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رحـبت شـخصـيات وقـوى سـياسـية
ــرجــعــيــة الــعــلــيــا بــتــوصــيــات ا
ودعــوتـهـا لـلــمـشـاركـة الــفـاعـلـة في
الحداث التـغيير اسـتحقاق تـشرين 
وابـعـاد االيـادي الـفـاسـدة عن ادارة
ــرجع الـسـيـد الــدولـة. ورد مـكـتب ا
عـلي السيـستاني عـلى سؤال بشأن
ـشـاركـة في ـرجـعـيــة من ا مــوقف ا
هـــذه االنــــتـــخـــابــــات بـــالـــقـــول ان
ـرجـعيـة الديـنيـة تـشجّع اجلـميع (ا
ـسـؤولة ـشـاركـة الواعـيـة وا عـلى ا
ـقبـلة فـإنـها وإن فـي االنتـخابـات ا
كـانت ال تخلـو من بعض النواقص
ولـكـنـهـا تـبـقى هي الـطـريق األسـلم
لـلعـبور بـالبـلد الى مـستقـبل يرجى
ــا مـضى وبـهـا أن يــكـون أفـضل 
يـتــفـادى خـطـر الـوقـوع في مـهـاوي
الــفـوضى واالنـســداد الـسـيـاسي.)
داعــيـا الـنــاخـبـ الى (اخــذ الـعِـبـر
ــاضــيـة والــدروس من الــتــجـارب ا
وان يـعـوا قـيمـة أصـواتـهم ودورها
ـــهم في رسـم مــســـتـــقــبـل الــبالد ا
ـهـمـة فــيـسـتـغــلـوا هـذه الـفــرصـة ا
إلحــداث تـغــيـيــر حـقــيـقي في ادارة
الــدولــة وإبــعـاد األيــادي الــفــاسـدة
وغـــيــر الــكـــفــوءة عن مـــفــاصـــلــهــا
كن إن تكاتف الـرئيسة وهـو أمر 
الــواعـون وشـاركـوا فـي الـتـصـويت
بـصورة فـاعلة وأحـسنوا االخـتيار
وبــــــــــــــخـالف ذلـك فــــــــــــــســـــــــــــوف
تـتـكـرراخفـاقـات اجملـالس النـيـابـية
نبثقة عنها الـسابقة واحلكومات ا
والت حــــ مــــنــــدم) مــــــؤكــــــدا ان
ـثـله قـبيل ـرجـعـيـة ما صـرّحت  (ا
ـاضــيـة من أنــهـا ال االنــتـخــابــات ا
تــــســــانـــد أيّ مــــرشح أو قــــائــــمـــة
انـتـخـابـيـة علـى االطالق وأن األمر
كـله مـتـروك لـقـنـاعـة الـنـاخـبـ وما
تـستـقر عـليه آراؤهم ولـكنـها تـؤكد
عـــلـــيـــهم بـــأن يـــدقّـــقــوا فـي سِـــيَــر
ـرشـح في دوائـرهم االنتـخابـية ا
وال يــنــتــخــبــوا مــنـهـم اال الـصــالح

الـــنـــزيـه احلـــريص عـــلى ســـيـــادة
الــعـراق وأمــنه وازدهـاره) مــحـذرا
من (تـمـك أشـخاص غـير أكـفاء أو
مــتــورطـ بــالــفـســاد أو أطــرافـاً ال
تــؤمن بــثــوابت الــشــعب أو تــعــمل
خـــارج إطـــار الــدســـتــور مـن شــغل
ـا في ذلك مـقـاعـد مـجـلس الـنواب 
من مــخـاطـر كـبـيـرة عــلى مـسـتـقـبل
الــعـراق)  مـشــددا عـلى (الـقــائـمـ
بـأمـر االنـتـخـابـات أن يـعـمـلوا عـلى
اجـرائهـا في أجواء مـطمئـنة بـعيدة
عن الـتـأثـيـرات اجلـانبـيـة لـلـمال او
الـسالح غير القانوني أو التدخالت
اخلــارجـيـة وأن يــراعـوا نـزاهــتـهـا
ويـحـافظـوا على أصـوات الـناخـب

فإنها أمانة في أعناقهم)
. واكــد رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صـالح ان التوجيـهات الصادرة عن
ــــرجع الــــســـيــــســـتــــاني بــــشـــأن ا
االنــتــخــابــات  هـــو مــوقف وطــني
حـريص وفي ظـرف دقـيق. وقال في
تـغريدة على تويتـر ان (التوجيهات
الــصـادرة عـن الـســيـســتـاني تــمـثل
مــوقـف وطــني حــريص وفي ظــرف
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ذاته الـسفـير الـفرنـسي لـدى بغداد
أريـك شــوفــالـــيــيه وفـي مــســتــهل
الـلقاء نقل شـوفالييه رسـالة خطّية
مـن مـاكــرون إلى صــالح تــضــمّـنت
شـكـره وتقـديـره حلفـاوة اسـتقـباله
خـالل زيــارتـه األخـــيــرة لـــعـــدد من
ـدن الـعراقـية وتـثـمّيـنه لـلجـهود ا
الـتي يـبـذلـهـا العـراق من أجل دعم
أمـــــنه واســـــتـــــقـــــراره الــــداخـــــلي
ومـساعـيه احلثـيثـة إلرساء السالم
ـنـطـقـة وتـخـفـيف تـوتـراتـها في ا
كـمـا أكـد فـيـهـا أن فـرنـسـا سـتـبـقى
شـريـكـاً أساسـيـاً لـلـعراق من خالل
ـــشــتــرك اقـــتــصــاديــاً الـــتــعــاون ا
وسـيـاسيـا). ونـقل صالح من خالل
الــســـفــيــر حتــيــاتـه إلى الــرئــيس
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نــاقش رئــيس اجلــمــهــوريــة بـرهم
صـــــالـح مع وفـــــد مـن مـــــطـــــارنــــة
ة وأساقفة الكنيسة الشرقية القد
فـي العالم  جـهود اعادة الـنازح
الى مــنـاطـقــهم. وقـال بـيــان تـلـقـته
(الـزمـان) امس ان (صالـح استـقبل
فـي قصر الـسالم وفدا من مـطارنة
وأســاقــفــة الــكــنــيــســة الــشــرقــيــة
ـطـران مـار ـة ضـم غـبـطـة ا الـقـد
يـعقـوب دانيال الـوكيل البـطريركي
ونـــيــافــة األســـقف مــار كـــوركــيس
رتسم حديثاً مار ونـيافة األسقف ا
شــمــعـون دانــيـال وقــدم الـتــهـاني
ـنـاسبـة رسـامته أسـقـفاً لـدانـيال 
على العراق ومعاونا بطريركياً في
كــــاتـــدرائـــيـــة مــــر الـــعـــذراء في
ـسحـي وأكّد صـالح ان (ا بـغـداد)
مـــكـــون أصـــيل في الـــبـــلــد ولـــهم
إســـهــامــات كــبـــيــرة في مـــخــتــلف
جـوانب احلياة إلى جـانب أقرانهم
ـكـونـات) مــشـدداً عـلى مـن بـاقي ا
(ضــرورة عــودة جـمــيع الــنــازحـ
ـسيحـي إلى مناطـقهم وضمان ا
مـشـاركـتهم في احلـيـاة الـسيـاسـية
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة). من
جـانبه قدّم دانـيال (شكـره وتقديره
لــرئــيس اجلــمـهــوريــة ومـتــابــعـته
ـسيـحـي في ـسـتـمرة لـشـؤون ا ا
الـــبـالد). وتـــلـــقـى صـــالح رســـالـــة
خـــطّـــيــة مـن نــظـــيـــره الـــفــرنـــسي
ـــانــويل مـــاكــرون. وذكـــر بــيــان إ
امـس ان (صالح الـتقـى في القـصر
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مـن انــــخــــفــــاض األســــعـــــار الــــنــــفط
ـصـدر ـيــا.وارتـفع خـام الــبـصــرة ا عــا
آلسـيـا اربـعة سـنـتـات وبنـسـبـة تغـيـير
ـئـة لـيـصل الى 77.78 بـلـغت  0.05بــا
دوالرا فـيما سجل خام الـبصرة الثقيل
ــقــدار  1.94دوالرا او مــا ارتـــفــاعـــا 
ـئـة لـيـصل الى 74.29 يـعـادل 2.68بـا
دوالرا لـــلـــبــرمـــيل.وتـــراوحت أســـعــار
خــامــات مــنــظــمــة اوبك بــ االرتــفـاع
واالنـخفـاض حيث سجل اخلـام العربي
الـــســــعـــودي اخلـــفـــيف  79.36دوالراً
لـلـبرمـيل بـينـما بـلغ سـعر مـزيج إيران
الـثقيل  73.50دوالراً ومـربان اإلماراتي
 78.29دوالراً وســــهــــران اجلــــزائـــري
 78.28دوالرا فـي حـــ ســـجل بـــوني
اخلــفــيـف الــنــيــجــيـري  77.53دوالراً
وجــــــيـــــراســـــول االنــــــغـــــولي 78.36
دوالراً.وأعـلن نائب وزيـر النـفط لشؤون
الــغــاز اإليـرانـي مـجــيــد جـنــكي خالل

اسـتقباله مسـؤول في وزارة الكهرباء
الـعــراقـيـة عن اسـتـعـداد بالده لـتـمـديـد
عـقـد تـصـديـر الـغـاز إلى الـعـراق. وقـال
بـــــــيــــــان امـس ان (جـــــــنــــــكـي أوضح
لـلـمسـؤول الـعراقـي أن عالقـة إيران
مع الـعـراق سـتـراتـيجـيـة بـغض الـنـظر
عـن الـتــعــاون االقـتــصـادي وتــربـطــنـا
عالقـات ثـقافـية وديـنيـة عمـيقـة وبالـغة
األهـمـية فـكلـمـا زاد التـعاون في مـجال
الــطــاقــة كــانت هــذه الـعـالقـات أعــمق
وأكـثر مـوضوعـية) مـؤكـدا ان (اجلانب
الــعـراقي مــطـالب بــااللـتــزام بـالــعـقـود
اضـية) وتـابع احلـالـية واالتـفاقـيـات ا
ان (وزيــر الـنـفط اإليـراني جـواد أوجي
قـترحـات اجلديدة مـستـعد لـلنظـر في ا
الـتي تـقـدمـهـا وزارة الـكـهربـاء من أجل
تـمديـد عقـد تصديـر الغـاز إلى العراق)
ولـفت الـى ان (الـوزير االيـراني اكـد في
لــقـاء مـع وزيـر الــكـهــربـاء الــعـراقي إن

ـفاوضات مع مخـتلف األطراف لزيادة ا
صــادرات الــغــاز وجتـارته هـي من بـ

أولويات احلكومة اإليرانية اجلديدة). 
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أصــــدرت وزارة الــــصـــحــــة االوامـــر
اخلــاصـة بـتـعــيـ خـريــجي كـلـيـات
ا ومـعـاهـد واعـداديـات الـتـمـريض 
فـيهم خريـجي اقليم كـردستان. وذكر
بـيان للوزارة تلقت (الزمان) امس ان
(الــوزارة أصــدرت االوامـر الــوزاريـة
اخلــاصـة بـتـعــيـ خـريــجي كـلـيـات
ومـــعــاهــد واعـــداديــات الـــتــمــريض
الــتـابــعـة لــلـمــركـز واالقـلــيم  لــلـعـام
الـــدراسي 2018- 2019وخـــريـــجي
كـــلــيـــات ومــعــاهـــد الــتـــمــريض في
كــردســتـان لــلـعــام الـدراسي 2019-
ـــوزعـــ حــسب الـــدوائــر  2020وا

ــؤشــرة ازاء كـل مــنــهم في الــرابط ا
عـــلـى مــوقـع الـــوزارة). فـــيـــمـــا أكــد
مـــــجــــلس اخلـــــدمــــة االحتــــادي أن
اسـتـمارة تـوظيف الـكـليـات السـاندة
تــسـيــر بـشــكل انــسـيــابي ودون أيـة
مــعــوقــات. وقــال اجملــلس فـي بــيـان
تـــلــقــته (الـــزمــان) امس  إن (رئــيس
مـحـمود الـتـمـيمي الـتـقى معـتـصمي
الــعـلــومـيــ في مـكــان اعـتـصــامـهم
بـبـغـداد لـتـطمـيـنـهم بـشـان اجراءات
اسـتـمـارة الـتـوظـيف اخلـاصـة بهم)
مــؤكــدا (ســيــر اجــراءات اســتــمــارة
الـتـوظـيف بـشـكل انـسـيـابي دون اي
مــعــوقـات ودون اي تــدخل بــشـري)
مــــشـــيــــرا الى (امـــكــــانـــيــــة ســـحب

االســـتــمـــارة من الـــتــدقـــيق واعــادة
فـتـحـها من اجل الـتـعـديل علـيـها من
رة ـتقـدم وهـذه العـمـليـة تـتم  قـبل ا
ــثــلي واحــدة) ودعـــا الــتــمــيـــمي 
االعـتـصـام إلى (رفع اخلـيم والـعودة
ــارســة حـيــاتـهم الــطـبــيـعــيـة الى 
قبول على وانـتظار اعالن اسماء ا
). فيـما رصدت الصحة امس الـتعي
 2254 اصـابـة وشـفاء  3389 حـالـة

وبواقع  34 وفاة جديدة.
وقـف الـوبائـي اليـومي   واوضـح ا
الـذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس ان
(عـدد الــفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي
اجــرتـهــا الـوزارة لــعـيــنـات مـشــتـبه
اصـابتها بـالفايروس بـلغت اكثر من

 17الــــفــــا  حــــيـث  رصـــد 2254
اصـــــابــــة بــــكـــــورونــــا فـي عــــمــــوم
احملافظات) واضاف ان (الشفاء بلغ
 3389حـــــالــــة وبـــــواقع  34 وفـــــاة

جديدة). 
واشــــار الى ان (اكـــثـــر من  29 الف
ضاد شـخص تلقى جـرعات اللـقاح ا
ـنتـشـرة ببـغداد في مـراكـز الوزارة ا

واحملافظات).
 في تــطـور اعـلـنت ســلـطـة الـطـيـران
ـدني التـابعة لـوزارة النـقل التريث ا
بـاعــتـمـاد شـهـادة الـتـلـقـيح الـدولـيـة
ــلـسـافـرين الـعــراقـيـ  واالعـتـمـاد
عــلى فــحص بي سـي ار قـبل 72 من

غادرة والقدوم. موعد ا
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ــــشــــاركـــــة الــــواســــعــــة وحُــــسن ا
االخــتـيـار). ورحــبت حـركــة الـوفـاء
الــعـراقـيـة بــرئـاسـة الــنـائب عـدنـان
ـرجعـية  ـضامـ بيـان ا الـزرفي 
ا تـضمنه مـن افكار ودعوات نـظرا 
تــنــســجم مـع تــوجــهــات احلــركـة 
والسـيـمـا في مـا يـتـعـلق  بـالـتـأكـيد
عـلى النـاخب بـأن يدقّقـوا في سِيَر
ـرشح في دوائرهم االنتخابية  ا
وال يــنــتـخــبـوا مــنــهم اال احلـريص
عـــــلى ســـــيـــــادة الـــــعــــراق وأمـــــنه

وازدهاره  األمر الذي يتفق). 
وبـحث رئـيـس حتـالف قـوى ألـدولة
الـوطــنـيـة عـمـار احلـكـيم مع رئـيس

مــجــلس الــنــواب األســتــاذ مــحــمـد
ــشــهــدين احلــلــبــوسي تــطــورات ا
الـسـيـاسي واألمنـي و اإلستـحـقاق
ــرتــقـب. وقــال بــيـان اإلنــتــخــابي ا
امـس ان (اجلــانــبــ اكــدا أهــمــيــة
شاركـة الفـاعلة في الـتثـقيف عـلى ا
اإلنـتـخـابات) داعـ الى (التـنافس
عــلى أسـاس الـبــرامج اإلنـتــخـابـيـة
بعيدا عن أي مؤثرات من شأنها أن
ــرشح).في تـــهــدد أمن الــنـــاخب وا
ـــفــوضـــيــة غـــضــون ذلك  أكـــدت ا
ـستقـلة لالنـتخـابات  عدم الـعلـيا ا
تــــمــــديـــد ســــاعــــات االقـــتــــراع في
الـــتـــصـــويت الـــعــام واخلـــاص في

ـبـكـر. وقـال عـضو إعالم االقـتـراع ا
ـفوضـية عـماد جـميل في تـصريح ا
امـس انه (ال تـــــوجـــــد أي فـــــرصــــة
لـلـتـصويت بـعـد الـساعـة الـسـادسة
مـــســاءً الن األجــهــزة تـــغــلق بــهــذا
ـكن التـصـويت بـعد الـتـوقـيت وال 
االنــتـهــاء أبـداً) داعــيـاً (الـنـاخـبـ
كـافـة الى مـراجـعـة مـراكـز االقـتـراع
والتصويت قبل هذا الوقت) مؤكدا
ـفوضيـة بصرف مـكافأة (مـباشرة ا
تــســلم الــبــطــاقـات الــبــايــومــتــريـة
وصــرفــهـا عــلى شــكل كــارت شـحن
كن صرفه من أي لـهاتـفه النقـال و

منفذ). 

مــاكــرون مــؤكــداً (تــطــلـع الــعـراق
لـتعزيز وتـطوير العالقات الـثنائية
ــزيـد من وســبل تـعــزيـزهــا نـحـو ا
ـا ـشــتــرك  الــتــعـاون الــثــنــائي ا
ـشتركة لـلشعب صالح ا يـخدم ا

والـــعــمل عـــلى إرســـاء الــسالم في
ـنطقة) مـشيرا الى ان (الـسياسة ا
ـتـوازنة لـلـعراق مـبنـيـة على دعم ا
أمــنه واسـتــقـراره وإعــادة الـعـراق
لــــــدوره احملـــــــوري الــــــفــــــاعـل في
نطقة) وتابع  ان (العراق يتطلع ا
إلى الـتـعـاون فـي قـضـايـا مـكـافـحة
اإلرهــاب والـــتــعــاون االقــتــصــادي
والــتــجـــاري والــعــمل الــوثــيق في
مــجـال حـمــايـة الـبــيـئـة ومــعـاجلـة

ناخي).  اآلثار الكبيرة للتغير ا

ة UI¡∫ صالح خالل لقائه وفدا من أساقفة الكنيسة الشرقية القد
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اكــدت وزارة الــتــربــيــة ان نــتــائج
الـصف الـسادس االعـدادي سيـعلن
.وقال ـقبـل عـنهـا خالل اليـوم ا
ـــتــحـــدث بـــاسم الــوزارة حـــيــدر ا
فــاروق فـي تــصــريح امس انه (من
اجل تـــســـهــيـل عــمـــلــيـــة حتـــمــيل
الـــنــتـــائج ســيـــتم نـــشــرهـــا عــلى
مـنصات عدة  بـاالضافة الى موقع
الــوزارة لـتـسـهـيل عــمـلـيـة حتـمـيل
الـنـتـائج الطـلـبة) واضـاف انه (اك
يتم حتديد موعد لبدء الدوام للعام
الـدراسـي اجلديـد وسـيـتـم حتـديد

ــوعـد بــعـد االنـتــهـاء من االلــيـة وا
الــدور الـثـاني لـلـطـلـبـة) وتـابع ان
(الـوزارة مـتـجهـة ألن يـكـون الدوام
حـضـوريـا) ومــضى الى الـقـول ان
(هــذا الـقـرار يـجب ان تـشـتـرك فـيه
الـلـجنـة الـعلـيـا للـصحـة والـسالمة
الــوطــنــيــة من جــائــحــة كــورونـا)
مـؤكـدا ان (الـوزارة تـأمـل ان يـكون
ـــدارس بـــالـــنـــســـبــة الـــدوام فـي ا

لـلـطالب حـضـوريـاً لـكـي يـسـتـفـيد
واد الدراسية الـطلبة ويعوضون ا
ـاضيـة بـشكل جـيـد لكن لالعـوام ا
حـتيـاالن لم تعـلن االليـة وان هناك
مـناقـشات مـستـفيـضة بـهذا الـشأن
ـديـريــات الـعـامـة فـي الـوزارة مع ا
لـلـتـربـيـة). بـدورهـا  أعـلـنت وزارة
االتــصـــاالت عن خــطــتـــهــا لــلــعــام

الدراسي اجلديد. 
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بـحث وزيـر النـفط احـسان عـبد اجلـبار
اسماعيل مع السفير التركي لدى بغداد
عــلي رضــا كــونـاي تــعــزيـز الــتــعـاون
ورغـبة الـثـنـائي بـ البـلـدين اجلـارين 
ـشاريع الـشـركات الـتـركـية في تـنـفيـذ ا
واالسـتثمار في قطاع الطاقة.وذكر بيان
لـــلـــوزارة تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
ـشـترك في (اجلـانـب بـحـثا الـتـعاون ا
إعـادة تأهيل اخلط الستـراتيجي الناقل
لـلنـفط اخلام ب الـبلدين والـعمل على
تـعزيز فرص استثمار الشركات التركية
في الــعــراق بـاالضــافــة الى مــنـاقــشـة
مــشـروع الـربط اخلـاص بـخـدمـات نـقل
الـبضـائع من اجلنوب الـى الشمـال عبر
ــشـروع مع مــيــنــاء الــفـاو  وتــكــامل ا
طـاقـات التـصريـف للـموانئ اخلـلـيجـية
وأهـمية خـلق مسار آمن خلـدمات النقل

الـــبــري والــســكك احلـــديــد فــضالً عن
امـكـانيـة دور الـعراق في نـقل الـغاز من
اخلـــلـــيج الى تـــركــيـــا وأوربــا) واكـــد
اســمــاعــيل ان (الـعــراق يــحــرص عـلى
ـنـاسـبة تـوفـيـر الـبيـئـة االسـتـثـماريـة ا
ــيــة) مـــشــيــرا الى لـــلــشــركــات الـــعــا
ـتـمــيـزة بـ (الــعالقـات الـتــاريـخـيــة ا
بـــغــداد وانـــقــرة) ولـــفت الـى (حــرص
الــعـراق عـلى اســتـمـرارهـا وتــعـزيـزهـا
شـتركـة للـبلدين صـالح ا ـا يخـدم ا و
). من جـانبه  اعـرب كـوناي الـصـديقـ
عـن (رغـبــة حــكـومــة بالده في تــطــويـر
الـعالقات الثـنائيـة في جميع اجملاالت 
والسـيمـا قطـاع النـفط والطـاقة ورغـبة
الـشـركـات التـركـيـة في العـمل بـالـعراق
وتـعزيـز وتطويـر الفـرص االستثـمارية
والــعـمـل عـلى تــوسـيع آفــاق الـتــعـاون
ـشترك مع العـراق). وسجل سعر خام ا
الـبصرة اخلفـيف ارتفاعا طـفيفا برغم
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دقـيق  حلـمـايـة الـوطن واالنـتـصار
ـــشـــاركــة لـــلـــمـــواطـن بـــضـــرورة ا
الـواسـعـة  مـن اجل اصالح مـكامن
اخلـــــلل فـي مـــــنـــــظــــومـــــة احلـــــكم
نشود). واالنـطالق نحو االصـالح ا
مـن جــانـــبه  قـــال رئـــيـس الــوزراء
مـــصــطـــفى الـــكــاظـــمي (تــلـــقــيـــنــا
ـسؤولية كبيرة بـيان السيستاني
ــضــامــيــنه بــشــان االنــتــخــابــات 
الــوطـنــيـة واإلنــسـانــيـة الــعـالــيـة)
مــؤكـدا (الـتــزام مـؤسـســات الـدولـة
بـحماية العملية االنتخابية وندعو
ــرشـحـ إلى االلــتـزام بـالــقـانـون ا
والــــضــــوابط والــــنــــاخــــبــــ إلى

احسان عبد اجلبار اسماعيل
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واثــنـى زوار قـادمــون مـن مــحــافــظـات
عــديـدة عـلى اجلــهـد االمـني واخلـدمي
والـــصــحي  ,وكـــذلك جـــهــد اصـــحــاب
ــا قـــدمــوه من خـــدمــة خالل ـــواكب  ا
الــــزيــــارة. ووفـــرة دائــــرة الــــنــــقل في
احملافظة باصات لنقل الزوار من والى

مرأب احملافظات . 
ــــوســــوي لـ ـــــديــــر صــــادق ا وقــــال ا
(الــزمـان) امس انه ( تـأمـ بـاصـات
ســـعــة 24 راكـــبــا لــنــقـل الــزوار حــتى
ســاعــات مـتــأخــرة بــعـد انــتــهـاء ذروة

ناسبة).  ا
كــمـا تــمــكـنت الــعــتـبــتـ الــعــبـاســيـة
قـدست من توفير 600 واحلـسينية ا
باص في نقل الزائرين. واكد مدير عام
وسوي دائـرة صحة احملافظة صباح ا
فـي بــيــان تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
(اجلـهد الطبي وفر العالجات للزائرين
ـنتشرة ـرضى عبر الـفرق الصـحية ا ا
عـلى الطريق وكذلك الـشوارع الرئيسة

باحملافظة). 
واشــار مــديــر مــاء احملــافــظــة مــحــمـد
الـــنـــصــراوي الـى ان (الــدائـــرة وفــرت
احـتـيـاجات الـزائـرين من ميـاه الـشرب
عـبــر الـعـجالت احلـوضـيـة الـتي جـرى
تــوزيــعــهــا عــلى مــحــاور احملــافــظـة ,
واكـب اخلدمـية وكـذلك تـأم حـاجـة ا
ــنـــتــشــرة عــلى الـــطــرق اخلــارجــيــة ا

ة).  دينة القد ومراكز ا
من جانبه  ,قال مدير مجاري احملافظة
عـامر عـبيد انه ( مـعاجلـة انسدادات

الـشبكات نتيجـة مخلفات الطبخ خالل
الزيارة  ,وكـان جلهد مالكـات الصيانة
ـدريـرة االثـر الـكـبـيـر في مـعـاجلة في ا

شكالت).  هذه ا
WODH½  U−²M

نـتجات النـفطية فـيما  ,اوضح مـدير ا
بـاحملافظة حس اخلرسان لـ (الزمان)
ـــشــتـــقــات امـس ان (الــوزارة امـــنت ا

الــــــنـــــفــــــطـــــيـــــة
الصــــــــــــحــــــــــــاب
ـــــــا ــــــــواكـب  ا
يـغـطي حـاجـتـهم
الـــــفــــعـــــلــــيــــة ).
واضـاف ان (هـذا
اجلهد معمول به
فـي كل زيــــارة او
مـنـاسـبة ديـنـية ,
كـمـا جـرى تـأم
وســــــــائط نــــــــقل
لـلزوار مجانا من
مــــنــــطـــقــــة بـــاب
طـــــويـــــريـج  الى
سـاحة مـرآب نقل
الــــــــــــــــــزوار الـى
احملـــــافـــــظــــات).
واعـلـنـت مـديـرية
ـــدني الـــدفـــاع ا
إنـــقـــاذ  13زائـــر
سـتة منـهم كانوا
ــاء بـــعــد حتـت ا
ســـــقــــوط بــــاص

امــام الـزوار لــلـعـودة الـى مـنـاطــفـهم).
واعـلنت قيادة عمـليات الفرات االوسط
عـن جنـاح اخلــطــة االمــنــيــة اخلــاصـة
بـزيــارة اربـعـيـنـيـة االمـام احلـسـ بن
عــلي عـلــيـهــمـا الـسالم ,دون خــروقـات

امنية. 
WOM « WDš

وقال قائد العمليات الفريق الركن علي
الـــهـــاشــمـي خالل مـــؤتــمـــر حـــضــرته
(الـــزمــان) امس ان (اخلــطـــة االمــنــيــة
ـقـاييـس الفـنـية , كـانت نـاجـحة بـكل ا
ناسبة ومنها حـيث توافرت الظروف ا
االدارة الـتـنـظـيـمـيـة وتـعـاون الزائـرين

ساكة لالرض). مع القوات ا
مــؤكــدا ان (اخلـطــة كـانت مــرنـة وذات
انــسـيــابـيــة عـالــيـة وهـي تـخــتـلف عن
ــاضــيـة  ,كــونــهـا خــطط الــســنــوات ا
سـهـلت حركـة تنـقل الـزائرين من مـكان
الخـــر وبـــدون ايـــة قـــطـــوعـــات ســـوى
مـسـافات قـليـلة) ,مـضيـفا انـه ( نشر
اكـــثــر من 30 الـف عــنـــصــر امـــني من
اجلـــيـش والـــشـــرطـــة وعـــلى مـــحـــاور
احملـــافــظـــة الــثالثــة  ,بـــاالضــافــة الى
مشاركة اكثر من تسعة االف مقاتل في
احلـشـد ووثـالثة االف و400 مـتـطـوع,

بهدف حماية الزائرين).
واشـار الى ان (اخلـطـة اسـنـدت بـجـهد
استخباري والقيام بعمليات استباقية
ومــسح جـوي من قـبل طـيـران اجلـيش

ــنـاطق الــصـحــراويـة  ,كــمـا  عــلى ا
تـأمـ البـساتـ والطـرق الـنسـيمـية).
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داخل نــهـر احلـســيـنـيــة نـتـيــجـة عـطل
ديـرية مـيـكانـيكي في كـربالء.وذكـرت ا
فـي بيان تلقـته (الزمان) امس ان (فرق
االنــقــاذ ســارعـت بــعــد ســقــوط وغـرق
بــاص داخل مــيــاه نــهــر احلــســيــنــيـة
نــتـيـجــة عـطل مــيـكـانــيـكي في دواسـة
الوقود  ,ويحمل ثالثة عشر زائر منهم

اء). ستة اشخاص كانوا حتت ا
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يــعـد مـلف مــخـيــمـات الــنـازحـ من
ابرز االستثـمارات التي يطـمح اليها
ــرشــحــون في االنــتــخــابــات الــتي ا
ســتــجــري في الــعــاشــر من تــشــرين
قبل  ,حيث يتسابق اجلميع االول ا
للظـفر بأصـوات هذه الشـريحة التي

تعاني االهمال منذ اعوام عديدة .
 وبـحــسب مـراقـبـ فــأن (مـخـيـمـات
دة إقباالً النزوح تـشهد خالل هـذه ا
ـــــرشــــحــــ مــــتـــــزايــــداً من قـــــبل ا
لالنتخابات  ,بهدف كسب االصوات
مقابل وعـود بارجـاع هذه االسر الى

دن احملررة). مناطقهم في ا
مؤكـيدن ان (هـناك محـاوالت من قبل
رشح للهيمنة على أماكن بعض ا
اخمليمـات ومنع آخـرين من الوصول
إلـيـهـا ,إذ حتـولت هــذه االمـاكن إلى
مــقـاطــعـات انـتــخـابــيـة وتــشـهـد في
ـارسـات وضـغوط بـعض االحـيـان 
عــلـى الــنــازحــ مـن أجل انــتــخــاب

قوائم معينة).
فوضـية العـليا راقبون  ,ا وطالب ا
تحدة ستقلة لالنـتخابات واال ا ا
وبـعـثــة االحتـاد االوربي في الـعـراق
الى (تـعــزيـز هـذه االمــاكن بـحـضـور
ــراقــبــ الـــدولــيــ من واسع مـن ا
اجل مـــــــنع الـــــــتالعـب بــــــاصــــــوات
النـاخبـ واحلفاظ عـلى ارادتهم في
ـثـلهم فـي االنتـخـابات اخـتيـار من 
ـــقـــبـــلـــة). بـــدوره ,أكـــد اخلـــبـــيـــر ا
الـــقــــانـــوني طـــارق حـــرب ,ان قــرار
ـرشح عن ــفـوضـيــة بـاســتـبـعــاد ا ا
صالح الدين شـعالن الكـر جاء بال
حـكم قــانـوني يـســتـنـد الـيه ,وعـلـيه

عالمات استفهام.
وقال حـرب في بـيان تـلـقته (الـزمان)

االنــتــخــابــات.وقــال عــضــو الـفــريق
االعالمي للمفوضـية عماد جميل في
تـــــصـــــريـح امس (جـــــمـــــيع االدوات
واالمور اللـوجسـتية جـاهزة في يوم
التـصـويت اخلاص) ,مشـيرا الى ان
(افــراد الــقــوات االمــنــيــة تــســلــمــوا
بطـاقاتـهم البايـومتـرية وان خـمسة
ئة منـهم فقط لم يتسـلموها حتى با
االن) ,مـؤكــدا ان (ايـام االنــتـخــابـات

ستصادف عطلة رسمية). 
ـــفـــوضـــيــة ,فـــأن عــدد وبـــحـــسـب ا
ستـلمة البطـاقات االنـتخابـية غيـر ا
هي مـــلــيـــونــ و663 الـــفـــاً و675

بطاقة.
بــــــدوره قــــــال مــــــديــــــر االجـــــراءات
فوضية داود سلمان والتدريب في ا
خـــــضــــيـــــر فـي تـــــصـــــريح امس ان
(التـصـويت العـام بـيوم االقـتراع في
ــقـبل  الــعـاشــر من تــشــرين االول ا
سيـعتمـد على الـبطـاقة البـايومـترية
والـبطـاقـة الـقـصـيرة) ,ولفت الى ان
(الـــنـــاخب الــذي ال يـــحـــمل بــطـــاقــة
بــايـومـتــريـة أو بــطـاقـة إلــكـتــرونـيـة
قصـيرة األمـد لن يـحق له التـصويت
ــوجب قـانــون االنـتــخـابـات وذلك 
الـذي نص عـلى أن يـكـون االنـتـخـاب

والتصويت وفقًا لبطاقة الناخب).
وتـابع انه (علـى النـاخب اصـطـحاب
ـستـمـسـكات الـرسـمـيـة معه إحـدى ا
مـثل اجلنـسـية أو شـهـادة اجلنـسـية
ــوحــدة), أو الــبــطــاقــة الــوطــنــيــة ا
واوضح خضيـر ان (التصـويت يبدأ
في الــســـاعــة الـــســابـــعــة صـــبــاحــاً
وينتهي الساعة السادسة مساء وال
يـــوجــد أي تــمــديـــد ألن الــتــصــويت
االلـكـتـروني يـكـون من خالل بـرمـجة
األجـهـزة عـلى وقت مـحـدد حـيث إن
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ن يـخالـفه في الرأي ويـسارع الى اعـتباره اذا كان الـبعض مـنا يـضيق ذرعاً 
خـصـمـاً  وكل ذلك من ضـيق االفق وانـعـدام الـقـدرة عـلى اسـتـيـعـاب اآلخرين 
ـتـلك الـقدرة والـسـيطـرة عـلى نـفسه ومـشـاعره دون ان يـتـسرب فـانّ هـناك من 
طلوب اليـها أيُّ لونٍ من التشـنج والضيق حتى اذا احتـدم اخلالف وهذا هو ا

من كل منصف حريص على التوازن واالعتدال .
من الـطــبـيـعي أنْ يـحـصل اخلـالف في الـرأي بـ الـنـاس فــلـيس ذلك بـغـريب 
وهذا مـا يجـب ان يكـون واضحـاً لـلجـمـيع  وعلـيك أنْ تـوّطن نفـسك عـلى حتمّل

ما يُبديه صاحب اآلخر برحابة صدر .. 
كما أبديتَ رأيَك له 

واألراء كما يقال حرّة 
حيث يـتم التـداول واحلوار والنـقاش بعـيداً عن االكراه او اخلـوف من تبني رأي
معـ ولن يكون ذلك في ظل حـكم استبـدادي يتسـلط فيه احلاكـم الطاغي الذي
ال يسـمح ألحد ان يغايره في قـول أو فعل كما كان عـليه احلال في العراق أيام

قبور ..!! ( القائد الضرورة ) ا
ورحم الله شوقي اذ يقول :

واختالفُ الرأيِ ال يُفسدُ للود قضية .
-3- 

جاء في التاريخ 
انّ حا األصم  –وهو من مشاهير رجال الزهد والورع  –سُئل :

ــاذا اســتـــطــعت ان تـــصل الى مــا وصـــلتَ الــيه مـن الــقــدرة عــلـى الــفــوز في
ناظرات واحلوارات ? ا

فقال :
معي ثالث خصال بهن أنتصر 

فقيل له :
وما هي هذه اخلصال ?

قال :
أفرحُ اذا أصاب خصمي 

وأحزنُ له اذا أخطأ 
واحفظ نفسي ال تتجاهل عليه "

ـثـالـيـة الــتي قـد ال يـقـوى عـلـيـهـا االّ ومـا ذكـره حـا األسم يـعـتـبــر ضـربـا من ا
األقلون ..!!

ا ندعـو الى ترويض النفس عـلى مواجهة وقف  وا ثاليـة في ا وال ندعـو الى ا
اآلراء االخرى بـصـدر رحيب وأفق واسع حـتى مع بـقاء اآلخـر متـمـسكـا برأيه 

ناقشة .. رغم سطوع البرهان الذي تأتي به واألدلة التي توردها في ا
لك أنْ حتتفظ برأيك من دون تغيير 
وعليك أنْ تقبل ذلك من اآلخرين  

وبهذا تزول االحتقانات .
-4-

وحا األصم هو من رجال األخالق العالية .
وسـبب تـلـقـيه بـاألصم أنْ جـاءته امـرأة تسـأله عـن مسـألـة فـاتـفق أنْ خـرج مـنـها

: صوت فخجلت فقال لها حا
ارفعي صوتك  

رأة وقالت : وتظاهر بأنه أصم رفعاً للحرج عنها وبهذا أدخل السرور على ا
انه لم يسمع الصوت 

فغلب عليه اسم الصمم 
راجع ترجمته في تاريخ بغداد 
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بـاشـرت مديـريـة بلـديـة كربالء  ,حـمـلة
واســعـة لــتـنـظــيف الـشــوارع والـطـرق
ـدينة بـعد انتـهاء مراسم ـؤدية الى ا ا
الـزيارة االربعـينية  ,فـيما اشاد الزوار
بـجـهود اخلـدمـة التى قـدمـها اصـحاب
ــــدة الــــتـي ســــبــــقت ــــواكـب خالل ا ا

ناسبة.  ا
ــديـريـة مــحـمـد وقــال مـسـؤول اعالم ا
ــوسـوي لـ (الـزمـان) امس ان (بـلـديـة ا
كـربالء نـظمت حـملـة واسـعة لـتنـظيف
ـشاركة ـدينة من مخـلفات الزيارة  , ا
 700عــامل نــظــافــة واجلـهــد االلي من
ســاحـبــات وشـفالت  ,لــرفع اخملــلـفـات
ونـقـلـهـا الى مـواقع الـطـمـر الـصـحي ,
حـيث  رفع اكثر مـن خمسة االف طن
مـن اخملـــلــــفـــات  ,وال زالـت احلـــمــــلـــة

مستمرة).
مــشــيـرا الى ان (الــشــوارع الـداخــلــيـة
لـلمـدينة ,سـيتم غـسلـها من اجل اعادة
ــظــهــر الالئق لــلـمــديــنـة) ,وتــابع ان ا
(احلـمـلـة اخلدمـيـة قـد تسـتـغـرق ثالثة
ايـــام من اجـل اجنـــاز جـــمــيـع اعـــمــال

التنظيف). 
وقـررت احملافـظة تعـطيل الـدوام اليوم

اخلميس . 
وقــال احملــافظ نــصــيف اخلـطــابي في
تــصـريح امس انه ( تــعـطـيل الـدوام
امـس االربعاء اليـوم اخلميس  ,لـلقيام
بـحـملـة تنـظيـف واسعـة تشـمل مداخل
ــديـنــة ومـخــارجـهـا  ,وفــسح اجملـال ا
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امس ان (قرار اسـتـبعـاد الكـر جاء
بال حكم قانوني يستند اليه كما ورد
ـــــفـــــوضـــــ في قــــــرار مـــــجـــــلـس ا
باالستبعاد ,اذ جاء القرار خالياً من
ذكـر اي نـص قـانـوني يــعـتـمــد عـلـيه
بــاالسـتــبــعـاد). وأضــاف ان (قــانـون
مفـوضيـة االنـتخـابات رقم 31 لسـنة
2019 وقــانـون االنــتــخــابـات رقم 9
ــفـوضــيـة لـســنـة 2020 لم يــخـول ا
ومــجــلــســهــا صـالحــيــة اســتــبــعــاد
رشـح ,بـاسـتـثـنـاء حـاالت رفض ا
من لم تـتــوفـر فـيه شــروط الـتـرشـيح
ــوجب قـانــون انـتــخـابـات ــقـررة  ا
مـــجــلـس الــنــواب وهـي اجلــنـــســيــة
ـسـاءلـة واجلـرائم اخملـلة والـعـمر وا

بالشرف وغيرها).
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ــنــحــا مـــؤكــدا ان (الــقــانــونـــ لم 
رشح فوضية صالحيـة استبعاد ا ا
حتى ولو ارتكب اجلرائم االنـتخابية
الـــواردة فـي قـــانـــون االنـــتـــخـــابــات
مجتمعة ,وال قيمة قـانونيه للـميثاق
نح االنتـخابي لعـدم صدور قـانون 
يثاق القوة االنتخابية) ,ولفت هذا ا
ـفوضـية الى انه (كنت اتـمـنى على ا
رشح وسمـاع اقواله قبل استدعـاء ا
اصـــدار قـــرار اســتـــبـــعــاده  ,نـــظــرا
ـيـثاق خلـطورة الـقـرار وآثاره عـلى ا
االنـتـخـابي ,وفي جـمـيع االحـوال لم
ـــفــــوضــــيـــة يــــتــــطـــرق قــــانــــونــــا ا
ـرشح واالنـتـخـابـات الى اسـتـبـعاد ا
بـــــعــــد تـــــوفــــر شـــــرًط الــــتـــــرشــــيح
,فــاالنــتــخــابــات قــرار شــعب ولــيس

تعي موظف). 
ـــفـــوضـــيــة عـن نـــســـبــة وكـــشـــفت ا
ـتـبـقـية في الـبـطـاقـات االنتـخـابـيـة ا
االقـــــــتــــــراع اخلــــــاص وعـــــــطــــــلــــــة
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وتــابع ان (الــفـرق تــمـكــنت من اخـراج
سـبـعـة ركـاب كـانوا في الـنـهـر بـصـحة
جــيـدة وسـته اخـرون  اخـراجـهم من
داخل الـعجـلة الـغارقـة قبل ان يـفارقوا
احلـــيـــاة لــــيـــتم تـــأمـــ نــــقـــلـــهم إلى
مـستشـفى احلسيـني القريب من موقع
احلـــادث لــتــلـــقى الــعالج االزم فـــيــهــا

وكانت حالتهم مستقرة). 

دينة بعد الزيارة االربعينية     nOEMð∫ بلدية كربالء تطلق حملة لتنظيف ا

زمع بالرغم من وجـهة نظـري (الشخـصية) جتـاه مسرحـية االنتخـابات ا
ارسـات دعائـية (رخيـصة) ضمن … وما يـتصل بـها من  عرضهـا قريـباً
مـا يـسـمى بـالـسـبـاق االنـتـخـابـي ومـا ابـتـكـر له من وسـائل دعـائـيـة يـظن
ـنـافـسـة فـذهب أصـحـابـهـا أنـهـا سـوف حتـقق لـهم شـيـئًـا عـلى مـسـرح ا
البس الداخلية و . و .و.. الخ بعضهم إلى حد توزيع الدجـاج اجملمد وا
ـواطن ـعـانـاة ا من سـلع وخـدمـات مـؤقــتـة ال تـتـصل بـاحلـلــول اجلـذريـة 
ـؤشـر  الـغـريب هـو مـا يعـرض تـبـاهـيًـا عن مـسـاهـمة ـتفـاقـمـة إال أن ا ا
ـرشـحـ لـهـذه االنـتـخابـات في ـتـسـابـقـ من ا الـعـديد مـن كومـبـارس ا
ناسبة ألزمة جتهيز الطاقة الكهربائية واالعالن عن ذلك إجناز احللول ا
ـرشح في مـطبـات لم تكن في تـاحة وهـنـا يقع ا عبـر وسائل االتـصـال ا
شـرف على حـملـة دعايته االنـتخابـية التي خـصص لها حسابـاته هو وا
بـعـضهـم أموالًـا كـبـيـرة العـتـقـادهم أن هـذا سـوف يـحـقق لـهم تـقدمـا في
طبات هـدر األموال التي سيتم مضمار السـباق االنتخـابي يتقدم هـذه ا
ـعضـلـة (االسبـاب وسائل إنفـاقـها عـلى حلـول جـزئيـة ال تـتصل بـواقع ا
عاجلة الـنتائج) فـهي من دون ثمار واضحـة ملمـوسة وتاليـاً فهي تعد ا
ـتــسـابـقــ قـد يـكــون مـعـطالً له في ثـقالً ال مـســوغ له يـقع عــلى كـاهل ا
اجلــري وراء مــا رســمت له مــخــيــلــتـه في احــتالله مــقــعــدًا حتت الــقــبــة
ـانـية هـذا إذا كـانت فـواتيـر شـراء مـتطـلـبـات هذه احلـلـول الـعقـيـمة البـر
سـوف تـسـدد من جـيـبه اخلـاص وهـذا بـعـيـد عن االحـتـمـاالت فـكـمـا هو
معروف أن مـصروفات صـيانـة الشبـكات الكـهربـائية  أو حتـديثهـا تكلف
مبـالغ مالـيـة كبـيرة لـيس بـاستـطاعـة األفراد االيـفـاء بهـا وعادة مـا توكل
مـــثل هـــذه األعــــمـــال إلى دوائـــر الـــدولـــة ذات الــــعالقـــة أو الـــشـــركـــات
تخـصصة هـنا يقع صـاحب (دعاية الـكهربـاء) باإلحراج عنـدما يواجه ا
ـطـلـوبـة ـوارد ا الـسـؤال الـصـعب: (من أين لك هـذا?) فـإذا كـان تـوفـيـر ا
(مواد وتنفيذ) من مـصادر دوائر الكهـرباء احلكوميـة فإن ذلك يعد خرقًا
ـرشح صـفاتهم الـوظيـفية في اسـتخدام لقاعـدة عدم جواز اسـتغالل ا
مـوارد الـدولـة الـعـامـة وتسـخـيـرهـا في حـمـالتهـم االنـتـخابـيـة وإن كـانت
الـية ـوارد ا بعالقـات شـخصـيـة أو غيـرهـا  عدا هـذا فـإن االدعاء بـأن ا
رشح أو اجلهـة الداعمة له والبشريـة قد  تأميـنها بوسـاطة امكانـيات ا
فإن ذلك يعـد خرقا خـطيرا ايضـاً فإن مواد الـشبكـات الكهـربائيـة العامة
نع تـداولـهـا في األسواق احملـلـية وإن مـا مـتوفـر مـنهـا يـعد (احلاكـمـة) 
تـسـريـبـا من مـخـازن دوائـر الـكــهـربـاء بـوسـائل غـيـر مـشـروعـة وهـذا مـا
ـساءلـة القـانونـية بـاإلضافـة إلى أن أسعـار مثل يعـرض متـداوليـها إلى ا
ـثـال فـإن سـعـر مـحـولـة الـتـوزيع ـواد عـالـيـة جـداً (فـعـلى سـبــيل ا هـذه ا
الـواحــدة قــد يـتــجــاوز بــضـعــة آالف من الــدوالرات وإذا افـتــرضــنـا أن
ـعدات واألعـمال ذات رشح اسـتطـاع تأمـيـنهـا فان تـنصـيب مـثل هذه ا ا
الـصـلــة بـهـا يـتــطـلب إجـراءات تــشـغـيـلــيـة مـثل تــأمـ إطـفـاء الــشـبـكـات
عـاجلة جوانب ضـعفها وإن رشح لالنتـخابات  الكهربـائية الـتي تعهـد ا
مثـل هذه االجـراءات الـضـروريـة هي صالحـيـات محـددة جـداً تـمـارسـها
دوائـر متـخـصـصـة في قـطاع الـكـهـربـاء حـصـرًا كمـا أن الـقـائـمـ على
همة تنفيذ مثل هذه األعمال يتبعون لفرق فنية ذات خبرة تؤهلها إجناز ا
بـسالم وعـلى وفق شــروط فـنـيـة مـعـتــمـدة وإن اي حتـويـر أو إضـافـة أي
أحمال غـير محـسوبة مـسبقـا على الـشبكـات الكهـربائيـة العامـلة من قبل
اية جـهـة غـيـر مخـولـة من خـارج قـطاع الـكـهـرباء يـعـد تـشـويهًـا وتـهـديدا
كـبــيــرا الداء وظــيـفــتــهــا لـذا فــمن الــضــروري أن تـوقف
األطراف ذات الـعالقـة مثل هـذه احلـاالت وعلى وجه
بـتلى (الـكهـرباء) سـيزيـد ابتالء السـرعة وإال فـإن ا
ـمـارسـات الـغريـبـة الـتي حتـفـزها ًبفـعل مـثل هـذه ا

. نتفع شراهة ا
{ مهندس استشاري 

هذه االجـهـزة لن تـستـقـبل أي ناخب
بــعــد هـــذا الــتــوقــيت) ,ومــضى الى
القول ان (الـناخب يدخل إلى مـحطة
االقتـراع وفقًا لـبطـاقته البـايومـترية

أو البطاقة القصيرة).
W½Ëe  WLBÐ

مـــؤكـــدا (ضـــرورة أن تــكـــون هـــنــاك
مـطابـقـة ثالثيـة بـ البـصـمة احلـية
واخملـــزونــة فـي الــبـــطــاقـــة وجــهــاز
الــتــحــقق وبــخالف ذلك لن يــســمح

للناخب بالتصويت). 
واعــلــنـت حــركــة الــوفــاء الــعــراقــيـة
برئـاسة الـنائب عـدنان الزرفـي تبني
جــمــلــة اجـراءات  تــكــون احلــكــومـة

ملزمة بتنـفيذها  للقـضاء على الفقر
في العراق. وقـال الزرفي في تـغريدة
ان (دائـــرة اخلـــدمـــات احلـــكـــومـــيـــة
اجملــــانــــيــــة  طــــرحــــنــــاهــــا ضــــمن
بـرنــامــجـنــا ونــسـعـى لـتــطــبـيــقــهـا
انطالقـا من فـكرة تـبني االسـرة التي
ليس لهـا  دخل شهري) ,مشددا على
(اهــمـيــة تـطــويـر وتــوسـيع بــرنـامج
الرعاية االجتماعية للحد من ارتفاع
ـسـتـوي نـسـبـة الــفـقـر واالرتـقـاء بـا
ـــعـــيـــشي لـــذوي الـــدخـل احملــدود ا
وحتـويـل الـرعـايــة االجـتـمــاعـيـة الى
واطن من خالل حـقيـقـيـة يلـمـسـهـا ا
دعــــمه فـي دفع اجـــــور الــــتــــعـــــلــــيم

والـصــحـة في الـقـطــاعـ احلـكـومي
واالهـــلـي وبـــدل ايـــجـــار الـــســـكن 
ــاء) ,ولــفت الى ان والـــكــهـــربــاء وا
(الــبـرنــامج يــتـضــمن رؤيــة شـامــلـة
للـمشـكالت االقتـصاديـة في العراق 
من ووضع احلــلــول الـنــاجـعــة لــهـا 
خالل تــفـعـيـل دور الـقــطـاع اخلـاص
وتــوفــيــر فـرص الــعــمل  فــضال عن
منح االيـتام واألرامل رواتب شـهرية
وحل ــة  تــكــفل لــهم احلــيــاة الــكــر
مـشــكـلـة الــسـكن وتـطـويــر قـطـاعـات
الـــزراعــة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة
وتـــشـــجــــيع االســــتـــثـــمــــار احملـــلي

واالجنبي). 

االلـــغــام واالنــتــهــاء مـن اســتــكــمــال
مذكـرة التـفـاهم ب مـؤسسـة  ايكـما
ودائــرة شــؤون االلــغــام  وتــوحــيـد
عـاييـر الوطـنية في آليـات العـمل وا

برنامج شؤون االلغام في العراق).
 وتـسـعى الــوزارة الى ازالـة األلـغـام
ــقـــذوفــات احلــربـــيــة من اراضي وا
مــحــافـــظــة نــيـــنــوى كــونـــهــا اكــثــر
احملافـظات التي تـشكـو من مخـلفات
احلـرب ويـوجـد فـيـهـا عـدد كـبيـر من
االلــغـام الـتـي لم يـتم ازالــتـهــا حـتى

االن. 
ÂUG « W «“«

وعـقـد الـفالحي مـؤتـمـرا في نـيـنـوى
بــحـــضــور احملــافـظ جنم اجلــبــوري
ــؤتـــمــر نــاقش وقـــال الــبــيـــان ان (ا
بحـضـور مديـر دائـرة شوون األلـغام
وقائـد عمـلـيات غـرب  نيـنوى  جـبار
الطـائي وقـائد الـشـرطة الـلـواء  ليث
احلمداني ومدير بيـئة نينوى خالدة
مــحـــمـــود  ومـــديـــر مـــركـــز اإلقــلـــيم
نـظمات ثـلي عدد من ا الشمـالي و
والشـركات اخملـتصـة إلزالة االلـغام 

مــوضــوع ازالــة األلــغــام من اراضي
احملافـظـة والصـعوبـات والـتحـديات
التي تواجه أعمال إزالـة األلغام بعد
الـــتـــحـــريـــر). واشـــار الـــفالحي الى
(ضـــروروة الــــتــــركــــيــــز عـــلـى أخـــر
ـيــدانـيـة وأبـرز وأهم ـســتـجـدات ا ا
ـعـوقـات والعـقـبـات الـتي تـعـترض ا
سير االعـمال في مجـال ازالة االلغام
في احملــــافــــظــــة النــــهــــا مـن اكــــثـــر
احملافظات الـتي تشكو من  مـخلفات
احلرب ويوجـد عدد كبـير من االلغام
الـــتي لم يـــتم ازالـــتــهـــا حــتى االن ,
وتـــبـــلغ 13 مـــلــــيـــون طن انـــقـــاض
ـوصل وجاري ن من ا باجلـانب اال
مــعـــاجلــتـــهــا بـــطــرق كـــيــمـــيــائـــيــا
واشــــعـــاعـــيـــا ). واجــــرى الـــفالحي
وصل يرافـقه مديـر مشـروع ملـعب ا
الدولي مـحمـد عطـية جـولة مـيدانـية
ــوصـل الـذي لالطالع عــلى مــلــعب ا
يقع في اجلانب االيسر من احملافظة
,ويسع عدد  30 الف متـفـرج  الذي
جـرى تطـهـيـر ارضه من االلـغـام قبل

شروع . تنفيذ ا
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الــبـلـدين عــلى أهـمــيـة تــعـزيـز ودعم
اجلـوانب االنـسانـيـة لـتـنفـيـذ اعـمال
ــسح واالزالــة واالدارة ومــشــاريـع ا
الـنـوعـيـة حلـقـول االلـغـام والـذخـائـر
الــعــنــقـوديــة والــعــبـوات الــنــاســفـة
ومــســاعــدة الــضــحــايــا والــتــوعــيـة
خاطـر االلغام واخملـلفات احلـربية
وادارة بـــرامج مـــعـــلـــومـــات شــؤون
االلــغـام وفـقــاً لـلــمـعـايــيـر الـوطــنـيـة
والدولـيـة لشـؤون االلغـام واجراءات

العمل القياسية).
wMÞË bNł

مــــــؤكـــــــدا (عــــــزم الــــــوزارة اعــــــداد
ستـراتـيجـية وطـنـية لـشؤون االلـغام
شـاركة مع بالـتـعاون والـتنـسـيق وا
ؤسـسة تـمثل بـا اجلهـد الوطـني وا
الـعــامـة لـشـؤون االلــغـام في االقـلـيم
ووزارتي الـدفـاع والـداخـلـيـة وبـدعم
فني من مـركز جـينيـف الدولي الزالة

االلغام لالغراض االنسانية).
 من جـانبه  ,اكـد مـديـر عـام الـدائرة
ظـافـر مـحـمـود ان (الـفالحي وسـفـير
ســلــوفــيــنــيـا لــدى الــعــراق بــرامـوز

شـيـالجـو ,تــرأســا اجــتــمــاع وفــدي
البلدين ,ناقش آليات الدعم الذي من
مكن ان تقدمه الوكالـة السلوفينية ا
النـشـطة واعـمـال الـبـرنـامج الـوطني
لشؤون االلغـام سواء في احملافظات
اجلنـوبـية ام تـلك الـتي  حتريـرها
مـن بـــــــراثـن عـــــــصـــــــابــــــــات داعش

االرهابية).
ودعـا الــفالحي الى اهــمـيـة تــوحـيـد
ـعـاييـر الـوطـنيـة واجلـهـد الـوطني ا
بــــ بـــغــــداد واربـــيـل في بــــرنـــامج
شـــؤون االلـــغـــام.وذكـــر الـــبـــيــان ان
(الـفالحي عـقــد اجـتـمـاعـا مع رئـيس
مـؤسـسـة شـؤون االلـغـام في االقـلـيم
ثل اال مصطفى رسول بحضور 
ـــتــحــدة لـــشــؤون االلــغــام  ,حــيث ا
جـرى منـاقـشـة محـاور مـهـمة ,مـنـها
ــؤسـسـة ـشــتـرك بـ ا الــتـنـســيق ا
ودائـــرة شـــؤون االلـــغـــام اخلـــاصـــة
ـؤتمـرات الدوليـة وتنـظيم مـؤتمر با

انحة). للدول ا
وشــــــدد الـــــفالحـي عـــــلى (ضـــــرورة
تـــوحــيــد الــرؤى فـي مــجــال شــؤون

X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

وقعت دائـرة شـؤون االلغـام الـتابـعة
لــوزارة الـبــيــئـة ,مــذكـرة تــفــاهم مع
ســلـوفــيـنـيــا لـدعم انــشـطــة واعـمـال
البرنامج الوطني لشؤون االلغام في

العراق. 

ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
الـوزيـر وكالـة جـاسم الـفالحي خالل
الــتــوقـــيع الــقــول  ان (تــوقــيع هــذه
ــذكـرة تــأتي تـنــفـيـذاً لــتـوجــيـهـات ا
رئــيـس مــجــلـس الــوزراء واجلــهــود
احلـكـومـيـة كـافـة الـتي تـؤكـد حـرص
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بغداد
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  عـــظـــيـــمـــ ..  االول قـــائــد ـــكن أن تُـــذكـــر قـــصـــة رجــلـــ بـــطـــلـــتـــان ال 
ثورة  الـطف  - احلس .. والثـاني سفيـره الى الكوفة مـسلم إبن عقيل دون
أن يُذكـر إسماهما معـهما في تلك القـصة التي  لن يكتب  الـتاريخ مثلها الى

أن يرث الله االرض ومن عليها ..
إمـرأتـان ليـستـا كـكل الـنسـاء وال حتـى الرجـال في مـوقفـهمـا عـندمـا تـخلى من
يصـنفون عـلى  هذا اجلنس من الـبشر عن واجبـهم  الشرعي واالخالقي في
الــــوقـــوف مع احلـق ونـــقـــضــــواعـــهــــودهم في نــــصـــرتـه  فـــانـــقــــلـــبــــوا عـــلى
أعقـابهم  وقـعدوا في بيـوتهم   وفـقدوا االرادة وخـضعوا لالغـراء أوالتـهديد
فـاسـتــحـقـوا الـعـار واخلــذالن الى يـوم الـدين   النـهم تــركـوا إبن بـنت رسـول
الله  وحـيدا  اال من قلة إستـحقت اخللود معه ويـكون من أسعفه موقفه ( من
خـيـر االصـحاب ) لـلـحـسـ بجـدارة وإسـتـحقـاق من بـ ذلك اجملـتـمع  الذي
ــتـدنـي و الـتــحــلل من  الــتــزامه االخالقي ــوقف ا إرتــضى أن يــكــون بــهــذا ا

والديني ويكون الغدر واخليانة ونقض العهد سمته ..
dBM « ÊUO

بـطـلة مـلـحـمـة كربـالء االولى السـيـدة زيـنب تـوجت مـوقفـهـا الـبـطولـي  في تلك
لحـمة باعالن بيان النصر في خطبة مـعروفة  خلصت  النتائج التي حققها ا
قـابل رغم تفوقه العسكري والفني شروع ا احلسـ في استشهاده  وفشل ا
وانعـدام التـوازن ب الطـرف ..  قـالت في دمشق أمـام يزيـد وفي مقره  في
كلـمتها ( كـد كيدك واسع سعـيك وناصب جهـدك  فوالله  ال تمـحو ذكرنا وال

تميت وحينا  وال تدرك  أمدنا  )  ..
 تلك هي النقاط الثالث االساسية في اعالن النصر .. 

ــحـو الـوحي ..  فـذكـر  االولى أنـه : رغم  كل مـا عـمـلـه  لم يـسـتـطع أن  
الــرسـول  إســتــمـر قــائــمـا فـي الـشــهــادة  ( اشـهــد ان مــحـمــدا رســول الـله

)  بفضل هذه الثورة  ..
والــثـانــيـة : أن ذكــر  أل الــبـيـت   إسـتــمــر ايـضــا مـقــتــرنـا بــالــرسـول  في
الـصالة  (  الــلـهـم صل عـلى مــحـمــد وعــلى اله ) ومن لم يــنـطق بــهـا تــكـون

صالته بتراء..
  والثـالثة أنه ...  انه  لم ولن يـستطيع أن يـصل  في فعلته الـنكراء الى ما
وصل  اليه آل الـبيت عند الله فقـد كرمهم سبحانه  وطـهرهم في آية صريحة
  فــمـــا وصل الـــيه آل بـــيت  الــرســـول لم يـــســتـــطع أن يـــصل  الـــيه أحــد
كـانـة الـعـظيـمـة في الـقران   فقـد حـسم الـله هـذه ا غـيـرهم  أبدا مـهـمـا عـمل
ا يـريد الـله ليـذهب عنـكم الرجس أهل الـبيت ويـطهركم الكـر بايـات بينـة ( ا
ـودة في القـربى ) ... فهـل ينزل تطـهيـرا ) و (  قل ال أسالـكم علـيه اجرا اال ا
عادلـة لصالح الطرف الثاني  .. هذا محال قرأن ثـان  يقول غير ذلك ويغير ا
..  وعـلـيه فـلن يـبلـغ أحد مـا بـلـغه الـرسـول واله   مهـمـا عـمل وسـعى وتـآمر
وقـتل .. فـكيـده بـاطل وسـعيه فـاشل ومـحاولـته  يـائسـة عـلى حد مـا يـرى احد

العلماء االفاضل..
ـعايـير الثالثـة التي ذكرتـها السـيدة زينب في خـطبتـها كان احلـس هو بهذه ا
ـحـو الـوحي ـنـتـصـر عـلى مـنــطق اجلـاهـلـيـة الـذي كـان  يـريـد أن  الـغـالب وا

ويحتل مكانة آل البيت وهذا محال بأمر الله ..
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والثـانية بـطلـة الكوفـة .. طوعـة .. و كان لهـا دورها الـعظيم  في مـلحـمة الطف
اخلـالـدة فـقد اقـتـرن اسمـهـا  مع سـفيـر احلـس مـسـلم ابن عـقيل .. آوته في
  وتـخـلى الـرجـال عن واجـبـهم في بـيـتـهـا وحـمـته وكـرمـته  يـوم عـز الـنـاصـر
ـــواثـــيـق  وتـــعـــرضت لـالعـــتـــقـــال نــــصـــرة احلق  ونـــقــــضـــوا الـــعـــهــــد  وا
  في نــصـرة وهــدم  بـيــتـهــا  بـســبب مــوقـفــهـا  ومع ذلك اســتــمـرت عــلـيه 
ان وعقـيدة ثـابتـة لم تهـتز أمـام جبـروت القـوة والتـضليل احلق  بشـجاعـة وا

وفقدان الناصر ..
  النـها معـروفة )  لكن   ( لن نذكـر سيرتـها وقـصتهـا مع مسلم ابن عـقيل 

ناخذ الدرس منها ..
 طوعـة إمراة عادية جارية قـامت بعمل بطولي كان يـفترض أن يقوم به الرجال
الذين بايـعوا مـسلم إبن عقـيل سفيـر احلس  لـكنـهم انقلـبوا ونقـضوا البـيعة
وانـفـضـوا من حـوله ولم يـبق مـعه أحـد اال  قـلة قـلـيـلـة الـقي الـقـبض عـلـيهم ..
ن ياتي   تـبحث عـنه وخصـصت جائـزة ثمـينـة  واصبح مـطاردا من الـسلـطة 
به.. هنـا برزت طوعـة ووقفت موقف االبطـال في وقت انسحب الـرجال  ويكون

لها دور فعال في الثورة احلسينية  .
شكل موقفها هذا  انتقالة نوعية كبيرة في حياتها جعل منها متميزة  بعد ان
كانت مـغمورة أو انـسانة عـادية  تـختلف كـليـا عن مجتـمعـها الذي انـقلب على
أعقـابه وتخـلى عن عهـده  ودوره وبيعـته  وفقـد ارادته وصار خـاضعا الرادة

السلطة الغاشمة  ..
واقف .. لم كانت مـتـقدمـة على الـرجال  في ظـرف عـصيب جـدا  عزت فـيه ا
تـــخـــضـع أو تـــلـــ أو تـــغــــيـــر مـــوقـــفـــهــــا بـــعـــد احلـــبـس واالعـــتـــقـــال   بل
استـمرت  بكـبرياء ووعي  وادراك الهمـية ما تـقوم به في والئهـا  وحبها الل
الــرســول مــهــمــا قــدمت من تــضــحــيــات ..فـاســتــحــقت بــجــدارة ان يــخــلــدهـا
التـاريخ  وتكون أول امراة  تـلتحق بركب احلسـ وتضحي من أجل نصرته
 ويـقـترن اسـمـهـا مع إسم بـطل الكـوفـة مـسلم ابـن عقـبل .. وتـكـتب صفـحـتـها

باحرف من نور في التاريخ .
ـواقف الــعـظـيـمـة واخلـالـدة لـيـست حــــــكـرا عـلى إمـراة عـظـيـمـة  أثـبـتت أن ا

الرجال ..
راة  في صنع أو دعم النصر والثورة .. زينب وطوعة شاهدان على دور ا

تنبي عندما قال : وصدق الشاعر  الكبير ا
ولو كن النساء كمن فقدنا  
لفضلت النساء على الرجال

فال التانيث باسم الشمس عيب
وال التذكير فخر للهالل ..

  والتضـحية بكل وقفـها البطـولي في نصرة احلـس رحم الله الـسيدة طوعـة 
ما تملك  .. بطلة تستحق  أن يخلد دورها  في مسلسل فني يتناول قصتها

البطولية  في ملحمة الطف اخلالدة.
- واقتـرح على صديـقي الدكتـور الفنـان عزيزجـبر يوسف  والـسيد مـحمد ال
عرفة   ضمن أعمـال مؤسسة ا يحيى أن يـنتجا  مسلـسل خاص للبـطلت
ـقـال لــلـثـقـافــة عـلى غـرار مـســلـسل ( رايـات الـطــفـوف )  الـذي تـنــاولـته في ا
الـسـابق .. وكـان من اعـداد وسيـنـاريـو الـفنـان  الـقـديـر عزيـز وفـكـرة وجتـميع
الـسيـد ال يـحـيى .. فـهمـا جـديـران بـامتـيـاز  لـلـقيـام بـهـذا العـمل الـذي يـخـلد

دوربطلت متميزت في الثورة احلسينية اخلالدة .
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عـلى مـدى سـنـوات طـويـلـة نـسـمع عن فـسـاد وال نـرى فـاسـدين ..  اعـتـدنا أن
نـــســــمع فـي االعالم وفـي الـــتــــصــــريـــحــــات والــــلـــقــــاءات .. في الــــعــــلن وفي
الـسـر  هـجــومـا وتـنـديــدا بـالـفـســاد والـفـاسـدين فـي كل االوقـات وعـلى مـدار

واسم  وليس في  موسم االنتخابات فقط ... االعوام وااليام وا

 لكن في مـوسم االنتـخابـات تعـلو االصـوات أكثـر ..  نسـمع كالما قـويا ضد
  ومن ـرشـح ـا في ذلك من ا الفـسـاد والـفـاسـدين و دعـوات من االحـزاب 
ـواطن ابعـاد الفـاسدين ـختـلف درجـاتهم ومـواقعـهم  تطـلب من ا سـؤول  ا
وعدم انـتخابهم .. يعـني أن هناك فاسـدين  ... كيف للمـواطن أن يعرفهم لكي

ال ينتخبهم ..
ا واطن لـيس مؤسسـة رقابية   وال حـزبية ..  بل فرد  أعـزل  محبط   ا
ا يـسـمـعه .. وقد يـكـون مـا يتـنـاقله االعالم يـرى ويـسمع عـن الفـسـاد ويتـأثـر 
والنـاس حقـا أو باطال  ومـا أكثـر القـصص والروايـات التي قـيلت عن الـفساد
اضـية  وما الى ذلك من انيـة ا ناصب في الـدورات البـر والفـاسدين ومـزاد ا
  وسجلت ضد مجهول أمور جـرى تداولها كثيرا .. لكنهـا مرت مرورا عابرا 
ـــواطن عـــلى حـــقـــيـــقــتـــهـــا .. هل كـــانت  فـــعال حـــقـــيـــقـــيــة أم .. ولم يـــقف ا

للتسقيط  السياسي ..  
ا تكـون االنتخابـات فرصة للـجان مكافـحة الفسـاد واالجهزة الرقـابية بكل  ر
واطن مـسـميـاتهـا  واحلكـومة  لـتـصفـية احلـساب مع الـفـاسدين ومـساعـدة ا
ا باعالن  احلـقائق  حـتى يكـون على بـينـة ومعـرفة بـالفـاسدين وال  يـتأثـر 
  خـاصة وان احلـكومـة  قـد وعدت  سـابقـا بـان يكـون عام 2021 يسـمع  
عام كـشف احلقائق عن الفساد  ولـيس أنسب من االنتخابات فـرصة لكشفها
  ويتحمل مسؤولية صوته واطن على علم ودراية بالفـاسد  .. وعنـدها يكون ا
ـواصفـات النـائب وفي مقـدمتـها ن ال  يتـمتع  اذا ما ذهب لـغيـر مسـتحـقه 

كفاءة الضمير واالختصاص  ..
ـواطن الى عدم انـتخـاب الفـاسدين تـبقى  كالمـا عاما ال يـنفع  إن لم دعوة ا
يـكن  مـدعـمـا بـحـقـائق وأسـمـاء وعــنـدهـا يـكـون لـلـدعـوة صـدى مـؤثـرا  عـنـد
ـواطن   وعـنـدها تـكـون الكـرة  قـد حتـولت في ملـعـبه وعـليه أن يـتـحمل ا

مسـؤوليـته في االختـيار  وسيـكون لـها ثـقل في صندوق
االقتراع ..  

} } }
∫ bOH  Âö

(( عــجــيب من يــجـد لــنــفـسه عــذرا في كل شيء  وال
يـعـذر الـنـاس في أي شيء )) . . كـالم نـتـداوله كـثـيـرا

قدمة لنفسي .. فهل نطبقه ?? .. ارجو ذلك وفي ا
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بدأ منذ الغزو االمريكي للعراق
البعض بطرح فـكرة ال(تطبيع)
مع الـكــيـان الــصـهــيـوني حتت
طلق اني ا شتى الذرائع. وأل
ـوقـراطـيـة احلـقـيـقـية بـأن الـد
تــقــتــضي الــســمــاع لــكل االراء

قبـوليـة الشعـبية يـزان ا ووزنهـا 
فقد كون الشـعب هو صاحب الـقرار
عمدتُ ومنذ اكـثر من عقد من الزمن
الى اســـتــــطالع رأي الـــعــــراقـــيـــ
ـــعـــرفــة ـــوضـــوع ال(تـــطـــبــيـع) 
اجتــــــــاهــــــــات الـــــــــرأي الــــــــعــــــــام

ــــخــــتـــلـف شـــرائــــحه الــــعــــراقي(
ــســألـة . وخــلــفـيــاته) نــحــو هـذه ا
يدانـية تواجه وكانت فـرق العمـل ا
بــكـثــيــر من األســئـلــة والــشك حـول
الــغــرض من مـثـل هـذا الــسـؤال عن
(التطـبيع)!وكان مـعظم من يسـتنكر
الـــــســــؤال عـن رأي الــــعـــــراقــــيــــ
سألة غير بالتطبيع يـقول ان هذه ا
مـلــحّـة وال حتـظى بـأي اولـويـة  في
ســلم هــمــوم وقــضـايــا الــعــراقــيـ
فـلـمـاذا نـضـيع وقـتـنـا في مـثـل هذا
الـســؤال. كـان اجلـواب دومـا ان اي
مـركز ابـحاث عـلمي عـليه ان يـقيس
سـواء سـيـاسـية اي ظـاهـرة بـحـثـية
او اجتمـاعية أو امنيـة قبل ان يقرر

انــهــا مــهـمــة فــتـســتــحق مــزيـد من
او انها غير مهمة من وجهة البحث
نــظـر الـنــاس لـذلك يــتم تـنــحـيــتـهـا
جـــانـــبــا حلـــ بـــروز اهـــمــيـــتـــهــا
اجملــتــمــعــيــة. لــقــد كــانـت اجــابـات
العـراقيـ عن (التـطبـيع) تدل دوماً
وضوع على عدم أهتمـام حقيقي با
ـشاكل وكـان هذا طـبـيـعيـاً في ظل ا
الـكـبـيـرة والـكــثـيـرة الـتي مـا فـتـأت
تُـمـطــر الـعـراقـيـ بـغــيـومـهـا الـتي

ترفض مغادرة سمائنا منذ عقود.
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لــكن مـؤتــمــر(الــسالم واالســتـرداد)
الــذي عُــقــد قـــبل يــومــ في اربــيل
اســـتـــفــز ذاكـــرتي وأجـــبــرنـي عــلى
الـــعـــودة لـــلــســـجالت واالرقـــام كي
أعــرف مـدى تــمـثـيل مـن حـضـر ذلك
ـنـاطقـهم أو للـعراق ـؤتمـر سواء  ا
. وألنـني اؤمن بـلـغـة االرقام عـمـومـاً
الـــتي قـــلـــمـــا تـــكـــذب او تـــخـــطىء
فــسـأخـتـصـر كـثـيـرا في الـكالم ألدع
االرقـام تـتـكـلم. فـكـمـا يـبـدو لـكم من
الـشكل ( (1ادنـاه لم يـبدِ سـوى قـلة
قلـيلـة جدا من الـعراقيـ موافـقتهم
عـلى التـطـبيع مع (اسـرائـيل) طوال
ـــاضي. وعــلـى الــرغم من الــعـــقــد ا
حـصـول زيـادة نـسـبـيـة ضـئـيـلة في
ـؤيـديـن لـلـتـطـبـيع من 1.7 نـسـبـة ا
ـئـة ـئـة سـنـة  2014الى 6.8 بـا بـا
ســنــة  2020اال ان من الــواضح ان
كل الــعـراقــيــ تـقــريـبــا يـرفــضـون
ــثل هــؤالء الـذين فـمن  الـتــطــبـيـع
ـؤتــمـر يــاتـرى? أذا كـان حـضــروا ا
ثـلون (الـسنـة) كما اجلواب انـهم 
حـاولـوا االيـحـاء بـذلك فـأن االرقـام

التي لـدي تكـذب هذا االدعـاء بشدة.
يـكــفي الــنـظــر الى الــشـكل رقم (2)
وافـق ـعرفـة ان نسـبة (الـسنـة) ا

على التطبيع تكاد ال تذكر.
 وعلى الرغم من ان النسبة ارتفعت
لــدى الـعــراقــيـ بــشـكـل عـام ســنـة
ـئـة وب  2016لـتصل الى 9.7 با
ئة تقـريباً السنـة لتصل الى 15 با
بــســـبب تـــداعــيـــات احــتالل داعش
ناطق (الـسنية) اال وحرب حتريـر ا
ان الـنـسبـة عادت لـتـنخـفض بـشكل

حاد في السنوات الالحقة.
ــوافــقـ عــلى  فـنــســبــة الــســنــة ا
ـئة فقط عام التـطبـيع كانت 3.3 با
 2020 بــــــحــــــيـث مــــــثـــــــلــــــوا اقل
(طـوائف)اجملــتــمع الـعــراقي قــبـوال

بالتطبيع. 
يـسـمّي قامـوس اجلمـعـية الـنـفسـية
االمـيـركـيـة  APAظ اهـرة الـهـروب
من الـــواقع -الـــتي عـــلى مــا يـــبــدو
يــعــيــشــهــا من دعى لــلــتـطــبــيع في
مـؤتمـر اربـيل- بانـهـا (الطـيران من
flight from reality الـــــــــــــواقـع
.(هــذه الــظــاهـرة الــنــفــسـيــة تــبـدو
شـائـعــة كـأحـد آلـيــات الـدفـاع الـتي
تلـجـأ لهـا الـنـفس البـشـريـة حيـنـما
تـواجه بـواقع تـعـجـز عن حـله لـذلك
تـلجـأ لـلخـيال   Fantasy فبدال من
ـشـاكل ـليء بـا مــواجـهـة واقـعـهم ا
االمــنــيــة واخلــدمــيــة والــنــفــســيــة
ومـحاولـة الـوصول الى حـلـول ترى
هؤالء يـحاولـون الهـروب الى االمام
بالقفز فوق الواقع وجتاهل حقائقه
لـعـجـزهم عن حــلـهـا. وهـنـا البـد ان
يـــقــرع ذلـك نــاقـــوس اخلــطـــر امــام

الـدولة ومـتـخذي الـقـرار لكي ال
يـركـنـوا لالسـتـنـكـار والـتـهـديد
والــوعـــيـــد وشـــيــطـــنـــة االخــر
بل ان يـــبـــحــثـــوا في فـــحـــسب
االســبــاب الــتي جــعــلت الــكـرد
يــطـالـبـون بـاالنـفـصـال أوالً ثم
الـبـصـرة تـطـالـب بـالـفـيـدرالـيـة
ثم الـــســنــة يــطــالــبــون ثــانــيــاٍ
وبـعـدذاك بـالــفـيــدرالـيـة ثــالـثــاً
يـطـالب الـشـبـاب في تـشــــــرين
بــوطـن وأخــيــراً هـــذه الــدعــوة

(التطبيعية) الغريبة!
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 انـــــا هـــــنــــــا ال اضع كـل تـــــلك
الــدعـوات في نــفس الـدرجـة او
نفس الـسياق لـكنـني اشير الى
وجـود خــلل هـيــكـلي ووظــيـفي
يجب مـعاجلـته. وان من يعـتقد
ان الــشــيــطــنــة او الــعــقــوبــات
ـؤامــرات سـبب مـا اوحتــمـيل ا
يــــحـــصـل او حــــتى انــــتــــظـــار
ـكن ان يـحل مـا االنـتــخـابـات 
نـــحن فــيه فـــهــو واهم. ال شيء
ـــــنـع مـــــثـل هـــــذه ـــــكـن ان 
الــتي البــد ان تــقـسم الـدعــوات
الـعـراق وتـزيـد من زمن الـفـتـرة
ـــظــلـــمــة فـــيه من ان تـــنــمــو ا
وتروج سوى االستـعداد لقبول
حـقـيـقـة ان الــنـظـام الـسـيـاسي
العراقي قد فشل في جتسيد ما
تــــــريــــــده فـــــئــــــات الــــــشــــــعب
وان الــزمن قــد حـان اخملـتــلــفـة
لـــتـــقـــد تـــنـــازالت جــديـــة من
ـا اسمـيته من اجلمـيع وصوالً 

قبل بال(االتفاق االعظم).
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جـددت احلـكـومـة مـطـالـبـة اجملـتـمع
ـسـاهـمة الـدولي بـدعم جـهـودهـا وا
فـي اعـــــــــادة عــــــــوائـل الـــــــــدواعش
احملتجـزين في العراق ,فيـما تدرس
احملـكـمـة االوربـيـة حلـقـوق االنـسان
اجـالء راعــايـــهــا الــفـــرنــســـيــ من
سـوريا . وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (وزيــــر اخلـــارجـــيـــة فـــؤاد
حـسـ التـقى نـظـيـرته الـبـلـجـيـكـية
صـوفي ويــلـمس واســتـهـل حـسـ
الـلقـاء باإلشـادة بـالدعم الـذي تلـقاه
العـراق من دول االحتاد األوربي في
اإلعـــــداد إلجـــــراء االنــــتـــــخـــــابــــات
ــبــكــرة في مــوعــدهـا ــانــيـة ا الــبــر
راقبة احملدد وإرسال بعثة االحتاد 
االنــتــخـابــات لــضـمــان شــرعـيــتــهـا
وشــفــافـيــتــهـا) ,الفــتــا الى ان (هـذه
االنـتخابـات تشـكل مرحـلة مـفصـليّة
في مــسـقــبل الـعـمــلـيّــة الـسـيــاسـيـة
ـقراطـيّـة في الـعراق) ,مُـعـرباً والـد
عن تطلعه (تعزيز العالقات الثنائية
بـ الـبـلـدين في مـخـتـلـف اجملاالت
ومُـسـاهــمـة الـشـركـات الـبــلـجـيـكـيّـة
بــاالســتـــثــمــار في الــعــراق وإعــادة
اإلعمار) ,داعيـا الدول (لـلتـعاون مع
العراق تنفيذاً اللتزاماتها في تسلّم
رعـــايــاهـــا من عـــوائل اإلرهــابـــيِــ
احملــتـــجــزين  وأهـــمــيـــة تــضـــافــر
اجلــهــود الــدولــيَــة ,والســيــمــا تــلك
ــعــنــيــة لــغــرض إيــجــاد احلــلــول ا

ـوضـوع حـيث ان ُـنـاسـبـة لـهـذا ا ا
غــالــبــيّـة الــدول عــمــلت عــلى إجالء
األطفال دون أمـهاتهن) ,مُطالـباً تلك
ر بها الدول (بتفهم الظروف التي 
الـعــراق إذ إن احلـكــومـة مُــضـطـرة
إلـى التـعـامل مـعـهم وفـقـاً لـلـقـوان
والتشـريعات الـوطنيّة). من جـانبها
,أشادت ويلمس (بجهود العراق في
الـــتـــواصل مع الـــعـــديــد مـن الــدول
لـــــغـــــرض تـــــأمــــ عـــــودة عـــــوائل
ُـحـتـجـزَين في الـعراق اإلرهـابـيِّـ ا
من األمهات وأطفـالهن الذين ولدوا
هــــنـــــاك من أبـــــاء أو أمــــهـــــات إلى
بلدانـهم التي يحلـمون جنسـياتها).
ويـدرس قـضـاة الـغـرفـة الـكـبـرى في
احملـكـمـة األوربـيـة حلـقـوق االنـسان
,مـا إذا كـانت فرنـسـا تـنتـهك حـقوق
تعـلقة برعايـاها برفضها اإلنسان ا
اسـتعـادة نـساء وأطـفـال اجلهـادي
من ســوريـــا.وســتـــنــظـــر احملــكـــمــة
األوربية  الهيـئة القضائـية التابعة
جمللس أوربا ومـقرها سـتراسبورغ
,في طــلــبــ تــقــدمــا بــهــمــا والــدا
فرنسـيت غـادرتا مع رفيقـيهما إلى
سـوريا حـيث أجنـبتـا أطـفاال وهـما
مــحــتـــجــزتـــان اآلن في مــخـــيــمــات
لالجـئـ بـسـوريـا ,تـضم أفـرادا من
عـــائـالت جــهـــاديـــ تـــديـــره قــوات
وقـراطـية.وطـلب اآلباء سـوريا الـد

ـرأتـ الـلـت  األربـعـة لـهـاتـ ا
التعريف عنهما باألحرف األولى من

اســـمــــهـــمــــا إصـــدار أمــــر لـــوزارة
اخلارجـية الـفرنـسية بـتنـظيم إعادة
ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.وفي
الــقــضــيــتــ رفض قــاضي األمــور
ــســتـعــجـلــة في مــحـكــمــة بـاريس ا
اإلداريـة الـطـلـبــ و تـأكـيـد هـذه
الـقــرارات من قـبل مــجـلـس الـدولـة
أعـلى محـكمـة إداريـة في فرنـسا في

نيسان 2019 وفي أيلول 2020. 
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ومنذ سـقوط داعش  أعادت فـرنسا
نــحــو ثالثــ طــفالً مــعـظــمــهم من
األيـتــام. لــكـنــهــا تــعـتــبــر من جــهـة
أخرى أنه يـتع مـحاكـمة البـالغ
ـتــهـمـ بــالـتــواطـؤ مع الـتــنـظـيم ا
ــــــــــتـــــــــــطــــــــــرف فـي مـــــــــــكــــــــــان ا
احتجـازهم.وتنظر احملـكمة األوربية
الـتي  التـماسـهـا ضد الـدولة بـعد
اسـتــنـفـاد جــمـيع سـبل االنــتـصـاف
الــوطــنــيــة في الــتــزام الــدول ?47
بـــاالتــــفـــاقـــيـــة األوربـــيـــة حلـــقـــوق
اإلنـسـان.في هـذه احلـالـة سـيـتـعـ
عــلى الــقــضــاة الـســبــعــة عــشـر في
الــغــرفــة الــكــبـــرى بــيــنــهم رئــيس
احملكمة اإليسـلندي روبرت سبانو
الــبـت فــيــمــا إذا كــانت فــرنــســا قــد
ادة الـثالـثة من االتـفاقـية انـتهـكت ا
عاملـة الالإنسانية أو التي حتظـر ا
ـهـيـنـة.وأكــد مـقـدمـو الـطـلـبـات أن ا
رفض إعـادتـهـما يـتـعـارض مع مادة
تنص عـلى أنه (ال يـجوز حـرمان أي

شــــــخـص مـن حق الـــــــدخـــــــول إلى
أراضـي الـــــدولــــــة الـــــتـي يـــــحــــــمل
جــنــســيــتــهــا).وغــادرت إحــداهــمـا
ــولــودة عـام 1991 فــرنــســا عــام ا
 2014إلى سـوريا مع رفـيـقهـا الذي
قـتل في شـبـاط 2018 وقـد أجنـبت
طفل ولدا في سوريا في  2014 و

 .2016
واشــارت مــعـــلــومــات إلى اعــتــقــال
طـفلـيـها في شـباط  2019وهـما في

مـــخـــيم الـــهـــول (مـــنــذ ذلـك احلــ
بحسب احملكمة.أمـا الشابة الثانية
فـغـادرت فـرنسـا مـطـلع تـموز 2015
مـع رفــيـــقـــهــا إلى الـــعـــراق قــبل أن
تــنــتــقل إلى ســوريــا حــيث أجنــبت
طـفال في كـانـون الـثاني 2019. و
احــتـجــازهـا مع طــفـلــهـا في مــخـيم
الهول منذ آذار 2019 ثم في مخيم
روج الـــذي يــشـــرف عــلـــيه األكــراد
كذلـك.واضافت احملـكمـة أن (األب قد

يـــــــكـــــــون قــــــابـــــــعـــــــا فـي ســـــــجن
كــردي).وأوردت مــنـظــمــة سـيف ذي
شــيــلـدرن فـي تـقــريـر ,أن  62 طـفالً
تـــوفـــوا الـــعــــام احلـــالي في هـــذين
اخملــيــمــ حــيث يــعــيش عــشـرات
اآلالف بــــيـــــنــــهـم نــــحــــو  40 ألف
طـــفـل.بـــعـــد جـــلـــســـة االســـتـــمـــاع
سـيـجـتـمع قـضاة احملـكـمـة األوربـية
للتداول واتخاذ قرارهم خالل أشهر

عدة.
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لتأمـ اجتماعات فنية ب العـراق واجلانب اإليراني والتركي لتأم
ـتــحـدث بـاسم الـوزارة عــلي ثـامـرفي ـائـيــة. واكـد ا حـصـة الــعـراق ا
تـصــريح امس ان (زيـارة رئـيس الــوزراء الى طـهـران مع وفـد وزاري
سـتوى بـضمنـهم الوزيـر مهـدي رشيـد احلمـداني كانت مـهمة عـال ا
ـياه فـي ايران), وشـهدت عـقـد اجـتـمـاع مع مـسـؤولـ في الـطـاقـة وا
ياه  ,حيث ـلف ا مـؤكدا ان (االجـتمـاع تنـاول محـاور عديـدة تتـعلق 
جـرى االتفـاق عـلى اسـتـمـرار االجـتمـاعـات الـفـنـية من خـالل اجلانب
ـدة الالحقـة للـزيارة), ـستـمرة خالل ا الـفني او عـبر عـقد الـلـقاءات ا
ولفت الى ان (هنـاك حتركاً لتـأم هذه االجتـماعات الفـنية وطرح كل
فاوض العراقي ـشتركة) ,وتـابع ان (ا ما من شـأنه تنسـيق اجلهود ا
ياه ,سواء مع اجلانب االيراني أو التركي لضمان يبحث انهاء ملف ا
تطلبات) ,مـبديا (ترحيب حقوقه وحتـقيق ما يلبي احـتياجاته حسـب ا
ـشترك والـتواصل في الـوزارة بكل خـطوة تـسهم بـتحـقيق الـتنـسيق ا
ـائـيــة لـلـبالد). ورحـلت الـوزارة ـهم لـتـأمــ االطالقـات ا ــلف ا هـذا ا

ـقبل ـشروع قـناة الـبدعـة االنبـوبيـة في البـصرة الى الـعام ا الـعمل 
الـية.وقـال مـستـشار عـــون ذيــاب عــبـد بسـبب قـلة الـتخـصـيصـات ا
ـــشـــروع الــهــادف الــى حتويل قـنـاة الـلـه في تـصريح امس إن (ا
ـفتـوحـة الـى انـابـيب نـاقلـة بـهـدف عدم حــدوث ضـائـعات الـبــدعــة ا
لـلمـياه فــي مـــســارهـــا وكـانـت تــخـصــيـصـاتــه الـتـي بلـغت ثالثة
ـا ســبــبـ فــي تــأخـيــر تــنــفــيـذه مـليـارات دوالر ضـخـمـة جــدا 
بــرغـم مــن صــــــدور قـــــرار مـــن مــجــلــس الـــــوزراء لـلــشـروع به
فـورا) ,واشـار الى ان (الـــوزارة عـمـلت علـى تخـفـيض تـخـصـيـصات
ـشـروع الـى  200ملـيون دوالر فقط و االتفاق عـلى تنفيذ اجلزء ا
االخـير من القناة البالغ  60 كـيلومترا ,الواقع ضـمن منطقـة الرميلة
الـنـفـطـيـة وهي عـبـارة عن تـربـة رمـلـيـة حتـوي نـسـبـا عـالـيـة من مـادة
ـيـاه بـكــمـيـات كـبـيــرة يـؤدي ذلك الى ذوبـانـهـا اجلـبس وعــنـد ضخ ا

ـبـطـنة) ,وتـابع انه ( وحـصول تـخـسـفات وانـهـيـارات بقـاع الـقـناة ا
ـدة قيـاسـية إلنـقـاذ الـقنـاة من االنـهـيارات وحتـويـلـها الى حتديـدهـا 

ياه الصاحلة للشرب الى البصرة). انابيب وايصال ا
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لعلـها صدفـة انه في هذا اليوم 28
ـتــحـدة ايـلــول الــذي اقـرتـه اال ا
يا لداء الكلب  تفكر كوريا يوما عا

نع اكل الكالب. اجلنوبية 
فـقـد حث رئـيس كـوريـا اجلـنـوبـية
مون جيه-إن عـلى دراسة إمـكانية
حــظـر اســتـهالك حلــوم الـكالب في
الـبالد. وتـشـيـر الـتـقـديـرات إلى أن
ما يـصل إلى ملـيون كـلب تذبح في
كـــــوريـــــا اجلــــنـــــوبـــــيــــة كـل عــــام

لالستهالك البشري.

وفـي هــذه االيـــام الــتـي يــتـــعــرض
االنسـان الى فيـروس كورونـا الذي
يـهــاجم الـرئــتـ فــان فـيـروس داء
الكـلب كمـا فهمت هـو فيـروس معدٍ
ـركزي يـهـاجـم اجلـهـاز العـصـبـي ا
ويتسبب بالتهاب حاد في الدماغ. 
ــنـــظــمــات الـــدولــيــة ان وحــسب ا
حــوالي  55ألف شـــخص يــلـــقــون
حتفهم جراء فيروس داء الكلب كل
ا يـعادل حالـة وفاة كل عشر عام 
دقائق. وفي كل مـرة يتـعرض فـيها

شـخص للـعض من حـيوان مـصاب
مـن الــضــروري حــيـــنــهــا إعــطــاؤه
ـرض الـلــقـاح لـلــحـد من انـتــشـار ا

والقضاء عليه. 
داء الكالب هو فيروس معدٍ يهاجم
ركزي ويتسبب اجلهاز العصـبي ا
بـالـتـهـاب حـاد في الـدمـاغ. يـصيب
ـــنـــزلـــيـــة والـــبـــريــة الـــثـــديـــات ا
واإلنــســان. يــتــواجــد في إفــرازات
ـعــديـة. ويـنـتـقل إلى احلـيـوانـات ا
اإلنــســـان إذا عــضـــته إحــدى هــذه
احليوانات . يجب التعامل مع هذا
ـرض بــشــكل فــوري وإال فــيـؤدي ا
ـــوت وقـــد يـــتـــأخـــر ظـــهـــور إلى ا
ــرض من  300-60يــوم أعــراض ا

بعد العض
ـنـاسبـة ان كـان لـديكم نـصـيـحة بـا
كــلب تــعـتــزون به لــقــحــوه قـبل ان
تضطروا لـتلقيح انـفسكم اويحدث
لــكم او الطــفــالــكم او الصــدقــائــكم

االسوأ ال سامح الله
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الــتـحـقــيق من يــده. وعـلّق بــيـطـار
اإلثن الـتحقـيق بعد تـبلغه دعوى
تـقدم بـهـا وزيـر الـداخلـيـة الـسابق
ــشـنـوق يــطـلـب فـيـهــا نـقل نــهـاد ا
الـقــضـيــة إلى قـاض آخــر رداً عـلى
طـلب استـجـوابه كـمـدعى عـليه في

القضية.
W½UBŠ l —

وبـــعــد نــحـــو خــمــســـة أشــهــر من
ــلف أعــلن بــيــطــار في تــســلــمـه ا
تــمــوز/يــولــيــو عــزمه اســتــجـواب
ديـاب كــمـدعى عـلـيـه ووجّه كـتـابـاً
ـــــان طـــــلب فـــــيـه رفع الى الـــــبــــــر
احلصانة النـيابية عن ثالثة وزراء
ســابــقــ هم الــنــواب عــلي حــسن
ـــال) وغــــازي زعـــيــــتـــر خـــلــــيل (ا
(األشغال) وهما ينتميان إلى كتلة
تحـالفة مع حزب الله حركة أمل ا
ـشنـوق وكـان ينـتمي الى ونهـاد ا
ــســتــقــبل بــزعــامــة ســعــد تــيــار ا
احلـــريــري. وجـــاء ذلك  تـــمــهـــيــداً
لـالدعــاء عــلــيــهم  بـــتــهم  جــنــايــة
ة القتل  و القصد االحتمالي جلر
جـنحـة اإلهـمـال والـتقـصـيـر  ألنهم
كـانـوا على درايـة بـوجـود نـيـترات
االمـونـيـوم  ولم يـتـخـذوا اجراءات

جتنّب البلد خطر االنفجار .
وتـتـهم قـوى رئـيـسـيـة عـلى رأسـها
حــزب الـــله الــقـــوة الــســـيــاســـيــة
والـــعـــســكـــريـــة األبــرز فـي الــبالد
وجتـــــمّع رؤســــــاء احلـــــكـــــومـــــات
السـابقـ بيـنهم احلـريري بـيطار

صــور الـضـحــايـا والفــتـات كــتـبـوا
عليها عـبارات عدة بينـها  القضية
أكبر من قـاضي.. القضـية احلقـيقة
و الــشــعب يــحــمي الــعـدالــة  و لن
نـنـسى . كــمـا حـمل أحـدهم صـورة
ـجــسم مـقـصـلــة ومـذيّـلـة مـرفــقـة 

بتعليق  نهاية كل فاسد .
ـــا الـــزاهــد الـــتي قـــتل وقـــالت ر
ــوظف في االنــفــجــار شــقــيــقــهــا ا
رفأ لوكالـة فرانس برس  نعاني ا
مـــــنــــذ  13شـــــهـــــراً من تـــــدخالت
السـيـاسـي وأربـاب الـطوائف في
مسار التـحقيق.. ووصل بهم األمر

إلى حدّ اللعب على القانون .
وأضــافـت  عــنــدمــا عـــلــمت بــوقف
الـتــحـقـيق شـعـرت أنــنـا نـتـعـرض
للخيانـة مرة ثانية ويقـتلوننا مرة
ثانـية (...) كـأنـهم يقـتلـوننـا ونحن

نتنفس .
مـنـذ ادعـائه عـلى رئـيس احلـكـومـة
الــــســـابق حـــســـان ديـــاب وطـــلـــبه
مالحـــقـــة نــواب ووزراء ســـابـــقــ
ومسؤول أمني يخشى كثيرون
أن تؤدي الـضغوط الـسيـاسية الى
عزل احملـقق الـعـدلي طارق بـيـطار
على غـرار ما جـرى مع سلـفه فادي
صـــــــــــــوان الــــــــــــذي نُـــــــــــــحـي فـي
شــبـاط/فــبـرايــر بــعـد ادعــائه عـلى

. دياب وثالثة وزراء سابق
وقـبل تـنـحـيـته كـان صـوان بدوره
قــد عــلّق الــتـحــقــيق بــعـدمــا تــقـدم
وزيـران ادعى عـلـيـهـمـا بـطـلب نـقل

اربيل
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الدكـتـور عبـد احلسـ اجلـمالي مـن موالـيد 1929 وتوفي سـنة 2015
لكي وتنقل في وهو  من الدبلوماسي القدامى فقد بـاشر عمله بالعهد ا
دول عدة مـثل بـها الـعـراق خيـر تمـثـيل. في األعوام 1972 و73 ولغـاية
أثورة 1980 عرفناه وكيال لوزارة اخلارجية. ومن أقـواله الدبلوماسية ا
اخلاصـة بـكـتابـة الـتـقريـر الـسـياسي: (direct to the point) أي أن
التـقـريـر ينـبـغي أن يـكون مـركـزاً عـلى األهداف وأن ال يـتـعـدى الصـفـحة

الواحدة. 
كان هذا الـتلـميح لـنا كـسفـارة في الهنـد ولم يكن سـفيـرنا الـدكتـور عبد
الـله سلـوم قـادراً عـلى االخـتـصـار ألنه كـان مـوسـوعيـاً يـنـبـذ االخـتـصار

وضوع باألمثلة قبل أن ينتهي إلى الهدف. ويكثر من إغناء ا
كان اجلمالي واحلق يقال أحد أعمدة وزارة اخلارجية طيلة عمله فيها
يعمل جـاهداً لتـحس أدائـها مـحاوالً في حدود إمـكانيـاته وصالحياته
لء الـدوائر الـرئيسـة فيـها غيـر أنه ومع هجـمة (الدمج) اختيـار األفضل 
اخملربة لعملها وحتويلها إلى دائرة يديرها جهاز اخملابرات احترم نفسه
هـنـة وطلب إحـالتـه على الـتقـاعد وتاريـخه واسمه ورصـيـده الطـويل في ا
فـردات العـمل كلـها في الـسلك وهو في أوج عـطائه وخـبرته واسـتيـعـابه 

الدبلوماسي. 
ـوت فــيه. ولـهـذا الــرجل مـوقف لم ولم يـغـادر الــعـراق إطالقــا وآثـر أن 
ـبـاد العـامـل بـاخلـارجيـة وبقـي العـديد يتـمـكن من اتخـاذه أصـحاب ا
منـهم يـعـمل بـهذا الـسـلك بـعـد االحتـالل البـغـيض اي بـعد 2003  في
ن جاء يعـرض عليه ح أن اجلمـالي رفض ذلك وقال باحلـرف الواحـد 

نصب:  ا
(إنني ال أنفـعكم) ألنه كـان رافضـاً للطـائفـية وكان يـتقـزز من ذكرها. ولم
يكن مـسـلكه هـذا غريـبـاً فهـو سـيد أسـرة خدم أحـد أفـرادها الـعراق في
ـوقـعـ عـلى احملـافل الـدولـيـة هـو عـمه الـدكــتـور فـاضل اجلـمـالي أحـد ا
ـتحـدة. ومن أقوال ميـثاق سـان افراسـسـكو الـذي تمـخضـت عنه األ ا
ــؤثــرة: (إذا أرد أن تــصــبــحــوا الــدكــتــور عــبــد احلــســـ اجلــمــالي ا

دبلوماسي ناجح عليكم أوالً حب الوطن ). 
ـقربـ الـذين أثر بـهم وأثـروا به كل من الراحـلـ ناجي ومن أصدقـائه ا
طالب الـذي شـغل مـنصب وزارة اخلـارجـيـة ردحاً من
الزمن ورجب عـبـد اجملـيد وصـبـحي عـبد احلـمـيد
وزير اخلارجية في العهد العارفي وعصمت كتاني
ـعـروف ونـعـمت الـنـعـمـة الـذي عمل الـدبلـومـاسي ا

. وكيالً لوزارة اخلارجية أيضاً

واعــتــبـــرت أن االتــفــاقــيــتــ الــلــتــان
ـغرب أبـرمـهمـا االحتاد األوروبي مع ا
لـم تــراعــيـــا ضــرورة احلــصـــول عــلى
مــوافــقـة شــعب الــصــحــراء الـغــربــيـة
بـاعتبـاره طرفا مـعنيـا بهمـا  و أنهما
ال تـمـنحـانه حـقوقـا بل تـفرضـان عـليه

واجبات .
ـــقـــابل أكــــد وزيـــر اخلـــارجـــيـــة فـي ا
ـــمــثل ـــغــربـي نــاصـــر بــوريـــطــة وا ا
ـــكــلف الـــســـامي لالحتـــاد األوروبي ا
بـالـسيـاسة اخلـارجـية جـوزيف بوريل
فـي تــصـــريح مـــشــتـــرك عـــقب صــدور
ّ االسـتعداد من الـقرار  سـنظل على أ
أجـل مواصلة التعاون ... في مناخ من
الــهـدوء وااللـتــزام لـتــوطـيـد الــشـراكـة

غربية . األوروبية - ا
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وأضـاف الـتـصـريح  سـنـواصل الـعمل
تعـددة لهذه من أجـل تطويـر األبعـاد ا
الـشـراكـة االسـتراتـيـجـيـة بـنفس روح

التعبئة واالنسجام والتضامن.
تـطالب جبـهة بولـيساريـو مدعومة من
اجلــزائـر بــإجــراء اسـتــفـتــاء لــتـقــريـر
صير في الصحراء الغربية بإشراف ا
ـتـحـدة التـي أقرته عـنـد تـوقيع األ ا
اتــــــفــــــاق وقـف إطالق الــــــنــــــار بــــــ

تحارب في أيلول/سبتمبر .1991 ا
ـــغــرب الــذي في حـــ يــعـــتــبـــرهــا ا
يــسـيـطـر عــلى مـا يـقـرب من  %80من
مـساحتها جـزءًا ال يتجزأ من أراضيه
ويــقـتـرح مــنـحـهــا حـكـمــا ذاتـيـا حتت

سيادته.
من جـهـة اخرى  أعـلن وزيـر الـداخلـية
الـفرنسي جيرالد دارمانان الثالثاء أنّ
احلـــكــومـــة بــاشــرت إجـــراءات تــرمي
إلغـالق ســتّــة مــســاجــد وحلّ عــدد من
اجلــمـعــيــات وذلك بـســبب تــرويـجــهـا

تطرّف. لإلسالم ا
وقـال دارمانان في مـقابلة مع صـحيفة
"لــو فـيــغـارو" إنّ ثـلـث أمـاكن الــعـبـادة
سجّلة شتبه بأنّها متطرّفة وا الـ89 ا

فـي قوائم أجـهـزة االسـتخـبـارات" تمّت
مـراقبـتها مـنذ تـشرين الثـاني/نوفـمبر

.2020
وأضـاف أنّ احلكومة "أطلقت إجراءات
إلغـالق سـتّــة مــنــهــا" مــشــيــراً إلى أنّ
أمـاكن العبـادة هذه تتـوزّع على خمس

مقاطعات فرنسية.
وشـــدّد الــــوزيـــر الـــفـــرنــــسي عـــلى أنّ
األجـهزة األمـنيـة وفي إطار مـكافـحتـها
"لالنــفـصـالــيـة" اإلسالمـيـة نــفّـذت مـنـذ
2017 حوالى "24 ألـف عمليـة تفتيش
و650 عـمـلـيـة إغالق ألمـاكن يـقـصـدها

متشدّدون". 
وأضــاف أنّـه ســيــطــلب حلّ كلّ من دار
الـــنــشــر اإلسـالمــيــة "نـــوى" و"رابــطــة

الدفاع السوداء األفريقية".
وأوضـح أن "نوى" ومـقـرّهـا في آرييج

(جـنـوب) "حتـرّض عـلـى إبـادة الـيـهود
." ثلي جنسياً وتفتي برجم ا
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أمّـا "رابـطة الـدفاع الـسوداء األفـريقـية"
الـتي أعلـنت عن نـفسـها خالل تـظاهرة
ضـــدّ عـــنف الــشـــرطـــة نـــظّــمـــتـــهــا في
حــزيــران/يــونــيـو 2020 أمــام ســفـارة
ــتّــحــدة في بــاريس فــقـال الــواليــات ا
وزيـر الداخلية إنّه سيـطلب حلّها ألنّها
"تـــدعــو إلـى الــكـــراهــيـــة والــتـــمــيـــيــز

العنصري".
ــقــبـل ســتــكـون وأضــاف "في الــعــام ا
هــنــاك 10 جــمـــعــيــات أخــرى عــرضــة
إلجـراءات احللّ بـينـهـا أربع جـمعـيات

قبل". ابتداءً من الشهر ا
وفي  24أيـــلــول/ســـبــتـــمــبـــر اجلــاري
صـادق مـجـلس الـدولـة الـفـرنـسي عـلى

{ تـــونس) ,أ ف ب) - كـــلّف الـــرئــيس
الــتـونـسي قـيس ســعـيّـد األربـعـاء ألول
مـرّة في تـاريخ الـبالد امـرأة هي جنالء
بــودن بـتـشـكـيل حـكــومـة جـديـدة بـعـد
أكـثـر من شـهـرين من تـولـيه الـسـلـطات
وإقـالـة رئـيس الـوزراء وتـعـلـيق أعـمال

ان. البر
وقـالت الـرئـاسـة في بـيـان "كلّـف رئيس
اجلـمهورية قيس سعـيّد اليوم األربعاء
الـــســيــدة جنالء بـــودن حــرم رمــضــان
بـتـشـكيل حـكـومـة علـى أن يتم ذلك في

أقرب اآلجال".
في  25تـــمّــوز/يــولــيــو الـــفــائت أعــلن
ســعــيّـد في خــطــوة مـفــاجــئـة جتــمــيـد
ان وإقـالة رئيس احلـكومة أعـمال الـبر
شـيـشي وتـولي السـلـطات في هـشـام ا

البالد.
وأصـــــدر مــــنـــــذ أســــبـــــوع تــــدابـــــيــــر
"اســتـثـنـائــيـة" بـأمـر رئــاسي أصـبـحت
ــقـتـضـاه احلــكـومـة مــسـؤولـة أمـامه
فـيما يتولى بنفـسه إصدار التشريعات
ان مـا اعتـبره خـبراء عـوضـا عن البـر
تـمـهيـدا لتـغـييـر النـظـام السـياسي في
ــاني الــذي نص الـــبالد بــدال من الــبـــر
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جـاء تـعـيـ بودن عـمال "بـأحـكـام األمر
ؤرخ الرئاسي عدد  117لسنة  2021ا
ـتعلق بتدابير في  22سبتمبر  2021ا
اسـتـثـنـائـيـة وخـاصـة عـلى الـفصل 16

منه".
وقـال سـعـيّـد في مـقـطع فـيـديـو نـشـرته
الـرئـاسـة عـلى مـوقـعهـا عـلى فـيـسـبوك
"ألول مــــرة فـي تــــاريخ تــــونـس امـــرأة
تـتـولى الـرئاسـة حـتى نهـايـة التـدابـير
االســتــثــنــائـيــة وســنــعــمل مــعـا عــلى
الـقـضـاء عـلى الفـسـاد والـفـوضى التي

عمّت الدولة".
وتـــابع "هــذا شـــرف لــتــونـس وتــكــر
لــلــمــرأة وهـذه مــســؤولــيـة تــاريــخــيـة
ـــرأة قـــادرة عــــلى الـــقـــيـــادة...مـــثل وا

الــرجـل". سـتــتــولـى بـودن ( 63عــامــا)
تـشـكـيل حكـومـة في "السـاعـات واأليام

القليلة القادمة" وفقا لسعيّد.
وأضـاف "سنعـمل على مقاومـة الفساد
ــطـالب الــتــونـســيـ ثم االســتــجـابــة 
والـتــونـسـيـات في الـتـعـلـيم والـصـحـة

ة". والنقل واحلياة الكر
كـانت بـودن مـديـرة عامـة مـشـرفـة على
برنامج في وزارة التعليم العالي وهي
حـاصلة على درجة الدكتوراه في علوم

اجليولوجيا.
عـلى صعـيد آخـر قضت محـكمـة العدل
األوروبــيـة األربـعـاء في لــوكـسـمـبـورغ
بإلغاء العمل باتفاقيت جتاريت ب
ــــغـــــرب عـــــلى االحتـــــاد األوروبـي وا
أسـاس أنهـما تـشمالن منـتجـات قادمة
تـنازع عـليـها من الـصحـراء الغـربيـة ا

ملكة وجبهة بوليساريو. ب ا
غـرب واالحتاد بـعـد ذلك بدقـائق أكـد ا
األوروبـي في تـــــصــــــريح مـــــشـــــتـــــرك
ــواصــلــة شـراكــتــهــمـا الــتــزامــهـمــا 
الــــتــــجــــاريــــة واتــــخــــاذ  اإلجـــراءات
الـــضـــروريــــة من أجل تـــأمـــ اإلطـــار
الــقـانــوني الـذي يــضـمـن اسـتــمـراريـة

واستقرار العالقات  بينهما.
نـصّ احلـــكم الـــذي جـــاء بـــنـــاء عـــلى
دعـوى تقـدمت بهـا جبـهة بـوليـساريو
عــلى  إلــغــاء قـرارات مــجــلس االحتـاد
ـتعلقة باتفـاقيت مبرمت األوروبي ا
غربية من نتـجات ا ـغرب حول ا مع ا
جـهة والصيـد البحري من جـهة ثانية

.
لـكن احملكمة أشارت إلى أن هذا القرار
لـن يـدخل حـيــز الـنـفــاذ إال في غـضـون
شـــهــرين حـــيث ســيــســـتــمـــر الــعــمل
بـاالتـفـاقـيـتـ الـتـجـاريـتـ خالل هـذه
ـدة. واســتـنـدت احملـكـمـة في قـرارهـا ا
إلى أن جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الــتي
تـطـالب بـاسـتـقالل الـصحـراء الـغـربـية
مــعـتــرف بـهــا عــلى الـصــعـيــد الـدولي

كممثل لشعب الصحراء الغربية .

{  الــــــرمــــــثــــــا (األردن) (أ ف ب) -
أعادت السـلطـات األردنية فـتح مركز
جـابـر/نـصـيب احلـدودي مع سـوريا
ــســافــرين وحـــركــة الــشــحن أمـــام ا
األربــعــاء بــعــد حــوالى شــهــرين من
ـعارك التي جرت في إغالقه بسبب ا
جنوب سوريا ب القوات احلكومية

وفصائل معارضة.
وتــفـرض الــسـلــطــات األردنـيــة عـلى

ـعـبر أن يـكـونوا الـذين سيـسـلـكون ا
ملقح أو خاضع لفحص الكشف
عن كـوفـيـد وذلك في إطـار اسـتـمرار

تدابير الوقاية من الوباء.
عبر من اجلانب األردني عند وفتح ا
السـاعة الـثامـنة صـباحا ( 05,00ت
غ) على ما أفـاد مصـورون في وكالة

فرانس برس.
وقال مديـر مركز حـدود جابر الـعقيد

مـؤيـد الـزعـبي  نـحـتـفل بـإعادة فـتح
ــعـــبــر الــذي  إغالقـه قــبل فــتــرة ا
بـــســـبـب األحـــداث الـــتـي شـــهـــدهـــا

اجلانب السوري .
ـعــبـر ومــعـبــر جـابــر/نــصـيب هــو ا

الرئيسي ب األردن وسوريا.
وشـــكل إغـالقه في نـــيـــســان/أبـــريل
 2015بــســبب الــنــزاع في ســوريــا
ملكة التي ضربة موجعة القتـصاد ا

سجل الـتبادل الـتجـاري بينـها وب
جـارتهـا الـشـمالـيـة عام  2010نـحو
 615مـلـيـون دوالر قـبل أن يـتـراجع
تدريجـيا بـسبب احلرب. وأعـيد فتح

عبر خريف عام .2018 ا
وبـلغ الـتـبـادل الـتـجـاري عـام 2020
بــ األردن وســوريـا  108,7مالي
دوالر وفقا ألرقام رسمية أردنية.

ومنذ بدء تفشي الوباء أغلق جزئيا

أو كـلـيـا مـرات عـدة في إطـار تـدابـير
الـــوقــايــة الـى أن أغــلق في نـــهــايــة
ـعـارك في تـمـوز/يـولــيـو مع جـولـة ا
مـحافـظـة درعا الـتي أوقـعت عـشرات
الـقتـلى واجلـرحى وانـتهت بـاالتـفاق
عــــلـى وقف إلطالق الــــنــــار ودخــــول
الـقـوى األمنـيـة الـسـوريـة الى أحـياء
فـي مــديـــنــة درعـــا اعــتـــبــارا من 12

أيلول/سبتمبر.
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من جــهـة أخــرى أوضح الــزعـبي أن
ـغـادرة الى ـســافـر الـذي يـرغـب بـا ا
اجلـــانب الــســـوري يــجـب أن يــكــون
ضاد طعوم (ا حاصال على شهادة ا
لفيروس كورونـا) أو يخضع لفحص

 طبي.
أمـا بــالـنـســبـة لـلـقــادم من سـوريـا فـ
يجب أن يكـون حاصال على جـرعت
طـعـوم أو فحص كـورونا خالل من ا
 72ســـاعـــة مع إجـــراء فــحـص آخــر

داخل احلدود .
واحلــدود مـع ســوريــا شـــريــان مــهم
القــتـصــاد األردن إذ تـصــدر عـبــرهـا
بـضــائع أردنـيـة الـى تـركـيــا ولـبـنـان
واوروبـا وتـسـتــورد عـبـرهـا بـضـائع

سورية ومن تلك الدول أيضا.
من جه أخـــــرى وافــــقت احملـــــكــــمــــة
اإلسـرائــيـلـيـة الـعـلــيـا األربـعـاء عـلى
تـأجــيل الـنـظــر في الـتـمــاس يـتـعـلق
ـــنـع هــدم جتـــمـع اخلـــان األحـــمــر
ـوقع االستـراتيجي في البدوي ذي ا
الضـفـة الغـربـية احملـتـلة والـذي أثار

قلقا واهتماما دوليا.
وتتـواجه احلـكومـة اإلسـرائيـلـية في
احملكمة العليا مع مـنظمة إسرائيلية
ينية غير حـكومية بشأن قرار هدم
جتمع اخلان األحـمر الـذي يقع شرق
ؤدي القدس على الطريق الرئيسي ا
يت وهو إلى مدينة أريحا والبحر ا
ـــســتـــوطـــنــات مــحـــاط بـــعـــدد من ا

اإلسرائيلية.
وكـان مـقـررا إخـالء الـقـريـة وهـدمـهـا
قـبل ثالث سـنـوات بـعـد حـكم اعـتـبـر

أنهـا بـنيت بـشكل غـيـر قانـوني لكن
مـحــاوالت االتـفـاق عـلـى مـوقع بـديل

لها أفشل العملية.
ودعت دول أوروبــيـــة إســرائــيل إلى
ـضي في مـخـطط الـهـدم الذي عـدم ا
جمّـده مكـتب رئيس الـوزراء السابق
بــنــيــامــ نــتــانــيــاهــو في تــشــرين

األول/أكتوبر .2018
وتقدّمت مـنظمـة  ريغافـيم  اليمـينية
غــــيــــر احلــــكــــومــــيـــــة الــــتي تــــدعم
ـسـتـوطـنـات الـيـهـوديـة بـالـتـماس ا
عـام  2019أمــام احملــكــمـة الــعــلــيـا
تــطــالب فــيه الــدولــة اإلســرائــيــلــيـة
بـالـتـمـسـك بـالـتـزامـهـا الـسـابق هـدم

قرية اخلان األحمر.
وطـــلـــبت الـــدولــة مـــرارا مـــزيــدا من
الوقت لـتقد ردهـا إلى أن الزمـتها
احملكمـة بتـقد رد بحـلول اخلامس
من أيلـول/سبـتمـبر فـتقـدمت الدولة
يـومـهـا بـطـلب إلى احملـكـمـة لـتـمـديد
ــهــلــة سـتــة أشــهـر إضــافــيــة عـلى ا

أساس وجود  تقدم  في القضية.
ووافـــقت هـــيـــئـــة من ثالثـــة قـــضــاة

األربعاء على قرار التمديد.
وقــال الــقــاضي نــعــوم ســولــبـرغ إن
احملــكـمــة قــبـلت  طــلب الــدولـة بــعـد
إحــراز تــقـدم كــبــيــر  وعـلـى أن يـتم
تــقـد مــوقف الـقــيـادة الــسـيــاسـيـة

بحلول آذار/مارس .2022
وأبـلـغت دول أجنـبـيـة إسـرائـيل بأن
هدم التجمع حيث يعيش نحو 200
شــــــخـص في أكــــــواخ من اخلــــــشب
ـعـدنيـة مـثلـمـا هي احلال واأللواح ا
عــمـومــاً في الـقــرى الـبــدويـة والـذي
يــضم مــدرســة ســيــشــكل انــتــهــاكـا
التفـاقيـة جنـيف ويعـقّد إمـكانـية حل

. الدولت
ورأت تــلك الــدول أن هــدم الــتــجــمع
ســـيـــمــــكّن إســـرائــــيل من تــــوســـيع
االســتـيــطـان بــشـكـل يـقــسم الـضــفـة
الغربـية الى جزءين مـا سيجعل من
ـسـتـحـيل إقـامـة دولـة فـلـسـطـيـنـية ا

متواصلة جغرافيا.

ـارسات ا مـر به العـراق من تبـداالت فكـرية و ادائـية و ظـهور  بالـنظـر 
كانت مخفيـة فال غرابة ان نفـكر كلنا فـي انواط و اوسمة يجـري منحها
االن ولـو شـفـاهـا ثم تـمـنح الحـقــا مـجـسـدة وفق خـيـال الـفـنـان الـذي قـد

يجيء يوم و يصنعها من جلد ليربط بها مستحقها.
صارف. قتحمي ا نح  1- وسام الزوية: 

نح للغوچية تويتر. 2- وسام التغريد: 
نح لوزراء الري.  : 3- وسام الط

لـحمة و 4- وسام الـتصديـر الكـهربـائي: يرسل لـلنـدن حيث مـقر بـطل ا
معه نوط التنقيب (و اجلولة) من جوالت التراخيص.

ـنح لـلـنـواب الـذين يـخـسـرون االنـتـخـابـات فـيـعـيـنون 5- نـوط الـلـجـان: 
مستشارين.

6- وسام السّحاب: يرسل مع سحاب جيد لرئيس حتالف البعضية.
ستلميه و ينظم بقانون. 7- نوط العلس ووسام الصك: تعد قوائم 

8- وسام النوم: يرسل ل (م ف م).
9- وسام التقاعد: يرسل ألحدهم في السعودية و هو (غ ع ي)

ـسـتــحـقـيه شـريـطـة تـسـلـيم صـورتـ 10- نـوط الـبـدالـة : تـعـد قـوائم 
. صورة ايام الزيتوني و صورة مع اللحية و اخلا

ـانـيـة: يـعـطى لـلزعـامـات الـتي تـقـدم اصـهـارها 11- وسـام االسرة الـپـر
قربانا على مذبح اجمللس التشريعي.

ــفـتــيـات الــتـخــطـيط ـنح  12- وسـام 7 × اي رقم: 
ن يبدلن خالل ذلك االزواج. للمساواة 

وسام االنـشقـاق: ويعـطى لكل مـنشق يـبني جـناحه
العسكري والسياسي.

فكروا معنا بأوسمة و انواط...
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{ بـــيـــروت) ,أ ف ب) - تـــظـــاهـــر
مـئات الـلـبـنانـيـ يتـقـدمـهم أهالي
ضـــحــايــا انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت
األربـــعــاء أمـــام قـــصــر الـــعــدل في
بــيــروت بــعــد يــومــ من تــعــلــيق
التـحقـيق في القـضيـة على خـلفـية
تـــدخالت ســــيـــاســـيــــة وشـــكـــاوى
قـانـونـيـة تـطـالب بـتـنـحـيـة احملـقق

العدلي.
رة الثانية التي يُعلق فيها وهذه ا
الــتـحــقــيق في االنــفـجــار الــضـخم
الــــــــــــــذي وقـع فــي الــــــــــــــرابـع مـن
آب/أغـــــســــــطس  2020وأدى إلى
مــقـــتل  214شــخـــصــاً عـــلى األقل
وإصــابــة أكــثــر من  6500آخـرين
بــجــروح عـــدا عن دمــار واسع في
الـعــاصـمـة. وعـزته الــسـلـطـات إلى
تـخزين كـمـيـات كـبيـرة من نـيـترات
األمونيوم من دون إجراءات وقاية.
وتــبـيّن الحــقـاً أن مــسـؤولــ عـلى
مـسـتـويات عـدة سـيـاسـيـة وأمـنـية
وقـــضـــائـــيـــة كـــانـــوا عـــلى درايـــة
ـادة ولم ــخــاطـر تــخــزين هــذه ا

يحركوا ساكناً.
ـتظـاهرين وتمـكنت مـجمـوعة من ا
ظـــهــر األربـــعـــاء من الـــدخــول إلى
الـبــاحـة الـداخــلـيـة لـقــصـر الـعـدل
حـيث يـقع مــكـتب احملـقق الـعـدلي.
وعـلقـوا الفـتـة ضخـمـة تـضم صور
الـضحـايـا مع تـعـليـق  لن تقـتـلـونا

مرت .
وأمــام قــصــر الـعــدل رفع األهــالي

عمان
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نـداء الـى كل قـلـم نـضــيف..الى األقالم الــتي التــعـرف الــتــمـلـق والـتــلـون
ال االقالم الى االقـالم الــفــقــيــرة الــتي تـــدوّن حــروفــاً من ذهب والــنــفــاق

.. رصعة بالذهب لكنها تنطق فقراً ورخصاً ا
لـقــد اسـتــوقـفــني مـنــذ فـتــرة اعالن عـلى احــدى الـصــفـحــات في مـواقع
ـرشح"الـفالني" عن الـقـائـمـة"الـفالنـية" يـعـلن ان ا الـتواصـل االجتـمـاعي 
وهذه االقالم حتمل اسمه واطن يقوم بحملة لتوزيع(اقالم احلبر)على ا
ورقمه االنـتخـابي موضـحاً ان االقـالم مطـبوع عـليـها االسم والـرقم بخط

الذهب..او باللون الذهبي ..وليس بالذهب احلقيقي!!!!! 
ــرشــحــ بــذلك الــشــعب الــذي من اكــبـر اضــحــكـنـي جـداً اســتــهــزاء ا

عيوبه(كما هي اروع ميزاته) قلبه الطيب ونفسه الراضية بأقل القليل..
انه شـعب يُـحـيك من خـيوط تـاريـخه وعـظـمـته وحـضـارته مـداسـاً مـريـحاً

القدام اشخاص منحهم -ذات الشعب الطيب-بدل الفرصة الف. 
رشح الواقف على ا يـكون خاليـاً من احلبر-يشـتري ا بقلمٍ رخيص -ر
اصوات شعب غارق في بحار الفقر والعوز واحلاجة!!!.  ال  شاطيء ا
منـذ زمن قـرأت مـقاالً لـغـادة الـسمـان في احـدى كـتبـهـا ضمـن مجـمـوعة
(االعـمـال غــيـر الـكـامــلـة لـغــادة الـسـمـان) تــقـول فـيه :(اثــبت الـتـاريخ ان
الثـورات التي يـقوم بـهـا حمـلة اخلـناجـر هي الـتي يفـجرهـا حمـلة االقالم

والكتاب يصير قنبلة يدوية )... فالقلم يستحيل خنجراً ح يُقمع
وبالـفـعل ..فالـثـورات منـبـعهـا صـرخـات اقالم ثائـرة..وهـذا ماتـوثـقه كتب
االدب العربي واالنكليزي الـتي تسرد لنا كيف تصـدى الشعراء والكتاب
بل بـأقالم واالدبـاء لـلــقـمع والــظـلم ووقـفــوا بـوجه االعــداء ال بـاالسـلــحـة 
رافضة الذل والـهوان. فالثـورة الروسية صنـعها ماركس ودوسـتوفسكي
. وغـسـان كـنـفـاني عـاش مـحـاربـاً االحـتالل االسـرائـيـلي عـلى فـلـسـطـ
شـــاهــراً بـــوجه احملـــتل قـــلــمـه الــذي  أُســـمـــعت صـــرخــاتـه كل الـــعــالم
فـكـتب اروع الـروايـات واالشـعـار ضـد الـغـزو الـصـهـيـوني الـذي الـعـربي
حاربـه حتى اوداه قـتـيالً نـاثـراً اشالء جـثتـه التي لـم يبق مـنـهـا اال حلـماً
حولته النيران الـى رماد .اال ان قلمه بقي صارخـاً الى اليوم ..ذلك القلم
ــاثل بـل كــان قــلم كــنــفــاني  الــذي كــان أقــوى من اســلــحــة االحــتالل 
صواريخ ودبابـات ومدرعـات لم تصنـعهـا اسرائيل وال امـريكـا بعد . ولم
بل يشهد التاريخ االدبي على يكن كنفاني وحده من حارب احملتل بـقلمه
اقوى االقالم التي لم تصمت بـوجه الظلم ولم تقبل ان تـكون اقالم مزيفة
ـدح والـتـبـاهي لوحـة من الـنـفـاق الـعفن مـتمـلـقـة تـرسم للـظـالم بـكـلـمات ا
الرائـحـة.. لـقد حـان الـوقت لـنطـعن اخلـونة بـأقالمـهم الـتي يـسرقـون بـها
هيا بـنا نطعنهم بأقـالم حتمل اسمائهم ..هيـا بنا نحول اقالمنا اصواتنا

الى خناجر .
.نحـن بحـاجـة لـصـحـوة جديـدة..صـحـوة الـقـلم قبل
ثـقـفـون ..افـيـقوا صحـوة الـشـعب..هــــــــيـا ايـهـا ا
انتم واقـالمكم فـالـسـبـات قد طـال وشـتـاء الـصمت

انتهى

 …b¹bł W uJŠ qOJA²Ð ÊœuÐ ¡ö$ nÒKJ¹ w ½u² « fOzd «

d³F∫ شاحنات في طابور على معبر جابر/نصيب احلدودي ب االردن وسوريا

Issue 7082 Thursday 30/9/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7082 اخلميس 23 من صفر 1443 هـ 30 من ايلول (سبتمبر) 2021م

dłUMš UM ö √ s  qF−M

ـاضي مــذكـرات تــبـلـيغ األسـبــوع ا
أرسلـها بيـطار السـتجـواب النواب
ان الثالثة انطالقاً من استناد البر
إلى قـــانــون يـــحـــصـــر مــحـــاكـــمــة
الـــرؤســاء والــوزراء في مـــحــكــمــة

خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.

بـتسيـيس  التحقـيق. وجاء تعليق
الــتـحـقــيق في بــدايـة أســبـوع كـان
يـــفـــتـــرض أن يـــشـــهـــد جـــلـــســات
ــــســــؤولــــ اســــتــــجـــــواب عــــدة 
. ورفـضت عـســكـريـ وسـيــاسـيـ
األمــانـــة الــعــامــة جملــلس الــنــواب

ومـــنــذ وقـــوع االنـــفــجـــار رفــضت
السلطات حتقيقاً دولياً فيما تندّد
مــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيــة وعـــائالت
الضـحـايا والـنـاجون مـن االنفـجار
حاولة الـقادة السياسـي عرقلة

التحقيقات.

قــرار احلــكــومــة حلّ كلّ مـن "الـتــجــمّع
ـنـاهض لإلسالمـوفـوبيـا في فـرنـسا" ا
و"مــديــنـة الــبـركــة". وكــانت احلـكــومـة
قـرّرت حلّ هات اجلـمعيّتـ في نهاية
ـــدرّس ســامــويل 2020 إثـــر مــقــــتل ا
بـــاتي بـــقـــطع الـــرأس عـــلى يـــد شــاب

إسالمي.
وقـــال وزيــر الــداخـــلــيــة إنّـه طــلب من
احملـافـظـ مـنع "أي تـغـيـيـر لـتـصـريح

إقامة إلمام مُعار" من دولة أجنبية.
ـقــابــلــة لــفت دارمــانــان إلى أنّ وفـي ا
ـنـصوص "عـقـد االلـتزام اجلـمـهوري" ا
عـليه في قـانون مـكافـحة "االنـفصـالية"
والـذي يـرهن حصـول اجلـمعـيـات على
دى احترامها للقيم إعـانات حكومية 
اجلـمهـورية سيـدخل "حيّـز التنـفيذ في

كانون الثاني/يناير 2022.

كلفة بتشكي احلكومة اجلديدة UI¡∫ الرئيس التونسي خالل لقائه ا
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واشنطن

خــــوفـــــا مـن عــــاقـــــبـــــة الــــســـــحــــر
واجلن...ودوران اجلـــزء األعـــلى من
ــدورة اسـاســا  ونـزلـوا الــعـمـارة ا

العمارة  وتوجهوا للبيت للنوم.
صــبــاح الــيــوم الـتــالي  والــكالم ال
يزال لـصديقي أحـمد... سـألنا عـمنا
هل دارت العمارة ...قال طـبعا الليل
كـله تـدور حـتى بـزوغ الـشـمس. كذا
أنهى صـديـقي واخي احمـد صاحب

الرسالة
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نـعــود إلى قـصـة عـمــارة عـبـود كـمـا
مــدون في الـويــكـيـمــيـبـيــا انه بـعـد
وفــاة لـطــيف عـبــود بـالــسـتــيـنـات 
قــامت ابــنــته أدفــيش عــبــود بــبــيع
الـــــعــــمــــارة الى الـــــتــــاجــــر هــــاشم
الــبــهــبــهــاني. وهــنــا بــدأ الــبــعض
يسمـونها عـمارة البـهبهاني. مع ان
األغلـبيـة  ابقـوا على اسـمهـا القد
عـمـارة عــبـود. وبـعـد فـتـرة هـاجـرت
أدفيش عـبود  إلى انكـلتـرا وتوفيت
هنـاك. قام الـتاجـر البـهبـهاني بـبيع
العمارة  إلى احلاج ابراهيم يوسف
ســـعــد واوالده . وكـــان الــســـبب من
بيعه للعمارة لكي يقوم بشراء

سـتقيـمة اجملاورة عمـارة العطـور ا
إلى تـلـك الـعـمـارة  وهـي تـقع بـخط
مــسـتــقــيم  بــاجتــاه ســيــر الــشـارع

باجتاه منطقة باب االغا.
واخــيــرا وبــعــد فــتــرة قــام  احلــاج
إبراهيم يـوسف سعد ببـيع العمارة
إلـى عــبــد الـعــزيــز الــذكــيــر من أهل
البـصرة. وهـنا  أطـلق البـعض على
العـمارة اسم عـمارة الـذكيـر. وتعود
ملـكيـتهـا االن الى ورثة عـبد الـعزيز
ـالك االخـيـر لـعـمـارة الـذكـيـر وهـو ا

عبود.  
ـا يــكـتب عن ومن خالل مــتـابــعـتي 
عمـارة عبـود الحظت  أن الـعديد من
الـصحـفـيـ والكـتـاب ومن يكـتـبون
بــوســـائل الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
يـقـعـون بــاخلـطـأ احلـارثي انـهم في
في مـــقـــاالتـــهم يـــصـــفـــونـــهـــا صح

ويــطـــلــقــون عـــلــيــهـــا  اسم عــمــارة
اجلــــادرجي او الــــدامــــرجي. وهـــذا
التـباس كـبيـر يقع فـيه  العـديد دون
وعي مـنــهم  ذلك   ان من صــمـمـهـا
عـمار  رفعت ـقاول ا هـندس ا هو ا
اجلـادرجي كـمـا ذكـرنا اعـاله وليس

اسم العمارة اجلادرجي.
ــهــنــة اقـول ... وإنــصــافــا لــزمالء ا
احلـــقـــيـــقــــة من ان هـــنـــاك عـــمـــارة
اجلـــــادرجـي او الــــــدامـــــرجـي   في
مـنـطـقة قـريـبـة من عـمـارة عـبود في
نهايـة شارع السمـؤال لكنـها ليست
في شــارع الـرشـيـد ولــيـست عـمـارة
ـدورة الـبـيــضـاء بل نـهـايـة عـبــود ا
شـــارع الـــســـمــــؤال  ذلك الـــشـــارع
قـابل لـعمـارة عـبود   وهي ايـضا ا
من ســتـة  طــوابق. لـكن الــغـريب ان
بــعـض االعالمــيــ يــكــتب واصــفــا
عــمــارة اجلـــادرجي  وهــو يـــقــصــد
عـــمــارة عـــبــود  مـــحــور نـــقــاشـــنــا
ويـسـتخـدم صـورة عـمـارة عـبود مع
مـقـاالتـهـم الـتي تـتـحـدث عن عـمـارة
أخـــــرى اســـــمــــهـــــا اجلـــــادرجي او

الدامرجي  .  
ماذا عن عمارة عبود هذه االيام ?..
هنا نصل الى احداث هامة جدا عن
عمـارة عـبود في  الـقرنـ العـشرين
واحلــــادي والـــــعــــشـــــرين اي هــــذه

االيام...
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اوال...
ـصــور الـفــوتـوغـرافـي الـرائـد قــام ا
لـطــيف الـعــاني بــتـوثــيق جــمـالــيـة
الـعمـارة بلـقـطة رائـعة اسـبغ عـليـها
بـعـدا عـمـيـقـا لـصـورة عـمـارة عـبـود
نــهــايــة اخلــمـــســيــنــات ومــنــذ ذلك
الـتـاريخ والـلـقـطـة حتـظى بـاهـتـمام
الــنـقــاد بـالــعـراق والــدول الـعــربـيـة

ية.   والعواصم العا
ثانيا...

نـــهــايـــة عــام 2019 اصـــبح كـــتــابي
ـــوســوم (رحــلـــة في ذاكــرة شــارع ا
الــرشــيـد ) جــاهـزا لــلـطــبع ولــفـشل
لقـطة رشحـتها انـا  كغالف للـكتاب.
ـبـدع ـصــور الـفــوتـوغـرافـي ا قــام ا
هيـثم فتح الـله والذي  طـبع الكـتاب
في مطـبـعته دار االديـب  ولتـوسمه
االبـداع الفـني بـلقـطـة الرائـد لـطيف
ـصور الـعـاني بـاسـتـخـدام صـورة ا
الرائـد لـطيف الـعانـي لعـمارة عـبود

ذاتها  ووضعها كغالف للكتاب.
...ومنذ ذلك احلـ والكتـاب يحصد
االنـــتــشـــار داخـــلـــيــا وخـــارجـــيــا 
والـعـديــد من الـنـقـاد امـتـدح  جـمـال
الـــــغـالف و حـــــرفـــــيـــــة الـــــصـــــورة
فـوتــوغـرافـيـا لـعـمـارة عـبـود نـهـايـة

اخلمسينات.
ثالثا ....

في نـهـاية  شـهـر شـباط  2020 قمت
بــزيــارة مـــكــتــبــة الـــكــونــغــرس في
واشــــنـــــطن دي سي الـــــعــــاصــــمــــة
األمــيــركـيــة و اســتـقــبــال من قـبل
مـــســؤول او مــديــر   قـــسم الــشــرق
األوسط وأفـريـقيـا وآسـيـا الـوسطى
في مـكــتـبــة الـكــونـغــرس  د مـهــنـد
صـاحلي. وكـان لـقـاءه حـارا مـرحـبـا
بــاخلـــطـــوة الــتي أقـــدمت عـــلــيـــهــا
ــتـمـثـلـة بـقـيــامي بـإهـداء كـتـابي وا
ــوســوم ( رحــلــة في ذاكــرة شـارع ا
الــرشـــيــد ) الــصــادر عــام 2019 الى
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عن تــلك الـــفــكــرة اخـــتــاروا صــورة
صـور الـفوتـوغرافي الـرائد لـطيف ا
الــعـاني لـعــمـارة عـبـود ووضــعـتـهـا
إدارة الــنــدوة  كــبــوســتــر تـرويــجي
لـــلــنــدوة. ووضــعت الــنــدوة  ضــمن
بـرنــامــجــهـا الــســنــوي في نــدوتـ
.. االولى يــوم 2 أذار مــنـــفــصـــلــتـــ
مارس عام  2021على  احـدى قاعات
مـتــحف الــتــيت الــشـهــيــر في لــنـدن
الـعاصـمـة البـريـطانـيـة والذي يـعود
بـناءه إلى الـقـرن الـتسع عـشـر وكان
يــطـلق عــلـيه بــ عـام 1897 و 1932
تـحف الوطني الـبريـطاني للـفنون ا
ثم بـعد ذلك تـغـير اسـمه الى مـتحف

التيت في لندن.
Tate Museum London 

وتضـمن مـنهـاج يوم الـثالثاء  2أذار
/ مــــارس دراســــة خــــطط الــــبــــنـــاء
ــدن الــرئـــيــســيــة واالجنـــازات في ا
امـثــال : الغـوس و طـهــران وبـغـداد.
وركزت عـلى دراسة تـأثيـر التـعصب
الـقومي والـوطـنـية الـسـياسـيـة على
جوانب احلياة ومنها مجال االعمار

الهندسي.
ــتـــحــدثــون فـي الــنــدوة من وكــان ا
جــامـعــة كــالــيــفـورنــيــا في أمــيــركـا
وحتــــدث عن إيــــران احلــــديــــثــــة  و
جـامـعـة مــاجـسـتــيـر في بـريــطـانـيـا
وحتــدث عن الغـــوس وتــقــلـــبــاتــهــا
العمرانية الهـندسية نحو احلداثة 
ومن جامعة مـاجستيـر أيضا حتدث
أخر عن التـغييرات الـهائلة لـلعمارة
الــــهــــنـــدســــيــــة في خــــطط بــــغـــداد
لــلــتـصــمــيــمــات االســاســيــة. وأخـر
دن خـاصة حتدث عن احلـداثـة في ا
في مـوزمبـيق وغـرب باكـسـتان. و
تـخـصــيص قـسـمـا من الـنـدوة حـول
ــزاوجـة والـتـعـشق بـ الـتـداخل وا
عمـاري الهندسي في الفن والبـناء ا
ـــغــرب و اوجــهـــهـــا في دول مـــثل ا
الــهــنـد و الــعــراق. وكـانـت مـداخــلـة
الـــعـــراق عن طـــريق الـــســـيـــد امــ
الساده وهو باحث مـعماري مستقل
والـذي أفـاض في امـتـداد دور رفعت
عـمار و فنان اجلادرجي كمـهندس ا
مبدع في إشاعة  احلـداثة في البناء

في العاصمة العراقية بغداد.  
وبــــعـــد اســـبـــوع يـــوم  9 أذار2021 
عـقـدت نـدوة ثـانـية مـشـابـهه لألولي
في فـــرع مـــتـــحـف الـــتـــيت  شـــمـــال

انكلترا في مدينة ليفربول..
Tate Museum Liverpool

ونتائج الـبحـث في النـدوت كانت
لــصـــالح عـــمـــارة عـــبــود فـي شــارع
ا تـمـثله من الـرشيـد وسط بـغـداد  
حضارة عمرانية وتقدم معماري في
الـعــاصــمـة بــغــداد بـاخلــمــسـيــنـات
مقارنة مع تصـاميم أخرى في بلدان
اخـرى تـفـوقت عـليـهـا عـمـارة عـبود.
كل تــلك الــعــمــارات تــمت قــيــاســهـا
بـالنـسـبة الـى تصـمـيم عمـارة عـبود
ومــوقـعــهـا في شــارع الـرشـيــد قـلب
بغداد  قياسا الى نظيراتها في دول
الـــشــرق االوسـط و جـــنـــوب آســـيــا
وافريـقيـا في مرحـلة مـا بعـد انتـهاء
احلـقــبــة االســتـعــمــاريــة ونـيـل تـلك

البلدان استقاللها الذاتي.
ولو ان بوستر الـندوة يذكر خطأ ان
صــــــورة الـــــــعـــــــمــــــارة فـي شــــــارع
"الشورجـة" وهي من مجمـوعة صور
لــلــمــصــور الــفـــوتــوغــرافي لــطــيف

العاني.
وبـعــد اسـتـفـســاري من أخي لـطـيف
الـعـاني تـبـ أنه  أخـبـرهم انـها في
منطقـة الشورجة في شـارع الرشيد.
وقــد فــشـلت مــحــاوالتي لـتــصــحـيح
اخلـــطـــأ ألني عـــلـــمت بـــالـــنـــدوتــ
مـتـأخـرا و  اتـصـلت بـعـد اسـبـوع

وكان االوان قد فات.
ووضع منظموا الندوة حتت صورة
 عـمـارة عـبـود سطـرين بـاإلنـكـلـيـزية

يجمل فكرتهم للنقاش....
Cubicles, Vectors, Catalysts 

Envisioning the Modern city. 
"ان استخدامـات االشكال الهـندسية
مـــــثـل االشــــكـــــال االســـــطــــوانـــــيــــة
ـكـعـبـات في بـنـاء ـسـتـطـيالت وا وا
الـــعـــمـــارة فـي تـــلك الـــفـــتـــرة دلـــيل
حضـاري لتـقدم ذلك الـبلـد وكمـلمس
حـضـاري لـعالقـة مـفـكـري بـغـداد مع

موروثهم احلضاري ....."
وكان مـنظمـوا النـدوة يتـحدثون عن
عمارة عبود في وسط شارع الرشيد
مــــنـــتــــصف بـــغــــداد في مـــنــــطـــقـــة
الـشورجـة. فـخـرا يضـاف إلى بـغداد
نصور ولشارع دورة التي بناها ا ا
الرشـيـد الذي أخـذ اسمه من خـليـفة

بغداد هارون الرشيد. 
وتكـسب الـعمـارة االمـتيـاز والتـفوق
عـلى نـظـيـراتـهـا في مـصـر وإيران و

في آسيا وجنوب آسيا الوسطى.
ــنـــظــمــون الـى اخــتــيــار وتــوصل ا
الـعـمـارة ذاتهـا مـوضـوع بـحـثـنا اي
عــمــارة عـــبــود كــمــثـــال بــارز يــدعم
فـــكـــرتــــهم االســـاســـيـــة...واعـــتـــبـــر
احملـاضرون في الـنـدوة من جـانـبهم
ان الـعـمـارة  تـمـثل نـقـلـة نـوعيـة في
بـنــاء الــعــمــارة في  تــلــكم الــبــلـدان
بـاخلـمـسـيـنـات وخـاصـة لـدولة مـثل
ـديح واالطراء كله العراق.  وذهب ا
في مـداخالت من حـضروا الـنـدوت
من خــبـراء ومـتــابـعـ ومــهـنـدسـ
ـــعـــمــاري ـــهــنـــدس ا الى بـــراعـــة ا
الراحل رفعت اجلـادرجي لكونه ترك
إرثــا هـائـال لـعــدة عـمــارات سـكــنـيـة
وجتاريـة والعديـد من  البـيوت التي
صــمــمـهــا وال تــزال شــامــخــة حــتى
ايــــــامـــــنـــــا هــــــذا وكـــــانت فـي وقت
تشييدها نـظرة مستقبلـية للتصميم
ـعــمــاري عـن مــا هـو الــهــنــدسـي وا
سـائـد في تـلك احلـقـبـة الـزمـنـيـة من
اخلــمــســيــنـات والــتي رســمت واقع
احلـداثـة في الـعـمـارة من بـغداد الى

ية .  العا
وهــكـذا تـنـتــهي حـكـايــاتـنـا وعـمـارة

ا تزل واقفة بشموخ   عبود 
ولــقــد أصـاب عــمـارة عــبــود  بـعض
اخلدوش الـعـميـقـة وعوامل االهـمال
وسـوء اســتـخـدام الـبـشــر حملـيـطـهـا
حـيث تـرمى حولـهـا االزبـال والـعالم
ــتـحـضــر يـعــتـبـرهــا رمـزا لإلبـداع ا
ـــعــمــاري يــا لــهــا من الــهــنــدسي ا

مفارقة ومسخرة.

اجلـــارحي. واالثــــنـــان مــــعـــروفـــان
بــعــشق احلــداثــة بـالــتــصـامــيم مع

وجود البصمات التراثية.
ـقــاوالن بــإعـداد ــهـنــدســان ا قــام ا
ـالك الــتــصـامــيم وبـعــد مــبـاركــة  ا
لــطـيف عـبــود بـدأ تـنـفــيـذ الـعـمـارة
بـشق االساسـات. وسـميت الـعـمارة
بـاسـم مـالـكـهـا عــبـود و إلى يـومـنـا
يحتفظ الـبغادة  االصلـي من كبار
الـــسـن بــــهـــذا االسـم (مع ان مــــالك
الـعـمـارة عـبـود تـغـيـر اسـمه  مـرات

عدة بقى اسم العمارة عبود.)
أكـمل عـمـال البـنـاء الـقـاعـدة وكانت
مـكـعـبـة الـشـكل مـتـسـاويـة االبـعـاد.
وبــدأوا بـــالــصــعـــود إلى تــشـــيــيــد
الـــطــوابـق الـــعــلـــيـــا و هي حـــسب
التـصـميم اسـطوانـية مـدورة. وكان
ارة العامل بأسواق الشورجة  وا
مـن الـبــغــادة  يـنــظــرون إلى تــقـدم
العـمل والـعمـارة تصـعـد طابق بـعد
طـابـق كـإسـطـوانـة مــجـوفه بـخـوف
وتـوجس خاصـة وهم يـنـظرون الى
الـعــمـال حـ بــدأوا يـصـعـدون إلى
األعلى كـأنهم يطـيرون بالـهواء كال
ســنــدبــاد الــطــائــر. وذلك مـن كــثـرة
قـصص اخليـال ورحالت الـسـنـدباد
الــبـحــري وسـيـرته اخلــيـالــيـة عـلى
بساط الريح. والن البـغادة يؤمنون
بـالـســحـر وقـراءة الـطـالع واخلـيـرة
ستقبل له لـقراءة ا ويذهبون الى ا
 والـبخت والـودع والـزواج صـدقوا
اللي مـن خـــرافـــات عن مــــا ذكـــره ا
اللي الــعــمــارة. وكــان  من هــؤالء ا
كــثـيـر في مــحالت بـغــداد. لـذا بـدأء
الـــبــغـــادة يـــؤمـــنــون ان الـــعـــمــارة
مـســحـورة او بــهـا مس من اجلن ال
محـالة لغـرابة ذلك الـتشكـيل: قاعدة

مكعبة عليها اسطوانة مدورة.
U UJ  Ë U «d

كـــان الــبــغــادة يــتــداولــون كالم عن
عالقـة الـعــمـارة بـاجلن ...وعن هـذه
الــفــكــرة بـــعث لي أخي و صــديــقي
أحـــمـــد صــــاحب بـــرســــالـــة مـــسج

ضـمنـها  مـشـاهداته األولـى  لهـيكل
الـعمـارة بـشكـلـها احلـالي بـنصـفـها
االســفل مـكـعب ونــصـفـهــا الـعـلـوي
مدور اسطواني. يقول فيها انه عام
 1959 قــرر والــده   احلـاج صــاحب
احلــلي الـــقــيـــام بــزيـــارة اخــيه في
بــغــداد اي عـم احــمــد احلــاج عــبـد
الـهـادي احلـلي  الـذي كـان قـد  نزح
من احلـــلــة قـــبل ســـنـــتـــ  وســكن
بــغـداد. وقـد إســتـأجـر بــيـتـا يــبـعـد
أمتار من  موقع العـمارة في منطقة
حتت الـــتـــكـــيـــة.  وصـــادف الـــيــوم
الـتـالي لزيـارتـهم  ذكـرى مـرور عام
عــلى ثـورة  14تــمـوز 1958. ولــتـلك
ــنــاســبــة شـــهــد شــارع الــرشــيــد ا
انــطالق مـظــاهـرة كـبــيـرة صــاخـبـة
ألنــصـار الــسالم احـتــفـاال بــالـثـورة
مـــصـــحــــوبـــة بـــاأللـــوان الـــبـــراقـــة
ـوسيـقى الـصـاخبـة الـتي جـلبت وا
انـتــبـاه عـائـلـة احــمـد الـقـادمـ من
ـسـيـرة الـتي مـديــنـة احلـلـة . تـلـك ا
شــارك فــيــهــا كـل اطــيــاف الــشــعب
العراقي من عمال وفالحـي وطلبة
ــــراحل. واســــتــــمـــرت من كــــافــــة ا
الــتـظــاهـرة بـال تـوقف اكــثـر من 24

ساعة.
..في تلك الفترة كان هيكل  العمارة
مــكــتـمل ولم يــتـبــقى  عــلى انـتــهـاء
العـمل سوى الـتشطـيبـات الداخـلية
من االبــــواب والـــشــــبــــابـــيك...والن
ـظاهـرة كـانت حدثـا مـبهـرا فـريدا ا
ن جاء من احللة وقـتها عام .1959

النهـا كـانت حاشـدة جدا مـصحـوبة
ـوسيـقى والوان بـراقة باألغـاني وا
لــلـمــتــظـاهــرين ....ذلك األمــر  جـلب
اهـتــمـام من هم بـعــمـر الـشـبـاب اي
احــمــد واخــوانه وأبــنــاء عــمـومــته
كـونهـا حدثـا لم يـشهـدوا مـثلـها من
قـبل  وارادوا مـشاهـدتـهـا.. فـتـسلق
الــشــبــاب كــافــة  من اقــارب احــمــد
سـويـة عـبـر درجـات هـيـكل الـبـنـايـة
وأصبـحوا في الطـوابق العـليا  في
مـواجـهـة شـارع الـسـمـؤال و شـارع
صارف وعـمارة مصـرف الرافدين ا
ويطلون منها على شارع الرشيد..
وبــقـــوا يــتـــفــرجـــون عــلـى جــمــوع
تـظـاهرين مـوجة بـعد مـوجة دون ا
ــضي الــوقت الـذي أن يــنــتــبـهــوا 
تأخر عـليهم ولـكنهم صـمدوا. ولكن
عم أحــمــد حـضــر الى حــيث كــانـوا
يجلسون وطلب منهم بحزم العودة
إلى الــبــيت الن الــوقـت تـأخــر عــلى
الـشـبـاب من امـثالـهم لـلـبـقـاء خارج
البـيت. ولم تنفـع  توسالتهم مع أن
إصرارهم على البقاء كان قويا. هنا
 خــرج عــلـيــهم عم احــمـد بــتـحــذيـر
اشـــبـه بـــالــــصـــاعـــقــــة واقـــرب الى
اخلـــرافــة  قــائال لـــهم : انــا اخــاف
عــلــيــكم ألنه  مــا ان تــظــلم الــدنــيــا
ــغــيب ســتــقــوم الــعــمـارة ســاعــة ا
ـدورة بـفــعل اجلن بـالـدوران عـلى ا
نفـسهـا وستـصيب بـالسـحر كل من
في داخــلـهــا من بــشـر وخــاصـة في
ـدور من الــهـيـكل جـزءهــا  األعـلى ا
الـــذي انـــتم فــيـه .... وتــبـــقى تــدور
الليل كله حـتى الفجر بـفعل السحر
واجلن   وسيـمـسكم مس من اجلن
ومــا أن ســمع اجلــمــيـع ....كــلــمـات
بغداداجلـن والــســـحــر….هــرول اجلـــمــيع

Íd  VM “

WO  W U  ‚öD «
مـا حفزني لكتابة هذه السطـور هو بعض احلوارات التي تدور هنا وهناك عن
ارتـفاع عدد حـاالت الطالق عـلى نحو مـخيف ومـثير لـلقلق; فـله تداعـياته على
الـنسيج اجملتمـعي وعلى األبناء; األمر الـذي يستدعي تـنظيم جلسـات ثقافية-
اجـتماعـية لـلتـوعية بـخطـورة هذا األمـر مع اقتراح عـدَّة حلـول للـحدّ على أقل

تقدير من تفاقم هذه احلالة.
  ال أدري لِمَ يـتغافل وفي احلـقيـقة هنـاك جانب إيـجابي في موضـوع الطالق

تحاورون عن ذكرها! ا
فـازديـاد حـاالت الـطالق يـعـدّ حـالــة صـحـيـة تـبـ الـقـدرة عـلى حـسم األمـور
واالنـتـهـاء من زيـجـة فـاشـلـة فالـطـالق في الـكـثيـر مـن حاالتـه هـو عالج فـعال
ـكن مـعاجلـتـهـا بـتـوسط الـباحـثـة االجـتـمـاعيـة وال األهل وال أهل حلـاالت ال 

العقد واحلل.
واســتــشــهــد بــنــمــاذج من صــديــقــات وقــريــبــات عــشتُ عن قــرب حــاالتــهن

ومعاناتهن فضالً عمَّا ينشر أحياناً في مواقع التواصل االجتماعي:
سكرات بل يتعاطى اخملدرات? ما الوضع ماذا تفعل الزوجة مع زوج يعاقر ا

النفسي والتربوي لألبناء?
مـاذا عسى الـزوجة أن تـفعل مع زوج يـدقق راتـبهـا ويقـيم الدنـيا وال يـقعـدها

إذا لم  يستلمه هو?
مـاذا تفعل زوجـة يطرق بابـها الدائـنون; ألنَّه مديـون حتى أذنيه دون عـلمها أو

بالغ? ال تعرف أين ذهبت تلك ا
مـا موقف الزوجة أمام زوج ال يـهتم بها وال يـجالسهـا بل قد ال يتكـرم عليها

إال بعد مضي شهور بالعالقة احلميمة?
مـاذا تفـعل زوجـة إذا أهان كـرامـتهـا أهل الزوج أو األخـوة أو أبـوه وتعـنـيفـها

لدرجة الضرب? 
طـلوب منـها وهي تـرى زوج يتـصرف بـسفـاهة بـأموالـها ويـبيع ويـشتري مـا ا

بأمالكها?
سمَّى أب يربط ـطلوب تبقى جامدة خرسـاء عمياء وهي ترى الزوج ا هل ا

أبناءه بسالسل ويتلذذ بتعذيبهم بشتى الوسائل?
مـاذا تنتـظر زوجة حـوَّل الزوج حيـاتها إلى جـحيم; ألنهـا تنجب بـنات فقط أو

لم ترزق بأطفال?!
أقولها بقوَّة وبصوت عالٍ:

  ال تـفــعـلي شــيـئــاً عـزيــزتي ال الـنــصح يـنــفع وال األهل.. عــلـيكِ بــالـطالق..
والطالق فقط هو احلل في هذه احلاالت.

الـطـالق هـو بــدايـة جــديـدة هــو غـلـق مـلف زواج فــاشل واخلالص من رجل
فـاشل وكــان فــيه الـزوج ظالً ولــيس كــيـان له وجــود قـوي يــبـعـث عـلى األمن

ودة والرحمة ! واالستقرار وا
مـا ينبـغي علـينـا فعله هـو بعث رسـائل اطمـئنـان وثقة لـلمـطلـقة أنَّ اإلطالق هو
ـحو من تـصـورها بـداية جـديـدة هـو فجـر جـديد ولـيس نـهـاية الـعـالم وأن 
واعـتـقـادهـا أنَّ الــطالق عـار بل الـعــار هـو الـقـبـول بــهـذا الـفـشل والــتـحـطـيم

النفسي واإلدمان عليه!
ثل القائل (ظل راجل وال ظل   كا فاهيم كما ينبغي علينا أن نصحح بعض ا
حـيطـة) فـاحلـائط سـند وحـمـايـة لـلسـاكـنـ وله جـمالـيـة في الـبـيت لكن زوج

واصفات أعاله فاحلائط أفضل منه ألف مرَّة! با
ودة والرحمة مطلوبة نعم هي مطلوبة من الطرف وليس من اما القول أنَّ ا
طـرف فقط كـذلك أهمـية التـسامح بـ الزوجـ فهـو حلالـة أو حالـت وليس

حلاالت تدوم لسنوات!
 مـلـخص الـقـول: الـعـمـر مـرة واحـدة ال يـجب أن يـكـون في ظل جتـربـة زواج

فاشل!
ولـلـموضـوعـيـة قـد يـكـون الـزواج الفـاشل سـبـبه الـزوجـة أيـضـاً وفي أحـيان
كـثيرة يقع الطالق لرغبة الـزوج للخالص من امرأة ال تصلح; ألنَّ تكون زوجة

نـــاهــيك عـن ســلـــبــيــات مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
وشـكاوى اخليانة الزوجـية التي دفعت ببعض األزواج

إلى ارتكاب جرائم وكان األولى اللجوء إلى الطالق!
وخـتامـاً ارتفـاع عدد حـاالت الطالق يـدل على ثـقافة
هي ثــقـافــة الــطالق وإيــقــاف عـجــلــة الــعـذاب واأللم
ـقــدسـة الــتي اسـمــهـا واالسـتــغالل لـتــلك الــرابـطــة ا

"الزواج" ويبقى الطالق حالالً وإن كان أبغضه!

كما تتفاخـر دول العالم وعواصمها
ـهـا بـشـوارعــهـا الـرئــيـســيـة ومـعــا
البـارزة  حـري بنـا نحن الـعراقـي
و الــبـــغــادة خـــاصــة ان نـــتــفـــاخــر
بــبـغــدادو بـشــارعـهــا االثـيــر شـارع
تميزة ه العديدة ا الرشيد ومعا

فمن ضمن مـعالم الشـارع العديدة 
مـثـلت عمـارة في مـنـطقـة الـشـورجة
في منـتصف شـارع الرشـيد  حـدثا
فـــريـــدا انـــشــغـل فــيـــهـــا الـــبـــغــادة
والعراقـي وكذلك الـعرب و العالم.
ويــعــزى االمـر الـى أن تـصــمــيـمــهـا
غــريب و كــذلك الن لـونــهــا االبـيض
ـدور في هـيـكل الـبـناء مع شـكـلـها ا
يعطي للناظـر انبهارا وكذلك يعطي
للـمصور الـفوتـوغرافي بعـدا جذابا
تـلتـقطه الـعـ وتألـفه عـ العـدسة

عن بعد فيبدأ في اخذ لقطاته.
لـكل ذلـك اصـبـحت الــعـمـارة حـديث
ديـنة حلـقائق عدة ألنـها من ست ا
طــوابـق االمــر الــذي اثــار مــخــاوف
الــبـــغــادة واســـتــغـــرابــهم. ذلك الن
الــبـغــادة ألــفـت عــيـونــهـم عــمـارات
شارع الرشيد ذات الثالث او االربع
طـوابق ال اكـثـر لـذلك اعـتـبـروا هـذه
الـعمـارة غـريبـة عـلى نـظيـراتـها في
شــارعــهم االثــيــر شــارع الــرشــيــد.
السـبب االخر خملـاوفهم أن تـصميم
الـعـمـارة غــريب جـدا خـرج عـلى كل
ألوفة في سياقات بـناء العمـارات ا
بــغـــداد ال بل بــالـــعــراق ومــنـــطــقــة
الـــــــشـــــــرق االوسط كـــــــكـل. وكــــــان
تــصـمـيـمـهـا وبـنــاءهـا وهـنـدسـتـهـا
مــتـقـدمـا عــلى نـظـيـراتــهـا في فـتـرة
اخلـــــمــــســـــيــــنـــــات. لــــكـل ذلك عــــد
اخملــتــصـون هــيـكــلـهــا الــغـريب في
وقــته ثــورة في عــالم الــتــصــمـيم و
الـــهــنـــدســة والـــتــنـــفــيـــذ واصــبح
الـــنــمـــوذج مـــادة يــتـم تــدريـــســـهــا
ــيــا بـكــلــيــات الـهــنــدسـة في أكـاد

العراق و العالم..
ـصمم الـعمارة نـصفـ غير صمم ا
... نصف العمارة االسفل متشابهـ
االساسات عـلى شكل مكـعب الشكل
فـيـمـا كـان نـصـفـهـا الـعـلـوي دائـري

كأالسطوانه الفارغة.
تواضع فأني اعتقد ان في وبرأي ا
الــبــنـــاء الــدائــري فــيـه رمــزيــة إلى
تـصــمـيم وبــنـاء عــاصـمــة الـرشــيـد

دورة. دينة ا بغداد ا
صـمم للـشكل في ح ان اخـتيـار ا
الــدائــري االســطــوانـي كــمــا يــذكـر
اخملتـصون بهـندسـة العـمارة  جاء
حـــتـى يالئم ويـــتـــنـــاسب مع شـــكل
منـارة وقباب جـامع مرجـان القريب
من مــــوقـع الــــعــــمــــارة وهــــذا كــــله

يضاعف من جماليتها.
إضـافـة الى كـل ذلك فـقـد أسـبغ لـون
الـعـمارة األبـيض بـعـدا فـنيـا كـبـيرا
جلمالية العمارة ووضع حدا للنمط
السـائد في بـناء الـعمـارة في شارع
الـــرشـــيــــد بـــألــــوانـــهـــا الــــداكـــنـــة
ـة. حـيث كـانت الـكالسـيـكـيـة الـقـد
الـعــمــارة الــبــيـضــاء تــرى بــالــعـ
اجملــــردة مـن امــــاكن بـــــعــــيــــدة عن
موقعهـا في منطقـة الشورجة وسط

شارع الرشيد
ـصــمم من انـحـراف وقـد اســتـفـاد ا
ينا من منطقة بناء شارع الرشيد 
الـعــمـارة لــلــمـحــافـظــة عــلى جـامع
س بــيل مـــرجــان حـــسب اصـــرار ا
ـســتـشـارة الـسـيـاسـيـة لـلـمـنـدوب ا
السـامي االنـكلـيزي آنـذاك وصانـعة
لـوك أو خاتونـة بغـداد كما يـحلو ا
لهـا ان ينـادوها االخـرون . وحقـيقة
األمـر ان شـارع الــرشـيـد لـيس عـلى
اسـتــقــامــة واحــدة والــتي اســتــمـر
عــلـــيــهـــا من ســـوق هــرج ومـــقــهى
الزهـاوي ولـغايـة منـطقـة الشـورجة
ينا. حيث العمارة ليحيد الشارع 
ـــصــمـم اســتـــثــمـــر هــذا اقــول ان ا
االنــــحــــنـــاء ألنـه ســــاهم فـي بـــروز
الــعــمــارة عن مــســار الــشــارع كــأن
الــعـمـارة لــوحـدهــا في صف طـويل
خـلــفــهــا وأمـامــهــا من الــواجــهـات
ــســطـحــة مـن الــعــمــارات وألنــهـا ا
مدورة فإنهـا تبرز تلـقائيا وجـماليا

وقع. من أماكن بعيدة عن ا

مـكتـبـة الكـونـغرس. وأثـنـاء النـقاش
قـال لي الـدكـتـور صـاحلي ان الـقسم
الـذي نـحن فـيه يـضم لـوحـده اآلالف
كـتبـة. واخذني هـداة إلى ا الكـتب ا
بــجـولــة في ارجـاءه. وأضــاف قـائال
لدينا العديد من الكتب التي تتحدث
عن بـــغـــداد و عن شـــارع الـــرشـــيـــد
كــلـهـا قـام بــتـألـيــفـهـا أجـانب زاروا
الـعـراق وبـغـداد وشـارع الـرشـيد او
عـاشوا فـيه لـفـترة. ولـكن كـتـابك هو
أول كتاب مؤلفه عراقي و بغدادي و
ولد وتربى حتى اجلـامعة في شارع
الرشيد لذا فأن كـتابك مختلف نوعا
عن تــلك الـكـتـب االخـرى في مـكــتـبـة
الكـونغرس. أي بـبسـاطة فـإن كتابك
يعتبـر ثروة قيمـة تضاف إلى رفوف
ـكـتـبـة. مـا قـاله وأرشـيف وكـتـلـوك ا
اشــعــرني بــالـفــخــر والـزهــو. وأخـذ
يــقـــلب صــفـــحــات الــكـــتــاب وابــدى
اعجابا كـبيرا بصـورة غالف الكتاب
والتي هي عـمـارة عبـود وابلـغته ان
من صـورهــا نــهـايــة اخلــمـســيــنـات
صور الـفوتوغرافي  الـرائد لطيف ا
الـعـانـي. وامـتـدح مـوضـوع الـكـتـاب
والـــتـــصـــمــــيم  واخـــتـــيـــار صـــورة

الغالف.
وفي تــــــاريخ  4 أذار/ مـــــارس2020
ـديرة اسـتـلـمت رسـالـة تـهـنـئـة من ا
كـتبة شـرفة العـامة عـلى أجنحـة ا ا
اخبرتني فيها انه  استالم هديتك
و إدخـال  كـتــابي  ضـمن كـتـالـوج
ــكـــتــبـــة و اعـــطــوني  رقـم ســحب ا

كتبة.   الكتاب لالستعارة من ا
وبــعـد فــتـرة  تـواصــلـنــا عن طـريق
يل وردا على سـؤال لي أجابني اإل

:
ان لنـا مكتـبة في مـصر تمـثل مكـتبة
الكونغرس في القاهرة ومن يريد أن
يـــهــــدي بـــحـــوثـــهـم او كـــتـــبـــهم او
مـخطـوطاتـهم مـا علـيـهم اال مراسـلة
صرية مكتبنا الدائم في الـعاصمة ا

يل .. القاهرة على اإل
cairo@loc.gov 

وال مــانع لــدي  والــكالم ل د مــهــنـد
صاحلي ان يذكروا اسمي

(د. مهند صاحلي ).
ـكـتب إلرسـال كـتبـهم واالتـفـاق مع ا
او بــحـوثـهـم او مـا يـريــدون اهـدائه

كتبة الكونغرس.
 œu  …—UL

واخـــيـــرا فـي شـــهـــر مـــارس ..2021
دخـلت الصـورة عـمـارة عبـود كـمادة
ي في عـالم هـنـدسة لـلـبـحث االكـاد
الـعمـارة وتـأثيـر مـثل هكـذا عـمارات
سابقـة زمنـها الذي ولـدت فيه  على
التطور احلضاري لذلك البلد خاصة
ــــلـك  ارثـــا إذا كــــان ذلك الــــبــــلــــد 
حـــضـــاريـــا مــــعـــمـــاريـــا هـــائال. اي
التصاميم صاحـبة  البصمة في تلك
الـبــلــدان  احلــضــاريــة في هــنــدسـة
عماراتها احلديثة في عواصمها في
مــــرحـــــلــــتــــ حتـت الــــســـــيــــطــــرة
االسـتـعــمـاريـة ومـرحـلـة االسـتـقالل.
واخـتـاروا لـبـحـوثـهم عـواصم لـدول
في أفـــريـــقـــيــا والـــشـــرق األوسط و
جنوب آسيـا وحتديدا  عواصم دول
مـثل : مـصـر وإيـران والـعـراق ودول
آســيــويــة أخــرى ســواء أكــانت تــلك
األنـظمـة تـتبع حـكم نـهرو في الـهـند
او نــكـرومـا في غــانـا او بــهـلـول في
إيــــــران او الــــــهــــــاشـــــــمــــــيــــــ في
قارنة ب كل هذه العراق...قاموا با
الدول قبل االستقالل وبعده ونظرته
ـسـتــحـدثـة لــلـمــسـتـقــبل. وتـهـدف ا
الــنــدوة إلى أن تـــبــحث فـي تــأثــيــر
الـبــنـاء الــهــنـدسي ورمــزيــة الـبــنـاء
ــــتـــــغـــــيــــرات وربـط ذلك كـــــله مـع ا

السياسية في تلك احلقبة.
ولـلــخـزين الـتـراثي الــهـائل لـلـعـراق
قــبل وبـــعــد االنــتـــهــاء من مـــرحــلــة
االسـتـعــمـار الـبـريـطـاني و حـصـوله
عـلى اسـتـقالله  لم يـتـردد مـنـظـمـوا
ندوة عقدت في اهم متحف في لندن
الـعـاصـمـة الـبـريـطـانـيـة من اخـتـيار
عـمـارة عـبـود في شـارع الـرشيـد في
مــنــطــقــة الــشــورجــة وسط بــغــداد
كـــــعالمــــة بـــــارزة عــــلـى الــــتــــطــــور
احلــضــاري والــتــقـــدم الــعــلــمي في
هـندسـة احلـداثة بـالـعـمارة في وقت
تـشـييـدهـا باخلـمـسيـنـات وتأثـيـرها
عـلى هنـدسـة العـمـارة في العـاصـمة
الـعـراقــيـة بـغـداد.. الـنـدوة أقـامـتـهـا
ـي هـيـئـة جتـمع لـلـمـعـمـارين الـعـا
مــؤســـســـة فــارجـــام   الـــذي اطــلق
عرفة تأثير العمارة  gather  مبادرة
على الـتقـدم احلضـاري في دول مثل
مصـر وايـران و العـراق وغيـرها في
الــــــــــشــــــــــرق االوسـط وأســــــــــيــــــــــا
الـوسطى...مـحـور النـقـاش هو : هل
تــــمـــنح اســــتـــخـــدامــــات األشـــكـــال
الـهـنـدسـيـة كـاألشـكـال االسـطـوانـيـة
ــربــعـــات في بــنــاء ــكــعـــبــات وا وا
العمـارات بعدا حضـاريا للـبلد الذي
تـــبــــنى فــــيه.  والن هـــكــــذا عـــمـــارة
مــتــطــورة كــونــهــا اول عــمــارة يــتم
ـألوف الـعمراني تصـميـمهـا خارج ا
الهـنـدسي لبـناء الـعـمارة في بـغداد
لتـصبح عالمـة بارزة تـرمز لـلحـداثة
في العـمارة وغـنى البـلد الـذي تبنى
فــيه لــتـــضــيف له بـــعــدا حــضــاريــا
مستحـدث على ارث البلـد التاريخي

الضارب بالقدم. .  
وألجل الـترويج لـلـنقـاشات الـعـلمـية
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شارع الرشيد

ـطالـبـة بـشـمـولـيـة الـوطـنـيـة كـمـمـارسـة واهداف لـكل يـبـدو دارة الـدائرة مـن ا
نـاطـقيـة والقـرويـة والعـشائـريـة والعـائلـية اجملـتمع الـعراقي  أصـبـحت االن ا
ـنـاطق الـسـمـة الـبـارزة لــلـمـرشـحـ جملـلـس الـنـواب اجلـديـد  فـالــتـجـوال بـا
ان رشح لـلبر االنـتخابـية في العـاصمة بـغداد أو في احملافـظات  جتد لـغة ا
ـناطقية اكثر منها بـإيجاد التشريعات واحللول القـادم تتركز على االهتمام با
ألزمـة البلد البنيوية وال باالفكار االقتـصادية للنهوض بالبالد ومعاجلة أزمات

البطالة .
تـكـريس هــذه اخلـطـابـات في اذهــان اجلـمـهـور الــعـراقي  يـعــني بـالـضـرورة
إشـاعة الـرغـبة في حتـفـيـز االنفـصـاليـة بـ منـطـقـة وأخرى  وإلـغـاء الوطـنـية
والـعـمل اجلـمـاعي الــشـعـبي بـ مـدن الـعـراق  وهــذا الـسـلـوك والـرغـبـة في
نظمات اإلرهابية وعززه في السنوات جتـسيد االنعزالية قد كرسته مختـلف ا
ـاضـيـة اخلطـاب الـسـيـاسي لـبـعض الـقـوى والـشـخـصـيـات  ونـتـيـجة لـذلك ا

واطن ب محافظة وأخرى محفوف بالتوجس واخلوف .  اصبح تنقل ا
مـسألة مـعاجلـة أزمات البالد من بـنى حتتـية واقتـصاد وبـطالة وفـقر وحتديث
ضـطهـدة من حـكامـهـا ومحـافظـيـها ومـجـالسـها نـكـوبة بـاخلـراب وا للـمـدن ا
ـنـاطــقـيـة وال واألحـزاب والـكــتل احلـاكــمـة  الحتل عن طــريق الـتـراجـع الى ا
ـشاريع ـا حتل بحـكـومة قـوية بـناءة و بـاشاعـة روح الطـائفـية والـقـبلـية  وإ
شـترك على قـاعدة أي خراب في مـحافظة قـابلة للـتنفـيذ وبالـشعور الـوطني ا
يـسـبب الـضـرر لـكل احملـافـظـات  وهـذا مــاعـمـلت عـلى تـكـريـسـة االنـتـفـاضه

ئات من الشهداء واجلرحى . التشرينية وقدمت من اجل حتقيقة ا
يـبدو إن احملاصـصة في حـكم السـلطـة  وعمـليات تـقز دور الـدولة وحتـييد
قـوانيـنها أصـبحت جـزءاً اساسـياً من مـسيـرة الذاهـبون لـلسـلطـة اجلديدة أو
اخلـارجون منها بانتظار العودة  وهذا هو طابع ومنهج الكيان السياسي في
الـعراق  واصبح اخلـروج منه بحـاجة عمـلية جـراحية لـطبيب مـاهر  ونعـتقد
إن هـذا لن يتـحـقق ال في الدورة االنـتـخابـيـة القـادمـة في العـاشـر من الشـهر
كن الـعاشـر للـسـنة احلـاليـة وال في الـدورة التي تـليـها بـعـد اربع سنـوات  
الـتفكـير بالـتحوالت اجلـديدة بـعد ثمـان سنوات  هـذا إذا لم حتدث انتـفاضة

جديدة تشترك فيها كل فصائل اجملتمع وفي كل العراق .
رشح للـجماهير  فأنـها التخرج عن طريقة انـظروا االن لطريقة محـاكات ا
نـاطقيـة  قلـيل جداً من يـتحدث ـبنيـة على احملـاصصـة وا مـكونات الـسلـطة ا
عن شـمولية العمل للعراق  واألقل منهم يتـحدث عن أهمية وضرورية التغيير

من نظام محاصصي طائفي عرقي الى نظام وطني شامل .
ـشكـلـة االن لـيس فـقط بـأزمـة الـنـظـام الـداخـلـية وال بـعـجـز الـسـلـطـات طـيـلة ا
ا عيـشية واالقـتصاديـة والبنـيوية  وإ اضـية بوقف الـتداعيـات ا الـسنوات ا
تـعــدى االمـر كـل اخلـطــوط احلـمــراء لـتــاريخ ومــواقف الـشــعب الــعـراقي من
دعوم اسرائليا مول وا ركزية لألمة برمتها  فكـان مؤتمر أربيل ا الـقضايا ا
أمـريكـيا  يـعـبر بـشكل اكـيـد عن ضعف الـسلـطـة العـراقيـة وعـدم قدرتـها في
ؤتمر نظمته جهات مدنية التـحكم بالقضايا األساسية  أما مايقال بأن هذا ا
أو خـارجـيـة  فـهـذا يــعـبـر الى أي انـحـطـاط وصل الــيه الـعـراق بـحـكم تـوزع

الوالءات وإدارة بعضها من جهات مخابراتية اجنبية ..
ـمـكن أن تـكـون مـخـرجــات االنـتـخـابـات تـفـضي الى يـبـقى الـسـؤال هل مـن ا
ـوارد والـبـناء تـأسيس سـلـطـة وطـنيـة قـويـة ذات حاكـمـيـة على الـسـيـاسات وا
وحتـقق ولوجزئـياً مايـطمح اليه الـشارع العراقـي  الرأي الشعـبي يشكك في
ـواطـنـ الى الـقول  الـى إن الدوالرات هـذا االمـر  فـيـمـا راح الـبـعض من ا
الـتي تنـفق لشـراء األصوات حـيث وصل الـبعض بـحصـوله على مـائتي دوالر
ـكن بـأي حـالـة من األحـوال أن تـلـغي الـتـنـاقض الـقائـم ب لـكل صـوت  ال 

واطـن بعـدم أهلية الـسلطـة والشعب  وال توقف شـكوك ا
هـكذا نظـام بني عـلى احملاصصـة والطـائفيـة أن يحقق
ـواطن  فالبـحث في الوصول لقبة شـيئاً للشعب وا
ــصــالح الـذاتــيـة ـان هــو عــ الـتــفـتــيش عن ا الـبــر
واالنــخــراط في رهط االنــانــيــات  وبــالــتــأكــيــد هـذا
اليـنطبق عـلى اجلمـيع  عسى أن تتـغير االنـفس بعد

سنوات القهر .  

عمارة عبود

وهــنـــا نـــود أن نـــوضح ان لـــشــارع
الرشيد انحنـاءات عدة لتفادي ازالة
اجلـــــوامع كـــــجـــــامع األحـــــمــــدي و
ـلـوك ــأمـونـيــة مـدرســة ا ــدرسـة ا ا
ومـوقع مــدفع طـوب ابــو خـزامـة في
يدان قـبل سوق هرج حيث منطـقة ا
ـيــنـا انــحــرف الـشــارع يــسـارا ثـم 
ليأخذ استقامـته بعد ذلك من منطقة
سـوق هـرج اجملــاور وحـتى مـنـطـقـة
الــشـــورجــة حــيـث مــوقع الـــعــمــارة
ينا دورة في الشورجة لينحرف  ا
لــتــفــادي تــدمـــيــر جــامع أجــزاء من
جامع مرجان. وبـقى مستقـيما حتى
جامع السيد سلطان علي في منطقة
ـربــعــة  وهــنــا لـتــفــادي اقــتــطـاع ا
أجزاء من جامع سـيد سلـطان علي 
غيـر الشارع مـساره لـيتحـول يسارا
ويـسـتــمـر بـاسـتـقـامـة حـتى مـحالت
جــقـمـاقـجـي نـهـايـة شــارع الـرشـيـد.
وهــنـا نـضـع الـنـقــاط فـوق احلـروف
فـــعن اي عـــمـــارة نــتـــحـــدث : انـــنــا
ـــدورة نــــتــــحــــدث عن الــــعــــمــــارة ا
الـبـيـضـاء و الـتي هي عـمـارة عـبـود
نــعـم  انــهــا عــمــارة عــبــود في وقت
يــتــداول اسم الــعــمــارة  إعـالمــيـا و
ــصــادر والــصــحف بــالــعــديــد من ا
واجملالت ومواقع وسـائل الـتواصل
االجــتـــمـــاعي عـــلى انـــهــا : عـــمــارة

(اجلاجرجي) غير
صـــحـــيح عـــلى اإلطـالق. الـــعـــمــارة
ــدورة بــيـضــاء الـلــون هي عــمـارة ا
عــبـود حــسب الــتـصــمــيم االسـاسي

دينة بغداد.
هـنـاك عـمـارة اسـمـهـا اجلـادرجي او
الدامرجي وموقعها في نهاية شارع
ــقــابل الـــســمــؤال اي في الــشــارع ا
بــاجتــاه نــهــر دجــلــة. وهي لــيــست
العمـارة التي نتنـاولها بالـبحث هنا

اي عمارة عبود
ــســألــة راجـعت ولــكي أحتــقق من ا
ـــصـــادر واهــــمـــهـــا الــــعـــديـــد مـن ا
الـويكـيمـابـيا شـبه الرسـمـية او كـما
يــطــلق عـلــيــهـا االطــلس اجلــغـرافي

للمواقع االرضية
والـــــتي اســـــتــــنـــــدت إلى ســـــجالت
وخــرائـط أمــانــة الـعــاصــمــة والــتي
تـفضل وارسـلـهـا لي اخي وصـديقي
ــعــمــاري ســعــد أحــمـد ــهــنــدس ا ا
صالح العـبدي عنـد استفـساري منه
ـدورة واجـابـني عن اسم الـعــمـارة ا
على الفور انهـا عمارة عبود وارسل

لي ما كتبته الويكيمابيا.
تـذكر الـويكـيمـيـبيـا ان اسم العـمارة
هو عمارة عـبود. واالسم مأخوذ من
سـيحي  لطيف عبود اسم  التاجر ا
 صـــاحب شـــركـــة لـــطـــيف  طـــبـــارة
لـلـسـجـائـر وكـان مـقـرهـا في مـنـطـقة
الـعـبـخـانـة في وسط شـارع الـرشـيد
ـربـعـة. مـا بـ مـنـطـقـتي الـعـمـار وا
كــانت شــركــة عــبــود طــبــارة تــنــتج
سكـائر غـازي ذو العلـبة الـكارتـونية

البيضاء.
ــقــالــة ان عــبــود  اشــتـرى وتـذكــر ا
قـطعـة لألرض من مـالـكـها الـيـهودي
ـصـادر مـناحـيم كـمـا تـذكـر بـعض ا
قابل دانيال صـاحب سوق دانيـال ا
لــســوق الـشــورجـة وجــامع مــرجـان
ومـــنــطـــقــة حتـت الــتـــكــيـــة. وبــرأي
ـتـواضع فــإن االرض اقـتـطـعت من ا
أرض ســوق دانـــيــال حـــالــهـــا حــال
الــــعــــديـــد مـن احملالت والــــبــــيـــوت
الــبـغـداديــة  لـغـرض شق وتــشـيـيـد

شارع الرشيد. الحظ الصورة انه 
اســتـقــطـاع قـطــعـة االرض من ارض
الــســوق االســاســيــة بــالــتــصــامــيم
الـرسـمـيـة للـدوائـر الـبـلـديـة  والذي
ـة ان سوق تـكتب عـنه الـكـتب القـد
دانيال كـان  يربط ب سـوق سوق
دانـيـال و سـوق الـشورجـة قـبل شق

شارع الرشيد.
... تـعـاقــد الـتـاجـر لـطـيف عـبـود مع
معماران لتصمـيم وتشييد عمارة له
عـماري عـبد الله هنـدس  ا   همـا ا
احــســان وكـان اســتـاذ الــعــمـارة في
جـــامــعـــة بــغـــداد بــاخلـــمــســـيــنــات

ــعــمـاري رفــعت ــهــنــدس ا وا
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ـوافقـة عـلى التـحاق قال فـريق األهـلي بنـغازي الـلـيبي إنه تـلـقى خطـابًـا من االحتاد الـعـراقي بشـأن ا
ـؤهلة لكـأس العالم. وعلق األهـلي بنغازي على الالعب هـمام طارق بأسـود الرافدين في التـصفيات ا
حسـابه في احدى مـواقع التواصـل االجتمـاعي ننـتظـر عودتك وذلك في إشـارة للـموافـقة عـلى الطلب.
دة وكـان األهـلي بـنغـازي قـد أعـلن الـتعـاقـد مع الـعـراقي هـمام طـارق خالل الـشـهـر اجلاري بـعـقـد 
. وأبرم األهـلي بنغازي عدة صفـقات لتدعيم صفـوفه على غرار ربيع الالفي ومهنـد بوعجيلة موسم

هاجم النيجيري إيفيوجن. وأكرم الزوي. كما جنحت إدارة األهلي بنغازي في تفعيل بند شراء ا
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عـقب الـرجـوع لـتـقنـيـة الـفـيـديو في
الـدقــيـقـة  59. وتــكـرر الــسـيــنـاريـو
مجـددًا مع فينـيسيـوس حيث سقط
ـنـطقـة بـعد الـتـحام من أدو داخل ا
ـرة احتسب العب شيـريف وهذه ا
احلـكم ركــلـة جــزاء بـعــد مـراجــعـة

تقنية الفيديو في الدقيقة 62.
 وانبرى لتنفيذ ركلة اجلزاء كر

ـا والـذي سـدد الـكـرة أقـصى بـنـز
ــ حـــارس شـــيـــريف لـــيـــمـــنح
التـعادل للمـيرجني في الـدقيقة 65.
وكــاد فــيــنـــيــســيـــوس أن يُــضــيف
الــهــدف الــثــاني لــريــال مـدريــد في
الــدقـيــقـة 68  بــتــسـديــدة قــويـة من
داخل مـــنــطـــقـــة اجلــزاء حـــولـــهــا
احلـــارس لــركــلــة ركـــنــيــة. وســجل
الـــبــديـل بــرونــو الـــهــدف الـــثــاني
لـشيـريف في الـدقيـقة  71 لـكن حكم
ـــبــاراة ألــغـــاه بــداعي الـــتــســلل. ا
وســدد لـوكــا مـودريــتش كـرة داخل
ــنـطـقـة اصـطـدمت بـوجه حـارس ا
ــلــعب في شــيــريف لــتــخــرج من ا
الــدقـيــقـة 75. ومـرر فــيـنــيـســيـوس
ــواطــنه جــونـــيــور كــرة عــرضــيــة 
ـنطقـة لكنه سدد رودريجو داخل ا
الـــكـــرة أعــلـى مــرمـى شــيـــريف في
الدقـيقة  .82واقـتنص سـيبـاستـيان
ثــــيل هــــدف االنــــتــــصــــار الـــقــــاتل
بتـسديدة لشـيريف في الـدقيـقة 90  
ــــ كــــورتـــوا فــــشل في أقــــصى 
الــتــصــدي لــهــا لــيــمــنح  3 نــقــاط

تاريخية لفريقه.

رمى في الدقيقة 25 تسديدة على ا
 حيث تلقى عرضية من

ـنـطقـة وسدد كـريـستـيانـو داخل ا
كرة رأسية أسفل  كورتوا.   
وأرسل مـيـجـيل جوتـيـريـز الظـهـير
األيسر لريال مدريد تصويبة قوية
مــــرت أعـــلى مــــرمى شـــيــــريف في
الدقـيـقة 30. وكاد يـاخـشيـبوف أن
يُـضـيف الـهـدف الـثـاني لـفريـقه في
الدقـيقة  ?31حيث اسـتغل اخلروج
اخلاطئ من كورتوا وتلقى تمريرة
وســدد كــرة مــرت بـــجــانب الــقــائم

ن.  األ
وســـدد إيــــدين هــــازارد جنم ريـــال
مــدريــد كــرة تــصــدى لــهــا حـارس
مـرمى شيـريف لتـرتد أمـام ناتـشو
الـذي ســدد الـكـرة بــالـرأس لـكــنـهـا
مــرت بــجــانب الــقــائم األيــســر في
الـدقـيـقـة 36. وصـوب كــاسـيـمـيـرو
كـــرة من خــارج مـــنــطـــقــة اجلــزاء
تـصدى لـهـا حارس مـرمى شـيريف
في الــدقـيـقـة 41  لــيـنـتــهي الـشـوط
األول بتـقدم الـضيـوف بهدف. ومع
بـدايـة الشـوط الـثـاني واصل ريال
مدريـد محـاوالته لتـعديل الـنتـيجة
وســـــدد هـــــازارد كــــرة مـن خــــارج
ـــنــطـــقـــة تـــصــدى لـــهـــا حــارس ا
ومـرر شــيــريف فـي الــدقــيــقــة 55. 
ا لفينيسيوس جونيور داخل بنز
ـنطـقـة وسقط الالعب الـبـرازيلي ا
وطالب باحلصـول على ركلة جزاء
باراة لم يـحتسب شيئًا لكن حكم ا

ـــنــــطـــقـــة في أرضـــيـــة مـن داخل ا
الدقـيقة 79  إال أنهـا وجدت أمـامها
جـــدار دونـــارومــا. وفـي الــدقـــيـــقــة
الثانية من الوقت بدل الضائع نفذ
نـطقة محـرز مخـالفـة على حـدود ا
مسـددًا كرة مقـوسة تـألق دوناروما
في الـتـصـدي لـهـا لـيـنـتـهي الـلـقـاء

بفوز باريس بثنائية نظيفة. 
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حــــقـق شــــيـــــريف تـــــيــــراســـــبــــول
ـولدوفي انـتصـارًا تاريـخيًـا على ا
ريال مدريد بـنتيجة 1-2 على ملعب
ســانــتــيــاجــو بــرنــابــيـو فـي إطـار
مـنـافسـات اجلـولـة الثـانـية من دور
اجملـمـوعات لـدوري أبـطـال أوروبا.
ـا سـجل لـريـال مـدريــد كـر بـنـز
مـن ركـــلــة جـــزاء في الـــدقـــيـــقــة 65
بينـما سجل لـشيريف ياخـشيبوف
وسيـبـاسـتـيـان ثـيل في الـدقـيـقـت
 25و90. ورفع شيريف رصيده إلى
 6نقاط في صدارة اجملموعة بينما
جتـمــد رصـيـد ريــال مـدريــد عـنـد 3
ـبـاراة نـقـاط في الـوصـافـة. بـدأت ا
بـــضـــغط مـن ريـــال مــدريـــد حـــيث
احتـسب احلكم ركـلة حرة مـباشرة
لــلــمــيــرجني نــفــذهــا أالبــا ومــرت
بـجـانب الـقـائم األيسـر في الـدقـيـقة
ـا كـرة الـثـالـثـة. وسـدد كـر بـنـز
من ركـــلـــة حـــرة في الـــدقـــيـــقـــة 17
تـصدى لـها حـارس مرمى شـيريف.
وجنح يـاخـشـيـبـوف العب شـيـريف
في تـسـجـيل الـهـدف األول من أول

54  بعدما مرر محرز الكرة إلى دي
ـن من بــــــــرويـن فـي اجلـــــــانـب األ
مـنـطقـة اجلـزاء لـيسـدد الـبلـجـيكي
كــرة أرضـيـة قـويــة تـألق دونـارومـا
في الـتــصــدي لـهــا. وشــكل بـاريس
خطـورته األولى في الـشوط الـثاني
في الدقـيقة 65  بعـدما مرر حـكيمي
الكـرة إلى نيمـار الذي انـطلق حتى
وصل إلـى مـنـطـقـة اجلـزاء مـسـددًا
كرة أرضـية مـرت إلى جوار الـقائم.
وحــاول مــحــرز بــعـــدهــا مــبــاغــتــة
دونـــارومــا بـــتـــســديـــدة من خــارج
نطقـة في الدقيقة 66  إال أنه كرته ا
ذهـــبـت ســـهــــلـــة في يــــد احلـــارس
اإليـــــطـــــالـي. وواصل الـــــســـــيـــــتي
محـاوالته لتـسجـيل التـعادل وأتت
الـفرصـة في الـدقيـقة  71 بتـسـديدة
مـن دي بــــــروين مـن عـــــلـى حـــــدود
ــنــطـقــة مــرت بــقــلـيـل إلى جـوار ا

القائم.
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وجنح مـيــسي فـي إضـافــة الــهـدف
بـعد الـثـاني لـباريـس بالـدقـيـقة 74  
انـطالقة سـريـعة من الـبـرغوث عـبر
ــررًا الــكــرة إلى ن  اجلـــانب األ
ـــنـــطـــقـــة والـــذي مـــبـــابي داخل ا
أعــــادهــــا بــــالــــكــــعب إلى الــــنــــجم
األرجــنـتــيـني لــيـســدد األخـيــر كـرة
مـبـاشـرة سـكـنت شـبـاك إديـرسـون.
وأراد مــحــرز إعــادة الـــســيــتي إلى
ــــبــــاراة من جــــديــــد أجــــواء ا
بـتــقـلـيص الــفـارق بـتــسـديـدة

الــتـعــادل بـعــدمــا مـهــد جـريــلـيش
الكرة لـكانسيـلو على حدود مـنطقة
اجلزاء في الـدقيـقة 31  ليـسدد كرة
قوية تـصدى لها دونـاروما بنجاح.
وعـاد ســان جـيــرمـان لــلـظــهـور من
جديد في الـدقيقة 35  بتسديدة من
نـيــمـار من خـارج مــنـطــقـة اجلـزاء
ذهبت أعلى العـارضة. ومرر بعدها
مــحـرز الـكــرة إلى دي بـروين داخل
مـنطـقـة اجلزاء والـذي سـدد بدوره
مـباشـرة كرة أمـسك بـها دونـاروما.
وكــاد بــاريس أن يـــضــيف الــهــدف
الثاني في الدقيقة 38  بعد انطالقة
ســـريـــعــة مـن مــبـــابي فـي اجلــانب
ـهـدًا الـكـرة إلى هـيـريـرا األيـسـر 
عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء والذي
سدد بدوره كرة مبـاشرة قوية تألق
إديــرســون في إبــعــادهــا إلى ركــلـة
ركـنـيـة. وارتـقى ديـاز لـعـرضـيـة من
ركـلـة ركـنـيــة نـفـذهـا دي بـروين في
الـدقــيـقـة 43  مــسـددًا رأســيـة تـألق
دوناروما في التصـدي لها لينتهي
الـشوط األول بـتـقدم بـاريس بـهدف
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ومع بــدايـة الــشــوط الـثــاني تــلـقى
ـنطـقة في سـترلـيـنج بيـنيـة داخل ا
الــدقـيــقـة 47  مــســددًا كـرة أرضــيـة
مرت إلى جوار الـقائم. وكان

الـسـيـتي قـريـبًا
مــــــــــــــــــــــــن
تـــســـجــيل
الـــتـــعــادل
في الدقيقة

{ بـاريس- وكـاالت: تـغـلب بـاريس
سان جيرمان على ضيفه مانشستر
سيـتي بـهدفـ دون رد على مـلعب
حـديـقـة األمـراء في قــمـة مـبـاريـات
اجلــــولـــة الـــثـــانـــيــــة من مـــرحـــلـــة
اجملـمـوعات لـدوري أبـطـال أوروبا.
سجل ثنائية باريس كل من إدريسا
جاي في الدقيقة  8وليونيل ميسي
في الدقيقة 74  ليمنحا باريس أول
انـتـصــار عـلى الــسـيــتي في تـاريخ
مـواجهـاتهـما. وبـتلك الـنتيـجة رفع
نقاط سان جـيـرمان رصـيده إلى  4
لـــيــرتـــقي إلى صـــدارة اجملــمـــوعــة
األولى بينما جتمد رصيد السيتي
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جنح ســـان جــيــرمــان فـي افــتــتــاح
الـــتــســجــيل مـــبــكــرًا من احملــاولــة
األولى في الـدقيـقـة الثـامنـة بعـدما
أرسـل مـبـابـي عـرضـيــة أرضـيـة من
ـــنـــطــقـــة اجلــزاء ن  اجلـــانب األ
تـابعـها نـيمـار إال أنه لم يتـحكم في
تــسـديــدته لــتــصل إلى جــاي الـذي
سدد بدوره كرة قويـة سكنت شباك
إديرسون. وأهـدر مانشسـتر سيتي
فرصة محققـة لتسجيل التعادل في
الدقـيـقة 26  وذلك بعـدما أرسل دي
بـروين عـرضـيـة مـتـقـنة ارتـقـى لـها
ســتــرلـــيــنج مــســددًا رأســيــة
اصـطـدمت بـالـعـارضـة قـبل
أن تتمهد أمـام سيلفا داخل
مـنــطـقـة الـ 6يـاردة لــيـسـدد
بـغــرابـة في الـعـارضـة مـرة
أخــرى. وفي الــدقـيــقـة 28
تــــــوغـل مـــــحــــــرز في

ن اجلـانب األ
من مـــنــطـــقــة
اجلـــــــــــــــزاء
مـسـددًا كرة
أرضــــــــيـــــــة
ضـــعــــيـــفـــة
أمــسك بــهــا
دونـــــارومــــا

بسهولة.
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الــــــســـــيــــــتي
زحـــفه نــحــو
تــــســــجــــيل
هـــــــــــــــــــدف
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مــشــاهــدة األداء الــفـــني لالعب في
كـأس السـوبـر التـونـسي موضـحةً
ـدرب الـهـولـنـدي يـعـمل حـالـياً أن ا
عــلى اســتـدعــاء أفــضل الـعــنــاصـر
ســواء احملـلـيـة أو احملـتـرفـة خـارج
الـبــلـد وذلـك لـتــعـويض اخلــسـارة
الــقــاســيــة أمــام إيــران  0-3ضــمن
تـــصـــفـــيـــات كـــأس الـــعـــالم 2022
ــواجـهــتـ بــتـحــقــيق الـفــوز في ا
ـقـبـلـتـ أمـام لـبـنـان في الـ 7من ا
ـقبل شـهـر تـشرين األول/أكـتـوبـر ا
فـي الـــــــدوحـــــــة أرض الـــــــعـــــــراق
فـترضة ومن بـعدها بـ 5أيام في ا

دبي أمام منتخب اإلمارات.

ــــــانـع عــــــلـى اإلطـالق في مـــــــنح
الالعب العراقي الفـرصة من جديد
وعـلى إثـر ذلك أرسل الـكـادر الـفـني
ـبـاراة األخـيـرة ـسـاعـد مـلـخص ا ا
في كأس الـسوبـر التـونسي والتي
جـمـعت الــصـفـاقــسي مع الـتـرجي
وانــتـهت بـفـوز األخـيـر بـهـدف دون
رد وقدّم فيها حـس علي مستوى
جـيـداً عـلى الـرغم مـن كونـه الـلـقاء
األول الــرسـمي مع فـريــقه اجلـديـد.
ـصادر ذاتـهـا أن الـقرار وأضـافت ا
النهائي في مسألة استدعاء حس
علي من عـدمه سيـكون حصـراً بيد
الهولـندي ديك أدفوكـات وذلك بعد
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 أعــلــنت إدارة الــشــرطــة ان الــنـادي
ضم ثالثـةَ العــبـ جـدد الى صـفـوف
فريق كرة السـلة حيث ســــــيـمثلون
ــــقـــبل ــــوســــــــــــم ا الــــفـــريـق في ا
2022-2021. وقال حسـ اخلرساني
ـــــنـــــسـق االعالمـي في تــــــصـــــريح ا
صحفي إن الالعب اجلدد انخرطوا
بــتـدريــبـات الــفـريق بــعـد أن وقــعـوا
رسمـياً عـلى كـشوفـات النـادي حيث
واصــلــوا الـتــدريــبـات الــيــومــيـة مع
الـفـريق في قــاعـة الـشـعب حتـضـيـراً
ـــــنــــافــــســــات. وبــــ أن النــــطالق ا
الالعـــبـــ اجلــدد هـم كل من أحـــمــد
حمـزة وعالء سـليم قـادمـ من فريق
األعـظـمـيـة وبـهـاء حـسـ قـادمـاً من
نفط الشمال مشيرا إلى أن احملترف
االمـريكي فـي صفـوف الـنـادي تـيريل

ســتــوجــلــ ســيــصل يــوم اجلــمــعـة
ويـلتـحق بـصـفـوف الفـريق مـبـاشرة.
واكـد ان  فــريق سـلـة نــادي الـشـرطـة
ــقــبل فـي مــعــســكـر يــنــتــظم االحــد ا
ــحـافــظـة ـدة أســبـوعــ  تــدريـبـي 
دهــوك قــبل بــدء مـنــافــســات الـدوري
ـؤمل أن ــقـبل الــذي من ا لـلــمـوسم ا
قبل. وأضاف ينطـلق نهايـة الشهـر ا
ـعـســكـر سـيــتـخـلـله اخلـرســاني أن ا
مـــبـــاريـــات جتـــريـــبــــيـــة فـــضال عن
الــوحــدات الـتــدريــبـيــة الــصـبــاحــيـة
ـدرب مــحــمـد ــســائــيـة بــقــيــادة ا وا
فــاضل وبــتـواجــد جــمــيع الالعــبـ
احملــــلــــيــــ فــــضـال عن احملــــتــــرفٍ
األمريـكي الـذي سيـصل يـوم اجلمـعة
قبل وينخرط بتدريبات الفريق يوم ا
الــسـبـت عـلى أن يــغــادر الـوفــد يـوم

قبل الى محافظة دهوك . االحد ا
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كــشـفت مـصـادر مــقـربـة من الالعب
حس علي الـذي يحترف في نادي
الــصـفـاقـسي بـالـدوري الـتـونـسي
ـــمـــتــــاز انه أبـــدى رغــــبـــته ا
الكـبيرة بـالعـودة مرة أخرى
لـتـمـثيل مـنـتـخب الـعراق
في حـال تـلـقـيه الـدعـوة
الـــرســـمـــيـــة من قـــبل
ــدرب الــهــولــنــدي ا
ديك أدفـــــــوكــــــات.
ــصــادر وقـــالت ا
إن أدفــوكــات لم
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فريق الشرطة بكرة السلة

ـالعب وحتـــــضـــــيـــــراتــــــهـــــا ألمن ا
والـشـروط الصـحـية وثـقـتـنا عـالـية
في دعم االحتـاد الـدوليّ لـلـعراق من
رئــيس االحتـاد الـدولي انـفــانـتـنـيـو
واالحتــاديـن اآلســـيــوي والـــعـــربي
وجميع األشقاء الذين يسعون بقوةٍ
العب الـعـراقـيـة لـرفع احلـظـر عن ا
لـذلك فاألمـور تـسيـر بـصورةٍ طـيـبة
الســـيـــمـــا انـــنــا مـــقـــبـــولـــون عـــلى
اســـتــضــافــةِ وتـــنــظــيـم الــبــطــوالت

الدولية في مالعبنا.

الـبـصـرة بأ اجلـاهـزيّـة الحـتـضان
ـباريـاتِ الـدوليـة لـوجود مـقـومات ا
العب الــنــجــاح فــيـــهــا من جــودة ا
واخلـبرة الـواسـعة الـتي اكتـسـبتـها
ـــبـــاريـــات مـن جـــراء احـــتـــضــــان ا
الـدولــيـة فـي مـنــاسـبــاتٍ عــدة نـالت
ــنـتــخـبـات الـثــنـاءَ واإلعــجـابَ من ا
الـتي خاضـت مبـاريـاتـها في مالعب
البصرة. واوضح درجال إن االحتاد
الــــدوليّ لـــديـه صـــورة كـــامــــلـــة عن
نشآت الرياضية مالعب البصرة وا

بخـصوص عودة الـعراق لـلعب على
ـقبلـة. وفي سياق أرضه في األيام ا
متـصل أكدَ  درجـال: أن وفد االحتاد
الـدولي لـكـرة الـقـدم سـيـقـوم بـزيارةِ
ـنـشــآت الـريـاضــيّـة في الــبـصـرة ا
واالطالع عـلى الـعـديد مـن اجلوانب
ــســانــدة في الـــتي تــخص األمــور ا
ـباريـات الـدولـية عـمـلـية تـضـيـيف ا
في الــــبــــصــــرة. وأضــــافَ: ان وفــــد
االحتاد الدولي وصل  للبصرة و
الـــلـــقــاء مـــعه  ومـــا يـــســعـــدنــا ان

درجـــال بـــالــقـــول: نـــتـــوقع نـــتــائجَ
ايــجــابــيــة من هــذه الــزيــارة ورفع
تـقـريـرٍ لالحتـاد الـدوليّ لـكـرة الـقـدم

أقـيــمت فــيــهــا. وأضــافَ: أن الــوفـد
سيواصل تفقده للمنشآت الرياضية
. واخــتــتمَ ـــقــبــلـــ في الـــيــومــ ا

درجــال بــاصــطــحــاب وفــد االحتـاد
الـــدوليّ في جـــولـــةٍ ســيـــاحـــيــةٍ في
مـحافـظـة البـصـرة وهو األمـر الذي
ـا تــمـتــلـكه أسـعــد أعـضــاء الـوفــد 
ــديـنــة من أجــواءٍ جــمــيــلــةٍ. وقـالَ ا
درجال: خرجَ وفد الفيفا بانطباعاتٍ
جـيدةٍ عن الـزيـارة األولى لـلمـنـشآت
ـدينـة الـبصـرة بـشكلٍ الـريـاضيـة و
عام لكون وفد الفيفا لديه معلومات
جيـدة عن مـواقعـها وسـبق أن تابع
ــبــاريــات الـدولــيّــة الـتي عـدداً من ا
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تــفـــقــدَ وفــدُ االحتـــاد الــدوليّ
لــكــرة الــقــدم بـرفــقــةِ رئــيسِ
االحتاد العـراقيّ لكـرة القدم
عـــدنـــان درجـــال مـــنـــشـــآت
ـــديـــنــــة الـــريـــاضـــيّـــة في ا
البـصـرة وذلك ضـمن زيارة
الـوفـد للـمـنـشآت الـريـاضـية
التي تستمـر لغاية اخلميس
قـبل بـغيـة رفع احلـظر عن ا
ـالعب الـعــراقـيــة. كـمــا قـامَ ا
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ؤمل من  30ألف متفرج وكان من ا
افتـتـاحه هذا الـعام 2021  وهو أول
ملـعب في الشـرق األوسط سيعـتمد
كـلــيـاً عـلى الـطــاقـة الـشــمـسـيـة في
ــلــعب تــشــغــيل مــرافــقه كــافــة فــا
يـــشــتـــمل عـــلى خاليـــا شـــمــســـيــة
ــســاحـة قــدرهـا  7000مــتــر مـربع
لـعب سـتزوده مـركبـة عـلى سـقف ا
بـ 1200 كي فـي تــــــكــــــفـي لإلنــــــارة
ــصـــاعـــد والـــتــبـــريـــد واإلنــارة وا
ــــتـــــكــــونــــة من 136 احلـــــديــــثــــة ا

بروجكتراً ذات قدرة  200 واط.

حـــال الــتــســـديــد مـــشــيــرا إلى أن
وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة عـجـزت
ـبـلغ والديـون لـلشـركة من تـوفـير ا

نفذة.  ا
ـصـدر ان الـشـركـة تـتـخوف واكـد ا
ـشـروع وهو بـامـكـانـها أن تـنـجـز ا
وذلك خـــوفــــا من انـــتــــهـــاء فـــتـــرة
الـــوزارة احلــالـــيــة ومـــجيء وزيــر
جـديـد سـيـمتـنع عن تـسـديـد أموال
ــشـروع حُــسب لــلـوزيــر الــسـابق.
ديـنة هـو مخـصص لكرة وملـعب ا
الـقدم يـقع في بـغداد ويـتسع ألكـثر
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افـاد مـصـدر مـطلـع  بـتـعـثـر مـوعد
ـديـنـة في مـنـطـقـة افـتـتـاح مـلـعب ا
احلبـيبـية بـالعاصـمة بـغداد. وأبلغ
صـدر  أن هذا الـتعـثر في افـتتاح ا
ــــــديـــــنـــــة تـــــقف وراءه مـــــلـــــعب ا
أســـــــباب سياسية مشيرا إلى أن
نـفذة امـتنـعت عن اجناز الـشركـة ا
الحــظـات ــلـعب بــالـكــامل بــعـد ا ا
الــتـي طــلـــبــتـــهـــا وزارة الــشـــبــاب
والــريــاضــة. واضــاف ان الــشــركــة
ــلـــعب إال في اوقـــفت الــعـــمل فـي ا

الــــتـي ســـتــــقــــام في تــــونس خالل
الفترة من  20 إلى  30 تشرين أول
قـبل خـوض تـصـفيـات أ أفـريـقـيا
2023. ويُـشــرف عـلى شـبـاب نـسـور
درب نـاجح التـومي بعد قرطـاج ا
ــدرب يـوسـف الـزواوي في إقــالــة ا
ــاضي. كـــمــا اخــتــار االحتــاد آب ا
الـتونـسي نوفـل اليـازيدي لـتدريب

حراس منتخب الشباب.
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أعلن االحتاد التونـسي لكرة القدم
 أن مــنـتــخب الـشــبــاب سـيــخـوض
مــبـــاراتــ وديـــتــ أمـــام ضـــيــفه
الــعـراقي. وسـتــقـام الـوديـة األولى
األربعاء  6 تشرين أول أما الثانية
سـتــقـام يـوم  10 من نـفـس الـشـهـر.
ويـستـعـد منـتخب تـونس لـلشـباب
للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

»U AK  f u  V M
ÎU ÒœË ‚«dF « t «u

درجال مع وفد
دينة فيفا في ا
الرياضية
بالبصرة
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ملعب احلبيبية

حس
علي

ــلــعــبه الــذي ــتــعــثــر  مــيــســان ا
سيكون امام اختبار صعب. 
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وتـسـتــكـمل غـد اجلـمــعـة مـبـاريـات
اجلــولــة نــفــســهــا بــاقــامــة خــمس
مواجهات  وفـيها يستـقبل الشرطة
ستقر اربـيل في مهمة البحث عن ا
االنــتـــصـــار الــثـــالث و  الـــفـــرصــة
مـواتــيـة في ظل تــراجع الــضـيـوف
ــلــعــبـهـم وتـقــام مــواجــهـة حــتى 
مـتـكـافـئـة بـ اإلمـامـة بـثالث نـقاط
والــــبـــــاحث عـن االســــتـــــمــــرار في
الـصـدارة نـفط الـوسط بـسـت نـقاط
مــسـتـفـيـدا من فـارق االهـداف الـتي
خـــرج بــهــا عـــلى حــســـاب الــغــر
والواجب يـحتم على شـمران اعادة
ترتـيب امور وخـطوط الـنجف حملو
اثـار ضــربــة الـطالب عــلى حــسـاب
هتز من الـشرطة الكهرباء الطرف ا
 ويـتوجـب على قـصي مـنيـر الـعمل
مــا بـوسـعه في مـهـمـة جتـاوز ازمـة
ـينـاء  ومصـاحلة جـمهـوره الدور ا
نظم اضي عـند استـقبال زاخـو ا ا

ؤثر.  وا
وكـل الـــــدالئل تـــــشـــــيـــــر الـى قــــوة
ومــهـارات و قــدرات العـبي الـزوراء
فـي الـتـحـلـيق عـالـيـا وتـقـد االداء
ــنــتج في الــشــعب عــنـد مــقــابــلـة ا
ـني النـفس الـعودة الـقاسم الـذي 

بالتعادل.
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جتـــري الــــيـــوم اخلـــمـــيس خـــمس
مـواجـهـات ضـمن اجلـو لـة الـثـالـثة

متاز. من دوري كرة القدم ا
وفـيهـا يـسـتـقـبل الـصنـاعـة بـنـقـطة
سامـراء بخـسارتـ وتظـهر ظروف
ــضــيف فــيــمـا ــصــلــحـة ا الــلــعب 
يـــبــحث ســامــراء عـن كــســر عــقــدة
الــنــتــائج الــســــلــبــيــة قــبل فــو ات

االوان.
ويــلـــتـــقي الــنـــفط بـــجــاره الـــكــرخ
وكالهـمـا يبـحث عن الـفوز لـتـجاوز
حتــديـات الــبـدايــة بـعــد تـعــادلـيـ

للنفط ونقطة للضيوف. 
ـــســـتـــعــيـــدين ويـــخــرج الـــطالب إ
لتوازنهم في النـجف الى الديوانية
بــــصـــفــــوف مــــنـــظــــمــــة بـــقــــيـــادة
العـبـة كـتـيـبة قحــــــــــطـان جـثـيـر 
الــعـنــكـوشي الــتي يــتـعــ عـلــيـهـا

اللعب بتركيز.
نافسة بقوة واظهر الوسط نوايا ا
دعومة بنتيجت مهمت البداية ا
داخل وخــارج مــلــعــبه مــا يــجـعــله
بـاجلـاهزيـة السـتـقبـال نـوروز الذي
يــدرك صـعــوبـة الــرحــلـة الــطـويــلـة

ومخاطرها. 
ويـسـعى اجلـويـة مـواصـلـة الـسـيـر
ــطـــلــوب دون تــو قف بــالـــطــريق ا
والرغـبة في الـصدارة من االن وهو
اكـثـر تنـظيـمـا وتأثـيـرا من منـافسه
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ة قاسية في دوري االبطال  W1e∫ الريال يتلقى هز
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{ لـنـدن - وكـاالت: أعلـن آرسنـال رسـمـيـا امس األربـعـاء عن مـدة غـيـاب العـبه الـدولي الـسـويـسري
جرانـيت تـشاكـا بعـد إصـابته أمـام توتـنـهام. وغـادر تشـاكـا مبـاراة اجلانـرز أمـام سبـيرز يـوم األحد
ـاضي بعـد تدخل قـوي مع البـرازيلي لـوكاس مـورا. وأصدر آرسـنال بيـانًا رسـميًـا أعلن من خالله ا
أن الالعب أصـيب في األربـطـة الـوسـطى لـلـركـبـة. وأضـاف الـبـيـان أن الـفـحـوصات الـتـي خضـع لـها
الالعب أكـدت أنه لن يـحتـاج لتـدخل جـراحي لعـالج اإلصابـة. وكشف الـنـادي أن مدة غـيـاب تشـاكا
ـركـز الـعـاشـر في تـرتيـب الدوري ـتـوقـعـة قد تـصل إلى  3 أشـهـر تـقـريبًـا. ويـحـتل نـادي آرسـنـال ا ا
متاز بعدما جمع  9 نقاط من  3 انـتصارات بينما هزم مثلـها. وسيغيب تشاكا أيضا عن اإلجنـليزي ا
ـؤهـلـة لـنـهـائـيـات كـأس العـالم 2022. ـرحـلـة احلـاسـمـة من الـتـصفـيـات ا نـتـخب الـسـويـسـري في ا ا
ـنتـخب السـويسـري آخر  4مـباريـات في التـصفـيـات في أكتـوبر/ تـشرين األول ونـوفمـبر ويـخوض ا

. قبل تشرين الثاني ا
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{ لــــــنــــــدن - وكــــــاالت: تـــــخــــــطى
الـــــبـــــريــــــطـــــانـي آنـــــدي مـــــوراي
واألرجـنتـيني ديـيـجو شـفارتـزمان
الــدور األول لـبـطـولـة سـان ديـيـجـو
ــــقــــامـــة في ذات الـ 250نـــقــــطـــة ا
كـالــيـفــورنــيـا والــتـابــعــة لـرابــطـة
. وفـاز موراي الـتـنس لـلـمـحـتـرفـ
ـيـا سـابـقـا على ـصـنف األول عـا ا
األمـريـكي ديـنـيس كـودال الـذي حل
مـكان الـيـاباني كي نـيـشيـكوري في
األدوار الـرئيـسيـة لـلبـطولـة بواقع
 3-6 و2-6.  وســــــــيـــــــواجـه الـالعب
اخملـــضــــرم صــــاحب الـ 34عــــامــــا
ـتـوج  3مــرات بـاجلــرانـد سالم وا
يـدالية الذهـبية في واحلائـز على ا
ـبـياد مـرتـ في الـدور الـقادم األو
مع الـنــرويـجي كــاسـبــر رود الـذي
سيبدأ مشواره بـالبطولة من الدور
الــــثــــاني. من جــــانــــبه لم يــــواجه
شفـارتزمـان أي صعـوبة في جتاوز
عـقـبـة الـشـاب اإليـطـالي الـقادم من
األدوار التمـهيديـة فيدريـكو جايو
بــالـفــوز عـلـيه  2-6و .3-6وسـيــلـعب
شـفــارتـزمــان في الـدور الــثـاني مع
اجلــنـوب إفــريــقي لــويــد هـاريس

الـذي أطـاح بـاألمـريكي كـريـسـتـوفر
ـجـمـوعـتـ لـواحدة. ابـوبـانـكـس 
وفي مواجـهة أخرى فـاز البـلغاري
ـيـتـروف عـلى اجملري جـريـجـور د
مـارتــون فـوسـكـوفـيـكس  3-6 و1-6
و .5-7 كــــــمـــــا أطــــــاح األمـــــريــــــكي
ــصــنف 42 ســبــاســتــيــان كـودرا ا
ـــواطـــنـه تـــومي بـــول ـــيــــا  عـــا
ـجـمـوعـتـ ـيـا  ـصـنف  60 عـا ا

لواحدة  3-6 و 7-5 و6-1.
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فازت جنـمة الـتنس الـتونسي أنس
ـيــا مـسـاء ـصــنـفـة 16عــا جــابـر ا
الـثالثـاء عـلى الالعـبـة الـتـايـوانـية
ـــصــنـــفــة 93 ســو واي هـــشــيـــاه ا
ـيــا في الـدور الـثـانـي لـبـطـولـة عـا
جـموعت دون شيكـاغو للـتنس 
رد بـعد  46 دقـيـقـة فقـط بواقع 6-1
و0-6. وتـواجه أنـس جـابـر في ثـمن
النهائي لبطولة شيكاغو  500نقطة
الــفــائـزة مـن مـواجــهــة األمـريــكــيـة
ــانـيــة بــيـتــكـوفــيـتش. بــاغـوال واأل
يـذكـر أن أنس جـابـر كــانت مـعـفـيـة
ــا أنــهـا مـن خـوض الــدور األول 
تتراس القائمة السادسة للبطولة.
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أعــلن االحتــاد الــسـعــودي لــلــفــروســيـة
مشـاركة البـادي في بطولـة العالم لـلخيل
قرر إقامتها الصـغيرة للقدرة والتحمل ا
في مـنطـقـة سرديـنـيـا في إيـطالـيـا. وذكر
االحتــاد فـي بــيـــان قــام بـــتـــوزيــعـه عــلى
الـــصـــحـــفـــيــ اجلـــمـــعـــة أن الـــبــادي
ســيـشـارك في الـبـطــولـة بـعـد أن اجـتـاز
ســبـــاق مـــؤهل فـي فـــرنـــســا فـي شـــهــر
ـاضي. وخـاض الـبـادي يـولـيـو/تـمــوز  ا
اضـية مـعسـكرا إعـداديًا خالل الـفتـرة ا
شـارك خالله في عـدة ســبـاقـات لـيـؤكـد
جــاهـزيــته لـلــمـشــاركــة. من جـانــبه قـال
الـــبــادي إنه مــســـتــعــد لــلـــمــشــاركــة في
الـبطـولة وأعرب عـن أمنيـته في أن يوفق
لـتـقـد أداء يــلـيق بـاسـم بالده مـوجـهـا
الــشـكـر لالحتـاد الـسـعــودي لـلـفـروسـيـة

ستمر. على دعمه ا
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مــســيــرتــهــا. وأعــلـنـت كــيـتــاني 39
ي عاما حاملة الزمن القياسي العا
اراثـون لـلـسـيدات في مـنـافـسـات ا
اعتزالـها بعـدما حالت أزمـة جائحة
ـــســتــجــد دون فــيـــروس كــورونــا ا
تـــلــقـــيـــهــا الـــعالج فـي أوروبــا من
إصـابة في الـظـهـر تعـرضت لـها في
كانون أول/ديسمبر  2019. وتوجت
ـاراثـون نــيـويـورك أربع كــيـتـانـي 
مــرات كـمـا أحـرزت مــاراثـون لـنـدن
ثالث مـرات منـهـا التـتـويج في عام
 .2017وقـد حــطـمت حــيــنـهــا الـزمن
ي بـتسجيل ساعت القياسي العا
و 17دقـيـقـة وثـانـيـة واحـدة. وجتـدر
اإلشــارة إلى أن الــكــيـنــيــة األخـرى
بــريــجـيــد كــوســجي حتــمل الــزمن
ـي على مـستـوى فئة القـياسي الـعا
ــاراثــون اخملــتـلط الـســيــدات في ا

أخبار النجوم
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-وكــــاالت: وجه ســــامي خــــضـــيــــرة جنم { بــــرلـــ
نـافسي بـايرن شـتوجتـارت السـابق رسالـة محـبطـة 
ــــوسم. فـــخالل ــــاني هـــذا ا مـــيـــونـخ بـــالـــدوري األ
تصـريحـات أبرزهـا موقع "سـبورت  1الـيوم األربـعاء

حتـدث خضـيرة عن مـدى قدرة بـوروسـيا دورتـمونـد على حـرمان
ــهـاجم الـنـرويـجي إيـرلـيـنج بـايـرن من لـقب الـبـونــدسـلـيـجـا في ظل امـتالكه ا
ــاني الـسـابق: "لــسـوء احلظ مـضـطــر إلحـبـاط هـؤالء هـاالنــد. وقـال الـدولي األ
كن إيقافه الرومانسيـ الذين يأملون في سباق مثير حتى النهاية.. بايرن ال 
وسـيـتوج بـطال لـلـموسم الـعـاشر عـلى الـتـوالي". وأضاف: "حـتى هـاالنـد ورفاقه
غيـر قادرين عـلى إيقـاف بايـرن ميـونخ". كمـا أثنى العب يـوفنـتوس وريـال مدريد
ـدير الـفـني لـلـعـمالق الـبافـاري جـولـيـان ناجـلـسـمـان مـؤكدا أنه الـسـابق عـلى ا
"مـدرب مذهل". وذكـر صاحب الـ 34عـاما أنه ال يـزال يشـاهـد الكـثيـر من مبـاريات
كـرة القـدم حـيث أن اللـعـبة جـزء من حـياته مـشـيرا إلى أن الـبـوندسـليـجـا ما زالت
تـعـة. وفي خـتـام تصـريـحـاته قـال خضـيـرة إن كل اخلـيـارات متـاحـة أمـامه بـشأن
مـستـقـبـله بـعدمـا أعـلن اعـتـزاله مضـيـفًـا: "لـيست لـدي خـطـة واضـحة حـالـيًـا حيث أن

الوقت ما زال مبكرًا للغاية".
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أيـلول اجلـاري وحـتى الـتاسع من
ــقــبل. أكــتــوبــر/ تـــشــرين األول ا
وتـــفــوق الـــفــريـق الــتـــونــسي في
بـاراة بنتـيجة الفـترة األولى من ا
30/6  وفي الـفتـرة الثـانـية أيـضاً
تـفــوق الـزهـراء بــنـتــيـجـة 67/15
وواصل تـفوقه في الـفـترة الـثالـثة
بنـتيـجة 100/22. وسوف يواجه
فــريق الـزهــراء نـظــيــره الـشــارقـة
اإلمـاراتي في ثـاني مـبـاريـات دور
ـقـبل. اجملـمـوعـات يـوم اجلـمـعـة ا
يـذكـر أن اجملـمـوعة الـثـانـيـة تضم
كـل من الـــــزهـــــراء الـــــتـــــونـــــسي
الــيـونــاني الــســوداني الــشــارقـة
اإلمـــاراتـي الـــوكــــرة الـــقــــطـــري

واليرموك الكويتي.
وتنطلق فعاليات البطولة العربية
لألنديـة لكرة الـسلة رقم  33مساء
اليوم األربعاء والتي يستضيفها
نـــادي االحتـــاد الـــســـكـــنـــدري في
مـديـنـة اإلسـكنـدريـة حـتى الـتاسع
ـقبل. من أكـتوبـر/ تـشرين األول ا
ويـــــــــــشـــــــــــارك فـي
الــــبـــطــــولـــة 18
نـــــــــاديـــــــــا من
مخـتـلف الدول
العربـية حيث
 تــقـســيـمــهـا
4 إلــــــــــــــى 
مــجـمــوعـات تــقـام
مبارياتـها على صالة
كـــمـــال شـــلـــبـي بـــنــادي
االحتـاد وعــلى صـالـة بـرج
الـــعــــرب اجلـــديــــدة. وتـــشــــهـــد
الـبـطـولـة مـنـافـسة مـصـريـة عـلى
ـدربـ بـتـواجد 3 مـسـتـوى ا
مــدربــ مــصــريــ ألنــديــة
عــربـــيـــة مــخـــتـــلـــفــة في

البطولة.
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يـــــقــــود اخملـــــضــــرم
أحــــــمـــــــد مـــــــرعي
تــــدريـب االحتـــاد
الـــســــكـــنـــدري
مـــــــــــنــــــــــظـم
الــبــطــولـة
وحـــــامل

ا جنم ريـال مدريد حزنه الـكبير { مدريد-وكاالت: أبـدى الفرنسي كـر بنز
ولدوفي. وتلقى ريال مدريد فاجئة أمام شيريف تيراسبول ا عقب خسارة فريقه ا
ـولدوفي الـذي يشارك ألول مـرة في دوري أبطال ة غيـر متوقـعة أمـام الفريق ا هـز
لعبه سـانتياجو برنـابيو ضمن مباريـات اجلولة الثانية أوروبا بهدف مقـابل هدف 

ا عبـر حسابه على "انستجـرام" عقب خسارة ريال مدريد للمسابـقة. وكتب بنز
ـكن أن تـعبـر عن خـيـبة أمـلـنا أمام شـيـريف تـيراسـبـول: "ال توجـد كـلـمات 

وإحبـاطـنا". وأضـاف: "لـكن سنـستـمـر في العـمل فـقط ألداء أفضل في
ـشاركـة مع األرجنـتيـني ليـونيل ـا با بـاراة التـاليـة". وأصبح بـنز ا
مــيـسي جنـم بـاريس ســان جــيـرمــان الالعــبـان الــوحــيـدان في
الـتاريخ اللـذان سجال في  17 مـوسـما مـتتـاليـا لدوري أبـطال
ا رقم راؤول جونـزاليس ليصبح رابع أوروبا. وجتـاوز بنز
أكــثــر العب تــسـجــيــلًــا لألهــداف في تــاريخ دوري أبــطـال
ا اآلن أوروبـا برصـيد  72 هـدفًـا. وال يتـفـوق علـى بنـز
فـي قـائـمـة هـدافي دوري األبـطــال عـلى مـدار الـتـاريخ
سـوى الــثالثي كــريـسـتــيـانــو رونـالـدو ( 135هـدفًـا)
لـيونـيل مـيسي ( 121هـدفًـا) وروبرت لـيـفانـدوفـسكي

( 75هدفًا).
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{ تونس - وكاالت: فاز فريق كرة
الـسـلـة بـنـادي الـزهـراء الـتـونسي
عـــلى حـــســـاب فـــريق الـــيــونـــاني
الـسوداني بـنـتيـجة  ?112/36في
أولى مـباريـات اجملمـوعة الـثالـثة
ضمن مـنافسـات البطـولة العـربية
لألنديـة لكرة الـسلة رقم
 33 والـــتـي تــــقـــام
ـــــــــديـــــــــنـــــــــة
اإلسـكـنـدرية من
الـــفـــتــرة 29
سبتـمبر/
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{ تــوجت اإلثـــيــوبــيــة جــوتــيــتــوم
جـبـرسالسي بـلـقب مـاراثـون بـرلـ

لـــفـــئــة الـــســـيــدات الـــيـــوم األحــد.
وسجـلت جبـرسالسي ساعـت و20
دقــيــقـة و 9ثــوان مــتــقـوقــة بــفـارق
دقـــيــــقــــة واحـــدة و 14ثــــانــــيـــة عن
مواطنتها هيـووت جبريكيدان التي
ركز الثاني بعد أن كانت حلت في ا
ــرشـــحــة األبـــرز لــلــقـب مــاراثــون ا
. ويعتـبر مـاراثون برلـ أكبر برلـ
ســـبـــاق مــاراثـــون أقـــيم حـــتى اآلن
خالل أزمة جائحة كورونا لكن ذلك
ـقـرر لن يــسـتـمـر طــويال حـيث من ا
اراثون إقامـة خمسـة من سباقـات ا

الكبرى في غضون ستة أسابيع. 
كــمـــا أعــلـــنت إدارة أعــمـــال جنــمــة
ـاراثـون الـكـيـنـيـة ماري سـبـاقـات ا
كيـتاني الـيوم األربـعاء أنـها أنهت
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آندي موراي
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ـيالن إن كـونيت ـديـر الفـني الـسـابق  { روما- وكـاالت: قـال اخملـضـرم فابـيـو كـابيـلـو ا
شاكـير حكم قـمة مـيالن وأتلتـيكـو مدريد أفـسد أداء الـروسونيـري الرائع بـسبب قراراته
باراة حـالة طرد لفرانك كيـسي العب ميالن بالدقيقة 29 اخلاطئة خالل الـلقاء. وشهدت ا
بـينمـا احتسب شاكـير ركلة جـزاء مثيـرة للجدل في الـدقيقة  3+90فاز عـلى إثرها أتلـتيكو
مدريـد باللقاء بنتيجة 1-2. وفي تصريحـاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" صرح كابيلو
: "مـيالن لـعب بـشكـل جيـد وبـجـودة عـاليـة لـقـد أظـهـروا بعض األشـيـاء الـرائـعـة لكن قـائالً
باراة أفسـدها حكم اللقـاء". وأضاف "هذا احلكم أدار أحد نهـائيات دوري أبطال أوروبا ا
أيضًا لكنـني ال أعتقد أنه كان قادرًا على ذلك لم يساعده حكـام تقنية الفيديو". واختتم

"ما حدث في سان سـيرو أمر خطيـر للغايـة األخطاء كانت خـطيرة وكان يجب
ساعدة من حكام الفار". أن يحصل احلكم على مزيد من ا

كر بنز

أنس جابر

ـديـر الـفـني لـفـريق إيـهـاب جالل ا
الوكرة القطـري الذي يشرف على
تدريب الفريق بجهاز فني وإداري
مـــصـــري بــالـــكـــامـل يــتـــكـــون من
مـحـمـود محـمـد فـوزي في مـنصب
ــدرب الـــعــام ومـــحـــمــود عـــبــد ا
ـدرب حـسـ الـلـطـيف مـســاعـد ا

لـــقب آخـــر نــســـخــتـــ مع زعــيم
الثغر.

ويسعى مرعي مع عمرو السبخي
ــدرب الـعـام لـزيـادة عـدد ألـقـابه ا
مع زعيم الثـغر التي حصل عـليها
ســواء الـدولـيـة أو احملـلـيـة حـيث
تُــــوج بــــلـــقـب بـــطــــولــــة الـــدوري

فــوزي أخـــصــائي فــنـي وطــلــعت
ـــولى فـي مـــنـــصب جـالل عـــبـــد ا
اإلداري. ويـــأمل جالل فـي حــصــد
الــلـــقـب الــعـــربـي خــاصـــة عـــقب
تـــتــــويـــجه بــــبـــطــــولـــة األنــــديـــة

اخلليجية.

الـسـوبر ولـقب الـبطـولـة العـربـية
اضـيـة بـاإلضـافة إلى الـنـسـخـة ا
بـطــولـتــ كـأس مــصـر وبــطـولـة
ــرتــبـط وكــأس الــســوبــر دوري ا

احمللي.
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ـصـري الــثـاني فـهـو ـدرب ا أمــا ا

W∫ جانب من بطولة كرة السلة ب الزهراء التونسي واليوناني السوداني uD
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حـيث سـجـلت سـاعـتـ و 14دقـيـقـة
وأربع ثـوان في مـاراثون شـيـكـاغو
عام 2019. وتوجت كيتاني وهي أم
لطفل أيضا بلقب بطلة العالم في
اراثون عام 2009  سباقات نـصف ا
ـبـياد ـركـز الـرابع في أو واحـتـلت ا

لندن   2012. 
W  W —UA

وتقرر إقـامة النـسخة  15 من سباق
نــــصف مــــاراثــــون رأس اخلـــيــــمـــة
ـقـبل في الـدولي يـوم  18 شـبـاط ا
ـشاركة نـخبة من رجان  جزيـرة ا
الــريـاضــيــ احملــتـرفــ والــهـواة
وعـشـاق ريــاضـة اجلـري من جـمـيع
أنـــحـــاء الــعـــالم. وقـــالت الـــلــجـــنــة
ــنــظــمـة إن الــســبــاق الــذي يــعـد ا
أســرع نــصف مـاراثــون في الــعـالم
يــتـــضــمن  4 فـــئــات مــحــددة وهي

نـــــصف مـــــاراثـــــون ونـــــصف
مــاراثـون تـتـابع لــلـفـرق ضـمن
مـسـافـات  2و 5 و 1كم. وأكدت
الــلــجــنــة أنه من الــتــوقع أن
يــســتــقـــطب الــســبــاق أفــضل
الـــــعــــدائــــ فـي الــــعـــــالم من
ا مختلف األعمار والقدرات 
ضـمن فعـاليـات متـنوعـة. وقال
راكي فــــيـــــلــــيــــبـس الــــرئــــيس
الـتـنـفـيـذي لــهـيـئـة رأس اخلـيـمـة
لتنـمية الـسياحـة إن سباق نصف
مــاراثـون رأس اخلــيـمـة أحــد أكـثـر
ــرتـــقــبـــة ضـــمن جــدول األحـــداث ا
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيـة ويــشــكل
إضافة بـالغة األهـمية إلى مـجموعة
واسعـة من األحداث الـرياضـية ذات

ي الـتي ــســتـوى الــعــا ا
تضيفها اإلمارة.
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عمان

وبـعد بـضعـة أشهـر  وعنـدما كان
اجملـــلـس الــــتــــأســــيــــسي يــــوالي
اجــتــمـــاعــاته  عـــاد رجــال الــدين
ـــنـــفـــيـــ إلى الـــعـــراق بـــهــدوء ا
بـاستـثنـاء مهـدي اخلالـصي  وقد
تــــعــــهــــدوا بــــعــــدم الــــتــــدخل في

السياسة.
 fK  »U‡ «

ـنـدوب الـسـامي أن تـدعم اقــتـرح ا
احلـــكــومـــة الـــعــراقـــيــة صـــراحــة
ـرشحـ الذين يـلزمـون أنفـسهم ا
بـالـتـصـويت لـلـمـعـاهـدة الـعـراقـية
الـبـريـطـانــيـة  وخالل انـتـخـابـات
النـاخب الثـانوي حث مـستشار
أيــلــول وزارة الــداخـــلــيــة يــوم 11 
ــفـــتــشــ اإلداريــ في 1923 كل ا
األلــــويـــــة عــــلى إبـــــراق أســــمــــاء
ـــــــرشــــــحــــــ الــــــذيـن يــــــوصي ا
ـــفـــتش اإلداري بــــانـــتـــخـــابـــهـم ا
ـتصـرف لـعـضـوية البـريـطـاني وا
ن اجملــــــلس الــــــتــــــأســــــيـــــسـي 
سـيــصــوتــون لــلـمــعــاهــدة  . وقـد
ــفـتــشــ اإلداريـ في أرسل كل ا
ـرشـحـ جـمـيع األلـويــة أسـمـاء ا
الذين يـوصون بانـتخابـهم . وبعد
دراســـــة هـــــذه األســـــمـــــاء  أرسل
مــــســـتــــشــــار وزارة الـــداخــــلــــيـــة
كـورنـوالس في 8 شـبـاط 1923 إلى
كل مـفـتش إداري بـريطـاني في كل
ـطـلوب ـرشـحـ ا لـواء قـائـمـة بـا
انــتـخــابـهم عـن الـلــواء لـعــضـويـة
اجملـلس الـتـأسيـسي . وأوضح أن
هذه القائمة هي نـتيجة للمدلوالت
لك فـيصل الـتي تمت بـينه وبـ ا
ورئيس الوزراء جعفر العسكري 
وقــد اضــيــفت الــيــهــا اســمــاء من
ـلك ــعــارضـة بــنــاء عــلى طـلـب ا ا

ورئيس الوزراء
ــرشــحـ ومن أجل دعم قــائــمــة ا
هذه فـقد قـررت احلكومـة العـراقية
إيـــفـــاد الـــوزراء إلـى األلـــويـــة في
مـهــمـة لـلـحـصـول عــلى تـأكـيـد من
مــرشـحي احلــكـومــة بـالـتــصـويت
للمـعاهدة والقيـام بحملـة مفتوحة
أمــــام الــــنــــاس لـــــصــــالح هــــؤالء

 . رشح ا
ومع ذلك فـقد أبلـغ مسـتشار وزارة
الـــداخـــلــيـــة كـــورنـــوالس جـــمــيع

خــصـوصــا بـعـد  إلــغـاء  مــعـاهـدة
ســـيـــفــر فـي مــؤتـــمـــر لـــوزان عــام
1923والــتــخــلي عن فــكــرة تــكــوين

دولة للكرد .
ولـكي تــضـمن احلـكـومــة مـشـاركـة
الـكــرد في االنـتــخـابــات فـقـد وافق
مــجـــلـس الــوزراء الـــعـــراقي عـــلى
ـــــنـــــدوب الــــســـــامي مـــــقـــــتــــرح ا
البـريطاني بـضرورة إعطـاء جميع
ــــنـــاطق الـــكــــرديـــة في الـــعـــراق ا
الــضـمــانـات الــثالث الـتــالـيــة قـبل
مـشـاركـتـهــا في االنـتـخـابـات وهي
ــوظـفــ الـعـرب في عـدم تــعـيـ ا
ناطق الكردية وان ال تكون اللغة ا
ــنــاطق الــعـــربــيــة الـــزامــيــة فـي ا
الــكــرديــة وضـــمــان حــقــوق كــافــة

االقليات بشكل واف . 
وعــنـدمـا اســتـؤنــفت االنـتــخـابـات
حــــدث انـــقـــســــام لـــدى احلـــزبـــ

الوطـنـيـ  الـوطـني والـنـهـضة  
فــقـد أعــلن حـزب الــنـهــضـة أنه لن
يــشـارك في االنــتـخـابــات  بـيــنـمـا
انقـسم احلزب الـوطني عـلى نفسه
 ألن بـــعض قـــادته مـــثـل جـــعـــفــر
أبــوالــتـــمن وحــمــدي الــبــاجه جي
أصروا على االستمرار في مقاطعة
االنـتــخــابــات. بــيــنــمـا رأى قــادته
اآلخرين مـثل أحمـد الشيخ داود و
ـشاركة مولـود مخـلص  ضرورة ا
في االنـتـخـابـات  وشـاركـوا فـيـهـا

كمستقل وليس كحزب  . 
انـــتــــخـب الـــنــــاخــــبــــون االولـــون
رشحـون من الناخبـ الثانوي ا
ـناطق ـدن او ا بـهدوء سـواء في ا
الــعــشــائــريـــة . لــدرجــة أن بــعض
الــصـــحف وصــفـــتــهــا بـــاجلــمــود
والــفـــتـــور .اال ان الــتـــنـــافس بــ
عـاهـدة ومؤيـديـها من مـعـارضي ا
ـــــرشــــحـــــ في ـــــشــــاركـــــ وا ا
انـتخابـات النـاخب الـثانـوي قد
أثــارت خــشـيــة الـبــريــطـانــيـ من
ــعــارضــة عـلـى نـتــائج سـيــطــرة ا
االنــتـخــابــات بـعــد أن الحــظـوا أن
ـلك فـيــصل من مـتـصـرفي أتـبـاع ا
األلـــويــة وغــيـــرهم من الـــذين لــهم
مــــــــــواقـع مــــــــــؤثــــــــــرة في اإلدارة
يـسـاعدون زمالءهم الـسـابـق من
جــمــاعـــة احلــزب الــوطـــني الــذين

شارك بعضهم في االنتخابات .
إن هــذه الـظــاهــرة الـتـي بـرزت في
ـوصـل وبـغـداد وكـربالء والـدلـيم ا
ــــنـــــدوب الــــســــامي قــــد أثــــارت ا
الـبـريـطـاني الـذي وجه رسـالـة إلى
لـك شرح فيـها خـشيـته من تغلب ا
ـــلك فـــيــصل ــعـــارضــة واتـــهم ا ا
برغبته( فـي أكثرية للـمتطرف في
اجملـلـس الـتــأســيـسـي ) وأنه يـرى
ــلك من واجـــبه إنــذار حـــكـــومـــة ا
فـيصـل رسـمـياً  وطـالـبه أن تـعـلن
احلــكــومـة الــعــراقـيــة صــراحـة أن
ســيـاســتـهــا مـبــنـيـة عــلى ضـرورة

اشــتــرط الــبـروتــوكــول أن يــصـبح
العراق عضواً في عصبة األ قبل
أن حتل نهايـة السنـة الرابعة وأن
ا يصبح العراق عاهدة حا تلغى ا
عضواً في العصبة .وبعد نشر هذا
البروتـوكول في الصحف الـعراقية
ـلك فيـصل األول رسـالة إلى وجه ا
الـشـعب الـعـراقي حثـهم فـيـهـا على
دعم احلـكومـة في مسـاعيهـا جلمع
اجملــلس الــتـأســيـسـي لـكي يــشـرع
الـــقـــانــون األســـاسي لـــلــبالد  ألن
وجــود دســـتــور لـــلــبالد هـــو أحــد
شرط لكي يـصبح العراق عضواً
فـي عـــــــصــــــــبـــــــة األ خـالل أربع
لك فيصل األول سنوات .  ثم قام ا
ـوصل والـكـوت والعـمارة بـزيارة ا
والبـصرة والـناصريـة و الديـوانية
واحلـلـة . وفي كل لـقــاءاته الـعـامـة
واخلـاصـة نـبه إلـى خـطـورة تـأخـر
إجـــراء االنــــتـــخــــابـــات . وأكـــد أن
احلــكــومـة الــعــراقــيــة هي لــيــست
صالح عادين  حكومة (األفنـدية) ا

العشائر .
ــلك فــيـصل األول واحلــقـيــقــة ان ا
ـــرحـــلـــة األولى من ومـــنـــذ ا كـــان 
االنــتــخـابــات عــلى اتـصــال بــقـادة
مـثل عـبـدالـواحـد ثـورة الـعـشـريـن 
سـكر وشـعالن أبـو اجلون وعـلوان
الــيـاســري وكـاطـع الـعــواد  حـيث
كـان يـحـاول اسـتـرضـاءهم . وبـعـد
ــعـاهـدة الــعـراقـيـة تــقـلـيص مـدة ا
البريطانية إلى أربع سنوات وافق
ــلك فــيــصل الــشــيـــوخ عــلى رأي ا
األول بـــــضـــــرورة اســـــتـــــئـــــنـــــاف
االنـتــخـابــات  وحـاولـوا الــتـوسط
لــدى رجـال الـديـن لـكــنـهم فــشـلـوا
ووزعت فـتــاوى جـديـدة اعــلـنت ان
شـاركة في االنتـخابات ما حتر ا
ـا دفع احلـكـومة الى زال قـائـمـا 
ـقـاطـعـة الى اعـتـقـال ونـفـي قـادة ا
خـــارج الـــعـــراق وفي مـــقـــدمـــتـــهم
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إن هــذه اإلجـــراءات واجلــهــود قــد
سـهلت اسـتـئنـاف االنتـخابـات يوم
12 تــــمــــوز 1923 و  تــــســـــجــــيل
ن الـنـاخـبـ االولـ من الـذكـور 
اكـمـلـوا 21 ســنـة والـذين يـقـومـون
بـانــتـخــاب الـنــاخـبــ الـثــانـويـ
الـذين ال تـقل اعـمارهم عن 25 سـنة
ــرحــلـة وهـؤالء يــنــتــخــبــون في ا
رشـح الـثانـيـة من االنتـخابـات ا
لعضوية اجمللس التأسيسي الذين
اكــمـلـوا  30ســنـة من الــعـمـر  وقـد
ــشـاكل سـاعــد ايــضـا حل بــعض ا
بــزيــادة الـتــمـثــيل الــعـشــائـري في
اجملـلس الـتـأسـيـسي الـقـادم  كـمـا
ســاعـد قــرار عــصـبــة اال تــأجـيل
دة ـوصل  مـناقـشـة قضـيـة والية ا
ســـنـــة واحـــدة عـــلى اســـتـــئـــنـــاف
االنــــتــــخــــابــــات في الــــشــــمــــال  

مـنـشـورات غـيــر مـوقـعـة من جـهـة
مــعــيــنــة تــدعــوا الــنــاس إلطــاعــة

قاطعة االنتخابات.  الفتاوى 
ولــكي تــأخــذ الــفــتــاوى الــديــنــيـة
ـذهبـية طـابعـاً وطـنيـاً بعـيداً عن ا
والــطـائـفــيـة  فــإن فـتــوى الـشـيخ
مـهـدي اخلــالـصي وفــتـاوى رجـال
الـدين اآلخـرين في الـكاظـمـيـة  قد
وقـــعـــهــــا رجـــال الـــديـن الـــســـنـــة
ووضـعـوا أختـامـهـم علـيـهـا   ثم
جــرت عـمـلــيـة اسـتــنـسـاخ كــبـيـرة
لـلـفتـاوى و تـوزيـعهـا في جـميع
أنـحـاء الـعــراق  وصـدرت فـتـاوى
ـســيــحــيـ في من رجــال الــدين ا
ـوصل حـثت طـائـفـتهـم على دعم ا
الوحـدة الوطـنية لـلشـعب العراقي
قاطعة االنتخابات. وهكذا وذلك 
 تـوقــفت االنـتــخـابـات  فـي جـمـيع
أنحاء العراق في مطلع عام 1923.
امام هذا الفشل استقالت الوزارة
بــاجـمــعـهــا.. فـشــكل عـبــداحملـسن
الـــســـعـــدون الـــوزارة اجلـــديـــدة 
وأصبح وزيراً لـلداخليـة باإلضافة
إلى مــنــصــبه . وفي مــحــاولــة من
الــوزارة اجلـــديــدة لــكــسب الــرأي
الـعـام وإعـادة سـيـر االنـتـخـابات 
فــقـد أعـلــنت عـزمــهـا عــلى ضـمـان
احلــريـة الــتـامــة في االنــتـخــابـات
ودعم حـريــة الـصـحـافــة وتـشـكـيل
األحـزاب الـسـيـاسـيـة. كمـا أعـلـنت
ــــنـــدوب ــــوافـــقــــة ا الــــوزارة و
الـسامي الـبريطـاني  عن الـسماح
ـنـفـيـ إلى الـبـالد. وقرر بـعـودة ا
مـجلس الـوزراء السـماح لـلحـزب
ـنـاهضـ للـمعـاهدة احملـظورين ا
االنـــتـــدابـــيـــة  احلــزب الـــوطـــني
وحـــزب الــنــهـــضــة بــاســـتــئــنــاف

نشاطهما  . 
ومـع ذلـك فـــــــإن جـــــــمـــــــيع هـــــــذه
ــنع األجـــراءات  لم تـــكن كـــافــيـــة 
توقف االنـتخابات بـشكل تام  الن
ـعـاهـدة ـشـكـلـة االسـاسـيـة هي ا ا
االنـتـدابــيـة الـتـي مـدتـهـا  25سـنـة
والــتي كـان الــعــراقـيــون يـرون ان
االنــتــخــابــات ســـتــزور لــلــمــجيء
ـجــلس  يـوافق عــلـيــهـا . ولـذلك
قــرر الـبـريـطــانـيـون تــقـلـيص مـدة
ـــعـــاهــدة من 25 ســـنــة الى اربع ا
ســـــنـــــوات . ووقع بـــــروتـــــوكــــول
تقلـيصها في 30 نيسان 1923 كما

عـندمـا فـرض االنتـداب الـبريـطاني
على العراق في نيسان 1920 طالب
ـــدن الــــعـــراقـــيـــون فـي بـــغـــداد وا
االخـرى  إجــراء انـتــخـابـات لــعـقـد
مـؤتــمـر عـراقـي يـقـرر شــكل احلـكم
ماطلة واحلاكم في العراق  وكان 
الــبــريـــطــانــيــ فـي حتــقــيق هــذا
ــطــلب احــد الــعــوامل فـي انـدالع ا
ـســلح لـثـورة الـعـشـرين الـكـفـاح ا
الــتي اجـبــرت الـبـريــطـانــيـ عـلى
ـــطــالب االســـراع بــاالســـتـــجــابـــة 
ا تـكبـده الـبريـطانـيون الـعـراقيـ 
من خـسـائـر في االرواح واالموال 
فقاموا في البداية بتشكيل حكومة
عــراقـيــة مـؤقــتـة مــهـدت النــتـخـاب
االمــيـر فــيـصـل بن احلـســ مـلــكـا
عـــلى الـــعــراق في 23 آب 1921 ولم
يـوافق الـبـريــطـانـيـون عـلى اجـراء
ـؤتـمـر الـعـراقي الذي انتـخـابـات ا
سمي باجملـلس التأسـيسي اال بعد
ـلك عـلى ان اجـبـروا احلــكـومــة وا
ــــعـــاهــــدة الـــعــــراقـــيـــة تــــوقـــيع ا
والـتي الــبــريــطــانــيــة لــعــام 1922  
رفـضـها الـعراقـيون النـهـا تضـمنت
بـنود االنـتداب الـبريـطاني  بـينـما
ارادتهـا احلركة الـوطنـية بديال عن
االنـــتـــداب وطـــريـــقــــا لـــتـــحـــقـــيق
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بعـد أسبـوع من بـدء االنتـخابات
أصـــدر رجـــال الــديـن حتت قـــيــادة
الــشـيخ مــهـدي اخلــالـصي فــتـاوى
قاطعة االنـتخابات  وقد صدرت
الـــفـــتــــاوى في الـــنــــجف وكـــربالء
ـسلـم والـكـاظمـيـة موجـهـة إلى ا
ــشــاركــة في في الــعـــراق حــرمت ا
االنــتــخــابــات ألنــهــا ضــد رغــبــات
الــــشـــعب.  وقــــد جـــاء فـي فـــتـــوى
اخلـــالــــصي ان االجــــواء لم تــــعـــد
مالئـمة الجـراء االنتـخابـات بعد ان
اســتــخــدم الـبــريــطــانــيــون الــقـوة
الـعــســكــريــة  وإغــلــقــوا األحـزاب
السـياسـية ونفـوا الوطنـي خارج
الـــبـالد  وقـــصـــفــــوا الـــعــــشـــائـــر
بـالــطــائــرات وقـتــلــوا الــعــديـد من
األطـفال والـنسـاء وكبـار السن من
ـنتـفـض اجـل اجبـار الـعراقـيـ ا

ـعاهدة االنـتدابية . على الـقبول با
ـشاركة وعلـيه فقـد افتوا بـتحر ا
في االنــــتــــخــــابــــات. كــــمــــا وزعت

ــعــاهـدة إســتــحـصــال تــصـديق ا
العراقية البريطانية . 

وفي جــوابه لــلـمــنــدوب الــسـامي
لك فيصـل هذه االتهامات رفض ا
وأكـــد بـــأن هـــدفـه هـــو تـــصـــديق
ــنــدوب ــا جـــعل ا ـــعــاهــدة .  ا
الـسـامي يـعـتـذر عن لـغـة رسـالـته
للملك متحججاً أن ترجمتها له لم
تـكـن موفـقـة وألنه لـم يـرفق مـعـها

ترجمة بالعربية . 
   وهـكذا بـدأت احلمـلة اإلعالمـية
والـــرســـمــيـــة لـــصـــالح تـــصــديق
ـندوب ـعاهـدة بنـاء عـلى طلب ا ا
ـــقــالـــة في جـــريــدة الــســـامي  
األوقات البغـدادية في العاشر من
أيـــلــول أعـــلـــنت فـــيـــهــا أن رفض
ـعاهـدة يعـني انسـحاب الـقوات ا
الـبـريــطـانـيــة من الـعـراق الـذي ال
تـلك الـقـوة الـكافـيـة لـلـدفاع عن
نفسه . وبعد يـوم كتبت جريدة
الــعـراق شــبـه الـرســمــيــة مــقــالـة
ــعــنى نـفــسه . وفي  25أيــلـول بـا
أعلـن رئيس الـوزراء عبـد احملسن
الـســعــدون في تـصــريح صــحـفي
بـأن الــعـراق ســيـصــبح في وضع
خـطـيــر جـداً إذا لم يــصـادق عـلى
ـعــاهـدة  وطــلب من الـنــاخـبـ ا
الـــثــــانــــويـــ أن يــــأخــــذوا هـــذا
ـوضــوع بــعــ االعــتــبــار عــنـد ا
انــــتـــخـــابــــهم أعـــضــــاء اجملـــلس
الـــتــــأســـيـــسـي. وعـــمــــومـــاً فـــإن
انتخابـات الناخب الـثانوي قد
اكـتمـلت في جـميع أنـحاء الـعراق

في بداية شهر شباط 1924.
ـلـك فـيــصل أن يــســتـرضي أراد ا
رجال الدين قبل إجـراء انتخابات
أعــضـــاء اجملــلس الــتــأســيــسي 
ـنـفـيـ مـنـهم الى وذلك بـإعـادة ا
الـبالد   فـأجـرى اتـصـاالت مـعهم
ـا كـانت وزارة لـهـذا الـغـرض  . و
عـبـد احملسن الـسـعـدون هي التي
نفذت عملـية اإلبعاد  فقد كان من
الــضـروري أن تــسـتــقــيل الـوزارة
ـنـفـي السـتـرضـاء رجـال الـدين ا

واتــبـــاعــهم في جــنــوب الــعــراق.
فــاســتــقـال  رئــيس الــوزراء عــبـد
احملسن السعدون  وشكل  جعفر
الـــعــســكـــري الــوزارة اجلــديــدة .
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ومع أن الــصـابـوجنـي قـد نـفي إلى
بـــغـــداد فـــانه قـــد حـــصل عـــلى 95
صـــوتــاً في انـــتــخـــابــات أعـــضــاء
وقـد اعــتـبـر اجملـلـس الـتـأســيـسي 
رقماً عالياً قياساً بأعلى رقم حصل
عــلــيـه أمــجــد الـــعــمــري وهــو 142
صـوتـاً  . وعـمـومـاً فـإن خـمـسة من
عـارضة قـد انتخـبوا من مـجموع ا
ـوصل الـبالـغ عددهم 14 مـنـدوبي ا
عـضواً  وهـي أعلى نـسـبة حـصلت
ـعــارضـة قـيــاسـاً بـبــقـيـة عـلـيــهـا ا

األلوية . 
ــقـــارنــة نــتـــائج االنــتـــخــابــات و
بقائمة احلكومة  فإننا جند أن 74
من  98مـــرشــــحــــاً في الــــقــــائــــمـــة
الرسـمـيـة قـد انتـخـبـوا أعـضاء في

اجمللس التأسيسي . 
وأن 15 مـن الـذين انـتـخـبـوا كـانـوا
ــعــارضـة  خــمـســة مــنـهم لم من ا

يكونوا مدرج في القائمة . 
إن خلفـية وتكـوين أعضاء اجمللس
ــنـتــخـبــ تـبـ أن الــتـأســيـسي ا
غالـبيـتهم كـانوا من مالك األراضي
الـكـبـار وجتـار مــتـوسـطي األعـمـار
وأعضاء من العوائل العريقة . كما
شـكل شيـوخ الـعشـائر حـوالي ثلث

أعضاء اجمللس .
وكــان هـــنــاك من األعـــضــاء ســـتــة
مــــحــــامـــ هـم رؤوف اجلـــادرجي
وفــؤاد الـدفـتـري ونـاجي شـوكت و
وراب بـطـاط ومزاحم الـباجه جي
وآصف آغـا . وانــتــخب أربــعـة من
األعــضــاء الــســابــقـ فـي مـجــلس
ــبـعـوثـان الــعـثـمـاني مــنـهم عـبـد ا
احملــسن الـســعـدون وعــبـد اجملــيـد
الـشـاوي وعـبـد الرزاق مـنـيـر  كـما
ندوب اخلمسة أصبح ثالثة من ا
عـشـر الـذين طـالـبـوا بـعـقـد مـؤتـمر
عراقي منتـخب أعضاء في اجمللس
 وســـتـــة من أعــــضـــاء الـــلـــجـــنـــة
االنــتــخـابــيــة الـتي وضــعت نــظـام
االنــتـخــابـات لــلــمـجــلس  وبـعض
ــلك الــضـــبــاط الــذي خــدمــوا مع ا
فــيــصل في الــثـورة الــعــربـيــة عـام
1916 واحلكومة العربية في دمشق
مــثل جــعـــفــر الــعــســكــري ونــوري
الـــســعــيــد وعـــلي جــودت األيــوبي

وياس الهاشمي . 
ـثــقـفـة وعـمــومـاً فــإن الـعــنـاصــر ا
شـكـلت األقـلـيـة في اجملـلس قـيـاساً
بــغــالـــبــيــة من الـــذين ال يــعــرفــون
الـقراءة والـكـتابـة أو حـصلـوا على

تعليم محدود.
وهـكـذا انـتـهت انـتـخـابـات اجمللس
الــــتـــــاســــيــــسـي الــــذي طـــــالب به
الـــعــراقـــيـــون مـــنـــذ عــام 1920 في
لـيـبدأ صـراعهـم مع البـريـطـانـيـ 
صراع جديـد عندمـا ناقش اجمللس
ـعــاهـدة والـدسـتـور الـتـأســيـسي ا

وقانون انتخاب النواب . 
وتلك قصة اخرى.

فـتش البـريطانـي في األلوية ا
أن ال يـعتـمدوا كـلـية عـلى الوزراء
ألنه كـان يـشك  وألسـبـاب عـديـدة
مـن أن بـعــضـهم ســيــعـمل قــلـبــيـاً
ــرشــحــ غــيـر لــصــالح بــعض ا
رغـوب بهم  ولـذلك فهـو يفضل ا
ــاكــنـة الــســريـة االعـتــمــاد عـلى ا
لـلــمـتـصـرفـ والـقــائـمـقـامـ في

األلوية . 
وفي 13 شباط 1924 أبلغت وزارة
الــداخـلــيـة مـتــصـرفـي األلـويـة أن
انــــتـــخـــابـــات أعــــضـــاء اجملـــلس
الــتــأسـيــسي من قــبل الــنـاخــبـ

الـثــانـويــ يـجب أن تــبـدأ في 25
شـبـاط  وقـبل ثالثـة أيـام مـن بدء
االنتـخابات أصـدر رئيس الوزراء
جـعـفر الـعسـكري بـيـاناً أعـلن فيه
مـوعد بـدء االنـتخـابـات وطلب من
الذين سيـفوزون بثـقة الشعب في
عـضـويـة اجملـلس الـتـأسـيـسي أن
عاهـدة العـراقية يصـادقوا عـلى ا
الـبــريــطـانــيــة الـتـي هي نـتــيــجـة
لك للجـهود الكـبيرة التي بـذلها ا
فيصل واحلكومـة العراقية والتي
لن تـتجـاوز مدتـها أربع سـنوات .
وأضـاف أنه على األعـضـاء تقـدير
ـوقف الـصـعب لـلـبالد واحلـاجة ا
إلى مـسـاعد بـريـطانـيـا في قضـية

وصل .  والية ا
ــعــاهــدة وعــلــيه فــإن تـــصــديق ا
ســــــيــــــضــــــمـن حــــــيــــــاة الــــــبالد
واســـــتـــــقاللـــــهــــا. وحـــــذر من أن
ــا االنـــقـــيــاد وراء الـــعـــواطف ر
ســيــجــعل مــسـتــقــبل الــعـراق في

كن تالفيه. خطر ال 
وفي 25 شـبـاط جرت االنـتـخـابات
بـدون أيــة مــعـوقــات بــاسـتــثــنـاء
ـــــوصـل  فـــــقـــــبـل يـــــومـــــ من ا
االنـتـخـابـات  وفي مـسـاء يوم 23
شــبــاط  عــقــد اجــتــمـاع فـي أحـد
وقـد حث سـعـيد ـوصل  جـوامع ا
احلــاج ثــابت الــنــاس في كــلـمــته
عـلى مـقـاطـعـة االنـتـخـابـات ألنـها
غــيـر شــرعــيـة   وألــصــقت نـسخ
ـديـنـة . وفي مـنـهـا عـلى جـدران ا
الـيـوم الــتـالي  اعـتــقـال سـعـيـد
احلــاج ثـــابت وأتــبـــاعه  وجــرت
االنــــتـــخـــابـــات بــــعـــد ذلك بـــدون

صعوبات  . 
ــقـاطـعـة ويـبـدو أن هــذه الـدعـوة 
االنتـخابـات كانت احـتجـاجاً على
اإلجــــراءات الـــــتي اتــــخـــــذتــــهــــا
ـوصل لــتـحــجـيم احلــكـومــة في ا
ـعـارضـة  كـما كـانت احـتـجـاجاً ا
ـــعـــارضـــة عـــلى إبـــعـــاد قـــائـــد ا
مصطفى الصابوجني إلى بغداد
وكـان عـضـواً في الـلـجـنـة الـعـلـيـا
ـتــصـرف لالنــتـخــابـات وصــديق 
ــوصل الـسـابق رشـيـد اخلـوجـة ا
الذي اتـهم بدعـمه للمـعارضة و

نقله إلى لواء آخر. 
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األفـــغـــانـي خـــشـــيـــةً مِن أجـــهـــزة
التَّـنصت وعنـد خروجهم اعـتقلوا
ـلــطــة لــغــرابــة عــدم مِن قِــبل الـــسـُّ
وجـود حـديث خـاص غــيـر تـبـادل
الـتـحـايـا واجملـامالت! كـان الـزَّهـو
مترابـطاً هناك كـابول وهنا عدن
وانـتصـار بـفـيـتـنـام غـيـر أن األمر
مختلف بالنسبة ألفغانستان. 

بـــرر اِنـــقالب   1978 احملـــتـــفى به
لألمـيركـان جتنـيد جـماعـات دينـية
شـرسـة عـبر مـضـيق خـيـبر حتت
ة حتَّى غدت قندهار شعارات دينيـَّ
وأخواتها مفارِخ لِما انشطر عنها
في ما بـعد مِـن جمـاعات اإلرهاب
زهـا بـهـا اإلسالم الـسـيـاسي بـعـد
ة الــزَّهـو بـواليــة الـفــقـيه اإليــرانـيـَّ
لـتـبـرز صـحـوة ديـنيـة ال تـبـقي وال

ــوفــيـــيت الـــعـــامــري تـــاريخ الـــسـُّ
أفـغـانسـتـان وتطـورهـا السـياسي

عن موسوعة العالم الثالث
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ــسـاعـدات الــسـوفـيــيـتـيّـة بــلـغت ا
ألفـــــغــــــانـــــســــــتـــــان  1976 - 1966
سبـعمائـة وخمسـ مليون دوالر-
يُـعـادل هذا الـرّقم الـيوم مـلـيارات-
كـذلك الـسّالح وتدريـب اجليش مِن
السـوفييت أمَّـا أميركـا فكانت إلى
جــانب بــاكـســتـان فـي نـزاعــهـا مع
جـارتـهـا أفـغـانـسـتـان. فـمـا حـاجـة

موسكو لالِنقالب إذن! 
اُعلنت أفغانستان جمهوريَّة 1973 
بــعــد اِنـقالب مــحــمــد داوود خـان
ة ـلـكـيـَّ ـلك بــيـنـمـا كـانت ا قـريب ا
ة صــمـام أمــان لـبــيــئـة اجــتــمـاعــيـَّ

الدفاع عن اإلسالم. 
أسس االِنــقِالب لـكــارثـةٍ بـدأت ولم
تنـتهِ مع أنَّ ما كـان يطـلبه الـيسار
ــلــكي فـمــنـذ مـتــاحـاً فـي الـعــهـد ا
ـيـر لــيـنـ (ت: 1919  تـبـادل فـالد
1924  رســائل الـصَّـداقـة مع زعـامـة
أفغـانستـان وعُقدت مـعاهدات ب

موسكو وكابول. 
الــــتـــــفــــتت أمــــيـــــركــــا إلى الــــدور
الـسـوفـيــيـتي بـكـابـول بـعـد زيـارة
الـــرئـــيس أيـــزنـــهــاور 1961 - 1953
ـطـار الـذي نـزل فـيه عـنـدمـا رأى: ا
يـارة التي أقـامه الـسُّوفـيـيت والسـَّ
اســـــــتــــــقـــــــلــــــهــــــا مِـن طــــــراز ز
الـسـوفـيـيـتـيـة والـطـريق الـذي مـرَّ
ديـنة شـقه السـوفييت فـوقه إلى ا
وبيت الـضيافـة الذي نزل فـيه بناه

قُتل: 1979  ويومها كان محل زهو
اليـسـار بـيـنـمـا وجـدته واشـنطن
فــرصــةً السـتــدراج مــوســكـو إلى
ـرات عــصـيـة بـشـعـار كـهـوف و

كــانت أفــغــانــســتـان قــبل انــقالب
1978  هـادئة بـجـبـالـها وقـبـائـلـها
االِنــقالب الــذي قـاده حــزب (خـلق)
الـيـسـاري بـرئـاسـة مـحـمـد تـراقي

ــنـــويـــر مـــعــــقـــدة فـــبـــدأت بـــالـــتـَّ
ــحــديث تـــأثــراً بــالـــنــمــوذج والــتـَّ
األتاتـوركي. لم يؤثـر اِنقالب داود
ســلـــبـــاً عــلـى مـــا بــ مـــوســـكــو
وكابول بل م الـعالقات. كما لم
يــثــر األمــيـركــان وحــلــفـاءهم وال
بـاكسـتـان مـثـلـمـا أثـارهـا انقالب
اليسار بعد خمس سنوات. 

مِن ذلك الـزَّهو الـيـساري بـانقالب
1978  أنَّ تــقـــاطــرت عــلى كــابــول
وفـود الـيـسـار والـتـقى قـيـاديـون
يساريون عراقـيون بزائر أفغاني
كان بزيارة رسميَّـة لبغداد بينهم
ـدى) فـخـري صــاحب مـؤسـسـة (ا
كـــــــر الــــــذي أفــــــادنـي بــــــعــــــد
االســتـفــسـار مــنه أنـهم حتــدثـوا
كـتــابــةً عــنـد االجــتــمـاع بــالــزَّائـر

تـراقي وحــفــيظ وكـارمــال بـدوالب
ـا حدث مـصـائر عـجـيب. يـذكرنـا 
في قـصر الـكـوفة (71هجـريـة) يوم
ــــروانــــيــــون فــــيه عــــلى اِنـــقـضَّ ا
ـلك بن : فـتَـشَـاءمَ عـبـد ا الـزُّبـيـريـ
ـة) مِـن قـول مـروان (ت:  86هــجــريـَّ
أحدهم وهـما داخل الـقصر: »رأيتُ
رأس احلـســ بــ يــدي ابنِ زيـاد
هـا هنـا ورأيتُ رأس ابنِ زيـاد ب
يـدي اخملـتـار ورأيتُ رأس اخملـتار
بــــ يـــدي مـــصــــعب ورأيتُ رأس
(مـصــعب) بــ يــديك. فــبـأي شيء
أحــدثُـك بـأعــجبَ مـن هـذا? .«فــهـدم
ـلك القصر تـطيراً مِن تعاقب عبد ا
الرُّؤوس (سـبط ابن اجلوزي مرآة

الزَّمان). 
{ كاتب عراقي

تـذر.  مـا يـخـص خـسـارة الـيـسار
الـعِــراقي عــجل االنـقالب بــإعـدام
خمـسـة وثالثـ عـسكـريـاً بـيـنهم
بــشـار العب كــرة الـقـدم 17/5/1978
فحـسب مخاوف الـبعث إذا كانت
أفغانستان اخلامدة تشهد انقالباً
عــســـكــريـــاً يـــســاريَّـــاً فــالـــعــراق

مرشحاً! 
WKO I « Õö

كــان درسـاً بــلـيــغـاً وسط مــنـطــقـةٍ
مـدجـجـة بـسالح الديـن والقـبـيـلة.
هذا ومازالـت التداعيـات تتوالى
حــتّى دخـــلت (طــالــبـــان)الــقــصــر
ــلك ثــانــيـــةً. انــقــلب دواد عــلى ا
وتـراقي يقـتل داود وحـفيظ يـقتل
تـــراقي وكــارمــال يــقـــتل حــفــيظ
فـطـالـبـان تـقـتل جنـيب اللـه رفيق
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بيروت

األمـريـكي أيـضــاً ونـظـام الـصـحـة
والـتــعـلــيم واخلـدمــات واحلـريـات
يـاً حيث كانت مثـلمـا له عالقة عـا
واشـنـطن تـتـفـرّد بـالـزعـامة إال أن
انــخــراطــهــا فـي حــروب صــغــيـرة
ولـكنهـا ذات تكـلفـة عالـية عمّق من
أزمـتـهـا الـبـنـيـويـة بـحـيث أصـبح
مــجــرّد الــشــعـور بــوجــود " خــطـر
وشيك الـوقوع" أو "محتـمل" مبرراً

ــقــراطــيــة في أفــغــانــســتــان الــد
نطقة. والعراق بل وعموم دول ا
والشـيئ بـالـشـيئ يـذكر كـمـا يُـقال
فــاإلنــقـالب الــذي نــظّــمـــته وكــالــة
اإلسـتـخـبـارات األمـريـكـيـة  CIAفي
ســـانـــتـــيـــاغـــو (تـــشـــيـــلي) في 11
ســبـتــمــبـر/أيــلـول  1973لإلطــاحـة
بـــحــكـــومـــة ســـلــفـــادور ألـــيـــنــدي
نـتخبـة وقاده اجلنرال اليـسارية ا
أوغـوسـتـو بـيـنـوشـيه أوقع الـبالد
فـي لُــــــجــــــة الــــــقــــــمع واإلرهــــــاب
والــــتـــعـــذيـب بـــدالً من الــــتـــطـــور
ـنـشـود وقد وصف ـقراطي ا الـد
الــرئـيس نــيـكـســون هـدف عـمــلـيـة
تشـيـلي بـالـقضـاء عـلى"الـفـيروس"
الــذي قـد يـعـمّ أمـريـكــا الالتـيــنـيـة
األمــر الــذي قــد يــعــرّض صــدقــيّــة
واشنطن للتصدّع وفـقاً لكيسنجر.
وكــان من تـداعــيـات  11ســبــتـمــبـر
ـالـيـة واإلقـتـصـاديـة الـتي األزمـة ا
ضــــربت الــــعــــالم وخــــصــــوصــــاً
ـتـحـدة في الـعام 2008  الـواليـات ا
ومن نـــتــائــجـــهــاٍ اإلنــســـحــاب من
العراق نهاية العام  2011 ومؤخراً
اإلنـسـحاب من أفـغـانسـتـان صيف
الـعام  2021 فـهل سـيؤدّي ذلك إلى
أفـول الـعصـر األمـريـكي الذي روّج
ــفــكّـرفــرانــســيس فــوكــويــامـا له ا
ونــــــظـــــريــــــته حــــــول "نـــــهــــــايـــــة
الـتــاريخ"وظــفــرالـلــيــبـرالــيــة عـلى

وحـسب تـقـديـرات مـعـهـد واتـسون
لـلشـؤون الـدولـيـة والـعـامـة الـتابع
جلــامـــعــة بـــراون فــإن الـــفــاتــورة
الـنهـائيـة ستـصل إلى حدود 4 -3.2
ا زادت عن هذا ترليون دوالر ور
احلـدّ في الــسـنـوات األخــيـرة بـعـد
إحـتالل داعش لـلـمـوصل وتـمـدّدها
في ثــــلـث أراضي كل مـن الــــعـــراق

وسوريا.  
VBF  …dO Ë

باندفـاع واشنطن باسـتراتيجـيتها
ــ الــعـــربي واإلسالمي في الـــعــا
زادت وتـيـرة الـتـعـصّـب والـتـطرّف
وهذان أنـتجا عـنفاً وإرهـاباً دولياً
خـصوصـاً حـ استـهدف إضـعاف
ثـقة الـدولة بـنفـسهـا وثقة اجملـتمع
ـواطن بالـدولة السـيّمـا إذا كان وا
عـابراً لـلـحدود; ولـعلّ ذلك ما أراده
بـن الدن وهــــو مـــا قــــصــــدته أو لم
تقـصده واشنـطن بشـأن " الفوضى
اخلـلّـاقـة" فـقـد أصـبح األمـر واقـعاً
حـــتـى وإن لم يـــخـــطــــر عـــلى بـــال
أصحـاب القـرار في البـيت األبيض
ــتــعــاقــبــ بـوش مـن الــرؤســاء ا

وأوباما وترامب وآخرهم بايدن.
فــهل هــنــاك من يــتــصــوّر أنه بــعـد
عقـدين من الزمن سـتسـتلم طـالبان
مقاليد األمور في كابول وستخرج
القوات األمريكية مهزومة في جنح
الظالم بعد أن بشّرت بحلول ربيع

"مــحـور الــشــر".  بـعــد عــقـدين من
11 ــــــــة  الـــــــــزمـن عـــــــــلـى جـــــــــر
ســـبــتـــمــبـــر/أيــلـــول هل حـــقــقت
ــتــحــدة أهــدافـهــا من الــواليــات ا
اسـتــراتـيـجـيـة مــكـافـحـة اإلرهـاب
الـدولي? وهل أصـبح الـعـالـم أكـثر
أمنأ وأماناً بعـد تشكيل "التحالف
الــدولـي حملــاربـــة اإلرهــاب"? وهل
بــات الــعــالـم الــعــربي واإلسالمي
أقل تعصّـباً وتطرّفـاً وبالتالي أقل

عنفاً وإرهاباً ? 
ــكن إعـادة الـسـؤال عـلى نـحـو و
مـعــاكس هل إسـتـدرج أسـامـة بن
ـــتـــحـــدةإلحلــاق الدنـــالـــواليـــات ا
ـسلمـ عبر ـة بها في بالد ا هز
حــروب صـغــيـرة إالّ أنـهــا مـكــلـفـة
ـطـاف إلى وسـتـؤدي في نـهــايـة ا

إفالسها كما كان يعبّر عن ذلك? 

 هل غـيّــرت أحـداث احلــادي عـشـر
من سـبـتمـبـر/أيـلول  2001 الـعالم?
اعـتـقـاد يـكـاد يـقـتـرب من اإلجـمـاع
ـة ضد اإلنسـانية" بعـد تلك "اجلر
ـة بحق وهي جر كـما  وصـفهـا
تــسـتـوجـب عـمالً دولــيـاً مـشــتـركـاً
الحـقـة مـرتـكـبـيـهـا وسـوقـهم إلى
العدالة; فقد خـلّفت تداعيات كبرى
ي ومن أبرزها على الصعـيد العا
إحياء الرئيـس جورج دبليو بوش
"حـرب ريــغـان عــلى اإلرهـاب" كــمـا
ـفــكــر األمــريــكي يــذهب إلى ذلـك ا
نـعّـوم تـشـومـسـكي في كـتـابه "من
يـحـكم الــعـالم?" وهــو مـا جنم عـنه
غـزو أفـغــانـسـتــان في الـعـام 2001
ومن ثم إحتالل العراق العام 2003
تـواصلة  إضافـة إلى التهـديدات ا
الــتي  إطالقـهــا بـالــهـجــوم عـلى

ستوى الكوني حسب صموئيل ا
هنتـنغتون صـاحب نظرية "صدام
احلـضارات"  بـعـد انهـيار الـكتـلة
اإلشـــتـــراكــــيـــة وتـــفـــكّك اإلحتـــاد
السوفييتي السابق كدولة عظمى
ذات تــرســانــة نــوويــة مــنــافــســة
ــتـحـدة حــيـنـهــا. لـقـد لــلـواليـات ا
بـاتت "الــلـحـظـة األمــريـكـيـة" أمـام
إمـتـحـان جـديد بـعـد اإلنـتـصارات
ية التي حققـتها منذ احلـرب العا
الـثـانيـة وخـصوصـاً بـعد انـتـهاء
عــهـد احلــرب الــبـاردة فـي نـهــايـة
الـثـمـانيـنـيـات وإقامـة نـظام دولي
جـديــد بــقــيــادتــهــا وهــيــمــنــتــهـا
الــكــونــيــة وذلك بــصــعــود قــوى
جـــديــدة فـي مــواجـــهــتـــهـــا تــقف
الـصـ  في آسـيـا مـنـافـسـاً قـويـاً
لـها بـحيث تـشيـر التقـديرات إلى
أن اإلقـتــصـاد الـصــيـني ســيـكـون
األول في الـــعـــالم عـــام   2030 في
ـيل إلى الـتنوّع ي  ظل نظـام عا
والـتعـدّدية بعـد أن أصبـح أحادياً
وبسـيـادة أمـريـكـيـة.  فـهل انـتهى
الــعــصــر الــذهــبي الــذي عــاشــته
واشــنـطـن بـعــد إنـتــهـاء الــصـراع
اإليـــــديـــــولــــوجـي مع الـــــنـــــظــــام
ي أم أن قـوّتـها اإلشـتـراكي الـعـا
مستمـرة دون أن يعني إمكـانيتها
عــلى فـــرض إرادتــهـــا بــالـــكــامل?
واألمـــــــر له عـالقـــــــة بــــــالـــــــداخل

تــسـاق حــيــنـهــا وهـو األمــر الـذي
حــاولـت واشـــنــطـن الـــعــودة إلـــيه
والتعـكّز علـيه بالقرار 1373الصادر
عن مــجـــلس األمن الـــدولي في 28 
ســبــتـمــبــر/أيــلـول   2001 بــلــحـاظ
مــكــافــحـة "اإلرهــاب الــدولي" وذلك
بـعـد أسـبـوعـ من تـفـجـيـر بـرجي

. ي التجارة العا
{ باحث ومفكر عربي

كـافيـاً لشـن " احلرب الـوقائـية" أو
"اإلستـباقـية" ضد عـدو غيـر محدّد
أو حــتى مـوهــوم وفي ذلك عـودة
لـلـقـانـون الـدولي الـتـقـلـيـدي الذي
كــان يــجــيـز" احلـق في الــغـزو"و "
احلـق في شنّ  احلـرب" لــتـحــقـيق
مـــــآرب "الـــــدولـــــة الـــــقـــــومـــــيــــة"
ومــصــاحلـهــا وتــأمــ "مــجــالــهـا
احلـيـوي" كـمـا كــانت الـتـبـريـرات
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نـوارس األمل ديوان شـعري لـلشـاعر الـعراقي اسـماعـيل خوشـناو حـيث طبع في
اآلونة األخـيرة في دولة مـصر من قبل مـؤسسة الـنيل و الفـرات للطبـع و النشر و
الـتـوزيـع وقـد اصـبـح جـاهـزا لــكي يـكــون بـ يــدي من يـرغب في قــراءته . كـتب
مقـدمة الـديوان النـاقد العـراقي االستـاذ كمال عـبدالرحـمن . الديـوان يتألف من اثـنت و

ثالث قصيدة وتسع ومضات. 
تــتـجــسـد في الــديــوان الـوطن و الــشــعب و كـاتب قــصــائـد الــديـوان  مـن خالل قـراءتك
للقصائد حتس بآالم ثالثتـهم وكأنهم يجمعهم الم و حسرة مـتشابه  يبحثون عن احلياة
  يـشعرون سـكن  مسـتمـرون في الكـفاح   مـتفائـلون وال يـيأسـون ابدا  و الـعشق و ا

وكأن افقا و نورا يناديهم من بعيد .

رسالة القاهرة

w «d  d UA  Ê«u œ ÆÆq _« ”—«u

28

           w U u  VK √ w  …d{U  ÊUJ*« ÕË—
ـكـان عــبـر لـوحـاتـهــا عالقـة شـخـوصــهـا بـا

اجلنوبي والبغدادي .
   اعـتـمـدت في أعـمالـهـا تـقنـيـات وأسـاليب
مـتـعـددة كـاحلـرق عـلى اخلـشب والـنـفخ في
أجــسـاد األشـكـال الـبـشـريـة  ,وهـو اسـلـوب

يز تنفرد به الفنانة . جرىء و
ــتـــاز بــالـــغــنى   الـــلــون في لـــوحـــاتــهـــا 
والـشـفـافـية  ,حـيث تـعـمـد إلى إبـراز طـاقته
الـتـعـبـيـريـة وسـطـوعه  ,لـتـحـقـيـق الـبـهـجة
واإلثــــارة لــــدى الــــرائي  ,حـــــيث تــــراوحت
ألـوانها ب األصفـر والبني الفاحت واألزرق
 ,في حــ تــسـيــدت األلـوان اخلــافـتــة عـلى
كـان البغدادي كـاألبيض واألصفر لـوحات ا

الفاحت .
ـغـايـرة   شـفــاء فـنـانـة يـتـمـلــكـهـا هـاجس ا
والـفتنة باجلمال  ,إذ تـرصد بذكاء الظواهر
الــبــيــئــيــة واالجــتـمــاعــيــة عــبــر ريــشــتــهـا
بـإحـساس مـرهف وعـفويـة فـطريـة لـتأخـذنا
نـحـو عــوالم سـحـريـة تـثـيـر فـيـنـا حـالـة من

االنبهار والدهشة .
  الــفــنــانـــة شــفــاء حــاصــلــة عــلى شــهــادة
الـبكالـوريوس من كليـة الفنون اجلـميلة في
ــعــارض فــنــيـة مــجــال الــرسم  ,شــاركـت 

عديدة داخل العراق وخارجه .
   لـتـسـلـيط الـضـوء عـلى جتـربـتـهـا الـفـنـية
الـثريـة ورؤاها الـفنيـة واجلمـالية  ,كـان لنا

هذا احلوار :
5 —Ëœ W —UA

{ متى رأيت الفن يشكل هاجسا بالنسبة لك?
-  مـنـذ طـفـولتي والـفن بـشـكل عـام والرسم
حتـديـدا كـان يشـكل هـاجـسـا بالـنـسـبة لي ,
ـدرسـية ـعـارض ا غـيـر ان مـشـاركـاتي في ا
والـنشـاطات الالصفـية أعطـتني زخمـا قويا
ـــرورالــزمن بـــتــرســـيخ هــذا الـــهــاجس ,و
ـي الـتــخــصــصي ودخــولي اجملــال األكــاد
وتـهذيب ما يـطفو عـلى السطح كـان التعلق

األبدي . 
{ كـونك من مـواليـد مـدينـة الـناصـرية  ,فـهل كان

لذلك تأثير في عشقك للفن ?
   - والدتي فـي الـنـاصــريـة أعـطـتــني بـعـدا
بدع ديـنة تغوص بـا إبـداعيا ثـرا لكون ا
ــديــنــة والــفــنــانـ  ,إضـــافــة إلى ســحـــر ا
وجـمالهـا فكان العـشق مبررا وجـسرا أبديا
بـــ أرضـــهــــا واجنـــذابي الـــفـــني  ,حــــيث
أعـطـتني زخـما قـويا بـان أتعـمق في اجملال
الـفني اجل للوصول إلى الهدف  ,فضال عن
الـعمق التاريخي للمدينة  والذي شكل بعدا

w UO*« ‰œU حوار: 
بغداد

قـويا لـوجود اّثـار وتراث  ,كـل ذلك له األثر
في ترسيخ هويتي الفنية .

w1œU _« q R*«
ي في مجـال الرسم  ,فهل { لديك مـؤهل أكـاد

وظفت ذلك لصالح جتربتك الفنية ?
ـيــة بـنــظـري تـطــبـيق  - الــدراسـة األكــاد
عـملي لتجربتي الـفنية التجـريبية وحتديد
ــدرســتي الــفـنــيـة  ,إذ كــانت الـعالقـة بـ
ي درسي واألكاد جتـربة النشـاط الفني ا
في خـط موازي تمامـا ب هذين الـبعدين ,
والـــفــرق قـــلــيل من خـالل مــشـــاركــاتي في
مـعـارض الـرسم كـان سبـبه نـقل مـا درسته
ـــــدرســــتي ـــــيــــة وحتـــــديــــد  فـي األكــــاد
ـستـقبـليـة فكـان توظـيفـا موفـقا ورائـعا , ا
فـضال عن ان دراسـتي للـمدارس الـفنـية قد

عمقت جتربتي الفنية .
اذا { تميـل إلى االجتاه الواقعـي والتعبيري  ,

?
  - كـانت الـواقـعـيـة الـتـعـبـيـريـة مـدرسـتي
الــتي أعـتــز بـهــا من خالل عــمـلي الــفـني ,
كـونها لكن أكثر تـقبال ونفاذا للرائي  ,رغم
مـا تركه الرواد من بـصمة واضحـة فيها  ,
غـير ان اسلـوبي كان مغايـرا ومختلـفا عبر
تــوظـيف الـنـفس الــواسـطي والـسـومـري ,
فـضال عن قـصص ألف لـيلـة ولـيلـة وكـليـلة
ودمنة وشهريار  ,لذا أدرك بأنني وفقت .

{ ما خطابك الفني الذي حتاول إيصاله?
- خــطـابي الـبــصـري يـســعى إلى تـوظـيف
الـفن خلدمـة اجملتـمع والنـاس عبـر احترام
نـجز يحمل دالالت متعددة تلقي  ذائـقة ا

ضمون . جتمع ب الشكل وا
 { للمرأة حضور طاغ في لوحاتك  ,ما قولك ?
ــرأة لم تـكـن إنـحــيـازا -  رســومــاتي عن ا
كـونـي إمرأة  ,بـل ألنهـا نـصف اجملـتمع بل
اجملــتـمع بــأكـمـله  ,فــهي الـطـاقــة والـنـمـاء
والــوالدة والـنـتـاج  ,لــذا فـهي حـاضـرة في
رأة أغـلب رسـوماتي حـيث جـسدت فـيهـا ا
ـة والـسـعـيـدة والـبـائـسـة من ظـروف احلـا
شبعة رأة احلنونـة ا احلياة  ,فـضال عن ا
ـرأة الكبيـرة وقد خطت على بـاألمومة  ,وا
جـبينها أنهار الزمان وبؤس السن  ,غير
ــنــعــني من أن أرسم الــرجل , ان ذلـك لم 
فـلوحاتي هي أساسا مكملة للطرف  ,لكن
ــرأة بـالـنــسـبـة لـي رمـزا لـلــجـمـال تــبـقى ا

والنماء والوالدة .
رأة في لوحـاتك ذات أنوثة طـاغية  ,ما { تبـدو ا

تعليقك ?

- لـــلــمـــرأة في لـــوحــاتـي حــضـــور بــارز مع
طـغـيـان واضح في أنـوثـتـها  ,ذلـك الن أغلب
الـفنانات والفنانـ العراقي رسموا األنثى
لـكن بتفاوت  ,لـكنني أعطيـتها جل اهتمامي
مـبـرزة أنوثـتهـا والـتي تشـكل حـالة جـمالـية
تــعـطي لــلـمـشــاهـد بــعـدا أنــثـويـا يــشع مـنه
اجلـمال والنـداوة والترف واإلبداع   ,خـالقة
بـذلك بعدا راقيـا للمرأة عـبر توظيف األلوان
الـزاهيـة  التي تعـطي بعـدا جمـاليا أنـثويا ,
ــا تــخــلق لــدي تــوسـيـع هـارمــوني لــوني
تــرافـقـهـا مـوســيـقى ودرجـات لــونـيـة راقـيـة
شـاهد تـعة الـبصـرية لـع وعـقل ا تـخلـق ا

رهف .  وتخاطب إحساسه ا
ÊUJ*« ÕË— 

ــكـان ــكـان  ,فـهل ا { لـوحــاتك مــشــبــعـة بــروح ا
يشكل هاجسا بالنسبة لك ?

ـكـان حـاضـرة في لـوحاتي  ,فـضال  - روح ا
عن الـزمان الـذي له بعـده الفـني أيضا  ,لـكن
ـا يـتـمتع به من ـكـان يـعطي بـعـدا تـراثيـا  ا
كان بالنسبة لي هاجسا جمال  ,لذا يشكل ا
رائــعــا في كل لــوحــاتي مـع تـوظــيـف تـقــني

ألبتعد عن الفكرة وبشكل رائع .
{ توظفـ أسالـيب متعـددة كاحلـرق على اخلشب
والـنـفخ في أجـسـاد األشـكـال الـبـشـرية  ,فـهل هي

محاولة للتجريب والتجديد ?
 -  جلــأت إلى تـوظــيف أسـالــيب وتـقــنـيـات
مـتعـددة بهدف الـرفع من قوة وإنشـاء العمل
الـفني   ,ومـنـها احلـرق عـلى اخلشب  ,وهي
ـتـعـة تبـرز فـيـهـا اخلـامة تـقـنـيـة جـميـلـة و
بـــــشــــكل رائع  ,وكـل ذلك يــــدخـل في دائــــرة
الــتـجــديـد والــتــجـريب بــهـدف ان تــكـون لي
ـجـرد بــصـمــة اسـلــوبـيــة يـدركـهــا الـرائـي 
مشاهدة العمل الفني  ,حيث وظفت األشكال
ـواد الــنـحـاسـيـة واخلـشـبـيـة والـكـوالج , وا
وكـل هــذا الــتـــنــوع األســــــلــوبـي يــصب في
بــودقـــة وهــدف واحــد وهــو خــدمــة الــعـــمل

الفني .
{ غـالـبـية لـوحـاتك تـستـنـد إلى مـفـردات فلـكـلـورية
بـاســلـوب مــعـاصـر  ,فـهل تـسـعــ لـلـمـزاوجـة بـ

عاصرة ? التراث وا
عاصرة زاوجة ب التراث وا -  أميل إلى ا
ولـــكن بـــاســـلـــوب حـــداثــوي مـع تــنـــوع في
سـتـخـدمة والـتي تـعطي لـلـعمل الـتـقنـيـات ا
الــفـني بــعـدا تــراثـيــا مـنــسـجــمـا مـع الـلـون

والفكرة .
{ في رســومــاتك  ,هل تــعــتــمــدين عــلـى مــخـزون

الذاكرة ?

-   الـــــــذاكــــــرة
والــــــتــــــراث إن
كـــان ســـومـــري
أو بــغـدادي في
أعــــمـــالي  ,مـــا
هــــو إال خــــزين
تـــــــــــراكـــــــــــمـي
لـلـذاكـرة والـتي
أصــــــــــبــــــــــحت
مـــــــشــــــبــــــعــــــة
ــــــتـــــلـــــئـــــة و
بــــــــاالفــــــــكـــــــار
ــعــلــومـات , وا
فـــــــــــــــضــال عـن
األفـكـار االّنـية ,
وهــــذه كـــلــــهـــا
تــعـطي لــلـوحـة
الــتـــشــكــيــلــيــة
بــعــدهـا الــفـني

األجمل .
ÊuK « ôôœ
{ هل تـــوظــــفـــ
الــــلــــون إلعــــطـــاء
مـعان أو تـأثـيرات

خاصة ?
  الــــــــــــلــــــــــــون
بـــالــنــســبــة لي
إحــــــــــســــــــــاس
مــرهف وتـاثـيـر
نــفــسي  ,لــكــنه
ضمون مـقيد 
الــلــوحـة  ,إذ ال
يـــــبــــتــــعــــد عن
األلـــــــــــــــــــــــــوان
الـــــســــرمــــديــــة

والفيروزية والتراثية  والتي البد أن تكون
مـنسجمة مع البيت واألشخاص وأزياهم ,
لــكن مع اإلضـافــات الـفـنــيـة ومـزج األلـوان
الـذي  حتتاجه اللوحة وإنشائها وتكاملها
بــعــد وضع الــلـمــســات اإلبـداعــيــة كــالـظل
ــنـظــور والـزاويــة والـكــتـلـة , والــضـوء وا
بـهدف خلق معـاني مبتكرة وجـديدة بعيدة
ا حـركة لـونيـة موسـيقـية عن الـصـمت وإ
ـضـمـون لـلــتـأثـيـر عـلى عـ مع احلــفـاظ ا

شاهد بعيدا عن التكرار . ا
{ هل الــشــعــر مــصــدر مــهم يــســهم فـي إغــنـاء

جتربتك الفنية ?

- الـشعر والفن التـشكيلي تؤمان  ,فكالهما
يـعتـمد عـلى اإلحساس سـواء كان بـالنـسبة
لــلـشــاعـر أو الــرسـام  ,لــذا فـالــقـصــيـدة مع
ـا تتـضمـنه من حـركة الـرسم حـالة واحـده 
وتالشـي وإحــســاس ورمـــز بــانــســـيــابــيــة
ا أرسم واحدة  ,فـعندمـا أقرأ القصـيدة كأ
لـوحـة  ,لــذلك  كـانت جتـربــتي الـفـنـيـة ذات

مسحة شعرية .
{ أين تكمن جمالية العمل الفني ?

- جـمـاليـة اللـوحـة تكـمن بالـفـكرة وطـبيـعة
اجتـاهها الـفني  وتكـنيكـها الفـني وألوانها

ضمون .  بهرة والتي ال تبتعد عن ا ا

كمخزون حضاري يشكل مرجعية لها .
ـوضـوع األثـيـر والـشاغل ـرأة ا    شـكـلت ا
لـشفاء  ,إذ يـبدو انحـيازها الـواضح كونها
تـمثل بالنسبة لها احلياة واجلمال والدفء
والـعطاء  ,حـيث سعت إلى إبـراز جمـاليات
ـغـيبـة قـسرا  ,والـكـشف عن عوالم األنـثى ا
ـرأة  ,دون اخلــروج عن وأســرار وخـفــايـا ا
ســيــاقــات اجملــتـمـع الـعــراقي  ,وهـي بـذلك
تـنتصر للمرأة وتنصفها في مجتمع شرقي

ذكوري يغلب عليه طابع الهيمنة .
   شــفـاء هـادي تــسـعى عــبـر أعـمــالـهـا إلى
حتـطيم الشكل السائـد عبر عنصري الواقع
واخلـــــيــــال  ,مـن خالل االلـــــتــــفـــــاف عــــلى
مـوضوعـات واقعـية أو مـوضوعـة شعـبية ,
لـكـنهـا تعـمل عـلى حتويـر الواقع  ,وتـغيـير
األبعاد الواقعية  ,إلزاحتها من واقعها
ــرئي لـلــجـمـيع  ,إلـى رؤية الــعـيـان ا
بـصريـة متـجددة ومـعاصـرة تكشف

ضمر. من خاللها عن ا
  الـفنـانة شـفاء مـنحـازة أيضا إلى
ـعـالم التـراثيـة ومـفردات الـذاكرة ا
اجلــنــوبـيــة والـبــغــداديـة وبــشـكل
اســـتــثــنــائي  ,حــيـث تــبـدو روح
كان حاضرة من خالل ا
إعـادة تـشـكـيـلـه عـبر
رؤيـتها اجلـمالية
 ,لـذلـك جـسدت

بـخـصـوصــيـة كـبـيـرة في لــوحـات رؤوف الـعـطـار 
كن ـثله لك الـلون ومـاهي الرسـائل التي  مالذي 

ان تطلقها عبر اختيارات االلوان في لوحاتك ?
-اســتــخـدمت االلــوان بــاسـالــيب مــخــتـلــفـة
خـصوصا وانني لـم اخشى سطوة  اي لون
ابـدا وحــاولت كـثـيـرا وجـربت عـدة اسـالـيب
 حــيث عــرف عـني اســتـخــدامي االبـرة  في
الـرسم  بـاالبـيض واالسـود والـرسم الـدقيق
ــعــدنـــيــة من جـــدا واســتـــخــدمت االلـــوان ا
ـعـادن مـثل مـاء الـذهب والـفضه مـشـتـقـات ا
يتالك ايضا االلوان االعتيادية والـنحاس وا
مـثل االكـرلك والزيـتي اما اخـتيـارات االلوان
هي عـلى االكـثـر تـكـون باضـفـاء روح جـديدة
لــلـوحــة عـنـدمــا ارسم لـوحــة لـتــاريخ مـعـ
يــكــون اخــتــيــاري لاللــوان حــسب الــتــطـور
احلــضــاري لــلــمــديــنــــــة او االثــر لــهــا بــ
ـاضي واحلـاضـر فـتـكـون قـد اخـذت حـقـها ا
تـاريـخـيــا وبـنـفس الـوقت تـشـكـيـلـيـا بـفـكـرة

جديدة .
ـطـرزة في اكـثـر من { اضـافــة لـرائـحـة الـتـاريـخ ا
واضيـع التي تـتمنـى جتسيـدها في عـمل  ماهـي ا

لوحاتك ?
-مــنــذ عـام  1999فـي اقـامـتـي الول مـعـرض
شــخــصي لي في مــركــز الـفــنــون وحلـد االن
اقـمت اكثر من  22مـعرض شخصي وفي كل
ســـنه احـــاول دراســـة فــكـــرة مـــعـــرض فــني
يـختـلف تمامـا عن الذي قـبله وان يكـون غير
ثال مـطروق من قبل الـفنانـ فعلى سـبيل ا
 اقـــمت مــعـــرض ( حــديث فــنـــجــان ) الــذي
 يـتـكــلم عن رمـوز قـراءة الـفـنـجـان بـطـريـقـة
مـغايـرة من تفـسير الـرموز ومـعرض ( باطن
االرض ) الـذي يتكلم عن ما حتت االرض من
جــمــال ومــايـــوجــد من مــزج لــوني رائع في
ــــيـــــاه والــــصـــــخــــور ــــعـــــادن وا وجـــــود ا
وانــسـيـابــتـهـا واعــتـمـدت عــلى صـور نـادرة
مــاخــوذة من اقــمـار صــنــاعـيــة بــدراسـة مع
دكـتــوره في جـامـعـة بـغـداد مـتـخـصـصـة في
هــذا الـعـلم ومـاتــعـتـمـده تــفـسـيـرات االلـوان
ومـعـرض ( يـوم احلـساب )  الـذي يـتـمـحور
حــول فـكــرة تـفــسـيــر مـراحل يــوم احلـسـاب
سـتـقيم وزبـانـية جـهـنم وااليات والـسـراط ا
ـراحـل حـيث الــكــثـيــرة الــتي تـصــور هــذه ا
راه جـسدتها  للوحات وغيرها الكثير عن ا
راه احلالية من حواء الى ان كانت اله الى ا
ــعــارض الــتــاريــخــيــة ونــظــرة اجملــتــمع وا
واالســاطـــيــر والــطالسم واالن انــا في طــور
دن االنـتـهـاء من تـاليف كـتـاب عن ( تـاريخ ا
الـعـربـيـة واالسالمـيـة كـمـا رسـمـهـا الـرحـاله
ــايــقـارب عـن اكـثــر من اربــعـون االجــانب ) 
رحـــالــة بــلــوحـــات نــادرة في مـــخــطــوطــات
ـعرضي ومـتـاحف سـتكـون الـفكـرة الـقادمـة 
ــدن وكــيف الــشـــخــصي كــيف كـــانت هــذه ا

رسمت .
…dJ  b u

{ كــيف تــولـد فــكــرة الــلـوحــة ومــاهي ردة الــفـعل
الـقادرة عـلى ابـراز لوحـة في مخـيـلتك قـبل ان جتد

طريقها في التنفيذ واالكمال ?
-كـما ذكرت سابـقا فانا  احـاول قدر االمكان

تـاخـذك لـوحـات الـفـنـان الـتـشـكيـلي رؤوف
الـعطار  في جولة ب الـقباب التراثية في
ـدن العـراقيـة  وكانك بـغـداد وغيـرها من ا
عـلى بـسـاط الـريـح تتـنـسـم رائـحـة الـتراث
واحلضارة العراقية  عبر منارات وقباب 
وحـواضـر تـاسرك بـالـوانـها  وفـضـاءاتـها
الالمـتناهية  ويـسعى العطار من خالل ما
يـقدمه من تلك اللوحات الزاخرة  لالصالة
الـعـراقـيـة  في ان  يـقـدم صـورة مـخـتـلـفـة
عـمــا رسخ بـذاكـرة  عـشـاق الـفن من رمـوز
وشـــخـــوص حــــيث يـــحـــرص عـــلى ابـــراز
الالمالوف  ويجهد في  اجتراح شخوص
ورمـــوز جــديـــدة  من خـالل الــغـــنى الــذي
تــمـتـاز به حـضــارة وادي الـرافـدين .. كـمـا
ـي  رؤوف العـطار  يـسـهم الفـنـان االكاد
مـنـحدرا من عـائـلة  اسـهـمت بنـفض غـبار
الـزمن عن حـواضر  الـتاريخ السـيمـا وهو
ـعـروف عـمـاد عـبد ـؤرخ الـعـراقـي ا جنل ا
ا الـسالم العطـار  في ابراز مالمح اخرى 

تـركه التـاريخ من بصـمات في تالل
اثـريـة  ومنـحـدرات زاخرة

بــــــــغـــــــنى  االرث
الـنـهـريني الـفـريد
.. تـــــــــقـف امــــــــام
عـشرات اللوحات
الـــــتي اجنــــزهــــا
الـعـطـار لتـقـرا ما
تـــــــــقــــــــــدمـه من

رســـــائل 
وحتـــــاول
مــــــع كـــــل
لــوحــة في
ان  تــــــــفك
طـــــــالســـــــم
ــــــدلـــــوالت ا

الــتـي ضــمــنــهـا
الـــعــطـــار عــبــر
ريــــــــــــشـــــــــــتـه

والـوانـه في تـلك الـلـوحـات  الـنـاطـقـة  ومن
هــنـا كـان احلـوار مــعه  حـافال بـالــكـثـيـر من
احملــطـات الــتي افـصح عــنـهــا  وكـانت هـذه

احلصيلة :
{ تعبق لـوحاتك برائحـة التاريخ  فكـيف انطلقت 
رغــبـتك بــابـراز الــقـبــاب الـتــراثـيــة وجتـســيـد هــويـة

ة ? احلضارة العراقية القد
-اقمت  اكثر من معرض شخصي عن تاريخ
ــعـالم الــعــراق ومــا حتـفـل به  من االثــار وا
ـعرض ـة وبـدايـة اي فـكـرة  الـتـراثـيـة الـقـد
ـدة مـايـقـارب شـخــصي كـنت مـحط دراسـة 
الـسـنـة وعـنـد دراستـي حول  كـيـفـيـة انـشاء
لـوحات  مغايرة عن ماهـو سائد  خصوصا
وان الـــعــراق بـــلـــد ثــري بـــعــدة جـــوانب من
الـتاريخ واحلضارات حيث احاول ان اتعمق
ــعـالم الــتي لم تــرسم ولم بــلــوحـات تــبــرز ا
ـــدن تــــعـــرف حــــتى مـن رســـمـت بـــغــــداد وا
الـعراقـية اعتـمدت عـلى صور لرحـالة اجانب
 رسـمهـا في الـقرن الـسابق بـجمـالهـا واما
االثـار العراقـية ايضا حـاولت قدر االمكان ان
تـكون لوحات بافكار جديدة بدمج تشكيلي
مــدروس حــيـث لالسف انــنــا نــفــتــقــر
لـــهــكــذا رمــوز فـــاجلــيل اجلــديــد
يـجهل  كثـير من االمور  عن
تـاريخ بـلـده وواجب الـفـنان
عـــكس هــويـــة مــاهـــو غــيــر
ســــائــــد كـــأنـه اليـــوجــــد في
الــعـراق سـوى الـثـور اجملـنح
ـلـويـة وبـعض واســد بـابل وا
الــرمــوز وهــو مـايــســتــعــمـله
الـــــفـــــنـــــانـــــون في الـــــرسم

بلوحات تخص العراق .
حتى قصص الف ليلة وليلة
ــــدورة وقـــصـــور وبــــغـــداد ا
ـتـقـدمـة اخلــلـفـاء والـعـمــارة ا
كـــنت اعــتــمــدهـــا في لــوحــاتي
فـاقمت مـعرض اساطـير الف لـيلة
ـعــالم الـعــراقـيـة  ولــيـلــة و تـاريخ ا
وايــضــا كــان من اهم مــشــاريــعي الــتي
حـصـلت عـلـيـهـا دخـولي مـوسـوعـة غـنيس
لالرقــام الـقـيـاسـيـة بـجـداريـة تـمـثل تـاريخ
ه الـعراق جامعا فيها كل حضارته ومعا
. وايــــــضــــــا كـــــــانت دراســــــتـي في
ـاجستير من ايطاليا عن دمج ا
ـدن حـسب احلـضـارات وا
الــتـــســلــسل الــزمــني

والتشكيلي
ــــتــــاز { الــــلــــون 

الـبـحث والـدراسة لـفـكرة مـعـرض اريده  ان
يــكــون جــديــد فـتــتــكــون بــعــد عـدة جــوانب
وتــمـكــني من الــفـكــرة عــامـة الى حتــويـلــهـا
ـعرض ـايـقارب ال  40 لـوحـة او اكثـر في ا
الـــشـــخـــصي لـي وان اهم ردة فـــعل لـي بــان
التـكـون الـلـوحـة مـتاثـرة بـاحـد من الـفـنـان
فـهذا كان اسلوبي مـنذ بدايتي رغم اعتزازي
ي  بـرواد الـفن الـتـشـكـيـلي الـعـراقي والـعـا
وكـنت دائـما احـاول ان اضع بـصـمة جـديدة
وهــذا مــاتــعــلــمــته في بــدايــة مــشــواري من

اساتذة الفن وعملت عليه
ل عارض الـشخصية التي تـسنى لك اقامتها  { ا
ـمـكن ان تـقـدم دعـما مـهـمـا للـفـنـان في  لـقاء من ا
ـتــلـقي  مع الـلـوحـات وابـراز مالحـظـاته وافـكـاره ا

اليك حولها ?
-اكــثــر مــا اطــمح الــيه وواجــبي كــفــنـان ان
ـتلـقي فهذا اكـون مراة فـكرة جـديدة تـثقف ا
واجب الــفـنـان ان يـعــكس فـكـرة فــيـهـا عـمق
ولــيس الـتــقـلــيـد فــاالخالق التـتــطـور اال من
خـالل  اجلـمـال فـاجلــمـال اخالق في الـوقت

نفسه
{ مـاهو تـقـيـيمـك للـواقع الـفـني في الـعراق  وهل
لــلــفن الــتــشـــكــيــلي دور بــارز في تــوثــيق وارخــنــة

احملطات التي يعيشها ?
وهوب لم يعـد له مكان في العصر -الـفنان ا
ــزيف احلــديـث . ولـهــذا يــجب ــصــطــنع ا ا
الــبــحـث عن ســعــادة حتــمــيه من تــاثــيــرات
عـصره وفي رؤيتي جتاه مـا سالته فان الفن
الـتـشكـيلي الـعـراقي من اكثـر الـبلـدان تمـيزا
في مــجـال الــتـشــكـيل وهــو اكـثــر بـلــد يـرفـد
ــيـزه مــثـال خــالـد ــدارس فـنــيـة  الــعـالم 
الــرحــال الــذي  له تــمـاثــيل في ايــطــالــيـا و
الـدكـتور خـالد اجلـادر و فـائق حسن  وعـبد
الـقـادر الرسـام وكـثـير كـثـير من اعـمـدة الفن
ي واالجـيـال الــتي تـلـتـهم الــتـشـكـيـلي الــعـا
ـسـته من تـدهور ولـكن بـعد  2003 اكـثـر مـا
لـلفن الـعراقي انعـدام تام لـلرقابـة الفـنية في
عـدة مجاالت ومن احلاالت التـي شخصتها 
انه فـي مــركــز الــفـــنــون عــنــدمـــا كــنت اقــدم
مــعــرض شــخــصي كــانت تــعــرض اربــعـون
لـوحـة عـلى جلـنـة مـكـونـة مـن اربـعـة فـنـان
كـــبــار يـــقــومــون بـــفــحـص تــلك الـــلــوحــات
ويــتـاكــدون  من كـونــهـا ال تــكـون مــسـروقـة
الـفكـرة او حتى الـلون مـن احد الـفنـان اما
االن فـاكثر اللوحات يتم نـقلها من االنترنيت
وال يــوجـــد لــهــا هــدف ثــقــافي وولــدت هــذه
احلـالة  كـثرة ظـهور الـفنـان عـلى السـاحة
وايـضـا قبل كـانت الـقاعـات للـفـنون مـقسـمة
حسب جودة الفنان واسمه مثال يوجد مركز
الــفــنــون ويـاتـي بـعــده جــمــعــيـة الــفــنــانـ
ـمـيـزة وبـعـدها وبـعـدهم الـقـاعـات االهـليـة ا
االقل وايــضــا كـان هــنــالك  نـقــاد يــحـلــلـون
الــلـوحـات واالسـالـيب وتــطـورهـا وشـرحـهـا
عرض هذه الشياء بـكلمة تطبع على فولدر ا
حـاليا اغلبها ا غيـر موجودة الكلمة ناقد وال
جلـنة معارض وال قـاعات مقسـمة اضافة انه
عـارض الرسـميـة تكـون افكـارها عن اغـلب ا
احلـروب وماتعرض له البلد وهذا لن يعكس

ـا هــو فن بـوسـتـر هــويـة الـفـنـان لــلـوحـة ا
فقط .

ؤلفـات دارت حول  احلركة { اصدرت عـدد من ا
كن الفنيـة  منهـا  عرفانا لـفنان عـراقي  هل 
ـؤلفـات بابـراز فنـان غادرهم ان تـسهم مـثل تلك ا

االعالم وطواهم النسيان ?
-نـعم قـمت بـاصدار كـتـاب عن نـعمت مـحـمد
حـكـمت  وهي فـنانـة تـشكـيـليـة رائـدة فضال
عن كــونـهــا  اول اسـتــاذة خـريــجـة امــريـكـا
وتــدريــســيــة في كــلــيــة الــفــنــون اجلــمــيــلـة
ولـوحـاتهـا تـخـصصت عن  الـريف الـعراقي
والــواقـعــيــة كـمــا اصـدرتـى كـتــاب بـعــنـوان
(تــاريـخ الــزخــارف عــبــر الــعــصــور ) حــيث
 يـتكلم عن تـطور الفـنون والعـمارة في اكثر
من  28 حــضـارة وحــسب دراسـتـي اليـوجـد
مــصـدر يــشـرح تـاريخ الــزخـارف وتــطـورهـا
اذج جـمـيع الكـتب التي وجـدتـها هي فـقط 
لـزخـارف و كـتـاب ( اطلس عـالم الـتـصـميم )
يــــتـــكــــلم عن اكــــثـــر من  97 مــــوضـــوع عن
ــنـــزل الى الـــتـــصـــامــيـم من ابـــسط امـــور ا
سـتـشفـيات ـدارس والـبنـايـات وا تـصـميم ا
ـختلف اخلامات واالفـكار . وكتابي االخير
دن العـربية حـاليـا يحمل عـنوان ( لوحـات ا
واالسالمــيــة عــنــد الــرحــالــة االجـانـب ) هـو
كـتـاب يـضم اكـثـر الـلوحـات الـنـادرة والـغـير
مـــعـــروفـــة بـــدراســـة عن تـــاريخ كـل رحـــالــة
واسـلوبه واالساليب التي اعتمدها في فنه .
واالن بـصـدد تـالـيف كـتـاب عن مـدارس الـفن
ي وفـكرة ان تكون مثل هكذا الـتشكيلي العا
ـتخـصـصة كـتب وعـنـاوين ان اكـثر الـكـتب ا
كـمـا صــدر لـلـطالب والـبـاحـثـ هي بـالـلـغـة
االنــكـلـيــزيـة او غـيـر مــتـاح عـلى االنــتـرنـيت
وهـــذه التــفــيــد الـــطــالب والـــدارس وبــحــكم
تــدريـسي في اجلـامــعـة في قـسم الــتـصـمـيم
ـعـمـاري اليـوجـد مـصـادر كـافـيـة في هـذه وا
اجملــاالت لـلـطالب فـكـانت فــكـرة تـوفـيـر مـثل
هــــذه الــــدراســـات واتــــاحــــتــــهــــا لـــلــــطالب

.   والباحث

ــات والـــشــهــادات { لــديك الـــعــديـــد من الـــتــكـــر
الـتقـديريـة  فـهل للـجوائـز اثـر مهم في ابـراز الدور

احليوي الذي يضطلع به الفنان ?
سيـرة اكثر من عشرون عام في -احلـمدلله 
الــفن لـدي اكــثـر من  150 مــشـاركــة مـحــلـيـة
وعربية ودولية و 22 معرض شخصي وعدة
عــضـويــات مـؤسس فـي مـنـظــمـات اجملــتـمع
ــدني ان اجلــوائـز واالوســمــة والـدروع في ا
اخلـارج مثال في دول هي رائـدة في االهتمام
ثابة تسلسل وتطور وظيفي من بـالفن هي 
ا يـقـدمه الفـنان كـثـرة التـحـليل والـدراسـات 
فـحصول الفـنان على هكـذا جوائز وشهادات
هي بــنـاء مــحـكـم لـتــاريـخه الــفـني ورصــانـة
لــوحـــاته وقــوة اســمـه الــفــني وتـــمــكــنه من

دراسته هذه كلها قوة للفنان
ــؤســسـات ـي  مـامــدى اســهــام ا { كـونـك اكـاد
ــتـخــــــــــــصـصــة بـدعم ـيــة  والـكــلـيـات ا االكــاد
الــفـــنـــان الــعـــراقي وبـــلــــــــــورة مـــهــاراتـه وصــقل

امكانياته ?
ـؤسـسات احلـكـوميـة نـادر جدا -الـدعم من ا
ـعارض جـدا فـانـا رغم كـل هـذا االنتـاج مـن ا
والــــتـــالــــيف لم اجــــد اي دعم  يــــقـــدم لي ال
ـعـرض وال بـطـبـاعـة كـتـاب واحلـمد لـله كل
جهود شخصي واكثر ما يحز في هذا كان 
ية في ايطاليا نـفسي انه بعد عدة جوائز عا
وامـــريـــكـــا وفـــرنـــســا ودخـــولـي كــثـــيـــر من
ية اجد ان طموحي  وسوعات الفنية العا ا
فـي ان اقـــدم اعـــلـى وكـــانت فــــكـــرة دخـــولي
مــوسـوعــة غـنـيس بــاكـبــر لـوحـة فـي الـعـالم
ـوافـقـة من غـنـيس وسـجـلت فـيـهـا واخـذت ا
ولـتاريخ العراق ولم يدخل العراق سابقا في
الـــفن واحــد اســـبــاب اخـــتــيـــاري ان اعــكس
صـورة مـشرفـة وتـعريـفـية جـميـلـة عن تاريخ
بـلـدي رغم انني لـم اجد اي دعم من اي جـهة
رسـميـة للـدخول  في مـوسوعـة  غنيس ولم
اطـلب مـاال بدافع االنـتفـاع  الشـخصي بـقدر
مـا  كان طـلبي مـحدد بتـوفيـر الوان وتـوفير
مـكان لـعمل هـذه اجلداريـة لم يكن في االمور

ـادية اي مـنتفع سـوى متـطلبـات بسـيطة ا
وهــذا الـكالم اكـثـر مـن سـنـتـ احـاول ولم
اجــــــــــــد الـدعم في تـوفـير حـتى راتب لي
اثــنــــــاء عـمـلي اجلـداريــة الـتي تـسـتـغـرق

اكثر من سنة من عمل متواصل.
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ــيـــة  الــذي يــراود الــفــنــان { هـل طــمــوح الــعــا
الـعـراقي  في ابــراز فـنه في مــتـاحف ومـعـارض
كن ان العالم مـحدد بالـكثير من االفـكار  فهل 

تلتفت  الى تلك االفكار  وابرازها ?
-ذكـرت  انه  لو يوجـد رقابة وتمـيز لعمل
ـميز فيجب على وهوب الدارس ا الـفنان ا
الــــدولــــة ايـــفــــاده لــــدورات الـــفـن وزيـــارة
ــيــة لــتــطــويــر  الــذائــقــة ــتــاحـف الــعــا ا
ـية لـيـعـكسـهـا في لـوحاته اجلـمـالـية الـعـا
وثـــقــافـــة الـــشــعـــوب وحــضـــاراتـــهم هــذه
االيــفـادات لـم نـســمع عـنــهــا رغم كـونــهـا 
تــسـهم في تـقـديــــــــم الـفن لـدور مـهم جـدا
جـدا فهـو يعـــــــكس مـدى ثقـافة امة كـاملة
ـــا حتـــــــــــــــمـــله من تـــطـــور حـــضــاري

عريق.
ـيزة في  التـاريخ واحلضارة { تنتـمي لعـائلة 
ي الــراحل الــدكــتـور ــؤرخ االكــاد كــونك جنل ا
عـــمـــاد عـــبـــد الـــسالم  فـــمـــا هي  اوجه الـــدعم
والتشـجيع التي تلقيتها في اطار رحلتك مع عالم

الفن?
رحـوم عماد -ان والـدي العالمـة الدكتـور ا
عـبد السالم كان اول مـشجع لي للفن واول
من عـلمـني الرسـم وقادني لـزيارة الـقاعات
عارض منذ طفولتي له الفضل بعد الله وا
وهبه ودعمها وخاصة ان في تـنمية هذه ا
الـدكـتـور عـماد كـانت هـوايـته الـرسم وكان
عـضو جـمعـية الـفنـان في تـاسيـسها وله
ـــيــــــــــزة وكـــان صـــديق عــــدة لـــوحـــات 
شــخـصي لــلـفــنـان الــرائـد الــدكـتــور خـالـد
اجلـــادر وكـــان رســمـه من الـــفن الـــواقــعي
ــعــلــومــة لم يــعــرفــهــا الــكــثــر عن وهــذه ا

الدكتور عماد.
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 العطار يتحدث لـ (الزمان ) عن مشروعه للدخول في موسوعة غنيس :

شـفـاء هادي تـشـكـيلـيـة عراقـيـة مجـتـهدة ,
تــمـتــلك مـوهــبـة فــطـريــة وخـبــرة مـوروثـة
يا  ,حـيث أثبتت حضورها صـقلتها أكاد
ـتــفـرد من خالل الــفـاعل عــبـر اســلـوبـهــا ا
بـساطـة الـطرح وإنـسيـابيـة اللـون وإنتـقاء
ــعـاش أو من ــوضــوع من رحم الــواقع ا ا

لتصق باحلاضر . وروث ا الفلكور ا
  وبـالـرغم من تـأثـرها ومـحـاكـاتهـا ألعـمال
الــرســامــ الـعــراقــيــ الـرواد  ,إال أنـــهــا
أخـتــطت لـنـفـسـهـا أسـلـوبـا خـاصـا  ,إذ ان
جتـربـتـهـا ذات بـعـد ومـضـمـون اجـتـمـاعي
ــزج بــ الــواقع واخلــيـال , يــقــوم عــلى ا
ـوروث الـبـغدادي ـاضي واحلـاضر  ,وا وا
والسومري  ,بشكل مثير ومدهش ومتجدد
ومعاصر  ,خـالقة هوية خاصة لها وبعيدا

عن استنساخ أعمال االّخرين .
   جتــربـة شـفــاء تـقـوم عـلى
ــزاوجـــة بــ الــواقــعــيــة ا
كــمـرجــعـيــة وذاكـرة وبـ
الـتعـبيـرية  ,مـنـطلـقة من

احلـــيـــاة الــيـــومـــيــة ,
مــوظـفـة األسـاطـيـر

الــــشــــعــــبــــيـــة ,
وحــــكــــايـــات
ألـف ليـلة
وليلة

زج ب الواقع واخليال: تشكيلية غطت أسلوباً 

شفاء
هادي

من اعمال رؤوف العطار

رؤوف العطار

من اعمال الفنانة شفاء هادي
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قليلون يعـرفون علم اخلطط الذي هو
دينـة واالستدالل على دراسة تطـور ا
ـــنـــدثـــر مــــنـــهـــا مـن خالل مـــا هـــو ا
شـاخص وقـد قال لي الـدكـتـور عـماد
عــــبــــد الــــسالم رؤوف مــــرة وكــــنت
ألتقيه كـثيراً: ليس كل مـؤرخ خططياً

لكن كل خططي مؤرخ بالضرورة.
الواقع أن الدكتـور رؤوف اهتم مبكراً
بـخطـط بغـداد الـتي هي مـجـال جـديد
في كــتــابــة الــتـاريـخ في بالدنــا وقـد
خطر بباله مرة ان يؤرخ لهذا العلم
وحـيــنـمـا عــرض فـكـرة تـألــيف كـتـاب
بـذلك عـلى الــدكـتـور صـالح الـعـلي لم
يبد اهتماماً كـبيراً بها بل تساءل إن
كـان مـقـبـوال أن نـسـمي دراسـة خـطط
ـدن عـلـمـا فـقـال له الـدكـتـور رؤوف ا
هـو عـلم مـا دام يـحـكمـه منـهج بـحث
فـاســتـمـر الـعــلي عـلى عــدم اقـتـنـاعه
ومع ذلـك فــقـــد شــرع رؤوف بـــتـــتــبع
مراحل الـبحث في خـطط بغـداد بدءا
بـــاحملـــاوالت األولى الـــتـي قـــام بـــهــا
مؤرخو بغداد العصر العثماني حتى
نهـايات القـرن الثالـث عشر وأكـثرها
يـقـوم عـلى تـعـيـ قـبـور األولـيـاء ثم
ـوضـوع ـسـتــشـرقـ في ا دراسـات ا
نفـسه وأبرزهـم ليـستـرجن وهرزفـيد
ومــا أضـافــوه من مــنـهج يــقــوم عـلى
االســــــتــــــدالل بــــــدراســــــة األنــــــهــــــار
واجتــاهــاتـهــا ثم كــتــابـات مــحــمـود
شكري اآللـوسي وعبـد احلميـد عبادة
ومحـمد سـعيـد الراوي التـي تناولت
ـعالم اخلـطـطيـة الـشاخـصة وصف ا
من مـــســـاجـــد وتـــكـــايـــا وســـقـــايــات
وغيـرهـا فدراسـات يـعقـوب سـركيس
ومصطفى جواد وأحمد سوسة التي
ـتـأخرة في اعـتمـدت خـريطـة بـغداد ا
ـــعـــلـــومـــات اخلـــطـــطـــيـــة في فـــهم ا
الــنــصــوص األدبــيــة والــتــاريــخــيــة
وصــوالً إلى دراســـات صــالح الــعــلي
نـفـسه الـتـي نـظـرت إلى عـلم اخلـطط
عـلى أنه وسـيلـة لـفـهم تـنـظيم اإلدارة
ووســـــائل االتــــــصـــــال والـــــعالقـــــات
االجـتـمـاعــيـة ألهـلـهـا ال غـايـة قـائـمـة
بــذاتـهـا مــتـتـبــعـاً تــطـور مـنــاهـجـهم
ودوافعـهم ونتائـجهم فـخرج الـكتاب
وهــو يــغـطي قــرنــاً كــامالً من جــهـود
ؤرخ وتولى (ملـتقى القاموسي) ا
ــنـتــديــات الـثــقـافــيـة في وهــو أحـد ا
بـغـداد نشـره فـصـدر بـعـنـوان (خطط
ــــــؤرخـــــ بـــــغــــــداد فـي دراســـــات ا

) وذلك في سنة 2002. احملدث
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 زار كل مـن الــدكـــتــور حــســـ عــلي
مـحـفــوظ واألسـتـاذ جـمــيل الـكـاظـمي
وآخـــرون الـــدكـــتـــور رؤوف في داره
ســنــة  ?1988وقـــد أســعـــده جـــمــيل
الكاظمي عندما أهداه كتاباً مهماً هو
ــؤرخ ) تـــألـــيف ا (رحـــلـــة الـــعــراقـــ
ـــاهـــر نـــصـــوح أفـــنــدي والـــرســـام ا
مطـراقي زاده وهـذا الكـتـاب يتـضمن
وقـــائع رحــــلـــته بــــصـــحـــبــــة جـــيش
الــســلـطــان سـلــيــمـان الــقــانـوني إلى
ايــران والـعــراق ســنـة 1534 واألهم
من ذلـك احـــتـــواؤه عــلـى نـــحــو 132
ـطراقي تـمثل صورة مـلـونة بـريشـة ا
مـراحل الـطـريق الـطـويل الـذي قطـعه
ــدن والـقــرى واجلــبـال اجلــيش من ا
واألنـهــار وغـيـر ذلـك فـفـكــر الـدكـتـور
رؤوف أن من احملــزن فــعالً أن يــبــقى
هذا الـكتـاب النـفيس حـبيس نـسخته
ـفيد جداً نقله التركية ورأى أن من ا
إلى الــعـربـيــة ولـذا اتـصل بــصـديـقه
الدكـتور صـبحي نـاظم ليتـرجمه إلى
العـربيـة ففـعل ثم تولى هـو التـعليق

ـــا يـــشـــرح ـــتـــرجم  عـــلـى الـــنص ا
واقع الكثيرة مصطلحاته ويعرف با
الــتي وردت في تــضــاعــيف الــرحــلـة
وبـعــد أن أجنـز الــكـتـاب عــرضه عـلى
ه إلى محمـد اخلاقـاني فاقتـرح تقد
اجملمع الـثقافي في أبـو ظبي لـيتولى
طـــبــعه وقـــد فــعل فــخـــرج الــكــتــاب

مطبوعاً بصفة أنيقة سنة 1998.
وعـلى الـرغم من أنـاقة الـطـبـاعـة فأن
رؤوف كان يـشعـر أن الكـتاب لم يُوف
ـلونـة مـا تـسـتحق الـصـور الدقـيـقـة ا
من دراسـة ال سيـمـا مـا يـتعـلق مـنـها
بـالــعـراق مـدنه وفــيـافـيـه ومـشـاهـده
ه اخملــتـلـفـة وفي سـنـة 2014 ومـعـا
شـرع بـالــعـمل عـلى حتــقـيق مـشـروع
يقـضي بإعداد دراسـة لنـحو خـمس
صـورة من صـور الـكـتـاب رسم فـيـها
ـعـالم بـإتـقـان مدهش ـطراقـي تلك ا ا
وألــــوان خالبــــة وجـــاءت الــــدراســـة
بـــثالثـــة أبـــعـــاد: بـــعـــد تـــاريـــخي أو
عـالم تمـثل مدناً خطـطي كون هـذه ا
ومـشاهـد لـها تـاريـخـها وبـعـد آثاري
يــتــعـــلق بــنـــوع عــمــارتـــهــا وتــطــور
أساليبها البنائية وما إلى ذلك وبعد
ثالث يـتصل بـاجلانب الـفني الـبحت
من حـيث ألـوانـهـا وطريـقـة تـنـفـيـذها
واسلوب تخطيـطها. وقد تولت طبعه
بااللوان مؤسسة االعلمي في بيروت
فــخــرج إلى قــرائه في  288صــفــحــة
كـــبــيـــرة. كـــمـــا أنـي نـــشـــرت دراســة
مــســتــقـــلــة عن الــصـــورتــ الــلــتــ
ــديــنــة كـربالء ــطــراقي  رســمــهــمـا ا

طراقي بعنوان (كربالء كمـا رسمها ا
زاده) في الـعـدد الـثـاني لـسـنة 2016
من مـــجـــلـــة جـــديــــدة هي (الـــســـبط)
يصدرها مركز كربالء لألبحاث هناك.
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أفكـار كثـيرة تـقدم بـها الـدكتـور عماد
عــبـــد الــسالم رؤوف إلحــيـــاء مــعــالم
ـة كنت أنـقل بعضه إلى بغداد الـقد
الـــصــــحــــافـــة بــــنـــفــــسي ومـن تـــلك
ـدة عــقـدين األفـكــار أنه ظل يــدعـو 
إلى إنــشـاء مــتـحف لــبـغـداد مــتـحف
يـسـتـطـيع مـشـاهـده أن يـتتـبع تـاريخ
دينة وتطور عمرانها وخدماتها من ا
خالل ثالثة عشر مجسماً كبيراً يزود
كل مـجـسم مـنـهـا بـدوائـر الـكـتـرونـية
ــدارس والـــقــصــور تـــوضح أمــاكـن ا
ـســتـشـفـيــات والـقالع واحلـصـون وا
وغــــيــــر ذلـك في كـل قــــرن ويــــحـــوي
ظـاهر معـلومـات مصـورة ومجـسمـة 
احلضـارة فيهـا عبر عـمرهـا الطويل
وقـد وضع دراسة تـفـصـيلـيـة عن هذا
ـشروع: فـكـرته وتـقنـيـاته وغـايته ا
وأســلــوب عـرضه وصــور مــتـخــيــلـة

ألجزائـه عرضـهـا على أكـثـر من أم
ــهــنــدس خــالــد لــبــغــداد الســيــمــا ا
اجلـــنــابي الــذي تـــولى مــنـــصــبه في
أواسط الـثمـانيـنـات وكان مـتـحمـساً
إلحياء تراثها إال أن نقله من منصبه
أنــهى الـفــكـرة فــأعـاد عــرضـهــا عـلى
األمناء التـال تبـاعاً وكانوا جـميعاً
يعجبون بهـا ويتحمسون لـتنفيذها
ثم إذا بـــعـــزائـــمــــهم تـــفـــتـــر عـــنـــهـــا

وينصرفون.
كـتب مـرة دراســة مـفـصـلـة عن الـبـاب
الوسـطاني آخـر مـا تبـقى من أسوار
بـغداد تـنـاول فيـهـا تاريخ تـأسـيسه
وتخطيـطه وتصميم عـمارته وذيلها
قـترحات لـغرض حتويل بجمـلة من ا
هذا الـباب الـعتـيد إلى مـعلم سـياحي
وثـقــافي بـارز مـن مـعـالـم بـغـداد وأن
يـــصـــار إلـى جــعـــلـه مـــشـــروع ضــوء
وصـــوت يـــحـــكـي تـــاريخ بـــغـــداد في
عَــرض خالب تــشــارك فــيه مــؤثــرات
ـشــروع الــضـوء مــخــتـلــفــة أســوة 
ـصـر والـصـوت في أهـرام اجلـيـزة 
ـشـاهـد عـرضـاً نـاطـقـاً حـيث يـتـابـع ا
مضـيـئاً لـتاريخ مـصـر عبـر العـصور.
وكان البـاب الوسطـاني عهد ذاك قد
اصبح مجرد مكب كبيـر للقمامة وقد
جتـاوزت الـدكـاكــ والـكـراجـات عـلى
أرضه وعـلت أكـمـاته الـقـبـور. عـرض
ـــشـــروع عـــلى مـــدحت اجلـــادرجي ا
وكـيـل أمـ بـغــداد فـقـرر أن تــتـبـنـاه
األمـــانــة ثـم كــان أن غـــادر مــنـــصــبه
ـشروع ثم أعـاد عـرضه على فنـسي ا
الدائرة الهندسية في ديوان الرئاسة
وعـقـدت جـلـسـة لـدراسـته ومـنـاقشـته
ــــؤرخــــ حــــضــــرهــــا لــــفــــيـف من ا
ـــهــــنـــدســــ ولـــكن واآلثـــاريــــ وا
ــا ـــشــروع مـــا لـــبث أن نـــسي ور ا
طــغت عــلـيه اهــتــمـامــات أخــرى فـلم
يــذكــره أحــد حـــــــتى احــتالل بــغـداد

سنة 2003.
وكان قـد دعـا أيـضاً إلى إعـادة إحـياء
باب الـطلسم (بـاب احللـبة الـعباسي)
ببنائه مـجدداً على وفق األسس التي
كشفت عـنها الهـيئة العـامة لآلثار في
ــعــلق حـول أثــنــاء انـشــاء الــطـريق ا
بــغـداد الــشــرقي الــذي سـمـي (طـريق
مــحـــمـــد بن الـــقـــاسم) قـــرب ســـاحــة

النهضة ووفقا للصور الفوتوغرافية
الدقيقة الـتي أخذت له قبل أن ينسفه
ـنـسـحب عـشـية اجلـيش الـعـثـمـاني ا
دخول الـقوات الـبريـطانـية بـغداد في
كن لو ?1917آذار سنة  17 وكان 
أعــيــد بــنــاء هــذا الــبــاب اجلـمــيل أن
ـهـا تـســتـعـيـد بـغــداد أحـد أروع مـعـا
ـنــطــقـة الــتــاريـخــيــة وأن تـتــحــول ا
البائسة حـوله إلى مقصد لـلمواطن
. وكـان يـتـمـنى أن يـصار والـسـائحـ
حلة بغدادية واحدة إلى االحتفاظ 
في األقل هــديـة من أهل هــذا اجلـيل
إلى أبـناء األجـيـال القـادمـة وقال: إن
لم نــفــعـل فــلن يــبــقى في أيــدي تــلك
األجيال من مدينتهم إال ذكرى ال واقع
يـقوم عـلـيه وخيـاالً ال جـسم يتـمـثله
وأوصـــــافــــــاً فـي كـــــتـب مع غــــــيـــــاب
ـوصـوف نـفـسه.  ولـكـنه كـان كـلـمـا ا
اقتـرح شيئـا بخـصوص تخـليـد معلم
في بغـداد أو إحيائه فـترت الـهمة عن

تنفيذه.
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دعــا الـــدكــتـــور عــمـــاد عــبـــد الــسالم
 غير مرة فيما حاضر وكتب رؤوف
الى أن تـقـوم اجلـهـات
اآلثـارية بـجـهـد خاص
الكتشـاف موقع مـدينة
ــديـنـة ـنــصـور أو ا ا
ـــدورة كـــمـــا صــارت ا
تسمى من بعد مؤكداً
في دعـواته تــلك: "لـقـد
شاءت العنـاية اإللهية
أن تبـقي على مـساحة
كبيرة من األرض التي
كــانـت تــقــوم عــلــيــهــا
نـصور خالية مدينة ا
من البناء حتى اليوم
ومــن ثــم لـــــــــــــــــــــيــس
مستحيالً في عراق لم
ـسـتـحيل قط يعـرف ا
أن تــــوظف اجلــــهــــود
الـــعـــلـــمـــيـــة وتـــوفـــر
اإلمــكـــانــات الــفــنــيــة
للـقيـام بحـملـة مكـثفة
وطــــويــــلــــة الـــنــــفس
لـــــلــــبـــــحـث عن أسس
دورة أو عن ديـنة ا ا
أي مـن مـــــرافــــــقـــــهـــــا
الـتــلـيــدة وإنـنــا عـلى
يـــقـــ بـــأن األجـــيـــال
ـقبـلـة سـتذكـر ألبـناء ا
هذا اجليل بـكل فخر
أنه هــــو الـــذي نـــفض
الـــتـــراب عن مـــديـــنـــة
االجـداد عـبـر الـقـرون
وأنــــقـــد رمــــز بـــغـــداد
اخلــالــدة من مــطــاوي
الـنـســيـان وأكـد مـرة
أخــــــرى عــــــلـى نــــــبل
ــاضي إحــســاسـه بــا
ووفائه لبناة حضارته
رواد الـــعـــالم في تـــلك
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النفق فأي دليل أقوى من هذا الدليل
ـنـصـور أول الـذي يــثـبت أنه قـصــر ا
معـلم أنشـأه في بغـداد? أما أن وجود
الــقــصــر عـــلى نــهــر دجـــلــة وقــصــر
ـديـنـة ـنـصـور كــان يـقع في وسط ا ا
ــدورة بـــالــضــبط فــهــذا ألن دجــلــة ا
دورة تدريـجيا ـدينـة ا جرف نصف ا
فــلم يــبـق اال نــصــفـهــا الــغــربـي أمـا
الـنــصف الـشــرقي فـمـا زال يــقـبع في
قعـر دجلـة وقد اسـتعـنت إلثبـات هذا
التغيـير في مجرى دجـلة بدالئل عدة
أهمها صور (الـتحسس النائي) التي
الـتقـطـتهـا األقـمار الـصـناعـيـة جملرى
الــنــهــر وحــصـلـت عـلـى دالالتـهــا من
خالل عــون مــشــكــور قــدمه الــدكــتـور
جعـفر ضـيـاء جعـفر. وكـنت أتوقع أن
ـسـؤولـ في يـسـعـد هــذا الـتـعـيـ ا
اجلــهـات الـثـقــافـيـة ومــنـهـا الــهـيـئـة
الــعــامــة لــآلثــار فـــاكــتــشــاف قــصــر
دينة نصور سيؤدي الى اكتشاف ا ا
ـدورة بـأبـوابـهـا االربـعـة ومـرافـقـها ا
الــكــثــيــرة"يــضــيف: "لــكــني فــوجــئت
بـغـضب مـسـتتـر يـسـري في كل شيء
أحـــاط بـــهـــذا االكـــتـــشـــاف وأولـــهــا
اجلــهــات االثـــاريــة إذ بــدت مالمــحه
بــقـيـام الـهــيـئـة بــدفن مـعـالـم الـقـصـر
بالـشفالت بـسرعـة مُخـفيـة كل آثاره
وتعليل ذلك أن قانـونها يقضي بذلك
صـلـحة الـعامـة تـستـلزمه ألنه وأن ا
يــحــول دون انــتــشــار الــبــعــوض في
نـطـقة وفي الـواقع فـإنه كـان سبـباً ا
يــدعـو الـى الـضــحك فــعال. وحــيـنــمـا
راجـع الــــصــــديق الــــصــــحــــفي سالم
الشمـاع دائرة االثار لم يـر إال وجوها
عـوابس وتـهـديـدات مـبـطـنـة بـإغالق
وضوع وعـدم طرحه في الصـحافة. ا
وحـــيـــنـــمــا أبـــلـــغت األمـــر الى وزيــر
الـــثــقــافـــة واألعالم لم يــكـن رد فــعــله
بــــأفـــضل من رد فــــعل دائـــرة االثـــار
وأشيع في حينه أن موقع القصر كان
قريباً من أرض كانت تسـتحوذ عليها
امــرأة ذات نــفــوذ وحـظــوة ولم يــكن
مرغوباً أن جتري أعمال تنقيب قريبة

من أرضها". وهكذا مات اكتشاف كان
ـــكن أن يـــكـــون أهم االكـــتـــشـــافــات
اخلــاصــة بــبـغــداد مــنــذ تـأســيــســهـا
وحـتى نـهايـة الـقـرن الـعـشرين ودفن
بـالـشفالت خـشـيـة انـتشـار الـبـعوض

في مدينة السالم!
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في لقائه سنة  1997الرئيس الراحل
عـرفة صدام حـس الـذي اسـتدعـاه 
تـفـاصـيل أكـثـر عن مـشـاركـة قـوة من
تطـوع من والية بـغداد في اجلهد ا
العـسـكري الـعـثمـاني من أجل حتـرير
مـصر مـن الفـرنـسـي وجـد الـدكـتور
عـــمـــاد عـــبـــد الـــسالم رؤوف فـــرصــة
ليـحدث الـرئيس عن شـخصـية كـردية
نــبــيـــلــة هي شـــخــصــيـــة بــيــر جب
بوصفه أحد الـذين تطوعوا مع رهط
من شجعان قـريته عقرة لـلحرب ضد
الـفـرنـسـيـ في مـصـر وقـد أعـجـبـته
القـصة ورأى أنـهـا تسـتحق أن تـبرز
إعالمـياً وتـعـلـيمـيـاً وأمـر سكـرتـيره
من فـوره بـاالتصـال بـجـهـات حـددها
كــيــمـــا تــذكـــر ضــمـن كــتب الـــتــاريخ
ـــدرســيــة واجلــامــعـــيــة. وقــد كــتب ا
ـذكـرات في حـيـنـهـا مـقـاالً صـاحب ا
في جريدة االحتاد التي كان يصدرها
احتـــــاد الـــــصـــــنــــاعـــــات الـــــعـــــراقي
(9/15/ 1998) بـعــنـوان (بــيـر جب)
افــتــتـحــته بــعــبـارة تــقــول "إذا كـانت
بـانيـها ـعانـيهـا ال  األمور تـقاس 
ـنطق وبجـوهرها ال كما يـقول أهل ا
ظهرهـا كما يرى أهل الفـلسفة فإن
ـدعو رجب ما فـعله الـرجل البـسيط ا

بن حسن الزيباري الكردي العقراوي
يعني الكثير". وحينما انتقل الدكتور
رؤوف إلى اربـيل قـدم مـجـمـوعـة من
احللقات لقناة فضائية باسم (حكاية
مكان) وكـانت عقرة مـوضوعاً إلحدى
ا تلك احلـلقـات ولم يكتـف بذلك وإ
ألـقـى مـحــاضـرة عن (بــيـر جب)  في
منتدى ثـقافي هناك في عـقرة حضره
جمع كبير من مثقفي عقرة والغريب
لك أنه اكتشف أن أكثر احلضور ال 
أدنى فـكـرة عن بــيـر جب فـطـالب في
آخـر احملـاضرة أن يـقـام تـمـثـال لـهذا
الــبـــطل الــنــبــيـل في مــكــان بــارز من
ـديــنـة وأن يــسـمى شــارع بـاسـمه ا
إحـيــاء لـذكـراه إال أن شــيـئـاً من ذلك
كــله لم يــحـدث مع األسـف. لـقــد غـاب
بـــيـــر جب فـي جُب الـــنـــســـيـــان مــرة

أخرى.
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يـتـحـدث الـدكـتـور عـمـاد عـبد الـسالم
رؤوف في مذكـراته عن جـانب يخص
الصـحافة الـعراقيـة في بدايـاتها إذ
 في صــــيف ســــنـــة 1989 أنـه جـــرد
مـجـلـدات جــريـدة الـزوراء احملـفـوظـة
ـكـتبـة الـوطـنـيـة والـتي صدرت في ا
خالل احلـــقــبــة مـن ســنــة  1869الى
سنة  ?1916فالحظ أن هذه اجلريدة
الـرائـدة لم تـكن تـعـنى بـتـتـبع أخـبار
ـا كـانت تـتـابع الـعـراق فـحـسب وإ
مـــخـــتـــلف الـــشـــؤون الـــعـــســـكـــريـــة
والــــســـيــــاســــيـــة واالجــــتــــمـــاعــــيـــة
نـطقة اخللـيج العربي واالقتصـادية 
وشرقي اجلزيرة العربية واليمن من
خالل مراسليها الذين كانوا بصحبة
حمـلـة مدحت بـاشـا في اخللـيج سـنة
وحمالت العثماني في جند 1869
واليمن فـقرر أن يتـخذ هذه الـتقارير
موضوعاً لبحث يشارك به في مؤتمر
خـلــيـجي ســيـعـقــد في مـسـقط اال ان
انـدالع حرب  ?1990جعـله يـنـصرف
عن اجناز ذلك الـبحث وبـقيت مواده
مركونة لديه ثم التفت إليها مؤخراً
فـــعـــمـــد إلى نـــسخ تـــقـــاريـــر أولـــئك

ـراسلـ الـرواد ودرسـها وحـقـقـها ا
وشـرح ما غـمض من ألـفـاظـهـا وقدم
لها بـدراسة عن أهـميتـها وأسلـوبها
فلـما استـوت كتـابا مـستقال وضع له
عــنـــوانــاً هــو (اخلــلــيـج الــعــربي في
تــقــاريــر مــراســلي جــريــدة الــزوراء)
وعـــمـــد الى نـــشــره مـن خالل نـــاشــر

مصري في القاهرة.
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ــؤرخ خـــاتــمـــة الــقـــول إن مــذكـــرات ا
الــراحل الـدكــتــور عـمــاد عـبــد الـسالم
رؤوف تكتسب أهميـتها من أنها ألقت
أضــواء كــاشــفـة عــلى أحــداث مــهــمـة
عايشناها جميعاً وبعضها بقي مغلفاً
بأسرار ويـقبع خـلف أسوار النـسيان
ـــذكــرات عــلى طــرافـــتــهــا كــتــبت وا
بــأســـلــوب ســردي رائع ولــغــة أدبــيــة
ـل الــقــار من مـــتــابــعــة ســـهــلــة ال 
قـراءتـهـا إلى الـنهـايـة ومـعـظـمـها دار
ؤرخ ـا يـشـير إلـى أن ا حـول كـتـبه 
الراحل كانت حياته ال تتعدى التأليف
واحملــاضـرات والــنــدوات والـســفـرات
العلمية والـرحالت للبحث عن مصادر
لــكـــتــبه والــرسم.. إنـه أنــفق ســنــوات
حـيـاته لـلـعــلم ولـلـعـلم فـقط فـاسـتـحق
هم مـحبـة الـنـاس وتبـجـيلـهم وتـكـر
وتـقـتـرح (الــزمـان) أن تـطـلق اجلـهـات
اخملـــتـــصــــة في أمـــانــــة بـــغـــداد اسم
الدكتـور عماد عـبد السالم رؤوف على
شــارع من شــوارع بــغـداد الــتي أفــنى
حياته في البحث عن تـاريخها وإقامة
ـقـتـرح.. تـمــثـال يـخـلـده في الــشـارع ا

ان. وذلك أضعف اإل
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عـجـبي عــلى هـؤالء الـذين يــدعـون أنـفـســهم (رجـال/ زلم) وهم مـا دون ذلك
ـثـلــون عـشـائـرهـم وعـروبـتـهم لـدرجـة الــطـفل الـرضـيـع ويـتـشـدقــون أنـهم 

وإسالمهم وعراقيتهم.. والكل منهم براء إلى يوم الدين.
شينة بعدما واجهم الشرفاء في ليلة وضحاها ينكرون فعلتهم التاريخية ا
من شـمـال الـعـراق حتـى جـنوبـه ومن شـرقه حـتى غـربه بـالـتـنـديد والـويل..
ليظهر كل واحد منـهم على معدنه اخلائب والرديء لـتكون أعذارهم الرديئة

أقبح من أفعالهم القبيحة.
ـؤامـرة األخـيـرة الـتي جـاءت حتت عـنوان نـعم الكـل.. الذيـن ساهـمـوا في ا
"الـسالم واالسـتـرداد" الـتي أقـيـمت في كـردسـتـان الـعراق والـتـي تدعـو إلى
التطبيع مع إسـرائيل) قد تنـصلوا منهـا بحجة ال يعـلمون منهـا شيئاً وانهم
..!! "زلـم" كما هم يظـنون تعـتمد عـليهم مـناطقـهم.. يذهبون إلى آسفون جداً
مكان بعيد جداً عن مساكنهم ويـسكنون في أرقى فنادقه ثم يجتمعون في
قـاعـة مـغـلـقـة ومـحـصـنـة أمـنـيـاً بـعـد أن سـلـبـوا هـواتـفـهم وخـصـوصـيـاتـهم
األخرى عند دخولهم القاعة ولم يبق منها إال مالبسهم الداخلية مغطاة بـ
(بالدشداشة).. وهم يـتباهون أمام الـكاميرات الفـضائية التي وثـقت خيبتهم

األبدية.
وفي اليوم التالي يتظاهـرون بالندم والبكاء بانـهم (ضحايا) نصب واحتيال
وخــديــعــة من اآلخـــرين.. كل مــنــهـم بــدأ يــتــبــرأ من
ثل .. وهم من يطبق عليهم ا صاحبه وانهم مغفلـ

عروف (يبصق ثم يلعق بصقته)!! ا
وال يعلمون أن القانون.. والتاريخ.. واجلماهير ال
ــغـــفــلــون.. وحـــســبـــــهم جـــهــنم وبــئس حتــمي ا

صير. ا
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تَأكَّـدْ بأنَّ عَـنـاوِينَـهُم تَـدُلُّ عَلَـيهِمْ هـذهِ األيـامُ تَشـهدُ سـبـاقاً مـحمـومـاً النتـقاءِ
ـشـاركـةِ في الـكـلـمـاتِ األكـثـرِ تـأثـيـراً عـلى اجتــاهـاتِ الـنَّـاسِ لِـحـثـهم عـلى ا
اإلنتـخـاباتِ مـن جهـةٍ ولـتحـشـيدِ اجلـمـهورِ خـلفَ هـذا الـقائـدِ أو تـلكَ الكـتـلةِ
الئمةِ مستـثمرينَ الذيـنَ يزعمونَ أنَّـهم يُجيـدونَ انتقـاءَ الكلـماتِ والعـباراتِ ا
للتأثيرِ عـلى جمهورٍ محددٍ أو عـلى جمهورِهِم في كل الدوائـرِ اإلنتخابيةِ من
هم كـثـيرو  ِ إذ إنـَّ اً خُـذْ احلِـكـمـةَ من أفـواهِ اجملانـ جهـةٍ أخـرى. قَـالـوا قـد
هم ال يـستـطيـعونَ الكالمِ وأحـيانـاً يَـصدرُ عَـنهم مـا فيهِ عـبـرةً وحكـمةً ولـكنـَّ
هم فاقدو األهليـةِ واألرادةِ حيثُ إنَّ الكلـماتِ والعباراتِ تنفيذَ مـا يقولونَ ألنـَّ
التي ال تَدلُّ على صاحبِها مهما كانتْ مؤثرةً ال تَعدو كوَنها
عِبـر وحِكم (إذا كـانتْ كـذلك) نَسـتـطيعُ اسـتـعارَتَـها مِنَ
أكـدُ من دقــيقُ والـتـَّ ـواطنِ الـتـَّ .  مَـسـؤولــيَّـةُ ا ِ اجملـانـ
َواقفِ واألهـلـيةِ واإلرادةِ واخلـلقِ الـرَّفيعِ العُـنـوانِ وا
. (فَــاعْـتَــبِـرُوا يَــا أُولِي الْـأَبْــصَـارِ) الخـتــيـارِ األصــلحِ

احلشر.(2)
{ عن مجموعة واتساب
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دير العام للثقافة والفنون السريانية عماد عبد السالم مع روب بيت شموئيل ا

من رسومات عماد عبد السالم 

بغداد
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تـشبث بـالسلطـة للتزوير مع إنني ال اختلف مع الـكثيرين  حـول محاوالت ا
بكل الوسـائل ولكن اليـوجد خيـار أمامنـا في التـغييـر سوى االنتـخابات ومع
إن االنـتــخـاب حق لــكـنــني أرى من الـنــاحـيــة الـشــرعـيـة و/أواالخـالقـيـة  إن
االنتخـاب أضحى واجب وطـني فكل مـنا يـتحـمل مسـؤليـة في االدالء بصوته
ن يراه أهال للمسؤلـية ويجسد إرادة الشـعب احلقيقية وعـلينا أن ال نستبق
االحداث ونحكم مسبقًـا على االنتخابات بإن نـتائجها محسـومة الننا سنزيد
من إحباط الناس إحباطاً وعـلينا أن النصطف مع السـلبي الذين يرضخون
لضغـوط وإغراءات الحد لـها ومن ثم نسـلم أو نبـيع ضمائـرنا ونلـغي إرادتنا

فسدين صلحة الفاسدين وا
ـشاركـة بـإرادة قويـة وبـوعي تام فلـنـتوكل عـلى الـله ونـشجع كل مـن نعـرفه ا

فوضية. الختيار األصلح ونعمل ما علينا والباقي على الله وعلى ا
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يتـزاحم الكـثيـر من بـني البـشر بل ويـعتـقـدون ان السـعي وراء احلصـول على
ـهـنـية الـالئقـة من خالل الـتـرشـيح والتـنـافس في اقـتـناص ـكـانة ا الشـهـرة وا
الفـرص الـتي تمـكـنهم من الـوصـول الى ذلك التـمـيز االنـسـاني وحتقـيق حـياة
شـكالت  ولكنهم لم يـستدركوا من قـبل ان حقيقة جميله متـوازنه خاليه من ا
التـمـيز االنـسـاني يرتـبط بـدرجـة ومسـتـوى التـوافق الـنفـسي لـلقـدرات الـذاتيه
ـهـنيـه السيـمـا وان ظـهـور عـنـصري الـفاعـلـة في مـواجـهـة مـتـطلـبـات احلـيـاة ا
اخلـوف و الـقـلق و تـفـاقـمـهمـا جتـاه الـتـسـابق فـي قطـف ثـمار
الــشــهــره ال يــســتــثــنــيــهـم من شــدة األلم واوجــاعه حــ
ـتعه في احليـاة مقارنة يفشلـون بل ويستـنزف منهم ا
ا لـو انهم اسـتشـعروا قـبل ذلك ان تمـيزهم الالئق
تلكـون من قدرات وامكانيات ا  ينبغي ان يرتـبط 
كانه بفاعلية ورضا حقيقيه تاهلهم من حتقيق تلك ا

االصوات التي مكنتهم من احلصول على ذلك .

تذكرتُ اليوم صدام عند لقائه بأحد الفـرق احلزبية بالبصرة قبيل( السقوط
او التحرير) …

سألهم صدام :
إذا دخــلــو االمــريــكــان وبــدأت حــرب الــشـوراع ويــاهـم شــلــون راح يــكـون
استعـدادكم للـمعـركة ?گـام واحد وگال. سـيدي احـنه راح ننـام بقـلب النخل

ونخلي االمريكان ما يعرفون من يجيهم الفشگ…
ماندري الحهم الفشگ لو االخ نام في قلب النخلة !

بناء اجليش على مستشارين يزيفون احلقيقة وليس لديهم حنكة بالعمل وال
دراسة حقيـقية للـواقع ذهبت باجلـيش الى احملرقة والقـائد للمـقصلة  ,ليش

نافق ابو النخلة? ما اعرف السبب !!!!! تذكرت هذا ا
أالن تذكـرت… ألني رأيت مـستـشـارين الدولـة وقـادة اليـوم يـكررون االخـطاء

نفسها على الرغم من التحذيرات … 
عـلى الـرغـم من صـراخ الـشــعب وانـيــنه.. ..فـقـد ســحـقت أحالم وتــطـلـعـات
الـنــخـبــة والـوطــنـيــ من قــبل رجـال (الــفـشگ )الــقـاطــنـ فـي قـلب الــنـخل
ولـسـانـاتــهم أطـول من ســعـفـهـا وأرجــلـهم األسـرع في

الهرب ..
عـلى اجلـمـيع الـتـفـكـيـر بـجـد لـوضع حـلـول وطـرق لم

يسلكها الغير لبناء الوطن..
ـؤسـسات طـلـقـة أجـهزت عـلى دولـة ا ـقـراطـيـة ا الد
ستشارين األقرب على مركز القرار ..على النخب وا
بـنـاء دراسـات عـلـمـيـة إلصالح حــقـيـقي لـلـنـظـام قـبل

االنهيار.

العصور".
ـعنـية) لم تـكن معـنية لكن (اجلـهات ا
بـاألمــر فـلم حتـرك ســاكـنـاً حـتى إذا
ــشـروع إكـسـاء بـدأت أمــانـة بـغـداد 
شواطئ بغداد بالصخر سنة -1999
اكتشف مهندسوها وعمالها 2000
مـــــــصــــــادفـــــــة في 10/1/ 1999في
مــنــطــقــة (الـعــطــيــفــيــة) عـلـى شـاطئ
اجلــانب الــغــربي من بــغــداد أســسـاً
لـقــاعـة كـبـيــرة عـلى عـمق  7-6أمـتـار
حتت األرض قــد فــرشت أرضــيــتــهــا
بـالـطـابـوق الــفـرشي الـكـبـيـر تـتـصل
بنفق عال يتجه نحو الشمال الغربي
ـعـقـود سـلـسلـة من ويـتـخـلل سـقـفه ا
الـفـتـحـات فجـرى االتـصـال بـالـهـيـئة
الــعـامـة لــآلثـار الــتي أوقـفت الــعـمل
مؤقتاً وأجرت أعماالً تنقيبية سريعة
تـــوصــلت مـن خاللــهـــا إلى أن هــذه
القـاعة تـقوم فوق مـقبـرة فرثـية سبق
وجـودها تـأسـيس بـغداد كـمـا عـثرت
على خـتم باسم (عـبد الـله بن محـمد)
وقــــطع نـــــقــــديــــة مــــعــــروفــــة بــــاسم

(الــدوانــيق). وكـان ســهالً أن يــقــتـرن
ـنـصـور االكـتـشـاف بــاسم اخلـلـيـفـة ا

دورة فعبد الله هو دينة ا مؤسس ا
اسـمه والـدوانـيـق هي الـعـمـلـة الـتي
شــاع ضـربــهـا في عــهـده حــتى عـرف
شكلة كانت تتمثل بالدوانيقي لكن ا
في تــعـيــ أي مـعــلم من مـعــالم هـذه
دينة كان هذا الذي جرى اكتشافه. ا
يقـول الدكتـور رؤوف: "كان الـصحفي
سالم الشماع قد أذاع خـبر االكتشاف
بــ عـدد مـن الـبــاحــثـ من بــيــنـهم
الـدكـتور حـسـ عـلي مـحـفـوظ الذي
كان يسكن في مكان قريب من موضع
االكـتـشاف فـتـوصل الى أنـه ليس إال
قـصر اخلـلـد مسـتنـدا عـلى قـرينـت
ـنصور األولى أنه قصر مـن قصور ا
والـثانـيـة انه يقـع على شـاطئ دجـلة
وهـــذا مـــا اتـــصف به قـــصـــر اخلـــلــد
بـالضـبط وحـينـمـا وجه اليّ الـسؤال
نفسه كانت إجابـتي تختلف اختالفا
بيناً فصحيح أن وجود ختم اخلالفة
ـنـصـور يـدل عـلى وهـو يـحـمل اسم ا
أن القـصر عائـد حتـما لهـذا اخللـيفة
لــكــنه لـيـس قـصــر اخلــلـد بــأي حـال
والـدلــيل عـلـى ذلك وجـود ذلك الــنـفق
ـا ـعـقـود ذي الــفـتـحـات الـعـلـويـة  ا
أشـرنـا إلـيه وكـان قـد أنـشـأه لـغرض
يـاه من نـهر كـرخايـا وهو توصـيل ا
نهر كان يأخذ من الفرات في الشمال
ـــنــصــور الـــغــربي مـن بــغــداد وأن ا
نــفـسه قــال ذات يـوم أنه أنــشـأ نــفـقـاً
بهـذه الصـفة يـستـطيع أن يـسلكه إذا
مـا حــوصـر في قـصـره فــيـخـرج مـنه
عـــلى مـــســافــة فـــرســخـــ وقــد قــال
مــعــاصــروه إنه كــان يــقــصـد بـه هـذا

قبر بير جب في عقرة
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dO…∫ مراحل من مسيرة نهاد جنيب االعالمية واحملرر في حوار سابق مع الراحل

ÍuODF « ÂUF½≈≠ œ«bGÐ

افتتح معهد احلرف والفنون الشعبية ببغداد
ـاضي أبـواب الـقبـول لـلـطـلـبة مـنـتـصف اب ا
توسطة للتقد للقبول في رحلة ا خريـجي ا
ــديــريــة الــتــراث الــشــعــبي ــعــهــد الــتــابع  ا
الـعـراقي بـدائـرة الـفـنون الـعـامـة وذلك لـلـعام
الدراسي 2021-2022  ويتواصل التقد
قـبل وفـقا لـبـيان لـغـاية 15 تشـرين الـثـاني ا
مـشـيـرا الى ان (الـقـبول تـسـلـمـته (الـزمـان) 
ـنح فـيه يـتم بــعـد مـقـابـلـة جلـنـة االخـتـبـار.و
ــعــهـد شــهـادة لــلــحـرف الــتـراثــيــة بـصــفـة ا
(دبــلــوم وفــني وحــرفـي وتــطــبــيــقي) وهــو
يعـادل سـنـتان بـعـد اإلعـدادية والـدراسـة فيه
ـعـهـد إلـى تـفـعـيل خـمــسـة أعـوام. ويـهــدف ا
الـكوادر الـوسطـية في الـسوق احملـلي فضالً
عن اســتــدامــة األعــمــال واحلــرف والــفــنــون
الـشـعـبــيـة الـعـراقــيـة األصـيـلــة.امـا الـعـشـرة
عهد فأنهم يقبلون األوائل من خـريجي هذا ا
قـبـوالً مـركــزيـاً في كـلـيـات الــفـنـون اجلـمـيـلـة
بـــبــغــداد واحملــافــظــات  فــضـال عــلى كــلــتي
ـسـتـنـصـرية الـتـربـيـة األساسـيـة بـاجلـامـعة ا
وكــلـــيــة الــفــنـــون الــتــطــبـــيــقــيــة بـــاجلــامــعــة
عـهد تـخـصصـات عدة التـقنـيـة.وتتـوفـر في ا
هـي ( اخلط الـعــربي والـزخــرفـة اإلسـالمـيـة
عادن الطـرق على ا حيـاكة السجـاد اليدوي
خـيــاطـة وتـفـصــيل األزيـاء الـشــعـبـيـة
اخلــزف والــفــخــار الــشـعــبي
(الـــســيـــرامــيك)والـــنــحت
عــــــــــــلـى اخلـــــــــــشـب
والـــــتـــــصـــــمـــــيم
والـــــــــــــرسـم
الـتراثي.

ÊuADÐ UO «œ
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تـرجم السوري صدرت له ضمن مـنشورات دار الرضا ا
ترجمـته الى العـربية لـكتـاب (أمريكـا رحلـة الوداع قداس
لـلـحلم األمـريـكي اسـتطالعـات كـيـركوس) لـلـكـاتب كريس

هيد جيز.

œuL×  nÝu¹ 5 Š

ـهـندسـ الـعراقـية ي العـراقي تـضيـفه جـمعـية ا االكـاد
حـاضـرة عن (اجملالت العـراقـية ـقـبل  صـبـاح السـبت ا

وذجا). هندس ا ب الواقع والطموح  –مجلة ا
wJ¹d³ « bL×
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األخـضـر وتـظـهـر مـؤخـرتـهـا بشـكل
واضـح ولـــفـــتت إيـــريـــنـــا األنـــظــار

بإسمرارها .
ــيـة أفـادت وكـانت وســائل إعالم عـا
ي كـانيـي ويسـت قد أن الـنـجم الـعـا
انـــفــــصل عن شــــايك بــــعــــد عالقـــة
عاطـفيـة استـمرت شهـرين فقط رغم
قـــول شــايك مــؤخــرا انــهــا تــعــتــبــر

ويست صديقاً لها فقط.
من جــهــة اخــرى  بــعــد عالقــة دامت
ــلــيــارديــر لـــثالث ســنــوات أعــلـن ا
إيـلـون مـاسك عـبـر تصـريح لـ ( بـيج
ســــكس) أنـه) شـــبـه مـــنــــفــــصل عن
شــريـكـتـه مـغـنــيـة الــبـوب الـكــنـديـة
ز) إال أن األخيرة لم تدلِ حتى غرا

اآلن بأي تعليق.
وأشـار مـاسك خالل حـديـثه إلى أنه
وزوجـته مــا زاال يـحـبـان بــعـضـهـمـا

البعض ويلـتقيان
كـثـيـراً وتـربـطـهـما
عالقـة جــيـدة لـكن
الـــعـــمـل يـــتـــســـبب
دائـمــا بـتــبـاعــدهـمـا
لــــفـــتـــرات طــــويـــلـــة
وأضــــاف (عـــمــــلي مع

"سـبــيس إكـس" و"تـسال"
يـــــتــــــطــــــلب وجــــــودي في
تــكـســاس بــشـكـل أسـاسي أو
الــسـفــر إلى اخلــارج وهــذا مـا

يفرق بيننا لوقت طويل).
وبــــــدأ مــــــــــاسك مـــــواعـــــدة
ـــز في عــام 2018 ثم غــرا
استقـبال مولـودهما األول
ــــــســــــمـى (إكس أي آي ا
أي) في أيــار مـن الــعــام

.2020

تــمـارس الـتــمـاريـن الـريـاضــيـة بــشـكل يــومي حـتى
حتافظ على لياقتك البدنية.

qL(«

حـاول أن تــبـتـعـد عن تـنـاول األطـعــمـة غـيـر الـصـحـيـة
والدسمة.رقم احلظ.8

Ê«eO*«

تـشعـر بالـنشاط واحلـيويـة بشـكل دائم ال جتعل أحد
تك. يقلل من عز

—u¦ «

تتـجنب الدخول في مـشاكل مع األخرين وحتاول أن
جتدد عالقاتك بالناس.

»dIF «

تــتـــحــسن حــالـــتك الــنــفـــســيــة من خـالل الــتــنــزه مع
رقم احلظ .9 األصدقاء

¡«“u'«

 عــلــيك بــاتــبــاع نــظـريــة وســطــيــة في اتــخــاذ بــعض
رقم احلظ.2 القرارات

”uI «

تـتجنب مـشاعـر اليأس واإلحـباط وتـستمـر في تنـفيذ
خطواتك وأهدافك التي حددتها.

ÊUÞd «

 ال حتـيد الـتفـكيـر على وجـهـة نظـرك فقط بل اسـتمع
لالراء االخرى.

Íb'«

ال تبتـعد عن شـريك حياتك وحـاول أن تقـترب منه في
قبلة. االيام ا

bÝô«

 في الــــعــــمـل تــــؤكــــد عــــلـى هــــدفك الـــــذي تــــســــعى
لتحقيقه.رقم احلظ.4

Ë«b «

 شـعـور الـشـريك باهـتـمـامك وحـبك له يـؤثر إيـجـابـيا
على نفسية أطفالكما.

¡«—cF «

اســــتـــمـع لـــصــــوت عـــقــــلك فـي عالقــــتك مـع شـــريك
يوم السعد السبت. احلياة

 u(«
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اجب  عن االسئـلـة أفـقيـا لـتـجد
ــطــلـوبــة في الــدوائـر الـكــلــمـة ا

عموديا:
 «—u UM¹b « s  WKOB
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1- نوع صقور
2- مشادة كالمية

3- ترسيخ
4- نبات عطري

5- منظقة في الشارقة
6- أدخار

7- للـدخـول واخلـروج بصـيـغة
اجلمع

 8- التفاف
9- تمرين

قدمة 10- في ا

ـــاضي في دائــرة الــشــاعـــر االمــاراتي احـــتــفى االحــد ا
كتـبة الوطـنية بـالعاصـمة االردنيـة عمان بإشـهار ديوانه ا
قـهى) بـحضـور أم عام الـشعـري (اللـيل سيـترك بـاب ا

وزارة الثقافة هزاع البراري.

ـمثـلة الـعـراقيـة تلـقت امـنيـات االوسط الـفنـيـة بالـسالمة ا
اضي الى حـادث مروري الدائـمة بـعد تـعرضـها االحـد ا

جنت منه بسالمة.

الــروائـيـة الـعـراقــيـة يـسـتــضـيـفـهـا
صر معهد غوته في االسكندرية 
ـقـبل مع في الــثـالث من الـشــهـر ا
الكـاتبتـ سيـناء محـمود و نورس
اجلـــابـــري ضـــمن اســـتـــضـــافـــته

للمشاركات بكتاب (عيون انانا) بجزئه الثاني . 

ـاضي مـعرضـها األول الـفـنانـة االردنيـة افـتتـحت االحد ا
ـانداال فـي نادي الـفحـيص األرثـوذكسـي موضـحة لـفن ا

ان هذا الفن ينتمي الى الثقافة الهندية.
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الــنــاقــد الــعــراقي الــراحل صــدر عــنه وضــمن ســلــســلـة
ـنـاسـبة (حـاضرون بـيـنـنـا) في دار الشـؤون الـثـقـافيـة و
ذكـرى اخلـامـسـة والـعـشـرين لـرحـيـله كـتـاب (عـلي جـواد
الــطـــاهـــر ..دراســـات واســـتــذكـــارات) تـــقـــد وحتـــريــر

ي سعد محمد التميمي. االكاد

ايرينا شايك

قدم احلفل اإلعالمي ام اجلنابي
مـن قـــنـــــــــاة (الـــشـــرقـــيـــة) وبــدأ

بـــــــحـــــــديـث شـــــــيـق عن
الــســامــرائي وفــكــرة عن
محتـوى كتابه مع عرض
فيديو عـبر شاشة عرض
ن الـــبـــيـــانـــات لــعـــدد 
الـــشــــخـــصــــيــــات الـــتي
حــاورهــا في بـــرنــامــجه
والـذي يـحـمل نـفس اسم
الـكـتـاب يـقـدم عـبـر قـناة

(الشرقية). 
كما قـام السفـير العراقي
بـإلقـاء كلـمـة  معـبرًا عن
ســعــادته بـالــتــواجـد في
هـــذه االحـــــــــتــــفـــالــــيـــة
الثقافيـة الرائعة ومؤكدا

b Uš U½— ≠ ÊULŽ

احتفى االعالمي مجيد السامرائي
ــاضـي بــتــوقــيع اجلــزء االثــنــ ا
الثاني من كتابه (اطراف احلديث)
الــصــادر عن دار الــذاكـرة لــلــنــشـر
والـتوزيع في امـسـية اقـيـمت على
حـدائق قـاعـة األورفلـي بالـعـاصـمة
االردنــيــة عــمــان ضــمن فــعــالــيـات
بـــرنــامج اإلبـــداع الــثــقـــافي الــذي
يتبناه مجلس األعمال العراقي في
األردن وقد رعى االحتـفاليـة سفير
ـمــلـكـة جــمـهــوريـة الــعـراق لــدى ا
األردنيـة الهـاشميـة حيـدر العذاري
 وبــحــضـــور مــديــر عــام مــجــلس
االعــمـال الـعـراقـي سـعـد نـاجي مع
عـــدد من الـــشــخـــصــيـــات األدبــيــة

والعلمية والفنية واالعالمية.

في األردن فــعــالـيــاتــهم الــثـقــافــيـة
واألدبيـة ومناسـباتـهم االجتمـاعية
ــومـة ودعـم الـتــواصل من أجـل د
بيـنهم وب الـسفارة  مـؤكدا على
ثـقفة قادرة أن (النخـبة العـراقية ا
ـســاهـمـة في تـعــزيـز حـلـقـة عـلى ا
الوصل ب أبناء اجلالية وبيئتهم
الــثــقـافــيــة الـعــراقــيـة رغـم الـبــعـد

اجلغرافي) .
ــتـــمــيــز مــثـــنــيـــا عــلى (اجلـــهــد ا
لإلعـــــــالمي مــجــيــد الــسـامــرائي
عـــلى مـــدى ســـنــوات طـــويـــلــة من

عمله).
واخـتـتــمت االحـتـفـالـيــة الـثـقـافـيـة
بــطـــقــوس تــوقــيع نــسخ الــكــتــاب
ـــهــــداة الى احلـــاضــــرين بــــقـــلم ا

ؤلف. ا

عـــلى حـــرصه واهـــتـــمــامـه الــدائم
ـشـاركـة أبــنـاء اجلـالـية الـعـراقـية
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كم هـو مـؤلم رحـيل األصـدقـاء ومـا أشد
احلــزن بــفــقــدان األحــبــة األوفــيــاء ومـا
أصعب اللحظـات التي نتلقى فـيها خبر
صــادم لـم نــتـــوقـع حــدوثـه يــجـــعـــلـــنــا
نستعـرض شريط  الذكريـات التي تقلب
ــــواجع وجتـــدد الــــهـــمـــوم واألحـــزان ا
ـاضـية وتـعـيـدنـا إلى األيـام اجلـمـيـلـة ا

حتـــفـــظه الـــشـــديــــد وحـــرصه الـــكـــامل
بـااللـتـزام الــصـحي الـدائم الـذي أوصت
ؤسسات الصحـية في عموم العالم به ا
اال أن ذلك لـم يــكن مــجــديــا والــيــوم قــد
انقضـى العام األول عـلى رحيـله الهاد
دون أن نـــــتـــــمـــــكـن من مـــــؤازرتـه خالل
ــرضــيــة أو االقـــتــراب مــنه مـــعــانــاتـه ا
والــتــحــدث مـعه بــســبب خــطــورة وبـاء
كـــورونــا الــذي أصــاب الـــعــالم مــؤخــرا
محـتـفظـا بـآالمه وأوجاعه لـنـفسه إذ  لم
يهنأ ولو بلحظة وداع منا أو من أسرته
الـتي تــتـابع حـالـته الــصـحـيـة احلـرجـة
حلظـة بلـحظـة عن طريق الـفريق الـطبي
ـسـتـشفى خالل الـذي أشرف عـلـيه في ا
ـــرض حــتى تــمــكـن مــنه الــوبــاء أيــام ا
اللع ويـرحل عنا الى ذمة اخلـلود بعد
أن تــرك ورائه إرثــا مـهــنـيــا وإنــسـانــيـا
ـنـجـزات الـصـحـفـيـة وثـقـافـيـا حـافال بـا
واإلذاعية والـتلفزيـونية والـفنية الـغنية
ـميـزة وفـوق هذا بـكل التـوصــــــيفـات ا
كـله كــان إنـسـانـا وطـنـيــا وفـيـا لـلـعـراق
مثـقفـا عصـاميـا ملـتزمـا بالـقول والـفعل
الــطـــيــبـــ ونــاصـــحــا لــلـــجــمـــيع قــدر
اســتـــطــاعــته دون جتـــريح وعــاش بــ
ـــا األهـل والـــزمالء واألصــــدقـــاء مـــســـا
مـحــبـوبــا مـتـواضــعـا دمث األخالق ولم
يــحــضـر مــنــاســبـة أو مــحــفال إعالمــيـا
رســمـيــا أو خـاصــا إال وكـان له نــصـيب

الــكـبــيـر جنــيب وجـمــيع رمـوز الــعـراق
الراحلـ بالدعاء الـطيب والذكـر العطر
متـأملـ من األجـيال احلـاليـة والقـادمة
العاملـ في مجالي الـصحافة واإلعالم
يادين األخـرى أن يسيـروا على نهج وا
ــهـنــيـ الــكـبــار الـذيـن سـبــقـوهم في ا
الـعـمل اخملـلـص واجلـاد لـكي التـنـقــطع

مــســـيـــرة الـــتــجـــدد والـــعـــطــاء
واإلبـــداع والـــنـــجـــاح خـــدمــة
لـلـعراق الـعـظـيم  وهـكـذا مر
عــــام بـــأيــــامه وســــاعـــاته
الـــثـــقــيـــلـــة عــلـى رحــيل
جنيب الذي رحل وهو
يردد دائـما من مـثلك
ياعراق ومـن مثلك
يـابغـداد ومـهـما
حتـــدثــــنـــا عن
الـــــــــــــــــراحـل
جنــــيب فــــلن
نـــــــتـــــــمـــــــكن
بـــاإليـــفـــاء له
ـــــســـــيـــــرته و
اإلنـــــســــانــــيــــة
والــــوطــــنــــيــــة
ــــهـــنــــيـــة وا
التي جاوزت
األربـــــــــــــــــــع

عقود.

{  لــنــدن - وكــاالت - أنــتــشـر عــلى
مـواقع الـتـواصل اإلجـتـماعـي مقـطع
ــيـة فــيــديــو لـعــارضــة األزيــاء الـعــا
إيـريـنا شـايك خـالل حلـولـهـا ضـيـفة
عــلى أحــد الـبــرامج حــ ســألـتــهـا
ذيعة عن سر جمالـها وطلبت منها ا
نصيحة كي حتافظ هي بدورها على
جمالها لـترد عليها إيـرينا ضاحكة:
(الـنــوم أحـاول أن أنــام يـومــيـاً بـ

الـ 8والـ12 ساعة).
ـتـابـعـون بـشـكل كـبيـر مع وتـفـاعل ا
نـــصــــيـــحــــة شــــايك وأعــــربـــوا عن

تأييدهم لفكرتها هذه.
وكانت صدمت إيـرينا اجلمـهور بعد
نــشــرهــا صـــورة عــبــر صــفـــحــتــهــا
اخلــاصّــة ظــهـرت فــيــهــا بـنــصــفــهـا
األســــــفل فــــــقط مـن دون رأس وهي
تـرتـدي بيـكـيـني رفـيعـاً جـداً بـالـلون
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جمـيـعنـا نـعرف االعالمي الـشـهيـر جـورج قرداحي الـذي اصـبح وزيرا لالعـالم في حكـومـة لبـنان
لـيـون) ودخل بيـوتـنا بال اسـتـئذان من االخيـرة وهـو صاحـب اشهـر بـرنامج عـربي (من سـيربـح ا
خالل بـرنامـجه الشـهير الـذي استـمر لـسنـوات وشارك فـيه مخـتلف شرائـح الوطن العـربي وحتى
مشـاهيـر الفن واالعالم والـرياضـة كانوا يـتزاحـمون لـلمـشاركة في الـبرنـامج وغايـتهم لـيس الفوز
( سامح كر لـيون بقدر فـوزهم بلقاء االعالمي احملـبوب جدا الذي ابـدع في برنامجه االخـر (ا با
حيث اسـتـطاع بـاخالقه وتـواضـعه وشهـرته وانـاقتـه وحب النـاس له من اعـادة الوئـام  لـلكـثـير من
الـذين طرقوا بـابه للصـلح وجمـيعنـا انهمـرت  دموعـنا رغم عنـا ونحن نشـاهد  لـقطات الـصلح ب
زوج وزوجــته او شـقــيق وشـقــيـقه او بــ اب وابـنه بــعـد سـنــوات من اخلـصــام والـفــراق واحلـقـد
ـوضوع حيث ارسلت قـدمة الدخل في صلب ا والفضل يـعود لقـرداحي وبرنامجه . اسـوق هذه ا
تهنئـة للوزيـر جورج قرداحي بـعد تسنـمه منصب وزيـر االعالم في حكومـة جنيب ميـقاتي االخيرة
هنئ وانشغاله في وزارته في دولة لبنـان الشقيقة وجاءني رده بعد ايام وبكل ادب يعتذر لكثرة ا
التي هي ستـكون ان شاء الله من افضل الوزارات في لبـنان بوجود شخصية مـتواضعة ومحبوبة
نكوبـة واجملروحة في لبنـان . الوزير جورج قرداحي وتعرف مـعنى االعالم الذي يخاطب الـناس ا
واتـمنى من كل الوزراء في الـوطن العربي ان يتـعلمـوا من قرداحي معنى نصب  هو من يُشـرف ا
الـتـواضع واخلُـلق الـعـالي فـانـا لـيس مـهم بـالـنـسـبـة له مـجـرد كـاتب وصـحـفي عـمـلت مـعـه حوارا
صحفيـا قبل سنة تقـريبا بعـد ان التقيتـه في الدوحة وكنت في غايـة السعادة بـهذا اللقاء ومع ذلك
يحرص الـوزير جورج قرداحي بالرد عـلى تهنئتي وتـهنئة االخرين النه كـبير في اخالقه وتواضعه

. ياليت صـديقي الذي اصبح وزير في احلكومة العـراقية قبل سنوات  ان يتعلم من
زمــيـله الــوزيـر جـورج قــرداحي حـيـث أول شي فـعــله  صـديــقي ابـدل ارقـام
ـهرجـانات احلـكوميـة كان سالمه هـواتفه وعـندمـا التـقيـته صدفـة في احد ا
بـارد وجاف فـقـلت له (ياصـاحبـي منـصب الوزيـر انـساك صـديق العـمر ?)
ـال الـذي سرقـه من الـوزارة والـزوجة لـكن ا احـمـر وجـهه خـجال لـلـحـظـات

الثانية جعلته ينسى حتى رب العا وليس االصدقاء فقط.
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ــاضي فـي قــاعــة الــشـــاعــر الـــعــراقي شـــارك االثــنـــ ا
ـلــكي بـعـمــان مع شـعـراء ـركــز الـثـقــافي ا ـؤتـمــرات بـا ا
اخرين بأمسيات برنامج الشعر والندوات الفكرية (دورة
جريس سمـاوي) ضمن فعاليـات مهرجان جرش لـلثقافة
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ـــــوصل وقـــــال مـــــديـــــر مـــــتـــــحف ا
احلــــضــــاري زيــــد غــــازي  إنَّ (عـــدد
الــقـطع احملــطــمـة 27 قـطــعـة أثــريـة
مـؤكداً أنَّ تـعـود لعـصـور مـخـتلـفـة) 
ـــتـــحف تـــعــــمل وبـــشـــكل (كـــوادر ا
مـسـتـمـر مـع الـفـريق الـفـرنـسي وفق
اخلطـة الـتي  وضعـهـا مسـبـقاً من
أجل إعــادة احلـيــاة لـلــقـطع األثــريـة
احملـطــمـة واحلـفــاظ عـلى مــا تـبـقى
مــنــهــا ) . وأضــاف وفـقــا لــصــفــحـة
وزارة الـثـقـافــة في (فـيـسـبـوك) (لـقـد
أجنـزت مـرحـلـة اجلـمع والـتـصـنـيف
وبـعـدها تـبـدأ مـرحـلـة الربـط ولصق
الـقطـع مع بعـضـهـا الـبـعض).وأشار
ـدة خـمس الى أنَّ (الـعــمل يـسـتــمـر 
ســـنــوات بــواقـع أســبـــوعــ من كل
شـهــرين وفق بـرنـامج أعــده مـتـحف

اللوفر الفرنسي).

والــصـــيــانــة لــلــقــطع األثــريــة الــتي
حطمتها  عـصابات داعش االرهابية

دينة نينوى. أثناء دخولها 

 ÍdLA « r UŠ ≠ œ«bGÐ

 وصل فــريـق الــتـرمــيـم والــصــيــانـة
الفـرنسي السـتئـناف أعـمال الـترميم
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{ بـرازيــلــيــا - وكــاالت - شـاركت
الـراقـصـة الـبـرازيـلـية ?لـورديـانا?
اجلمـهور مـجمـوعة صـور لهـا عبر
حـــســـابـــهـــا اخلــاص عـــلى مـــوقع
التواصل اإلجـتماعي ظهـرت فيها
من أحـــــد شـــــواطئ مـــــصـــــر وهي
تتشمس وقد إرتـدت شورت جينز
ـايوه.ولـفتت أنـظار قـصيـراً فوق ا
ـتــابــعـ بــلـيــاقــتـهــا وخــفـتــهـا ا
وعـلـقت: (أن تـكـون حـراً هـذا شيء
جميل فاألشـياء األجمل في العالم
هي مجانـية).وتفـاعل اجلمهور مع
مـا كـتـبتـه لورديـانـا مـؤكـدين على
كالمـها.وكـانت لورديـانا قـد جذبت
ايوه تـابع بظهـورها با أنظار ا
مــــرتــــديــــة أدوات الـــغــــوص حتت
ياه.والقت الصورة تفاعالً كبيرة ا

ــتـابــعـ الــذين تــركـوا لــهـا من ا
تعليقات مادحة.
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ونـحن نـتذكـر أحـبـة كـانـوا إلى جـوارنا
وبــصـحـبـتــنـا ومـعــنـا في عـمــلـنـا حـتى
ـؤلم  دون نــتــفـاجــأ بــخــبـر رحــيــلـهـم ا
ـعـلم سـابق إنــذار هـكـذا فـقــدنـا األخ وا
ـذيع نـهـاد جنـيب واإلنـسـان اإلعالمي ا
الــذي داهـمـه الـوبــاء اخلـطــيــر فـجــعـله
طريح الفـراش مستسـلما لـقدره بإحدى
ـسـتـشـفـيـات الـتـركـيـة في أنـقـرة  رغم ا

ــيــز من الــتـأثــيــر االيــجـابـي في هـذا
ــكــان حــيث كــان يــتـزاحـم حـولـه عـدد ا
ـعــجــبـ إللــقـاء كــبــيـر من احملــبــ وا
الـتـحيـة له والـتـقـاط الصـور الـتـذكـارية
مع شخصه احملبوب بيـنما هو يبادلهم
الـكـلـمات الـطـيـبـة بـابـتسـامـته الـرقـيـقة
ـعهــــــودة مـعـبـرا عن شكـره وتـقـديره ا
لـهم وان يـكـون عـنـد حـسن ظـنـهم بـتـلك
احملبـة التي وصـفها بـالنـعمة الـعظـيمة
الــتي مـن الــله عــز وجل بــهــا عــلــيه في

حياته .
WK¹uÞ  «uMÝ

هـني فـقد ومن اجلـانبـ الشـخـصي وا
كــنـت قــريــبــا من الــراحل نــهــاد جنــيب
وعملت معه وبإشرافه لـسنوات طويلة
ـســتـويـ تــعـلـمـت مـنه الـكــثـيــر عـلى ا
ـهـني مـثلـمـا كـان له الدور اإلنـساني وا
ـحـيـطه االيـجــابي الـكـبـيــر بـالـتـأثــيـر 
اإلعالمي والعـمـلي على مـدى السـنوات
ـاضية حيث تتـلمذ على يديه الطويلة ا
ذيعات الذين رفدوا ذيع وا عدد من ا
اإلذاعــة والـتـلــفـزيـون بــطـاقـات مــهـنـيـة
ـيـزة وبـرحيـله فـقـد خـسـرت الـسـاحة
اإلعـالمــيــة رمـــزا كــبــيـــرا كــان الــعــراق
بحاجـة كبـيره له في ظل الـفوضى التي
أصابت الصـحافة واإلعالم بـعد احتالل
الــــعــــراق عـــام 2003 ومــــا لــــنـــا إال أن
نــســتــذكـر الــفــقــيــد احملـبــوب اإلعالمي قبر نهاد جنيب في تركيا
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يسـتغـرب أي مراقب هذا الـتهافت لـشخصـيات علـمية
تقـود إدارات جامعات وكـليات ومـعاهد عـلى الترشيح
في االنتـخـابـات العـراقـيـة. يبـدو انـهم يـقرأون الـقـصة
ـان بـحـاجـة ألصـحـاب شـهـادات ـقـلـوب. نــعم الـبـر بـا
حقـيقيـة بدال شهـادات غامضـة يحمـلها اغـلب النواب
ــؤســســات لــكن هــذا ال يــعــنـي ابــداً أن يــتم افــراغ ا
ان العـلمـية واجلـامعـية مـن كوادرهـا لاللتـحاق بـالبـر
بل انّ األخـطـر هو ان يـتم الـنظـر الى منـصب  الـنائب
بوصـفه أعلى في القـيمة من مـنصب رئيس جـامعة او

عميد كلية أو رئيس موسسة علمية. 
ــنــصـب نــائب من اجل مــاذا يــريـــدون أن يــفــعـــلــوا 
ـنشـود والذي بات صـرعة الـشعارات? . إنّ الـتغيـير ا
ـناصب الـذي ال يسـتطـيع ان يـخدم شـعبه من خالل ا
ية الـتي يتبوؤها وال يـنذر حياته لها العلمـية واألكاد

ان ذا قيمة أو تأثير.  لن يكون وجوده في البر
ـالــيـة الــتي هي أسـاس أن يــفـكـر حــتى االمـتــيـازات ا
ـاني ليـست حـاسمـة هـنا ـنـصب عضـو بـر عراقي 
ـنــاصب الـعـلـمــيـة واإلداريـة في اجلــامـعـات لـهـا ألنَّ ا
ـالـيـة الـعـاليـة بـالـقـيـاس مع رواتب عـموم تـقـديـراتهـا ا

موظفي البلد. 
ــقـراطـي ان تـخــلى رئـيس  ال يــحـدث في أي بــلـد د
جامعة او عميـد أو بروفيسور عن مكانـته العلمية لكي

يصبح نائباً حتى لو كان منتخباً. 
ــنـــاصب فـي مــشـــهـــد الــتـــهـــافت الـــتي هي كـــنــز  ا
االمــتــيــازات فـي الــعــراق هي في الــوقت ذاته بــوابــة
شرعة مهما كانت نيات بعضهم حسنة في الفساد ا
ـناصب العـلميـة موضع تفـاؤل لكي تكون غلـقها. انَّ ا
خط الدفاع األخيرعن البنيان االجتماعي واحلضاري
ـتهافت والقيـمي للبلـد وال ينبغي ان تـكون في نظر ا
اني. ولو كانت هناك أقل قيمة من منصب النائب البر
ــعـايــيـر حــقـيــقـيــة في وضع الـرجل حـكــومـة تــعـمل 
ـناسب لكـانت طردت مع أقسى كان ا نـاسب في ا ا
ية نـاصب العـلمـية واألكـاد الـعقـوبات كلّ أصـحاب ا
ـتــهــافـتــ في الــتـرشــيح أولــئك الــذين اخــتـلّت في ا

رؤوسهم القيم الواجب تنميتها واحملافظة عليها. 
ـناصب الـعـلـميـة هي اكـبـر االمانـات والـتخـلي عـنـها ا
عـروف هو لـصالح مـنصـب نيـابي وفي حال بـلدنـا ا

خيانة للعهدة واألمانة. 
لكن مع مَن تتكلم? 
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