاف التي يدلي بها الضحايا
والـشهـود لتـكوين صـورة تقـريبـية
لـلـجـاني يـتم اعـتـمـادهـا وتـوزيـعـا
عــلى دوائــر الــشــرطــة ومــفــارزهــا
لـــــلــــبــــحـث عن اجلــــانـي من خالل
اوصافه اجملـمعة وطـورت اجلهات
الــتــقـــنــيــة الـــعــديــد مـن الــبــرامج
احلـاسـوبـيـة  ا�ــتـعـددة ا�ـسـاعـدة

للرسام مثل برامج: 

فى إجراء التحريـات لتحديد هوية
اجلنـاة مجهـولى الهـوية� حيث أن
الـرسام اجلـنائى يـعـتمـد فى مهـمة
الــتــعـــرف عــلى اجلــانى مــجــهــول
الهويـة� على أقوال شهـود العيان�
واألشــــخـــــاص الــــذيـن شــــاهــــدوا
الـشـخص ا�طـلـوب الـتعـرف عـليه�
حيث يبدأ فى احلـصول منهم على
كــافــة أوصــافـه الــبــدنــيــة ومالمح
وجـهه� لـلخـروج بـصورة تـقـريبـية
له� وعـرضـهـا علـى شهـود الـعـيان�
ويــتم إعـــادة رســمــهــا عــدة مــرات
للوصول ألقرب لصورة توضيحية

للشخص اجملهول.
الرسم اجلنائي لم يعد يعتمد على
الـقـدرات الـفـردية الـفـنـيـة لـشخص
الـرسـام� بل بـات الـرسـام اجلـنائى
يــجـــمع بــ� الـــقــدرات وا�ــهــارات
الـفـنـيـة� والـدراسـة الـعـلـمـيـة ألداء
عمله� حـيث يتلقى دورات تـدريبية
مـــكــثـــفـــة وبــشـــكل دائم �ـــواكـــبــة

الــــــتــــــطـــــورات فـى عـــــالـم األدلـــــة
اجلـــنــــائـــيــــة� خـــاصــــة أن الـــدول
ا�ـتـقـدمة تـعـتمـد بـشـكل كبـيـر على
الـرسام اجلـنـائى فى حل الـقضـايا
اجملـهـولة� ولـديـها أجـهـزة وبرامج
حديثـة من شأنها مـساعدة الرسام
اجلـــنـــائى فى أداء عـــمـــله بـــشــكل

دقيق.
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وقد � إدخال الرسام اجلنائى في
ميـدان الـعمل اجلـنائي في الـعراق
في اواسط الــثــمـانــيــنــات حـ� �
انتقاء عدد من خريجي فرع الرسم
من اكــاد�ــيــة الــفـنــون اجلــمــيــلـة
لــلــعــمل كــرســامــ� جــنــائـيــ� في
مديرية التسجيل اجلنائي �كافحة
االجــــرام� فــــضال عـن اســــتــــيــــراد
بــــــرنـــــامـج جتـــــمــــــيع االوصـــــاف
الـكـمــبـيـوتـري الــذي اسـتـخـدم في
جتمـيع االوصاف وانتـاج الصورة

التقريبية للجاني. 

لي الـشــرف ان اكـون اول من ادخل
فن الـــــرسـم اجلـــــنـــــائي فـي عـــــمل
الــــشــــرطـــــة الــــعــــراقـــــيــــة اواسط
الـثـمـانـينـات بـعـد ان حصـلـنـا على
مـوافـقــة مـديـريـة الـشــرطـة الـعـامـة
عـلى تـعيـ� عـدد من خـريـجي قسم
الـــرسـم في اكـــاد�ــــيـــة الــــفـــنـــون
اجلـــمــيـــلـــة حـــيث � اخـــتــيـــارهم
وادخـالـهم في دورة ا�عـهـد الـعالي
لـضــبـاط الــشـرطـة لــتـلـقي الــعـلـوم
الـشــرطـيـة واالمـنــيـة والـعــسـكـريـة
ومـــنـــحـــوا رتــــبـــة ضـــابط ومن ثم
مـــارســــوا عـــمـــلـــهـم في مـــديـــريـــة
الــتــســجــيـل اجلــنــائي (فن الــرسم
اجلــنــائي الــتـقــريــبي) يــنــبـغي ان
يـكون مرجـعا لـلبـاحثـ� وا�هـتم�
ســـواء فـي الـــقــــضـــاء او اجــــهـــزة
التحـقيق واالجهزة االمـنية وعموم
الـذين يـرغبـون بـالـتعـرف عـلى هذا
الفن ا�هم من فنون االدلة اجلنائية

وعلم التشخيص اجلنائي. 

رغم اني درست الفلـسفة وتـفوقت بهـذا ا�قرر في الـدراسات العـليا ولكن
عنـدما اتـوقف احيـانـا لعـنوان مـقال او دراسـة جـلبـني من حيث ادري وال
ادري لقراءته واكتشف بـالنهايـة اني خرجت بخفي حـن� من قراءة ا�قال
ولم احـصل عـلى مـاكـنت اتـوقـعه من عـنـوان ا�ـقـال عمـال �ـا سمـعـته من
غيري بان نصف ا�ـقال عنوانه �والـغريب باني بالـنتيجـة اكره هذا التوجه
مني شـخصـيـا مرددا �ـاذا صرفت هـذا الوقت بـالـقراءة ولم حتـصل على
شيئ او معـلومة تفـيدك� ارجع القول احـيانا شـخص الكاتب يـجبرك على
القراءة فقد يكـون صديق او زميل عمل او دراسـة وتريد ان تتواصل معه
من خالل هـذه الوسـيـلـة� ولكن الـعـجـيب بـاالمر عـنـدمـا يكـرر الـزمـيل هذا
النوع من التفلسف والتـمنطق يتولد  عندي شـعور بكره مثل هذه ا�قاالت
والـدراسـات واحلـوارات االذاعـية والـتـلـفـزيـونـيـة  ايـضـا ورغم اني قـدمت
حوارات اذاعية خالل عمـلي ا�هني اال اني حاولت جاهـدا ان اجعل منها
واقعيـة مفـهومة بـعيـده كل البعـد عن ا�نـطق الفـلسفي الـطوبـاوي والغريب
ان اكـتـشافـي االسلـوب الـفـلـسـفي ا�ـلـتـوي يـنـعـكس احـيانـا عـلى عالقـتي
ومحـبـتي لـهذا الـشـخص وابـقى اجتنـب ان إقرأ له مـرة اخـرى واتـمنى له
من كل قـلــبي ان يـبـتــعـد عـنــدهـا االسـلــوب سـواء كـان مــقـال او حـوار ام

قصيدة ام قصة وروايـه وسيجد ان قرائه  يزدادون
من حـيث ال يـحـتـسب وان الـرسـالـة الـتي يـريد ان
يوصـلـهـا قـد وصـلت  � وهـنـا يـاتي الـسـؤال ا�هم
هل شـــعــــر� مـــرة �ـــثـل هـــذا الـــشــــعـــور ام انه
يـخـصــني وحـدي انــا وان هـذا الــطـور خـاص بي

فقط اسمع بعض من اراءكم واحترمها
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بغداد

مــقــبـرة الــشــيخ مـعــروف الــكـرخي �
لــيــدفن قــريــبــاً من قــبــور ومــقــامـات
أقطاب التصوف في بغداد � الكرخي
والـــســـري الــــســـقـــــطـي واجلـــنـــيـــد

واحلّالج .
في الــعـام 1976 طُــلب الــيــنــا نــحن
طــلـبـة قــسم الـفـلــسـفــة الـتـوجه إلى
قــاعـــة كـــلــيـــة الـــلــغـــات اجملــاورة
لالستمـاع إلى محاضـرة في الفكر
الفلـسفي اإلسالمي يلـقيهـا استاذ
الفلسفة اإلسالمية الزائر الباحث
وا�ــفـكــر ا�ـصــري الــدكـتــور عـلي
ســامي الـنــشـار صــاحب الـكــتـاب
الشهير" نشأة الفكر الفلسفي في
اإلسـالم " بــــأجـــــزائه الـــــثالثــــة �
وقدمه في تـلك احملاضـرة تلـميذه

الـــقــد� الــدكـــتــور كــامل مـــصــطــفى
الشيبي الذي فـوجئ بالضيف يصفه
بــوصف مـــبــجل � وحــاول الــشــيــبي
مـقـاطـعـة الـنـشـار� وقـد عـظُم عـلـيه -
وهـــو لم يـــزل آنــذاك في الـــتــاســـعــة
واألربــعـــ� من عــمـــره - أن يــوصف
بــــذلك من قــــبـل الــــنـــشــــار شــــيــــخه
الـعــقالني وأخـيـه الـروحـاني � وراح
يـتـمـتم بــكـلـمـات تـدل عـلى تـواضـعه
اإلنـسـاني والـعـلـمي الـذي عـرف به �
عـلى الـرغم مـن جـهـوده الـكـبـيـرة في
مـجــال الـفــكـر اإلسالمي والــتـصـوف
الـــتي ذاع صـــيــتـــهـــا بــ� الـــقــاصي
والداني � والتي عـناها الـنشار بذلك
الــوصف � غـيــر إن الـشــيـبـي لم يـكن
ليتصور إنها مهمة إلى الدرجة التي
تـــدفع بــشــيــخه � وتـــلــمــيــذ الــشــيخ
األزهري اجملدد مصطفى عبد الرازق
� أن يسـبغ علـيه في تلك احملـاضرة �

لقب " شيخ اإلسالم " . 
ولم يكن غريبـاً على شخصيـة علمية
مـثل الـشـيـبي أن يـتـواضع أمـام هـذا
الـوصف الذي عـدَّه مـجـاملـة عـابرة �
فــــالــــرجل كــــان في قــــمــــة نــــشــــاطه
وحـيويـته � وقـد بـلغت شـهـرته آفـاقاً
أكاد�ـية واسـعـة � وبنى شـخصـيته
الـعـلمـيـة بـنـاءً رصـينـاً مـنـذ حـصوله
عــلـى لــيـــســـانس اآلداب بـــجـــامـــعــة
اإلســكــنــدريــة عـام 1950 ثم إعـداده
لـلــمـاجـسـتــيـر في كـلــيـة دار الـعـلـوم
بــجـامــعــة الـقــاهـرة وحــصــوله عـلى
ماجستير فلسفة من اإلسكندرية عام
  1958عن رسالته الشهيرة " الصلة
بـــ� الـــتـــصـــوف والــتـــشـــيع " حتت
إشـراف الـدكتـور أبـو الـعال عـفـيفي �
ونــيــله بــعــد ثـالث ســنــوات شــهـادة
الـدكـتـوراه في الـدراسـات اإلسالمـية
من جامعة كمبـردج البريطانية حتت
إشــراف ا�ـســتــشـرق الــشــهـيــر آرثـر
جــون آربــري � لــيــعــود بــعــدهــا إلى
بـغداد مـدرسـاً في كـليـة اآلداب الـعام

.1961
وفي حـياته الـشـخـصيـة يـختـار بـعد
سنـة من التـدريس في قسم الـفلـسفة
بـكــلـيـة اآلداب � طــالـبـة من طــالـبـاته
لـتكـون شـريكـة حـياته � هي الـسـيدة
الــفــاضــلــة سـمــاحــة نــفــطـجـي الـتي
رافقته في رِحلـة عمره � ليعـيشا معاً
 45عــامــاً بــحــلــوهــا ومــرهــا � رزقــا
خاللـها بـولدهـمـا الوحـيـد د . طريف
وشقيقته الـسيدة ندى عقـيلة الكاتب
ا�ــهـنــدس أحــمـد هــاشم احلــبـوبي .
وانــتـــهت تــلـك الــرحـــلــة الـــطــويـــلــة

هـذا الــكـتـاب عـلى جـائــزة " جـمـعـيـة
أصـدقـاء الكـتـاب " الـلبـنـانـيـة ألفضل

كتاب صدر في ذلك العام .
6- ديـــوان احلالّج � ط1 مــــطـــبــــعـــة
ا�ـعــارف بـغـداد 1974 ط2 مـطــبـعـة
آفاق عربية ببغداد 1984 دار اجلمل
� كـــولـــون أ�ـــانـــيـــا 1997.وصــدرت

طبعات الحقة .
7- شـــرح ديــوان احلالّج � مـــكــتـــبــة
الـنـهــضـة � بـيـروت 1974. وصدرت

طبعات الحقة .
8- احلالّج مــــــوضــــــوعــــــاً لــــــآلداب
والـفـنـون الـعربـيـة والـشـرقـيـة قـد�اً
وحـديـثـاً � مـطـبـعـة ا�ـعـارف � بـغـداد
1976. وصدرت طـبعـة حديـثة ضمن

منشورات اجلمل .
9- الــفُــلك احملـمّــلــة بـأصــداف بــحـر
السـلـسلـة � مطـبـعة ا�ـعارف � بـغداد

.1977
10- ديوان " الكان وكان " في الشعر
الـــشــعـــبي الــعـــربي الــقـــد� � نُــشــر
مـسلـسالً في مـجلـة الـتراث الـشـعبي
الـــبـــغـــداديـــة � ثم طُــــبع في بـــغـــداد

.1987
11- احلـب الــــعــــذري ومـــــقــــومــــاته
الـــفــكــريــة والــديـــنــيــة حــتى أواخــر
العصر األموي � ا�وسوعة الصغيرة
� بغداد � وأُعيد طبعه مع زيادات في

بيروت � دار ا�ناهل 1997. 
12- صـــفــحــات مُــكــثـــفــة من تــاريخ
الــــتـــــصّــــوف اإلسالمي � نــــشــــر دار

ا�ناهل � بيروت 1997.
13- ديـوان فن الـقــومـا " من الـشـعـر
الشـعبي القـد� " � نشـر دار الشؤون

الثقافية العامة � بغداد 2001.
14- أصـــــــداء ومالمـح عـــــــربـــــــيــــــة
وإسالمــيـة فـي روايـة دون كــيــخـوته
لـثـربـانـتس � دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة

العامة � بغداد 2002.
15- ديـوان الــسـهــروردي ا�ـقــتـول �
دار ا�نتخب العربي � بيروت 2002.
16- الـبـهـلـول بن عـمـرو رائـد عـقالء
اجملانـ� � ا�كـتبـة العـصريـة � بغداد

.2004
رحم الــله أســتــاذنــا الــدكــتـور كــامل
مصـطفى الـشيـبي في ذكرى رحـيله �
ونــفع الـنــاس بـعــلـمه � وأبــقى ذكـره
الــعـطـر مع أعـالم الـبـاحــثـ� الــثـقـاة
الذين أعطوا للحياة عصارة فكرهم �
وعـــظــيــــم جـــهــدهـم ومــثــابـــرتــهم �
وتـركــوا لـنـا إرثــاً ثـمـيـنــاً تـعـجـز عن
مــحــوه تــقــلــبــات الــزمــان � وتــداول

األيام.

يـــلـــهـب حـــمـــاســــته لالقــــتـــراب من
مــــعـــــشـــــوقه احلّـالج عـــــلى خـــــطى
ا�ـــســـتــــشـــرق الــــفـــرنـــسـي لـــويس
مــاسـيـنــيـون مـكــتـشف قـبــر صـلـيب
الـتــصـوف � أو مـكـان دفـن مـا تـبـقى
مـن رمــاده � فــيـــكــتـب الــشـــيــبي في
شباط 1973 صارخـاً مسـتغـيثاً في
جريـدة اجلـمهـوريـة : " ابن منـصور
احلالج يختنق في محلّة ا�نصورية
" داعياً اجلـهات ا�ـسؤولة لالهـتمام
بــــضــــريـح احلالّج احملــــاصَــــر بـــ�
البـيوت في مـحلـة ا�نـصوريـة بكرخ
بــــــغــــــداد � وحــــــامالً كــــــامــــــيــــــرته
الــفـوتــوغـرافـيــة الـصــغـيــرة لـيـوثق
خرابة ذلك القبر بصور ينشرها هنا
وهـنــاك ويـثـيــر االنـتـبــاه الـيه حـتى
جنح فـي مــســعـــاه � ثم يــكـــتب عــام
 1976مــقـــاالً في مـــجـــلـــة الـــبـــيــان
الكويتـية حتت عنوان " سـفر وشعر
وقــــبـــر احلـالّج " � وفي عـــام 1985
يـلـقي مـحــاضـرة في جـامـعـة صالح
الدين عن احلالّج في األدب ا�قارن �
وبعد أربـعة عـشر عامـاً يعود لـيلقي
مـــحـــاضـــرة جـــديـــدة في
مـلـتـقى آل اخملـزومي عن

ماسينيون واحلالّج .
ح� ودع الشيبي احلياة
صـــبــاح يـــوم الـــرابع من
أيـلـول الـعام 2006 كنت
واحـداً من الـقالئل الـذين
تــشـرفــوا بـحــمل جــسـده
ا�سـجى عـلى سـريره في
غرفـة نـومه إلى الـتـابوت
فـي صـــالــــة بـــيــــته � إلى
جـــانـب ولـــده د . طـــريف
وأفراد األسـرة الـكـر�ة �
حــــدث ذلك بـــعــــد مـــضي
ثالث ساعـات على عروج
روحه إلى بارئها في ذلك
الــــصـــبــــاح الـــبــــغـــدادي
احلـزيـن الـذي كــانت فـيه
عـاصــمـة الـسـالم تـعـيش
أيــــام اخلـــــوف والــــقــــتل
الـــــعــــشـــــوائي والـــــرعب
واجلـــــثـث ا�ــــلـــــقـــــاة في
مـكـبـات الــنـفـايـات وعـلى
أرصـفـة الـشـوارع � وكان
فرانـكـشـتاين الـسـعداوي
يـومــهـا يـتــلـذذ بـتــقـطـيع
جثث ضحاياه وتـركيبها
مـن جـــــديــــــد .. ومـــــضت
الــســـيــارة الــتـي حــمــلت
جــثــمــانه مــســرعــة حــيث

لــيــبــرالـيــاً � ونــســوا في غــمــرة تـلك
األوهـــام � أن الـــبــاحـث ا�ــوضـــوعي
احملـايـد � يـضـع حـاجـزاً مـنـيـعـاً بـ�
مــعــتــقـداته وبــ� مــوضــوع بــحـثه �
رادة الــبـحث مــد عـواطــفه في بـَّ ويُــجـَّ
الــعــلــمي � لــكي يـكــون مــنــصــفـاً في
أحـكـامه ومـسـارات بـحـثه ... وهـكـذا
كـان الشـيـبي � البـاحث في الـفلـسـفة
اإلسالمية والتراث العربي اإلسالمي
عن وعي ودرايــة ومــحــبــة وشــغف �
وا�وغـل بغـوصه في بـحر الـتـصوف
وأحـــوالـه ومـــقـــامـــاته وشـــطـــحـــاته
وجذوره األولى في الـزهد والـتقشف
والتـعفف � والـعاشق ألسـرار الشِـعر
الصـوفي وألـغـازه � وا�تـتـبع ضريح
احلّـالج ومـــقـــامـه � وا�ـــقـــتــــفي أثـــر
الـــــدراويـش وحـــــلـــــقــــــات ذكـــــرهم �
وا�ـقتـني أدواتـهم في مـكـتـبـته حتى
آخـر أيـامه � مـن رقٍ ونـايٍ وكـشـكـولٍ
وســـيفٍ ودربـــاشــة .. لـــكــنه لـم يــكن
درويشاً إال في تَكية البحث العلمي �
ولم يــكن مــتــصــوفـاً إال �ــا يــســمـو
بالعـقل خارج كهـوف اخلرافة � و�ا

والعصيبـة في الكثيـر من سنواتها �
صبيحة ذلك اليوم البغدادي احلزين
بــرحــيل الــشــيــبي جــســداً � وبـقــيت
روحه تواصل الـهامهـا �ن عرفه حق
ا�ـعـرفـة � وسـبـر أعـمـاق شـخـصـيـته
الــتـي خــلــدتــهــا أعــمــالــهــا وآثــارهـا
البـاقيـة في دنـيا الـفنـاء . وهذه بـاقة
مــتـكــامــلـة من آثــاره ومــؤلـفــاته عـدا
الــعـشــرات من الــدراسـات وا�ــقـاالت
ا�ــنـشــورة في الـعــديـد من الــصـحف
واجملـالت الــعـــراقــيـــة والـــعــربـــيــة �
واحملاضـرات وا�داخالت في الـكثـير
من ا�ــلـتـقــيـات الـفــكـريـة والــتـراثـيـة

والفلسفية :
1- الصـلة بـ� الـتصـوف والتـشيّع �
ط 1فـي جــــزئـــــ� � بــــغــــداد 1963-
1964. ط2 فـي جــــــــزء واحـــــــد � دار
ا�ـــــعـــــارف �ـــــصــــر 1969. ط3 في
جزئ� � دار األندلس � بيروت 1982
 .وقــــد تُــــرجـم هــــذا الــــكـــــتــــاب إلى
الــفـارســيــة تـرجــمـة مــلـخــصـة بــقـلم
األستاذ الـدكتـور علي اكبـر شهابي �

ونشرته جامعة طهران 1975.
 2- الــفـــكــر الـــشـــيــعـي والــنـــزعــات
الـصوفـيـة حتى مـطـلع القـرن الـثاني
عـشـر الـهــجـري � مـكـتـبـة الـنـهـضـة �
بــغـداد 1966.وطُــبع طــبــعــة ثــانــيـة
كــجــزء ثــان لـلــكــتــاب الـســابق حتت
عنـوانه ا�ـذكـور � بـيروت 1981.وقد
تُـرجـم إلى الـفـارســيـة بـقــلم األسـتـاذ
عــلي رضــا ذكـاوتـي قـراكُــزْلــو وطُـبع
ضـمن مـنـشـورات " أمـيـر كـبيـر "  في

طهران 1980 وأُعيد طبعه 1995.
3- ديـــوان أبي بــكـــر الــشـــبــلي � مع
مـقدمـة طـويـلة � مـطـبـعة الـتـضامن �

بغداد 1967.
 – 4الـطـريـقـة الـصـفـويـة ورواسـبـها
في العراق ا�عاصر � مكـتبة النهضة
� بغداد 1967. وطبع حديثـاً بجهود
ومـتـابعـة ولـده د . طـريف الـشـيبي �
وصـدر عن دار اجلـمل حتت عـنوان "
ة وَرَواسِـبـهـا في الـطــريـقـة الـصـفــويـَّ
الـــعــراق ا�ــعــاصِـــر .. دراســة عــامــة
للـشـبك والنـحل الصـوفـية في شـمال

العراق " .
5- ديــــوان الــــدوبـــيت فـي الـــشــــعـــر
العـربي في عـشرة قـرون � منـشورات
اجلــامـعــة الـلــيـبــيـة � دار الــثـقــافـة �
بيروت 1972.  وكان الـشـيبي يـعده
واحــداً من أهم مــؤلــفــاته الــتـي بـذل
فـيـهـا جهـداً عـلـمـياً مـضـنـيـاً � تـطلب
منه مراجعة مئات ا�راجع وا�صادر
عــلى امـتــداد ألف عــام � وقــد حـصل

وصـــفــوهُ بـــأوصــافٍ شـــتى ر�ــا ال
تنطـبق إال على ظاهـره واسلوبه في
احلياة : ظـنوه درويشاً من دراويش
التَـكـايا � أو حـالجّا مـعـاصراً � غـير
أن من أقتـرب منه � ونهـل من فيضه
� وحــاور روحه قـبـل عـقــله � يــعـرف
حق ا�ـعـرفـة بـأن األسـتـاذ ا�ـتـمـرس
الدكتور كامل مـصطفى الشيبي � لم
يـــكن إال بـــاحـــثـــاً جــاداً � ومـــوثـــقــاً
حريـصاً � ومـنقـباً تـراثيـاً ال يشق له
غـبار . هـو مـحب� لـلتـصـوف وأهله �
وعـاشق� للـحّالج وسـيـرته وأشـعاره
وشـطحـاته � وإنـسان� بـقـلب سـليم �
وبروح مـنـفتـحة ال تـعـرف الغـلو وال
الــتـطـرف وال الــتـعــصب مـهــمـا كـان
نوعه � إلّا التعصب لـلعلم واحلقيقة

� وال أكثر من ذلك .
 ولعل من طـرائف النـاس وأوهامهم
� أنــهم يــحـســبــون الــذي يـكــتب عن
الـوجوديـة وجـوديـاً � والـذي يـبحث
في ا�ــاركــسـيــة مــاركـســيــاً � والـذي
يحاضر عن البراغماتية براغماتياً �
ظـرُ في قضـايـا اللـيـبرالـية والـذي يُنـَّ

طه جزاع مع استاذه

كامل مصطفى
الشبيبي

.bI�

Foren- عــد  فن الـرسم اجلــنـائي 
 sic Artمن األعــمـــال ا�ــهـــمــة في
الـتـحـقـيـقـات اجلـنـائـيـة واألمـنـيـة�
وفي فـن الــتـــشـــخـــيص اجلـــنــائي
Criminal Identification?
وتــعــتـمــد عـلــيه أجــهــزة الـشــرطـة
واالمن والقضاء اعتمادا كبيراً في
سـعـيـهـا الى حتديـد هـويـة اجلـناة
اجملـهولـ� في اجلـرائم الـغامـضة�
اعــــتـــمـــاداً عـــلـى االوصـــاف الـــتي
يـقدمـها أو يـدلي بـها الـضحـايا او
الـــشــــهــــود� وذلك اســــتـــنــــاداً الى
معـاييـر ومقـاييس فنـية في مالمح
الـــوجه وشـــكل ولـــون الـــعـــيـــنـــ�
واالذنـ� واالنف واجلـبـهـة والذقن
والـشـفـتـ� وشـعـر الـراس وكـيـفـية
نه وتـسـريـحـته ولـون الـبـشرة قـصـَّ
وا�ـرحـلـة الـعـمـريـة وبـنـيـة اجلسم
والـــعالمــات الــفــارقـــة كــالــنــدبــات
والــــــوشـم وا�البـس الــــــتـي كــــــان
يــرتــديــهــا اجملــرم اثــنــاء ارتــكــابه

للجر�ة.
اســـــــــتـــنــــد فن الـــتــــــــشـــخـــيص
اجلــنـائي في بــدايـاته الى نــظـريـة
Modes Operindi ا�ــــــعـــــروفـــــة
اخــتــصـاراً (MO) او الــتــســجــيل
اجلـــنـــائي  الـــتي تـــعـــتـــمـــد عـــلى
االســلـوب اجلـنـائي الـذي يـعـتـمـده
اجملـــــرم في ارتـــــكـــــاب جــــر�ـــــته
ويـــصـــبح ســـمـــة الزمـــة الســلـــوبه
االجـــرامي وكـــذلك اســـتـــنـــدت الى
نـــظــريــة الــعالمـــة لــومــبــروزو في
نظريته الشـهيرة (اجملرم بالوالدة)
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اعادتني ا�قـالة الرائعـة التي نشرتـها صحيـفة (الزمان) عن ا�ـؤر� الكبير
الدكتور جواد علي� والتي كـتبها األستاذ سالم الـشماع� وهو من الكتاب
الذين أعتـز بكـــــــتاباتـهم وأنظر إلـيهم بـاحترام فـائق �ا يـحمله في ثـناياه
من نفـس وطني أصـيل� أقـول اعـادتـني ا�ـقالـة إلى مـطـلع الـعـام الدراسي

67-1968 إذ كنا� �نذاك� في الصف األول من الكلية. 
ال أزال أذكر� بوضوح تام� ا�ـرحوم الدكتور جواد عـلي الذي درسنا على
يده مادة تـأريخ اجلاهلـية ح� دخل إلى صـفنا� لـلمرة األولى� وكـان قاعة
صغيرة في القسم العلوي من بنـاية قسم التأريخ وهو الصف نفسه الذي

درستنا فيه األستاذة صبحية البصام مادة طرق التدريس. 
كان األستاذ الراحل الـدكتور جواد عـلي مهيبـاً أبهرتني أنـاقته الرائعة إذ
كان يرتدي بدلة بيـضاء اللون تزينـها وردة حمراء� وأذكر أن أول ما قاله�
بعـد الـسالم عـلى الـطلـبـة� كـلـمة (وخـمـة) إشـارة إلى رطـوبة الـقـاعـة وعدم
وجـود نـوافـذ فـيـهـا� وكـانت هي فـعال كـذلك� ثم ابـتـدأ مـحـاضـرته بـسـؤال
وجهه إليـنا عن تـأثيل كـلمة History فرفعـت يدي� مبـينـاً أن الكـلمـة لها
عالقة بكلمة أسطورة ا�قترنة بكلمةStory والحظت أن الدكتور انشرحت
اساريـره لهذه اإلجـابة ومـناقـشة هـذا ا�وضـوع من قبل طـالب في الصف

األول. 
ذكرني بـهـذه احلـادثة مـا قـاله األسـتاذ الـشـمـاع نقالً� عـن الدكـتـور جواد
علي� إذ أشار إلى أن التأريخ أداة بيد الدولة وهذا مرض مزمن في كتابة
تأريخ البـشريـة� وهو ما حـمل النـاس على الشك في صـحة الـتأريخ وعدّه
مـجـرد أكــاذيب وتـلـفــيـقـات وال سـيــمـا في الـســيـاسـات ا�ـذهــبـيـة واألمـور

الشخصية وحتى في اجلدل بأنواعه. 
رأيي الـشــخـصي ا�ــتـواضع هــو أن من الـصــعـوبــة اجلـمـة الــوصـول إلى
حقـيـقة تـاريخـيـة ثابـتة مـؤكـدة� وأنا مـؤمن أشـد اإل�ان أن الـتـأريخ يكـتبه
احلاكمون أو ا�نتصـرون أو الدولة� أو سمها مـا ش�ت� واستشهد� دوماً�
�ا قاله شاعرنا الـرصافي: وما كتب التـاريخ في كل ما روت  لقرائها إال

حديث ملفق     
 نظرنا ألمر احلاضرين فرابنا   

 فكيف بأمر الغابرين نصدق?                 
هـذا مـا جـال في خـاطــري وأنـا أقـرأ في (الـزمـان)
هذه ا�قـالة الـرائعـة التي ارجـعتنـي إلى تلك األيام
اخلــوالي الــزاهــيــة الــنــاصــعــة ا�ــفــعــمــة بــصــدق

السريرة وصفاء النفوس.             
 رحم الـله أســتـاذنـا اجلــلـيل الــدكـتــور جـواد عـلي

وأسكنه فسيح جناته. اللهم �م�.
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غـادرت بـعـثـة ا�ـنـتـخب الـعـراقي  مــطـار الـعـاصـمـة الـكـوريـة سـيـئـول� مـتـجـهـة إلى
الـدوحـة� بـعـد إجنـاز مـهــمـة الـشـمـشـون الـكـوري. وتـوجـه ا�ـنـتـخب إلى الـعـاصـمـة
الـقـطــريـة الـدوحــة� عـبـر طــائـرة خـاصـة تــابـعـة لــلـخـطــوط اجلـويـة الـعــراقـيـة� وذلك
اسـتـعــدادًا �القـاة مـنــتـخب إيــران الـثالثـاء ا�ــقـبل ا�ـصــادف الـسـابع مـن الـشـهـر
احلالـي� ضمن اجلـولـة الـثانـيـة لـلتـصـفـيات اآلسـيـوية ا�ـؤهـلـة لكـأس الـعـالم. وكان
ا�نتـخب العـراقي� قد تـعادل مع كـوريا اجلنـوبيـة� بال أهداف في مـستـهل مشواره

في التصفيات اآلسيوية ا�ؤهلة لكأس العالم.
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رقـيـقة بـحديـثـها ..صـوتـها اليـرتفع
فــوق صـــوت مـــحـــدثــهـــا..هـــادئــــة
�مــتــأنـــيــة في مـالمــحــهـــا يــرتــسم
الـكـبريـاء رغم هـدوءها �وشـيـئاً من
الـشـجن. كلـما امـعـنت النـظـر أليـها
وهي تـتـحـدث اليـك ينـتـابك فـضول
خـــفـي �ـــعــــرفـــة من هـي ..ومن اين
أتـــت..في وجـهــهـا دعــوة خـجــولـة
لـلـبـوح حملـدثـها عـمـا تـخـفـيه خلف
مـالمــحــهــا اجلــمــيــلــة من مــتــاعب
تـواجــهـهــا كل امـرأة فــمـا بــالك لـو
كانت هي .. كيف استطاعت تخطي
كل احلواجـز التي كـانت تعتـرضها
وتــعـتـرض طــريـقــهـا لــتـتـربـع بـعـد
تخطـيها لـهذه العـراقيل على عرش
أحـد النـوادي الـرياضـية الـنـسائـية
في ا�وصل ا�ديـنة التي تـفتقر الى
هـكـذا نــــــوع من االنـديـة الـنـسـوية
لتـصبح رئـيسة الـهيـئة االداريـــــــة
لــنـادي الــفــتــاة الــريـاضـي من عـام
2003  وحلـــــد اآلن... هي  عـــــامــــرة
مـحمـود الشـماع اخلـمسـينيـة التي
تــكــاد هــيــئــتــهــا ومالمـح وجــهــهـا
الـدقيـقة تـوحي لك انـها مـاتزال في
الــثالثــيــنــات من الــعــمــر ..مــازالت
مـتمـسكـة بشـبابـها ورونـقهـا حبـها
لــلــريــاضــة جــعل بــريق عــيــنــيــهــا
وابتسامتـها يتجددان كل يــــــــــوم
وروحهـا ا�فـعمـة بالروح الـشبـابية
ظلت وه�ـاجــة باالمــــــــل والـتحدي
واجلــري صـوب الــنــجــاح وحــصـد
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هي ابـــنـــة ا�ــوصـل الــتـي حــرصت
عــلى اكـمــال تــعـلــيـمــهـا االبــتـدائي
والـثـانــوي في مـدارس مـديــنـتـهـا..
اكــمــلت دراســتـهــا األبــتــدائــيـة في
منـطـقـة دكة بـركـة �ـنـطقـة الـشـفاء
فـي اجلـــانب اال�ـن من ا�ـــوصل ..
وكـانت تـعـتلـي يومـيـاً سـطح دارها

ا�ــطـل عــلى مــكــان قـــريب من نــهــر
دجــلـة الــذي كـان رفــيـقــهـا وتــرقـبه
يـوميـاً بـحب وترقب وتـمـعن النـظر
صوبه كـانه جزءاً مـنهـا وتخاف أن
تـتــرجل من ســلم الـســطح لــلـداخل
خوفاً من ان يرحل الـنهر كما كانت
تـصـوره لـهـا احالمـهـا الـطـفـولـية..
وظلت فيما بعد تـعتقد ان طفولتها
قـد بـتــرت بـتـراً عـنـدمــا قـرر أهـلـهـا
االنتقال الى بيت جديد يبعدها عن
رؤيــة نــهـرهــا احلــبــيب الــذي تـرك
بداخلها غصة عندما أبتعدت عنه..
انــتــقـلـت الـعــائــلـة صــوب مــنـطــقـة
اجلوسق بنفس اجلانب من ا�دينة
وكـــــانـت تـــــتـــــخـــــيل ان الـــــنـــــهـــــر
وا�ـطارالـقريب مـنه يسـيران سـوية
جـنـبـاً الى جـنب.. الـطـائـرات حتلق
بعـيـداً والـنـهـر يسـيـربـعـيـداً صوب
مـجـراه الـذي لم يـكن بـنـفس الـقرب
الــذي كــان  عــلــيه ســابــقــاً مــنــهـا..
أكــمــلت دراســتــهــا ا�ــتــوسـطــة في
مـدرســة حـاج يــونس لــتـنــتـقل الى
مـدرسـة الــكـفـاح لـتــنـهي االعـداديـة
فــيــهـا وقــد كـانــتـا بــنـفس مــنـطــقـة
اجلــــوسق الــــقـــريــــبــــة من مــــطـــار
ا�ـوصل.. انـتـظـرت فـترة مـن الزمن
بعـد انتـهاء مـشوار االعـدادية حتى
1983 حــتى حــالــفــهـا احلظ الــعـام 
لــلــتــعــيــ� بــوظــيــفــة في جــامــعــة
ا�ــوصل وبـــالــتـــحــديـــد في كـــلــيــة
الهندسة آنذاك  وقاعة االجتماعات
الـكـبـرى في اجلـامـعـة لـغـايـة الـعام
1997  لــتــعــمل بــعــدهــا في شــعــبـة
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عـمـلت في الـشـعـبـة ا�ـذكـورة طوال
تــلـك الــفــتــرة لـــتــنــال فــيـــمــا بــعــد
الــعــضــويـة في عــدة تــخــصــصـات
اثنـاء الوظـيفـة منهـا انهـا أصبحت
عــضـــواً في احتـــاد الــصـــحــفـــيــ�
الـــعـــراقـــيـــ� وكــــذلك عـــضـــوة في

االحتـاد الـعام لالدبـاء والـكـت�اب في
العراق ونقـابة الفنانـي� العراقي�
.. مـسـيــرتـهـا حـافـلــة بـالـنـجـاحـات
وملـئى بالشـهادات الـتقديـرية التي
نــالــتـهــا خالل الــعــمل في جــامــعـة
ا�ـــوصل وبـــعـــدهــا.. مـن الــصـــعب
الــكــتـــابــة عن ســيــرتـــهــا الــذاتــيــة
واجملــاالت الـــتي عـــمــلت بـــهــا النه
يصـعب حصـرها في كـلمـات عديدة
تضم كـل نشـاطاتهـا.. هي مـسؤولة

الـــعالقـــات الـــعـــامـــة فـي جـــامـــعــة
ا�ــــوصل وســــكــــرتــــيــــرة حتــــريـــر
الــصــحف اجلــامــعـيــة مــنــذ الــعـام
2009.. وعـــــمـــــلـت كـــــمـــــحـــــررة في
الـــصــحـف احملــلـــيـــة بــاحملـــافـــظــة
وخــــارجــــهــــا .. وتــــرأست جلــــنــــة
مـسابـقـة الـفـنـون االبداعـيـة لـطـلـبة
جــامـــعــة ا�ــوصـل من الــعــام 2000
لم يـــتـــوقف لـــغــايـــة الـــعــام 2011..
طــمـــوحــهــا لـــهــذا احلــد وعـــنــدمــا

ســـنـــحت لـــهــا الـــفـــرصـــة الكـــمــال
تعليمها اجلامعي االولي انتهزتها
دون تــــــردد فــــــاكــــــمــــــلت دراســــــة
البـكـلوريـوس في االعالم عام 2009
من اجلامعة الهولندية احلرة التي
� فـــتــحــهــا لــفـــتــرة مــحــدودة في
ا�ـوصل.. عـامـرة مـحـمـود الـشـمـاع
رياضـية في األصل أضـافة لـعمـلها
فـي االعـالم اجلـــــامــــــعي .. كــــــانت
تـمـارس هـوايـة الـرمـايـة بـا�ـسدس

2007 كــانت الـــهــوائي وفي الــعــام 
الـرابـعـة فـرقـي في مـسـابـقـة مـيدان
الـرمي في بغـداد.. وفي الـعام 2010
نالت ا�ركـز الثاني فـردي في بغداد
.. مـارست بــعـد ذلك ريــاضـة أيـضــاً
السـبـاحـة التـي تسـتـهـويهـا كـثـيراً
واصــبــحت مــدربــة الــســبــاحــة في
نـادي الـفـتـاة الـريـاضي بـا�ـوصل..
هــذا الـنــادي الـذي تــأسس في عـام
 فـاطــمــة الــهـاشــمي هي من   1993
قــام بـتـأسـيـسه وأشـتـمل في الـبـدء
عــلـى الــعـــاب الــطـــائـــرة والــســـلــة
والــســاحــة وا�ــيــدان واصــبح االن
تـــابــعـــاً أداريــاً لـــوزارة الــريـــاضــة
والـشــبـاب ..وقــد أصــبـحت عــامـرة
الشماع رئـيسة الهـيئة االدارية فيه
كـمــا أسـلــفـنـا بــاحلـديث عــنـهـا في
الــبــدء.. ظـلـت تـتــنــقل بــ� ا�ــراكـز
ا�ـكـانـيـة الثالث لـهـذا الـنـادي الذي
يــــقـع االول في حـــــرم اجلــــامـــــعــــة
والثاني فـي منطقـة البلـديات ايسر
ا�دينة ويضم مسابح وقاعة للجيم
وحمامـات تركيـة ..والثالث يقع في
بعـشـيـقـة كمـركـز تـدريـبي للـفـتـيات
فـــــقط ويــــضـم الــــعــــاب ا�ـالكــــمــــة
والتـايكـواندو لالعمـار من النـاشئة
الـى ا�ــــتـــقــــدمــــات.. وكل ذلك يــــتم
بـأشرافـها شـخصـياً وتـقوم بـزيارة
ا�ركزفي بـعشيقـة اسبوعيـاً �تابعة

نــشــاطــاته وحـث الالعــبـات
عـــلى احلــصـــول عــلى
نــتـائج مـتــقـدمـة في
البطوالت ..وفعال
كــــــــان لــــــــهــــــــا
مــــــــــــــــــاارادت
لــــيـــحــــصـــد
الــــــنــــــادي
اوســــمــــة
ا�ــراكــز
االولى
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يسعى الالعبون
في طوكيو الى
حسم مشاركتهم
�دالية اخرى
عدسة احمد
عريبي  

الثـمـانـيـة الـتي تأهـلت بـشـكل مـبـاشر
الـتي تــأهـلت بــشـكل مــبـاشـر إلى دور
الـثمـانيـة بسـبب مرتـبتـها الـعالـية في
الـتـصنـيف العـام لـلبـطـولة الـذي جرى
في الـــيــوم األول �ــنــافــســات الــقــوس
والسهم والالعبة زمن حس�  38 عاما
من مـــحــافـــظـــة بــغـــداد وقـــد مــارست
ريــاضـة الــقــوس والــســهم  عـام 2009
وتـلـعب في نـادي الـذرى ووسـام اجملد
حتت إشـراف ا�ــدرب جـواد كـاظم أبـو
الـشون وقـد اسـتعـدت للـبـارا�بـياد في
مـــعــســـكــرات عـــدة آخــرهـــا في إيــران
10أيام اما أبرز إجنازاتها استمر �دة 
فـقـد  حصـلت عـلى الـوسامـ� الـذهبي
والفـضي في بـطولـة أي واز عام 2013
3فضـيات  3 واحد بـرونز في بـطولة و
تايلند  2014 وا�ركز الـرابع في بطولة
2015وا�ــركــز الــرابع في كــوريــا عــام 
بــــطــــولـــة الــــزوجي عــــام  والــــوســـام
الــبــرونـزي في بــطــولــة الـتــشــيك عـام
2016 وذهبية وفضية في بطولة فزاع
من 2017و 2018. الـــــدولــــيـــــة عــــامي 
جــهـتــهـا قــالت رئــيس احتـاد الــقـوس
والـسهـم كوثـر حـس� الـتي تـشغل في
الـــوقت نـــفـــسه امـــ� عـــام الـــلـــجـــنــة
الــبـارا�ــبــيـة ان الـالعـبــة زمن حــسـ�
غـادرت مـيـدان طـوكــيـو بـعـد مـنـافـسـة
شـديـدة حـيث خـسرت �ـجـمـوع نـقاط

 مضيفة أن احلظ خذل 111 – 108
الالعــبــة الـــتي كــانت في الــتــصــنــيف

باقر ان كوفان أصيب بجائحة كورونا
قـبـيل االلـتـحـاق بـا�ـعـسـكـر الـتـدريـبي
األخــيـر لـذا تـراجـع أدائه وعـلى الـرغم
مـن مــحـــاوالتـــنـــا اعـــادته الى ارقـــامه
الــقـيــاسـيـة اال انــنـا لـم نـسـتــطع كـون
الـــبـــطـــولـــة كـــانـت قـــد شـــارفت عـــلى
االنطالق. وتـوقع باقر ان يـكون ولدان
نزار بكامل اجلاهـزية وقال ان االبطال
الـثالثة يـقـفون عـلى خط شـروع واحد
وهم قادرون على حتقيـق نتائج كبيرة
لـذا ننـتـظر ان شـاء الله وسـامـا ملـونا
ويــبــقى كل شيء يــتــعـلق بــالــتــوفـيق

وظروف السباق. 
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ودعت الـــرامــيـــة زمن حــســـ� مــيــدان
Recurve الــقـوس والـسـهم مـنـافـسـات
70م W2 مسـافة  فردي الـسـيدات فـئة 
16 بــعــد خــســارتــهــا امــام من الــدور 
الالعـبـة األوكـرانـيـة روكـسـلـونـا بالين
6-4لـتـغــادر الـبـطــولـة الـتي بـنــتـيـجـة 
جتــري بــطـريــقـة الــتــسـقــيط الــفـردي.
6جـوالت انـتهت وخـاضت الـرامـيـتان 
لالعبة األوكرانية حيث حققت الالعبة
زمن حس� نقاط  22 27 21  18 10فيما
أحرزت نـظيرتـها مجـموع نقاط 18  23

علما ان زمن كان تصنيفها 22 25  23
اعـــلى من الـــرامـــيــة بـالين في جـــولــة
الـتـصـنـيف الـعـام وسـتـواجه الـرامـيـة
األوكـرانـيـة روكـسـلـونـا بالين الـرامـية
الـــصــــيـــنـــيـــة يــــو جـــان يـــان في دور

بـغداد وتـركيـا �دد مـختـلفـة تراوحت
20 يــومـــا مـــؤكــدا ان 15 الى  مـا بـ� 
ا�ــنـافــسـة سـتــكـون شــديـدة في فــئـته
كـونـهـا تـضم أبـطـال بـأرقـام مـتـقـاربة.
وتـوقع كــوفــان احلـصــول عــلى وسـام
مــلــون وذكــر أن اإلصــابــة بــفــايــروس
كورونا اثـرت عليه كـونها كـانت قريبة
من مـوعــد انـطالق ا�ــنـافــسـات اال أنه
مـصمـم على الـفـوز ان شاء الـله. يـذكر
أن الـبـطل الـبـارا�ـبي كـوفـان حسن 33
عـامــا من مـوالــيـد دهــوك طـالب كــلـيـة
الـتــربـيـة الـريــاضـيـة بــجـامـعـة صالح
الــدين يـلــعب بــنــادي دهـوك امــا أبـرز
إجنـازاتـه فـهي ا�ـيـدالـيـة الذهـبـيـة في
2016 وا�ـــيــدالـــيــة بــارا�ـــبــيـــاد ريــو 
الـذهبـية في بـطـولة الـعالم الـتي جرت
2015 وا�ــيـدالــيـة في نــيــوزلـنــدا عـام 
الـذهبـية في بـطـولة هـولنـدا عام 2013
والــفــوز بــبــطـولــة فــزاع ا�ــؤهــلـة الى

.2019 بارا�بياد طوكيو عام 
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اما البطل البارا�بي احمد غني نعاس
F40اال ان فــأكـد انه يـلــعب ضـمن فـئـة 
وبــســبب عــدم وجــود هــذه الــفـئــة في
بـارا�بـياد طوكـيو � حتـويله الـى فئة
وقـال نــعـاس ان هـذه .F41 اعـلى وهي
الـفـئـة أصـعب وارقــامـهـا الـشـخـصـيـة
اعـــلى من فـــئــتي الـــســابــقـــة اال انــني
مــصـمم عــلى حتــقـيق نــتـيــجـة جــيـدة
والــفـوز بـأحـد االوســمـة ان شـاء الـله.
وأضـــــاف نـــــعـــــاس تـــــأهـــــلت ضـــــمن
مـــنــــافـــســــات الـــفــــئـــة اجلــــديـــدة في
ا�نافـسات التي جـرت في التشيك رغم
صـعـوبـة ا�ـهمـة ومع ذلك أنـا مـسـتـعد
للـمنـافسـات وان شاء أحـقق ما يـسعد
أبــنــاء بــلــدي. وتــابع نــعــاس رغم أنه
سـادس عـلى الـعـالم فـي هـذه الـفـئة اال
انـه يـــتــــوقـع ســـبــــاق مــــحـــتــــدم بـــ�
ا�ــشـــاركـــ� والســـيـــمـــا من اإليـــراني
والصيني حيث األرقـام متقاربة بشكل
كبيـر. يذكر أن الـبطل البـارا�بي احمد
29سنة من موالـيد ناحية غني نعاس 
الـبطـحاء �ـحافـظة ذي قـار له العـديد
من اإلجنــــازات أبـــرزهــــا ا�ـــيــــدالـــيـــة
الــذهــبـيــة في بــارا�ــبـيــاد لــنـدن 2021
وا�يـداليـة الذهـبية في اسـياد جـكارتا

2018  وا�يدالية الذهبية في بطولة
2014 فـضال عن 21 الــعــالم بــهـولــنـدا 
ميدالـية ملونة مـعظمهـا ذهبية. بدوره
عــلـق رئـــيس احتـــاد الـــعـــاب الـــقــوى
الـبارا�ـبي مهـدي باقـر على مـنافـسات
رمي الرمح فردي الرجال ان العبيه ان
شاء الـله قـادرين على ا�ـنافـسة إال أنه
ذكـــر ان الالعب احـــمـــد غـــني نـــعــاس
يــلــعـب في فــئـــة اعــلـى من فــئـــته لــذا
ستـكون ا�ـنافـسة صـعبـة عليه وأردف
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موفد االحتاد العراقي للصحافة الرياضية
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موفد اللجنة البارا�بية

تـتـجه انـظـار الــبـعـثـة الـبـارا�ـبـيـة في
تـمـام الـسـاعـة السـابـعـة وعـشـر دقائق
بــتــوقــيـت الــيـابــان مـن مــســاء الــيـوم
السبت الى ا�لعب األو�بي في طوكيو
حـــيث يــــتـــوقع فـــوز أحــــد الالعـــبـــ�
الــعــراقـيــ� �ــيـدالــيــة مـلــونــة ضـمن
41 F منافسات رمي الرمح للرجال فئة
وذلك خـالل دورة األلـعـاب الـبـارا�ـبـيـة
24 آب اجلـاريـة حـالـيا خـالل ا�دة من 

5 أيلول احلالي. ولغاية 
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ويــخـوض االبـطــال ولـدان نـزار حـسن
وكـوفــان حـسن عــبـد الــرحـيـم واحـمـد
غــني نــعــاس مــنــافـســات رمي الــرمح
F41الى جـانب 6 فــردي الــرجــال فــئـة 
العـــبـــ� اخـــرين مـن إيـــران والـــصــ�
وكــرواتــيــا والـســنــغـال فـي مـنــافــسـة
يــتــوقع لــهـا ان تــكــون حــامـيــة نــظـرا
لتقـارب األرقام الشـخصية فـيها وعلى
الـــرغم من أن الـــرقم الـــعـــا�ي والـــرقم
الـبارا�ـبي مسـجالن باسم كـوفان عـبد
42.85م واحــمــد غـني نــعـاس الــرحـيم 

38.90 م الى أن ثمة أرقام قريبة جدا
مـنـهـا مـثل رقم بــطل الـعـالم الـصـيـني
44.35م الذي سـجـله في اإلمارات صن 
2019ورقـم الالعـب اإليـــــــــراني عــــــــام 
43.85م والـكـرواتي فالد�ـير نـيـفادب 
كوسـبار38.6م. وقال الـبـطل البـارا�بي
ولـدان نـزار ان ا�ـعـسـكـرات الـداخـلـيـة
واخلارجـيـة في بـغـداد والـسـلـيـمـانـية
وتـركـيـا أسـهـمت بـشـكل كـبيـر في رفع
مستوى اجلاهزيـة لديه مستدركا على
الــرغم من عــدم الـتــحـاقـي بـا�ــعـســكـر
اخلــارجي األول الـذي أقـيم فـي تـركـيـا
بــســبـب اإلصــابــة. وأشــاد بــاجلــهــود
الـــكـــبــــيـــرة ا�ــــبـــذولـــة مـن ا�ـــدربـــ�
واالداريــ� ومــا قــدمـــوه من دعم فــني
واداري مـؤكــدا انه بـكــامل اجلـاهــزيـة
ومسـتعـد للشـروع با�ـنافسـة. يذكر ان
32عاما من محافظة ولدان نزار حسن 
بـابل تأهل الى بـارا�بـياد طـوكيـو بعد
فوزه في بطولة فزاع في اإلمارات عام

 يتدرب حتت اشراف ا�درب�2019
كـر� عـبــيس ومـازن حـســ� امـا أبـرز
إجنازاته فالفوز با�يدالية الفضية في
2012 وبا�يـدالية بارا�ـبياد لـندن عام 
من الـفـضـيـة في بـارا�ـبـيـاد ريو 2016.
جـهـتـه قـال الـبــطل الـبـارا�ــبي كـوفـان
حــــسن عــــبــــد الـــرحــــيم أنـه الـــتــــحق
بـا�عـسكـرات االستـعداديـة لبـارا�بـياد
طوكـيو مـنذ مطـلع نيـسان ا�اضي في

أفـــضل من خـــصـــمـــهـــا. وتـــابـــعت أن
الالعب سـلـيـمان فـيـاض كان مـسـتواه
جيد جدا في البطولة التأهيلية إال أنه
لم يــظــهـــر �ــســتــواه احلـــقــيــقي في
طوكـيو في الـوقت الذي كـنا نـتوقع أن
يــكـون عــلـى ا�ـوعــد. وأشــارت إلى أن
ا�نـافسـات كانت مـتقاربـة في مسـابقة
الــقـــوس والـــســـهم حـــيـث كـــان فــارق
الــنـقــطــة الـواحــدة هي الــفـيــصل بـ�
ا�تـسابـق� كـما حدث مع بـطلـة العالم

اإليرانية زهراء. 
وزادت ان لـــعــبـــة الـــقـــوس والـــســـهم
تـتـطـلب تـدريب مـستـمـر ولـيس بـشكل
مـتـقـطع مـبيـنـة ان الـلعـبـة حتـتاج الى
قــوة ومــطــاولـــة وتــدريب يــومي كــون
5 الى 6 الـــســـبـــاق قـــد يـــتـــطـــلب من 
ســـاعـــات وإذا لم يـــكـن الالعب في أ�
اجلـاهــزيـة فـسـيــفـقـد تـركــيـزه ويـكـون
خـارج ا�نـافـسات. وأكـدت أنـها اتـفقت
مع مـــــدرب إيـــــراني لـإلشــــراف عـــــلى
تـدريب ا�ـنـتـخب الـوطـني فـي ا�ـرحـلة
ا�ـقـبـلـة مـوضـحـة ان احتـادهـا يـسعى
الى تعويض مـا فاته في الـبطولة وان
شــاء الـــله ســـيـــكــون الـــقـــادم أفــضل.
وعلـقت األم� العـام للجـنة البـارا�بية
عن احلدث العا�ي انـنا كرئيس وأم�
عـام ورئـيس بـعـثـة نـاقـشـنـا ا�ـشـاركـة
العـراقـيـة في الـبـارا�بـيـاد وشـخـصـنا
مــجـــمــوعــة من الـــنــقــاط اإليـــجــابــيــة
والسلـبية الـتي ستطـرح بشكل موسع

في اجـتمـاع خاص لـلمـكتب الـتنـفيذي
عــنـد الـعـودة الى بـغـداد ان شـاء الـله.
وتــابــعت ان ثـــمــة أخــطــاء حــدثت من
الـالعــبــ� اثــنــاء ا�ـــنــافــســات جــاءت
نتـيجـة قلة مـسؤولـية او عدم جـاهزية
بـــســــبب نـــقص فـي االعـــداد في حـــ�
ا�ــفـروض ان يـكـون اجلــمـيع عـلى أ�

اجلاهزية. 
وذكرت ان البارا�بية زجت الرياضي�
في مجموعة من ا�عـسكرات التدريبية
في الـوقت الـذي كـنا ر�ـا نـحـتاج الى
مـعـسـكر طـويل يـتـوفـر فـيـهـا الـتـغـذية
اجلــيــدة وا�ــنــافــســات الــتــجــريــبــيـة
واحلــمل الـتــدريـبي واإلعــداد ا�ـهـاري
مع فـرق ومنـتخـبات قويـة فا�ـهم ليس
كثرة ا�ـعسكرات وإ�ـا احلصول على
الــــفــــائـــدة ا�ــــرجــــوة. وأوضــــحت ان
ا�ـشـاركـة والـنـتـائج عـمـومـا سـتـطـرح
عـــلى طـــاولـــة الـــتــقـــيـــيم فـي ا�ــكـــتب
الـتــنــفــيـذي لــدراســتــهـا بــشــكل جــيـد
تــمـهــيـدا �ــعـاجلــة األخــطـاء من خالل
خـطة شـامـلـة تراعي كل شيء لـضـمان
مــواصـلــة اإلجنــازات الـتي حــقــقـتــهـا
الـلـجنـة الـبـارا�بـيـة. واختـتـمت األم�
الـعـام لـلـجنـة الـبـارا�ـبـيـة تـصـريـحـها
بــأمـــلـــهــا الـــيــوم فـي حتــقـــيق وســام
بـارا�ـبي وقـالت إن أبـطال رمـي الرمح
عـودونـا دائمـا عـلى خـطف ا�يـدالـيات
ا�لـونة وان شـاء نزيـد غلـة العراق من

اإلجنازات.
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ا�باراة التي خاضـها ا�نتخب الوطـني امام منافسه
الكـوري اجلنوبـي اكدت ان الالعب الـعراقي يـحتاج
إلى الثقة العالية بالنفس واالخيرة يستمدها الالعب
من ا�در� الن االمكانيات الـفنية ونقصـد هنا الفنية
تكنيك  الالعب تـظهر بـشكل اكثـر من جيد في حال
توفر الثـقة فضال عن عامل الـلياقة الـبدنية الـعالية �
نـعـتـقـد ان استـمـرار الـتـدريب الـبـدني الـعـالـي الذي
يتبـعه ادفوكـات سيكـون هنـاك  حتسنـا ملـحوظا في
امـرين  الــلـيـاقــة الـبــدنـيـة الــعـالــيـة والـثــقـة بــالـنـفس
وعنـدهـا سـنشـاهـد فـريقـنـا الـوطنـي سيـلـعب بـشكل
طــبـــيــعي جـــدا بــدون خـــوف او تــردد امــام جـــمــيع
مــنــتــخــبــات اجملــمــوعــة � لــقــد ثــبت من خالل هــذه
ا�ـبـاراة� ان اخـتـيـار ادفـوكـات كـان �ـحـله والـرجل
عـمل �ا هـو مـتـوفـر ومـتـاح  لـديه من العـبـ� كـانوا
�دة شبه طويلة  نـائم�  في ا�لعب وليـاقتهم البدنية

لم تكن حاضرة .
ا�ـطــلـو� من العــبـيــنـا االنـتــبـاه الـى انـفـســهم وبـذل
اجلهـود الكـبيـرة من اجل تـلقي كل صـغيـرة وكبـيرة
من  فم  ادفوكـات واالنـتـباه لـهـا بشـدة ثم تـطـبيـقـها
بـعـمل مـخـلص من دون تـسـخـيت  الن هـذه ا�ـرحـلة
حتـتاج الى عـقـلـيـات غـيـر الـتي كـان اغـلب الالعـب�
يحملوها في ا�دة ا�اضية � نـعتقد انها بداية موفقة
ولـو كــان فـريــقـنــا الـوطــني  مـبــني بــشـكل صــحـيح
لـكـانت الـنـتـيـجـة من صـاحلـنـا الن مـبـدأ كـرة الـقـدم
وفلسفتها تقول لو كنت واثقا من نفسك ولديك لياقة
بدنيـة عالـية تـستطـيع ان تواجه اي مـنتـخب حتى لو
كان يتفوق عـليك في امور كثـيرة � اهم ما في االمر
هـو طــرد  الـرهــبـة واخلــوف والـتـردد  مـن عـقــلـيـات
العــبــيـــنــا وطــرد هـــذه االمــور �ــكـن جــدا بــوجــود

ادفوكات �رور الوقت�
االمـر االكــثـر اهــمـيــة ان يــشـاهــد ادفـوكــات شـريط
ا�بـاراة � عـلى مهل ويـسـجل اهم احداث وتـفـاصيل
اللقاء مع منتخب كـوريا ليأخذ منـها ا�فيد ويشرحه
بـالـتـفــاصـيل الـدقـيـقــة لالعـبـ� ومن ثم تــطـبـيـقه في
ارض ا�ـلـعب وهـو ا�ـدر� الـذي يـسـتـطـيع ان يـفـعل
ذلك لو  كانت هناك  استجابة واندفاع من الالعب�
 نعـتـقـد مـرة أخرى ان ثـمـة روح ثـانـية وطـاقـة ثـانـية
وامكانـيات فـنيـة ثانـية مخـبئـة داخل اجسـاد وعقول
العـبـيـنـا يـجب ان تـظــهـر قـريـبـا الن الـوقت قـد حـان
والمجـال الهمـالـها في وقت يـحتـاجـها الالعب اكـثر
من غـيـره لـيــؤكـد انـهـا العب كـرة قــدم ولـيس شـيـئـآ

اخر?
فوز ا�نـتخب الـعماني الـشقـيق على منـتخب الـيابان
القوي وا�ـنظم رسـالة مـهمـة �در� ا�ـنتـخب الوطني
الـعــراقي ولالعــبـ� مــفـادهــا ان االســمـاء الــكـبــيـرة
لـلـمـنـتخـبـات فـي قارة اسـيـا �ـكن ان تـتـعـرض الى
اخلسـارة  وتـتـبهـدل  امـام اي فـريق يلـعب بـحـماس
وتنظيم ورجـولة ومثابـرة واليخاف منـها او ينزل في
ارض ا�لـعب وهـو يـرمي ا�ـنديل االبـيض قـبل بـداية
ا�ــبـاراة � ان وجــود ا�ــدر� الــهــولــنـدي عــلى رأس
اجلهاز الفني لفريقنا الوطني كان له االثر االيجابي
في لـقــاء كـوريــا وسـيــكـون اكــثـر
ايـــجـــابــيـــة فـي حـــال ان نـــكــون
مـنــظـمــ� ومـنــضـبــطـ� ونــلـعب
بـــحـــمــاس وثـــقـــة ورجـــولـــة في

ا�باريات ا�قبلة.

الــســـاحــة وا�ـــيــدان والـــســبـــاحــة
والـعـاب الــقـوى وتـنس كــرة الـقـدم
هـذه الـلـعـبـة اجلـديـدة الـقـادمـة من

جيكوسلوفاكيا..
w�öŽô« qLF�«

لم تــتـــوقف عـــنــد الـــريــاضـــة فــقط
فأخذها حـبها لالعالم الذي مازالت
تمارسه في احلـرم اجلامعي صوب
مـحـاولـة الـكـتـابـة فـقـامت بـتـجـربـة
أصـــدار كــتـــاب خـــاص بــهـــا حــمل
عنـوان  نصف العـالم.. هذا الـكتاب
تــنـاول فـي جـزئــيـه االول والـثــاني
جـزء من حيـاتهـا وطـفولـتهـا وكيف

كان بوسـعها أن
تظـل طفـلة
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وهي مـــاتـــزال تـــســـتـــذكـــر حـــضن
الـطــفـولـة الــذي ضـمـهــا بـكل سـكن
وبـيت ضمـها مـن طفـولتـها لـلكـبر..
وتــنــاولـت بــكــتـــابــهـــا هــذا بــعض
اجلـوانـب عن حـيــاة زوجــهــا الـذي
رحل عن عا�نا تاركاً لها أربع بنات
هـن كل حــيــاتــهــا .. كـــتــبت عــنــهن
بـــكـــتــابـــهـــا  نـــصف الـــعـــالم وهي
تــصـفــهن بـالــثـنــائـيـات ا�ــتـكــافـئـة
وأســمـت اجلــزء اخلـــاص بـــهن في
هـذا الـكـتاب بـبـيـت لـنصـف عـائـلة.
واجلــمــال عــلى وزن تــاء الــتـانــيث
الــــتي رأته هــــكــــذا من زاويــــتــــهـــا
واجلــمــال الـذي كــانت تــراه نــقــمـة
النعمة على ا�رأة اجلـميلة عموماً..
2010 ارتـبـطت مـجـدداً في الـعـام 
بـــــعـــــد وفـــــاة زوجـــــهـــــا االول
بـالــريــاضي نــشــوان جـاسم
ا�ـــؤسس وا�ـــتـــخـــصص
بـلـعبـة الـريـشة والـسـلة
والبولينغ في النادي..
عـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــرة
الــــشـــمــــاع�مـــشـــوار
طـــــــــــويـل حـــــــــــافـل
بالنجـاحات وبعيد
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
االخــفــاقـات..هي
�ـوذج لـلـمراءة
ا�مـيزة �ـجال
جــر� مــتـمــيـز
نـادر .. ومازال
ا�ــــــــــشــــــــــوار

... مستمراً

عامرة الشماع
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{ باريس- وكاالت: أثـار األرجنتيـني ليونـيل ميسي ,جنم وقائد منـتخب األرجنـت�� القلق خالل
االنتـصـار بـنتـيـجة  1-3 علـى فنـزويال� امس اجلـمـعـة� في إطار مـنـافـسـات اجلولـة الـتـاسـعة من
التصفـيات ا�ؤهلـة للمونـديال. أدريان مارتـينيز العب فـنزويال الذي شارك كـبديل اضطراري في
الدقيقة 25  تدخل بقوة عـلى ركبة ميـسي� وقرر حكم ا�بـاراة ليودان جونـزاليس إشهار الـبطاقة
الصـفـراء� لـكن بعـد مـراجـعة تـقـنـية الـفـيديـو عـاد إلشـهار الـبـطـاقة احلـمـراء ا�ـباشـرة. وبـحسب
قـنـــاة   Tyc األرجـنـتـيـنـيـة� فـإن مـيـسي عـانى من جـرح أسـفل الـركـبـة� لـكن حلـسن حـظه كـان
اجلرح سطحي� ور�ا هذا التدخل كـان سيسبب للبرغوث ا�زيـد من التعقيدات. وواصل ميسي
ا�باراة بأكملهـا بعدما تلقى العالج الالزم� وسـاهم في حتقيق التاجنو االنتـصار وحصد النقاط

الثالث.
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{ نــــيــــويــــورك - وكـــــاالت: أطــــلــــقت
اجلــمـاهــيــر في نــيـويــورك صــيــحـات
استهجان ضد ا�صـنف الثالث عا�يا�
بـــعــــد أن قـــضى فــــتـــرة طـــويــــلـــة في
ا�ــرحــاض خالل انــتــصـاره  3-6و6-4
و 7-6و 0-6عـلى أدريـان مـانـاريـنـو في
الــدور الــثـــاني يــوم األربـــعــاء. وأثــار
تسيتـسيبـاس غضب آندي موراي في
الــدور الــســابق� بــعــد حــصــوله عــلى
اســتــراحـة لـ 7دقــائق من أجل دخــول
ا�رحـاض� وقـال الالعب االسـكـتـلـندي
إن منـافسه الـبالغ من الـعمر  23 عاما
استغرق وقتا في ا�رحاض أطول �ا
احــتــاجه ا�ــلــيــارديــر جـيـف بــيـزوس
للوصول إلى الـفضاء اخلارجي. وقال
تسيتسيباس لم أرتكب أي خطأ� لذلك
ال أفــهم مــا يـحــدث. الــنــاس يــحــبـون
الـريـاضــة ويـأتــون �ـشـاهــدة الـتـنس.
لـيس لــدي أي شيء ضــدهم. أنـا أحب
اجلماهـير. وأضاف لكـن بعض الناس
ال يفـهـمون. هـذا كل شيء.. لم يـلعـبوا
التـنس على مـستـوى عالٍ لـفهم مـقدار
اجلهد ومدى صعوبـة القيام �ا نقوم
به. وينصب تركيز تسـيتسيباس على
جتنب أي مـفاجـآت أمـام ألكـاراز الذي
هزم الفـرنسي أرتـور رينـدركنيش 7-6
و 6-4و 1-6و  4-6ليصـبح أصغر العب
يـبـلغ الـدور الـثـالث مـنـذ دونـالـد ياجن

في  2007 وتـابع تــسـيــتـسـيــبـاس إنه
مـوهــبـة شــابــة وكـان أداؤه جــيـدا في
اآلونـة األخـيـرة. يـتــحـسن بـاسـتـمـرار
ويـتــقـدم في الــتـصــنـيف الــعـا�ي. إنه
شـخص يــتـمـتع بــأسـلـوب لــعب جـيـد
عـــلى جـــمـــيع أنـــواع ا�العب. وأردف
أراه كـمـنـافس مـحـتــمل في ا�ـسـتـقـبل
عـلى ألـقـاب الـبـطـوالت األربع الـكـبرى
وغــيـــرهـــا من الــبـــطـــوالت. وتــلـــتــقي
فــيـــكـــتــوريـــا أزاريــنـــكــا مع جـــاربــ�
مــوجـوروزا� بــيــنــمــا تــلـعـب أجنـلــيك
كيربر ضد سلون ستيفنز في مواجهة
بـ� بطـلـتـ� سـابـقـتـ� في الـبـطوالت
األربع الكبرى. وستكـون حاملة اللقب
نعومي أوساكا مـنتعشـة قبل مواجهة
الكـنـديـة الشـابـة لـيلـة فـرنـانديـز� بـعد
انـــســحـــاب مــنـــافـــســتـــهـــا في الــدور
الـســابق� بــيـنــمـا تــخـوض ســيـمــونـا
هـالـيب اخـتـبـارا صــعـبـا أمـام إيـلـيـنـا
ريبـاكـينـا. ويـلعب دانـيـيل ميـدفـيديف
ضد اإلسباني بـابلو أندوخـار ويلتقي
مـواطـنه الـروسي أنـدريه روبـلـيف مع

األمريكي فرنسيس تيافو.
كما رفعت بـيانكـا أندريسـكو ودينيس
شابوفالوف علم كندا عاليا في بطولة
أمريكا ا�ـفتوحة لـلتنس� بعـد فوزهما
في الـــدور الـــثـــاني بـــاســـتــاد لـــويس
أرمستروجن. وتأخرت البطلة السابقة

أندريسـكو بـكسـر لإلرسال أربع مرات
خالل فوزها  4-6و 4-6على األمـريكـية
لورين ديـفيـز لكـنهـا لم تسـتسـلم أبدا�
وسـددت  19ضـربــة نـاجــحـة بــاسـتـاد
لـــويس أرمـــســـتـــروجن مع ســـعـــيـــهــا
الستعـادة سحـر تتـويجـها بـاللقب في
فالشيـنج ميـدوز عام 2019. وواجهت
ا�صـنـفة الـسـادسة الـبالـغ عمـرها 21 
عامـا صعوبـات في إرسالـها األول في
بـعـض األحـيــان وارتــكـبت  3 أخــطـاء
مزدوجة في اجملـموعة الـثانـية� لكـنها
جنـــحت في اســـتـــغـالل نـــقـــاط كـــســر
اإلرسـال الثـالث التـي أتـيحـت لهـا في
اجملـموعـة لـتـحـسم االنـتـصـار. وفازت
أنـدريـسـكـو عـلى سـيـريـنا ولـيـامـز في
الـنــهــائي عـام  2019 في مـشــاركـتــهـا
األولى بــاألدوار الـرئــيــســيـة� لــكــنــهـا
غـــــابـت عن مــــــوسم  2020 بـــــســــــبب
اإلصـابـة وحتـديـات الــلـعب في خـضم
جائـحة كـوفيد-19. وقالت أنـدريسـكو
إن فــــــوزهــــــا في مــــــبــــــاراة مـن ثالث
مـجـمـوعـات اسـتـغـرقت سـاعـتـ� و49
دقـيـقـة عـلى الـســويـسـريـة فـيـكـتـوريـا
جـولـوبـيـتش في الـدور األول مـنـحـهـا
دفعـة قـوية� عـلـمـا بأنـهـا ستـلـتقي في
الـدور الـثـالث مع الـبــلـجـيـكـيـة جـريت
مـيـ�. وأبـلــغت الـصـحـفــيـ�: يـتـعـلق
األمر كثيـرا باحلالة الذهـنية. لم ألعب

الكثـير من ا�بـاريات هذا العـام. لعبت
الـكـثـير مـن اجملـموعـات فـي التـدريب�
لـــكن األمـــر يــخـــتـــلف عن الـــلـــعب في
بطولـة. وواصل شابوفـالوف ا�صنف
العاشر عـا�يا االحـتفاالت الـكندية في
فالشـيـنج مـيــدوز� وقـاتل لـيـفـوز عـلى
اإلسباني روبرتو كارباييس باينا 7-6
و 3-6و 0-6. وسـدد شــابــوفــالـوف 21
ضـربـة نــاجـحـة في اجملــمـوعـة األولى
رغم أنه واجه صـعـوبـات في الـتـقـلـيل
من األخــطــاء ا�ــزدوجـة 19. وبــعـد أن
حـــسم اجملـــمــــوعـــة األولى في شـــوط
فـاصل� جنح شــابـوفـالــوف في إنـهـاء
ا�ــبــاراة لـصــاحله بــطــريــقــة ســلــسـة
واســتــحــوذ عــلـى الــزخم بــعــد كــســر
إرسال مـنـافسه في الـشـوط الرابع من
اجملـــمـــوعـــة الـــثـــانــــيـــة. ولم يـــنـــجح
كـاربـايـيس بـايــنـا احملـب�� الـذي هـزم
الالعب الـكـنــدي في الـدور الـثـاني في
روالن جــــاروس الـــعــــام ا�ــــاضي� في
مـجــاراة شـابـوفــالـوف في اجملــمـوعـة
الـثالـثـة ولم يـفـقـد الالعب الـكـندي أي
نـقــطـة عــلى إرسـاله األول أو الــثـاني.
وقال شابوفالوف مازحا إنه كان يركز
بشـكل أكـبـر عـلى تـسـديـد اإلرسال في
ا�ـــلـــعب ولـــيـس الـــفـــوز في الـــشـــوط
الـفــاصل بــعـد ارتــكــابه ســتـة أخــطـاء

مزدوجة في اجملموعة األولى. 
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العـاصمـة الـتشـيلـية سـانـتيـاجو: كـنا
نسـتـحق أكثـر بـكثـير.. كـنـا أفضل في
الـــشــوط األول ولـــكـــنـــنــا لـم نــحـــسن
اسـتـغالل الـفـرص أمـام مـنتـخـب قوي

مثل البرازيل. 
وعـلق فــيـدال عــلى قـرار حــكم الــلـقـاء
بعـدم الرجـوع للفـار للـبت في أحقـيته
في ضربة جزاء بعد تداخل عنيف من
جــانب العب الــبــرازيل كــاســيــمــيـرو�
قـائال: ال أفهـم �اذا يـوجـد الـفـار.. لـقد
�ـــســنـي وكــانـت ضــربـــة جـــزاء. هــذا

جنون. 
وأضــاف جنم ا�ــنــتـــخب الــتــشــيــلي:
عـلـيـنـا اآلن أن نـطـوي هـذه الـصـفـحـة
ونتـحسن.. ونـحـاول أن نحـصد نـقاط
من مواجـهـتي اإلكوادور وكـولـومبـيا.
وبـتـحـقـيـقـهـا االنتـصـار الـسـابع عـلى
الـتــوالي عــززت الــبـرازيل صــدارتــهـا
لـلـتـصـفـيات بـ 21 نقـطـة من أصل 21
نـقـطــة �ـكـنـة� بــيـنـمـا جتــمـد رصـيـد
تــشــيــلي عــنــد ست نــقــاط فـي ا�ــركـز

السابع.

أمـريـكـا اجلـنـوبـيـة ا�ـ�هـلـة �ـونـديـال
 2022في قطـر إنه من احملزن الـهز�ة
هــكـذا. وصــرح فــيــدال عــقب ا�ــبـاراة
التي أقيمت في ملـعب مونومنتال في

{ سانـتـيـاجو- وكـاالت:  قـال أرتورو
فـيـدال جنم ا�ـنـتـخب الـتشـيـلي� عـقب
خسارة مـواجهـة البـرازيل بهدف دون
رد في اجلولـة التـاسـعة من تـصفـيات

WŠu²H*« UJ¹d�√ w� ÍbMJ�« rKF�« l�— Êö�«u¹ ·u�U�uÐUýË uJ�¹—b½√

االحتــاد الــدولـي لــكــرة الــقــدم فــيــفــا� دوري الــســوبــر
األوروبي السـوبرليج� الـذي يرى أنه يـعاني من مشـكلة
في ا�فـهوم� ألنه ال يعتمد عـلى جودة ا�سابقة� بل على
شـــهــرة األنـــديــة� وهـــو أمـــر مــخـــتــلـف. ودافع ا�ــدرب
الفرنـسي السابق في مقابلـة نشرتها صحـيفة ليكيب
الفرنـسيـة� اجلمعـة عن مشـروع الفيـفا ا�ـتمثل في
إقامـة كأس الـعالم كل عامـ� والبـطوالت الـقارية
أيـــضــا كـل عــامـــ�� وقــارنه �ـــشــروع دوري
الــســـوبـــر األوروبي. وقـــال فــيـــنـــجــر دوري
السـوبر األوروبي لـديه أكبـر عيب �كن: لم
يـكن مـبـنيـا عـلى اجلـودة الريـاضـيـة� وكان
يــعـتــمـد عــلى شـهــرة األنـديـة ولــيس عـلى
النـتائج. وذكـر أن الـفرق الـكبـرى أحيـانا
يتم إقـصـاؤها وإنـهاء هـذا األمـر� �ثـابة
القـضاء على روح ا�نـافسة. وأضاف أن
هنـاك دراسة عن اجلـماهـير خـلصت إلى
أن جـمـاهـيـر األنـديـة الـصـغـيـرة هم األكـثر
حتـفيـزا واألكـثـر تضـامـنا فـيـمـا بيـنـهم ألنهم

يعانون في كثير من األحيان معا.

أخبار النجوم
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{ رومـا- وكـاالت: أعـلن نـادي مـيالن اإليـطـالي� إصـابـة مـهـاجـمه الـفرنـسي
أولـيفييه جيـرو بفيروس كورونـا. وقال الروسونيـري إن حالة جيرو ( 34عاما)
جـيدة� لكنه في عزل صحي محلي. وذكر ميالن أن بطل العالم 2018  لم يكن
عـلى تواصل مع بقية أعضـاء الفريق منذ آخر مـباراة بالدوري. وانضم جيرو
�ـيالن من نادي تـشـيلـسي اإلجنلـيـزي في فتـرة االنـتقـاالت الصـيـفيـة� وسجل
أول هـدف� له مع نـاديه اجلديـد� في ا�بـاراة التي فـاز بها  1-4 عـلى كالـياري
االسـبوع ا�اضـي. وبدأ فريق مـيالن� بقـيادة سـتيفـانو بـيولي ا�ـوسم بتـحقيق
انــتــصــاريـن� ويــحــتل ا�ــركــز الــرابع. ويــلـــتــقي مــيالن مع التــســيــو يــوم 12

أيلول/سبتمبر اجلاري� عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
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{ مـدريد- وكاالت: كـشف تقـرير إعالمي� تـفاصيـل إعارة البـوسني مـيراليم
بــيــانــيــتش العب وسط بــرشــلــونـة� إلـى صـفــوف بــشــكــتــاش الـتــركي� خالل
الـساعـات ا�ـاضيـة. وكـان برشـلونـة قـد أعلـن إعارة بـيانـيـتش إلى بـشكـتاش�
دون خـيار شراء� وذلك خلـروجه من حسابـات الهولنـدي رونالد كـومان ا�دير
الـفني للبلـوجرانا. وبحسب إذاعة� RAC1 اإلسـبانية� فإن بـيانيتش وافق على
خـفض راتبه بـنسـبة  60 بـا��ة سـواء هذا ا�ـوسم� أو خالل ا�وسـم� ا�تـبق�
في عـقده مع برشلونة� والذي ينتهي في صيف 2024. وكـان بيانيتش يحصل
عـلى راتب بقيمة  8ماليـ� يورو سنويًا� لكنه سيحصل على  2.5 أو  3 مالي�
يـورو من بشـكتـاش� ويـدفع البـارسا� ا�ـتبـقي بـعد خـصم نسـبة الـ 60 بـا�ـ�ة.
ويـسـعى بـيـانــيـتش لـلـحـصــول عـلى الـلـعب لـوقـت أطـول� وإثـبـات قـدراته مـرة
أخـرى� بعدما فشل في النجاح مع البارسا أو العودة لصفوف فريقه السابق

يوفنتوس.
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أعضاء فريق البرازيل بكرة القدم

{ مــدريــد - وكـــاالت: كــشـف تــقـــريــر صـــحــفي� عن
اســتـعـانــة ريـال مـدريــد� بـأحـد جنـومـه من أجل إقـنـاع
كـيـليـان مبـابي جنم باريس سـان جيـرمان� بـاالنضـمام
لــلـمـيــرجني مـجـانًــا الـصـيف ا�ــقـبل.  ورفض بـاريس�
الــتـفــريط في مـبــابي� رغم تــقـدم ريــال مـدريــد بـعـرض
وصل إلى  200 مـلـيـون يـورو� قـبل سـاعـات من نـهـايـة
اتو الصيفي. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو� ا�يركـ
فـإن فـلـورنـتـيـنـو بـيـريـز رئـيس ريـال مـدريـد� يـريـد ضم
مـبـابـي مـجـانًـا� ولـذلك مـن الـضـروري أن يـظل الالعب
عــلى مــوقــفه بـرفـض الـتــجــديــد مع بـاريـس. وأضـافت
بـنـز�ـا هـو مـفــتـاح اسـتـقـطـاب مـبـابـي لـلـمـلـكي� نـظـرًا
للعالقـة الوثيقة بينهما� مـنذ عودة كر� �نتخب فرنسا.
وكـان بـنز�ـا قـد صـرح مؤخـرًا بـأنه يـوجد تـفـاهم بـينه
وبــ� مــبــابي داخل وخــارج ا�ـلــعب� وأكــد أن مــهـاجم
باريس� سـيلعب يـومًا ما لـريال مدريـد. وأشار التـقرير
إلى أن مــســؤولي ريـال مــدريــد� يـقــدرون تــأثـيــر كـر�
بـنـز�ا عـلى مـبابي� لـكي يـحافظ عـلى مـسـاره بالـقدوم
إلى ا�ـيرجني في صيف  2022 . كمـا انتـقد الـفرنسي
آرسـ� فيـنـجر� رئـيس منـظومـة الـتطـوير الـرياضي في
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{ لـنـدن- وكـاالت: يـواجه نـادي مانـشـسـتـر يـونـايـتـد أزمـة بـسـبب اإلقـبال
اجلـماهيري على شراء قـميص األسطورة البـرتغالي كريسـتيانو رونالدو�
الـعائـد للنـادي بعد  12عـاما على رحـيله. ا�ان يـونايتـد تعاقـد مع رونالدو
مـجددا األسبوع ا�اضي� بـعدما أنهى األخـير رحلته مع يـوفنتوس� التي
لم تـدم ألكثر من  3سـنوات� ليـقرر الـعودة إلى مسـرح األحالم من جديد.
وكشفت إذاعة talksport �عن األزمـة التي يعاني منها ا�ان يونايتد وشركة

"أديـداس" ا�نـتـجـة لقـمـصان الـفـريق� بـسبـب اإلقبـال االسـتثـنـائي عـلى شراء
قـميص الـوافد اجلـديد. ويـعاني يـونايتـد من نقـص النسـخ ا�قلـدة من قمـيصه
في الـوقت الـراهن� بـسبب عـدم قـدرة "أديـداس" على تـوريـد ا�ـعدات في وقت
وجـيـز� نـظـرا لـتـبـاطـؤ اإلنـتـاج بـعـد إغالق ا�ـصـانع في فـيـتـنـام بـسـبب تـوابع
جـائـحــة كـورونـا. وقـال مــتـحـدث بــاسم أديـداس: "نـحن نــعـمل بـالــتـعـاون مع

مـانشسـتر يونـايتـد حملاولة تـلبيـة الطلـبات ا�ـرتفعـة بشكل
اسـتثنائي من ا�شـجع� على تصمـيماتنا اجلـديدة� لكننا
نـتوقع قلة توفر بعض ا�نتـجات". وتأكد استعادة رونالدو
الـقميص رقم 7  بـعدما تـخلى عنه ا�ـهاجم األوروجوياني
إيـدنـسـون كـافـاني بـتـحـوله إلى الـرقم 21  عـقب حـصـول
الـنـادي عـلى اسـتـثـنـاء تــاريـخي من رابـطـة الـبـر�ـيـرلـي�
ويـرغب مــشـجــعـو الـيــونـايــتـد في احلــصـول عـلـى قـمـيص

رونـالــدو اجلــديـد مع الــفـريق قــبل ظــهـوره األول� وا�ــتـوقع أن
يـكون ضد نـيوكاسل يونـايتد يوم  11 سـبتمـبر اجلاري عـلى ملعب أولد

ترافورد� ضمن منافسات البر�يرلي�.

ميراليم
بيانيتش

وصالح ا�اجري� لـتصبح الـنتيجة
 51-63 واستـمر الـتفـوق التـونسي
حــتى نــهــايــة ا�ــبــاراة. وســيالقي
نـسور قـرطـاج في نصف الـنـهائي�
ا�ـقرر يـوم الـسبـت ا�قـبل� ا�ـتأهل

{ الـقــاهـرة - وكـاالت: أعـلن نـادي
الــزمــالك عـن الـتــعــاقــد مع الالعب
إدجار سـوسـا ليـنضم إلى صـفوف
الفـريق األول لـكرة الـسلـة بالـنادي
األبـــــيض� فـي ا�ـــــوسم ا�ـــــقـــــبل.
والـالعب يــبــلغ من الــعــمــر 33
عــــــــامًــــــــا وهـــــــــو من دولــــــــة
الـدومـيـنيـكـان ويـحـمل أيـضا
اجلنـسيـة األمريـكيـة� وسبق
له اللـعب ألندية بـلد الـوليد
وديـنـامــو بـاسـكت ويـوفي
كــــازيـــــرتـــــا� وشــــارك مع
منتخب أمـريكا في كأس
الـــعـــالــم 2014. يـــأتي
ذلـك فــي إطـــــــــــــــار
ســــــيــــــاســــــة
الـــلــجــنــة
ا�ـــكــلـــفــة
بــــــــــإدارة
نـــــــــــــادي
الـــزمـــالك
بــرئـاسـة حــسـ� لـبــيب في تـدعـيم
صـفـوف الفـريق من أجل ا�ـنـافـسة
عـــلى كـــافــــة األلـــقـــاب في ا�ـــوسم
ا�ـقــبـل. وكـان الــزمــالك �ــلـك بـ�
صـفـوفه احملـتـرف األمـريـكي والـتر
هـــودج� الـــذي �ـع مع األبـــيض في
بــطـولـة إفــريـقـيـا� لــكـنه رحل عـقب
ا�ـــوسـم ا�ــاضـي. وحــصـل هــودج
عـــــلـى جـــــائـــــزة أفـــــضل العـب في
الـبطـولـة� التي جـاءت حتت رعـاية
دوري الـسـة األمريـكي لـلـمحـتـرف�
 .NBAجدير بالذكر أن فريق السلة
بالزمـالك فاز بلـقب الدوري ا�وسم
ا�ـاضي وببـطولـة إفـريقـيا لألنـدية

أبطال الدوري.
UOI¹d�√ 3√

كـمــا تـأهـل مـنــتـخـب تـونس لــكـرة
الـــســــلـــة� اخلـــمـــيـس� إلى نـــصف
نهـائي بطولـة أ� إفريـقيا� ا�ـقامة
حـاليـا في روانـدا� بـعد الـفـوز على
وفـــاز جـــنــــوب الــــســـودان 80-65  
مـنتـخب جـنوب الـسـودان بالـفـترة
األولى 14-15  بينـما ظـفرت تونس
بـــالـــثـــانـــيـــة 25-26. ومع انـــطالق
الفترة الثالثة حتسن مردود نسور
قـرطــاج� خــصـوصــا من الــنـاحــيـة
الـــهـــجــومـــيـــة بـــفــضـل تــألق رول

من ا�ـواجهـة الـتي سـتجـمع الحـقا
بـــ� أوغــنـــدا والـــراس األخـــضــر.
وكـان مــنـتـخــبـا الــسـنــغـال وكـوت
ديفـوار قـد ترشـحـا في وقت سابق

إلى ا�ربع الذهبي.
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الصديق وقت الضـيق� مقولة وحكـمة يردها النـاس تعبيراً عن االلـتزام وا�ساعدة التي
يـقـدمـهــا شـخص مـا الى صـديـقه عـنـدمـا تــقع عـلي نـوائب الـدهـر وسـواد االيـام� وبـ�
فـرنسـا واقـليم كـردستـان عالقة صـداقـة ومواقف سـابقـة ومسـتـمرة بـ� فرنـسا الـدولة
االوربية ا�هـمة وعضـو مجلس االمن الـدولي والكرد ظلت وثـيقة ودائـمة وراسخة وذات
تــاريخ خـاص� وهـي كـمـا وصــفـهــا الـزعــيم الــكـردي مـســعـود بــارزاني (إن الــصـداقـة
الراسخة لفرنسا مع كردستان ستظل في الذاكرة إلى األبد) وتعليق الرئيس الفرنسي
إ�ـانـويل مـاكرون (لـقـد تقـاسم شـعبـانـا تاريـخـاً خاصـاً مـنذ  30عـاماً دعـونـا نواصل

ذلك)� وتتجلى هذه العالقة ا�تميزة والتاريخية من خالل احملطات التالية: 
1- وقـوف فرنسـا مع الشعب الـكردي بعد الـقصف الكـيمياوي حلـلبجـة ودور السيدة(
دانييل ميـتران) زوجة الرئيس الفرنسي (فرانسوا ميتران) ودفاعها عن الكرد منذ عام
1989 وتـأثـيـر ذلك في الـرأي الـعـام العـا�ي واسـتـحـقت بـحق لـقب (أم الـكـرد) وكانت

صديقة مخلصة للشعب الكردي يوم كان الكرد ال أصدقاء لهم سوى اجلبال. 
2- دور فرنسا الـفعال في انشاء ا�نـطقة اآلمنة بعـد انتفاضة عام  1991ومـساعدتها
في اصـدار القـرارات الدوليـة التي كانت االسـاس القانـوني في انشـاء اقليم كـردستان

وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
3- مساعدة فرنسا العراق واقليم كردستان بعد عام 2003 والزيارات ا�تبادلة وعلى
مختلف ا�ـستويات والـتي أرست اسس التفـاهم والتعاون والـعمل ا�شتـرك في مختلف

اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية. 
4- دور فرنـسـا في مـسـاعدة الـعـراق في مـحـاربة تـنـظـيم داعش عام 2014من خالل
الـتحـالف الـدولي الـذي سـاهم في اسـتعـادة وحتـريـر ا�دن الـعـراقـيـة� ومسـاعـدتـها في
تدريب وتسلـيح قوات البيشـمركة والتعـاون مع االقليم في جميع اجملـاالت وتأكيدها(لن

تنسى فرنسا مطلقاً التزامها جتاه احملارب� الكرد ضد داعش). 
5- ا�ـوقف الـفـرنــسي في مـسـاعــدة اقـلـيم كـردســتـان بـعـد أحـداث 16أكـتـوبـر2017
ودورهـا في تـقـريـب وجهـات الـنـظـر�ودعـوة رئـيس اقـلـيـم كـردسـتان نـيـجـرفـان بـارزاني
لزيارة فرنـسا وهي اول زيارة خارجية لرئيس االقليم بعد احلصار الظالم والتحشدات
الـعـسـكـريـةعـلى حـدود االقـلـيم� وتـأكـيـد رئـيس االقـلـيم(أشـكـر مـوقف الـرئـيس مـاكرون
ودوره في حل خالفاتنا في خريف عام 2017 مع بغداد� وفتح باب احلوار السياسي
والـدبـلـومـاسـي إلقـلـيم كـردسـتـان� �ـسـاعـدتـكـم بـدأت أربـيل احلـوار مع بـغـداد ونـشـأ
الـتـفـاهم والـهـدوء) والـدور ا�ـشـهـود والـواضح الـذي لـعـبه الـرئـيس نـيـجـرفـان بـارزاني

وزياراته واالجتماع اخلامس الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي. 
ان الزيـارات العديـدة للـمسـؤول� الـفرنـسي� الى االقـليم تـأكيـد الستـمرار دعم فـرنسا
وزيارة ماكرون واجـتماعه مع الرئاسات والـقيادات الكردية وتصـريحات رئيس حكومة
االقـليـم مـسـرور بـارزاني (ان زيـارة الـرئـيس الـفـرنـسي تـأكـيـد عـلى أواصـر الـصـداقة

ا�تينة التي جتمع ب� إقليم كردستان وفرنسا). 
ان مـا يــجـمع فــرنـســا والـكـرد صــداقـة مــتـيــنـة ومن نــوع خـاص� وعالقــات سـيــاسـيـة
واقتصادية واجـتماعية وثقافية قـائمة و�تدة منذ سنـوات بعيدة� وهناك عالقات �يزة
مع  جـميع احلكـومات والرؤسـاء الفرنـسي� الـذين كان لـهم الدور الكـبير في تـسجيل

التاريخ اخلاص والصداقة بال حدود. 
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السـياسـية بـإمتالكـها رؤيـة وبرنامج
سـيـاسي وقـدرتـهـا عـلى  تـقد� بـديل
ســيـاسي واضح ا�ــعــالم ومـتــكـامل �
يـــعــبــر بـــصــدق عن مـــطــالب و إرادة
الشعب مشتبـكة مع الواقع السياسي
عـلى األرض من خالل اطـار تـنـظـيمي
ومـــنـــظــومـــة قـــيـــادة ويـــتـــعـــامل مع
إســتـحـقــاقـات الــسـاحـة الــسـيــاسـيـة

بواقعية وعقالنية.
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ا�ــعــارضـة الــراديــكـالــيــة  ا�ـســلــحـة
أوا�ــــتــــطـــرفــــة � وهــــذا الــــنــــوع من
ا�عـارضـة ال يؤمن بـالـطرق الـسـلمـية
والــســيـاســيــة أو الـضــغط الــشــعـبي
وسـيــلــة إلحــداث عـمــلــيــة الـتــغــيــيـر
اجلــذري الحــداث الــتــغــيــيــر � وإ�ـا
تؤمن بالعنف والكـفاح ا�سلح سبيال

للتغيير .   
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مظهر من مظاهر التعددية السياسية
وهـي رقــيب عـــلى مـــدى مــشـــروعــيــة
السـلطة فـي �ارستـها لـصالحيـاتها

الدستورية والقانونية. 
يـشـكل غـيـاب ا�ـعـارضـة في األنـظـمـة
الــســيــاســيــة خــلال وفــجــوة كــبــيــرة
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ا�ـــعــــارضــــة اإلفـــتــــراضـــيــــة � وهي
مــعـارضــة تـعــبـر عن مــواقـفــهـا عــبـر
مواقع التواصل اإلجتماعي � ولكنها
ال تــســتـطــيع مــغــادرة هـذا الــفــضـاء
أوالــنـــزول الى الــواقـع و اإلشــتــبــاك

بصورة منظمة وواقعية معه . 
�ـــارس أعــضـــاء هــذا الــنـــوع كــافــة
أنـواع اإلحــتـجـاج وبـقــوة � ويـتـمـيـز
هذا النوع من ا�عارضة بقوة التأثير
النفسي والتعبئة � لكنهم ال �تلكون
بـديل واقـعي مــنـظم و يـفـتـقـرون الى
منظـومة الـقيادة والـسيطـرة والقدرة

على البناء .
 WO�UO��« W{—UF*«

ا�عارضة السياسية الوطنية البناءة
 أو ا�عارضة الشعبية خارج البر�ان
هي غالبا ما تتشكل كرد فعل طبيعي
في األنــــظـــمــــة الـــتـي تـــفــــتــــقـــر إلى
ا�ـشــروعـيـة أو األنــظـمـة الــتي تـقـوم
على أسـاس احملاصـصة والتـي تمنع
قـيـام مـعــارضـة سـيـاسـيـة داخل قـبـة
الــبــر�ـان بــســبب ســيـاســة الــتـوافق

والتغا� 
ويــتـمــيــز هـذا الــنــوع من ا�ـعــارضـة

لــتـغــيـيــر الـوضـع الـســيـاسي نــحـو
األفضل. 

ا�عارضة الشكلية 
يـدعـي هـذا الـنــمط ا�ـعــارضـة داخل
قبة الـبر�ان � لكـنه في احلقيـقة يعد
جــزء ال يـتــجــزأ وإمـتــداد لـلــسـلــطـة
والــطــبــقــة الــســيــاســيــة احلــاكــمــة
ويـــعـــيش عـــلى فـــتـــاتــهـــا من خالل

ا�كاسب الضيقة التي تمنح له.
وهـذا الــنـوع ال يـلــعب أي دور بـنـاء
جتاه تمـثيل الشـعب أو التعـبير عن
مطـالبه بـشـكل حقـيقي و إ�ـا يعـبر
عن مصـاحلـها احلـزبيـة او الـفئـوية

أو ا�ناطقية الضيقة .
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تـعـد ا�ـعـارضـة الـسـيـاسـية أحـد أهم
مـرتـكـزات الد�ـقـراطـيـة في األنـظـمة
السـيـاسيـة � وهي ضـرورة سـياسـية
البــــد من وجــــودهـــــا في األنــــظــــمــــة
ا�ـتـطـورة �  الغـرض مـنـهـا تـصـحيح
وتـــصـــويب ونــقـــد أداء الـــســلـــطــات
الثالثـة � حيث تـتبـنى قوى وحـركات
وشخصـيات سياسـية مبـدأ معارضة
نـهج ومــنـظـومـة الـقــوى الـسـيـاسـيـة
ا�هيمنة وا�تحكمة بالسلطة � وليس
اإلعتراض عـلى النظـام العام  � وذلك
من خـالل �ــارســـة كــافــة الـــوســائل
الـســلـمـيـة الــتي يـتـيـحــهـا الـدسـتـور

وخطـيـرة من خالل  تـفاقم اإلحـتـقان
والــرفض الــشــعــبي من جــهــة وبـ�
الـطــبـقـة الـســيـاسـيـة ا�ـتــحـكـمـة في
أعـلى هـرم الـسـلـطـة من جـهـة أخرى
والتي كـثثـيرا مـاتؤدي هـذه الفـجوة
وعـــدم الــقــدرة عـــلى الـــتــواصل إلى
اإلصطدام أو الـعنف نتـيجة عـاطفية
وعــفـويـة ا�ــشـاعـر الــشـعـبــيـة وعـدم
قــدرتــهــــــا عــلـى بــلــورة مــطــالــبــهـا
بصورة ناضجة وقانونية وسياسية
وهي ا�ــهــــــمــة الـتي تــضـطـلـع بـهـا
قــــوى ا�ــــعــــارضـــــة في األنــــظــــمــــة
الد�ـقـراطيـة الـسلـيمـة وا�ـستـقرة �
حــيث تــمــارس دوراحلــلــقـة الــوسط
التي تمتــــــــص ا�طبات الـقوية ب�
الـــســـلــــــطـــة احلـــاكـــمـــة والـــشـــعب
الــغـــاضب نــتـــيــجـــــة الــســـيــاســات
اخلـاطــئـة الـتي تـمـارســهـا الـسـلـطـة

دون رقيب .
إن تبلور معارضة سلمية وطنية في
الداخل � أفـضل من تـشكـل معـارضة
يــتم تـــصـــنــيـــعــهـــا في اخلـــارج قــد
تـسـتـخـدم كـوسيـلـة لـتـدمـيـر الـنـظام
وفـــرضـــهـــا بـــصــــورة جـــاهـــزة  من

اخلارج.
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 1- لـعـمل سـلمـيـا و سـيـاسـيـا ضمن
إطار الدستور والقوان� . 

2- الـعـمل وفق رؤيـة وطـنـية و لـيس
فئوية أو طائفية أو عرقية . 

3- عــدم الـــتــعــامـل مع اخلــارج ضــد
مصالح الوطن . 

4- عــدم تــبـــني الــعــنف  والــتــطــرف
واإلرهاب وسيلة لتغيير الواقع � 

5- اإلفـــصــاح بـــصــورة شــفـــافــة عن
مصادر التمويل .

6- ن تكـون طـروحاتـها ومـتـبنـياتـها
سلمية  وهادفة وبناءة.

حق ا�عارضة قانونيا و دستوريا:
ال �ــكن تــصـور وجــود د�ــقـراطــيـة
بدون وجود معارضـة � وبالتالي فإن
حق الـــتـــمــــتع بـــكـــامـل احلـــريـــة في
�ارسة نشاطاتها السياسية �ا في
ذلك طـــرح أفـــكـــارهـــا  وبـــرامـــجـــهــا
الــســيـاســيــة اخملـالــفــة لـفــكــر ونـهج
مـنظـومـة الـسلـطـة � بـصورة سـلـمـية
يعـد من احلقوق ا�ـدنيـة والسيـاسية

التي يكفلها الدستور.
{ مدير مركز دجلة للتخطيط
اإلستراتيجي

Âö��« tOK� œUÒ���« ÂU�ù« WO�NM� w� …œUI�« ¡UM�

wM�ËeI�« s���

بغداد

العـائـبـة (احلـفاظ عـلى اسـرار الـناس)
ول� الـعـريـكـة (األريـحـيـة في الـتـعامل
مع اآلخـرين) والــسـبق إلى الــفـضــيـلـة
(صــنع ا�ـــبـــادرات) وخــفض اجلـــنــاح
(التـواضع) وحـسن الـسـيـرة (الـتـعامل
ا�ـثــالـي مع اآلخــرين) وســكـون الــريح
(عدم ا�ـفـاخرة وعـدم الـصـخب) وطيب
اخملـــالـــقـــة (االحـــســــان إلى اآلخـــرين)
وإيــثــار الــتــفــضــيل وتــرك الــتــعــيــيــر
(الــتـــعـــامل مع اخلـــصـــوم بــشـــهـــامــة
ورجولة) واإلفضال على غير ا�ستحق
(اإلحـســان حـتى عــلى من ال يـســتـحق
اإلحـــســـان) والــقـــول بـــاحلـق وإن عــز
(الشجـاعة في طـرح اآلراء بدون خوف
أو وجل) واسـتـقـالل اخلـيـر (الــشـعـور
بـالـتقـصـيـر في أداء الـواجب حـتـى لو

كان أداءها بشكل صحيح).
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إذ البــد لــلــقــائــد مـن كــتــلــة وجــمــاعــة
صــاحلـة يــرجع إلــيــهــا يــسـتــشــيــرهـا
ويعمل معـها � ألنه بدونهـا ال يستطيع
الـقـيـام بـا�ـهـام الـصـعـبـة ا�ـلـقـاة عـلى
عاتقه. فـمن هي تلك الكـتلة الـتي يدعو
إليهـا اإلمام السـجاد علـيه السالم وما
هي صفاتُها?!يـقول اإلمام عليه السالم
(وأكـمل ذلك لي بـكـمـال الـطـاعـة ولزوم
اجلماعة ورفض أهل البـدع ومستعمل
الــرأي اخملــتــرع) فــهــنــاك جــمــاعــتــان
جــمـــاعــة ا�ــتـــقــ� الـــتي يــجب عـــلــيه
االلتحاق بها وجـماعة أهل البدع التي
لها أفكار ومناهج منحرفة ولها آراء ال
تتـطـابق مع الواقـع فالبد من االنـتـماء

ا�ُـصـلح من أسـالـيب وطـرق في بـنـاء
اإلنسان من حلظة االتصال به إلى أن
يــصـــبح قــائـــداً يــقـــود اجملــتـــمع إلى
اخليـر. و من أهم األدعـيـة ا�ـتـضـمـنة
لـهــذا الــفــكــر الـعــمالق  دعــاء مــكـارم

األخالق.
WO�«b�« WO�u�uJO�Ë ‚ö�_« Â—UJ� ¡U�œ

bzUI�«

دعاء مكارم األخالق الذي ال يشك أحد�
في اسـناده إلى اإلمـام الـسـجـاد يُـقدّم
لـنا نـظـريـة مـتـكـامـلـة في عـلم الـنفس
الــقــيـــادي الــذي يــشــرع فـي ابــتــدائه
بــأبــعــاد اإلنــســـان ويــتــدرج مــعه في
مسـار الـتـكـامل والرقـي ليـتـحـول هذا
اإلنـســان من فــرد بـســيط إلى قــيـادي
يقود اجملـتمع والـدولة � وذلك بـاتباع
أسـالـيب تـربـويــة يـشـتـرك في أدائـهـا
ا�ــربـي ســواءً كـــان امــامـــا أو أبــاً أو
قائداً اجـتمـاعياً و�ـشاركـة الشخص
الذي يُـراد تربـيتـه. وفيـما يـلي بعض
مالمح هــذا الــدعــاء في مــجــال بــنــاء

القادة:
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يضع اإلمام السجـاد في بداية الدعاء
األساس الذي تـقوم عـليه عمـليـة بناء
القـائـد � وهـو ان اإلنـسـان يـتـكون من
أربــعـة أضـالع هي اإل�ــان والــيــقـ�
والـنـية والـعـمـل � وهنـاك درجـة أدنى
ودرجـــة أعــــلى لــــكل ضــــلع مـن هـــذه
األضالع فالـدرجـة األدنى لإل�ـان هو
مـعـرفـة بـالـقـلب ثم الـتـدرج إلى إقـرار
بـــالـــلــــســـان ثم الـــوصــــول إلى عـــملٍ
بـاألركــان حــيث االلـتــقــاء مع الــضـلع
الرابع � والـيقـ� أدناه عـلم اليـق� ثم
يـتــدرج إلى عـ� الــيـقــ� وصـوالً إلى
حق الـيقـ� � والـنـيـةُ أولـهـا أوهام ثم
هواجس ثم حديث� مع النفس وأخيراً
الـعـزم وهـو الـتـصــمـيم عـلى الـعـمل �
واألعمـال تـبـتدأ بـأقـلـها إلى أفـضـلـها
فاألركـان األربعـة تسـير من الـقاع إلى
الـقـمـة في مـسـيـرة تـكـامـلـيـة لـتـلـتـقي
جــمــيــعـــاً في نــقــطـــة جتــمع اإل�ــان
الـــكــــامل والــــيـــقــــ� احلق والــــنـــيـــة
الصاحلة العازمة على أداء الواجبات
وأفضل األعمال�  وهي كما ذكر اإلمام
( أجــري عــلـى يــدي اخلـــيــر وهب لي
معالي األخالق)� وهي مرحلة التكامل
التي يـسيـر وفقـهـا ا�ؤمن لـيصل إلى

درجة ا�وقن� 
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من صــفــات الــقـــائــد الــذي وصل إلى
مـرحلـة الـيـقـ� الـعـمـلي بـسط الـعدل�
كظم الـغيض� إطـفـاء النـائرة (الـف�)�
ضم أهل الـــفــرقـــة (دعـــوة إلى وحــدة
الـكـلـمة) وإصـالح ذات الـبـ� وافـشاء
العارفـة (نشـر العـلم والثـقافـة) وستر

بــعـد واقــعــة الــطف فــرغت األرض من
الــقـيــادات الــرســالــيـة الــعــامــلــة عـلى
السـاحـة اإلسالمـيـة بعـد أن اسـتـشـهد
الكثير منها في طفّ كربالء�  فتحوّلت
ا�ــســـؤولـــيـــة الــشـــرعـــيـــة إلى اإلمــام
السـجـاد عـليه الـسالم بـعـد استـشـهاد
أبــيه اإلمــام احلــسـ� عــلــيه الــسالم �
فهو اإلمام من بعده وا�تصدي لعملية
التغـييـر ا�طـلوبـة فكـان على اإلمام أن

�� هذا الفراغ وذلك �همت�.
 األولى : تـــوفــيـــر األشـــخـــاص الــذين
سيقومون �سؤولية التغيير الثانية:
 بــنـــاء هــؤالء األشـــخـــاص واعــدادهم
اعــدادا تـــربــويـــاً وفــكـــريــاً لـــيــقــودوا
اجملـــــتـــــمع اإلسـالمي إلـى الـــــطـــــريق
الصحيح� فحـول ا�همة األولى لم يكن
من الـســهل إيــجــاد األشـخــاص ا�ُـراد
تربيتهم بسـبب األوضاع األمنية التي
كــانت حتفُّ بــاإلمــام الــســجــاد عــلــيه
الـــسالم�  فـــقــد وضـــعت الـــســـلـــطــات
األمويـة الـعيـون علـى اإلمام يـرصُدون
حـركاتـه وكلـمـاته فـلم يـكن مـن السـهل
التواصل معه حـتى ألقرب الناس إليه
��ا دفع بـاإلمـام إلى الـتـفكـيـر بـشراء
العبيـد وجتميعـهم في داره وا�ُباشرة
بــتــربــيــتــهم واعــدادهم اعــداداً كــامالً
لـلـمـسـؤولـيـات الـتـي سـتُـلـقى عـلـيـهم.
وعلى رغم صعوبـة هذا األمر وتـكلفته
الـعـالـيـة إال ان اإلمــام لم يـجـد بـدّاً من
شــراء الــعــبــيــد كـخــطــوة أولـى نــحـو
تشـكـيل خاليـا فكـريـة وجـهاديـة تـعمل
في الوسـط االجتـمـاعي حـيث ال رقـابة
من الــســلــطـــات عــلــيه � وعــدم وجــود
االخــتــراق ألنـــهم بــالـــتــالي عـــبــيــد ال
يـــجـــلــبـــون الـــنـــظـــر عـــنـــد دخــولـــهم
وخـروجـهم عــلى اإلمـام. أمــا اخلـطـوة
الثانية فهي وضع مخطط لبناء هؤالء
العـبيد وتـدريبـهم علـى قيادة اجملـتمع
وفي هـــذا اجملــال وضع اإلمـــام عـــلــيه
السالم بـرنـامجـاً شـامالً وكامالً لـبـناء
هــؤالء الــعــبــيـــد وهم خــامــات أولــيــة
وأرض� صـاحلـة لـزراعـة الـقـيم وا�ُـثل�
وقـد عـرض اإلمام هـذا الـبـرنـامج عـلى
شــكل دعـــاء لــيُــســـهّل أمــر انـــتــشــاره
وابــعــاده عـن نــظــر احلـــاقــدين� وهــو
أســلـــوب� مــبـــتــكـــر اخــتـص به اإلمــام
السـجـاد كاالسـلـوب اآلخـر ا�بـتـكر في
شـراء الـعـبــيـد�  وهـذا يـؤكــد لـنـا عـزم
اإلمام الـسجاد عـلى حتـمل ا�سـؤولية
ا�ــلـــقـــاة عـــلى عـــاتــقـه رغم الـــظــروف
الـقـاهـرة واإلمـكـانـات احملـدودة. شـرع
اإلمــام في نــشــر أفـكــاره فـي اجملـتــمع
عــلى شـــكل دعـــاء يــدعـــو به وحـــفــظه
ا�ـتـواصـلـون مـعـه عـلى انه دعـاء لـكن
في الـواقع لم يـكن اال منـظـومـة فـكـرية
حتتوي على جـميع ما يحـتاجه القائد

تلك التجمعـات التي يسودها اخلوف
والــتـــمــلـق واخلــذالن وا�ـــداراة عــلى
أســاس الــوالء � ويــتـــعــامل أفــرادهــا
بسـوء الـظن � فـمـثل هـذه التـجـمـعات
وأحزاب ال تستطيع أن تؤدي مهامُها
بشكـل صحيح ألنّـها جتـمعـات مفـككة

ال يربطها رابط وال يجمعها جامع.
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فا�ـصـلح الذي يُـريـد اصالح اجملـتمع
عليه أن يحمل صـفات إيجابية وأن ال
يذوب في اجملـتـمع الـفاسـد�  لـيـصبح
مــثـــلـــهم يـــعــمـل عــمـــلـــهم ويـــتــصف
بـصــفــاتــهم� لــذا عــلـيـه أن يُـقــابل من
يغشه بالنصح ومن هجره بالبر ومن
حـرمه من ا�ــال بـالـبــذل  ومن قـاطـعه
بــالـــتــواصل مـــعه حـــتى من اغـــتــابه
يُـقــابـلـه بـالــذكـر احلــسن في غــيـابه �
وهذه قمة في اإليجابية أن يكون الرد
عـلى اإلسـاءة بــاإلحـسـان � وهـذه هي
منـاقـبـيـات ا�ـصلـحـ� الـذين يـريدون
اصالح اجملـــــتـــــمع�  عـــــلــــيـــــهم أن ال
يـنـجـرفـوا مع الـتـيـار مُـحافـظـ� عـلى
قيمهم بل يعـملوا بها حـتى يصبحوا
ا�ـثل األعـلى في اجملـتـمع ويـتـحـولوا
إلى نـقــطــة اصالح في هــذا اجملــتـمع
واالنتقال من به من خانة الرذائل إلى
خانـة الـفـضـائل. وهـكـذا كـانت سـيرة
الـرسـول األكـرم صـلى الـله عـلـيه وآله
واألئمـة األطهار عـليـهم السـالم كانوا
عكس الـتـيـار الفـاسـد مـحافـظـ� على
مـرتـكـزاتــهم الـفـكـريــة واألدبـيـة حـتى
تــمــكــنـــوا أن يــغــيـــروا اجملــتــمع إلى

إلى تلك الكتلة الصاحلة واالبتعاد عن
الـكـتـلـة ا�ـارقــة الـتي شـذّت عن طـريق
الـصــواب. تـمــتـاز الــكـتــلـة الــصـاحلـة
بـامـتالكـهـا هـدى صـالح وطـريـقـة حق
ونــيـــة رشـــد أي أســاسُـــهـــا الــهـــدايــة
واإلرشـاد ووسـيـلـتـهـا الـتـنـظـيم يـقـوم
عـلى احلق وأهـدافــهـا أهـداف راشـدة.
فــالــهـــدى هــنــا هي األيــديـــولــوجــيــة�
وطــريــقــة حـق هــنــا شــكل الـــتــنــظــيم
والـنـيــة هي األهـداف والــنـوايـا� وهي
مـكـونـات أيـة حـركـة أو كـتـلـة أو حزب
يــعـمـل في وسط اجلــمــاهــيـر. أمــا عن
صـفـات هــذا الـتـجـمـع (كـتـلـة� تــنـظـيم
�حزب) فهو احلب ا�ـتبادل� ا�ودة ب�
من هــو فـــوق ومن هـــو حتت� الــثـــقــة
ا�ـتــبـادلـة� ا�ُــؤازرة والـتالحـم� ا�ـبـرّة
بــ� أفـراد الــتــجــمع والــنــصــرة عــنـد
احلـاجـة والـضـرورة� الــشـعـور بـاألمن
واالســــتـــــقــــرار.  يــــقـــــول اإلمــــام زين
العـابـدين عـلـيه الـسالم: (وأبـدلني من
بغضـة أهل الشـنآن احملبـة ومن حسد
أهل الــــبـــغـي ا�ـــودّة ومـن ظـــنّــــة أهل
الــصالح الـــثـــقــة ومن عـــداوة األدنــ�
الوالية ومن عقوق ذوي األرحام ا�برة
ومن خذالن األقرب� النصرة ومن حب
ا�ــــدارين تــــصـــحــــيـح ا�ـــقــــة ومن رد
ا�البــســ� كــرم الــعــشــرة ومن مــرارة
خـوف الـظـا�ـ� حـالوة األمَـنـة). فـهـذه
دعــوة من اإلمــام الــســـجــاد لإلنــســان
ا�ـؤمن بــأن يــتـرك الــتــجـمــعــات الـتي
ينتـشر فـيهـا احلسد والـبغـضاء وعدم
احـتـرام اآلخــرين وتـقـديــر جـهـودهم �
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كنت اتمـنى أالأجد شيـئا ابحث عنه وأن مـايدور في خلـدي ضربا من الوهم  وأن كل
الدواء أبـطأ هجـرة اخلاليا وعـطلـها نحـو نكـوء اجلراح وأن أحتـمال الـوصول للـحقـيقة
يبوء بالـهز�ة واخلسران كنت أمني النفس  عـندما أصل أتقيأ كل التواريخ والهزائم 
وأن قـدمــاي التـسـتـطـيـعـان ا�ـسـيــر وأني سـوف أبـرك كـمـا اجلـمـال!!  وأن أخـرج من
سـفـري هـذا الـطـويل بـخـفي حـنـ� وأن اآلخريـن يـسخـرون مـن فكـرتـي ويتـنـدورون من
دعواي وبعضهم يصفني بالهزيل وانه يبحث عن اشياء ألغراض الدعاية وآخر واصفا
ايـاي بـاخملرف بـلغ من الـعـمـر عتـيـا ;  لـيس هـنـاك في الواقـع أمرا يـنـهض لـئن يـكون
مبـررا أو سبـبا أجهـضت كل محـاوالت التـحفيـز تعـطلت وال سبـيل ..كل السـبل أغلقت
وال رجاء..  ا�ـصائـر والنهـايات ور�ـا اخلاتمـة كانت الـوحيـدة التي تسـفر عن وجـهها
الــكـالح ; والــسـتــائـر كــلـهــا لم تـمــنع واحـدة عـن اخلـفـاء  ,الـوضــوح كـان يــبـدو جــلـيـا
خلواتيـمي ; كنت واضحـا فلم انتصـر فكيف بي وقـد خبا وضوحي ,,انـها ليست كبوة
كـان من ا�ـمـكن ردم كل الـهـوات والـكـبـوات ولـكن اصـبح من غـيـر ا�ـمـكـن جتـاوزها او
ردمــهـا ; في أول األمــر كـنت أضـع خـطــوطـا في ا�ــسـار األول فـي مـنــتـصف الــطـريق
الـواصل نــحـو الـهــاويـة ; في نــقـطـة الــبـدء أو حـتى فـي الـوسط كـنـت أحـذر بل أخـشى
الهوامش ألنها دائما حتيلني نحو كهولة العافية كنت مفعما ومنتفخا بفحولة الصولة ;
كـنت أحلم بـالوصـول ; الوصول الـذي لم يصل أبـعد من أوهـامي وأحيـانا كـثيرا أرجع
ظـافـرا بوهـم ـ سوف أصل ـ ولـكن الـوصول الى حـافـات النـهـاية بـدون غـنيـمـة في آخر
األمـر يـوهن العـز�ـة وكـنت كثـيـرا أسـتمـريء الـهـزائم بـذريعـة ( أني لم أصل) وعـنـدما
وصـلت بـدون غـنائم سـوى جـسـدي; جسـدي الـذي شاخ قـبل الـغـروب ضحـكت كـثـيرا
وكـان لـزامـا عـلي الـبــكـاء لـكـنـني آثـرت الـضــحك مـؤمـنـا تـمـامـا بــأن لـلـضـحك فـلـسـفـة
أخـرى..هـذه أحوالـنـا وأورامنـا ونـكبـاتـنا وأنـتـكاسـاتي فـكيف لي أن أبـحث .  األشـياء
كـــثـــيــرة والـــبـــحث عـــنــهـــا عـــســيـــرا وذلك فـي ظل تـــداعــيـــات الـــوصــول لـــلـــحــقـــيـــقــة
واألستـفهام األكـبر لـكن يبـقى نشدان احلـقيـقة غايـة السبـيل دونها لـعل أكبـر احلقائق
الوجود والنهـاية وفكرة اخلالص.. والغائية من هذه كلها.. ألننا الننتظر األشياء عندما
جتــوس خالل الــنــفس ا�ــا تــقف حــائـال دون جتـاوزهــا . كـل اخملــلــوقـات �ــخــتــلف
صنوفهم وهيـئاتهم وأشكالهم وأجناسهم  منذ فجر اخلـليقة يستشعرون نفس ا�صير
ونفس األحـساس عنـد بلـوغ النـهاية تـتمـلكـهم هواجس الـفجيـعة واآلمـال احملبـطة حتى
الذين يـتبـركون باخلـواتيم ا�ـؤ�ة يـنتابـهم الهـوس من عدم ثـبات الذخـيرة وانـها ر�ا لم
تـسـعـفـهم صـيـرورة الـبـقاء والـفـنـاء .... كل الـبـشـر مـنـذ الـوجـود األول حـتى الـصـيـحة
األخــيـرة   مــذهــولـ�  أمــام الــنـهــايــة يـتــفــحـصــون أشــيـاءهم مــأخــوذين بــالالعـودة
والألنتـماء يـتفـقدون أعـضاءهم واحـدا بعـد اآلخر ويـنسـلون خـلسـة الى اجملهـول ليس
ثمة شيء للـبحث عنه الكل غاطس وال أمل ; األجساد ملغمة واألفواه كذلك كلنا يصبو
ويرنو الى حافة واحدة ملساء في الغالب سرعان مايندلق منها كل القيح الكوني لينمو
آخر اكثر بـشاعة هذه الصورة راودت كل اخمللوقـات رفيع الشأن ووضيعه جتلت على
كـانــوا قـبل هـذا يــبـحـثــون عن شيء يـقـيــهم او يـجـنــبـهم او ر�ـا نـحـو واضح وجـلي ,
يتــيقـنـون منه خاتـمة مخـلصة  الأحـد يعلم ان هـذه األجساد اجلـميلـة ا�فعـمة باألمل
الــتـواقـة لـلــخـلـود ســوف تـؤول الى خـراب أبــدي يـتـمـنــون ايـضـا انــهم سـوف يـجـدون
مـايبحـثون عنه لـكنـهم كغيـرهم يتالشون كـاألسالف وال أحد يـراهم أو يسمـعهم سوى
مايـتصل بـلحـظة الفـقد وعـندها يـنتـهي كل شيء يعـود األمل في غيـرهم كرة اخرى وال
جـدوى ; هـذا البـحث الـوهمي يـراود كل اجـناس اخلـليـقـة ابتـغاء الـنـجاة أو الـفرار.....
لـكن يبدو االمـر اكثر من هـذا الن النهايـات ا�غلـقة ذوات الدوائـر ا�شفـرة لن يفلح احد
بـأفـتـضـاضـهـا فـقـدت كـل عـوامل الـد�ـومـة ; األشـيـاء بـأجــمـعـهـا لم تـمـنع واحـدة من
الصمود ; أنـهيار على مستـوى عالي في كل مفاصل اجلسـد واألشـياء كلها هذه التي
كانت تشكل حـلما او مستقبال او خالصا أو خلودا أنفرطت على ح� غرة تبدو دعوة
للتشاؤم ولكن الواقع صادم وأليم وال شيء هناك يشكل تعويضا عن اخلسائر القادمة
عندئذ واحلالـة هذه تتداعى وتنهار اآلمال الواعدة في بلوغ النهاية يصبح الوجود أكثر
أمحاال وبـوارق اخلصوبة تـبددت ومن ضمن األشيـاء التي كانت جتلت ذات يـوم حلما

ها قد ذبلت وأخذت في التالشي .
ان الـوجـود بـرمـته اليـشـكـل تـعـويـضـا او مـرادفـا سـاعـة الـفـقـدان واخلـذالن . حلـظات
اخلـيـبـة تـكـون حـاضـرة لـوحـدهـا وما سـواهـا يـصـبح هـشـيـمـا نـتـلـضى به . بـل اليـبدو
حلظتئذ سـوى تلك ا�عاناة وا�كابدة والنهايات اجملهولة والشيء الوحيد احلاضر كيف
نـكـون بعـدئـذ وماهي الـكيـفـية الـتي نكـون بـها وهل ثـمـة وجود آخـر وأمل  وحب آخر .
تسـاؤالت عجزت الـبشـرية مـنذ السـطوع األول عن األجـابة عـنهـا وأوكلت ا�يـتافـيزيـقيا

باألنابة وهذه بدورها وجدت نفسها امام أمرين 
ان األشياء التخلـو من نهاية مهـما استطالت وبالـتالي فأن للبـداية حدود لألنتهاء وأن
اجلدوى ستكـون حتما أخالقية وعندهـا فأن الوجود(غائي) هذا اوال واألمر اآلخر وهو
الذي ال�كن التصـريح به وعليه توقـفت مصائر الـشعوب وكان سبـيال لتغذيـة مجموعة
كبيرة من ا�ـصالح أخذت طابعا كـهنوتيا تـارة وبرجماتيـا تارة اخرى ونحن نعيش في

أتونه وحرائقه  .
ان �ـا يدعـو لـلـدهشـة ان كل الـدالئل تـشـيـر لتـلك احلـتـمـية وان ظـاهـرة الـبـحث باتت
وهـمـا الن اخلـديـعـة �ـرور الـزمن اصـبـحـت حـقـيـقـة وحـتى الـذين كـانـوا يـؤمـنـون بـهـا
كـخـديـعة أنـطـلت عـلـيهم بـقـادم األيـام واحلقـيـقـة الـوحيـدة الـبـاقـية ان الـنـفـوس ال�كن
تــرويــضــهــا مـــا لم تــكن هي نــفــســهــا مــؤمـــنــة بــا�ــبــاديء النه ال�ــكن بــأي حــال من

االحوال شراء األرادة .
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ميسان 

تـنـاول الـدسـتور الـعـراقي الـدائم لـسـنة
����� فـي مواده 20 �و 49� االنـتـخـاب
وطــريــقــة الــتــصـويـت� وكل مــايــتـعــلق

باالنتخاب � حيث تكلمت  ا�ادة �:20
�لـلمواطن� رجاال ونساء� حق ا�شاركة
في الـشؤون الـعامة� والـتمتع بـاحلقوق
الـسـيـاسـيـة� �ـا فـيـهـا حق الـتـصـويت

واالنتخاب والترشيح.
أمــا ا�ـادة 49: �اوال:- يــتــكـون مــجـلس
الــنـواب من عـدد مـن االعـضـاء بــنـسـبـة
مــقـعـد واحـد لـكل مــائـة الف نـسـمـة من
نـفوس العـراق �ثلون الـشعب العراقي
بـاكمـله� يتم انـتخابـهم بطـريق االقتراع
الـعـام الـسري ا�ـبـاشر� ويـراعى تـمـثيل

سائر مكونات الشعب فيه. 
 ثـانـيا:- يـشـترط في ا�ـرشح لـعضـوية
مـجـلس الـنـواب ان يـكـون عـراقـيـا كامل

االهلية. 
 ثـالثـا:- تنـظم بقـانون� شـروط ا�رشح
والناخب وكل ما يتعلق باالنتخاب. 

او امــوال الــوقف او مـن امـوال الــدعم
اخلـــارجي . وكــذلك حـــدد الــعــقــوبــات
على� مرتكبي� اجلرائم اإلنتخابية� في
ا�ـادة  32 يـعـاقب بـاحلـبس مـدة التقل

عن سنة كل من :
اوال: اسـتـعـمل الـقـوة او الـتـهـديـد �نع
نـاخب من استـعمال حـقه ليحـمله على
الــتــصــويت عــلى وجـه مـعــ� او عــلى

االمتناع عن التصويت .
ثــانــيــا: اعــطى او عــرض او وعــد بـان
يـعـطي نـاخـبا فـائـدة لـنفـسه او لـغـيره
لــيــحـمــله عــلى الــتــصـويت عــلى وجه
مع� او على االمتناع عن التصويت .
ثــالـثـا: قـبل او طـلب فــائـدة لـنـفـسه او
لــغـيـره �ـن كـان مـكــلـفـا بــاداء خـدمـة

عامة في العملية االنتخابية .
رابــعــا: نــشــر او اذاع بـ� الــنــاخــبـ�
اخـبـارا غيـر صـحيـحـة عن سلـوك احد
ا�ـرشـحـ� او سمـعـته بـقـصد الـتـاثـير
فـي اراء الـــنــــاخــــبــــ� في نــــتــــيــــجـــة

االنتخاب.
خـــامـــســـا:دخل الـى ا�ــقـــر اخملـــصص
لـالنـتـخــابـات حـامال سالحــا نـاريـا او

جارحا مخالفا الحكام هذا القانون .
ســــادســـــا: سب او قــــذف او اعــــتــــدى
بــالــضـرب عــلى الــعــامـلــ� في مــراكـز

االقتراع .
سـابـعـا: العـبث بـصنـاديق االقـتراع او
سجالت الناخب� او اية وثائق تتعلق

بالعملية االنتخابية .
ثـامـنـا: رشح نفـسه الكـثـر من دائرة او

قائمة انتخابية .

ا�ــتـعـلق بـشــكل الـدائـره االنــتـخـابـيـة�
وكــيـفــيــة �ـارســة الـدعــايــة وعـقــوبـة
اخملـــالـــفه� في. حـــيث تـــنــاولـــة ا�ــاده
األولى تــعـريف� الــدائـره اإلنــتـخــابـيـة
الـدائرة االنتخابيـة : كل منطقة محددة
خــصص لــهــا عــدد من ا�ــقــاعــد وفــقـا

الحكام هذا القانون ..
وكــذلك تـنـاول هــذه الـقـانــون الـدعـايـة
واإلعـالن عن القائـمه اإلنتخـابية� في �
ا�ـادة 22 الـدعـايـة االنـتـخـابـيـة احلـرة
حق مــكـفـول لـلـمـرشح �ـوجب احـكـام
هـذا القـانون تـبدا من تـاريخ ا�ـصادقة
عـــــلى قــــوائـم ا�ــــرشـــــحــــ� مـن قــــبل
ا�ـفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من
بــــدء االقــــتــــراع . وكــــذلـك حــــدد هـــذه
الــقـــانــون� امــاكن �ـــارســة الــدعــايــة

واإلعالن في ا�ادة 24
اوال : حتــدد امـانـة بـغــداد والـبـلـديـات
اخملـتصة في احملافظات بالتنسيق مع
ا�ــفـوضـيــة االمـاكن الــتي �ـنع فــيـهـا
�ـارسـة الدعـايـة االنتـخـابيـة � و�نع
نــــشــــر اي اعالن او بــــرامج او صـــور
لـــلــمــرشــحـــ� في مــراكـــز ومــحــطــات

االقتراع .
ثـــانــيــا: عـــلى االحــزاب الـــســيـــاســيــة
والـقوائم ا�فـتوحة وا�ـنفردة ا�ـشاركة
فـي االنـــتــــخــــابــــات ازالـــة الــــدعــــايـــة
االنـتخابية �وجب تعـليمات تصدرها
ا�ـفوضـية. وكذلك حـدد مصـادر تمويل
الــدعــايــة اإلنــتــخــابــيـة فـي� ا�ـادة 29
يـحظر االنفاق على الدعاية االنتخابية
مـن ا�ال العام او مـن موازنة الوزارات

 رابـعا:- يـستـهدف قانـون االنتـخابات
حتـقيق نسبـة تمثيل لـلنساء ال تقل عن
الربع من عدد اعضاء مجلس النواب. 
 خـامـسا:- يـقوم مـجـلس النـواب بسن
قـانون يـعالج حاالت اسـتبـدال اعضائه
عـــنـــد االســـتـــــــــــقـــالـــة او االقـــالـــة او

الوفاة. 
 ســــادســـــا:- ال يــــجــــوز اجلــــمع بــــ�
عـضويـة مجـلس النـواب� واي عمل� او
مـــنــصب رســـمي اخــر. حــيـث تــنــاولت
ا�ـادة 49� الـفـقـره ثالـثـاً� بـضرورة سن
قـانـون� يشـرعه مجـلس النـواب� ليـنظم
حـق الـــتــــصــــويت والــــتــــرشــــيح� وكل
مـايـتعـلق باالنـتخـابـات� ومنـها� كـيفـية
�ـارسة الدعاية والـتنافس االنتخابي�
بـشـكل يضـمن له� عـدم خـرق الدسـتور�
وا�ـبــاد� الـد�ـقـراطـيـة� الن الـدسـتـور
تـناولـهـا� بشـكل عمـومي� وليس بـشكل
تـفــصـيـلي� وجـزئي� حـيث سن مـجـلس
الــنـواب الـقـانـون رقم �� لـسـنـة 2020�
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بـأن انــتـفـاضــة تـشـرين 2019 قـلـبت
االفكار رأساً على عقب.

تــقص لــنـا االســاطــيـر ان غــرابـاً رأى
زمـيالً له من نـوعه� فـهـاله مـاوجد في
وجه زمـيـله احملـتـرم من سـواد كـالح.
انـه امـــتــــعض مـن مـــاوجــــد في وجه
زمـيله مـن سواد وهـو لـو نـظـر وجهه
في ا�ــراَه لـرأه اليـقـل سـواداً وقــبـحـاً
عن وجه زمــيــله. وا�ــشــكــله اتــيه من
كون الغراب ال�ـتلك مراَه يرى وجهه
فيها وهذه مشكلة السياسي� جميعاً
فـــكـل فـــريـق يـــرى مــــســـاو� غــــيـــره
واليدري انه مبتل �ـثل تلك ا�ساو�

على وجه من الوجوه.
فالـسـياسي يـتـبع طريق االزدواج اذا
جـــاء وقت االنـــتــخـــابـــات بــكـى عــلى
الـفـقـراء وا�ــظـلـومـ� وتـظـاهـر بـحب
الــعـراق وشــعــبه واخــذ يـوجـه حـزبه
وجماعـته على خدمـة الناس وهو في
وقت الدعـاية االنتـخابـية اشـد الناس
تـعـفـفـاً وزاهـد امـا ح� يـحـصل عـلى
كرسي ا�ناصب الـرئاسية والوزارات
والـوظائف احلـكـومـية االخـرى يـنـظر
الى امـر ا�ـيـزانـيـة وتـعـيـ� الـدرجات

ووســــــائــــــلـه اخلــــــاصه. ومـن خالل
رصـدنـا لـلـحـاالت والـنـشـاطات الـتي
ســبـقت مـوعــد الـبــدأ لـهـذا الــسـبـاق
الـساخـن للـدعـايـة االنتـخـابـيـة حيث
يــقـدم اجلــمـيـع بـرامــجه لـلــجـمــهـور
واجلـــمــيـع يــنـــحــو بـــاجتــاه عــرض
قـنـاعـاتهـم ورفع شـعاراتـه وبرامـجه
وكل مرشح يعتبر نفسه هو االفضل
من غيره فهو النزيه االول واالخرين
فاسدين ومن ا�ـؤسف ان نرى هؤالء
الــســيـاســيــ� الـفــاســدين اليــزالـون
يعيشون في خياالت تفكيرهم ونسو

حـددت مـفـوضيـة االنـتـخـابـات مـوعد
انطالق الدعايـة االنتخابـية �رشح�
انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب العـراقي
قـبل ثالثـة اشـهـر عـلى ا�ـوعـد احملدد
لالنتخـابات وهو اجـراء يختـلف عما
اعتـادت علـيه ا�فـوضيـة في الدورات
السـابقة� ولـسنـا بصدد مـناقـشة هذا
االجراء الن موضوعـنا في هذا ا�قال
يـتـعـلق بـالـسـبـاق ا�ـرثـوني لـلـدعـاية
االنـتـخـابـيـة لـلـمـرشـحـ� ومسـاراته.
ومن الـبــديـهي ان يـكــون لـكل مـرشح
ولـكل حــزب وقـائـمـة وتـيــار طـريـقـته

احلـكـام من الـسـيـاسـيـ� الـفـاسـدين
ويسـتبـدلون بـهم حكـاماً اخـرين كما
تـفـعل الــشـعـوب احلـيـة وال نـريـد ان
تــتــكــرر ا�ـــأســاة الــتي حــصــلت في
االنتخابات السـابقة (فا�ؤمن اليلدغ
من صــنـدوق مـرتــ�) ان الـتــصـويت
الذي تـقـوم علـيه الد�ـقـراطيـة ليس
هـو في مـعـنـاه االجـتـمـاعي اال ثـورة
مــقـنــعه واالنـتــخـاب هــو في الـواقع
ثــورة هـــادئــة حــيث يـــذهب الــنــاس
اليوم الى صـناديق االنـتخابـات كما
كـان أسالفـهم يـذهـبـون الى سـاحات
الـــثــــورة فـــيـــخــــلـــعـــون حــــكـــامـــهم
ويستـبدلون بـهم حكام اخـرين فعلى
احلكومة ان تعضد انتفاضة تشرين
والتقاومها فمقاومة االنتفاضة عبث
اذ ان الــــتـــاريـخ يــــســــيـــر ســــيــــرته
احملـــتـــومـه رغم انف ا�ـــقـــاومـــ� له
فـالـقـافله تـسـيـر والـكالب تـنـبح كـما
يقـول ا�ـثل البـدوي واحلـكومـة التي
التـدرب رعــايـاهـا عـلـى اتـبـاع طـريق
االنتخابات السلمية والهادئة سوف
جتــابه من غـيــر شك بـثــورة عـنــيـفـة

بيوم من االيام

الـــذي جــــاء به الـــقـــران فـــأذا فـــسق
ا�ـــتــرفـــون في قـــريــة اســـتــحق أهل
الــقــريــة الـعــقــوبــة كـلــهم فــهــذا أمـر
عجيب قد يزول عجـبنا اذا علمنا ان
الظـالم اليـستـطـيع ان يظـلم ويـطغي
�ــجـرد رغــبه تــبـدو مــنه ان يــطـغى
حــ� اليـــرى مـــانــــــعــاً فـــعـــلــيـــاً من

الطغيان 
اقــتــرب لــلــســيــاســـيــ� الــفــاســدين
حــســـابـــهم وهم يـــتـــنـــازعــون عـــلى
السلطة فكل فريق ينظر الى مساو�
خصمه وكل حزب �ا لديهم فرحون
وقد يـستـغرب الـقار� اذا علـم بأنهم
كــــانــــوا فـي اول االمــــر في ائــــتالف
واحد وان الذي فـرق بيـنهم السـلطة
وا�ـــــال احلــــرام وكل واحــــد يــــريــــد
منصب رئاسة الوزراء له ( الدجاجه
الـــتـي تـــبــــيض ذهـب فـــهــــو يــــريـــد
الـدجــاجه وبـيـضـهــا) حـتى لـو جـاع

الشعب.
ان يــــــوم  10/10/2021هــــــو يــــــوم
احلـسـاب الـذي ســيـقف فـيه الـشـعب
الـــعــراقي ا�ـــنــتــفـض وبــيــده اوراق
الــتـصـويـت الـتي بــهـا يـخــلع هـؤالء

اخلاصة يرى فيها خبزته وحده فهو
اليــخــتـــلف عن جــالــوت او نــيــرون .
ا�ـــشـــكــلـــة انه يالحظ فـــســاد غـــيــره
واليستطـيع ان يرى مستـنقع الفساد
الذي هو قابع به فهو يـقول لغيره يا
اسود الـوجه ونسى سـواد وجهه مع
االسف الـــشـــديــد. ان هـــذا اخلـــطــاب
ا�ـنفـعل لـدى الـسـياسـيـ� الـفـاسدين
الـــذي يــــصل لــــدرجـــة الــــتـــســــقـــيط
الـسـيـاسي بــتـوجـيه االتـهـامـات هـنـا
وهـناك واشـعـال الـنـيـران واحلرائق.
قـد سـهل امـام الــنـاخب مـهـمـته الـتي
تتلخص باختيار العناصر اخمللصة.
ان الـســلـطـة وا�ـال احلــرام يـفـتـحـان
لالنسان ابواباً من الرغبات وا�لذات
التـفـتح بـغـيـرهـمـا والتـقع مـسـؤولـية
الـظلم عـلى عـاتق الـظـالم وحـده ا�ا
تـقع على عـاتق الـذي اعـطوه ا�ـفـتاح
(اعــطــوه اصــواتـهـم بـاالنــتــخــابـات)
وسهلوا له فتح االبواب يقول القران
( اذا اردنـــا ان نـــهـــلك قـــريـــة أمـــرنــا
متـرفيـها فـفسـقوا فـيهـا فحـقه علـيها

القول فدمرناها تدميراً) 
وقـد يـعـجب الــقـار� عن هـذا ا�ـنـطق
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فـمن يـريـد اإلصالح وقــيـادة اجملـتـمع
بــحـاجــة إلى مـن يــسـنــده ويــقف إلى
جانبه ويـهديه الـطريق الى الـصحيح
فـــبـــاإلضـــافـــة إلـى طـــاعـــة الـــقـــيـــادة
ومــتــابــعــتـهــا (ووفــقــني لــطــاعــة من
ســـددنـي ومـــتــــابــــعـــة مـن أرشـــدني)
باإلضافـة إلى ذلك البد من قـوة قاهرة
تـــســتـــطـــيع أن تـــؤازره وتـــدفع عـــنه
الـعــدوان وحتـقق لـه أهـدافه هــو الـله
سبحـانه وتعالى فـكان علـيه أن يقوي
عالقته بالـله سبـحانه وتـعالى لـيكون

له عونا عند احلاجة.
يقـول اإلمـام زين الـعـابديـن سالم الله
علـيه: (اللـهم اجـعلـني أصول بك عـند
الـــضـــرورة وأســـألك عـــنـــد احلـــاجـــة
وأتضرع إليك عند ا�ـسكنة وال تفتنّي
باإلسـتعـانـة بغـيرك إذا اضـطررت وال
باخلـضـوع لسـؤال غـيرك إذا افـتـقرت
وال بالتـضرع إلى من دونك إذا رهبت
فـــاســـتـــحق بـــذلـك خـــذالنك ومـــنـــعك

واعراضك يا أرحم الراحم�).
فبـاإلسـتعـانـة بالـله سـبحـانه وتـعالى
يستـمد ا�ُـصلح الـقائـد القـوة الغـالبة
على شرط أن يـكون قـريباً مـنه مُحوّال
سلـبياتـه إلى إيجـابيـات� دائم التـفكر
بـعـظـمة اخلـالـق وقدرتـه عـلى تـغـيـير
األحوال فـإن كنت إيـجابـياً يكـون الله
. هذ نبذة من دعاء معك إيجابياً أيضاً

مكارم األخالق في بناء القادة.



.صدر اجلـزء الـسادس مـن مذكـرات الـكاتب والـصـحـفي  عبـدالـله عـباس ( رئـيس حتـرير
صــحــيــفــة هــاوكــاري الــكــرديــة 196 - 2003) والــتي يــتــحــدث فـــيــهــا عن الــذكــريــات
واالنعـطافـات التي حـصلت في مـسيـرة الثـقافـة والصـحافـة منـذ عام  2003 الى 2020
في العراق واقليم كوردستان و في بعض االحداث يعود ليكشف حوادث لهذه ا�سيرة في فترات
زمنية مختلفة من (1975-2003)  حيث يسلط  ضوء اكثر وضوحا �ا حتدث عنه في االجزاء
السـابقة مـن تلك ا�ـذكرات علـى وجة اخلصـوص الطـبعـة الثـانيـة للـجزء الـرئيسـي الذي صدر في

عام  2017
واوضح الكـاتب  ان (مايـجعـل هذه ا�ـذكرات ان تـكون جـديرة بـاالهـتمـام يكـمن في ان نسـبة 65
الى 70 بـا�ـ�ة من شـهـود االحداث ا�ـطـروحـة في ا�ـذكـرات هم االن احـيـاء النه يـعـتـقـد ان مـا يؤدي الى

كسب مصداقية ا�ذكرات هو وجود شهود احلال واالحداث احياء ليقولوا كلمتهم اذا لزم االمر ).

رسالة السليمانية
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ليكون العراق مشعالً للثقافة 
يسبق كافة الدول العربية 

وفي الـثمـانـيـنـات من الـقـرن ا�ـاضي بدأت
احلروب العنترية 

وبعدها غزو دول اجلوار العراقي
التي احرقت مالي� من العراقي� 

في اتون احلروب الطائفية
وانطفأت قناديل الثقافة�

وتراقصت الغيوم الطائفية السوداء 
فوق خارطة العراق �

 وبتاريخ  9/4/2003
اسـقـط احلـلــفــاء بـقــيــادة امـريــكــا الـنــظـام
الـشــمـولي وجــلـبـت مـعــهم  حلـكم الــعـراق
عـمالء ولـصــوص وخـونـة لـتــدمـيـر الـعـراق
احلـضــاري بــحـجــة د�ــقـراطــيـة الــعــمـائم

الطائفية السوداءواخلضراء والبيضاء...
وما زالوا يحكمون العراق�

وثالث مالي� عراقي � تهجيرهم 
واغـلــقــوا ا�ــصـانـع والـورشــات الــزراعــيـة

واعتمدوا على النفط لسرقة وارداته �
واصــبـحــوا �ــلــكــون بــا�اليــ� وشــعـبــهم
تعرض الى الـتشريـد واالغتـيال وتصـفيات
طـائـفــيـة بـيـنــالـشـيـعــة والـسـنـة والــعـشـائـر
الكـردية � الـذين يتـصـارعون كـالثـيران في

ا�العب لتقسيم العراق..
واآلن نحن نستذكر القناديل�

والغيوم  السوداء للحكام اخلونة�
والشباب الـعراقي بانتـفاضتهم الـتشرين�
وحتت نـــصب احلـــريــة يـــصـــدح صـــوتــهم

كاالعصار�
(بإسم الدين پاگونا احلرامية )

ومــا زال حــكــام  الــطــائـفــيــ� الــفــاســدين
يحكمون العراق...

الى ح� انتصار االنتفاضة الشبابية.

هل من ا�مكن ان جنعل 
من كلماتنا قناديل الضاءة ظالم احلياة

لتذكير الشعراء الذين بصموا 
بكلماتهم قصيدة فوق اجلباه

انه  الشاعر سركون بولص صديقنا 
من  مدينة النار االزلية

وبصحبه جان دمّو  ا�شاكس  
دوما لزمالئه الشعراء

والـقــاص يــوسف احلـيــدري الــذي حـفظ
صالة الصباح باللغة االشورية

ومن بغداد التي كانت تشع نور الثقافة
تعرفنا على الكـتاب والشعراء االشوري�
من الــنــادي الــثــقــافي االثــوري 1970-

1980 ضمن ا�هرجان الشعري
االثـــوري الـــســـنـــوي من 1980-1972
الــشــعــراء مــنـصــور روئــيـل زكــريـا�وردا
نرسه�عـوديـشـو مـلـكو �مـيـخـائـيل مروكل
�يــــؤار� هــــيــــدو �شــــلــــيــــمــــون ايــــشـــو
خوشاباوعشرات من الشعراء الكبار�
 امثال  محمد صالح بحر العلوم �

الفريد سمعان �يوسف الصائ��
سـعـدي يـوسف�والـشـاعـرة ��ـيـعـة عـباس
عمـارة�محـمـد البـدري�عـبد الـلـطيف بـندر

اوغو�ومحمد دارا..
ومن مـهرجـان ا�ـربـد الـشـعـري الـشـعراء
يـونـادم بــنـيـامــ��نـهى الزار�عـبــد ا�ـطـلب

محمود�خسرواجلاف�عادل الشرقي.
ومن نوهدرا  الباحث يوسف حبي 

الـكـاتب والـشــاعـر  مـتي فـيــلـبس الـبـازي
ومهرجان نوهدرا الثقافي

ومن بـاخـديــدا مـديـنــة الـشـبــاب الـشـاعـر
شاكـر سـيـفو وزهـيـر بـهنـام بـردى وهـيثم
بـردى وبـهـنـامـعطـا الـلـه �ووعـد اللـه ايـلـيا
وعـــشـــرات ا�ــــشـــاركـــ� فـي مـــهـــرجـــان

باخديدا الثقافي 
هذه القناديل الثقافية ا�لونة 
كانت تضيء خارطة العراق 
بنور الثقافة والعلم وا�عرفة 
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قصتان قصيرتان

حــقـيــبـتـي كـان ا�ــذيـاع الــصـغــيـر قــد فـقـدَ
صلتي بـجنون العـالم مِن ذبذبات مـستمّرة
في أرض اجلــمــر بــعــد إنــذارات إخــرســوا
أجــهـزة ا�ـذيــاع �اخـرســواالـذبــذبـات الـتي
تــصل آذانــكم ارفــعــوا أيـديــهم وأتــركــوهـا

جانباً.هكذا خسرناها واحداّ بعد اآلخر .
قــال ا�ــصــلّح وهل دخــلـت َ حـالــة الــعــشق

معها ?
هي مَن ارغمتنا أن نُحني رقابنا جانباً كي
نـسـمع كلـمـات األخـبـار �وحـتى يـوم دخول
اجلـــيش ا�ــرقط ذوي الـــقــبــعـــات ا�ــلــوّنــة
�والـوجوه الـبـيض إلى شـوارعـنـا وسـكنت
الـــــدبـــــابـــــات مـــــعـــــنـــــا جتـــــدّد ا�ـــــذيـــــاع
الرصاصيّ�كانت ذبـذباته تتقطّع من دوري
االنفـجارات كـنت اُساعـده يكـفي قرب أذني

إذن هي احلرب .
دعـني انـظـر إليـهـا ال حتـرمـني مـنـهـا .كنت
احــدّجـهــا ثمّ أشـخّــصـهــا أنـا الــصـائح كي
اوقـضـها مِـن سبـاتـهـا مِن فـقـاعـات اخلوف
�كـان ابي ضــحـيّـة الـذبـذبــات الـتي كـسـرت
احلــاجــز �يــنـصـت ويـنــصت حــتّى تــركــهـا

حلظة ليرحل إلى عالم آخر .
قال بغضب :مذياعك ما بهِ?

إنّه بـيدك اضـفـتَهُ بعـد شـعور بـالـراحة إلى
اجـهزتك �دعه يـرتـاح مِن عـناء الـهـذيان مع
األكــــداس الــــتي الذت بــــالــــصــــمت اآلخــــر
�?إحسـبها مـقبـرة لتلك الـذبذبـات ا�تيـبّسة
�واالسالك ا�تقطعّة �إتركها صحبة األلوان
يعلوهـا الغبار بـعد صراخ طويل مِن افواه

تآلفت ابدانها معها .
ردّ مـسـتـعـجالً :مـا نـقع األبـدان ح� تـضّج
آلــة صـمّــاء ولــطـا�ــا إشـتــاقت الــنـفس إلى
أصـوات مـتـسـرّبـة مِن ا�ـذيـاعـات لـكـنّـهـا ال

تُسّر كثيراً.
تــــركت مــــذيــــاعـي الــــرصــــاصـيّ في احملل
الصغيـر محاوالً نسـيان اجترارات ا�اضي
كنتُ اودّعه بعـد رفقة اخـتزنت  ئاكرتي مِن

آلة صمّاء مزّقت كُلّ االبدان.

 اخــذ ا�ــذيــاع من يـدي مــســتــفــسـراً عن
توقّفه.ماذا به? إنـشغلت باحملل الـصغير
الــذي يــحــوي أجــهــزة ا�ــذيــاع ا�ــلــو�نــة
�أكداس بـعضـها فـوق بعض �نـظرت إلى
اجلهة األخرى كانت عـيناه محسورة مِن
طـول نـظـره الـيـهـا�وهـو ُ�ْـسك بـا�ـذياع
.إنـــدفـــعتُ داخل احملـل في حـــالـــة إثــارة
إســتــغــرابه �كــنت ارمــقــهـا إلـى الـســقف
اخلـشــبي الـذي اسـنــده مِن ثالث جـهـات
�ثــمّــة رفــوف مـثــبّــتــة حتــمل اكــداسـاًمن

ا�ذياعات الساكتة 
._هل  تبحث عن مذياع لك? 

_ال .......إنّه بيدك!
_�اذا حتدّق فيها �إنّها ساكتة منذ

ترّبـعت الـصحـون على الـسـطوح لم يـعد
أحــدُ يـنـظــر إلـيـهــا �لم يـعـد الــصـوت مـا
يفزع النفوس�إنـها الصورة التي ترقص

في كل مكان إنّه عالم الصورة 
_وانت هل تنظر إليها ?

_ما ينفع النظر إليها � هي تركة قليلة
تــركـتــهــا االيـدي دون وفــاء في الــرجـوع

إليها .
قــد يـكــونـون في عــالم آخـر �بــقـايــا أيـام
مـزجت الــدمـاء مع لـعـلــعـة صـوت ا�ـذيع
:ايّـها ا�ـواطـنون �جـاءنـا مـا يلي :تـتـذّكر
ا�ــذيــاع يـبث الــهالهـل صـوت الــدبــكـات

�صوت النواعير .
ها....نعم اتـذّكر .كانت الـذاكرة قد دخلت

اغوار السنوات التي اكـلت نفسها �اتذّكر
يـوم حَـمـلـتُ ا�ـذيـاع الـصـغـيـر في األرض
ا�لـتهبـة اتسـمّع وبحـذر جنـون العالم من

الرمادي �االحمر �االسود واالبيض.
قـال محـاوالً مـعرفـة سِـر ا�ذيـاع الـذي ب�

يديه ..لم تخبرني عنه!
كنت في احللم الذي دارَ بِي �اسـئلة غارت
في أعـمـاق نفـسي أيـكـون الـرصـاصيّ هو
مَـن يـــبث صـــوت مـــونت كـــارلـــو �صـــوت
أمريـكا عنـد السـاعة الـثامنـة مسـاءً: قتلى
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لم يكنْ قد أدركَ
بَعْدُ جحيمَ حنينِهِ

للوداعْ...
إن ما حصلَ...
لم يكنْ خيبةً...
بل بعضُ ضياعْ

وكَمْ كان قد تشاكَلَ
مع روحِهِ...

حتّى عزَّتْ عليهِ الليالي الث�قالْ
وعرفَ أنَّ مَنْ كان يسمّيهِ الوطنَ... 

من دونِما.... حذرٍ...واشتهاءٍ
وكانَ قد أغرى 

مِنْ غيرِهِ...
بوهمٍ كثيرٍ

أكثرَ �ّا يجبُ اإلحتمالْ
لم يعُدْ غيرَ سلَّةٍ 

مِنْ ذكرياتٍ..
ذكرياتٍ محنَّطةٍ ...

بخوا�َ دمعٍ
وأكوامِ بكاءْ

على مَنْ فارقَ الوهمَ...وأبكاهْ
على مَنْ فقَدَ خشونةَ الرُّؤيا...

فأنكرَتْ خطاهْ
هل تركناهُ وحيداً
هو والقلبَ يشمتانِ

بنا...
!?... وطافَ بالطَّيفِ مالكاً حزيناً

 أَمْ ال شيءَ كانَ غيرُ محضِ عراقْ...
...لكي نشفى منهُ تمرَّدنا عليهِ

فأبى أنْ يكونَ
سوى عناقْ..

عناقِ الوهمِ حتّى
رأيناهُ...يَشقى

حائراً...
يُداوي بعضَنا

بالنَّوى ...
ويشهقُ في اآلخَرِ فينا...أنْ ال محالْ 

سوى ...الفراقْ
ما عدتُ أشفى منكَ

وأنتَ تتماثلُ كلَّ يومٍ... للتَّأسّي
!!!...  والشَّقاءْ
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مــنـــذ أن تــذكــرت أنـــهــا كـــانت مــفـــتــونــة
بــاألشــيــاء الــقــد�ــة الـتـي حتــمل ســحـراً
غــريــبــاً لـديــهــا.. الــكـامــيــرات والــهـواتف
واآلالت الـكــاتــبــة� كــلــهــا حتــمل حــنــيــنـاً
مـتنـاظراً لـهـا وكأنه شـبـيهـهـا �خللق آلـية
تـتـسـاوق أجـزاءهـا لـلـوصـول إلى نـتـيـجة

محددة.
جلس رجل عجوز أمام ثالث رفوف من
اجملــوهــرات في زاويــة من شــرق بــيـروت
وخـلـفـه مـتـجـر عـتــيق فـيه أثـاث من طـراز
كالسيكي قـد� وإطارات بـاهظة مـجوفة �
وثــريـات مـر�ــة ولـوحــات. عـلى الــيـسـار
تــوجـد مــحـمــصـة قــهـوة � وعــلى الـيــمـ�
تـوجـد كنـيـسـة � زجاجـهـا يـلمع بـالـلـون�
األخــضــر والـوردي. كــانت الــشــمس عــنـد
الــغـروب  وهي تــلـقي آخــر ضـوئـهــا عـلى
الــشــوارع ا�ـرصــوفــة بـاحلــجــارة وكـانت

الظالل قد بدأت تمد خيوطها.
أي واحدة تعجبك?" سأل وعيناه "

تبـرقان خـلف نظـارته ا�ربـعة الـشكل. كان
يعـتـمر قـبعـة بغـطـاء لألذن ومعـطف كبـير
أزرق كـحـلـي مع بـنـطـال بـيـج. "صـنـعـتـهم
بـنــفـسي" ثـم تـابع � "يــعـجـبــني أن أصـنع
شـــيــئًــا من ال شيء". ابــتـــســمت مــشــيــرة
بـإصــبــعــهـا إلـى األكـثــر إلــفــاتـاً لــلــنــظـر.

"مااسمك?" سألها. فأجابت.
حملت عيناه العميقة وا�تعبة شيئاً

من األمل.قدم لها كأسًا من الشاي وسألها
إن كان لديها وقت لـتجلس معه وحتتسي
الشاي. داخل متجر التـحف العتيقة وب�
مصابيح  ضـخمة�أدوات منسـية مهجورة
وأثاث غير متـناسق � وضع إبريق الشاي
علـى طاولـة طويـلـة من خشـب ا�اهـوجني
مـع قــاعــدة مــربــعـــة من اجلــلــد األخــضــر
مـلـفـوفـة بـإطـار من أوراق مـذهـبـة. حـضّـر
الـشـاي مـسـتخـدمـاً كـيس شـاي لـيـبـتون �
لـكنه لـم �أل الكـأس ووضع كـمـية مـلـعـقة

من السكر لم يحركها.
سألها عن حياتها � وماذا فعلت ?

وأين درست?. روت له حــكـايــة والـديــهـا �
ودروب احلـيـاة التـي قادتـهم إلـى اجلانب
اآلخــــر مـن الــــعـــــالم � حـــــيث ولـــــدت هي

وأختها.
ال تشعر أبدًا بالريح أو الشمس أو "

األرض  إال في بلـدك." تـنهـد � "ال أستـطيع
حتمل الفكرة. لقد امتـلكت هذا ا�تجر منذ
خمسـ� عامًا � قـبل ذلك كان لوالدي. أراد
إخـوتي بـيعـه � لكـنـني رفـضت ". أخـبـرها
عن زوجـته � كـيف فـارقتـهم ابـنـتـهم بـاكراً
لكن احلياة يـنبغي أن تستـمر" � شرح لها
أن ا�وت جزء من احلياة.   29عاما كانت
مـعـنـا.. هـذا لــيس بـقـلـيل وأشـعـر بـعـطف

خاص على أوالدها أكثر من غيرهم ".
ثم سألها: هل هناك حب� في حياتك?

هل لـديك كـتف تـسـنديـن رأسك عـليه ? "
ابـتـسـمت مـحـرجـة ال تـدري مـاذا تـقول.
"السنونو الهـاد� يعطي نفسه أكثر من
الـطائـر الـذي يغـرد أحـيانـاً ويـبحث عن
شـــخص مــا يـــســتــمـع إلــيه."  وأضــاف
قـائالً: "كوني مـخـلصـة لـنفـسك وتـمسك
باألشـياء اجلـيدة. عامـليـهم كمـا لو كان
لديك طفل في حـضنك. أنت طـيب القلب
وال يستـحقك إال الرجل الـصالح. "شكرا

جدو" قالت له.
قدم لها سيجارة. وللحظة ترددت

فــأصــر عــلــيــهــا قــائالً: ال تــتــركي رجالً
مـسـنـاً يـغـني لـوحده � وابـتـسم من أذن
إلى أذن � فــالــتــقـــطت عــلــبـــة الــســيــدر
وولـعت السـيـجارة وهـكـذا بدأ الـثـنائي

ا�دخن.
استنشق الدخان ونظر إليها سائالً
: "هل أنت سـعيـدة?" أجـابت: "أحاول أن
أكــون". فـــأمـــسك بـــيـــدهـــا � "انـــتــبـــهي
لنـفسك... لـديك شيء لم أره بجـيلك. من
منـهم سـيقـضي وقـته ويـجلس مع رجل
عـجـوز عـلى جـانب الـشـارع في الـشـتاء
البـارد مع كـأس من الشـاي للـدفء? هذا
يدل عـلى ذوق وتقـدير. كـثيـر من الناس
ال يـتـخـطـون هـذه األكـشاك � نـاهـيك عن
اجللوس مع كـأس من الشاي والـتحدث

معي ".
في كل مـــرة تـــمـــر مـن مـــتـــجـــره كـــانت
تـــتـــوقف الحــتـــســـاء كــأس من الـــشــاي
وتــدخن سـيــجــارة مـعه. وأحــيـانًــا كـان
يـــنــسى مـن هي أو أين الـــتــقـــيــا � وفي
أحيان أخرى يـتذكرها في غـضون عشر
دقائق من جـلوسـها مـعه. ما زالت تـفكر
في كـلــمـاته احلـنـونــة. إن الـلـطف الـذي
يـأتي من الـقـلب �ـكن أن يـبـلسـم أعمق
اجلراح. فـهذا الـلـطف من إنسـان غريب
منحـها الشـجاعة الـتي لم تقرأ عـنها إال

في الكتب عن الفروسية واألمل.
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وجـــرحى عــلى جـــبــهــات حـــرب اخلــلــيج

األولى �مقابالت مع األسرى ?
...ماذا? 

ال..ال كـان ا�ـذيـاع بـالـلـون األحـمـر هـو مَن
يبث اخبار احلرب .اخذت اشير باصبعي
رصــــاصي �احـــمـــر �رصــــاصي �احـــمـــر !
واخـــيــراً اشـــار اصــبـــعي عــلى مـــذيــاعي
الرصاصيّ الذي بـ� يديه �هل تناسل مِن
هـذه األلـوان ا�ـتــروكـة لـسـنـوات صـامـتـة
لــفــظت احلــروب كُــلّــهــا .اردتُ جــاهـداً أن
احـرّك االجهـزة اتـسمّـع  لهـا تـهذي ثـانـية
فـي عــصـــر غـــطّت الـــصــورة كـلّ جــزء من
حــيـاتـنــا �كـنت أعــلم انّـهــا سـتــهـوي بـكلّ
إجتاه لـتزيح مكـاناً نـامت فيه �إسـتغرقتُ
في إسـترجـاعـهـا ترى مـاذا تُـريـد مِنّي ?لم
تـعــد انـغـامـهــا مـتـنـاســقـة .هي مَن بـاعت
اطــنــانــاً من االلــفــاظ �واتــخــمت ا�ــرضى

فاصبحوا موتى !
_ردّ ا�صلّح ..ماذا تقول?

يــومــاً مــا حـــســدت نــفــسـي عــلى فــقــدان
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صــدى الَــبـعــاد�أُدنُ مــنّي أيــهُّـا
الــــــبـــــــحـــــــرُ� وإســــــمـعْ أنــــــ�َ
قــــــصـــــائــــــدي�وهـي تـــــنــــــشجُ
لـــلــر�يـحِ�أغــانـي الــقُـــرى�وأنــ�َ
ا�َــــطـــــر�هــــا أنــــا أعــــلكُ حــــزنَ
ا�ـــــــدى�وأســـــــر�ُ جنــــــــمـــــــتي
الـوحـيــدة� عـلى صـهـوةِ غـيـمـةٍ
هــــــــــاربـــــــــــة�أنـتِ ســــــــــمــــــــــاءُ
قـــصـــيـــدتي�قـــصـــيـــدتي الـــتي
تــــــــــــرســـــــــــــمُـكِ عـــــــــــــلـى رمـل
مدامـعي�نـشـيجَ جنـمـةٍ سـاهرةٍ
على نـوافذ الـنسيـان�أذكرُ ح�
ذهـبـنـا الى الـبـحـر�كـان الـبـحـرُ
غـــريــــبـــاً� وكــــنتِ أنـتِ ســـمـــاء�

غادرها القمر...

وجـعكِ�تــبـقى نـدُوبـهُ خـالـدة� عـلى
وجَـــــهي�أعـــــتـــــرف أنـــــنـي كـــــنتُ
حـــزيــــنـــاً�حـــ� إشــــتـــبّكَ الــــلـــيلُ
بـــالــر�يح�والــرّيـحُ بــالــلـــيَلِ�وفَــمي
بـــفـــمِكِ�وقــــلـــبي بـــقـــلــــبكِ�وكـــفّي
بكفّكِ�وروحي بـروحكِ�وغِبنــــــــــا
عـن الــوّعي ســـنــيـــنــاً�حـــتى طــلعَ
الــــــــــــــفــــــــــــــجـــــــــــــــرُ مـن بــــــــــــــ�
نـهـديّكِ�وفـــــــــــــــاضَ الـبـحـرُ ب�َ
عينيكِ�وهبطت الـنجومُ كلهَّا على
جــسـدِ نـهــارِكِ األبـيضْ�مــلـلّتُ من
الـــــــــبـــــــــحــــــــر�ســـــــــألـت سُــــــــدرةَ
ا�ـنـتــهى�وا�ـوجـةَ الـهـاربـة�مـا ردّ
أهل الــشــام�كــانـت دمــشقُ تــغــزلُ
ا�ـسـاءاتِ عـند الـرحـيل�والالذقـية

شالهِا األحمر� وأنا أسيرُ منتشياً
نحو الـبّحر�وكانت تـطأطأ رأسِها
وتـضـحكُ� كـلـمّـا كـنتُ أضعُ يـدَهَـا
عــلى فَــمي وأقـبــلُّــهـا�كــنتُ أتـكيءُ
عـلـى غُـصنِ طـفـولــتـهِـا�وخـاصـرةِ
وجـعِها�وحـ�َ وَصلْـنا البّـحر�كانَ
الـــــبـــــحـــــرُ نـــــائـــــمـــــاً عـــــلـى رملِ
قصيدتي�وكان يحلمُ مِثلي �وكنت
أحلمُ مثلهَا�قلتُ لها�ونحنُ مُمديّنِ
عـلى رملِ الـبـحـر�يـذكـرُنُي الـبَـحـرُ
بـشـالكِ األحمـر�وأنتِ تُـلـوحيّنَ لي
به كـلَّ يــــومٍ�أخـــبــــرك اآلن �أنــــني
مازلتُ أشمّ رائـحته كـلَّ يوم�وكانُ
الـبحـر يـنـأى �حـ� إفتـرّقْـنـا �قلتُ
لـــــــــــهـــــــــــا� كـلُّ وجـعٍ يـــــــــــزولُ إالّ

بــتـــراب نــعـــلـــيك�أعــتـــرفُ �حــ�
ذهــــبتِ� روحـي تــــركضُ خــــلــــفكِ
وتــــــــصــــــــرخْ (روحي التــــــــكَــــــــله
شبيج�وأنتَ ا�اي �مكَطوعة �مثل
خيط الـسمج روحي)�روحي التي
كـــانت تــــلـــوبُ حـــبـــاً�حـــ� تـــرى
صــــورتـك مــــعــــلــــقــــة بــــأســــتـــار
كياني�وأغـمضُ عينيَّ عـليها �كي
التــــــهــــــربَ مِــــــنّي � وأمــــــوتُ بال
أمــاني�أنتِ وجعُ روحـي� وقِــبــلـةُ

أيامي� وجُرحُ كالمي....

d×³�« v�« UM³¼– 5Š

كـانتْ شـمسُ قــلـبي�تـهـروّلُ نـحـو
الـــغـــروب�وكـــنتُ أُمـــسكُ رائـــحــةَ

الليلِ وقـالتْ�خُذْ من شفـاهي قُبلةً
� ومن نِــهــديّ عـسـالً�ومن قــامـتي
هـيّــبـةً� ومن ضـحــكـتي أمالً� ومن
غيابي شمس ذكرى� خُذْ كل شيء
بجـسـدي وكِيـاني� وأعـطِنِي قُـبـلةً
لم تـعـط�ـهـا لـغـيـري�وزِدْني بـقـبـلـةٍ
أخــرى� أخــفــيــهــا حتت لــســاني�
تميـمة �نامي�سـمائيل أنتِ أجملُ
أخطـائي�وأحلى خطـاياي�وأعمقُ
جراحاتي�وأنقى سجاياي�وراحة
بـــالي� وعــــزاء الـــلـــيــــالي�لـــوحّي
بــــشـــالكِ األحـــمــــرِ لـــقـــصـــائـــدي�
قـــصـــائــدي الـــتـــائـــهـــة بـــســـمــاء
عــيـنـيك�ونـار شـفــتـيك� والـغـافـيـة
حتت نـافذة حـلـمـتيك�وا�ـعـجـونة

وماء�حـينـما غادرت سـفنك ا��ى
بـالـقُـبـل �الى سـمـاءٍ أخـرى�سـمـاء�
إسـمُـهـا سـمـائـيل�مـرًة حـاولتُ أنْ
أمــسكَ حــلــمـةَ جنــمــتكِ� وحــلــمـةَ
غـيـمتك�فـتـلـبّكَ إصـبعُ ضحـكـتِـها�
وتـلـعّثـم من خـجلٍ كـيـاني�وطـاطأ
حرفُ قصيدتي رأسَهُ خجلِاً� ومِن
وَجلٍ عَضضْتُ على لساني�تنبأتُ
أنَـهّا أجـملُ أخطـائي� وأنّ قامـتَها
تـنــامُ عـلى وجعٍ بال بــيـان�أفـردتُ
لــهـــا�كلَّ عُـــمــري�وأقـــســمتُ لـــهــا
بقـصـائـدي�أن الأنـسى ضحـكـتـها
�فنـسيتُ إسـمي ونَساَني�فـتذكرّتُ
أنّي تـذكـرتُ طلـتَـهـا�وهي تطلُّ من
سماءِ رهاني�فأوقفـتني عند عُتبة

لــذاك الــفـرح مــعــنىً وطـعــمـاً�أآلن
حتـوّلتْ كـؤوسُ الـقُـبلِ� تـلك الـتي
كنـا نـشربـهـا معـاً كلَّ خـميس�الى
كـــــــؤوس (كــــــأس) من حـــــــنــــــظل

يــؤسـفـني أنكِ لـستِ مَـعي أآلن�
لــنــحــتــسي ا�ــزيــد من كــؤوس
ألـقُـبَل� أعــرف شـفـاهك عـطـشى
والـلقـاء بـعـيد�سـمـائـيل لم يـعد
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 البصرة

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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وفي عـهد نـشاطه السـياسي ظهـرت حركة
داعش االرهـابيـة ا�تطـرفة وسيـطرت على

غرب وبعض محافظات شمال العراق .
 سـيـناريـو بايـدن يـواصل التـقـدم � فبـعد
احــتــضـار داعش تــنــتـعش طــالــبـان� ولم

حترك امريكا وحلف الناتو ساكناً.
يــبــدو أن بــايــدن يــريــد أن يــضــغط عــلى
خــصــومه� كــإيــران ورســيــا والـصــ� من
خالل ظـهـور هـكذا حـركـات متـطـرفة� دون
أي قـرارات تـدعم امـن ا�ـنـطـقـة. والـسؤال
هــــنـــــا� هل أن ظــــهــــور حــــركـــــتي داعش
وطــالـبـان في ســنـوات تـواجــد بـايـدن في
الـسـلطـة االمريـكيـة �هو امـر اعتـيادي? أم
هــو مـخـطـط يـهـدف الى زعــزعـة االمن في

ا�نطقة?
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وبـعـد اعالن الـواليات ا�ـتـحـدة االمريـكـية
انـسحابها من افغانـستان� أعلنت طالبان
عن قـيامـها بـثورة لـلسـيطـرة علـى مقـاليد
احلـكـم في أفـغـانـسـتـان من جـديـد� وأمـام
تـقدمهم انـسحب اجليش االفـغاني ا�درب
واجملــهــز مـن قــبل الــواليــات االمــريــكــيــة
ا�ـتحدة وحـلف الناتو دون مـقاومة� حتى
أن وصــول طـالـبـان الى كـابل واالسـتـيالء
عـلى دفـة احلكم بـعـد هروب رئـيـسهـا كان
. يبدو ان سـياسـة بايدن أمـراً يسـيراً جـداً
تـعتمـد زعزعة األمن في ا�ـنطقـة; فبعد كل
انـسـحـاب لهـا من اي دولـة كـانت تتـمـركز
فـيهـا حتدث الـفوضى اإلقـليـميـة� كمـا هو
احلال علية في عام ٠١٤�� فعند انسحاب
الـقـوات االمريـكـية من الـعـراق كان بـايدن
نـائـبـا لـلـرئـيس االمـريـكـي بـاراك اوبـاما �

وإحــتالل الــقالع احلــصــيــنـة� ومــقــاتــلـة
األشــقـاء واجلـيــران�  حـتى لـو إســتـغـرق
ذلك الــبــقـاء مع الــلــعـبــة يـوم أو يــومـان�
فــلـمــا الــعـجــلـة يــاأخـوان فــلــيس الـوقت
كـاحلـسـام فـلـمـا نقـطـعه ويـقـطـعـنـا إليس
هذا اجرام...وأهم شي في ثقافة اليوم إن
حتـارب تـراث بلـدك فـهو مـاض� وا�اضي
ذهـب مع الـــــريح مـن ســـــالف الـــــزمــــان �
ومـالبس األهل مخجـلة يجب أن يـواكبوا
ا�ــوضــة بـعــجــلـة �حــتى ال يــفـوت االوان
�ويـصلحـوا ليفـتخر بـهم األبناء ويـصلوا
بــنـظـرهم لــلـكــمـال � وعـلى الــزوجـة خـلع
حــجـابــهـا فــهـو تــخــلف وفـيه ألنــوثـتــهـا

امــتـــهــان � فــاحلــجــاب يـــســبب تــســاقط
الــــشــــعـــر�  ور�ــــا يـــؤدي إلـى الـــصــــلع
يــاسـيـدات �فــأخـلــعـنه لــتـواكـ� الــعـصـر
وحتــصـلن عـلى ثـقـة ازواجــكن ا�ـثـقـفـ��
والــتـنــورة أجـعـلــيـهــا قـصـيــرة فـطــولـهـا
يـجعـلك تتـعثـرين�  وهو يـخاف عـليك من
الـسقوط فقـصريها  رفـقا بقلـبه ا�سك� �
أو أرتـدي البـنطال بـشرط أن يـكون ضيق
و�ـزق من كل مـكان �فـهذا دلـيل على انه
مـاركـة عـا�ـيـة يـاأنـام فـمن قـال بأنـه ليس
لــلــغـرب بــهــنــدام و يـرتــديه الــصــعــالـيك
وا�ـــــشـــــرديـن والـــــشـــــاذين فـي حــــواري
أمــسـتـردام � ال هـذا غـيــر صـحـيح فـنـحن
ا�ـثـقفـ� عـلى كل شي مطـلـع� � وبـأزياء
الــغــرب عـلـى شـهــادات عــلــيـا حــاصــلـ�
�وأظـهري مفـاتنك للنـاس لكي اتباهى بك
أمـام اصدقائي اجمع� فـما فائدة جمالك
اذا كــنت خــلف اســوار بــيـتـك تـقــبــعـ� �
ونـنشـر صورنا وتـفاصـيل حياتـنا لـيقول
الـناس عـنا مـثقـف� ويـكثـر عدد الاليـكات
وا�ـعـجبـ� واقبـلك أمام الـناس بـأي عدد
تـرغب� فكـلما كانت ا�ـقاطع جريئة ازداد
عــدد ا�ـشـاهــدين ونـصـبح بــفـعل ذلك من
ا�ـشـهورين وذات يـوم عـاد الزوج ا�ـثقف
إلى الــدار ومن عــيـنــيه يـتــطـايــر الـشـرار
وكــأ�ـا فــوق رأسه دوي صــافـرة انـذار �
فـسـألته زوجـته عـمـا حدث بـاحلـاح منـها

واصرار فقال : 
‰Ëœ u³Žô

آه يـاحـبـيـبـتي كم كـنت في مـوقف مـحرج
الـيوم تمـنيت ا�وت ولم أمر بـهكذا حال �
بــيــنــمــا كــنت مع اصــدقــائي فـي ســجـال
ومـنـشغـلـ� بـاحلديث عن مـبـاراة لالعبي
دول غـربيـة � وشدتـنا الـقضـية فـأذا بابي
يـدخل عليـنا مرتـدي الزي العـربي ما هذا
الـــتـــخـــلـف �ـــا يـــتـــمـــسك بـــالـــدشـــداشه
والــعـقـال...!! وانــا امـرته اذا إراد رضـاي
إن يــتـخــلى عــنـهــمـا فـي احلـال � قــلـتــهـا
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ال يـخفى عـلى أحد خـطورة الـتـطرف الـفكـري وتأثـيـره على اجملـتمـعات
الـعـربـية واألجـنـبـيـة� النه ظـاهـرة مـعـقـدة تـسـهم في تـكـويـنـهـا مـكـونات
متـعددة ويحدد تـوجهاتهـا متغـيرات متبـاينة� ومن ثم فإن هـذه الظاهرة
ال �ـكن أن تـعود لـسـبب واحـد أو نظـريـة واحـدة� بل هي ظاهـرة تـعود
لـعدة أسـبـاب وعـوامل أخـرى". ال يـخـفى أن" الـشـخص ا�ـتـطـرف على
اسـتـعـداد أن" يـضـحي بأثـمن  مـا عـنـده من اهـمـا بـلـده أسـرته حـريته
وظيفته � والسـيما حياته وفي كثيـر من" احلاالت حياة اآلخرين� أيضا
بـاسم قــضـيــة او فــكـرة� ســواء كـانت فــكــرة ديـنــيـة� أو ســيـاســيـة� أو
أيديـولوجية فـيكون لـديه اعتقاد جـازم بصحـتها والعـمل بها إلى درجة
كـبـيـرة حـتى الـوصـول إلى مبـتـغـاه ا�ـتـطـرف النه نـفس اإلنـسـان الذي

خدع ببعض األفكار والكتب إلتي قرائها و بنيت داخل عقله".
ومن" أسـباب التـطرف الفكـري ال تقتـصر على سـبب دون غيره� بل قد
يـكــون أحـد هــذه األسـبــاب ســواء كـانت الــسـيــاســيـة� أو الــديـنــيـة� أو
األســريـة� أو اإلقـتـصـاديـة وهـذا لـيس سـبـبــا لـيـكـون مـنـطـلق لـلـتـطـرف
الـفكري بكل مسـمياته� يجب مـواجهة هكـذا عقول متحـجرة بعدة طرق
مـنـهـا� الـتــطـرف الـفـكـري واحلـد من تـفــاقـمه� وإن كـان من الـصـعـوبـة
الـقضاء علـيه تمامـا ناهيك� عن اختـالف  ب� مجتـمع آلخر� ومن حالة
ألخـرى وذلك حسـب األسبـاب والدوافع الـتي تـنطـلق منـهـا الشـخصـية
ا�ـتـطـرفـة". ومن أصـعب الـفتـرات الـتي مـرت عـلى الـعـراق والـعـراقـي�
ومنذ احتالل العـراق وسقوط إال نظام بدأت حركـات متطرفة بعيدة كل
الـبـعـد عن الـسالم واحملبـة والـتـسـامح فـقـد كان لـهـذه الـعـقـول أهداف
ومصالح سياسية ودينية فقد اتخذو االسالم لهم غطاء وعبائة للتخفي
بـهــا والـعـمـل عـلى تـشــويه أطـهـر واقــدس الـديـانــات الـسـمــاويـة الـدين
االسالمي احلـنيف احملـمـدي األصـيل �واليـفـرق بـ� شـخص وآخر إال
بـالـتـقـوى وال �ـيـز بـ� األبـيض واألسـود إال من أتى الـله بـقـلب سـلـيم
وهو الدين الذي يـجعل ا�سلم� سواسيه كااسنان ا�شط والذي جعل

الله القرآن الكر� لهم دستوراً بكل شيء.
ومن أهم األمـور التي يجب الـعمل بهـا هو تكـاتف جميع فـئات اجملتمع
العراقي  للتصـدي للفكر ا�تـطرف بداية با�نـبر احلقيقي الذي عمل به
مـحمد علـيه افضل (الصالة والسالم) لـيكون منـطلق للحـرص وحماية
الـفكـر الواعي ا�ـتحـظر واحلـفاظ عـليه من" الـتشـدد والتـطرف العـقلي�
وكيفـية الـسيـطرة عـليه� مـروراً ا�درسـة ودورها ا�ـهم في بنـاء اجملتمع
العراقي وعلى ا�ؤسسات احلكومية  أن تعمل على نشر الفكر ا�عتدل
دون إفـراط وال تـفريط� وذلـك إ�انـا مـنا بـأن الـوقـاية خـيـر من العالج�

وحـتى يتم اسـتئـصال هـذا (التـطرف الفـكري) من
جذوره قبل أن يسـتشري في مجتـمعنا العراقي
وكيفيـة احلفاظ على اوالدنا وبناتنا من االنهيار
الـــفــكـــري حــتـى ال يــكـــون نــهـــايــة الـــثــقـــافــات

واحلضارات التي يحملها بالد الرافدين.
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بـــصــوت عـــال امــام األصـــدقــاء ونـــظــرات
االعـجـاب بأعـيـنهم جتـعلـني اعـلي صوتي
عـلى والـدي وإزيد � وجـاءني الرد الـسريع
صـفـعـة على خـدي أعـادتنـي طفل صـغـير �
وبـصق بـوجهي فـجـعلـني أصـحو �ـا أنا
فـــيه وأصـــدقـــائي يـــنـــظـــرون �ـــا يـــحــدث
بـأستغراب �ا فـعله ابي بحقي من اجرام �
والـكـل تـبـسـمـر في مـكـانه �ـا فـعـله مـعي
ابـي وحـاولـت مـسـح وجـهـي إال أن والـدي
مـن شدة غـضـبه وال اعـرف سـبب الـغـضب
وكــأنــني فـعــلت شيء مــعـاب  نــزع عــقـاله
وانــهـال عــلي وعــلى اصـحــابي بـالــضـرب

واصـبـحـنـا كـاخلـراف الـهـاربـة خـوفـا من
الــذئـاب�  وفـي ثـانــيـة وجــدتـني لــوحـدي
اصد عنهم الضربات والركالت � من هول
مـا جرى علينا من مصـاب تطاير الشباب
كــأنــهم ذبــاب وهـربــوا من دقــة تــصـويب
الـعقال � وسحـبني من اذني كأني خروف
ولم انـــطق بـــكــلـــمـــة فــقـــد ضــاعـت مــني
احلـروف�  وبـدأ الـتـهلـيل والـتـكـبـير �ن
كـان يتـفرج عـليـنا ويـرى فعـلي اثم وعمل
مــهـ� � وازداد عـدد ا�ـتـجــمـهـرين لـرؤيـة
االبن الـعاق الذي يدعي أن الثقافة التنكر
لـلوالـدين ولتـقالـيد مجـتمـعه وأن الثـقافة

�ـاركـة االحـذيـة والـثـياب ... كـنت أظن أن
أهـلـنــا جـهـلـة يـاحـبـيـبـتي ومـتـخـلـفـ� وال
يـفـهـمـون لـغـة ا�ـثـقـفـ� واعـتـقـدت بـأن ما
افـعــله حـريـة شـخـصـيــة كـونـنـا في عـصـر
الـد�قراطية � ولـكننا كنا مـخطئ� وبفهم
احلـرية واهم��  وهنـا انتبهت حلالي من
هــول مــاجـرالي وضــرب الــعـقــال أعـاد لي
الـعـقل ال مـحال فـخـجلت من نـفـسي وقمت
بــتــقـبــيل األيـدي واالقــدام لــكي من والـدي
الــــرضـــا  انـــال واخـــرج مـن هـــذا ا�ـــوقف
العضال  الذي ال ينفع فيه قول وال مقال ..
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 كثيرا ما يـطرق سمعنا الكثـير من اللفظ والكالم واحيانـا يكون ا�تكلم غير
متـأكد من قوله لـكنه يـصبح وسيـطا ناقال لـلكالم او منـافقا  يـتصيـد الناس
با�اء العكـر واحلياة مليئة �ثل هذه النماذج السيئة التي الهم لها اال القيل

والقال وهم لو تأملوا حالهم لوجدوا انهم اكثر الناس بؤسا  وانتقادا
لكن ارقى الناس هو اقلهم حديثا  عن االخرين

وانـقى الـنـاس �ـن هم يـظـنـون بـاالخـرين دائـمـا خـيـرا وطـيـبـا واحـيـانـا الن
االنــســان الــراقي  يــعــكس وعــيه وثــقــافــته وشــخـصــيــته من خـالل حـديــثه
واالنسـان السىء سـرعان مـا تظهـر شخـصيتـه لدى االخرين ر�ـا يسـتطيع
ان يخدع الناس مرة ولكن شمس احلقيقة سرعان ما تشرق لتكشف احلق
عن الـبـاطـل � ان اجملـتـمـعـات ا�ـتـخـلـفـة يـعـلـو فـيـهـا صـوت الـكـذب والـنـفـاق
واجملـتمعات الـراقية منشـغلة بالـعمل والفعل واالجنازات الـتي يستفـيد منها
جميع النـاس فكل انسان يحتاج خدمة االخر لذلك ال فرق ب� انسان واخر
 فكلهم منـتجون  لعمل اخلير والبناء � لذلك جل ما نحتاجه في هذه ا�رحلة
التي يـشهـد فيـها مجـتمـعنـا حتوالت واخـتيـارات الدارته ومن سيـتولى زمام
الـقيـادة والتـخطـيط للـنهـوض به ومواجـهة الـتحـديات الـكبـيرة الـتي حتيط به
وتوالي االزمات اثر احلـروب ا�تتالية وكارثة الفساد انتهاءا بجائحة كورونا
 وما تركـته من اثار سلبية في اجلانب الـصحي وكم من الناس من اصيبوا
والبعض ذهبـوا ضحايا لهذا الفيـروس اللع� � ونحن في خضم هذ احلياة
الـيس من االنـسب ان تـتـحول الـى العـمل والـتـفـكـيـر االنـسـاني الـذي يـجعل
االخر مثـلك انت حتتاجه وهو يحـتاجك السيمـا وقت االزمات وليس العكس

ان نـزيـد احلـرائق وقـودا واشتـعـاال� مـا نـتمـنـاه من الـذين ال هم لـهم سوى
ا�الم والنـفاق ان يـراجعـوا انفسـهم ويتـأملوا قـدرة الله تـعالى عـليهم  وان
يـصـحـوا من هـذه الـعـادة السـيـئـة والـكالم الـسىء عـن االخريـن عـليـهم ان
يـتذكروا دائـما ان العـالم كبيـر واحلياة ال تـتوقف بل علـيهم ان يكون وسط
اجملتـمع يـتـفـاعـلـون مع االخـرين �ـحـبة وعـطـاء مـتـبـادل قـوال وفـعال هؤالء
ستـكون اوقاتـهم ملـيئة بـاخلير والـسعادة والـسالم وبذلك تـبنى اجملتـمعات

ويعمر اخلير فيها وتتجسد قيم السماء وما جاء في كتاب الله العزيز
ـاسِ مَنْ يَــقُـولُ آمَــنَّـا بِــالــلَّهِ وَبِــالْـيَــوْمِ الْـآخِــرِ وَمَــا هُمْ بِــمُـؤْمِــنِـ�َ × ( مِنَ الــنـَّ
يُـخَادِعُونَ الـلَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُـوا وَمَا يَخْـدَعُونَ إِلَّا أَنْـفُسَهُمْ وَمَـا يَشْعُرُونَ × فِي
قُـلُـوبِهِمْ مَـرَض� فَـزَادَهُمُ الـلَّهُ مَـرَضًا وَلَـهُمْ عَـذَاب� أَلِـيم� بِـمَـا كَانُـوا يَـكْـذِبُونَ ×
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُـفْسِدُوا فِي الْـأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَـا نَحْنُ مُصْلِـحُونَ × أَلَا إِنَّهُمْ
هُمُ الْـمُـفْـسِدُونَ وَلَـكِنْ لَـا يَـشْعُـرُونَ × وَإِذَا قِـيلَ لَـهُمْ آمِـنُوا كَـمَـا آمَنَ الـنَّاسُ
قَـالُوا أَنُـؤْمِنُ كَـمَا آمَنَ الـسُّـفَـهَاءُ أَلَـا إِنَّـهُمْ هُمُ السُّـفَـهَاءُ وَلَـكِنْ لَـا يَعْـلَـمُونَ ×
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَـنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَـلَوْا إَِلى شَيَاطِينِـهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْـتَهْزِئُونَ × اللَّهُ يَسْتَهْزِ�ُ بِهِمْ وَيَـمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ×
أُولَـئِكَ الَّـذِينَ اشْـتَـرَوُا الـضَّـلَـالَـةَ بِــالْـهُـدَى فَـمَـا رَبِـحَتْ تِـجَـارَتُـهُمْ وَمَـا كَـانُـوا
مُهْتَدِينَ × مَـثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّـذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَـمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَـرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِـرُونَ × صُمٌّ بُكْم� عُمْي� فَهُمْ ل يرجعون )

صدق الله العظيم.
“¼ÊUMł ”U³Ž¡«d  - بعقوبة
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قــد أجــازف في كلّ شيء عــنــدمــا يــكـون حــديــثي عن صــحــة الــعـراق
وعـافيـته � وقـد أدخل في دوامـة البـرامج الـسيـاسـيـة التي تـنـشط عادة
عـنـد الـسـاعـة الـتـاسـعـة لـيال كـأنـهـا مـواعـيـد في حـانـة يـجـتـمع عـلـيـهـا
األصدقاء لبث مـا يضحك ا�قابل بـعد احتساء الـكأس األول ثم ينحدر
احلمـاس إلى أدنى مسـتوى عـندما يـتعـدى العـدد الرابع أو أكـثر حيث
تـتـشـبع ا�ـواضيع مـنـهـا ا�ـبـكي واحملـزن والصـمت والـهـذيـان ويـصبح
جـمـيع ا�ــشـاركـ� مـتـعــلـقـ� بـأردان كـوكبٍ يــهـوي إلى حتت مـنـضـدة

السهرة .
قـبل أن نبحث عن الـطرق واألفكار الـتي توحد العـراق علينـا تشخيص
مـا الذي قـسمّ العـراق جغـرافـيا ومـجتـمعـيـا حتى اقـتصـاديا � رغم أن
أغلب ا�ثقـف� يعرفون األسباب واألهداف والغايات ا�درجة في مناهج
العـيش في الـوطن طـوعـا أو كرهـا فـهو كـالـقـدر أو الكـارثـة أحـلت على

اجلميع إال ذو حظ عظيم .
مـعــظم بـلــدان الـعــالم اجملـاورة والــبـعــيـدة من الــعـراق تــتـمـتـع مـحـاور
السياسة بـقطب� أو ثالثـة إال هنا تعدد احملـاور وذلك تقطيع أوصاله (
الـوطن ) ولكي يصبـح كفريسـة تكالبت عـليها األنـياب وال حول وال قوة
لـهـذه اجلـثـة الـهـامـدة . ا�ـشـكـلـة الـكـبـيـرة يـعـرف ا�ـثـقـفـون وا�ـهـتـمون
بـشـؤون الـبـلـد لكن اخملـاوف الـتي تـعم عـلى مـسـعـاهم السـبـاب عـديدة
حتــول دون مـســاهــمــة اخلــيـريـن في ايـجــاد احلــلــول حــتى بــات عـلى
االحزاب تـمسك بـزمام االمـور لصـالح احـزابهم وعـوائلـهم � وليـكن ما
يكون بل أهـدافهم هي ا�ـصلـحة احلزبـية والـفئـوية والعـرقيـة �ا جعل
الشعب يركضُ وراء الشعارات التي تخرج للساحة ب� فينة وأخرى. 
ال يهم من يدير شؤون الـبلد غير مصلحته الشخصية أو احلزبية وكاد
أن يـكـون الـتـنـافس لـيس في بـنـاء أو خـدمـة الـوطن بل من يـحـمل أكـثر
سكـاكـيـنـا لـيـقـطع مـا يسـهل قـطـعه وإن أشـتـد عـلى اجلـسـد الـنزيف .
ونعرف أن الوطنَ واحـد وتعدد فيه السياسات والدين واحد وتعدد فيه
االجتهادات أما جـسد ا�واطن تعدد عـليهِ القمصـان واأللوان . ونتيجة
ذلك جنـد هـنـاك كـثـيـر من االخـوة في أسـرة واحدة فـرقّـتـهم الـسـيـاسة
فـلكل حـزبٍ له اتبـاعه وتعـقدت ا�ـسألة بـايجـاد أصنـام بشـرية يـعبدهم
عبيد . وهناك بـعضهم يفكر �نطقـته من دون التفكير بالوطن األم �ا
أدى إلى الضـرر في وحـدة العـراق فأحـد الـوزراء ا�شـارك في مؤتـمر
دولي خاص باالسـتثـمار في الـعراق يـدعو ا�ـستـثمـرين إلى منـطقته ال
العـراق . حتى أصـبح الـذي كان يـوحد الـعراق من تـاريخ وتراث ولـغة
في خـبر كـان أو في أضعف حالـتها . مـع األسف وجد العـراقي نفسه
في غابة تفتـرس كل ما يعود إلى وطنيته حتى جعـلته يشعر بوحدانيته
وغربـته ويـخشى من االقـربـ� له فـتصـرفه كـأنه دولة مـسـتقـلـة ال يتـأثر
بـكل نـصـيـحـة أو دعـوة وسط هـذا الــتـنـاقض الـشـائع من خالل تـقـيـيم
الفـاسدين لـيـكونـوا من وجهـاء الـبلـد بيـنمـا الـشرفـاء هم دون ا�سـتوى
وعـامــة اخملـلـصـ� هم الـذين يــعـانـون بـأقـسى الــتـهـمـيش واجلـور  مع

مالحظة الطـبقة ا�ترفة الـتي نشطت على الساحة
الـعــراقـيـة.وأخـيــرا ال نـنـسى الــدول اخلـارجـيـة
الــتي تـسـعـى إلى جتـزئـة الــعـراق إلى دويالت
وبـوادرهــا وبـذورهـا مــوجـودة حــالـيـة في دور

إقليم كردستان .

بعد عام  2003تصدر ا�شـهد الشيعي الـواقع السياسي في العراق�
وبـنظرة واقعيـة على حال ا�كـون الشيعي منـذ تأسيس الدولـة العراقية
عام  1921وحتى ما قبلها في مرحلة االحتالل العثماني الذي تعرض
هذا ا�ـكون إلى ظلم وتـهميـش واقصاء� وعنـد تأسيـس الدولة الـعراقية
والـتي هي من نتائج ثـورة العشرين الـذي تصدر مـشهدها الـشيعة� لم
يحصـد الشيـعة من هـذه النتـائج شيـئاً� حيث � تـنصـيب فيصل مـلكاً
عـلى الـعـراق من قـبل االنـكـلـيـز� أمـا تـشـكـيل احلـكـومـة األولى فـقـد �
اقصـائـهم بـشكل كـبـير� حـيث لم �ـثـلهم إال وزيـراً واحـداً هو (مـحـمد
مهدي بحر العـلوم)� وقد عكست تركيبة اجملـلس هيمنة سنية واضحة�
زكان ذلك نقطة البداية لهيمنة العرب السنة في معادلة احلكم العراقية

والتي استمرت لعقود ال حقة.
وفي الـعهد اجلمهـوري ظلت النخـبة السنيـة مهيمنـة سياسياً من خالل
ادراكها أن استمـرار هيمنهم عـلى ا�ؤسسة العـسكرية� لذلك حرصت
على تقـن� الـدخول إلى ا�ـعاهـد العسـكريـة بالـشكل الـذي ال يقود إلى
تـهـديـد مـوقـعـهـا في مـعــادلـة الـسـلـطـة ا�ـوروثـة� وهـذا مـا ذكـره حـسن

العلوي في كتابه الشيعة والدولة القومية في العراق.
وفي ظل حـكم الـبكـر وصـدام جتذر حـكم األسـرة والـعشـيـرة وا�نـطـقة
ا�نحـدرة من الطـائفـة السـنية� وحـتى أعضـاء مجـلس قيـادة الثورة في
 17تــمــوز عـام  1968كــان كـامـالً من الــعــرب الــســنــة� وهــذا احلـال
انعـكس بشكل سـلبي عـلى احلالة الـسلـبية وصـلت إلى حد مـنعهم من

�ارستهم لشعائرهم الدينية.
وقد استـبشر الـشيعـة خيراً بـعد تـصدر سيـاسيهم ا�ـشهد الـسياسي
بأمـنيات بـناء دولة ال يـظلم بهـا أحد� ألنـهم أكثر من انـكوى بنـار الظلم

والـقـهـر� لــكن واقع احلـال صـدم اجلــمـيع بـسـبب
انتشار الفساد وانهيار ا�ؤسسات حتى أصبح
الــكــثــيــر من ا�ــواطــنــ� من ضــيــاع الــشــيــعــة
يـتـرحــمـون عـلى األنــظـمـة الــسـابــقـة خـجالً من

أفعال سياسيهم وخوفاً من ضياع الوطن.
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طـالبـان حـركة ديـنيـة متـطرفـة ظهـرت عام
١٩٩٤ في أفـغـانـستـان� تـدعي انهـا حـركة
تــهـدف لــتــشـكل دولــة اسالمــيـة خالفــيـة�
ســـيــطـــرت عــلـى احلــكم   1996ــ 2001
وبــــعــــد أن مـــارسـت الــــقـــتـل والـــتــــرويع
والـتهـجير في اسـتراتيـجيـتها اجلـهادية�
اصـــبــحت حـــركــة مـــشــردة بـــ� اجلــبــال
والـــوديــان بــفـــعل الــتـــدخل الــعـــســكــري
األمـريــكي بـتـهـمـة اإلرهـاب� فـتـحـولت من
حـركة حـاكـمة إلى حـركة مـعارضـة للـحكم
والـسـياسـيـة االفـغانـيـة ا�دعـومـة من قبل
الـواليـات ا�ـتـحـدة األمريـكـيـة� واسـتـمرت
�ـمــارسـة االعـمـال اجلـهـاديـة ضـد قـوات
االحـتالل من حلف الناتو �ا�تواجدين في

جميع مناطق افغانستان .
في مــطـلع شـهـر اغـسـطس من هـذا الـعـام

ثــقــافـة الــيـوم ســهــلـة ا�ــنــال � رخـيــصـة
االثــمــان�  ال حتــتـاج إلـى جـهــد أو ســهـر
الـلـيـال�  هي بكل بـسـاطـة عوج الـلـسان �
وتـعلم كم كـلمـة انكـلش من اي مكان � من
الـتلـفاز أو أيـة وسيـلة إعالم�أو من مـجلة
أو اعـالن � وتـــــــكـــــــرارهـــــــا فـي كل أوان�
فــاحلــداثـة بــنــظـرهـم هـكــذا تــقـام �فــلــمـا
الـتـعقـيـد واتبـاع قـانون ا�ـاضي الـتلـيد �
من طــلب الـعـلى سـهــر الـلـيـال فـهـذا قـول
يـجب إعادة النظر فيه اكـيد � فلما السهر
والـقـراءة واشغـال الـعقل بـالـتفـكـير فـهذا
يـعــتـبـر تـقـصـيــر � فـالـعـقل خـلق جملـاراة
مــايـــطــرحه الــغــرب مـن ألــعــاب الــعــنف�

وأجلوهم عنها وأبادوهم منها وسكنوها
بــعــدهم" ,وقــيل بـل كــان اسـمــهم (الــطَّم)
و(الرَّم) ,واعتقد اليونان أنّ األرض كانت
مــعـمـورة �ـخــلـوقـات تُـدعى( الــت�ـيـتَـان )

وجالهم من األرض لفسادهم.
وفي الـوقت نـفـسه أنكـر مـعظم ا�ـفـسرين
أن تــكـون األرض قـد سُـكـنـت �ـخـلـوقـات
قـبل آدم� وقد ضعّف هؤالء العلماء جميع
الــرّوايــات الــتي نــصّت عــلى وجــود تـلك
اخملـلـوقات ,وعّـدوا الـقول بـوجود (احلن�
والـبِن) و(الـطَّم) و(الـرَّم) و( الت�ـيـتَان ) من
اخلــرافــات وا�ــزاعم ,وقــالــوا في تــأويل
قــول ا�الئـكــة: (أجتـعـل فـيـهــا من يــفـسـد

فيها ويسفك الدماء) عدَّة أقوال ,منها:
أولًـــا: إنّ الـــلـه ســـبـــحـــانه هـــو من أعـــلم
مـالئـكـتـه وبـطــريق من الـطـــرق� وقـبل أن
يـخلق آدم� أعـلمـهم بـأنَّ اإلنسـان لو وجد
فـي هـذه األرض لـعــمى بــالـفـســاد وسـفك
الــدمــاء ,ومـن هــذا عــظم األمـــر عــلــيــهم�
وتـعـجّبـوا كـيف يوجـد اللـه من يعـصيه �

وهم يسبحون بحمده.

ثـانيًا : وقـال بعض ا�فـسرين: إنَّ ا�الئكة
هـم من ظـــنــوا ذلك ,فـــقــد كـــان لــهـم عــلم
الـتّـجربـة وعـلم الفـراسـة والظن ,فـتـحقق

ظنهم. 
ثـالـثُّـا : وقـيل: بـأنَّ ا�الئكـة حـكـمـوا بذلك
على اخلليفة اجلديد ,�ا أخبرهم الله أنّه
مــخـلــوق من الـطــبـائع األربـع اخملـتــلـفـة�
والـــهـــوى والـــغـــضب إ�ـــا يـــثـــوران من
احلرارة� والهوى يفسد والغضب يسفك.
رابــعًـا: وقـيل أنَّ ا�الئـكــة فـهـمـوا ذلك من
خـالل عــــــبـــــارة »فـي األرض ?«ألنّــــــهم
عـلموا أن هذا اإلنسـان يخلق من التّراب�
وا�ــادة حملــدوديــتــهــا هي حــتــمًــا مــركــز
لـلـتنـافس والـنزاع ,وهـذا العـالم احملدود
ا�ــادي ال يــســتـطــيع أن يــشــبع طــبــيــعـة
احلــرص في اإلنــسـان� وهــذه الــدنـيــا لـو
وضـعت بـأجـمعـهـا في فم اإلنسـان فـقد ال
تـــشـــبــعه ,وهـــذا الــوضـع إن لم يــقـــتــرن
بـااللـتـزام والـشـعور بـا�ـسـؤولـية ,يـؤدّي

إلى الفساد وسفك الدّماءـ
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مـــاهـــو الـــظـالم في هـــذا الـــزمن هل هـــو
اخلـوف او اجلهل ام الـفشـل او الكذب او
إخــفـاء احلـقـائق أمــام شـعب يـحـارب في
الـظالم يـبـحث عن ضـوء حـتى لـو ضـئيل
لـكي يـنـيـر نـفـسه ابـنـائـة نـحن فـي قـبر ال
نــسـتــطـيع اخلــروج مـنه إال �ــعـجـزة او
قـدره االهليه او قوة خارقه أصبح الظالم
شي يـجري بـنا ال نعـرف مايحـيط بنا من
حـوادث قـادمه صـدمـات اتـية مـسـتـقـبـليه
الـكل يريد مستقبل هادف مستقبل التحر

يـر من الـقيـود االنتـخابـات قـادمة ونـنتـظر
ا�ـعجـزات التي يـوميـا نراهـا وعود كـثيرة
وطــمـوحــات وتـعــيـيــنـات وورود من ذهب
وبـعض الـطالب يجـاهـدون وليس يـقرأون
بل يـحاربون بكل ما لديـهم الشهادة نافعه
ولــكن أين الـتــعـيــ� الـعـراق بــلـد األوطـان
األخرى وليس بلد نفسه وشعبه ماذا نرى

القادم قريب
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ذهـب بـعض ا�ـفـسـرين إلى أنّ األرض قـد
سُــكـنت �ــخـلــوقـات قــبل أن يـخــلق الـله
تــعـالـى آدم� واسـتــدلـوا عــلى ذلك بــقـوله
تـعـالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِـلْـمَالَئِكَـةِ إِن�ي جَاعِل�
فِي األَرْضِ خَـلِيفَةً � قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُـفْسِـدُ فِيـهَا وَيَـسْفِكُ الـد�مَاء وَنَحْـنُ نُسَب�حُ
بِـحَـمْـدِكَ وَنُـقَـد�سُ لَكَ � قَـالَ إِن�ي أَعْـلَمُ مَا الَ

تَعْلَمُونَ ] ?البقرة: ٣٠]
فـــهم يـــرون في ذلك دلـــيــلًـــا عـــلى وجــود
مـــخــلـــوقــات ســـكـــنت األرض قــبـل خــلق
آدم(عـليه السّالم) كانت تـفعل ذلك� فلو لم
تـكن تلك اخمللوقات موجودة� كيف عرفت
ا�ـالئـكـة أنَّ اخلـلـيــفـة اجلـديـد في األرض
سـيفسد فيها ويـسفك الدماء� وهم ليسوا

عا�� بالغيب?.
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 فـتنبـؤ ا�الئكة �ـا سيصـدر من اإلنسان
- فـي رأي هـــؤالء - يــــعــــود إلى جتـــارب
ا�الئــكـة الـسّـابـقـة مع مـخـلـوقـات سـبـقت
آدم ,وهذه اخمللوقات تنازعت فيما بينها
وســفــكت الــدّمـاء ,فــخــلــقت في ا�ـالئــكـة
انـــطــبـــاعًــا مــرًّا عـن مــوجــودات األرض,
فـــقـــاســوا عـــلى ذلك  ,فـــقـــد روى بــعض
ا�ــفـسـرين عن ابـن عـبـاس عن وجـود أ�
فـي األرض قبل آدم� وروى مـقاتل عن ابن
عـــبـــاس أيــضًـــا أنَّه قـــال: "أول من ســـكن
األرض أمّـــة يــقــال لــهـم: احلِنّ والــبِن� ثمَّ
سكنها اجلنّ� فأقاموا يعبدون الله تعالى
زمــانــاً� فــطــال عـلــيــهم األمــد فــأفــسـدوا�
فــأرسل الـله إلـيــهم نـبـيًّـا مــنـهم يـقـال له:
يــوسف� فـلم يـطـيـعــوه وقـاتـلـوه� فـأرسل
الـله ا�الئـكة فـأجلـتهم إلى الـبحـار� وكان
مـدة إقـامـتـهم في األرض ألف عام" ,وقـال
ابن كــثـيـر في كـتـابه "الـبـدايـة والـنـهـايـة:
"خُـــلــقت اجلنّ قـــبل آدم (عــلـــيه الــسّالم)�
وكــان قــبـــلــهم في األرض (احلن� والــبِن)�
فـــســلّـط الــلـه اجلنّ عــلـــيـــهم فــقـــتـــلــوهم
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الباء: انا من اشتملت معناي كل السالم
الراء: انا من اشتملت البغضاء في معناي
الـباء: التصقت باحلاءليس تمرداً ا�ا حب

و أمل
الراء: التصقت باحلاء تمرداً و عدواناً 

الـباء: يكـتب بني الـشعراء و الـكتاب و اهل
الغرام

الراء: يكتب بي الطواغيت و قادة الدماء
الباء: اخلق األمل لكل من خاب من احلياة
الراء: اصنع اجلحيم في قلوب البشر

الباء: استمر بالعطاء حتى اخر لقاء
الــراء: اسـتــمــر في غــرس الـكــراهــيــة حـتى

االنتهاء
 الـبـاء: أرى رغم عـجـاف الـسـنـ� أن نـزهـر

من جديد
الراء: اصنع الظالم في كل مكان
الباء: أزيل الظالم في وقت قريب

لم جنــتــمع ســويــاً ألن ســيــنــتــصــر األمل و
العمل مهما طال الظالم..
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ال تــفـتـأ مـسـرة ذات الـرابــعـة والـعـشـرين
ربــيـعــاً� تــراجع وبـشــكل يــومي كلّ لـيــلـة
أحالمـهـا وأمنـياتـها� ومـا تطـمح إليه في
ا�ـسـتـقبل� تـقـسم األيام واألشـهـر وحتدد
مـا سـتقـوم بـإجنازه في كلّ مـنـها � تـعمل
بـنـهم وجـد دون كـسـل . وكـأحـد الـظروف
الـغير متوقعة الـتي ال نحسب لها حساب
 طــرأ عـلى سـكــان الـكـوكـب أجـمع ولـيس
عــلــيـهــا هي فــقط �ــا أســهم في إفــشـال
مـخـططـاتهـا وتـأجيـلهـا � اجـتاح فـيروس
كــورونـا الــعـالـم أسـره فــأرجى الـكل دون
اسـتثناءً في منازلهم � قـابع� فيها عنوة
وإجبارًا . في البداية أعجبت مسرة فكرة
الـعـطـلـة. وقـررتُ أن جتـعـلـهـا فـتـرة راحة
واسـترخـاء �خصـوصاً وأنَّـها  في الـفترة
الـسابقة استمرت في عمل متواصل لعدة
أشـهـر دون انـقـطـاع .هـكـذا اسـتـمـعت في
بـدايـة تـلك األيام وقـضت أوقـاتهـا مـا ب�
الـنوم� مشاهدة الـتلفاز� ومتـابعة األخبار
لـكـن هـذا لم يَـدُمْ سـوى بـضع أيـام. بـعـدة
مــــدة من الــــزمـن � خـــيـب الـــوضـع آمـــال
اجلــمــيع� اســتـمــر احلــال أكـثــر �ــا هـو
مـتوقع ومـحتـمل � مر شـهر ونصف وحل
مــحل الـسـعـادة الَّـتي كــانت تـرتـسم عـلى
وجه مـسرة خيـبة كبـيرة  ويأس موحش�
تــشـعـرُ بــأن الـوقت يــنـفـذ مــنـهـا وحــتـمـاً
سـتضيع منـها هذه السـنة دون أن تتمكنَ
مِـن إجنـاز أي شـيء فـيــهــا. أنّ الــبــطــالـة
ومـقابـلة اجلـدران األربعـة وضع ال ترتاح
فـيه � بل أن ذلك يـرعبـها. لـشد ما تـخشى
الـفراغ� تـخشى أن تـداهمـها فـيه أفـكارها
وتــسـتـبــد بـهــا. وحـصل  فـعـالً مـا خـافت

كــنتُ قــد أعـددتُ لــهـا جــدولًــا وقـســمـتــهـا
بـأيـامهـا وساعـاتـها وانـتهتْ بـخـيرٍ وفـير�
وإمـا ما أتى بعدها فال أعرف كيف أتعامل
مـــعه. أتـــكــاسلُ فـي أجنــازِ أي شيء خالل
هــذه األيـــام. كــمــا إن جــيش أفــكــاري بــدأ
مـداهـمتي بـعد أن وجـد فـرصته ا�ـناسـبة�
يـبـدأ إنـزال أفـراده بـعـد الـسـاعـة الـواحدة
لـــيــلًـــا فـــيــثـــيــرون كـلّ مــا حـــدث ســابـــقًــا

ويسألون: ماذا بعد اآلن?
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يَضَعونَني أمام هذا السؤال الصعب الَّذي
لـم أجـدْ لـه جـوابًــا مــنــذُ أربع ســنــوات لـو
أنـني أعلم �ـا ازدادتْ حيرتي أكـثر كلّ يوم
عن ســابـقه� و�ـا انــتـهـشتْ عــلـقي أفـكـاري
بـضراوة دون رحمة. منذُ يوم� وأنا أجلأ
عـبـثًـا إلى النـومِ مـبـكرًا كـطـريـقة لـلـهروب;
لـكن أغـفـو كـعـادتـي عـنـد الـسـاعـة الـثـانـية
صـبـاحًـا� أكره الـلـيل وظالمه أكـره األفـكار
الَّـتي يـبـعث بـهـا إليـنـا� أكـره سـواده الذي
يـحاصرنا دون رحمة كأننا ا�ذنبون الذين

فوتو حصة نومهم...
صـــبــــاح ذلك الـــيـــوم نـــقــــلت مـــســـرة إلى
ا�ـسـتـشـفى وتـوفـيت بـعـد ثـالثـة أيام . إن
أحالمها التي نعتها دومًا وحرصت عليها
� وحــمـلت هــمـهــا لـدرجــة أن تـســبـبت في
إظــهـار تـلك الـبـثــرة الـلـعـيــنـة لـهـا � نـست
مــعـهــا بـأن الـفــايـروس يــنـتــقل عن طـريق
الـتالمس بـ� اليـد والـفم � أصيـبت أخـيرا
دون أن تــــخـــــرج من ا�ــــنــــزل حـــــتى�  في
الـنهـاية لم يـقتـلهـا الفـايروس بـل نحـرتها

أحالمها " .
½d� Ê«dO.  - بغداد

لـتـقديـر الـقـضـاء� إذا تـمـكّن من حتـديد
اإلكـراه في الـزواج من عـدمه� ويـعـتـمـد
ذلك عـــلـى مـــدى وضـــوح اإلكـــراه أمــام
القاضي� اخملتص بعقـد القران حينها�
أمــا إذا لم يـثــبت ذلك� ولـم يـبــادر أحـد
الطـرفـ� بإبالغ اجلـهـات اخملتـصّة عن
اإلكـراه� فال �ـكن إيـقـاع الـعـقـوبـة� وال
جتر� صاحبها� وهـذا غالباً ما يحدث
فــي مـــــــــــــــعــــــــــــــــظـم زيــــــــــــــــجـــــــــــــــات
“الـفـصـلـيـة.«”وبـحـسب ا�ـادة ( (9من
قــانـــون األحــوال الــشــخــصــيــة ((188
لـسـنة  ?1959تتم »مـعـاقـبـة من يُـكره
شـــخـــصـــاً� ذكـــراً كـــان أم أنـــثى� عـــلى
الـــــزواج دون رضـــــاه� أو مــــــنـــــعـه من
الزواج� بـاحلبس �دة ال تـزيد عن ثالث
سنوات� أو بالغرامة� إذا كان ا�ُكره أو
ا�عارض من أقـارب الدرجة األولى� أما
إذا كــان ا�ــعــارض أو ا�ُــكــره من غــيــر
الدرجة األولى فـتكون الـعقوبـة السجن
�دة ال تزيد عن عشر سنوات� أو ال تقل
عن ثالث سنوات� بـاعتبـار عقد الزواج

وقع باإلكراه.«
وحـسب اآلراء عـلى هـذا ا�ـوضـوع هـو
غــيـــر مـــنـــصف بـــحق الـــبــنـت وا�ــرأة
بصـوره عامه عـلى الرغم من ان قـانون
الـعنف ضـد ا�ـرأه غـير مـفـعل أو مـفعل

بصوره متلكئه ب� احل� واآلخر
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تعتـبر الـفصلـية في العـراق شائعه في
األخص عـــنـــد الـــعـــشـــائــر الـــعـــراقـــيه
واجملتمعات الريفـية رغم وجود الكثير
من ا�ــنــظــمـات الــنــســويــة  ذات الـدعم
الـذاتـي   لـتــدافع عن حق ا�ــرأة بـعض
الـعـشائـر اعـتـرفت بـحـقـوق ا�ـرأه  لكن
لـألسف بــعـض  الــعـــشــائـــر اعــتـــرفــوا
أصروا علـى البقـاء على نـفس التقـاليد
الــقـد�ـه اجملـحــفــة بـحق ا�ــرأة مع كل
هـذا تـقع ضـحـيه وتـكـون نـتـيـجه نـزاع
عــشـــائــري يــكــون فـــيه قــتل  أو خالف
مـابـينـهـمـا يبـدأ الـشـجار بـ� الـطـرف�
وقــد يـتــخـلل ذلـك الـنــزاع الـقــتل وهـدر
الدم  من الـطرفـ� إلى ان ينـتهي بـأخذ
مرأه من احـدى العشـيرتـ� وتزويـجها
جبرا من تلك الـعشيره ا�ـعاديه إليقاف
الـــدم  أو اخلالف تـــكــون هـــذه الـــبــنت
ضـحيـه هذا الـنـزاع وتـكون مـعـامـلـتهم
ســـيــئه جـــدا وقــاســـيه ســـواء من قــبل
الــزوج أو عــائــلــته �ــا يــؤدي ذلك في
بـعض األحـيـان إلـى مـنـعـهـا من  زيـاره
أهلـها فـتـضطـر في بعض األحـيان إلى
الـهروب أو االنـتـحـار لـتـخلـص من تلك
ا�ـعامـله الـسيـئـة حـيث يعـد هـذا الشئ
هو نوع من االجتار بالبشر حسب رأي
الـبـعـض وكـذلك بـالـنـســبه لـلـنـهـوه اي
يـنـهـي عـلـيـهـا ابـن عـمـهـا ان ال تـتـزوج

شخص غيره
أن »عــقـاب زواج “الــفـصــلــيـة ”يــعـود
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هــنـاك عــبـارات مــوجـهــة حتـمل مــعـان غــيـر
صريـحة ولكن ا�تلقي يفهمها وكأنها مخفية
مـثل بــطـانــات ا�البس � اإلعـالم بـشــكل مـا
يسـتـخدم رسـائله ا�ـبـطنـة لـزعزعـة وخـلخـلة
البـنية األخالقية للمـجتمع العراقي عامة من
خالل بـرامجه اخملـلة  باألدب والـذوق العام
من عـبارات نـابـيـة خـادشـة للـحـيـاء وفـحوى
هذه الـرسـائل تأثـيـرها الـنـفسي والـسـلوكي
ا�باشر للجيل القادم وما يفعله بعضهم من
أجل احلــصـــول عـــلى مــشـــاهـــدات عــالـــيــة
استـضافة ضيوف وسؤالهم اسئلة مستفزة
وجـــنـــســــيـــة وشــــخـــصــــيـــة جـــدا مـن قـــبل
اإلعـالمـيـ�( ا�ــرتـزقــة ) الـذين طـفــحت بـهم
االوســاط اإلعـالمــيــة من غـــيــر حــســيب وال
رقـيب وهم كـثـر كـقـنـاص أعمـى وفارس من
ورق وغـيـرهم �ن عـاثــوا فـسـادا بـأدمـغـة 
الـشباب والشـابات دون وازع من ضمير او
ذرة من خـجل� هذه الرسـائل اخلطـيرة على
اجليل اجلديد تهتك احترام األنسان وتنطق
بـالــفـســاد في احــاديـثــهم وكــلـمــاتـهم ولــغـة
جـسدهم� الـوضع ال يـحتـمل هـدم ركن اخر
من البـنـيـة العـراقـيـة يكـفي مـا �ـر به فـعلى
اجلهـات اخملتـصة وا�عـنية من هـيئة اإلعالم
واالتصـاالت ونقابة الصحـفي� وا�ؤسسات
اإلعـالمــيـــة بــالــتـــوجه لـــوقف هــذه ا�ـــهــزلــة
بـايقافـهم من االسـتمرار بـبث هذه الـرسائل
ومــعـاقــبــة ا�ـؤوســسـات الــتي تــعـطي احلق
بالـظـهـور عـلـى الـشاشـة وبـث هـذه الـسـموم

للعائلة العراقية.
d�UŽ ¡UŽœ  - بغداد

حـدوثه � اسـتـعصى عـلـيـها الـنـوم في تلك
األيام  كأنَّما هجر عينيها� أصبحت تسهر
ألوقـــات مــتـــأخــرة مِن الـــلــيل ِولـــشــدّة مــا
أحـبطت وتكأبت �ت لهـا منذ يوم� بثرة
كـــبــيــرة � بـــالــقـــرب من فــمـــهــا حتـــرقــهــا
وتــلــســـعــهــا كلّ حــ�� واألخــرى ال تــفــتك
تـتحسسهـا بأطراف أصابعهـا كما لو أنها
تـتـلهـى بهـا � هـذه اللـيـلة اسـتـولت علـيـها
أفــكـارهـا وحــاربـتـهــا بـكل أنـواع أســلـحـة
الـدمـار الشـامل الَّـتي تسـتولـي على الـعقل
وتـفتك به� كـتبتْ نحـو الثـالثة صـباحاً في

دفترِ مذكرتها
- انـقضى شهرًا وبضـعة أيامًا أخرى على

جــلـــوسي في ا�ــنــزلِ� أعـــلم أنــني أنــظــر
لـألمــــور بــــشـــــكل أنــــضـج وواقــــعي وان
اخـتــيـاراتي أصـبـحت مـرهـونـة �ـوافـقـة
عــقـلي الـواعي الَّـذي يـصــر عـلى اخـتـيـار
األشـيــاء �ـنـتـهى الـدقـة واحلـكـمـة. أعـلم
ايـضـآ بأن هـذه ميـزه إيـجابـيـة � تمـيزني
وتـمنحني وسام االختالف � الذي يفتقده
الـكـثيـر. أن تـكبـر قـبل عمـرك وتـشعـر بأن
من فـي فـئــتك  الـعــمـريــة هم أقل نــضـجًـا
مــنك. كـانت اخلــطـة في الــبـدايـة خــمـسـة
عـشر يـومًا; لـكن وبطـريقـة ما بـدأتْ تمـتد
أسـبوعًا بـعد آخر� إمـا بالنسـبة للـخمسة
عـشـر يـومًـا األولى فـهـذه يـسـيـرة مـثـمـرة
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تـواصل (الــزمـان) فـتح حـوارات مع
الفنانـ� للتعـرف على الوجه االخر
من حياتـهم بعـيدا عن الفن وبـعيدا
عن اخــتـصـاصــهم .والـيـوم نــلـتـقي
واحــدة من الـفـنــانـات الـتـي سـجـلت
حضورا مـتميزا في ا�ـسرح العراقي
والـتـلفـزيـون في اعـمال مـنـذ اكـثر من
ربع قـرن ومــازالت في ذاكـرة الــعـائـلـة
العـراقية � انـها الفـنانة سـوسن شكري
وهي جنـــلـــة الـــفـــنـــان الـــراحـل شـــكــري
الـعــقـيــدي وشـقــيـقــة الـفــنـان احــمـد الـذي
افـتــقــدته الـشــاشــة الـعــراقـيــة � وا�ــمـثــلـة
ســوسـن مــازالـت تـــتــابـع وتــشـــارك في
اعـمـال اذاعـيـة حتن لـهـا مـنـذ ان كان
والــدهـــا يــصـــطــحـــبــهـــا لالذاعــة
للمشاركة باعمال درامية فضال
عن مـتــابـعـتـهـا ومـشـاركـتـهـا
بـــــاعـــــمـــــال مــــســـــرحـــــيــــة
وتــــلـــــفــــزيــــونـــــيــــة � وفي
السـطـور التـاليـة نتـعرف

على الوجه لشكري:
{ ابــدعــتي في الــتـمــثـيل�
نـــــســــال هل لـك هــــوايــــة
تتـمـيزبن بـهـا بعـيدا عن
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اعـلن ا�ـؤلف واخملـرج ا�ـسـرحي سـعـد
هــدابـي عن مـــشــاركـــته في مـــهـــرجــان
الـقــاهـرة الــدولي الـرابع الــذي سـيــقـام
لــلـــفـــتــرة من  17 -13 ايــلـــول اجلــاري.
وســـيـــشـــارك هـــدابـي في مـــســـرحـــيـــة
ا�وندرامـا ( غسيل امـوات) التي كتـبها
هدابي للـمسـرح الذي قـال لـ( الزمان )
ان ( ا�ــســرحـــيــة تــتــحـــدث  عن غــربــة
االنسان وسط التـحوالت السـريعة التي
اقتلعـت كيانه ومن اجلـذور ووجد نفسه
بـهب الــريح. واخــرجــهـا احــمــد حـسب
وبـطـولـة عـمـاد عـبـد الـرحـمن) واضـاف
(كذلك استعد للمشاركة �سرح كنعان
الــوطــني في دورته اخلــامــســة �ــلــتــقى
الـــطـــار الـــدولي �ـــســـرح الــشـــارع في
اجلمهـورية التـونسيـة بالعـمل ا�سرحي
نخـاسـة الـذي  سيـعـقـد في الـسابع من

تشرين االول ا�قبل).

أن يطـوف بقصـائده بـ� تساؤالت
الـوجود والـهم اإلنـساني واحلـياة
والـرحــيل� وقــرا من قــصـائــد عـدة
منـها (عـتقـاً يغـنّي بالل) و(قلـيلون

جدّاً) و(حكاية الجئ).
امــا الـشــاعــرة الـعــراقــيـة ســاجـدة
ا�ــوسـوي فــتـلــمـسـت في شـعــرهـا
قـضــايــا الــوطن ومـا أحــاط به من
انـــكـــســـار ووجع � ومن قـــصـــيــدة
(ا�ـــتــــنـــبي احلــــزين) قـــرأت:(وفي
سالف الـعصـرِ عصـر اجلنون / أنَّ
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تــواصالً مع أمـسـيــاته في مـنـتـدى
الثالثاء� استضاف بيت الشعر في
دائـرة الـثـقافـة بـالشـارقـة  الـثالثاء
ا�ــاضي ثالثــة شــعـراء هم مــجـدي
احلاج وسـاجدة ا�ـوسوي ومـحمد
جنــيـب قــدورة� بــحـــضــور  مــديــر
الـبـيت مـحـمــد الـبـريـكي وعـدد من
محـبي الـشـعـر والـثـقـافـة� وقـدمـها
نـــصــر بـــدوان.افـــتـــتـح الـــقــراءات
الشـاعر مجـدي احلاج الـذي اختار

ســــوقــــاً بـــبــــغـــدادَ قــــيل احــــتـــرق
/بــضـاعــتهُ لــيس مــاسـاً وال ذهــبـاً
/هـي أغــلـى وإن صُــنـــعت من ورق
/تــفـــجّــر في حلـــظــةٍ فـــاســتـــحــال
الــصــبــاحُ ظالمــاً).كــمــا قــرأت من
قــصــيــدة (رســالــة إلى أبي) ومن
نـص (طـفـلــة� ودمـعــة). واخـتـتم
القراءات الشاعر محمد جنيب
قــــدورة وقــــرأ من قــــصــــيـــدة
(مولع بالشعر) ومن قصيدة

(إلى معشر الكتاب).

- انه ابي ثم ابي ثم ابي النه كان الشخص
الوحيد الذي اخـذ بيدي وحارب الكل وكان

معلمي ومدربي وسندي الله يرحمه.
{ اجـمل كـلـمة ثـنـاء سـمـعتـيـهـا عن عـمل ابـدعتي

فيه?
- كـــــان ذلك اثــــنــــاء عــــرض مــــســــرحــــيــــة
(الصامـتات) في تـونس� جاء فنـان تونسي
وقـال لي (كـنت فراشـة بـالـوان جمـيـلـة على

ا�سرح ).
{ كيف تقض� اوقاتك عموما ?

- اعــيـش االلم واحلـــزن وانـــا بـــعــيـــدة عن
ا�سرح وجميع ا�سارح متوقفة عن العمل 

{ ماذا تعني لكي الطفولة ?
- اعـيش الطـفـولة مع احـفـادي. ثق ما زلت

طفلة كبيرة وصوتي اكبر دليل .
{ اول هدية تسلمتيها ?

- هدية جمـيلة كانت عقـد كرستال وما زلت
احتفظ بالعقد رغم مرور السن�.

{ من هي الفنانة التي تتواصل� معها ?
- انهـا الفنـانة الرائـعة سمـر محمـد بالرغم

من بعد ا�سافات بيننا.
{ بثالث كلمات صفي لنا ا�سرح العراقي?

- بائس.. فقير .. يستنجد.
{ اي مناطق بغداد حتن� لها وتعشقينها?

- منطقتي شارع فلسط�.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــن ?
- نـعم وبـكل تـاكـيـد لدي هـوايـتي ا�ـفـضـلة
وهي اقتناء النباتات الظليه واالعتناء بكل

تفاصيلها الدامتها .
{ البداية اين ومتى كانت ? 

- البداية كانت في االذاعة مع والدي رحمه
الله.

{ تـاريخ مـازال وسيـبـقى في ذاكـرتك ولـن يغـيب
عنك ? 

- انـه  تـــاريخ والدة ايـــهـــاب ابـــني وهـــدى
ابنتي.

{ اهم واغلى جائزة في حياتك ?
- اعتـبر ثـناء اجلـمهـور ومحـبتهـم لي اكبر

جائزة.
{ عمل مازلتي تعتزين به ?

- مـسـرحـيـة (اطـراف ا�ـديـنـة) شـخـصـيـتي
كانت جميلة.

{ ماهي عالقتك في ا�طبخ ?
- اكيـد حـاليـا اقضي اوقـات با�ـطبخ الن ال

يوجد عمل يشغلني.
{ هـل تــتـــواصــلـــ� بــالـــتــمـــارين عــلـى الــصــوت

وااللقاء?
- حـقـيـقـة ال تـوجـد اوقـات لـلـتـمـرين بـحـكم

االعتزال عن الوسط الفني.
{ الشخص الذي قادك لسلم الشهرة ?

{ واي فصول السنة حتب� و�اذا ?
- احب فصل الصيف الني احب الشمس.

{ واي وسائل االعالم تتابع�?
- حاليا (السوشيل ميديا) والتلفزيون.

{ اعمال التغيب عن ذاكرتك?
- مـسـرحـيـة (اخلادمـات) لـلـمـسـرح الـعا�ي

جان جينيه.
{ وماعالقتك بالرياضة وهل تمارسينها ?

- احب الــريــاضـة كــثــيــرا وحــالــيـا ا�ــشي
�ـســافــات طــويـلــة يــتــيح لي الــتــحـدث مع

نفسي ومراجعتها.
{ �اذا اطلق عليك صاحبة االبتسامة?

- الن االبتـسـامة ال تـفارقـني ومتـفائـلة رغم
ا�ـــأسي واقــــول دائـــمـــا: ال بـــد ان تـــشـــرق

الشمس.
{ ابتعدتي عن الفن كثيرا ما السبب?

- بفترة من الزمن نعم ابعدتني  التزاماتي
 وبـعـدهـا بـدات من جـديـد واالن انـا بـصدد

االعتزال نهائيا.
{ كيف وجدت حوارنا معك?

- بـدون مـجـامـلـة حـضـرتـكم الـوحـيـد الـذي
تذكر سوسن وحاورها والسؤال عنها وعن

احـوالـهــا. اعـتـبـره فـخـر النـكم
لم تـــــنــــســـــوا ســــوسن

فشكرا.

œuLŠ ÃU(« bL×�

الدبلوماسي العراقي السابق يتحدث عصر اليوم السبت
عـن (تداعـيات االنـسـحاب االمـريكي من افـغـانسـتان) في
نـدوة تــقـام فـي مـجـلـس الـدكــتـورة امـال كــاشف الــغـطـاء

ببغداد.

Íd�UM�« e¹eŽ

خــبـــيــر تــكــنـــولــوجــيـــا ا�ــعــلــوات
وحاضـنات االعـمـال في بريـطانـيا
ضـيـفه افـتراضـيـا مـركز االبـتـكار
واالبـــــداع الـــــعــــــراقي فـي نـــــدوة
بعـنوان (دور ا�ـنـصة االلـكـترونـية
(سفـينـة نوح) في اسـناد اخملـترع

العراقي).

 W³� uÐ√ W³O²�

االكــاد�ي االردني صــدر له عـن دار الـبــيــروني لـلــنــشـر
والـتـوزيع� كـتـاب طبي بـعـنـوان (أنت مـريض نـفـسيٌّ) يقع

في  112 صفحة من القطع ا�توسط.
 w�«eG�« ÍbN� ¡ô«

طالبـة الدراسات العـليا العـراقية نـالت شهادة ا�اجـستير
مـن قسم التـربية الـفنيـة في كليـة الفنـون اجلميـلة بجـامعة
بـــابـل عن رســـالـــتــــهـــا ا�ـــعـــنــــونـــة (الـــدمج والــــتـــولـــيف

واشتغاالتهما في الفن اجلماهيري).
 nOB½ bL×�

الـشاعـر االردني ضـيـفته دائـرة ا�ـكـتبـة الـوطـنيـة الـثالثاء
ا�اضي للحديث عن ديوانه (عشتار وجراح األندلس) مع
قـراءة نـقـديـة لـعـمـيـد الـبـحث الـعـلـمي والـدراسـات الـعـلـيا

بجامعة عجلون عبد الرحيم مراشدة.

ÕUO*« —U³ł nOÝ

االكاد�ي الـعراقي القى مـحاضرة اخلـميس ا�اضي عن
(صـنـاعـة االطــروحـة الـعـلــمـيـة) ضـمن فـعــالـيـات اسـبـوع

البحث العلمي في عصر التحول الرقمي �نصة اريد.
w�uÝd*« ¡«dÝ«

مـديـرة ا�ركـز الـدولي لـدراسـات ا�ـوسيـقى ضـيـفـتـها في
بــغـداد اخلـمـيـس ا�ـاضي دائـرة الــعالقـات الـثــقـافـيـة في
اصـبـوحــة لـلـحـديث عن (الــردات احلـسـيـنـيــة وطـقـوسـهـا

الثقافية والفكرية).
 ÊUDKÝ ÍbŽ

الباحـث السوري شـارك في النـدوة الثـقافيـة التي اقـامها
ثقافي أبـو رمانة بعنوان (مـواجهة العو�ة الـثقافية ا�زورة

وطريقة مواجهتها).

sŽ ÀÒb×²ð wJ�²�u³O�
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الـنـاس. يــا من كـنـتـي �ـثـابـة األم
احلبيبة). 

وأضـــافـت درة (الـــلـه يـــرحــــمــــهـــا
ويـجــعل مـثـواهــا اجلـنّـة بــقـدر مـا
كــانت مــحــبّــة لــلـخــيــر وصــاحــبـة
واجب� الله يـرحم الفـنانـة الكـبيرة
ا�ــتـمــيــزة جـدا دالل عــبــد الـعــزيـز
والـله يـرحم حـبـيب عـمرهـا سـمـير
غــا� وخـــالص الـــعـــزاء ألخــواتي
حبـيبـاتي دنيـا وإ�ي سمـير غا�
ولــــكل األســـرة. الــــله يــــرحـــمــــهـــا

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

نشرت ا�مثلة التونسية درة زروق
مــحــمــوعـة صــور عــبــر حـســابــهـا
اخلــــاصّ عـــلـى مـــوقع الــــتـــواصل
اإلجـــتـــمــــاعي من رحـــلــــتـــهـــا إلى
إيطاليا ظهرت فيها بإطاللة ناعمة
و�ـيّـزة أبزرت ذوقـهـا الـرفيع� من
فــسـتــان من نـصف أســود ونـصف
أبي�� مع كتـف� بارزين وعلـيهما
ورود كبـيرة� وعلّـقت: (الفن في كل
مـكان) بـاللـغـة اإلنكـليـزية� وتـفاعل
اجلــمــهـور بــشــكل كــبــيــر مع هـذه
اإلطاللــة مـؤكـدين عــلى جـمـال دّرة
ا�ـعتـاد وخصوصـاً عنـدما تـصفف
شـعـرهـا بـتـسـريـحـة (ذيل حـصان)
الــتي تـبـرز جـمـال وجـهـهـا.وكـانت
إسـتــذكـرت درة ا�ــمـثــلـة ا�ــصـريـة
الـراحـلـة دالل عـبد الـعـزيـز� مـؤكدة
(أنه من الـصعب فـراقـها� وأن دالل
كانت �ثـابة والدة لـها )وذلك عبر
صفحتها اخلاصة على أحد مواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي.وعـلقت درة
قائلة :(الله يـرحمها� كم هو صعب
أن أصّدق أنّك لم تـعودي مـوجودة
بـيـننـا� أنا حـزيـنة من قـلـبي يا من
كـــنـــتـي من أحنّ وألــــطف وأطـــيب

ويـلهـمهم الـصّبـر والسـلوان). كـما
اكــدت الــراقـصــة وا�ــمـثــلــة فــيـفي
عـــبــــدو أنـــهــــا لم جتنِ أمــــوالـــهـــا
بسـهـولـة كـمـا يـعـتـقـد البـع�� بل
عانت كـثيـراً ومثلـها من زمـيالتها�
وذلك فـي مــقــابــلــة بــفــيــديــو قـد�
.الالفـت أن الـــفــيـــديـــو أثـــار جــدالً
واســـعـــاً فـي مـــصـــر� وحــــالـــة من
الـسـخــريـة� إذ إن مـعـظـم مـتـابـعي
عـبــدو وجـدوا كـالمـهــا بـعــيـداً عن
ا�ــنـطق� خـصـوصـاً في مـا يـتـعـلق
بـأجــور الـراقــصــات.وقـالت عــبـدو
خالل ا�قـابلة ( الـفلوس مبـتجيش
بـســهـولـة ال إحــنـا شـقــيـانـ� أوي
بــالـقــر�� ربـنــا يــبـتــلي أي واحـد
يـلوم عـليـنا� ومـا يوري حـد الشـقا
الــلـي أحــنــا شـــوفــنــاه). واشــارت
عـبــدة إلى أن الــله يـبــارك لــهـا في
مــالــهــا� بــســبب الــتــعب والــعــنـاء
لــلــحـصــول عـلــيــهـا� قــائــلـة ( مش
بـيـجي بـسـهـولة فـعال.. شـقـيـنـا �ا
ربـنـا يـبـاركـلــنـا ألنـنـا شـقـيـنـا).من
نــاحـــيـــة أخـــرى� نـــفت عـــبـــدو كل
الـشـائعـات حـول إمـتالكهـا لـلكـثـير
من األمـــوال� ووصـــفـت وضـــعـــهــا

با�ستور.

 مـنـكم من يــسـمع خـبــرا سـارا يـتـعــلق بـإجنـاز ألحـد
أوالده.رقم احلظ.9

qL(«

مـــنــكـم من يــحـــصل عـــلى مـــبــلـغ من ا�ــال مـن عــمل
إضافي.رقم احلظ .4

Ê«eO*«

 حاولوا تفـهم وجهة نظر أحبائـكم. بإمكانكم �ارسة
نشاطات فنية وأدبية.

—u¦�«

ضـعـوا سـلم أولـويـات لألعـمـال الضـروريـة والـعـاجـلة
.يوم السعد الثالثاء.

»dIF�«

تـشـعـرون بـأن احلظ يـحـالـفـكم. وبـإمـكـانـكم مـواجـهـة
مشاغلكم وإجناز قسم منها.

¡«“u'«

كـونـوا أكـثـر صـبـرا أثـنـاء تـصـريف أمـوركم. حـاولـوا
التقرب من األصدقاء.

”uI�«

انتبهـوا إلى صحتكم� تشعرون بالتعب يسيطر عليكم
نتيجة تراكم العمل.

ÊUÞd��«

 يــجب تــوخي احلــذر من مــؤامــرة حتــاك ضــدكم من
وراء الكواليس.

Íb'«

بـإمـكـانـكم الـتـعـامل مع أفـراد الـعـائـلـة الـذين �ـيـلون
للتعاون معكم.رقم احلظ.3

bÝô«

 يحصل لـديكم تغيير إيجابـي بعد مغيب الشمس.يزم
السعد االحد.

Ë«b�«

 في سـاعـة مــتـأخـرة من ا�ـسـاء تـعـثـرون عـلى غـرض
كان ضائعا.

¡«—cF�«

اسـتــغـلـوا الــوقت لـلــتـقــرب من األصـدقــاء�بـإمــكـانـكم
تمضية أوقات جميلة معهم.

 u(«
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اكـــــــتـب مـــــــرادفــــــات
لــلــكــلــمــات ا�ــذكـورة
ادنـاه أفقـيـا لـتـحصل
على الـكلـمة الضـائعة
في الـــعـــمــود الـــوسط

رأســــيـــــا: (�ــــثل ســــوري 7
حروف من مقطع�):
 1- ا�ركز الرئيسي
 2- رواية قصيرة

 3- من أحياء ومناطق دبي
 4- ناقلة بحرية

 5- التقى
 6- جواهر

 7- وحدة اطوال
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{ اســطــنــبـول  –وكـاالت - نــشــرت الــنــجــمـة
التـركـيـة بـيرجـوزار كـوريل مـقـطع فيـديـو أثـناء
جتولـها في أحـد األمـاكن العـامـة وهي تتـباهى
بــحــمــلــهــا في شـــهــرهــا الــســابع� وذلك عــبــر
صــفــحــتــهــا اخلــاصــة عــلى مــوقع الــتــواصل
اإلجتماعي.وقد تباهت كوريل بـحملها� مشيرة
إلى أن األطــفـال بــحــاجــة إلى الــهــواء الــنـقي�
ويـجب عــلى اجلــمـيع أخــذ احلـذر خــاصـة في
الـظــروف الـتي يــشــهـدهــا الـعــالم من أمـراض
وأوبـئـة.ولم تــخـفي كــوريل فـرحــتـهـا من خالل
إبــتــسـامــتــهــا الــتي لم تــفــارق وجــهــهــا أثــنـاء
تـنـزهــهـا.وقـد القى الــفـيـديــو إعـجـاب مــتـابـعي
كوريل� الـذي تـمـنوا لـهـا الـفرح والـسـعادة في
حـيــاتـهـا� وأن تــتـجــاوز هـذه ا�ـرحــلـة بــصـحـة
جيدة� هي وطفلـتها.وكشـفت كوريل سابقاً عن
جنس طـفـلـهـا الثـالث بـأنـهـا فـتاة. كـمـا نـشرت
عارضـة األزياء الـروسيـة فالـيـريا لـيبـوفتـسكي
صورة جمـعتـها بعـائلتـها� ا�ـكونة من  3أطفال
وزوجهـا� وذلك عـبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصـة على
موقع الـتواصل اإلجـتماعـي.الالفت أن فالـيريا
حتــدثت عن الــفــرق بـــ� األمــومــة الــتي كــانت

تطمح لتحقيقها� واألمومـة التي تعيشها فعلياً�
الفتـة خالل حـديثـهـا إلى أن ال شيء �ـكنه أن
يدمر اإلنـسان سـوى عدم تقـبله لـنفـسه.وعلقت
فــالـيــريــا قــائــلــة (االم الــتي أردت أن أكــونــهـا
هـادئـة� واثــقـة� ومـتــجـمــعـة� ال تـرفع صــوتـهـا�
تشـعر بـدفعـة غـريزة األمـومة الـفوريـة في ا�رة
األولى التي حتـمل فيـها أطـفالـها� دائـما لـديها
اإلجـابــات� ال تـخــطئ ابـداً� صــارمـة� تــسـاعـد
أطـفـالــهـا لـيــكـونــوا األفـضل).وأضـافت :(األم
التي أصبحت ضعيفـة� مذنبة� ال تملك دائمًا
اإلجـابــة ولــكــنـهــا تــشـعــر بــاألمـان عــنــدمـا
تـعــتـرف بـذلـك. ال تـعــرف دائـمًـا مــا يـجب
فــعــله ولــكــنــهــا تــبــذل قــصــارى جــهــدهـا
لإلرشــاد بــنــاءً عـلـى مــعـرفــتـي وخـبــرتي�
تتأمل جـروح طفـولتهـا من خالل أطفـالها
وتـخـصص الــوقت الـكــافي لـلــعـمل عـلى
نـفـسـهـا� تـأخـذ تـلـميـحـات مـن أطـفـالـها
حــول كــيــفـيــة تــربــيــتــهم عــلـى أسـاس
شخـصـياتـهم الـفـردية� تـتـقـبل حقـيـقة
أنـهـا ســوف تـمـارس اجلـنـس أحـيـانـاً

لكنها ال تدع ذلك يفسد الرحلة).

 درة زروق

سوسن شكري

بيرجوزار كوريل

≈�UI¡∫ ساجدة ا�وسوي تلقي قصيدة في األمسية
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200 �لس�  العراق 500 دينار� اليمن 30 رياالً� السعودية رياالن� الكويت 200 �لس� االمارات درهمان� عمان 150 بيزا� قطر 3 رياالت� البحرين 300 �لس� سوريا 15 لير�� االردن 
� تونس 400 ملي�� ا��ر� 3 دراه�� السودان 25 دينار� لبنان 1000 لير�� اجلزائر 30 دينار  مصر نصف �ني�� موريتانيا 100 روبية

جمـيع األحزاب العراقـية تدخل االنتـخابات بنفس
الشـعارات الـتي دخلت بـها في الـدورات السـابقة
او تـدور في فلـكهـا. بل انَّ الظـاهر هـو عدم وجود
شـعار واحـد سـابق او الحق� لم يسـتـهلـك كلـمات
الـقانـون والـعدالـة والد�ـقراطـيـة والبـناء واالعـمار
والــنـــازحـــ� والــشـــهـــداء والــرخـــاء والـــكــهـــربــاء
واخلـدمات الـصحـيـة وتوزيع الـثـروات. لكن هـناك
إضـافـات خـجـولـة تـخص مـطـالب ا�ـنـتـفضـ� في
تـــشـــرين� الـــذيـن كـــانت لـــهم مـــطـــالـب واضـــحــة
مشـروعـة يؤيـدها كلّ الـعراقـي� حـ� جتمـعوا في
سـاحـة الـتـحريـر ومـدن ا�ـنوب� غـيـر انّ ا�ـطالب
التي تطفو على سطح االولويات بعد ما جرى لهم
بـاتت الدعوة لكـشف قتلـة ا�تظـاهرين والبحث عن
حــقــوق الــضــحــايــا� وكــأنَّ مــا خــرجــوا ودفــعــوا
دماءهم ثمناً من أجله� قد حتقق وجتاوزه الزمن. 
االن� لــيس مــهــمــا ان يــكــون الــشــعــار قــد�ـاً أو
حـديـثاً� بـعـد ان فقـد الـعراقـيـون الـثقـة فـيمـا يـقال

ويرفع على ا�نابر السياسية. 
ونــــحن الــــيـــوم امــــام مـــأزق حــــقــــيـــقـي في هـــذه
االنتـخابات التي تكتـسي بطبقة ثـخينة من الوجوه
الـــقــد�ـــة والــكالم ا�ـــكــرور ا�ـــمل واالخـــفــاقــات
السابقة التي يراد جتميلها وإعادة تدويرها لتبدو
نـتاجـاً جديـدًا للـمـرحلـة. لكن في الـنهـاية ال يـوجد
بديـل للـوضع الـعراقي سـوى الـدوران في احللـقة
االنـتـخـابـيــة ا�ـفـرغـة من مـعـاني الـتـغـيـيـر والـبـنـاء
وا�نـتـا�� لـعقـد مـقـبل من الـزمن في األقل� مـهـما
كانت نسبة ا�شاركة في االقترا�� أو حل� تتغير
قواعـد اللعبة الـدولية التي يقع الـعراق في صلبها
الى درجــة انـه لم يــعــد هــنــاك أي مــعــنى لــلــكالم
الـرسـمي ا�ـعــاد في ا�ـنـاسـبـات والــقـمم الـكـبـيـرة
حـــول رفض أن تــكـــون أراضي الـــعــراق ســـاحــة

لصراعات اآلخرين. 
هـنـاك جـانب وهـمي أيضـاً في امـنـيات الـعـراقـي�
حـ� يتخـيلون ان هنـاك إمكانيـة لصعود مـجموعة
سيـاسيـة حتمل بـرامج للـتغـييـر النـهائي � ذلك ان
هكـذا بـرامج تـعـني الـتـقـاطع الـقـاتل مع أصـحاب
ذلك ا�ــشــرو� الــذي اليــزال الـــبــلــد مــرهــونــاً به�
كـسقف أعـلى ال يجوز جتـاوزه� والتغـيير ا�ـنشود
او ا�ـــوجــود في أحـالم الــعــراقـــيــ� لن يـــكــتب له

وجود في احلياة حتت ذلك السقف ا�قفل. 
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