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عيـني على اقتـرح اخلبـير ايـاد ا
احلكـومة اعـداد برنـامجـا وطنـيا
لـتـفـادي كـارثـة اجلـفـاف التـي قد
تـــضــــرب الـــعـــراق ودول اخـــرى
ـقبلة  مجاورة بحـلول االعوام ا
مــحـــذرا من مـــغـــبـــة اســـتـــمــرار
عــشـوائــيــة الـتــخـطــيط الــتي قـد
تـؤدي لـفقـدان الـتـنـوع االحـيائي
والغـطاء الـنـباتي في ظل ارتـفاع
درجات معدالت احلرارة سنويا .
ــعــيـني لـ (الــزمـان) امس وقـال ا
ان (خطر اجلفاف سيهدد العراق
والعالم بأسره  كونه سيـتسبب
بـانـقراض الـفـصـائل احلـيـوانـية
ـتــغـيـرات والــنـبـاتــيـة نــتـيـجــة ا
ــيـة) ــنـاخــيـة بــاالقــالـيم الــعـا ا
واضــــــــــــاف ان (اجلــــــــــــفــــــــــــاف
كالهـما خـطـر على والفـيـضانـات
الـــبــيــئـــة وعــلى االمـن الــغــذائي
ـسـتـقبل) وتابع ان (الـصراع با
ـوارد الـطـبـيـعـيـة عـلى الـنـفط وا
سـيـنـتـهـي مع تـقـافم ازمـة نـقص
دن الكـبيـرة وسيدفع يـاه في ا ا
ذلك الى نــشـوب نـزاعــات خـطـرة
ــنــطــقــة والـعــالم) وتـابع ان بــا
ـتــلك اي تــخــطـيط (الــعــراق ال 
دى قصيـر او متوسط او بـعيد ا
يـــتــــنـــاسب مع حـــجم الـــكـــارثـــة
ـرتـقـبـة  والسـيـمـا ان اي حتـد ا
ـكن ايـجاد اقـتصـادي او امـني 
له احلـلـول الـسـريـعة لـكن خـطر
اجلفـاف يـحتـاج لـبرنـامج وطني
ـــــ بـــــرؤى خــــــبـــــراء واكــــــاد

مـــتـــخــصـــصـــ بــهـــذا اجملــال 
اليـجـاد بدائـل اخرى لـلـمـشـكـلة 
فــــضـال عن وضع تــــشــــريــــعـــات
ـياه وتـسهم صارمـة تـقلل هـدر ا
بـتـرشيـد االسـتـهالك عـبـر برامج
لكن حتى االن لم توعوية هـادفة 
تكتـرث اي جهة حـكوميـة الهمية
ـــوضــوع  ســـوى اقـــامــة هـــذا ا
فعالـيات ونـدوات تنظـيرية على
ـلف على ـعنـيـة اخذ ا اجلهـات ا
مـحل اجلـد قـبل وقـوع الـكـارثـة).
وكــشف تــقــريــر لالســتــخــبـارات
االمــريـكــيــة عن تــعـرض الــعـراق
و 11دولـة للـخـطـر بـشـكل خاص
نــتــيــجـة االحــتــبــاس احلـراري .

وقــــبل أســـــابــــيع مـن مــــؤتــــمــــر
ـنـاخي الـذي سـيـعـقـد االطـراف ا
في غالســغـــو في أوائل تــشــرين
الـثـاني  قـالت االسـتـخـبارات إن
(تـوتـر األوضاع اجلـيـوسـيـاسـية
سـيـتـفـاقم ألنه سـتـحدث خـالفات
ب الـدول بشـأن طريـقة تـقليص
انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق
وأضاف أهـداف اتـفاق بـاريس) 
الـتـقـريـر الـذي يـتـضـمن خالصـة
حتـــقــــيـــقــــات مـــجــــمل أجــــهـــزة
االستـخبـارات أن (ذوبان اجلـليد
في القطب الشمـالي يزيد أساسا
نافسـة الستـراتيجيـة للوصول ا

إلى موارده الطبيعية) 
وتـابع ان (هـنــاك خـطـرا مـتـزايـد
ـــيـــاه حلــــدوث نـــزاعـــات عــــلى ا
والـهـجرة  والسـيـمـا بـعـد الـعام
(2030 مــشــيـرا الـى ان (مـعــظم
الـــبـــلـــدان ســـتــــواجه خـــيـــارات
اقتصادية صعبـة وستعتمد على

األرجح على التقدم الـتكنولوجي
لتـقلـيل انـبعـاثاتـها بـسرعـة لكن

في وقت الحق).
محـذرا من أن (تقـنيـات الهـندسة
اجلــيـولــوجـيــة الـتي تــهـدف إلى
ـــنـــاخ والــــبـــيـــئـــة الـــتالعـب بـــا
وتــغــيــيــرهـمــا قــد تــكــون أخـرى
كن مصدرا آخر للنزاع وبذلك 
أي دولة أن تختـبر بشكل أحادي
أو حـتى تـنـشـر تـقـنـيـات الـطـاقـة
الــشــمـــســيــة عــلى نــطــاق واسع
ـنـاخ إذا ـواجــهـة آثـار تـغــيـر ا
اعتبرت أن اجلهود األخرى للحد
من ارتـــفـــاع درجــة احلـــرارة إلى
1 5درجــة مــئــويــة قــد فــشــلت)
واوضـح الـــتــــقـــريــــر انه (بـــدون
اتفاق دولي بـشان هذه التـقنيات
سيـكـون هذا اجلـهـد األحادي من
شـأنه أن يـأتي بــنـتـائج عـكـسـيـة
لـهـذا الـبـلـد) ومـضى الى الـقـول
انه (بـعــد الـعـام  2040سـتــكـون

ـوا هي األقل قدرة أقل البـلـدان 
ا ناخ  على التكـيف مع تغيـر ا
سيـزيـد من خطـر عـدم االستـقرار
أو حــتى حـــرب أهــلــيــة في هــذه

البلدان).
وحدد الـتـقـرير ( 11دولة تـعـتـبر
معرضة للخطر بشكل خاص هي
أفــغــانــســتــان وبــورمــا والــهــنـد
وبــاكـسـتــان وكـوريــا الـشـمــالـيـة
وغواتـيمـاال وهايـتي وهندوراس
ونـــيـــكــــاراغـــوا وكـــولــــومـــبـــيـــا
والعراق)  مبيـنا ان (هذه الدول
ضــعــيـــفــة إلى أقــصى حــد أمــام
ـناخ ـاديـة لـتـغـيـر ا الـتـاثـيرات ا
وال تـــمــلـك قــدرة عـــلى الــتـــكــيف
مـــعــهـــا). وتــؤكـــد وزارة الــدفــاع
أن مــنــطــقـة الــهــنـد األمــيــركــيـة 
واحملـيط الـهـاد الـتي أصـبـحت
ـتــحـدة مــحـور عــمل الــواليــات ا
التي تـسعى إلى احـتواء صـعود
الــصــ ضــعــيف فـي مــواجــهـة

صـــحي بـــســـبـب كـــورونـــا بــ
كـانـون الـثـاني  2020وأيار من
الــــعــــام اجلـــاري) واضـــاف ان
(هـذه الــتـقــديـرات مـبــنـيــة عـلى
ُـعلن عـنها ا 3 45ملـيون وفاة 
وهـو رقم أقل ـاضـي  في أيــار ا
مـن عـدد الــوفــيــات احلــقــيـقي).
ـــديــــر الـــعـــام بـــدوره  أشـــار ا
لـلــمـنــظــمـة تــيـدروس أدهــانـوم
غـــيــبـــريـــيـــســـوس إلى أنه (من
الـــضــروري أن يـــكــون تـــلـــقــيح
ـــتـــخــصـــصـــ في الـــرعـــايــة ا
ولكن الـصحـيـة أولويـة كـبيـرى)
عدّل فروقات كبيرة يخفي هذا ا
ــــنـــاطق واجملــــمـــوعـــات بـــ ا
ففي افريـقيـا تلقّى االقتـصاديـة
أقل من  10بالـئمـة من العـامل
الـصـحيـ الـلقـاح بـشـكل كامل
ــئـة من مــقـابل أكــثـر من  80بـا
الـعـامـل الـصـحـيـ في مـعظم
ــرتـفع ) الــبـلــدان ذات الـدخل ا
داعـــيــا . جـــمــيـع الــبـــلــدان إلى
(احلــرص عــلـى أولــويــة تـــلــقّي
جــمــيع الــعــامــلــ الــصــحــيـ
والــفـئـات األكـثــر عـرضـة خلـطـر
اإلصــابــة بــكـورونــا). وســجّـلت
أكـثـر من 50 ـتــحـدة  ــمـلـكـة ا ا
ألف إصابة جـديدة بالـفايروس
وذلك لــــــلـــــمـــــرة األولـى مـــــنـــــذ
ــاضي إال أن احلـكــومـة تــمـوزا
رفـــضت مــجــددا دعــوات إعــادة

فرض قيود الحتواء اجلائحة.

عـمـوم احملـافـظات) واضاف ان
(الشفاء بلغ 2669حالة وبواقع
 26وفاة جديدة) واشار الى ان
(اكثر من  71الف شخص تلقى
ــضـــاد في جـــرعــات الـــلـــقـــاح ا
نـتشرة بـبغداد مراكـز الوزارة ا
واحملافـظـات). واغلـقت موسـكو
كل اخلدمـات غير األسـاسية من
 28تــــــشـــــــرين األول حـــــــتى 7
تـشـرين الـثـاني حـسـبـمـا أعـلن
رئيس بلديـتها في وقت تسجل
روســــيـــا ارتــــفـــاعــــا في أعـــداد
وسط الــــوفــــيــــات بــــكـــورونــــا 
مـعـدالت تـلـقيح مـنـخـفـضـة جدا
في البـلد األكثـر تضررا بـالوباء
فـي أوربــــــا. وقـــــال ســــــيــــــرغي
ســوبـــيـــانــ ان (قـــرار اإلغالق
الــذي ســـيــســـتــمــر  11يــومــا 
ويـــأتي بـــعــدمـــا أمـــر الـــرئــيس
ـير بـوتـ بإعـطـاء إجازة فالد
مـدفوعـة السـبـوع على مـسـتوى
الـبالد في نـهـايـة الشـهـر لـلـحد
من الـتـفـشي الـسـريع لـلـعدوى).
وتـوفـي مـا بـ  80ألــفًـا و180
ألـف عـــــامـل صـــــحي بــــــســـــبب
كــورونـا مـا بـ كــانـون الـثـاني
 2020وأيـار من الـعـام اجلاري
وفقـا لتـقديرات مـنظـمة الـصحة
نظمة إنه يـة.وقال تقريـر ا العا
من أصل  135مـــلـــيــــون عـــامل
صحي في العالم "توفي ما ب
 80ألــــــفًــــــا و 180ألـف عــــــامل
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اتخذت وزارة الصحة مجموعة
إجـــراءات حتــــســـبـــا النـــتـــقـــال
الــساللـة اجلـديــدة الـتي ظـهـرت
في روسيا مـؤخرا الى العراق 
ـنظـمة فـيمـا كـشفت احـصـائيـة 
ـيـة عن وفاة نـحو الـصحـة الـعا
 180الـف عـــــامـل فـي مــــــجـــــال
ضاعفات الصحة جراء تأثره 
كورونـا.وقال مديـر عام الـصحة
الـعــامــة بــالـوزارة ريــاض عــبـد
األمـــيــــر في تـــصــــريح امس إن
(وزارة اتــــخــــذت مــــجــــمــــوعــــة
اجراءات بضمـنها التواصل مع
ــيـة بــعـد إعالن اجلــهــات الـعــا
روسيا عن وجـود ساللة جديدة
حــــيث وجــــهــــنـــا مـن كـــورونــــا
ـواطــنــ عـلى بــضــرورة حث ا
زيـادة مـتـلقـي اللـقـاح الـذي يـعد
ــواجــهـــة خــطــر اضــفل سـالح 
مشيرا اجلائحـة ومتحـوراتها) 
الى ان (جـــــمــــيـع الـــــعــــلـــــمــــاء
اليـــتــنــبــؤون بــنـــهــايــة قــريــبــة
لــكــورونــا وأن الــتــحــورات قـد
دى كن الـتكـهن  وال تسـتمـر 
شــــراســـة أو ضـــعف الـــسالالت
تحورة) مضيفا (حتى اآلن ال ا
تتـوفر مـعلـومات كـافيـة عن تلك
الـــساللــة) مــســـتــبـــعـــدا (مــنح
اجلــرعـة الــثـالــثـة مـن مـضـادات
كــــورونــــا في الـــــوقت الــــراهن
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اثـــــار قــــــرار مـــــجــــــلس الـــــوزراء
تخصيص اراضي سكنية للقضاة
ــســاحـة  600مــتـرا  والـوزراء 
موجـة سخط كـبيـرة ب االوساط
الـشـعــبـيـة  داعـ احلكـومـة الى
الكـشف عن مـصيـر مـشروع داري
الذي قـدمت عـلـيه شرائح الـفـقراء
والـشــهــداء. وقـالــوا في تــصـريح
امس ان (قرار اجمللس تـخصيص
قـطع اراضي لـلـوزراء في حـكـومة
منتهية واليـتها وللقضاة  اجراء
غـيـر مــنـصف  في ظل اسـتــمـرار
واطن البسيط وظـف وا معاناة ا
من ازمــة الــســكن اخلــانــقـة الــتي
اصـبح حــلـهـا شــبح مـســتـحـيل)
داع احلـكـومـة الى (الـكشف عن
قـدم الى مشروع داري اسماء ا
ـاضـية  ـدة ا الـذي اطـلق خالل ا
واالســراع بـتــوزيع االراضـي بـ

مستحقيها قـبل تغيير احلكومة).
وطــلــعت (الــزمـــان) عــلى وثــيــقــة
حتـــمل تـــوقـــيع نـــائب امـــ عــام
مجـلس الـوزراء فرهـاد نـهمـة الله
حـس  جـاء فــيــهــا ان (اجملـلس
قـــرر في جـــلـــســـته االعـــتـــيـــاديــة
اضية  تخصيص قطع اراضي ا
في بـغــداد واحملــافـظــات لــرئـيس
واعضاء مـجلس القـضاء االعلى 
ورئـيس ونــائب رئــيس واعــضـاء
احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة الـــعـــلـــيـــا
ــسـتــمــرين بــاخلــدمـة  عـلى اال ا
تــزيـد مــســاحــتــهـا عن  600مــتـر

مربع) واضافت انه (تـقـرر ايـضا
تخـصيص قـطع ارضي في بـغداد
ن هم بـدرجة وزيـر عـلى اال تـزيد
مـسـاحـتـهـا عن  600مـتـر مـربع 
ووفق الــــــضـــــوابط واالجـــــراءات
احملـددة في قـرار اجملـلس رقم 54
عدل) واشارت الى لعام  2009ا
ان (التـخصـيص يكـون باسـتثـناء
مـــــســــقـط الـــــرأس والــــتـــــعـــــهــــد
الشخصي) وشددت الوثيقة على
(الـزام وزارة االعـمـار والــبـلـديـات
واالشغال العامة  وامانة بغداد 
توفيـر االراضي السـكنـية تـمكـينا
ـوجب ـؤلــفــة  لـعــمل الــلـجــنــة ا
االمر الـديواني  75للـعام اجلاري
ـذكـورة  عـلى ان تـنـفـذ الـلـجـنـة ا
اعـمــالــهـا بــتــخـصــيص االراضي
الـسـكـنـيـة مع االجـراءات االداريـة
كافـة بالـتـنسـيق بيـنـها واجلـهات
ذات الـــــعالقـــــة). ولـم يـــــتـــــسن لـ
(الزمـان) احلصـول عـلى رد برغم
االتــــصـــال بــــعــــدد من اجلــــهـــات
ــعـنــيــة وردت األمــانـة الــعــامـة ا
ـالية للمـجلس عـلى كتاب وزارة ا
بــشــان الــغـــ والــقــرار اجملــحف
ـوظـفـ في الـذي يـحـصل بـحق ا
وزارات ومؤسسات الـدولة في ما
يخص الوصف الوظيفي.وطالبت
ـالــيـة بـتـنــفـيـذ قـرارهـا االمـانـة (ا
بإلغـاء الوصف الـوظيـفي وترفيع
ــوظــفــ الــذيـن ال يــتــحــمــلــون ا
أخطـاء دوائرهم). وكـانت الوزارة
الية قـد خاطبت األمانـة العامة ا
بـشــأن إلـغــاء الــوصف الـوظــيـفي

ج".وبحسب خطـاب فأن (الطلب ا
ــــوظـــفــــ في يــــخص تــــرفــــيع ا
وزارات ومؤسـسات الـدولـة الذين
تــضـرروا مـن مـســألــة تــرفــيـعــهم
بــرغم مــرور ســـنــوات عــدة عــلى
اسـتـحــقـاق تـرفـيــعـهم اال انـهم لم
يــتم تــرفـيــعــهم بــحــجــة الـوصف
الــوظــيــفي) واضــاف ان (هــنــاك
موظـف قـد حـصلـوا على شـهادة
أعلى ضـمن اخـتصـاص ومن غـير
اخـتــصـاص أثــنـاء اخلـدمــة الـتي
وافقة تتالئم مع طبيـعة عمـله و
الدائرة وقد جرى اعـتماد شهادته
األعــلى احلــاصـل عــلــيــهــا أثــنــاء
اخلـدمـة ومـنـهم قــد تـدرج عـلـيـهـا
اكـثــر من عــنــوان واحــتـسـب لـهم
لــكـنــهم مــخــصـصــات الــشــهــادة 
صـدمـوا عنـدمـا رفـضت جلـان في
دوائــرهم الـــتــرفــيـع الى الــدرجــة
الـــثــالـــثـــة بــحـــجـــة ان حتـــتــسب
شـهادتـه وعنـوانـه الوظـيـفي وفق

القانون  103للعام اجلاري). 
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رجعية استبعد خبـراء تدخل ا
الـديـنـيـة الـعـلـيـا بـالـنجف  في
مـــفـــاوضــات اخـــتـــيـــار رئــيس
ـصادقة ـقبلـة قبل ا احلكـومة ا
عـــلى نــــتـــائج االنــــتـــخـــابـــات.
ويــــشــــغـل الــــشـــــارع عــــدد من
التـرشيحـات لرئاسـة احلكومة
في ظـل اســـتــمـــرار الـــتـــجــاذب
الـسـياسي عـلى تـشكـيل الـكتـلة
االكــبــر الــتي يــرجح ان تــكــون
خـشـية مـشـابـهـة لـسـابـقـاتـها  
الـوصول الى انـسـداد سـياسي
قـد يجـر الـبالد للـفـوضى. وقال
خــــبــــراء لـ (الـــزمــــان) امس ان
(استـمرار الـتجـاذب بشـأن الية
اخـــتــيـــار شـــخـــصـــيــة رئـــيس
ـقبل  قد يـفضي الى الوزراء ا
الــــتـــــوصـل الى تـــــوافق عـــــلى
اخـتـيار مـرشح تـسويـة يـحظى
بـــقـــبـــول ســــيـــاسي واجـــمـــاع
وطــــــــــني) واشــــــــــاروا الى ان
ـرجـعـيـة تنـأى بـنـفـسـهـا عن (ا
ــفــاوضــات  الــتــدخـل بــهــذه ا
ولـــكــنـــهــا ان ارادت الـــتــدخل 
والسـيمـا اذا رأت تـوجه االمور
نــحــو االنـــســداد الــســيــاسي 
ستـقوم بارسـال توجيـهات عبر
ـــثـــلـــهـــا لـــلـــقــوى  من اجل
تسهـيل اختيار وتـكليف رئيس
احلكـومة اجلـديدة). ودعـا امام
وخــطـيب جـمـعـة الـنـجف صـدر
الدين القباجني الرئاسات الى
ــــعــــاجلــــة االزمـــة اجــــتــــمـــاع 
االنـتــخـابـيــة. وقـال الــقـبـاجني
خالل اخلطبة (ندعو الرئاسات
ــعــاجلــة الى اجــتــمــاع طــار 
االزمـة االنـتـخـابـية) مـؤكدا ان
تظاهرين ينتظرون (الشعب وا
الــنـتـائج الـصـادقـة واحلـيـاديـة
سـتقـلة ـفوضـية الـعـليـا ا من ا
لـالنـــــتـــــخـــــابــــات) وتـــــابع ان
(الــتـجــربـة االنــتـخــابـيــة كـانت
نـــاجــحـــة رغم مـــا شــابـــهــا من
ـفـوضـيـة  اخـطـاء). واوصت ا
برد  147طـعنـاً خـاصاً بـنـتائج
االقتـراع وقبول  7منهـا مدعمة
بــاألدلـة.وذكــرت في بـيــان انـهـا
(بـــاشــــرت دراســــة الـــطــــعـــون
ـقدمـة إليـهـا و تدقـيقـها من ا

ــعــني حــيث  قــبل الــقــسم ا
عـرض ١٨١ طـعنـاً عـلى مـجلس
ـفـوضـ  وبـعــد اســتــكــمـال ا
اإلجـراءات الـتـحقـيـقـيـة الالزمة
في ضـــوء األدلــة والــتـــوصــيــة
ـرفــوعـة أوصى اجملـلس بـرد ا
١٧٤ طعنا وقبول ٧ منها كانت
مـــدعــــمه بــــاالدلـــة في بــــغـــداد
والـبــصــرة واربـيـل ونـيــنـوى)
ولــفت الى انه (عــلى ضـوء ذلك
ـطـعون سـيـتم فـتح احملطـات ا
ــوجـب تــلـك الــطـــعــون بـــهـــا 
ووفــقــا لــلــمـادة ٣٨ مـن قــانـون
االنــتــخــابــات وفــرز األصـوات
ثلي وعدها يدوياً وبـحضور 
ـتــنـافــسـ ونـفى ـرشــحـ ا ا
مـصــدران  عـقــد اجـتــمـاع بـ
رجع الـقوى الـسـياسـيـة جنل ا
الـــــــــديـــــــــني األعـــــــــلـى عـــــــــلي
ـنـاقـشـة اخـتـيار السـيـسـتـاني 
رئيس احلـكومـة اجلديـدة.وقال
أحدهـمـا في الـنجف مـصـدران 
مـقـرب من مـكتـب السـيـسـتاني
وآخـــــر قـــــيـــــادي فـي الـــــقــــوى
الــسـيــاســيــة إن (احلــديث عن
هـكــذا اجـتــمـاع فــيه ضـرب من
اخلـيـال) مـؤكـدين انه (ال دخل
للمـرجع األعلى باخـتيار رئيس
احلـكـومة). وكـان مـصـدر اخر 
ـقـرر ان يـعـقـد قـد اكــد انه من ا

االجتماع بهـدف اخلروج بكتلة
واحـــــدة جتــــــمـع كل الــــــقـــــوى
صدر أنه السياسية. واضاف ا
ــــــــمــــــــكن ان يــــــــخـــــــرج (من ا
اجملــتـــمــعــون بـــتــوافق واحــد
حــتى وان كـان الـبــقـاء عـلى مـا
هو عليه في كتلت منفصلت

لـكن سـيـكون هـنـاك اتـفـاق على
ثـوابـت مـحـددة بـاالضـافـة الى
حـسم قـضـيـة رئـاسـة الـوزراء)
ـرجح االتفاق واشار الى انه (ا
عـلى ان منـصب رئـاسة مـجلس
الــوزراء لن يـــخـــرج من االطــار
الـتـنـسـيـقي) مـؤكـدا ان (هـنـاك
عــدداً من اسـمـاء الـشـخـصـيـات
ـنصب ـطروحـة لـشغل هـذا ا ا
ـــالـــكي واســـعـــد وهم نــــوري ا
الــعـــيــدانـي و مــحـــمــد شـــيــاع
الــسـوادني و عــدنـان الـزرفي و
حسن الـكعـبي و جـعفـر الصدر
ونـصـار الربـيـعي و ومـصـطفى
الــكــاظـمـي). لــكن الــقـيــادي في
حتـالف عـزم مشـعـان اجلـبوري
قد كشف عن عـرض القوى على
رئـيس مـجـلس الـقـضـاء االعلى
فـــائق زيـــدان  تــــولي رئـــاســـة
الـــوزراء.وقــــال اجلــــبـــوري في
تغريـدة على تويتـر ان (محضر
تــضــيــيف زيــدان في اجــتــمـاع
االطــــار الـــــتــــنــــســــيــــقي جــــاء

لالســتــفــســار مــنه عـن قــضــيـة
قــضــائـيــة مــهــمــة ومـوقــفه من
تـولي مـنـصب رئـيس الـوزراء)
واضاف ان (زيـدان  اكـد حرفـيا
اذا اتفقتـم مستقبـال بعد نتائج
االنــتــخـــابــات عـــلى تــكـــلــيــفي
فاقول نـصب رئيس الـوزراء 
لــكـم شـــكــرا عـــلى ثـــقـــتـــكم بي
ولـكنـني ارفض هـذا التـكـليف).
ورأى عضـو حتالف الفـتح عبد
األمـير تـعيـبان ان أيـادٍ خبـيثة
تالعـبـت بـنــتـائج االنــتـخــابـات
وأوصـــــلت األمـــــور لـــــلـــــوضع
احلـــالـي.وقـــال تــــعـــيــــبـــان في
تــــــصــــــريح امـس ان (اإلربـــــاك
واخلــــــــــــــلـل احلـــــــــــــــاصـل فـي
االنتـخابات تتـحمل مسـؤوليته
فوضـية التي تنـاقض نفسها ا
بــإعالن الـنـتــائج وردهـا ألغـلب
الطعون ما يزيد الشكوك بشان
ادائـها) وأضـاف انه (ال يـوجد
مــــســـتــــقل في االنــــتـــخــــابـــات
ــؤامــرة تــبــنـــتــهــا امــريــكــا وا
فوضية) وبريطانـيا ونفذتهـا ا
عــلى حــد تــعــبــيــره. وتــابع ان
(الــــشـــــارع مــــحـــــتـــــقن وان لم
ــطـالب ـفــوضــيــة  تــســتـجـب ا
ـتـظـاهرين سـيـحـدث تصـعـيد ا
ـطــالب بـالــعـد حـتى حتــقــيق ا

والفرز اليدوي).
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وانـقــطـعت الـكــهـربــاء عن ربع مـلــيـون مـنــزل فـرنـسي 
وتوقـفت القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس بعد
هـبـوب ريـاح عـاتـيـة اجـتـاحت أجـزاء من شـمـال فـرنـسا
وهـولـنـدا وبـلـجـيـكا.وأفـادت مـصـادر مـحـلـيـة أن (أربـعة
أشـخـاص أصـيـبـوا فـي بـاريـنـدريـخت الـهـولـنـديـة عـلى
الــطـرف اجلــنـوبـي من روتـردام حــيث أطـاحت الــريـاح
ـباني واقـتـلعت األشـجار العـاتـية بـالبالط مـن أسطح ا

في حي سكني). 
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل  ان يـكـون طـقس الـيـوم الـسـبت
صـحوا وال تـغيـر بـدرجات احلـرارة. وقـالت الهـيـئة في
بـيــان تـلــقـتـه (الـزمــان) امس ان (طـقس الــيـوم الــسـبت
ناطق كافة صـحوا مع بعض الغيوم  وال سيـكون في ا
تـغـيـر بـدرجـات احلـرارة  حـيث سـتـكــون الـعـظـمى في

بغداد  33درجة مئوية). 

والسيما أن نسبة متلقي اللقاح
ـئـة من الـفـئة ال تـتـجاوز  22بـا
ـــســـتـــهـــدفـــة وال بـــد من رفع ا
عـنـدها ـئـة  الـنـسـبة الى  60بـا
ــنح اجلــرعــة يــتم الــتــفــكــيــر 
الـثـالـثـة لـلـفـئـات ذات اخلـطورة
العالية). وسجلت الوزارة امس
 1846 اصــابــة وشــفـاء 2669
حـالـة وبواقع  26وفـاة جـديدة.
ـــــــوقف الـــــــوبـــــــائي واوضـح ا
الــيـومي  الــذي اطــلــعت عــلــيه
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس ان (عــــــــدد
الـفــحـوصــات اخملـتــبـريــة الـتي
اجرتهـا الوزارة لعـينات مـشتبه
اصابتها بالفايروس بلغت اكثر
من  23الـــفـــا  حـــيث  رصـــد
 1846اصـــابـــة بــــكـــورونـــا في

رياض عبد األمير 

عيني  اياد ا
ــيـاه.ويـشـيـر ارتـفــاع مـسـتـوى ا
تـــقـــريــــر الـــبـــنــــتـــاغـــون إلى أن
ـتـحـدة تـمـلك قـواعد (الـواليـات ا
مــــهــــمـــة في جــــزيــــرة غـــوام في
أرخـبـيل جـزر مـارشال وفـي جزر

باالوس).
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ـــنـــاصب اإلداريـــة في جـــنـــدري فـي ا
حـلــبـجــة. وتـتـبــاهى حـلــبـجــة أيـضـاً
بـكــونـهــا أول مـنــطـقــة في كــردسـتـان
تـتـعـ فـيـهـا امـرأة رئـيـسـة جلـامـعة:
مــهــابـاد كــامل عــبــدالــله الــتي تــقـول
األحزاب اإلسالمية كانت أول من بادر
الى تــهــنــئـتـي.وتـروي أنـه في مــطـلع
الـقـرن الـعـشــرين كـانت عـديـلـة خـا
الـشهـيـرة قـائـمـقام حـلـبـجـة.في إقـليم
ـئة مـن الـنسـاء في كـردسـتان  14 بـا

سن الــعــمـل يــعــمــلن بــالــفــعل ثالثــة
أربـاعــهن في الـقــطـاع الــعـام وفق مـا
ـتـحدة يـفـيـد تـقـريـر لـصـنـدوق األ ا
لـلسـكـان. ويـضيـف التـقـريـر التـقـالـيد
االجـتـمـاعـيـة حتـصـر الـنـسـاء في دور
األم وتـقف عـوائق عـدة أمـام انـخراط
نـــســاء كـــردســتـــان في الـــعــمـل مــثل
ســاعــات الــعــمـل الــطــويــلــة الــتي قــد
ترغمهـن على البقـاء لساعـات متأخرة
نزل أو الوظائف التي عليهن خارج ا

الـسيـاسـة ح كـانت طـالـبـةً جامـعـية
تـــوزع مــنـــاشــيـــر ضــد نـــظــام صــدام
. وتـتـذكّـر عنـدمـا جـاء ذات يوم حسـ
رجل من أجل إجراءات إدارية مشكوك
ّـا بـقـانـونــيـتـهـا واسـتــشـاط غـضـبـاً 
رفـضت الـتوقـيع عـلى أوراقـه. وتروي
اعتـقدت حـينـها أنه سـيخرج مـسدسه
ويــطــلق الــنـــار. وقف وقــال لي لــو لم
تـكوني امـرأة لـكـنت فـعـلتـهـا. وتـقول
فـــــرج أن حـــــزب االحتـــــاد الـــــوطـــــني
الكردستاني أحد احلزب الرئيسي
في اإلقــلـيم يــدفع في اجتــاه حتــقـيق
ـسـاواة في حـلـبجـة عـلى الـرغم من ا
أن بــــعض الــــســــكــــان يــــرون في ذلك
إجــراءات شـــكــلـــيــة فــقـط تــهــدف إلى
إخـفــاء إخـفــاقـات الــسـلــطـة احملــلـيـة.
ولـيس حلــزب االحتـاد الـوطــني نـفـوذ
كبـيـر في أربيل عـاصـمة اإلقـلـيم لكن
ــان يـــعــود الـــيه مـــنــصـب رئــيس بـــر
كردستان. وتتـواله حالياً ريواز فائق
وهي امــرأة عــضــو في إدارة احلــزب.
وتــــــؤكــــــد فـــــرج أن احلــــــزب مــــــؤمن
رأة على كافة ساواة ب الرجل وا با
ــســؤولـة الــتي الــصــعــد. وتــضــيف ا
تتولى مـنصبـها منـذ العام   2016وقد
ارتـدت ثوبـاً تـقـلـيـدياً مـطـرزاً بـخـيوط
ذهـبـيـة أتـاح لــنـا ذلك حتـقـيق تـوازن
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فـــــــيــــــــهــــــــا الـــــــعــــــــمل إلـى جــــــــانب
رجال.وانتخبت أكثر من  90 امرأة في
ـان في االنـتـخـابـات التـشـريـعـية الـبر
العراقـية الـتي أجريت في الـعاشر من
تـشـريـن األول وفق نـتـائج أولــيـة مـا
يـفـوق النـسـبـة أو الـكـوتـا اخملـصـصة
لــهن وهي  83 نــائـــبـــة من أصل 329.
وفـيــمـا يــسـعـى إقـلــيم كـردســتـان الى
عـكس صـورة االسـتــقـرار والـتـسـامح
يـنـدّد نـاشـطـون في مـجـال الـدفـاع عن

{ حـلـبـجـة-(أ ف ب)  –كـادت رئـيـسـة
بـلـديـة حـلـبـجـة كـويـسـتـان فـرج تـفـقد
حياتها بطلقة نارية لكن كونها امرأة
ـساواة أنقـذهـا. في بـلد ال تـزال فـيه ا
بــ اجلــنــســ حــلــمــاً بــعــيــداً وفي
مدينـتها الـواقعـة في إقليم كـردستان
حتتل الـنسـاء مراكـز عدة في الـسلـطة
احملــلــيــة.وتــتــولى عــشــرات الــنــســاء
منـاصب مهـمـة في اإلدارة احمللـية في
حــلــبــجــة الــواقــعــة في شــمــال شــرق
العـراق ويبـلغ عدد سـكانـها  115ألفا
من رئيسـة بلديـة إلى رئيسـة جامعة
ومديرة قسم بـيطري ومتـحدثة باسم
مديريـة الصحـة وغيـرها ويعـتبر ذلك
اسـتثـنـاء في كـردسـتـان الـعـراق حيث
تـهـمـ عـلى الــسـلـطـة والـشـأن الـعـام
مجـمـوعة سـياسـيـ رجال والـعشـائر
الـتي يـنــتـمـون الـيـهـا بــيـنـمـا تـعـاني
الـنـسـاء من الـتـمـيـيـز ومن الـتـضـيـيق
على خـلـفيـة قيم مـحافـظـة في مجـتمع

ذكوري.
WDK « Vð«d

وتقول فرج البـالغة من العمر  55عاماً
بـالـنــسـبـة لــنـا كـنـســاء الـصـعـود في
مــراتب الــســلــطــة ثــمــنه الــكــثـيــر من
التضحيات. وعـملت فرج نائبة رئيس
ـدة  15عــامـاً بــعــدمــا دخـلت بـلــديــة 
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شروع ضخم باشرة  كشف وزير النفط احسان عبد اجلبار اسماعيل عن  قرب ا
حلـفر نـحو  96 بـئرا نـفطـيا فـي حقل غـرب القـرنة  مـشيـرا الى نيـة احلـكومـة تثـبيت

قبل بنحو  60 دوالرا. سعر اخلام في موازنة العام ا
وقـــال خالل ورشــة عـــقــدهــا بـــفــنــدق
ـركـزية الـرشـيـد امس إن (احلـكـومـة ا
ستثبت سعر بـرميل النفط في موازنة
ــقــبل بــ  55الى  60دوالراً الــعـــام ا
وهذا  سيسـاعد على حدوث تـغييرات
وحتـــسن كـــبــيـــر في اداء االقــتـــصــاد
ــالي في الــوطــني وجتــاوز الــعـجــز ا
ــوازنـة) مــرجــحــا ان (يــبــلغ ســعــر ا
برمـيل النـفط اخلام مـئة دوالر بـالربع
مـــتــــاثـــرا ــــقـــبـل  االول من الــــعـــام ا
بــانــخـفــاض اخلــزين الــسـتــراتــيـجي
ي وتعـافي االقتـصاد االمريـكي والعـا
ي مـن تداعيـات كورونا) وكشف العا
اســـمــــاعـــيل عـن (قـــرب بــــدء شـــركـــة
شـروع عمـليـات حفر 96 شلـمبـنجـر 
بـــئــر نــفــطي في حـــقل غــرب الــقــرنــة
الـذي يـعـد االكـبـر من نـوعـة في واحـد

تاريخ البالد).
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ـشـروع سـيضـيف 80 ولـفت الى ان (ا
الف بـرمـيل يـومـيـاً بـعـد اجنـازه عـلى
اجـمـالـي انـتـاج شـركـة نــفط الـبـصـرة
التابعة لشركة النفط الوطنية) وتابع
ـنــفـذة لـصـالح ان (شـلــمـبـنــجـر هي ا
شـغل الرئيس شركة اكـسون مـوبيل ا
حلقل غرب القرنة واحـد باستخدامها
الـتــكـنـلـوجــيـا احلـديـثـة فـي عـمـلـيـات
ــا ســيــســاعــد احلــفــر في احلــقل  
جمـيع االطـراف في الـوزارة وشـركات
الـتـراخــيص عـلى تـقـلــيل كـلف انـتـاج
البرميل الـواحد وحتس االنـتاجية)
مـعـربـا عن تـفـاؤله بـ(تـطـور كـبـيـر في

ــعـــنـــيـــة حـــيث يـــتم اســـتـــعــراض ا
نتجة ليتم ية والـدول ا االسواق العا
حتــديـــد ذلك) وتــابع أن (اوبك بالس
تـراقب السـوق الـنـفـطيـة وبـالـتالي ال
تـســتـطـيع اي دولـة مـنــتـجـة االنـفـراد
بقـرار خارج االتـفـاقيـة الذي قـد يؤدي
إلى انخـفـاض أسعـار الـنفط) مـشددا
عـلى (االلــتـزام بـهـذا االتــفـاق الـوقـتي
الـذي فــرضـته الــظـروف والـتــحـديـات

والـذي سوف تـنـتـفي احلـاجـة له متى
ما انتفت الظروف). 
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وتراجعت أسعار النفط بعد أن كثفت
احلـكـومـة الــصـيـنـيـة جـهـودهـا لـكـبح
االرتـفاع الـقـياسي فـي أسعـار الـفحم
ــنــاجم بــكــامل طــاقــتــهـا وتــشــغــيل ا
لـــتـــخـــفـــيـف أزمـــة نـــقص الـــطـــاقـــة.
وانـخـفـضت أســعـار الـفـحم الـصـيـني

وغـــــيــــره مـن الــــســـــلـع األولــــيـــــة في
ــا أدى بـدوره ـبــكـرة  الــتـعــامالت ا
إلـى انــخــفــاض أســعـــار الــنــفط بــعــد
ارتــــفـــــاع طــــفـــــيـف في وقت ســـــابق.
وتراجـعت العـقود اآلجـلة خلـام برنت"
ــئـة إلى  84.44 دوالر بـنــسـبـة  0.8 بـا
لـلـبـرمـيـل مـتـخـلـيـة عن ارتـفـاعـهـا 75
سـنتـا في اجلـلسـة الـسابـقـة لكـنـها ال
تـــزال قــرب أعــلـى مــســتــويـــاتــهــا في

الـصــنـاعـة الـنــفـطـيـة والســيـمـا انـهـا
دخــلت في مـرحــلـة ايــجـابــيـة جــديـدة
تــتـنـافس مـع شـركـات انــتـاج الــطـاقـة
البـديلـة الـشمـسيـة ووقود الـنتـروج
االخضر واالزرق) مبـيـنا ان (شـركات
عمالقة انفقت مليارات الدوالرات على
عدات انشاء البنى التحتية لتصنيع ا
واالجـــهــزة احلــديـــثــة والــبـــطــاريــات
واد االخرى التي تدخل في صناعة وا
الـطــاقـة الـبــديـلـة). بـدوره  قـال نـائب
رئـيس شـلـمـبـنـجـر سـعـد الضـامن ان
(االستعدادات جاريـة النطالق عمليات
احلـفر في اكـبـر مـشروع اسـتـخراجي
والـــذي ســــيـــتــــنـــفــــذ وفـــقــــا الحـــدث
شروع التـكنولـوجيـة التي ستـعمل بـا
ـعلـومات وجتهـيـز ونصب مـنـظومـة ا
وقـواعد بـرمـجـيات ادارتـهـا في شـركة
نفط الـبصـرة). وحددت الـوزارة  آلية
الـتـسـعـيـرة الـشـهـريـة فـيـمـا اكدت أن
ــتــحــدث اتــفـــاق اوبك وقــتي. وقـــال ا
بــــاسـم الــــوزارة عـــــاصم جـــــهــــاد في
تصريح امس إن (زيادة سـعر البرميل
يـة الى اكـثر من 80 في األسواق الـعـا
دوالرا مـؤشــر جـيـد لــزيـادة االيـرادات
ــالـيــة اإلضــافـيــة خلـزيــنـة الــدولـة) ا
وأضــــاف أن (بــــعض وســــائل االعالم
تــتــداول مــعـلــومــات عن اســعــار خـام
البصـرة وال نعرف كيـف يتم نقل هذه
األسعـار االفتـراضية?) مشـيرا الى أن
(وضـع األســـــعـــــار يـــــكـــــون مـن خالل
اجتماعـات التسعـيرة الشهـرية ما ب
الوزيـر ومديـر شـركة سـومو والـدوائر

سـنوات عـدة. وال تـزال أسـواق الـنفط
بشـكل عام مـدعـومة عـلى خلـفيـة أزمة
ـيـة التي أدت إلى الـفحم والـغـاز العـا
الــتــحــول إلى الــديــزل وزيـت الــوقـود
لتـوليـد الـطاقـة. لكن الـسوق تـعرضت
لــضـغـوط بــسـبب بــيـانـات من مــعـهـد
الـبــتـرول األمــريـكي أظـهــرت ارتـفـاع
مخزونات اخلام األمريكية  3.3 مليون

برميل في األسبوع اجلاري. 

ارسات مثل ختان رأة بأن  حقوق ا
الــنــســـاء والــزواج الــقــســري ال تــزال
حـاضـرة فـيه فـضالً عن الـقـيـود الـتي

تفرضها التقاليد.
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وتشـدد غولـيسـتان أحـمد الـتي ترأس
جلنة حلقوق اإلنسان في حلبجة على
أنه ال يكفي أن تتولى النساء مناصب
ـزيد عـليـا بل يـجب أن يـكـون هـنـاك ا
من النساء في وظائف أدنى أيضاً.في
أزقـة سـوق حـلـبـجـة ال تـشـغل قـضـية
ـرأة الـسـكـان ـسـاواة بـ الـرجل وا ا
كثـيـراً بل األولـوية بـالـنـسبـة لـهم هو
غيـاب السلـطات احملـليـة.ويقـول تاجر
التـوابل وشيـار عبـد الكر الـبالغ من
الـعـمـر  45 عـامــاً لم تـطــرأ تـغــيـيـرات
ـــديــنــة خـالل فــتــرة مـــلــحــوظـــة في ا
واليـــتــــهـــا إن كـــان عـــلـى مـــســـتـــوى
اخلــدمـات الــعــامـة أو عــلى مــســتـوى
إطالق مــشــاريع جــديــدة.أمــا مُــجــدى
أحمـد فـتـقـول أعمل مـنـذ ست سـنوات
في هذا السـوق لم يقم أي أحد بـبناء
حــمـام عــام لــلـنــسـاء. وتــرحب أحــمـد
بوصـول نـسـاء إلى مـراكز مـسـؤولـية
لـكن بــحـذر قـائــلـة لـدي انــطـبـاع بـأن
أحــزابــهن تــســتــخــدمــهـن لــتــحــسـ

ساواة ليس إلّا. صورتها في مجال ا رئيسة بلدية حلبجة في كردستان العراق كويستان فرج 
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تـف عجـيب في صنع مـكونـات الشعـوب وجتزأتـها وزرع الفـ ب أبـناءها 
عـلى أُسسٍ باطلـة ال معنى لـها سوى إنـهاك تلك الـشعوب وتـدميرها وبـالتالي
كونات صائرهـا وثرواتها من قبل أصحاب لعبة ا الـسيطرة عليها والتحكم 

  فـفي بعض االقطار إعتمدوا االديـان والطوائف واألعراق وفي اقطار أخرى
ـناطق واالقاليم وكـانت مسرحية االحـزاب واحلركات من نصيب نـفذوا لعبة ا
بــلــدان غـيــرهـا فــلــكل جـزء مـن أجـزاء الــوطن الـعــربي مــايـنــاســبه من انـواع
فـروض ان تكـون من مـقومـات جـمال الـبلـد الـذي يتـكون ـكونـات الـتي من ا ا
مـنـها   ولـكـنـهـا لالسف صـارت مـدخالً  واسـعـا الولـئك الـطامـعـ بـبـلـدانـنا
حـيث خـلفت أالعـيـبـهم انهـارا من الـدمـار ودمـارا شامال لـكل الـبـنى التـحـتـية
ـكونات وانـهيار تـام لالقتصـاد واخلدمـات في كل الدول التي شـملـتها لـعبة ا

خالل العقدين  االخيرين.
ــكـون  واألغـرب عــلى اإلطالق  مــايـحــدث االن في الــسـودان حــيث مـهــزلـة ا
كون العسكري أليسوا من دني ترى من أين جاء أبناء ا كون ا العسكري وا
ريخ? وهل دني وظـهور رجاله ? أم جـاءوا من كوكب ا أرحـام نساء الـشعب ا
خـتـلف صـنـوف  الـعـسـكر يـوجـد بلـد في الـعـالم لـيس فـيه قـوات عـسـكـريـة 
? وهـا هي السـودان تتجه نـحو اجملـهول بـسبب تنـاحر  أبـناء الـرحم الواحد
ا أدى وسيـؤدي الى أحداث شرخا والـظهر الواحـد على السلـطة والتـسلط 
سـلـحـة   وقـد تأتـيـنـا قـريـبا لـعـبـة الـقـبائل كـبيـرا جـدا بـ الـشـعب وقواتـه ا

والعشائر  ومن يدري في أي قطر  ستكون ?.
ـكونـات وفتـنهـا وهي تعـلم جيـدا مَنْ يقف عـجبي لـشعـوب تهـرول وراء لعـبة ا
وراءهـا وماهي أهـدافهـا وما حـصل ويحـصل من تدمـير وخـسائـر في البـشر
كون أو والـثروات والبنى التحتـية بسببهـا وإنتهاك السيـادة بحجة دعم هذا ا
ـتصـارع الـدوليـ على أرض ذاك من قـبل محـركي اللـعبـة من اخلارج أو ا
غـير أرضـهم وبـأيدٍ غـيـر أيديـهم فال هم يـخسـرون بـشراً من أبـنـائهم  وال هم
خـاســرين حــجـر أو جــدار أو ثــروة أو أيـة بــنىً حتــتـيــة ألن تــقـاتــلــهم خـارج
كـونات كـونـات . ثم أال يتـسـاءل ابنـاء هـذه ا أراضـيهم وبـأيـدي شبـاب تـلك ا
والـتي هي فـي أغـلــبـهــا عــربـيــة عن ســبب حـدوث تــلك الــصـراعــات بــ تـلك
ـكونـات فقط فـي األرض  العـربيـة  دون غيـرها مع إن كل شـعوب األرض  ا
كـونات  مـا ال يربـطها أي رابـط سوى السـكن في بـلد واحد وهي فـيهـا من ا
تـعـيش بـسالم وأمـان في بـلـدانـهـا دون ان يـحـركـها او يـتـالعب بـها أحـد من
كـونات بـينـما لـدى مكـوناتـنا الـعربـية مـا ال يُعد وال يُـحصى من العـبي لعـبة ا
الـروابط كالنسب الواحد والعرق الواحد والدين الواحد واللغة الواحدة والدم
الـواحـد والـتـاريخ الـواحـد واحلـضـارة الـواحـدة إضـافة
الى رابـطة الـوطن الواحـد وحتى األقـليـات غيـر العـربية
ـتـآخـيـة مـع الـعـرب في نـفس األرض فـهي تـرتـبط مع ا
الـعــرب ومع بــعــضــهــا الــبــعض بــالــدين والــتــصــاهـر

شترك والوطن الواحد. والتاريخ ا
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يـصطـرع القوم تـوسالً بأسـاليب شـتى; بغـية الـوصول الى مـنصب يـشرفهم
ؤهـلة له; فـيَتـعَبـون ويُتـعِبون ـواصفـات ا من دون أن يـكلـفوا به او يـستـوفوا ا
ال والـوجاهة والـ... من يـتعلق بـهم األمر دافعـ تبعـات تشبث الـطامعـ با
أنـا سيـدة أتوقف عـند حـدود إحتـرام إنوثـتي عن سـرد آثامـهم التي يـتخـطون
بـإرتكـابهـا حدود إحـتـرام رجولـتهم.. يـسفـحـونهـا رخيـصـة في سبـيل النـفوذ
والـ... كل مـا يستحي من ذكـره احملترمون! حـتى وصلت الى قناعـة بتناقض
ـنصب مع عـزة النـفس ال يـجتـمعـان في رجل يوظف كل الـوسائل من أجل ا
كـرسي وراتب وسـكرتـيـرة وسـائق ومكـتب فـاره وتـملـق و... ثراء عـيش وفـقر

كرامة.
كل هــذه الـوفــورات من دون شــغل واضح وال ضــرورة تــلــزم بـإخــتــيــار هـذا
ـنـصب لم يسعَ إلـيه هـو الذي إسـتـقتل سـارياً الـشخص عن سـواه.. يـعني ا
في دجى الـليل يلـهث بتهافـت مه سافـحاً كرامـته نحو األعـلى; أهان نفسه
هـانته من اآلخـرين يهـينـهم إذالالً كأنه ـكانـة ثم يعـود لـيثـأر  كي يـرتقي في ا
... يـطـلـون على أنـفـسـهم شـرفـاً يتـجـرعـونه.. غـصة كـابـوس من تعب ال مـجـدٍ
ـظـاهر اخلـداعـة تلـهـيهم عن فـغصـة.. ال سـعادة لـهم مـنه في احلـقيـقـة لكن ا
كانة العالية إستعراضاً فقط حـقيقة األلم واإلحباط الذي يكابدونه; ليراؤوا با

وهي في جوهرها أحط من أدنى وظيفة.
ا ثمـة موظف مع إتـفاقـنا عـلى أن ال توجـد وظيـفة رفـيعـة وأخرى وضـيعـة إ
نــزيه وآخــر فـــاســد ومــوظف كـفء وآخــر فــاشل.. ومـــوظف فــرض إنــعــدام
ا يفوقه فتقمص ثوباً إلتاص في مـؤهالته على منصب بحاجة 
تـزريره الجئاً الى تقـر يبتر أجزاء مـهمة من الدائرة او
الـوزارة او سـواهـمـا حـتـى أصـبـحت الـدولـة الـعـراقـيـة
"وصـلة مـا تالئم وصلـة" ولم يبقَ حـجر عـلى حجرٍ; ألن
ـناصب تكر يصدر في فرمان ينعم به الباب العالي ا

على الرعية طشاشاً شتت العراق.

حــيث ظـلـت مـزكــزا مـهــمـا لــلـتــألـيف
والــتـصـنــيف والـتــحـقــيق فـضال الى
عـرض في رحاب هذه اهمـية اقامـة ا
ـــعــطـــاء) واكـــد عــلى دور ـــديـــنــة ا ا
احلـكومـة احملـلـية مـتـمـثلـة بـاحملافظ
وهو  يـتابع مع الـلجنـة التـحضـيرية
للمعـرض وقد جند مـوظفي احملافظة

عرض). لدعم ا
ومن الـلجـنـة التـحـضيـريـة اكد احـمد

ـعرض. ودعم ـشـاركـة في ا وتـنوع ا
احملــــافــــظــــة  لــــلــــمــــعــــرض) وكــــان
ـشــاركـون الــكـاتـب واالعالمي عـلي ا
كـتبة عبـاس التـميـمي  مديـر إدارة ا
ركزية جلامعة الكوفة ومدير اعالم ا
اجلــــامـــعـــة الـــســـابق الـــذي اكـــد ان
(الـنـجف مــديـنـة ثـقـافـة وفـكـر وادب.
وحتــدث الـتــمــيــمي عن دور الــنـجف
ـعرفي الثـقـافي والـفكـري واالدبي وا

ثقـافـية وادبـيـة وتاريـخيـة طـيلـة مدة
ـتد من  10 حتى 20 عـرض الـذي  ا
تــــشــــريـن االول اجلــــاري. وجتــــولت
عرض للحديث (الزمان) في أجنحة ا
عن  اهمية اقامة مـعارض للكتاب في
الـنـجف ومشـاكل دور الـنـشـر وغـياب
عارض التـنسـيق في توقـيت اقامـة ا
ـشـاركة ومـعلـومـات عن دور الـنشـر ا
ومدى اقبـال اجلمـهور لشـراء الكتب
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إنـطلـقت في مـحـافظـة الـنـجف وقائع
معرض الـنجف الـدولي للكـتاب الذي
ــاضي حتت افــتــتح يــوم االربــعــاء ا
شعار (النجف حضارة وكتاب) وسط
حــضــور جـمــاهــيــري كـبــيــر وبـدأت
ـــعــرض بــدورته االولى فــعـــالــيــات ا
عارض. ويتضمن فضال عن بأرض ا
عــرض وبــيع الــكـتـب عـقــد جــلــسـات
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اال على الكتب الـتي  تنال من الرموز
الـديـنــيـة والـكـتب االبــاحـيـة والـكـتب
التي تثير النعـرات الطائفية. محافظ
النجف قدم كـل الدعم للمـعرض.  كما
اوضح الـراضي وعن مـشـكـلـة تـقاطع
ــعـارض في الـعـراق تـوقــيت اقـامـة ا
قـــال أن (وزارة الــثــقـــافــة الــســـابــقــة
ــعـارض لـلــكـتـاب من حـددت اقــامـة ا
اختـصاص احتاد الـناشـرين حصرا.
ويــبــدو ان الــبــعض ال يــلــتــزم بــهـذا
الــشيء). وقــال هـادي مــهــدي صـالح
مـــــســــؤول اعالم فـي دائــــرة الــــوقف
الـسـني (فـي هـذا اجلـنـاح هـنـاك 400
عــنــوان لــكـــتب الــشــريـــعــة والــلــغــة
والتـاريخ. كمـا توجـد مجـلة الـبحوث
والـــدراســـات االسـالمـــيـــة ولــــديـــنـــا
ــة وكـتب اصـدارات اخــرى عن الــعـو
دراسات متنـوعة ونحن سـعداء بهذه

شاركة). ا
ـعـرض (ان تـكـون وتـمـنى جــمـهـور ا
الــثــقـــافــة هي الــتي تــقــود اجملــتــمع
وتكرس الـصورة اجلـماليـة في سائر
جـوانب احلــيـاة الـعـراقــيـة.ومـعـرض
الـنجف االشـرف لـلكـتـاب يتـجه نـحو
ــشـهــد الــثـقــافي الــعـراقي. تــعــزيـز ا
ويـــعــمل مـن اجل تــعـــمــيـق الــوحــدة

.( الوطنية ب جميع العراقي

الــــــــزكي صــــــــاحـب دار الــــــــعـــــــارف
للـمطـبوعات في لـبنـان (حضـور اكثر
ؤلـفات لكـتاب عراقـي وهـذا يعني ا
الـكـتـاب الـعـراقـيـ هم من يـجـعـلـون
ـــطــــابع تـــعـــمل. واضـــاف : الـــرأي ا
عرفة للجميع معربا عن لصاحبه وا
اسـفه ان يـقـام معـرض لـلـكـتـاب الذي
أقــــيم في مـــديـــنــــة أخـــرى في نـــفس
ـعـرض في الـوقت الـذي يــعـقـد هـذا ا
النـجف علـما اننـا كنـا قد حـددنا هذا
ــوعــد مــنــذ  2020 وتــأجل بــســبب ا
كورونـا وطـلبـنا من وزيـر الـثقـافة ان
يــتــدخـل لـتــأجــيـل مــعــرض الــكــتـاب
بالبـصرة ولم نـحقق مثل هـذا الطلب

مع االسف).
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وأكــد عـبــد الـوهــاب الــراضي رئـيس
احتــاد الـــنـــاشـــرين الـــعـــراقـــيــ ان
ــعـرض 6000 مـتــر مـربع (مـســاحـة ا
واشتركت  24 دولة عـربيـة ويحـتوي
ــــعــــرض عــــلى  250 الف عــــنــــوان ا
وبــحــضــور  200 دار نــشــر عــراقــيــة
وعـربـيـة واجـنـبـيـة. وهـنـاك جـلـسات
ونــدوات ثـقــافـيــة وادبـيــة خالل ايـام
عرض ـتر الواحد با عرض )كلفة ا ا
هـي االقل من اي مـــــعــــرض اخــــر 65
دوالر  واكد بعدم وجـود خطوط حمر
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شاءَ االلهُ بأن أطوفَكَ مُحرِماً
وجِوارَ قبرِكَ يسجدُ اإلحرامُ
مأزوم جئتُ هي الذنوبُ كبيرة
أنّى خَطَوتُ تخونُني األقدامُ
ظمأ يُقطّعُني وعندكَ أرتوي
بزاللِ عِشقكَ تشتفي األسقامُ
خجِالً أتيتُكَ من عَتي غوايتي
حتى تسَمَّر بالكالمِ كالمُ

للقاصدين يظلُّ بابُك مُشرعاً
ويطلُّ من شغفِ اإلله سالمُ
فهنا بنفحِكَ يُستجابُ دعاؤنا
وهنا بحصنِكَ تسقطُ اآلثامُ
أورامَ روحيَ قد أتيتُكَ حامالً

 يامَن بهِ تتبدّدُ األورامُ
تقتادُني األهواءُ كنتُ مُنوَّماً
وحلمتُ حتى شاخت األحالمُ
فشربتُ حُلوَ اخلاطئ ومُرَّهم
ووهَمتُ حتى مَلّني االيهامُ
ياسيدي عفواً فإني مذنب
وأرى ببابك يزدهي االكرامُ

ـولـدهِ الــعـظـيم يــامَن 
عَال السَّنا

فـانـشقَّ ايـوان
وجفَّ ظالمُ
الــــــرحــــــمــــــةُ
الـــــكـــــبـــــرى 

تكاملَ عِقدُها
وانهدَّ شرك ..ماتت األصنامُ
بهداكَ سُدنا العا وأورقت
تلك الربوع وأشرقَ االسالمُ
ياسيدَ الرُسُلِ العظيمِ بحلمهِ
أنت الهدى للمُخبت إمامُ

ُشتكى احلزنُ يقتلُني ..إليك ا
من أمَّةٍ حتدو بها األقزامُ

فتَطاولَ الشيطانُ ملء جراحِها
وتقاسمت ميراثَها األقوامُ

الشرُّ عاثَ  ,اخليرُ مرتبك بنا 
يحبو وكلُّ احلارس نيامُ
والفاسدون يُجدّدون شقاءَنا
حتى تناسلَ بالشقاءِ ضِرامُ
هم يسفحون ويشربون دماءَنا

يتناوبون وال هناكَ فطامُ
َ وأوغلوا قَضَموا رِهانَ البائس

في غيّهم وتنافروا وأقاموا
أوجاعُنا ياسيّدي أزلية

ويجِدُّ في أوجاعِنا اإليالمُ
إنّا مدائنُ لوعةٍ لَمّا تزل

حَمرا يُطوّحُ فوقها اإلجرامُ
وتقودُها نحو اخلرابِ عصابة
وتسوسُها مَرجانة وقَطامُ

ماذا أقولُ وفي العراق مصائب
لو بُحتُها جفّت هُنا األقالمُ
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تزامـناً مع إنـطالق العـام الدراسي
احلـالي ولــلـمـسـاهـمــة في تـطـويـر
ـــســـيــرة الـــتـــربـــويــة ونـــهــضـــة ا
والـتعلـيمـية في العـاصمـة  إفتتح
رئيس هيـئة إستثمـار بغداد حيدر
األنصاري صـباح الثـالثاء مشروع
مــــجــــمع مـــــدارس أحــــبــــاب الــــله
الـنمـوذجي  وذلك بـحضـور السـيد
حـسـ إسـماعـيـل الـصـدر  ومـدير
بلـديـة مـديـنـة الكـاظـمـيـة وعدد من
ــثـلي الــقـوة ــنـطــقـة و وجــهـاء ا
ـاســكـة لــهـا . في شـارع األمـنــيـة ا
ـديـنـة الكـاظـمـية _قرب ـدارس  ا

ساحة عبد احملسن الكاظمي  .
واكـد األنـصــاري وخالل إفـتــتـاحه
لــلـمــشــروع ان (الــهــيـئــة مــاضــيـة
ـدروسة نـحو بـخـطاهـا الثـابـتة وا
الـــتــطـــور والـــتـــنــمـــيـــة في كـــافــة
القـطـاعـات وفي مقـدمـتـها الـقـطاع
ا له من دور كبير ومهم التعليمي 
في تقـدم البلـدان وحتضرهـا . كما
ـشـروع واصـفـاً أيـاه بأنه أشـاد بـا
ـــوذجـــاً مـــشــــرفـــاً ومـــتـــمـــيـــزاً إ
ا للـمشاريع الـتعلـيميـة في البالد 
وفــره من تــصـمــيم حــضــاري ومـا
سـيـقـدمه لـلـطـلـبـة من نـظم حـديـثة
وتـقــنـيـات عـلـمــيـة وكـوادر كـفـوءة
سـيرة الـتعـليـميـة وتسـير تـخـدم ا

بها نحو األفضل) .
ــشــروع مــكـمـالً لـســلــســلـة يــعـد ا
ـشـاريـع الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة ا
اإلسـتـثمـاريـة في العـاصـمة بـغداد
وأبرزها في مدينـة الكاظمية حيث
يــتـسع اجملـمع اخلـاص بـالـدراسـة
اإلبتدائية الى  600  - 700  طالب
. وهـــــو يــــحــــتـــــوي عــــلـى كــــافــــة
الـــفـــعــالـــيـــات و اخلـــدمــات الـــتي
يـحـتاجـهـا الـطـالب ومـنـهـا قـاعات
كبيرة وساحات واسـعة وكافتيريا

وحــدائـق و مــخــتـــبــرات عــلـــمــيــة
حــديــثــة   كــمــا إعــتــمــدت إدارته
أفــضل طـرق الــتـعــلـيم واإليــضـاح
ــســـتــخــدمــة في دول ــتــطــورة ا ا

تقدم . العالم ا
ــشـروع مــجــاز من قـبل يــذكـر أن ا
هــيـئـة إســتـثــمـار بـغــداد ويـحـظى
ـؤمل بـرعـايتـهـا وإشـرافـهـا ومن ا
أن يـــقــــدم كـــافــــة أشـــكــــال الـــدعم
ـــؤســســـات الـــقـــطــاع واإلســـنـــاد 
الـتـربـوي والـتـعـلـيـمي احلـكـومـيـة
وأن يــصـــبح مــســـتــقــبـالً واجــهــة
حضارية مشرقـة وصرحاً معمارياً
مـتــمـيــزاً لـلــمـنــطـقــة . فـضـالً عـمـا
سـيــوفــره من عــدد كــبــيــر لــفـرص
ـــــعـــــاهــــد الــــعـــــمل خلـــــريـــــجي ا
واجلـــــامــــعـــــات وفي مـــــخــــتـــــلف

اإلختصاصات  .
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و اصــدرَ مـحـافظ الـنـجف األشـرف
السيـد لؤي اليـاسري  امراً ادارياً
يـتضـمن تـغـيـيـر اسم جلـنـة رعـاية
الــطـــفــولــة في الــنــجف األشــرف 
لـيصـبح مجـلس حمـاية الـطفـولة 
جـاء ذلـك حـسب الــطــلب الــرسـمي
قـدم من قبل الـباحث االجـتماعي ا

حيدر نصار رئيس اجمللس .
وقـال اليـاسري " ان هـذه التـسمـية
جاءت بـعد النـظر بالـطلب قانـونياً
 حــيث جـعـل لـنـا الــثـقــة الـكــامـلـة
بعمل مجلس حماية الطفولة الذي
ـثـلون يـضم أكـثر من  15عـضواً 
مــديــريــات و دوائـر حــكــومــيـة في
احملـافـظـة  الـتـي تـرتـبط ارتـبـاطـاً
مـــبــاشـــر ومــلـــمـــوســاً في رعـــايــة
دى الواسع الطفولة  وكذلك لها ا
في تـدبــيـر احلـمـايــة وتـعـالج اثـار
الـعـوامل الـسـلـبـيـة الـتي يـتـعرض
لــهـــا األطــفــال في مــحـــافــظـــــتــنــا

قدسة . ا

الـباحث اإلجـتمـاعي حيـدر نصار 
مبـينـاً " بأن هذه الـدراسة الشـاملة
تـــأتي في ســيــاق مـــشــروع عــمــلي
سـينـفـذه مـجـلس حـمايـة الـطـفـولة
ـقــبــلــة عـلى ارض خالل الــفــتــرة ا

الـواقع لـيـصـنع مـنـجـهـاً حـقـيـقـيـاً
ينسجم مع متطـلبات كفالة حقوق
الـطـفل  في ظل الـظـروف الـراهـنة
ر بـهـا العـراق  كمـا طالبَ الـتي 
الياسري " رئيس وأعضاء مجلس
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الـســاعـون الى الــتـكــامل الــروحي واألخالقي ال يــتـعــامـلــون بـســطـحــيـة مع
فـاهيم التي البُدَّ طهّرة  ألنـها نصـوص مألى با نـصوص الكتـاب والسنـة ا

ا نُريد ..!! أنّ تستوعب وفقاً للمراد منها وليس وفقا 
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ـعاني الـعظـيـمة الـكامـنة وراء والـسعـيد من أجـهـد نفـسه في الوصـول الى ا
السطور حيث يضمن بذلك الفوز في شوطه األول واألخير .

-3-
ثال : وعلى سبيل ا

لو قيل لك :
مَنْ هو السخيّ ?

لَسارَعْتَ الى القول وبال تردد :
انّه الـذي يبسـطُ يده باالنـفاق ويجـودُ على األقـرب كمـا ال يفـر من االنفاق

على غيرهم حَسَب مقتضيات األمور .
وأنت تقول هذا باعتبار السخاء مضاداً للبخل .

فـكـمـا أنّ الـبـخـيل هـو مَـنْ يُـمـسك يَـدَهُ عن االنـفـاق تـرى الـسـخيّ هـو الـذي
يبسطها وال يخشى من االنفاق ثقةً بالرب الكر الرزّاق الوهّاب .

-4-
ولـكنَّ هذا اجلواب ليس نـاماً اذا ما نـظرتَ الى ما جاء مِنْ حتـديد الضوابط

للسخيّ على لسان الرسول العظيم محمد (ص) .
لقد روي عنه (ص) أنه قال :

( السخيّ مَنْ كانَ بِمالِهِ متبرِعَاً وعَنْ مالِ غَيْرِه مُتَوَرِعا ) 
وقـد كان جـوابك مـشتـمالً على نـصف احلـقيـقة وغـاب عـنك النـصف اآلخر

منها .
إنّ هناك ركنيْن للسخاء :

ال الشخصي . األول : التبرع با
الثاني : التورع عن أموال اآلخرين .

نـفق ألمواله  –بـقصـد اصطـياد ـقتـضى هذا الـتحـديد الـعمـيق ال يكـون ا و
أموال اآلخرين  –سخيّا .
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ـالي في مـيـدان االنتـخـابـات النـيـابـية لـلـفوز انّ مـعظم مَـنْ يُبـالغ بـالـصرف ا

قتضى التحديد النبوي الشريف للسخي . قعد فيها ال يُعد سَخِيّاً 
اذا ?

ــال الــعــام  البـل يُــخــطط ويــســعى النـه ال يــتــورع عن االســتــحـــواذ عــلى ا
ان  ضاعف عن كل ما أنفقه وصرفه للوصول الى قبة البر للتعويض ا

وأين هذا من ذاك ?
-7-

ــلــكـون من ولـيـت األسـخــيــاء يـوظــفــون بـعـض مـا 
ثـرواتهـم في ميـدان الـتنـمـية واالعـمـار واستـحداث
كروب من شاريع النافعة لتحتضن العاطل وا ا
إخوانهم  –وقـد زادت أعدادهم وبلغت ذروتها  –في

نظم للثروة الوطنية العراقية . ظل النهب ا

اسطنبول
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واصل فرع الـشركـة العـامة لـتجارة
احلبـوب في واسط جتهـيز مطـحنة

تنبي احلكومية  ا
ــقـــررة من احلـــنـــطــة بــاحلـــصـــة ا
اخملصصة لدعم البطاقة التموينية
 وانــهت فــروع الــشــركــة في بــابل
ـــثـــنى و ذي قـــار  مـن جتـــهـــيــز وا
مـطـاحن مــحـافـظـاتــهـا بـاحلـصص
قررة من احلنطة لـلحصة الثامنة ا
بـالـكـامل  .وقـال مـديـر عـام الـشـركة
العامة لتجـارة احلبوب باسم نعيم

العكيلي  .
ان مالكــاتـنــا الـعــامـلــة في سـايــلـو
ـتــنـبي الــكـوت جــهـزت مــطــحـنــة ا

360  طن . احلكومية بكمية  783
واضـــاف الى ان عـــمــلـــيـــة مــداورة

احلــنــطــة مـــســتــمــرة   فـي مــعــمل
الـــســـايـــلـــو الغـــراض جتـــهــــــــيـــز

طاحن . ا
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وبــ ان ســايـلــو خــان بــني ســعـد
ــقــداد واصـل جتــهــيـــز مــطــحـــنه ا
ـئة الـثانـية احلكـومـيه سلـفة 50 با
من احلصة الثامنة بكمية 138.240

طن بواقع 5 سيارات.
واشار العكيلي  الى ان  فرع ديالى
طـحنـة احلكـوميـة باحلـنطة جـهز ا
احملـلـيـة احلـصـة الـثـامـنـة الـوجـبة
الثانـية بكـمية 278.300   طن بوقع
16 سيارة من احلنطة احملليه

ـــقــررة لــدعم مــفـــردات الــبــطــاقــة ا
التموينية . 

واستعرض (موقف سايلو الوائلية
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ـوانئ الـعـراق الى الـشـركـة الـعــامـة 
الـتـابـعـة لـلوزارة) ,واضـاف ان (هذه
وانئ مع السفن جـاءت بعد تـوقيع ا
شـركة تـويـوتـا الـيـابـانـيـة وتـعـاقدت
على أعمال بناء السفن مع كولومبيا
دوكــيـارد) ,مــشــيــرا الى ان (تــمـويل
ــــشــــروع جــــاء فـي إطــــار قـــروض ا
ــائـــيــة الـــرســمـــيــة ـــســاعـــدة اال ا
الــيـابــانــيــة من قــبل
الـوكــالـة الــيـابــانـيـة
لـــلـــتـــعــاون الـــدولي
جـــايــكــا) ,وتــابع ان
(نقل الـسفيـنت إلى
العـراق سيـكون على
مــ ســفـــيــنــة شــبه

الغاطسة).
 وشـــــاركـت مـــــوانئ
الــــعــــراق بـــجــــنـــاح
ـــعـــرض الـــعــــراق 

إكــســـبـــو دبي الــدولـي في اإلمــارات
,الذي افتتح أبوابه مطلع الشهر
ـــوانئ اجلـــاري.وقـــال مـــديـــر عــام ا
فـرحـان الـفـرطـوسي فـي بـيان تـلـقـته
(الــــزمـــــان) امس انـه (بــــنـــــاءً عــــلى
توجيهـات الوزير ناصـر حس بندر
قـدمة الـشـبلي واسـتجـابـة للـدعـوة ا
من وزارة الـتـجارة والـشـركة الـعـامة
لـلمـعارض الـعراقـية  شـارك وفد من
ي الـــشــــركـــة بـــهـــذا احملـــفـل الـــعـــا
ـية وبـحـضـور مئـات الـشـركات الـعـا
الـتي عـرضـت ابـتـكاراتـهـا فـي مـجال
العلوم والتكنولوجيا) ,ولفت الى ان
ـشارك بجـناح العراق وانئ ا (وفد ا
ـعـرض اكـسـبـو سـلط الـضـوء على
ية نشاطات الشركة والتقى وفود عا
ــعــرض وتــبـادل االراء مــشــاركــة بــا
مـعـهم فـي تـطـويـر الــبـنـاء والـفـرص

االستثمارية الواعدة). 
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     عــلى ذكـر وادي حــسّـان تــشـكل
في محـافظـة اب فـريق لكـرة القدم
بــاسم فــريق حــسّــان الــذي اصــبح
بـارزا عـلى مــسـتـوى اجلــمـهـوريـة
وكان يـنافسه في عـدن فريق التالل
ــرور الــزمن حــسـان  واصــبـحــا 
والــتالل عــلى كل لــســان كــمــا هـو
احلـال في مصـر والـفريـقـ االهلي
والــــزمـــالـك وقــــد بــــرز من العــــبي
حــسـان الــصــديق احــمــد الـراعي
فــكـــان يــســـدد ضــربـــاته الــقـــويــة
وبـاسـتمـرار يعـلق مـشجـعي الـفرق
ـتـنــافـسـة مـثل الــتالل وشـمـسـان ا
وغيرهمـا بتعليـقات تهدف الراعي
بــالــقــول( الــراعي شلّ الــســيل) اي

جرفه الدفر. 
غـــداة قـــيـــام جـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمن
قراطية الشعبية  تأميم كل الد
شيء تـقـريـبـا فـاالراضي الـزراعـية
(االطـيــان) اصـبــحت مـلك الــدولـة 
وبـيـوت السالطـ صـودرت فـعلى
ـثـال هـرب الـسـلـطـان عـبد سـبـيل ا
الـــله الى الــســـعــوديـــة ابــان تــولي
سلـطة اجلبـهة القـومية عام 1967
ديرية فاصبح قصره الكبير مبنى 
. في الـســوق كـانت كل تــربـيــة ابـ
واد الـغذائيـة االساسيـة تباع من ا
قبل تعاونيات الدولة ووصل االمر
حـــدا حــتى امـــام جــامع مـــديــريــة
(جـعـار) واسـمه احلـاج سـلـيم كـان
يـعــمل شـغــيال ً في مـحــطـة تــولـيـد
الــطـاقــة الـكــهـربــائــيـة من اجل ان
ـدارس يــوفــر لــقـمــة عــيــشه. امــا ا
فكـانت مخـتلـطة( بنـ وبنـات) منذ
مـرحـلـة الـروضـة وحـتى اجلـامـعـة
ويـــتم نـــقـــلـــهم من دورهم وقـــراهم
ـلـوكـة وعـرائـشـهم عـبــر بـاصـات 
للدولة. وكانت جميع انواع العالج
واالدويــة والـعــمـلــيــات اجلـراحــيـة
ـسـتـشـفيـات تـتم بـاجملـان وكان وا
يـكــثـر الـطـب الـشـعــبي( طب عـرب)
خصوصا حاالت الكسور الذي كان
( يختص بـها رجل اسمه( مـصعب
في حي الـشـيخ عـثـمـان بالـعـاصـمة

عدن. 
ــرأة في الــيــمن مــتــحــررة بـحــكم ا
الـقــوانـ الـتــقـدمـيــة الـتي شـرعت
لــصـاحلـهـا فـفي حـاالت االنـفـصـال
مـــثال كــانـت حتــتــفـظ بــالـــبــيت مع

اطــفـالـهـا  في حـ يـغـادره الـزوج
ـراة في كل مـرغــمـا ً. وقــد عـمــلت ا
مـــجـــاالت احلـــيـــاة: في الـــشـــرطــة
ـيـلـيشـيـا الـشعـبـيـة اجليش  في ا
ـــكــــاتب مع ـــزارع  ا ــــعـــامـل  ا ا
الــــــرجــــــال وكــــــانـت الــــــعالقــــــات
االجتمـاعية اكـثر انفـتاحا من باقي
الدول الـعربيـة وتسـودها البـساطة
وحـسـن الـنـيـة بعـيـدا ً عـن االنـانـية

وحب التملك.
dNE*U  ÂUL ô«

 فــتـيــات الـيـمـن يـعــطـ االهــتـمـام
ــلـون ــظــهــرهن وكــان لــبــســهن ا
اخلــفــيف الـفــضــفـاض( درع) يالئم
جـــو الــبالد  وقـــد كــثـــرت مــحالت
الـتبـرج والـكحل والـزيـنة واحلـمور
في عــدن الــصــغــرى( كــريـتــر) وفي
ـنـصورة ومن ـعال والـتـواهي وا ا
مـسـافـة بـعــيـدة تـزكم االنـوف تـشم
اطــايـب الــعــطــور واريـج الــبــخــور
ــسـتــوردة خــصـيــصـا مـن الـهــنـد ا
وانـدونـيـسـيـا وغـيـرهـمـا وقـبل ان
تــرتــدي الـفــتـاة مـالبـســهــا فـانــهـا
تـبـخـرهـا فـوق مـبـاخـر مـخـصـصة
عبـارة عن هـيكل مـعدني او خـشبي
البس خــــفــــيـف تــــوضع حــــولـه ا
و(الدروع) وفي الـوسط يتـرك موقد
فـحم صــغــيـر وحــال اضـافــة مـادة
ـتــقـد حـتى الـبــخـور الى اجلـمــر ا
تـتـصـاعـد االبـخرة الـعـبـقـة لـتدخل
مــــســـــامــــات الـــــدروع( الــــثـــــيــــاب
اخلــارجــيــة) والـشــيــذر( الــعــبـاءة)
وغـيرهـا وبالـتـالي تقـاوم الرطـوبة
والــعـرق الــنــاضح بــاســتــمـرار من
اجلسم وخصوصـا في مدينة عدن.
عـلى مـدار الـسـنـة تـمال اجـواء تـلك
ـنـدب ــطـلــة عـلى بــاب ا ـديــنـة ا ا
عـــشــرات االالف من الـــغـــربــان وال
ــتـزايـد احــد يـعــلم سـر كــثـرتــهـا ا
ونـعـيـقـهـا الـعـالي الـذي يـفـاجئ به
الـقـادم اجلـديـد وقـد جـلـبت الـدولة
خـبـراء من اخلـارج لـلـقـضـاء عـلـيه
ولــكن لم يـتم الـتــخـلص مـنه ابـدا ً
بـل هـــــــاجـــــــرت اعــــــداد مـــــــنـه الى
احملــــافــــظــــات االخــــرى مــــثل حلج

. واب
احلـياة في الـيـمن بسـيـطة والـناس
فـيــهـا بـســطـاء ويـعــتـبـروا نـازالت
الـدنيـا( االقدار) بـاالمور الـطبـيعـية
ويكثروا من استخدام كلمة( عادي)

ـوسيـقى في عـيـرتـني بـالـشـيب) . ا
الـيـمن هي الـطـرب والـطـرب وحده
رح واالنبساط فاالغنية مشـبعة با
فال مـكـان لـكلـمـات حـزينـة عـندهم 
واكـثـر اوقـاتـهم سـعـادة تـكون  مع
القـات كما سـبق احلديث عنه ومن
ـشهـورة انذاك: صـبّوحة اغانـيهم ا
خطبها نصيب يا رب مللو حبيب
يا هاجرني مالك واشهر شعرائهم
هـــــو ابـــــو بـــــكــــر احملـــــضـــــار( من
حـــضــرمـــوت) واشــهـــر مــغـــني في
الوطنـية هو كرامـة مرسال صاحب
اغـنـيـة( لــبّـيك يـا تــاج الـيـمن) ومن
ـغنـ ايضـا: احمـد فتـحي ايوب ا
( من طارش امل كعدل لوله حس
مكيراس)  فيصل علوي وغيرهم.
     امـــا حـــفـــلـــة الـــزواج عـــنـــدهم
فـتــسـمـى ب( اخملـدرة) ويــتم فـيــهـا
بـالنـسبة لـلرجـال مضغ الـقات وهم
مـسـتلـقـ على االرض ومـتـوسدين
بـوســائـد كــبـيــرة احلـجم وصــلـبـة
واجلـــــمــــيـع في نـــــشــــوة ســـــمــــاع
ـوسيـقى الـصاخـبـة ومن مكـبرات ا
الصوت التي تصل الى ابعد مكان
) على امـا النـساء فـيـرقصن( يـلعـ
ايــقــاعــات ســريـعــة ويــكــاد يــكـون
الرقص الـثنـائي هو االكـثر شـيوعا
عــنــدهم وغــالــبــا من الــنــســاء امـا
اجلــالـســون فـيـصــفـقــون بـايــديـهم
عـروفة عـندنا ب( بتـواصل كتـلك ا

صفـكَة البـصرة) .  نـادرا ما يرقص
ثـنائي من اجلـنـس ويـحصل ذلك
ـناسـبات الـوطـنيـة : مثل عـيد في ا
ثـورة اكـتـوبـر وعـيـد االسـتـقالل في
نوفـمـبر وعـيد  26سـبتـمـبر او من
خالل فـرق الـرقص الـشعـبـيـة التي
لكل مـحافـظة من احملـافظـات الست
فرقتـها الشعـبية اخلاصـة بالوانها
ط ادائـهــا وهي عـلى الـتـوالي : و
فـرقـة عـدن لـلـرقص الـشـعـبـي فـرقة
حلج فرقـة اب فرقـة شبـوة فرقة

هرة. كال( حضرموت)  وفرقة ا ا
 بـعض الـفـتيـات في الـيـمن يـضعن
طــوقـا مـن الـورد عــلـى رقـابــهن او
فـــوق الــــراس من ورود الــــفـُل ذات
الــرائــحــة الــزكـيــة الــفــواحــة فـفي
ليالي رمضان يـسطع شارع الشيخ
عـثمـان في عـدن باالنـوار الـكاشـفة
ـــلــوءة فــوق عـــربـــات صـــغــيـــرة 
بــورود الـفل وبــجـانــبـهــا الـنــسـاء
يـضـفـرن اكالـيل الـورد الـتي تـتشح
اجلـــــسـم او عــــلـى شــــكـل اطــــواق
واكـالـيل جـمـيلـة جـدا حـيث تـبعث
في االنسان الـبهجـة واالنشراح من
ــــنــــاظــــر عـــلـى طـــول خالل تــــلك ا
الـشـارع فـفي الـلـيـالي االخـيـرة من
ــبـارك ال تــكـاد تــتــلـمس الــشـهــر ا
طـــريــقك من زحـــمــة الـــنــاس. اذكــر
عـــنـــدمـــا تـــزوج زمـــيـــلـــنـــا جـــبـــار
(الـديـوانـيـة)  من الـفـتـاة الـيـمـنـية
فــطـومــة( فـطــوم) عـام  1985كـانت
الــنــسـوة الــيــمـنــــــــــــيــات يـغــنـ
اغـنـية مـطلـعـها: جـبـنالك فـُـلــَّة( من
وردة الـفل) يــا جـبــار تـســوه عـدن

كـُلــَّه.
كـلـيـة الـتـربـيـة- زجنـبار  .1985من
الــيــسـار رشــاد ( ابــو عــلي)  .... 
خـالــد دعـيــر ( ابـو الــفت)  تـيــريـز
مـروكي ( ام مـيـسـون)  كـفاح اودو
(ام لــيـنــا)  ام سـيــروان رابـحـة ام

صباح فاطمة ام مازن
ان نـــنــسـى فال نــنـــسى اخلـــضــاب
واحلــنـة بــالـوانه االســود االحـمـر
االصــفـر االخــضــر حــيث تــخـضب
ـسـافة الـفـتـيات ايـديـهن وارجـلهن 
تـصل منـتصـف السـاعد او الـساق
لـتـصـبح مـنـقوشـة بـاجـمل الـرسوم
الــطــبـيــعــيـة والــزخــارف الـفــنــيـة
ـعبـرة ويـتم ذلك على والـكتـابـات ا

ايدي نسائية متخصصة. 

ـفردة الغـلب مـا يـصـادفـهم فـتـلك ا
شائعة جدا فـاي شيء يحدث يقال
عـادي وحـتى الـنـواقص واالخـطاء
الـتي تـرتـكب يـقـولـوا ايـضـا عادي(
مع تــمــديــد حـرف األلِـف) . تــصـور
عـنـدمـا يــتـوفى احــدهم فـلـيس من
عـادتـهم النـدب والـبكـاء الـطويل او
ـالبـس الــــــســـــــوداء بل ارتــــــداء ا
سـالة محسومة ووقعت يعتبرون ا
في أجَــلـِــهـــا وكــفى. تــكـــاد تــخــلــو
حيـاتهم من مظـاهر الـعنف واقسم
انني لـم ارَ شجـارا ب اثـن طـيلة
مـدة مـكوثـي في ضيـافـتـهم ونادرا
مــا تــرى تــوتــرا بــ الــنــاس فــلـو
فرضنا ان احدهم انـفعل لسبب ما
فـــان الـــثـــاني يـــقـــابـــلـه بـــالـــهــدوء
ــســامــحـــة وتــفــويـت الــفــرصــة وا
لــوقــوع الــعــراك هـنــاك اســتــثــنـاء
واحــد فـقـط لـلــعــنف وذلك عــنــدمـا
تــــــــنـــــــــدلع احـــــــــداث في الـــــــــبالد
كــــاالنــــقالبــــات واالنــــقــــســــامـــات
واحلـروب االهــلـيــة  فـهــنـاك يــبـلغ
تـصـفيـة احلـساب اشـده مـثال ذلك
احداث  13يـنـايـر  1986الـتي كـنـا

شهودها.
واصالت هناك نقص في وسائل ا
والـسـيارة( الـبابـور) عـندهـم غالـية
تلك السيارة جدا والقليل منهم 
وافــضل واســطـة نــقـل في الــسـوق
ـتـنـاثـرة هـي الـعـربة وبـ الـقـرى ا
ـسـحـوبـة من قـبـل اجلـمـال( كَاري ا
جمل ) . عنـدما تضطـر للوقوف في
مـفتـرقات الـطـرق( كَوالت) يـكفي ان
ترفع يـدك الية سيـارة قادمـة فيقف
ســائـــقــهـــا امــامك وهـــو يــحـــيــيك
ويـنقـلك الى اجلهـة التي تـقصـدها
دون ان يــتـقــاضـى اي ثـمـن وعــنـد
) مـحــاولــتك مــثال دفع مـبــلغ مــعـ
بـيَس) يـاتـيك اجلـواب بـالـعـادي او
بــالـــقــول( عــيب يـــا رجّــال) وحــتى
عنـدما تـذهب الى مزارعـهم وتتزود
ــوز الـعــنــبـة بــالــفــاكـهــة مــثل ( ا
انكَو) البباي البرقوق اجلوافة ا
او اخلــضــراوات ( اخلــضــار) مــثل
البقل( الفجل)  الزماط ( الطماطة)
 الباكنضال( الباذجنان)  الباميا
الــرومي( شـامــيـة) وغــيــرهـمــا فـان
اصـحـابـهـا الـتـعـاونـيـ يـرفـضـون
بـاصـرار تـقـاضي اثــمـانـهـا فـتـقف
ـطـاف مـحـرجــا وتـبـدي في آخــر ا

مــزيــدا من االمــتــنــان لــهم فــيــاتي
جـوابـهم ان( ال شـكر عـلى واجب) .
قد يـظن البـعض ان ذلك مبـالغ فيه
ولـكـنـهـا احلـقــيـقـة الـتي عـشـنـاهـا
ولـــذلك كـــنت في حـــال اضـــطــراري
الـذهـاب الى مـزارعـهم احـمل مـعي
هــــدايــــا لــــهم او اكـالت عــــراقــــيـــة
مـطــبـوخـة في الـبـيت والـتي كـانت

تعجبهم كثيرا ً.
ـدن والـقـرى في كـانت الـشـوارع وا
امــان تــام اذا صـح الــتــعــبــيــر فال
خـــوف وال قــلـق يــســـاورنـــا ونــحن
نـنـتـقل واغـلب االحـيـان سـيـرا على
االقــدام من مــكـان الى آخــر وحـتى
في منـتصف الـليل. لم يـحصل ابدا
ان اعـتـرضنـا احـد وكانت نـسـاؤنا
يــنــتـــقــلن لــوحــدهن احــيــانــا وهن
ـــدارس او الـــســوق عـــائــدات من ا
وكل االمان متوفر حولهن والناس
تنـظر الـيهن بـاحترام وتـقديـر حقا
ذلك الـزمـان يـحـســد عـلـيه وتـفـتـقـر

اليه دول كثيرة.
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الــيـــمــنــيـــون مــولــعـــون بــاالغــاني
ـوسـيـقى فـتـسـمع الـتـسـجيالت وا
العـاليـة في السوق لـتلك االيـقاعات
الــسـريــعــة واكـثــرهم ال يــعـجــبـهم
الغـناء الـعراقي النه مـدعاة لـلحزن
بـاســتـثـنـاء حــبـهم لـلــمـطـرب نـاظم
الــغـــزالي وخـــصـــوصــا اغـــنـــيــته(

لــيــوم امـس مــبــيـــنــنــا الـى كــمــيــة
احلــنـطـة  درجــة أولى الـواردة  من
سايلو سامراء بلغت  839.360 طنا
بواقع  19شـاحنـة ليـصبح اجـمالي
الــــكــــمــــيــــة  الـــوارد مـن ســــامـــراء
وقع جتهيز  1994.740 و واصل ا
مـطـاحن مـحـافـظة دهـوك بـاحلـنـطة
قررة وبلغت الكمية اجملهزة لهذا ا
الــيــوم   1213.220 طــنــا ولــيــكــون
اجـمــالي اجملـهـز لـدهـوك 2402.140
طــنــا  كــمــا و جتــهــيــز مـطــاحن
نــيــنــوى بــكــمــيــة    786.240 طــنـا
واصـبح اجمـالي التـجهـيز الـيومي
 1999.460طنا بواقع  49 سيارة×. 
واختتم قـائال ان (فرع كـركوك جهز
940 مطـاحن احملافـظة  بـكمـية 176

طن وبواقع 6 سيارات .
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تـستـعد وزارة الـنقل لـضم سفـينـت
جـديـدت ألسـطولـهـا البـحـري ضمن
تخصـيصات القرض الـياباني. وقال
بــيــان امس ان (شــركــة كــولــومــبــيـا
دوكــيــارد  اجنــزت ســفــيــنــة عــوامـة
تـــدعى الـــفـــاو وســفـــيـــنـــة احملـــطــة
اإلرشـاديـة شط الـعرب وارسـلـتـهـما

ÕU∫ مجمع مدارس احباب الله الذي افتتح في منطقة الكاظمية ببغداد «

ايـار 1987 فوق كـاري اجلـمل زوجـتي كـفاح وبـنـاتي لـينـا وريال ويـقـود اجلمل االخ
سيـد محسن شيخ احملضار مع بـعض اوالده في طريقنا الى الـبيت في جبل خنفر-

جعار.

قـد تكـون سعـادة مـقتـدى الـصدر في خـطـاب الكـتلـة االكـبر اكـبـر حجـما و
حالوة من ســعـادتـه بـأعــتــصـام خــصــمــائه الــذين كـرروا اعــتــصــامه ايـام
باشرة عن رئيس او سؤولية ا الـعبادي فهذا االعتصام سيزيح عـنه ثقل ا
رئـيسـة حكـومة من تـياره فـيفـسح له مـجال الـنقـد و الهـجوم عـلى احلكـومة

انية او تشهد ارتفاعا. مستقبال و يعده باحلفاظ على عدد مقاعد بر
في عـملية سياسيـة مثل حالة العراق و في سـابق جتربة مرة ب الصدر و
الـكي فلن يـقدر مقـتدى و لن يـحبـذ ان يكـون موضع تـهجم حـاليا نـوري ا
من الـفتح و الدعوة ان اصر على صـدري قح للرئاسة لـكنه سيدفع لتوريط
ن سـيـوجه لهم سـياسـيـا ادانة الـتحـريض ضـد نتـائج يرى انه ـتوارين  ا
رشح احملتمل من حتالف مـحسود عليـها ليدفع بـأجتاه رئيس وزراء غيـر ا

االطار التنسيقي.
ـريح و االكـيـد في هـذا االعـتــصـام و هـذه الـتـظـاهـرات انـهـا حتـمل دلـيال ا
بـوجه الدلـيل االول هو : من الذي حرك و اوعـز و سكت و غض البصر
عن مـطـاردة و ضـرب ثـوار تـشـرين فــعـنـدمـا يـتـظـاهـر الـطـرف الـقـوي فال
مـؤتمـر صـحـفيـا لـقـوى االمن لتـتـهم فـيه مـتظـاهـري تـشرين احلـالـيـ انهم
مـخربـون كذلك فال قـدرة لـلخـصم االنتـخابي ان يـرسل جـماعـة لالحتـكاك
عـتصمـ و هذا دلـيل ثان عـلى الفـاصل الهـدفي ب تـشرين االول ايام بـا

نصب. عادل و تشرين االول ايام ورثة عادل في ا
االعـتصـام قـد يـدفع الصـدر لـلـذهاب مـرتـاحـا خلسـارة مـنصـب قبـالـة عدم

فرض شخص بعينه للمنصب.
امـا ال" ولكن" في الـعنـوان فـهي عن استـمرار انـشغـال الرابح و اخلـاسر
بـصراع ال يرفع الناس من خط فقر خطه حـزبيو العراق وال يزيد حصص
ـيـاه و ال يـنـقي الـسـلـطـة من مـفـسـدين خـلف الفـتـات روحـيـة و رسـمـيـة و ا

عناوين بحكم الغصب همهم االثراء على حساب الله و عباده.
ـسؤولـ من وكيل وزير "و ـضحك االن هـو تسابق نـشر اخـبار النـشاط  ا
انـته نـازل" عن نـيـة زراعــة كـذا و خـطط عـمل كـذا و الـدعـوة لـزيـارة كـذا

وكـلها اخبار تـعكس خوف زوال النعـمة الذي بات اسرع
من مـيالن الــظل خـاصـة جلــمـاعـة الـكــرسـيـ امـا
الـذين من اصحاب الـكراسي فبـلع موس اخلصم او
اخراجه اذا تشكلت احلكومة امران احالهما "جرح"

اي شيفيد زرع الشعر وتغيير االسنان?.

كـان الـرئــيس الـراحل عــبـد الـسالم مــحـمـد عــارف عـنـد ذهــابه في لـلـدوام
ـسـائي  الى الـقـصـر اجلـمـهـوري اليـنـتـظـر وصـول الـسـيـارة الى بـيـته .. ا
ويـخرج ماشـياً الى مـنطـقة رأس احلـواش في االعظمـية وفي احـيان كـثيرة
كوى كـان يجلس امام مـحل اخيه االكبر عـبد السمـيع (مكوى النـعمان) وا
ـعـمل جـدي “كـان جـدي شــريك لـعـبــد الـسـمـيع ابــو خـلـــــيل في مـجــاور 

كوى" . ا
في احـد االيام وصل الـرئـيس وطلب كـرسي لـلجـلوس (والـكالم ألبي وكان
عـمره ٨ سنوات) كنت واقفـاً بجوار الرئيس وبعـد فترة قليلـة حضر العقيد
ـتـقـاعـد عــبـد الـسالم احـمـد كــركـجي (هـذا الـعـقــيـد كـان من االصـدقـائه ا
ـقـربـ لـلـرئـيس ولـوالدي وكـنـت اسمـع والدي يـطـلب مـن الرئـيس اعـادته ا
لـلخدمة اكثر من مرة السـيما وان عمره اليتجـاوز االربعينات وكان الرئيس
يـرد بقوله .. صح صديـقنا واخونه بس هـذا من يرجع ما عنـد مانع يصعد

دبابة ويقوم بحركة وبعدين نخسره .
سـلم العقـيد ورحب به الـرئيس كثـيرا وكانـوا يتـحدثون احـاديث عامة كـثير
 وكـنت واقـفـا بـجـانب الـرئـيس وقـبل ان يـغـادر الـعـقـيـد قـال لـلـرئـيس وهـو
يـضحك (والله يا ابو احمد مرات افكر اصعد دبابة واسوي انقالب عليك)
وقـبل ان يجـاوبه الرئـيس نـطقت بـعبـارة (عـمو نـتغـدا بيـكم قـبل ماتـتعـشون

بـيـنه) فاطـلق الـرئـيس ضـحكـة عـالـية وهـو يـقـول (كافي
زعــاطــيـــطــنــة اجتــاوب عــلــيــكم)  فــقــال الــعــقــيــد
وصلية اجلميلة (اشنو هذا ?? الـكركجي بلهجته ا
مـنــيـ تــعـلــمت هـذا احلــكي واشـار الى الــرئـيس
) .. رحمهم  طـبعا اذا مـقابـلو يـومية يـلقـنكو تـلقـ

الله جميعاً .

واضاف " نـحن على إطالع مـباشر
عــــلى الــــتــــقــــاريــــر والــــدراســــات
األسـبـوعيـة والـشهـرية الـتي تـهتم
بواقع الطفولة والتي تقدم من قبل
رئــيس مـجــلس حــمـايــة الـطــفـولـة

حمـايـة الـطـفـولة بـاالسـتـمـرار على
نفس الوتيره والعمل كروح الفريق
الـواحد  من أجل حتـقـيق األهداف
الــــتي رســـــــمـت مــــنــــذ تــــأســــيس

اجمللس.
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{ لــــــوس اجنـــــلــــــيس ( أ ف ب) -
ــــمـــثل ألــــيك بــــالـــدوين تَـــســــبَب ا
اخلمـيس من طريق اخلـطأ عـلى ما
ـقـتل مـديـرة الـتـصـويـر في يـبـدو 
فـــيــلم ويـــســتــرن كـــان يــشــارك في
تـصـويـره في واليـة نـيـو مـكـسـيـكو
األمــيــركــيـــة وبــإصــابـــة مُــخــرجه
بـجروح بـإطالقه النـار علـيهـما من
سالح كــــان يُــــفـــتــــرض أن يــــكـــون
مـحـشـواً بـرصـاص خـلّـبي بـحسب
مـــــــــــا أفــــــــــادت الـــــــــــشـــــــــــرطــــــــــة
احملـلـيـة.وأوضـحت شــرطـة مـديـنـة
سانتا في األميركـية في بيان تلقّته
وكــــالـــة فـــرانـس بـــرس أنّ مـــديـــرة
الــتــصــويــر هــالــيــانــا هــاتــشــيــنـز
واخملـــرج جـــويل ســـوزا "أصـــيـــبــا
بـــالــرصـــاص عــنـــدمــا أطـــلق ألــيك
بـالدوين الـنـار من سالح نـاري كان
يُـسـتـخـدَم ألغـراض تـصـويـر" فـيـلم

"راست" .
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) في ونُـقــلت هــاتــشـيــنـز ( 42عــامـاً
طـوافة إلى مـسـتشـفى قـريب حيث
مـا لبث األطـباء أن أعـلنـوا وفاتـها
في حـ يرقـد سوزا ( 48عـاماً) في
ــركّـــزة.ونـــقــلت قـــسم الـــعــنـــايـــة ا
صـحـيـفـة "ذي هـولـيـوود ريـبـورتـر"
عن ناطق بـاسم الشـرطة أنّ اخملرج
"بـحـالة حـرجـة" في حـ نـقلت عن
نــاطق بـــاسم فــريق اإلنـــتــاج قــوله
"احلــادث" عــلى مـا وصــفه جنم إنّ
عــن إطـالق الــــــــــــنــــــــــــار مـن سـالح
لــلـتــصــويـر يُــفـتــرض به أن يــكـون
مـحـشــواً بـأعـيـرة خــلّـبـيـة.وأضـاف
الـبـيــان أن الـتـحـقـيـق في الـقـضـيـة
جــــارٍ من خالل ســــمـــاع الـــشـــرطـــة
إفادات الـشهـود مشـيراً إلى أن أيّ
اتّــــهـــامـــات قــــضـــائـــيــــة لم تـــوجه

بــعــد.وقــال الــنـاطـق بــاسم شــرطـة
ســانــتـا فـي خـوان ريــوس لــوكــالـة
فــــــرانس بــــــرس إن "الــــــشــــــرطــــــة
اسـتـجـوبت بـالـدوين" مـوضـحاً أن
ــمــثل "أدلى بــاقــواله وأجــاب عن ا
بــــعض االســــئـــلــــة".وأشـــار إلى أن
الــنــجم "حــضــر طــوعــاً" إلى مــركـز
الــشــركـــة "و"غــادره بــعـــد انــتــهــاء
الــتـحـقـيـق". وأكـد أن "أي اتـهـامـات
قــضـائــيــة لم تــوجه ولم يــوقَف أي
شخص".وكانت الشرطة اشارت في
وقت ســـابق إلى أن احلــادث نــاجم
عــــلـى مــــا يـــــبــــدو عـن سالح كــــان
يــسـتـخـدم ألغـراض الـتـصـويـر وأن
"احملـققـ يسـعون إلى مـعرفـة نوع
ــقــذوف الــذي أطــلِق" من الــسالح ا
والـــظــــروف الـــتـي حـــصل فــــيـــهـــا
ذلك.وأفــادت وسـائل إعالم مــحـلـيـة
بـأن الــشـرطـة ضــربت بـعـد الــظـهـر
طـوقـاً حــول مـوقع "بـونــانـزا كـريك
ستخـدَم على نطاق واسع رانش" ا
لتصـوير أفالم الويـسترن.و"راست"
فــيــلم مـن نــوع الــويــســتــرن (أفالم
) من تأليف الغرب األميركي القد
جويل سـوزا وإخراجه ومن بـطولة
ألــيك بـالـدوين الـذي يـشـارك أيـضـاً
فـي إنـتـاج الــعـمل ويــؤدّي فـيه دور
رجـل خـــارج عن الـــقــــانـــون يـــدعى
هارالنـد راست يهـّب لنـجدة حـفيده
الــبـالغ من الــعـمـر  13عـامــاً والـذي
حُـكم عـلـيه بـاإلعـدام شـنـقـاً بـتـهـمة
القتل.وفي السنوات األخيرة طارت
شـــهـــرة بـــالـــدوين ( 63عـــامـــاً) في
ـتـحـدة بــفـضل تـقـلـيـده الـواليـات ا
ـتقن لـشخـصـية الـرئيس الـسابق ا
دونــــــالـــــد تــــــرامب فـي بـــــرنــــــامج
"ســاتـــرداي نــايت اليف" الـــســاخــر
الـشـهـيـر.ونُشـرِت صـبـاح اخلـميس

قـــــبل وقـت طـــــويـل من حـــــصـــــول
ـاساة عـلى صـفحـة بـالدوين عـبر ا
"إنــســتــغــرام" صــورة له في مــوقع
تـصويـر "راست" ظـهر فـيـها أيـضاً
األسـتـرالي تــرافـيس فـيــمـيل الـذي
اشـتـهــر في دور راغـنـار لــوثـبـروك
في مسلـسل "فايكيـنغز".ومن أشهر
ـمـثل ــشـابـهــة مـقـتـل ا احلـوادث ا
بـرانـدون لي في آذار/مـارس 1993
نــتـــيــجــة إصــابــته بــرصــاصــة في
بـــطــنـه.وكــان يُـــفــتـــرض أن يــكــون
السالح محشواً بأعيرة خلّبية لدى
ـشـاهد إطالق الـنـار مـنه في أحـد ا
عـلى برانـدون لي الـذي كـان يومـها
يــبـلغ الــســابـعــة والـعــشــرين لـكن
تــــشــــريح اجلــــثــــة كــــشف أن جنل
أسـطـورة الـفـنـون الـقـتـالـيـة بروس
لي أصـيب بـرصاصـة من عـيار 44
كـانت عـالـقـة في الـسالح وتـسـببت

الرصاصة اخلـلّبية بـقذفها.وخلص
ـدعي الـعام الـذي تـولى التـحـقيق ا
إلى أن احلادث ناجم عن "اإلهمال".
الى ذلك قُتل مغني الراب السويدي
إيـــنــار الــبــالغ  19عـــامــا وصــاحب
الـــشــعــبـــيــة الــكـــبــيــرة فـي الــبــلــد
االســكـنــديــنـافـي بـالــرصــاص لـيل
اخلـمـيس اجلـمعـة عـلى مـا أعـلنت
وســــائل إعالمــــيــــة ومــــصــــادر في
الـشــرطـة الــسـويــديـة الــتي تـواجه

موجة تصفيات حساب مسلحة.
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وقــــــد أصـــــــيب مـــــــغــــــنـي الــــــراب
بـرصـاصـات عـدة عـنـد أسـفل مـبنى
في حي هــــامــــاربي ســــيـــوســــتـــاد
السكني قرب العاصمة ستوكهولم.
وتـلــقت الــشــرطـة بالغــا عن إطالق
نـار قـرابـة الـسـاعـة احلـاديـة عـشرة
لــــيال ( 21,00ت غ) في هـــــذا احلي

احلــادثـــة.وقــد بــدأ إيـــنــار يـــنــشــر
فيديـوهات له وهو يـغني الراب في
سن صغـيـرة وقد جنح في حتـقيق
شـعــبـيـة كــبـيــرة له سـنـة  2019مع
" (الـقط في أغـنـيـة "كـاتن إي تـراك
ـرتـبة األولى احلي) الـتي احـتـلت ا
لـألغــنــيــات األكــثـــر اســتــمــاعــا في
الـسـويـد.وتـطـرق إيـنـار في الـكـثـير
مـن أغـنـيـاته إلـى حـيـاة االنـحـراف
مـتـحـدثـا عن اخملـدرات واألسـلـحـة.
وهو تـلقى جـوائز عـدة في الـسويد
التي تزخر بفناني الهيب هوب.كما
ـغني الـراب الـشـاب خالفات كـانت 
علـنية مع خـصمه يـاس الذي دين
في تـمـوز/يـولـيو الـفـائت بـالـسجن
عـشـرة أشـهر عـلى خـلـفيـة مـحـاولة
فاشلة خلطف إينار سنة .2020وقد
كـان إينـار يخـضع لتـدابيـر حمـاية

بحسب وسائل إعالم سويدية.

مؤخراً تـأكدت معلـومات عن اتفاق وزارة الـكهرباء مع اجلـانب اإليراني يهدف إلى
تـأمـ إمـدادات الـكـهـربـاء إلى الـعـراق من مـحـطـات تـولـيـد تـنـصب داخل األراضي
دة خمس سنوات نظومة الكهربائية العراقية حصراً و اإليرانية تـخصص لتغذية ا

حسب طلب الوزارة العراقية.
 يعد هذا االتـفاق من أفضل احللول العمـلية الذي تلجأ إليه الـبلدان التي تفتقر إلى
العـوامل االساس في بـناء قطـاع انتـاج الطاقـة الكـهربائـية وتـطويره نـتيـجةً لعـجزها
ـتصـل بضـرورات احلـيـاة احلديـثـة ومـتطـلـبات عن تـوفـير مـسـتـلزمـات هـذا الـبنـاء ا
التنمـية اخملتـلفة فهل الـعراق (احملرر ) مـنذ سنة االحـتالل البغـيض ٢٠٠٣ قد فقد
عني بتوفير ا حدا بـا مقومات وشـروط إنشاء منظومات وطنيـة إلنتاج الكهرباء? 
ـشـروع الالوطـني الـتـيـار الـكـهـربـائي لـلـمـواطن الـعـراقي إلى االجتـاه صـوب هـذا ا
والـذي يـعبـر عن مـستـوى مؤسف مـن مظـاهر الـذل والـتبـعـية لـلغـيـر كمـا يـعدّ إهـانة
ـشاريـع الكـبـيرة ـعروفـة بـقـدراتهـا الـفـائقـة في تـنـفيـذ ا كبـيـرة للـمالكـات الـوطـنيـة ا
الـناجـحة داخـل الوطن بل تـعدى ذلك إلـى خارجه حـيث تشـهـد قيـادات العـديد من
ـؤثـر في تطـويـر الـبنى الـدول بـذلك وتـشـيد بـقـدرات العـراقـيـ في الـبنـاء ودورهم ا

التحتية في بلدانهم.
ـتوافرة في العـراق باستطـاعتها إجناز  الـكثير من ا ال شك فيه فـان اإلمكانات ا
ـستـقلـة فالـعراق يـعدّ من شـاريع االستـراتيـجيـة إذا ما تـوفرت اإلرادة الـوطنـية ا ا
تلكه من ثـروات طبيعـية هائلة وفي ـا  ية  قاييس الـعا البلدان الـغنية عـلى وفق ا
مقدمتـها النفط (إنتاجًا واحـتياطاً) وله القدرة على تـوظيف جزء من عائدات تصدير
ـصادر الوقود نـفطه لتـمويل مشـاريع إنتاج الطـاقة الكـهربائيـة كما يـزخر العراق 
لـتـشغـيـلهـا وبـقدرات عـالـية فـهل يـفـتقـد إلى مـساحـات تـخـصص إلنشـاء مـثل هذه
شـاريع لكي يـسـتعـ بأراضي دولـة مجـاورة له ليـنـشئ علـيهـا محـطات الـكهـرباء ا
شاريع على لصاحله? وهل يعاني العراق من شحة في األيدي العاملة لتنفيذ هذه ا

أراضيه? وهل وهل?
ـقزز إذا مـا  االستـمرار بـتنـفيـذه سيـعد انـتهـاكًا سـافرًا حلـرمة إن هذا االتـفاق ا
ال الـعراقي وتـبديـده لصـالح الغـير بـوسيـلة غـير مـشروعـة جرت تـغطـيتـها بـخبث ا
مـتعمـد إلضفاء الـشرعيـة عليـها واستـهزاء ً بـقدرات العـراقي وفي مـقدمتـهم فيلق
هـنـدس والـفنـي الـعـراقيـ الذين شـهدت لـهم سـاحات الـبنـاء وإعادة اخلبـراء وا

اإلعمار بإجنازات مبهرة. 
ـصري مـصـطفى فـكـر ا ـا قـاله ا أخـيراً البـد من الـتـذكيـر 
ــا ــا تـــزرع وال تــلــبس  كــامل (إن األمــة الـــتي ال تــأكل 
تـصـنع أمـة مـحـكوم عـلـيـهـا بـالـتبـعـيـة والـفـنـاء) فـهل سوف

يتجسد ذلك في بلدنا ال سمح الله?
{ مهندس استشاري - رئيس هيئة الكهرباء األسبق

هاليانا هاتشينز 
الراقي والـهاد عـمومـا.وعُثـر على
غـني مصابـا بجروح خـطرة وقد ا
ـــكـــان رغـم الـــعـــنـــايــة تـــوفي في ا
الـطـبـيـة الـطـارئـة الـتي تـلـقـاهـا من
عــنــاصــر اإلغــاثــة عـلـى مــا أفـادت
الـنـاطـقـة بـاسم شـرطـة سـتـوكـهولم
تـــــــويـه هــــــاغ وكـــــــالـــــــة فـــــــرانس
ـــغــني بـــرس.وســبق أن تـــعــرض ا
الـشــاب واسـمـه احلـقــيـقي نــيـلس
كـورت إريـك إيـنــار غــرونــبـرغ إلى
مـــــــحــــــــاولـــــــة خـــــــطـف الـــــــعـــــــام
ــاضي.وجــريــا عــلى عــادتــهــا لم ا
تـفصح الـشـرطة الـسويـديـة رسمـيا
عن هـويــة الـضــحـيــة الـتي كــشـفت
عنـها وسـائل إعالميـة ليال.وأعـلنت
الـشـرطـة أنـهـا فــتـحت حتـقـيـقـا في
ــة الـــقــتل وهي تــســتــجــوب جــر
شـهـودا لــلـتـعــرف عـلى شـخص أو
أكـــثـــر يُـــشـــتـــبـه بـــضـــلـــوعـــهم في
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ـانية في الـعراق فـقد بدأت الـطبول وعـود وأحالم وأموال مع بـداية االنتـخابـات البر
تقـرع لـلـحصـول عـلى  أصوات الـنـاخـب من" أبـنـاء هذا الـشـعب اجلـريح من بعض
رشحـ  اجلدد ولـكن نرى اجملربـ حاضرين بـشعارات  وأكـاذيب رنانه ووعود ا
ـقــاعـد اخملـصـصـة لـتـلك وأحالم ورديـة يــنـتـظـرهـا الـعـراقـيــون فـقـد فـاز من فـاز بـا
األحزاب  والقـوى والتيارات اإلسالميـة وغيرها وهل سـتمثل ? إرادة الفقـراء وتلبية

سروقة منذ سنوات ". سلوبة وا احتياجاتهم ومتطلباتهم وحقوقهم ا
فـقـد بـدأت االنـتـخـابـات إقـبـاال لـيس بـالـشـكل الـذي كـان يـطـمح إلـيه الـعـراقـيـون في
ان الناخـب وثقتهم  بـقدرة الصندوق مشاركتـهم اإلنتخابيـة ألسباب منهـا عدم إ
عـلى إحـداث الـتـغيـيـر الـذي أصـبح آمال وتـطـلـعـات الـشعب في جتـارب االنـتـخـابات
رجيـعة الدينية العليـا في النجف وقالت بأكثر من بيان السابقـة والتي أكدت عليها ا
لها وقـالت بأن (اجملرب ال يـجرب) والتي كـانت تنتج نـفس الطبـقة السيـاسية في كل
مـرة من اإلنـتـخـابـات بـاإلضــافـة إلى اخلـروقـات الـتي حتـدث في عـدة مـراكـز مـنـهـا
الـتـزوير وحـرق االصـوات وشـراء الـذ والتي أصـبـحت مـثل وضـوح الـشمس  إال
رشح التـتوافق مع متطـلعات ورؤى العراق أن" الدعاية االنـتخابيـة إلتي يطلقـها ا
في ظل الـتنـافس على (الـفـانوس الـسحـري) والذي يـحول حـالهم من الـفقـر واجلوع
ـا االعتـقاد الـسائـد لـدى الشـعب بأن نـتائج إلى الشـبع والطـغـيان ألنـها الـسلـطة طـا
ـا هي تـنـافس انـتـخـابي هـذه االنـتـخـابـات الـتي ظـهــرت هي مـنـتج سـيـاسي أكـثــر 
حقيقي". ولـكن كل ذلك سرعان ما يـنتهي بعـد إعالن النتائج ومـهما كانت الـنتيجة
ـواطن لتـبقى مـعانـاتهم   وتـتالشى األحالم الـوردية التي سـينـتهي االهـتمـام فوراً با
تمثلة ينتظرها العراقيون والتي وعدهم بعض حاملي الفانوس (احلزبي السحري) ا
بالـطـبـقـة السـيـاسـة عـنـدما كـانـوا يـطـلقـون الـتـصـريـحات الـنـاريـة والـوعود واألحالم
الـوردية  وكـلنـا نـعلم ال صـحـة لهـا علـى أرض الواقع". وال يـخفـى على اجلـميع أن"
هنـاك جيـوش إلكـترونـية تعـمل على تـلمـيع صورهم الـقبـيحـة بصـورة أجمل بـعد ما
ـليارات بـأساليب وحـيل  قانوية سـرقو ودمروا الـبلد بـعقود وهمـية وسرقـات تقدر با
صـاحلهم الشـخصيـة ". وفي النهـاية مايـطمح إليه ضـمن القوانـ إلتي يشـرعونهـا 
قـتـدرة الـقـويـة وهذا لـن يتـحـقق إال بـوجـود أشـخاص الـعـراقـيون هـو بـنـاء الـدولـة ا
عـراقي أكـفاء داخل مـجلس الـنواب ليـعبـر عن اإلرادة احلقيـقيـة لهذا الـبلـد ويكون
قادراً على تـشكيل حكومة قـوية فاعلة تقف بـوجه التحديات التي
ـر بـها الـعـراق في ظـروف غـامـضـة وصـعـبـة والـعمـل على
توفيـر فرص عمل واهمها القضاء على البطالة والعمل على
مــتــطـلــبــات وإرادة الــشــعب الــعـراقـي بـعــيــداً عن مــتــنـاول
احملاصـصة السياسـية إلتي دمرت وسـرقت ونهبت خيرات

العراق .
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تبـانت جمـيع  األحزاب والـتيـارات السـياسيـة وبعـد انتـخابات  2018عـلى ضرورة إن
ا سـاد فيها من اخللل تكون هناك انـتخابات مبـكرة تعكس واقع الشـارع الرافض لها 
ـنـظـمـة لـذلك ســعت احلـكـومـة بـالـتـعـاون مع الــواضح والـشـبـهـات بـعـمـلـيــات الـتـزويـر ا
سـتقـلة) لالنتـخابـات إن جتري االنـتخابـات وأستـقر الـرأي على يوم ـفوضـية الـعليـا (ا ا
العاشر مـن تشرين األول اجلاري.. أجريت االنـتخابات  وكانت االسـتعدادات بشكل ال
راكز ـرشح و ـفوضيـة لتوفـير احلمـاية األمـنية لـلناخب وا مثـيل له في العالم فـسعت ا
االقتـراع وجرت االنـتخـابات وسط أجـواء اتسـمت بالـهدوء وكـان اجلمـيع يتـوسم خيراً
فيها ومـا إن جاء صباح اليوم العاشر وبدأ اجلـمهور يخرج لإلدالء بصوته حتى بدأت
.. ومعها بدأت شبـهات حتوم. أبرز واهم الشبهات القراءات والتحـليالت للمشهد عمـوماً
نظمـة ألوراق إقتراع كتل سياسية التي دارت حول االنتخـابات هو عمليات الـتسقيط ا
  عن عمليات استهداف مرشحي كتل دون غيرها  وكمـا نقلت شهادات ومواقع خبرية
ـمـنـهـجـة التي الفـتح وائـتالف قـوى الـدولـة خـصـوصـا.. إذ راقبـنـا عـمـلـيـات التـسـقـيط ا
ـرشـحي هـذين االئـتالفـ  سـنـفـهم إن هـنـاك مـارسـهـا الـبـعض بـهـدف إبـطــال أوراق 
ـشهـد عـمومـاً إضـافة إلى عـلمـيـات التـرهـيب للـناخب استـهـداف حملاولـة أبعـادهم عن ا
وظف االنتخابي التي سبقت يوم الـتصويت وتوجيهه نحو كتلة بعـينها أخرى يريدها ا
وهذا ما حدث فـعالً في مناطق شرق القـناة.. إذ تشير أغلب الـتقارير التي صدرت من
ناطق ما يعطي انطباع لدى مراقب أن عمـليات تزوير وتغيير للنتائج حدثت في هذه ا
تابع إن األمر يسـير نحو تالعب بالنتائج.. مع بدأ ظهور النتائج األولية شاهدنا كيف ا
حـصل تـراجع درامـاتـيكي ألرقـام الـنـتـائج لـلفـتح ولـقـوى الـدولـة وصعـود الفت لـلـكـتـلة
الصدرية من  54إلى  73مقعد فـي ح إن اجلمهور يعلم جيداً حجم التيار الصدري

وجمهوره الواقعي على األرض.
االنطباع السائـد لدى أغلب القوى السيـاسية هو إن االنتخابات شـابتها أخطاء خطيرة

وأن هذه النتائج ال تعكس الواقع السياسي لها..
بعد إعالن النـتائج األولية خرجت جماهير األحزاب اخلاسرة إلى الشارع تهدد بحمل
ـفـوضيـة الـعـلـيا الـسالح والـتـصـعيـد ضـد مـا أسـمتـهم ( سـارقي األصـوات) واتـهـمت ا
لالنتخابات بـالتواطؤ وهي خطوة مقلقة إن خـرجت عن السيطرة أو  اختراقها.. لكن
مـا يخيف حـقا مالحظة ان هـناك إرادة دولية وسـعيا إلبعـاد قوى االعتدال والـوسطية
شهد السـياسي والتي كان لها دور كبير في التـهدئة في صراع الكتل السياسية عن ا
الشيعـية على رئاسة الـوزراء وإبراز قوى لهـا موقف قد يبدوا ضـد طهران األمر الذي
ـشـهد ـا تـبدأ بـالـسـيـر نـحو الـتـصـعـيد. يـرى الـكـثـيرون مـن متـابـعي ا يجـعل األمـور ر
فـوضـية الـعـليـا إعـادة الـنظـر في سـياسـتـها احلـالـية الـسـياسي فـي العـراق إن عـلى ا
وعدم االسـتـسالم لـنـفـوذ األحزاب ـصالـح الشـخـصـيـة وتـغـلـيب مـصلـحـة الـوطن عـلى ا
ـهيمنة خالل الفترة القادمة من خالل شهد السياسي بان تكون هي ا تسلطـة على ا ا
راكـز االقتراع التي تدور حولها الشبهات أثبات شفافيـتها بإعادة العد والفرز اليدوي 
 لـتــثـبت شــفـافــيـتـهــا واسـتــقاللـيــتـهــا كـمـا أنــهـا بــهـذا األجــراء سـتـعــكس صـورة عن
قراطـية في البالد والتي حفظت وحتفظ السلم األهلي واجملتمعي.. أيضآ فإن على الد
ـهم وهـذا مــا شـهـدنــا بـوادر له في الـدور قــوى االعـتـدال أن تــأخـذ دورهـا الــكـبـيــر وا
ـسؤول للـحكيم رئـيس أئتالف قوى الدولـة.. فبالـرغم من حصوله عـلى أربع مقاعد في ا
هـذه االنـتـخـابـات إال انه هـنـأ الــفـائـزين بـفـوزهم  وقـام بــدور مـحـوري ومـهم في تـهـدئـة
ـوقف ب اإلطـار التـنسـيقي لـلمـقاومة من جـهة وإضـافة إلى اإلطـار التـنسـيقي لـلقوى ا
الـشـيـعيـة وضـبط إيـقـاع الـتـصـريـحات وإبـعـاد الـبالد عن شـبح االقـتـتـال ( الـشـيعي –
الـشـيـعي).. ينـبـغي عـلى اجلمـيع الـقـبول بـنـتـائج االنتـخـابـات على الـرغم من انـخـفاض
شاركـة الفعـلية الـتي لم تتجاوز  %34إال أنهـا تمثل إرادة الـناخب ا

ـان الـقـادم.. ـثــلـيـهم في الـبـر وتـعـكس رغــبـتـهم في انـتـخـاب 
والسير قدمـاً نحو تشـكيل حكومة تـوافقية قويـة تمثل اجلميع
تنافـس لوحده..  كن إن تشـكل حكومـة من أي من ا إذ ال
فـلن تنجح حـكومة صـدرية أو مالـكية والـتوافق سيـكون سيد

وقف وإال فبديله الصدام الذي لن يسمح به أحد. ا
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{ بــيــروت (أ ف ب) - فـي لــبــنــان
بـدأت عـربـات الـتوكـتـوك تـظـهر في
دن والبلدات بينما تبرز عدد من ا
مـبـادرات خـاصـة لتـسـيـيـر حافالت
ركاب بتعـرفة منخفـضة واستخدام
الـدراجـات... فـفي بـلــد يـعـاني مـنـذ
أكثر من سنتـ من أزمة اقتصادية
خـــانـــقـــة ونــقـص في احملـــروقــات
يسعى كثـيرون لتأم حـلول بديلة
ـشــاكل الـنــقل.ويـعــاني لـبــنـان من
بـنى حتـتــيـة مـتـداعــيـة ومن غـيـاب
شــبه تـــام لــوســائل الــنــقل الــعــام.
ويتجـاوز عدد السيـارات والعربات
ـــلــيـــونــ وفق ــســـجــلـــة فــيه ا ا
إحـصـاءات رســمـيـة فـيــمـا يـعـيش
ـــئـــة من إجـــمـــالي ثـــمـــانـــون في ا
الـسـكـان الـبـالغ عـددهم قـرابـة سـتة
مـاليـ حتت خـط الـفــقـر.قــبل بـدء
األزمـة االقـتــصـاديـة الـتي صــنّـفـهـا
الــبــنك الــدولي مـن بـ األســوأ في
الــعـالـم مـنــذ الـعـام  1850اعـتـادت
غــــــرايس عــــــيـــــسى ( 23عـــــامـــــاً)
"اســتــخــدام ســيــارة (الــعــائــلـة) أو
التاكسي لكنّ العملية باتت مكلفة"

راهناً.
W Uš W dý

وتــوضح بــيــنـمــا تــســتـقلّ حــافــلـة
تسيّرهـا شركة خاصة نـاشئة أنها
بــاتت الـيـوم تـصـرف "نـحـو ثالثـ
واصالت ئة من راتـبي على ا في ا
ئـة".وشهد عوضـاً عن سبعـ في ا
ـاضـيـة أزمة لـبـنـان خالل األشهـر ا
مـحـروقـات اضـطــر مـعـهـا الـسـكـان
لـالنــتـــظــار ســاعـــات في طـــوابــيــر
طــويـلـة من أجل تــزويـد سـيـاراتـهم
بـــالــبــنــزين جـــراء صــعــوبــات في
استيراد الوقود نتـيجة انهيار غير
مــسـبــوق في سـعــر صــرف الـلــيـرة
مـقـابل الـدوالر ونـضـوب احـتـياطي
الـــعـــمــلـــة األجـــنـــبــيـــة.وعـــلى وقع

االنــهـيـار تـراجع شـراء الـسـيـارات
ـئـة وفق بـأكــثـر من ســبـعـ فـي ا
مركز الدولية لـلمعلومات لألبحاث.
يسورين وبات شراء سيارة لغير ا
تــرفــاً مع فــقــدان الــلــيــرة أكـثــر من
ــئــة من قـــيــمــتــهــا. تــســعــ فـي ا
وارتـفــعت كــذلك كـلــفــة الـتــنـقّل في
الــســيــارات اخلــاصــة أو ســيـارات
األجــرة بـعــد ارتــفـاع ثــمن الــوقـود
جـــــــراء رفع الـــــــدعم احلـــــــكــــــومي
عـنه.ومع بــدء مـنــصـة "هــديـر" قـبل
أشـهـر بـتـسيـيـر حـافالت من شـمال
لـبنـان إلى بـيروت صـار في إمـكان
عيـسى قبـول عرض عـمل في مطعم
راق قـــــــــرب مـــــــــدخـل بـــــــــيــــــــروت
الـــــشـــــمــــالـي.وتــــوضـح "لم يـــــعــــد

ـــقــــدوري اســـتـــخــــدام ســـيـــارة
خـصـوصاً مـع أزمة الـبـنـزين" التي
بلغت ذروتهـا خالل الصيف. وبات
ثمن عشـرين ليتراً من الـبنزين بعد
ـاضـي يـعادل رفع الـدعم الـشـهـر ا
قـــــــــرابــــــــة ثـــــــــلـث احلـــــــــدّ األدنى
لـألجـــــور.و"هــــــديــــــر" واحــــــدة من
مــبــادرات عــدة أطــلــقــهــا الــقــطــاع
اخلـاص مـؤخـراً لـتـسـيـيـر حـافالت
تـنـطـلق عـمـومـاً من مـنـاطق بـعـيدة
نـسـبــيـاً عن بـيــروت وتـسـيـر وفق
خــطــوط مــنــتــظــمــة وفي مــواعــيـد
محـددة األمر الـذي قد يـبدو عـادياً
في أي بــلــد لـــكن لــيس في لــبــنــان
حـيث احلـافالت الـعــامـة مـتـهـالـكـة
وغير منتظـمة. ويشكو البعض من

أنهـا قد تـكون أحـياناً مـساحـة غير
آمنـة خصوصـاً للـنساء الـلواتي قد
يـــتــعـــرضن فــيـــهــا لـــلــتـــحــرش أو
الــنــشـل.ويــقــول بــطــرس كــرم (26
عــــامــــاً) الــــذي أطــــلـق وثالثــــة من
أصدقـائه شركة "هـدير" إن "مشـكلة
ة لكـنّها تـضخمت النـقل العام قـد
مع أزمة البنـزين وعدم قدرة الناس
عــــلى الــــتـــنــــقل بــــســـبب ارتــــفـــاع
الـكــلـفـة".وتـتــلـقى الـشـركــة طـلـبـات
مـــتــزايــدة مـن ركــاب "لم يـــعــتــادوا
ـشـترك" اسـتـخـدام وسـائل الـنـقـل ا
الـــتي تـــلـــتــــصق بـــهـــا وفق كـــرم
ـطيـة" فكثـيرون "يـقولون "صورة 
إنهـا غير نـظيـفة.. وغيـر آمنة".وفي
سـبـيل كـسر هـذه الـصـورة "أخـذنا

كل هــذه الــنــقــاط بــاالعــتــبــار حـ
ـسـبق أسّـســنـا هـديــر". فـاحلـجــز ا
ضروري واحلـافالت مزودة بـخدمة
تـعــقّب وإنــتـرنت وسـالمـة الــركـاب
ئة من أولوية ما جـعل ست في ا
زبـــائــــنه من الــــنـــســـاء عــــلى حـــدّ
ـبـادرات أيـضاً تـسـيـير قـوله.ومن ا
مـــؤســـســة هـــاني صـــلـــيــبـــا غـــيــر
احلـكومـيـة حافالت مـن قضـاء ا

الى بــيــروت وإطالق الـنــائب زيـاد
حــواط بـالـتـعـاون مع فـاعـلـيـات في
مدينـة جبيل شمـال بيروت مشروع
نـقل مـشتـرك في الـقـضـاء ومنه الى
بــــيـــروت.طـــيـــلـــة عــــقـــود فـــشـــلت
مـحاوالت عـدة لتـنـظيم الـنقل الـعام
في لـبنـان رغم وضع خـطط ورصد

أموال. 
 «—UDI « WJ³ý

وتــوقــفت شــبـكــة الــقــطــارات الـتي
أنـشـئـت في نـهــايـة الـقــرن الـتـاسع
عـشـر عــنـد انـدالع احلــرب األهـلـيـة
 1990-1975ولم تــعــد الى الــعـمل
بـسبب عـدم تـأهيـلهـا فـيمـا ال يزال
مــوظــفـو مــصــلـحــة ســكك احلــديـد
يــتـقــاضــون رواتـبــهم.وكــانت آخـر
احملـــاوالت حــزمـــة تــمــويـل أقــرّهــا
الــبــنك الــدولي عـام  2018بــقـيــمـة
شـروع نقل عام  295ملـيون دوالر 
في بــيـروت الـكـبـرى بـهـدف إطالق
أول شبـكة مـواصالت عامـة حديـثة
ـشــروع لم يـنـفّـذ فـي الـبالد. لـكن ا
وتسعى احلـكومة اليـوم لالستفادة
ــرصـودة لـدعم األسـر من األمـوال ا
.ورداً عــــلـى ســـؤال األكــــثــــر فـــقــــراً
لــفـرانس بـرس قــال الـبـنك الـدولي
"جتــري مــنــاقــشــات مع احلــكــومــة
اللبنانية بشأن جدوى إعادة هيكلة
وإعــادة بــرمــجــة مــحــفــظــة الــبــنك
الدولي بأكملـها والتي تشمل أيضًا
مــشـروع الــنــقل الــعــام في بــيـروت

الكبـرى لتلبـية االحتيـاجات األكثر
إحلاحًا للشعب اللبناني".

وفي مـدينـة البـترون الـساحلـية في
الـــشــمـــال وبـــعـــدمــا كـــان ســـيــاح
يــســتـــخــدمـــون الــتــوكـــتــوك خالل
ـديــنــة بـات الــصـيـف الكـتــشــاف ا
الـسـكـان يعـتـمدونـهـا وسـيلـة تـنقل
ـســؤول في مــكـتب يـومــيــة وفق ا
"تـوكــسي" طــوني جــرجس.ويــقـول
جــــرجس إن طـــلـــبــــات الـــزبـــائن ال
تــتــوقف مــضــيــفــا "غــيّــرت األزمـة
عــادات الــلــبــنــانــيــ في الــتــنــقل.
الـتـوكتـوك خـيـار أقل كلـفـة وأسرع"
خصوصاً خالل الزحمة.وقدّر البنك
الـدولي عـام  2018كـلــفـة الـتـكـدّس
ـروري سـنويـاً بـأكـثر من مـلـياري ا
دوالر.عـلى بــعــد أكـثــر من عــشـرين
كــــيـــلــــومـــتـــراً عـن الـــبــــتـــرون في
طرابلس كـبرى مدن لـبنان يالحظ
نــذيــر حــلـــواني الــذي يـــســتــخــدم
دراجــته الــهـــوائــيــة مــنـــذ عــقــدين
وأطــلـق مــبــادرات عــدّة لــتــشــجــيع
ســكـان مــديــنـته عــلى الــتــخـلي عن
ـكـلـفة ـلـوثة وا قـيـادة الـسيـارات ا
ازديـــاد عــــدد من يــــســـتــــخـــدمـــون
الـــــــدراجـــــــة الـــــــهـــــــوائـــــــيـــــــة في
تنـقالتهم.ويقـول الشاب ( 35عاماً)
الذي يدير شركـة "تسويق" لفرانس
بــرس "الــســيــارة بـاتـت في لــبــنـان
ا هي وسـيلة أسلـوب حياة أكـثر 

تنقّل" 
مــبــديــاً أســفه ألن الــلــبــنــانـيــ لم
يـفـكـروا بخـيـارات بـديلـة إال عـنـدما
اضـطــروا لالنــتـظــار سـاعــات أمـام
مــحـطــات الـوقــود.ويـرى في األزمـة
احلــالــيـــة "فــرصــة مالئــمــة إلعــادة
فـهوم النقل الـعام فيما التفـكير" 
يـرغب أن "يـتـذوق كل شـخص طـعم
قـيـادة الـدراجـة الهـوائـيـة واحلـرية

التي تالزم ركوبها". qIMð∫ استخدام التك توك في النقل ظاهرة جديدة
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مـسـكـان مـهــاجـرين.وأخـطـر حـريق
في الــســنــوات األخــيــرة انــدلع في
 2018عـــنــدمـــا لــقي  64شـــخــصــا
حتفهم بـعدما دمرت الـنيران مركزا
للـتسـوق فيـما كـانت أنظـمة اإلنذار

ومخارج الطوار معطلة.
WO½u¹eHKð  UDI

الى ذلك يــجــري رئــيس احلــكــومــة
االســرائــيــلي نــفــتـالـي بـيــنــيت في
مدينـة سوتشي على الـبحر األسود
امس اجلمعـة محادثات هي األولى
ـــيـــر مع الـــرئـــيـس الـــروسي فالد
بــــوتــــ يُــــتــــوقّع أن تــــدور حــــول
ايــران.وبـــدأ الـــلـــقــاء بـــ بـــوتــ
وبــيـــنـــيت بـــعــيـــد وصـــول رئــيس
الـوزراء االســرائـيـلي إلى سـوتـشي
حـيث حطت طـائرتـه كمـا يظـهر في
لــــقـــطــــات بـــثــــهـــا الــــتـــلــــفـــزيـــون
الروسي.وتولى بـينيت مـنصبه في
حـزيـران خلـفًا لـبـنيـام نـتـانيـاهو
الــذي بــقي في الــسـلــطـة  12عــامًـا
وكـانت تــربـطه عالقــات وثـيــقـة مع
.وقــال بـيــنــيت اجلــمــعـة إن بــوتــ
عالقــات اسـرائـيل مـع مـوسـكـو هي
"عـنصـر مهم" فـي سيـاسة اسـرائيل
مـع اخلــارج وذلك بــســـبب "ماليــ
الـنـاطـقـ بـالـروسـيـة في اسـرائيل
والـــذين يــــشـــكّـــلـــون جـــســـرًا بـــ
الــبــلــدين".وقــد يـكــون هــذا الــلــقـاء
األخـير لـبوتـ مع مـسؤول أجـنبي

وجــهـــا لـــوجه قــبـل بــدء تـــطـــبــيق
اإلجـراءات الـتي فـرضتـهـا مـوسـكو
لـكـبح انـتـشـار جـائـحـة كـوفـيد-19
ـقبل.وقـال الـكـرمـل إن األسـبـوع ا
بـوتـ سيـلغـي االجتـمـاعات وجـهًا
لـوجه خالل اإلجـازة عـلى مـسـتـوى
ـدة أسبـوع اعـتـبارا من 30 الـبالد 
تــــشــــريـن األول بـــهــــدف احلــــد من
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن كــوفــيـد-
.19وأشـار مـكـتب بـيـنـيت األسـبوع
ــاضـي إلى أن الــرئــيس الــروسي ا
ورئــــيـس الــــوزراء االســــرائـــــيــــلي
ســـيُــــنــــاقــــشــــان بـــرنــــامـج ايـــران
وقّع على النووي.وموسكـو من ا
اتـفاق مـبـرم عام  2015يـنصّ على
رفع جــزء من الــعـقــوبــات الـدولــيـة
على إيران مقابل التزامها بتقليص
كـبيـر لـبرنـامجـهـا النـووي ووضعه
ــــــتــــــحـــــدة. حتـت رقــــــابـــــة األ ا
وانـــســـحـــبت واشـــنــطـن في عـــهــد
الـرئيس دونـالـد ترامب من االتـفاق
بــشــكل أحــادي في  2018وأعـادت
فــرض عـــقــوبــات عـــلى إيــران نصّ
ــقـابل االتـفــاق عـلـى رفـعــهـا. في ا
تـخـلت طـهـران تـدريـجـيـا عن قـيـود
واردة في االتـــفـــاق.وقــال بـــيـــنــيت
ــاضي أمـــام اجلــمــعــيــة الـــشــهــر ا
تـحـدة إن اسـرائيل الـعـامة لـأل ا
"لن تـــســـمح اليـــران بـــأن تـــمـــتـــلك

أسلحة نووية".

{ مـــوســكــو (أ ف ب) - قــضى 15
شـخـصـا نــتـيـجــة حـريق انـدلع في
مصنع متفجرات روسي في جنوب
شـرق مـوسـكـو امس اجلـمـعـة كـما
قـالت الـسـلـطـات احملـلـيـة.وأضـافت
حـكـومـة مـنـطـقـة ريـازان حـيث يـقع
ـــصــنع أن " 15شــخـــصــا لـــقــوا ا
حــتـفــهم وأصـيب شــخص بـحـروق
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خـــطــــرة" وهــــو في حــــال حــــرجـــة
مـضـيـفـة أن هـنـاك شـخـصـا مـا زال
ـــفــــقــــودين. واعــــلـــنت في عــــداد ا
احلـصـيـلـة االولـيـة عن قـتل سـبـعـة
أشـخـاص وفـقـد تـسـعـة آخـرون في
حــريق مـصــنع إلنــتـاج مــتـفــجـرات
ــدنـي في مــنـــطــقــة لـالســتـــخــدام ا
ريــــازان فـي وسط روســــيــــا كــــمـــا

أعـــلــنت وزارة احلـــاالت الــطـــارئــة
الــروسـيـة اجلـمـعـة.وقـالت الـوزارة
في بــيــان إن "حــريــقــا انــدلـع بــعـد
عمـليـة تقنـية" مـوضحة أن "سـبعة
أشـخــاص قـتــلـوا ونــقل واحـد إلى
ـسـتـشفى ومـا زال مـصـير تـسـعة ا
آخرين غير معروف".ووقع احلادث
في مــصــنع "إالســتــيـك" لـتــصــنــيع

ــعــدة ــتــفــجــرات الـــصــنــاعــيــة ا ا
صدر دني بحـسب ا لالستخـدام ا
نـــفــسـه.وقــد أرسـل أكــثـــر من 170
مسعفا الى مكان احلادث للسيطرة
عـــلـى احلـــريق.وأضــــافت الـــوزارة
"لــيس هــنـــاك مــا يــشــكـل تــهــديــدا
لـســكــان" الـبــلــدات اجملـاورة.وجنم
احلــريق عن "انــتـهــاك لـلــعــمـلــيـات
الـتـكنـولـوجـية ومـعـاييـر الـسالمة"
وفق مـا نقـلت وكالـة إنتـرفاكس عن
مــصـدر أمــني.وتــعـتــبــر احلـكــومـة
ـــصـــنع "شـــركـــة الـــروســـيـــة ذلك ا
وقع إستـراتيـجيـة" وتنـتمي وفـقا 
الـشركـة اإللـكتـروني إلى مـجمـوعة
"روسـتـيك" احلــكـومـيــة الـتي تـضم
شـركـات تـزود مـنــتـجـات صـنـاعـيـة
ـــدني ومـــتـــقـــدمـــة لـــلـــقـــطــاعـــ ا
والعسكري.واالنفجارات واحلرائق
العـرضية والـقاتـلة أمرا شـائعا في
روســيـا بـســبب الـبــنـيــة الـتـحــتـيـة
ـعظمها إلى تداعيـة التي تعود  ا
احلــقــبـــة الــســوفــيـــاتــيــة أو عــدم
عايير السالمة.في كانون االمتثال 
األول 2020لـــــقي  11شـــــخـــــصـــــا
حتـفهم في حريق داخل دار لـرعاية
ـســنــ في مـنــطــقـة األورال.وفي ا
كـــانـــون الـــثـــاني 2020قـــضى 11
شــخـصـا ثم أربـعــة أشـخـاص عـلى
الـتوالي في حـريقـ منـفصـل في
تــومـــسك ومـــوســـكــو انـــدلـــعــا في
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ي)  متفق عـليه في الذاكرة اخلطأ الـذي يجب أن يحتـفل به العالم ( كـيوم غباء عـا
الـسيـاسيـة: هـو خطـأ احتـالل أمريـكا لـلـعراق في الـتـاسع من نيـسان /  2003م 
ي) بامتياز حلصوله على كل شروط عورة وعاهة فقد صار هذا اليوم ( يوم عار عا
فكر بنصائح الشذاد وقطاع الطرق  وذوي العاهات النرجسية العقل األمريـكي  ا
ـيا السـتذكـار كيف فكـر العـقل احلمار   والالاوديـبيـة  وصار هذا الـيوم يـوما عا
وكيف تـمخـض جبـله فأنـتج فأرا  وقـد اثـبتَ أن أمريـكا الـفاشـلـة لم جتد مـستـنقـعا
تـتـعـرى فيـه وتكـشف عن عـورتـهـا الـنشـاز سـوى  مـستـنـقع احـتالل الـعـراق  حيث
أدخلتْ العـراق إلى بوابة جهنم احـتالل آخر سلخ جلد الـعراق عن عظمه  وصارت
أمريكـا كلبا نابحا على أبواب الـعراق حلراسة كل احتالالت الفساد األخرى! .. إن
قـراطيـة للـعراق ( احـدثَ ريح أسته احـتالل أمريـكا لـلعـراق بدال من أن يـأتي بالـد
قراطية  ولن جتد صورة ( بوش) هوالكو العصر  إالّ مرمية النتـنه ) في انف الد
في مـرحاض  هـذا االحتالل فـقد حتولـتْ أمريكـا النـفاق والـهيـمنـة واالستـكبار إلى
سائق بـاص ينقل اللصوص من والى العراق  إن عراق مابعد  2003ابتلي بذباب
االستعمـار أكثر من ابتالئه باالستعـمار نفسه  فقد ألقتْ أمريـكا على العراق جيفة
ـعركـة التي استـقـطبتْ عـليه كل الـكـائنـات التي تـبـحث عن قتـيل تأكل مـن حلمه.. وا
)  (األجـذم بوش)  أن تـكـون عراقـيـة أمـريكـيـة ربحـهـا آخرون ( أرادها(عـارُ الـثقـلـ
وأشـبعـوه جالليق)  فـلم يضع في كـيس غـبائه سـوى لعـنات التـاريخ األبـدية .. وما
ومتوسطة  يز احـتالل أمريكا للـعراق  انه صار حمارا لـعدة احتالالت : كبيـرة 
وصغيـرة  اليجمعها سوى جامع واحد هو الفساد  وقتل العباد.. وحتولتْ أمريكا
فـعـول) حملتـلـ آخريـن قادرين عـلى الـعبث بـعـد فتـرة وجـيـزة( إلى خصـيـة باطـلـة ا
بأنفهـا دون أن تُستثار وإن عـبقرية  أمريكـا (الغبائيـة) في العراق جتلتْ في إقامة
نظام فـسادي: واجهـتهُ الدولـة  وضحيـته الشـعب  ومبرمـجه االحتالل   وإذا كان
احملـتل األمــريـكي هــو مـقــاول احـتالل الــعـراق واآلخــرون  هم مـهــنـدســو احـتالل
هـنـدس األذكى قـاول االغـم)  وا الــعـراق فـإن صـراع مـابـعـد  2003كـان بـ (ا
هـندس مصمم عـلى توفيـر ماربحه من الـصفقة  قاول االغـم يريد ماخـسره  وا فا
وصاحبُ البـيت (الشعب العـراقي)  يبحث عن محـام (كده) الستعـادة مانُهب منه

وعـلـى الـضــحــيــة  وعــلى قــوله تــعـالـى: " ومـا أصــابــكم من
مـصــيــبـة فــبــمـا كــســبت أيــديـكم ويــعــفـو عـن كـثــيـر"(/30
الـشـورى) أن يـراجع نـفسـه بتـجـرد ويـسـألـها : أي ذنب
ـقـاولٍ) ورّطه فــعـله  فـنــال سَـخَــطه?! فـصـار ضــحـيــة( 

(ومهندس سرقه) ( ومحام أراد أن يحميه فشنقهُ).
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وهـنـاك عـنـاوين أخــرى مـنـهـا في نـقـد
مـبدأ "التقليد " وهل الفتوى ضرورية?
والـطـائـفـيـة و الــتـمـذهب وغـيـرهـا من
األمـــور الــهـــامــة في حـــيــاة االنـــســان

والعالقة بالدين.
اجـــد ان الــكـــتـــاب ومــا يـــحــتـــويه من
مـــواضــيع مـــهــمـــة جـــديــر بـــدراســته
والـتمـعن فـيه قبل رجـال الدين وطالب
ـــا فــيه من أفـــكــار تــنــســجم احلــوزة 
وروح الـعـصـر .لـلـمـؤلف والـسـيـد آيـة
الـله البـغدادي مـثلـمـا على الـيسـاري
دراسـتـه ألنه يــعــبّــر عن آراء رصــيــنـة

واجتهادية وجريئة.  
           

{ طبيب وكاتب

ــعـروف وطــنـطــنـتــهم بـالــلـيـل ( كـثـرة وا
الـكالم اخلــفي في الـلـيـل ) ولـكن انـظـروا
إلـى صــــدق احلـــــديـث و أداء األمـــــانــــة .
عنى العبرة باألفعال و ليس باألقـــوال

يكتشف وبعضهم عند أول إختبار.
وكـانت ردود السيد البغدادي ردوداً نيرّة
وتـــنــســـجم مـع روح الـــعــصـــر وثـــقـــافــة
االنـسان  ويقول الكاتب في النقد والنقد
الـذاتي ل "رجــال الــدين " وهـنــا أحــالـني
الـسيـد البـغدادي إلى نص جـميل كـان قد
كتـبه يتـعلق بـنقـد التـقلـيد  حـ يحاول
بــــعض رجــــال الـــدين جــــمع االتــــبـــاع و
ــــريــــدين و الــــســــعي جلــــعـل الــــنـــاس ا
يــقـلـدونــهم  حـتى يــصـبــحـوا بـجــهـلـهم
وطاعتهم "عبيداً "مستضعف كما يقول.

أحـمـد الــبـغـدادي وهــو حـوار بـ مــفـكّـر
عــلـــمــاني وفــقــيه إسـالمي كــمــا جــاء في
تـعريـف مركـز دراسـات الـوحدة الـعـربـية.
ـنـاظـرات الثـمـانـيـة عـشر حـيث تتـنـاول ا
قـــضــايـــا جــريـــئـــة مع رجل دين شـــجــاع
ـواقفه الدينية والـسياسية كان واليزال
وطـنيـا حريـصـا على وحـدة تراب الـعراق
ـشــهـودة ضـدّ و حـضــارته وله مـواقــفه ا
احملتل و من جاء مع االحتالل  وحتى لم
وقفها يتـوانى عن نقده للـحوزة الدينيـة 
الـســاكت عن االحــتالل االنــكـلــو امــريـكي

الصهيوني من بلد الرافدين.
 وضـع الــكــاتب فـي مــنــاظــراتـه عــنــاوين
مــتـعـددة  جـرى الــنـقـاش بـيــنـهـمـا حـول
الـــدين من وجـــهـــة نـــظـــر الـــكـــاتـب وهــو
مـعروف في توجـهاته الـعلـمانـية و تـبنيه
اركسية  إضافة كونه للـجدلية الفكريـة ا
مع عــائــلــة جنــفــيــة مــعــروفـة مـن ســدنـة
الـــروضــة احلـــيــدريـــة ومن هــنـــا جــاءت
مـعـارفه الـديـنـية و مـن خالل مـثابـرته في
قـراءة الـكثـيـر من الـكـتب الـتي لـهـا عالقة
ناظرة األولى بـاالديان  وكما يـكتب في ا
ـهم عنـدي هو مـعبـرا عن رأيه قـائال : و ا
لـيس كل من يؤدي الفرائض أو ال يؤديها
ـــارس الــطـــقــوس و الـــشــعـــائــر أو ال و
ـارسها  بل إن ما يتقدم لدي على غيره
هـو عــمل اخلــيـر و مــسـاعــدة الــنـاس في
قـضاء حـوائجـهم و الدفـاع عن حقـوقهم 
و ذلك جـوهــر الـدين  وال سـيــمـا بــتـمـثل
ـشـتــركـة لـبـني الـبــشـر تـلك الـتي الــقـيم ا
تـقـوم علـى أبعـاد إنـسـانـيـة في احلـرية و
سـاواة و الـتـسامح  الـسالم والـعـدل و ا
و اإليـثـار و الـتـضـحـيـة  وخصـوصـا في
ـظلـوم و إحـقاق احلق . وهـو ما نـصرة ا
ـؤمن " الـسـيد كـنت أحـاور به صـديـقي "ا
أحـمــد احلـسـنـي الـبـغــدادي  بل إنه كـان
يــتــوافق مــعي فـي أن الــكـثــيــر من الــذين
ــان أو يـزعــمــون الـتــقـوى و يـدعــون األ
الـورع الـديني هـم بعـيـدون عـنه  وبـحكم
ـشـتـركـة نـحن نـعـرف جـيـدا أن بـيـئـتـنـا ا
ـيز بـ الثـرى و الثـريا  وبـ األصيل
ـعـلن و ـزيف و الـصـالح والـطـالح و ا وا
ـستـتـر  وكان الـنـبي مـحمـد قـد قال في ا
وصف هــــؤالء : ال تـــنــــظـــروا إلـى كـــثـــرة
 صـالتـــهـم و صـــومــــهم و كــــثـــرة احلج

من دفـع حـــيـــاته مـن اجل مـــكـــتــــشـــفـــاته
العـلمية كما قال احدهم مـتحديا الكنيسة
 (انها تدور )  و هنا جاءت نظرية فصل
الـــدين عـن الــدولـــة عـــلـى ان يــبـــقـــوا في
امـورهم الديـنيـة في الكنـائس و اجلوامع
ـــســـاجــد ويـــتـــركـــوا شـــؤون الـــدولــة وا

ن هو أهل لها. واإلدارة 
ويـقـول الكـاتب : مـا نـحـتـاجه إلـيه الـيوم
هــو إخـــضـــاع مــا لـــديـــنــا مـن ســلـــطــات
ومـؤسسات ولغـات ومعارف و مورثات و
أخالقــيــات و قــوانـــ و طــرائق تــديّن و
ـانـيـات "بــعـضـهـا "ال عـالقـة له بـالـدين إ
لـــلـــنــــقـــد حــــتى وإن كـــان خــــروجـــا عن
ــسـلــمـات و الــيـقــيـنــيـات  مــادام هـدفه ا

البحث عن احلقيقة .
 ويـستطـرد ويقول ثالث قـضايا ال بد من
اجــــتــــمـــاعــــهــــا لــــتــــطــــورنــــا بــــحــــسب
الـشـاعرالـبـريـطـاني ت . س. ألـيوت هي :
ـــعــرفـــة  واحلـــكـــمــة . ــعـــلـــومـــة  و ا ا
واألخــيـرة هـي األعــلى درجــة . وبـحــسب
الــفـيــلــســوف الـصــيــني كــونـفــوشــيـوس
(احلــكــمـــة تــعــنـي مــعــرفـــة الــنــاس) أمــا
(الـفضـيلـة فهي حب الـناس) فال يـكفي ان
عارف  ـعلومات لتـتولد ا تتـوافر لدينا ا
بل يـنبـغي الوصـول إلى احلكـمة الـتي ما
تـــزال غـــائـــبــة  وتـــلـك تــمـــثـل اإلبــداع و
االبــتــكـار بــدال من الــتــقــلـيــد واجلــمـود 
اســتــخالصــا لــلــتــجــربــة و تـســاوقــا مع
الـتـطـور الـتـاريخـي  و تـأتي احلـكمـة مع
الـعـقل الـذي هـو أساس الـدين  إذ ال دين
خـارج العقـل  فاألخيـر هو الـشرع األعلى
لإلنـــســان  وبـــالــعــقـل يــعــالـج اإلنــســان
شـؤونه استنادا إلى علوم عصره  وكلما
تــمـــكن من اســتـــيــعـــابــهــا اســـتــطــاع أن
يــتــسـاوق مـع مـتــطــلـبــات زمــنه (انــتـهى

االقتباس).
وهـنا يشـير الكـاتب إلى أهمـية استـيعاب
احلــكـمــة وعــلـوم الــعــصـر لــكي يــتــسـنى
لإلنـسـان ان يــكـون مع سـمــة الـعـصـر في
حتـلـيـله لـكل مـا يـجري حـوله ومـن ضمن
ذلك الـديـن و مـوقـفـه مـنه  وفق فــهـمه له

ومعرفته من وجهة نظره. 
وفـي الــــقـــــسـم الــــثـــــانـي من الـــــكـــــتــــاب
ـنـاظـرات) يـفـتح شـعـبـان األبواب عـلى (ا
مـصـراعـيـهـا في حـوار عـمـيق مع الـفـقـيه

واقفه ـعروف  ة الديـنية و جده ا الـكر
الفقهية في الدين والوطنية .

فـفي مقدمة الكتـاب و التي اسماها ( على
سـبيل التمـهيد )  كـتب الدكتـور شعبان :
في احلـديث عن الدين و الـتدين  الدين و
الـعـقل  الـديـن والـواقع  الـدين والـعـلم 
الــديـن و الــقـــانــون  فــمـــازالت احلـــقــبــة
ـظلـمـة الـتي يـقـابلـهـا في أوربـا الـقرون ا
الــوسـطى تــسـكن الــكـثـيــر من عـقــولـنـا و
سـتخـدمة تـعشش في لـغتـنا الـسائـدة وا
بقـوامـيسـها ومـفرداتـها و اشـتقـاقاتـها و
أحـكامهـا و تتـحكم في سـلوكـنا و تـهيمن
عـلى عاداتـنا و تـقالـيدنـا لتـفرض الـركود
والـرتـابـة و الـنـمطـيـة و الـشـكالنـيـة عـلى
ط حــيـاتــنـا وتـفــرش جـنــا حـيـهــا عـلى 
ــاضي بـدال من تــفـكــيـرنــا لـتــجـرنــا إلى ا
ـسـتقـبل (أنـتهى االقـتـباس الـتطـلع إلى ا

من د. شعبان ) .
—uDðË ÊËdJH

فكر شعبان  وهـنا يجب التأكيـد الى ان ا
أخذ بنظر االعتبار التطورات التي حدثت
في اوربـــا في مــجــاالت مــتـــعــددة مــنــهــا
الـفـلـسـفـة واالقـتـصـاد والـسـيـاسـة و عـلم
االجـتـمــاع  وظـهــور عـدد غــيـر قــلـيل من
ـفـكـرين والـعـلـمـاء عـلى مـرّ الـتـاريخ من ا
أمـــثـــال افالطــون وارســـطـــو ومــاركس و
اجنـلس وكذلك نيوتن و انـشتاين و مندل
في الـوراثـة و  دارون و ونظـريـة التـطور
ـسلـمـ والـعرب إضـافة إلـى علـمـاء من ا
مـثل ابن خــلـدون وابن رشـد وابـن سـيـنـا
ن قـدموا لـلبـشـرية الـكثـير كل وغـيرهم 
في مـجاله من اجل الـتطـور  ولكن الـتيّار
تزمّت شنّ احلرب عليهم ومنهم الـديني ا

صـــاحب الــفــكـــرة يــجب ان يـــتــحــمل
الـكثيـر من أجل توصـيل فكـرته . ولنا

في األنبياء قدوة 
د. عبد الرحمن منيف
 في كـــتــاب عــبــد احلـــســ شــعــبــان
الـصــادر من مـركــز دراسـات الــوحـدة
الـعـربـية  2021 تـنـاول قضـيـة مـهـمة
ـــــثـــــقـــــفـــــ و أصـــــبـــــحـت تـــــؤرق ا
ــتــخــصــصــ فـي شــأن الــدراسـات ا
الـــديـــنـــيـــة و اإلسـالمـــيـــة عـــلى وجه
الـتـحــديـد وذلك مــنـذ زمن بـعــيـد وقـد
كــــتب صــــادق جالل الـــعــــظم : عـــرف
االنـسـان الــدين مـنــذ فـجــر الـتـاريخ 
فـكرين ومع هـذا فقـد تـصدى بـعض ا
لـنـقـد الــدين من شـرقـيــ وغـربـيـ 
ولـكن نقـد الـدين في الثـقافـة الـعربـية

اإلسالمية يكاد يكون نادرا .
وهناك فرق كما يقول الدكتور شعبان
بـ الـديـن والـتــديّن مـثــلـمــا هـو بـ
الـقيم الـدينيـة ذات االبعـاد اإلنسـانية
ـمــارسـات الـديــنـيــة لـبـعض " وبـ ا
رجال الدين" والتي هي في الكثير من
األحــيــان بــعــيــدة عن جــوهــر الــدين.
وكـان الـدكتـور شـعـبـان جـريـئـاً بـفتح
ـلـف الـشـائك مــحـاوالً اإلجـابـة هـذا ا
عـلى قضـايا ديـنيـة وذلك طابع يـحتل
حــيــاة الــنــاس الـتي كــثــيــر مــا يـدور

النقاش بها وحولها.
 تـضمن الـكتاب قـسمـ القسم األول
ـفــهـومي ـنــهـجـي و ا وهـو اإلطــار ا
نـاظـرات مع الفـقيه والـقسم الـثـاني ا
اإلسالمـي ايــة الـــلـه الــســـيـــد أحـــمــد
احلـسـني الــبـغـدادي ســلـيل الـعــائـلـة

”—U  œ«uł bL×

لندن

ــان ـــان والــلّـــاإ حـــول قــضـــيــة اإل
وانـــتـــقـل إلى ثـــاني أهـم قـــضـــيـــة في
الـكــتـاب هي مــسـألـة الــدين واإلرهـاب
ُـقـدّس والـدين والــعـنف والـديـن بـ ا
ُـدنّس ومسـائل الـتقـليـد والـعصـمة وا
ـعصـوم وعلم الـغيب ودور الـفتوى وا
ـــــرأة. وألول مـــــرّة في ومـــــوضــــــوع ا
ـــا الـــواقع الـــثــــقـــافي الـــعـــراقي ور
اإلسالمي عــمــومـاً يــطــرح مــوضـوع "
الـنـقـد والـنـقـد الذاتـي لـرجال الـدين" .
وهـي مــواضــيع حــســـاســة هــنــاك من

يتجنب حتى اإلقتراب منها.
     هـذه جمـيـعـهـا مؤشـرات تـنـويـرية
ـا لم نـسـمع بـهـا مـنـذ عـقود هـائـلة ر
طـويـلـة تـكـاد تـصل إلى أكـثـر من مـئـة
عــام. إنـــهــا تــطــرح ألول مــرّة وبــلــغــة
بـسـيـطـة وواضـحـة وعـلى لـسـان أحـد
رمــوز احلــوزة الــعـلــمــيــة في الــنـجف
ـثقـف الـذين عاشوا األشـرف وأحد ا

بيئتها وتربوا في كنفها.
     وبـعـبارة مـخـتصـرة إن قـراءة هذا
ــا جتــعل الــقـار الــكــتــاب الــقــيّم ر
مــــطـــلـــعـــاً وبــــشـــكل مـــلــــحـــوظ عـــلى
اإلخـتالفـات الفـكـريـة حتى بـ عـلـماء
الـدين ألن مـثل هـذا اإلخـتالف يـسـهّل
يّز ب وبـشكل جدّي على القار أن 
اآلراء الـــعــــتـــيـــقــــة واآلراء اجلـــديـــدة

اضي. واحلديثة التي جتاوزت ا
      ولـــــــكـل واحـــــــد مـن هـــــــذه اآلراء
ـعــرفي ولـكن حـصّـتــهـا من الــتـراث ا
ـهم أن بـإسـتـطـاعـة اإلنـسـان الـشيء ا
ـطّلـع أن يخـتـار واحداً من الـتـيارات ا
ـتـقـدمـة وأن يـفـرز جـوانب الـعـلـمـيـة ا

اإلفتراق فيما بينها.
أدعـو اجلـمـيع إلى قـراءة هـذا الـكـتـاب

تميّز بعنايةٍ فائقة. ا
{ كاتب وصحافي

عـلى الرأي العام احملـلّي واخلارجي فكراً
جـديداً متألّقاً من قلب مدينة النجف التي
تــعـتـبـر الـعـاصـمــة الـديـنـيـة في الـعـراق
ــمـثــلـة بــعـرض أفــكـار الــسـيّــد أحـمـد وا

احلسني البغدادي.
    فـهذا الرجـل "البغـدادي" أصبح واحداً
من أشـــهـــر عـــلـــمــاء الـــديـن في الـــعــراق
راجع الدينية ويـحظى بإحترام وتقدير ا
اخملــتـــلــفــة ال في الــنـــجف األشــرف فــقط
ـا في عمـوم العـراق ومـنطـقة الـشرق وإ
ـــواقــفـه الــفـــكـــريـــة الــثـــاقـــبــة األوسط 
ولـوطنـيته الـعـاليـة وحلبّه لـبـلده الـعراق
ــعــروفـة ــواقــفه ا ولــشــعــبه الــعــراقي و
للـجـميع إخـتلـفنـا أو إتـفقـنا مـعه إلّا أن

صدقيته هي األساس. 
WLN  WL¼U

     لــقـــد جــاء كــتــاب الـــدكــتــور عــبــد
ـــوســوم " دين احلـــســ شـــعـــبــان وا
الـعـقل وفــقه الـواقع" مـســاهـمـة هـامّـة
ناظـرة الواقعية  ماب وفـعّالة لدعم ا
الـكـاتب والسـيّـد الـعـلـمـاني والـفـقيه
فـقد تناول الـكتاب مواضـيع كثيرة من
ـكـان تنـاولهـا جـميـعاً في الـصعـوبة 

عرض سريع ومحدّد.
ـواضـيع      فـكل مــوضـوع من هــذه ا
ـفاهـيم حتـته طـائـفـة من الـقـضـايـا وا
حتتاج إلى كتابٍ كامل فالنقاش جدّي
وحـيـوي ويــتـنــاول قـضــايـا فـي غـايـة
احلـساسية.  فقد ناقش الكتاب مسألة
الوعي بالتاريخ واإلجتهاد باإلسالم و

اإلسالم واحلداثة.
          وبــإعـتــقــادي فــإن واحـدة من
أهم الـقـضـايـا الـتي نـاقـشـهـا الـدكـتور
ـفــكّـر اإلسالمي الــسـيّـد شـعـبــان مع ا
أحـمـد حـسـني الــبـغـدادي هي مـسـألـة
اإلصالح والـتجـديـد من أين يبـدأ هذا
ودخل مــعه في نــقـاش مــفــتـوح اإلصالح

ــيـة مــعـاهــد الــبــحـوث الــعــربــيـة والــعــا
ـكــتـبـات وجــامـعــات الـدول اخملــتـلـفــة وا
ــنــتــشــرة في بــلــدان الــعــالم الــعــربــيــة ا

العربي. 
ـــؤســــســــات الـــفــــكــــريـــة       كل هــــذه ا
والـــثــقـــافــيـــة هي في أمسّ احلـــاجــة إلى
مــعــرفــة الــرأي والــرأي اآلخــر ومــعــرفــة
مــسـتــوى تـفـكــيـر رجــال الـدين وعــلـمـائه
وعالقــة ذلك بـالــعـلــمـانــيـة ومــفـاهــيـمــهـا

عادية للدين.  دنية غير ا ا
      وبــهـــذه الــدراســـة يــكــون الـــدكــتــور
شـعـبـان قــد ضـرب عـصـفــورين في حـجـر
واحـد فهو قـد سجّل لـنفـسه ريادة فـكرية
عـالم في منـاقشـته أمور ديـنية واضـحة ا
كــثــيـرة مـن وجـهــة نــظـر نــاقــد مــاركـسي
ألحوال مجتمعه ومن ناحية ثانية عرض

اســتــطـاع مـن خالل تـوجــهــاته الــفـكــريـة
الــتـنـويـريــة أن يـعـيـد هـذه الــتـجـربـة إلى
الـوجـود. فـمن خالل مـتـابـعـتي لـكـتـابـاته
وعـلى مدى سنـوات طويلـة أحسست أنه
ــــبــــالي بــــتــــأثــــيـــر من الــــنــــوع غــــيــــر ا
اإليـديولوجيات على حجم الواقع الفكري
ـســلـمـات الـفـقـهـيـة عــمـومـاً فـلـو عـادت ا
لــبـعـض الـرمــوز الــديـنــيــة في تـاريــخــنـا
ـســتـحـيل الـعـربـي اإلسالمي فـكــان من ا
مـناقـشـة قضـايـا هامـة وحـسـاسة تـتـعلّق
ـفـاهـيم الـديـنـيـة الـعقـائـديـة فـي ظرف بـا
ــتــديــنـ من يــطــالب فــيه الــبــعض من ا
الـــبـــاحث أن يـــعـــصـب عـــيـــنه عن قـــراءة

وحتليل الكثير من العقد اإلجتماعية.
فكّر شعبان بجرأةٍ نادرة اخترق     لكن ا
ـوصـدة مـنـذ زمن بـعـيد جـدران مـدينـته ا

مـحاوراً رمـوز الـفكـر الـديني في
ــعــرفــة قــلـب مــديــنــة الــعـــلم وا
(الــــنـــــجف األشـــــرف) من خالل
سـجاالت مع خـيـرة علـمائـها من
ـتـنــورين الـذين رفــعـوا شـعـار ا
ــفــاهــيم الــتـــجــديــد حــتى فـي ا
ـتأصـلة اإلجـتمـاعـية الـديـنيـة ا
ألن األخـطــاء كــمــا الــنــجــاحـات
ة واحلديـثة إما أن تكون الـقد
جـديـدة على الـواقع اإلجـتـماعي

أو متأصلة فيه.
     لـذلك ذهب الـدكـتور شـعـبان
إلـى واحــد من أكـــثــر الــعـــلــمــاء
وضـوحـاً ومـعـرفـة بـأمور الـدين
والــــدنـــيـــا وفــــتح مــــعه حـــواراً
مـعـرفــيـاً حــادًّا وقـام بـتــأطـيـره
وتـسجيله ضمن مـنهجه النقدي
في  دراســـة شــــيّـــقـــة ومـــهـــمّـــة
وضــــعـــــهــــا فـي إطــــار كـــــتــــاب
مـوسوعي ال تقتصر فائدته على

ا البـدّ أن تستفـيد منها الـقار الفرد وإ

لكي يعرفوا احلقيقة.
     في تـاريخ الفالسـفة الـكبـار في نهـاية
الـعصر الوسيط إندلعت جتربة اجتاحت
أوروبـا في وقـتـهـا وهي جتـربـة الـنـقاش
ــــعــــتــــقـــدات اجلــــدلـي بـــ أصــــحــــاب ا
الــفــلـســفــيــة وهـذا اجلــدل كــان يــتم إمـا
كـتوبة أو من خالل بـواسطة الـدراسات ا
اإلخـباريـات الـقصـيـرة والطـويـلة أو عـبر
ـا ــاديــون ر ــبـاشــرة فــا ــواجــهــات ا ا
نـاقـشة سـمحت لـهم الـكـثيـر من الـفـرص 
ــدارس الــفـكــريـة ــثــالـيــ وأصــحـاب ا ا
الـليـبـراليـة كـانـوا يطـرحـون آراءهم أمام
الـرأي الـعام أو فـي اجملالس الـثـقـافـية أو

اإلجتماعات الشعبية. 
دارس الـفلسفية      ولم يـترك أصحاب ا
اخملـتلفة أي جانب حتى وإن كان ضئيالً
دون مـناقشـة أو جدل وسجـال يتحوّل في
أحـيان كـثيـرة إلى صراع حامـي الوطيس
ـفـكـريـن من أصـحـاب اإلجـتـهـادات بـ ا
اخملــتــلــفـة ومن خـالل تالقح الــفـلــســفـات
ثالـية والليـبرالية والـفوضوية اديـة وا ا
 ظـهرت دراسـات ومـعـطـيات ومـعـلـومات
جــديــدة وعـــمــيــقــة الـــتــأثــيـــر في حــيــاة

اجملتمعات وتطورها.
     الــيــوم أجـد الــدكـتــور عــبـد احلــسـ
ــعــروف شــعـــبــان الــكـــاتب والــبـــاحث ا

هـذا عنوان كتاب مثيـر للمثقف البارز
د. عـبـد احلـســ شـعـبــان وأهـمـيـته
تـكمن أيضاً من إسم كاتبه إضافةً إآل
مـوضوعه الـذي حاور فـيه وهو مـفكّر
وفي الكـتاب عـلمـاني فـقيـهاً إسالمـيـاً
الـكثير من جوانب اإلتـفاق وفيه نقاط
إخـتالف عديدة تدفع القاريء لـلتفكير
والـــبــحث عـن احلــقــيـــقــة. إنّه إجنــاز
جـــديــد  يـــضـــاف إلى ســجـلّ الــفـــكــر
والـثقـافة الـذي إمـتاز به شـعبـان على
ع ككـاتب متـميّز مـدى خمسـة عقـود 
ومـجتهد وباحث عن احلقيقة خاصة
في مـــواضـــيع شـــائـــكــة وحـــسّـــاســة
بـعضهـا بعيـد عن التنـاول أومسكوت
عــنــهــا وبــعــضــهــا اآلخــر يـتــحــاشى
كـثيـرون تسـليط الـضوء عـليـها لـكنه
ـعهـودة المسـها  بـقوة عـبر بـجرأته ا
تــــــســــــاؤالت وأســــــئــــــلــــــة بــــــشـــــأن
خـصـوصــاً مـا له عالقـة مــسـتـقــبـلـهــا

بالقضايا الدينية العويصة.
     وإذا مــا أراد الــبـــاحث أن يــكــون
بـحثه مـتـكامالً ومـوسوعـيّـاً فعـليه أن
يـجد من يـواجهه من أصـحاب الـشأن
ـطلـوب تشـريحـها لكي أو الـظاهرة ا
يـكـون النـقـاش واجلـدل أكـثـر حـيـوية
ومـصداقـيـة وهو مـا يـحتـاجه الـناس
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ولــد قــاضي بـغــداد االول  عــبـد الــقـادر
ابـراهيم ولد عام  1923 فـي قضاء ابي
حـافظـة الـبصـرة ...وفيـها اخلـصـيب 
اكــمل دراســته االبــتــدائــيــة عـام 1936
انـها شـخصـية ارتـبط اسمـها من خالل
الــتـلــفـزيــون الـعــراقي بـشــهـر رمــضـان
ــبـــارك وشــهــر شــوال  خــاصــة بــعــد ا
تـأسـيس الـهيـئـة العـلـيـا الثبـات الـرؤيا
الــشـرعـيــة والـتي شــكـلت من قــاضـيـ
ـــ من كــبــار الــعـــلــمــاء وفــلــكي وعــا
بـــرئــاســة وزيـــر األوقــاف حـــيث كــانت

تـصدر بيـانات الرؤيا  الـشرعيـة  مذيلة
باسم  عبد القادر ابراهيم 

× انـه قـاضي بــغـداد االول حـتـى الـغـاء
مـــــنــــصـب الــــقـــــاضي االول وحتـــــويل
صـالحـــيــــاته الـى وزيـــر االقــــاف  عـــام
 .... 1993حـــيث كـــان  آخـــر من حـــمل

منصب قاضي بغداد االول .
{ انـتـقل الى االعـظمـيـة ببـغـداد وفيـها
ـتـوسـطة وانـهـاهـا عام اكـمل دراسـته ا

1938 . 
{ درس فـي دار الـــعـــلــــوم الـــعــــربـــيـــة
والـدينـية الـكائن فـي االعظـميـة وتخرج

منها  سنة  1941
{ دخل كـــلــيـــة الــشـــريــعــة فـي بــغــداد

وتخرج منها سنة  .1956
ـوصل سنة { عـ بعـدها قاضـيا في ا

1958.
{ دخل  الـى كلـيـة احلـقـوق بـاجلـامـعة
ستنصرية وتخرج فيها سنة  1963 ا
{ نـقل الـى بـغـداد قـاضـيـا سـنة 1964
وتـــدرج في الـــوظـــائـف  الـــقـــضـــائـــيــة
لـــيــصــبح بـــعــدهــا الـــقــاضي األول في
احملــكـمـة الـشــرعـيـة في بـغــداد لـسـنـ
عـديـدة وقد كـان هو آخـر الـقضـاة فيـها

نصب حيث الغي هذا ا
{  كـــمــا  كــان أحـــد قــضــاة مـــحــكــمــة

التمييز العراقية سابقا 
{ اخــتــيــر ايــضـا رئــيــســا لــلــمـجــلس

العلمي في وزارة األوقاف سابقا 
دنية رافعـات ا { اسـند اليه تـدريس ا
فـي كـــلــــيــــة اإلمـــام األعــــظم وتــــدريس
ـــرافـــعــات األحـــوال الـــشـــخــصـــيـــة وا
ـعهـد الـقـضـائي الـتابع الـشـرعـيـة في ا

لوزارة العدل العراقية
ـؤلـفـات  والـبـحـوث { له الــعـديـد من ا

العلمية منها

{ تــفــسـيــر آيــات األحـكــام من الــقـرآن
تعلقة بعمل القضاء الكر ا

{ وجـــيــز األحـــوال الــشـــخــصـــيــة في
ـشاركة الـقانـون العراقي والـشريـعة با

مع احمد محمود عبد دعيبل
{ خـالصة محاضـرات في شرح قانون
األحـوال الشـخصـية الـعراقي رقم 188
لــسـنـة  1959وتــعـديـالته ألـقــيت عـلى

عهد القضائي   طالب ا
  توفى رحمه الله عام 2014

{ عن مجموعة واتساب
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�امـا في الـفـصـل اخلـامس فـقـد تـخـصص
الـعالف بــقـراءة قـانــون االحـزاب اجلـديـد
الــذي صـدر عـام  1982اضــافـة البــرازهـا
اجـواء احلياة الـسياسـية في تركـيا حتى
ســنـة  1991من خالل عــدد من احملــطـات
ـذكـور واحملـاور الـتي نـاقـشــهـا الـفـصل ا
اضــافـــة لــتــخــصــصـه في ابــراز عــدد من
االحـزاب الــتي تـبــلـورت في غــضـون تـلك
احلــقـب لــيــنـــتــهي عـــنــد حــدود الـــفــصل
الـسـادس حـيث بـ من خالله الـسـيـاسـة
الـعربيـة حلزب الـعدالة والـتنـميـة التركي
من خالل مـحورين مهم اولـهما مباديء
ــــذكــــور ومن ثم وتــــوجــــهـــات احلــــزب ا
المح السياسة الـعربية للحزب اسـتقراء 

..
وتـعتـمد اهـميـة الكـتاب الـذي جاء ب204
صفحة من القطع الوسط والذي صدر عن
ـحـطـات دار قـنـاديل لـلـنــشـر والـتـوزيع 
ـعرفة سـياسـات البلـد جتاه الدول مـهمة 
ا كانت الـعربيـة منطـلقـا من قراءة اوليـة 
تشـكـله الـدولـة الـعـثـمـانـيـة حـيـنـما كـانت
احـدى مــصــادر الــقــوى قـبـل ان تـضــعف
وتــشــعـــر بــالــوهن لــتــتــوارى في اجــواء
انـطالقات احلروب الـكونيـة والتي ابرزت
صـــراعــات اخــرى ونــشـــوء مــراكــو قــوى
ـيـة انـعـكـست بـالـتـالي عـلى مـحـطـات عـا
والدة اجلــمــهــوريــة الــولــيــدة في تــركــيـا
وبـروز اقـطـاب سـيـاسـيـة تـسهـم بـضـمان
احلـــقــــوق لالتـــراك وتــــامـــ الــــعالقـــات
اخلــارجــيــة لــدرء االطــمــاع الــتي تــهــدف
لـزعزعة االسـتقـرار في هذا الـبلـد الفاصل
بــ قــارتــ مــهــمــتــ من حــيـث مــراكـز

وارد االقتصادية . التجارة وغنى ا

والدولـتية والـعلمانـية واالنقالبيـة وكلها
اطـوار واجهـها االتـراك في غضون اعالن
اجلـمهـورية اضـافـة البراز عالقـات تركـيا
ـوقف احليادي الذي اخلـارجية ومن ثم ا
اتـــخـــذتـه تـــركـــيـــا خالل انـــدالع احلـــرب

ية الثانية . العا
 امـا في الــفـصل الــثـالث فـقــد نـاقش من
ي ابـراهـيم العالف ـؤرخ االكـاد خالله ا
الـتطورات السيـاسية الداخلـية في تركيا
عبر 15عام بداها منذ عام  1945اي بعد
يـة الثانـية ما ابرزته انـتهاء احلرب الـعا
من نـظــام تـعــدد االحـزاب والـذي انــطـلق
مـنــذ الـعـام  1946حـيـث ابـرز انـطالقـات
ــشــهـد عــدد من االحــزاب الــفــاعــلــة في ا
الـسـيــاسي الـتـركـي ومن ابـرزهـا احلـزب
ـقــراطي اضـافــة لـبــدايـات االحـزاب الـد
االخـرى ومنها احلزب االشتراكي التركي
وحـزب الـعـمــال والـفالحـ وحـزب االمـة
كـما ابـرز دور االنتـخابـات في عام 1946
مـشيرا في ذات السـياق لالجواء الـتركية
ــقــراطي والــتي ابـان حــكـم احلـزب الــد

استمرت لنحو عقد من الزمان .
 امـا في الــفـصل الــرابع فـقـد الــتـفت من
خـالله الــــعـالف الى اجلــــيش واحلــــيــــاة
الـسياسية في تـركيا طيـلة اكثر من ثالثة
عقود حيث بداها منذ االنقالب العسكري
الـــذي جـــرى عــام  1960ومـن ثم اجــواء
احلـياة احلزبـية في تركـيا طيلـة اكثر من
عـشـرة اعـوام ومـا ابـرزه من دسـتـور عام
 1961لـيــشـيـر الى انــقالبـات تــتـالت من
جـانب اجلـيش وكـان من بيـنـهـا االنقالب
الــذي  في عـام  1971واالنــقالب االخـر

الذي جرى في العام .1980

ــعــاصـرة جــاء بــعــنــوان تـركــيــا ا
اضافة جلهود مراكز بحثية عززت
ـوضوع جـهودهـا في سبـيل هذا ا
حـيث الـتـفت الــيـهـا الـكـاتب حـيث
ـقــدمـة الى ان انـتــهى في خـتــام ا
الــتــعــريـف بــتــركــيــا وبــواقــعــهــا
اجلـغـرافي وتــركـيــبـهـا الــسـكـاني
وظـروفها السياسـية واالقتصادية
واالجـتماعية والثـقافية وعالقاتها
الـدولــيـة يــتــطـلب االســتــمـرار في
اعــداد دراســـات وبــحـــوث الحــقــة
ـيدان واسع ويـحتاج مـؤكدا بان ا

عني . الى جهود كافة ا
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 ويــســتــنـــد الــكــتــاب عــلى ســتــة
فـــصــول يـــنــاقش اولـــهــا ســـقــوط
الـدولة العـثمانـية من خالل ضعف
ــــذكــــورة ومــــحـــاوالت الــــدولــــة ا
اصالحــهـا ومن ثم يــبـرز االنـقالب
الـعثماني لسنة  1908فـيما يشير
لــدور تــركـيــا فـي غــضــون احلـرب
يـة االولى اضافـة للتـسويات الـعا
الـتي تــلت تـلك احلــرب كـمــا يـبـرز
دور مــصــطـــفى كـــمــال ازاء حــرب
االســتــقالل  1923-1918اضــافــة لــرؤيـة
تــركــيــا جتــاه مــعــاهــدتي ســيــفــر 1920
ولــوزان  1923-1922فــيــمــا يــبــرز عــبـر
الــفــصل الــثــاني الـذي تــخــصص بــقــيـام
اجلـمـهـوريـة الـتركـيـة فـي مـستـهـلـه حول
اعالن اجلـمـهـوريـة ومن ثم االجـواء الـتي
اسـهـمت بـتاسـيس حـزب الـشـعب اضـافة
لالجـواء التي عاشـتهـا تركيـا ابان الـعهد
ـلـيـة والــشـعـبـيـة اجلـمـهـوري من خـالل ا

ــانـيـة في حــمـلت عـنــوان الـتـجــربـة الـبـر
تـركيا  1980-1971الى مـعهـد الدراسات
ـلغي في اجلـامعة االسـيوية واالفـريقـية ا

ستنصرية . ا
ــقــدمــة  كــمـــا بــ الــعالف في ســـيــاق ا
اجلـهـود الـتي اثـمـرت عن تـاسـيس مـركـز
ـوصل الـدراسـات الـتــركـيـة في جــامـعـة ا
والـذي اسهم باصـدار كتـاب موسع اسهم
ـؤرخـ والـبـاحـثـ حـيث فـيه عـدد من ا

الـتـي صـدرت عن تــركــيـا فـي الـوطن
العربي.

 كـما ابـرز العالف في سـياق مـقدمة
الـــكــــتـــاب جـــمــــلـــة مـن الـــدراســـات
واالبـــــحـــــاث الـــــتي اعـــــدهـــــا طالب
الــدراســات الــعـلــيــا في اجلــامــعـات
الـعراقـية والتـي دارت في فلك تاريخ
تـركيا احلـديث حيث ابـرز من جانبه
عـنـاوين بـينت االهـتـمـام الـذي اولته
اجلـامعـات الـعـراقـية بـتـاريخ تـركـيا
مـن خالل الـــدراســـات الـــتي عـــنـــيت
بـالـتـطـورات الـسـيــاسـيـة في تـركـيـا
 1923-1919والـتي قـدمهـا الـباحث
حـنا عزو بـهنان الى كـلية االداب في
جـامعة بـغداد لغـرض احلصول على
ـاجسـتـير في الـتـاريخ احلديث في ا
عـام  1989ومن ثم بــرزت في الــعـام
ـاجسـتيـر التي ذاته عـنوان رسـالة ا
تـــمـــحـــورت بــــدراســـة الـــتـــطـــورات
الــســيـاســيــة الــداخـلــيــة في تــركــيـا
 1960-1946والـتي قـدمـهـا مـحـسن
حـمزة حـسن الـعبـيـدي لكـلـية االداب
ـوصل كـما سـبـقت عام في جـامـعة ا
 1989مـنــاقــشـة رســائل دارت حـول

تــاريخ تـــركــيــا ذكـــرهــا الــعـالف ومــنــهــا
تـطورات واجتـاهـات الـسيـاسـة الداخـلـية
الـتركية  1918-1923والـتي قدمها قاسم
خـلف عاصي الى كـليـة االداب في جامـعة
بـــغــــداد عـــام  1985لــــلـــحــــصــــول عـــلى
ـاجـستـيـر في الـتـاريخ احلـديث يـضاف ا
ــاجــسـتــيــر في الــعــلـوم الــيــهـا دراســة ا
الـسياسية من جانب الطالب طالل يونس
اجلــلــيــلـي والــذي تــقــدم بــدراســته الــتي
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ـعـاصـر  يــسـتـنــد كـتـاب تــاريخ تـركـيــا ا
ــعــروف االســتــاذ ـي ا لـــلــمــؤرخ االكــاد
الـدكتـور ابراهـيم خلـيل العالف عـلى عدة
مــحـطـات تـاريـخـيـة يـسـتـقـرئـهـا الـبـاحث
ـي مـقــرنــا رؤيـته ـؤرخ بــعــ االكـاد وا
المح للمحطـات التاريخية التي ازائـها 
مـرت بهـا الدولـة اجلـارة للـعراق مـنـطلـقا
في سـياق كـتابه مـن حقـبة سـقوط الـدولة
العـثـمـانيـة لـيبـدا مـعـها تـاريـخا مـعـاصر
لـتركيا ابرزتها قيام اجلمهورية من خالل
اعالنـــهــا وبـــالــتـــالي تــاســـيس االحــزاب
وتـشـكـيل الـعالقـات اخلـارجـيـة مع الـدول
اجملـاورة وغيـرهـا من الـبـلدان ..وحـقـيـقة
يـرتكز الـكتـاب على اسس مـهمـة تبـلورها
ـية من خالل مـا اولته من الـنظـرة االكاد
ـؤسـسـات ــراكـز الـبــحـثـيــة وا اهــتـمـام ا
ـيـة بـتـاريخ تــركـيـا حـيث يـفـصح االكـاد
الــــعالف عـن اهــــتــــمـــام الفـت من جــــانب
اجلـامـعـات الـعـربـيــة والـعـراقـيـة بـتـاريخ
ـا اسـتـهلت به تـركـيا احلـديث انـطالقـا 
الـــدراســـات الـــتي انـــشـــاتـــهـــا االوســـاط
ــيـــة من خالل عـــديــد ــيـــة الــعـــا االكـــاد
الـدراسـاتت الـتـي تـمـحـورت حـول تـاريخ
عاصر ولعل من ابرزها تـركيا احلديث وا
ــؤرخــان بـــحــسب الـــعالف مــا اصـــدره ا
الـبـريـطـانــيـان تـويـنــبي وكـيـرك وود عـام
ا اصـدره جيـوفري لويس  1926اضـافة 
في عام  1955ويـضاف اليـهمـا ما ابرزته
االوســاط الــعـربــيــة من اهــتـمــام بــتـاريخ
تـركـيــا من قـبل مــحـمــد عـزة دروزه حـيث
اصدر عام  1946كـتابه الذي حمل عنوان
تـركـيـا احلـديـثة لـيـكـون من اوائـل الكـتب
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ستعـملة في اطار صـطلحـات ا  يـعلم اجلميع ان مـصطلحـي ( اليسار والـيم )  من ا
منـشأهـما ا يـعلم أغـلب القـراء  تـصنـيف االحزاب الـسيـاسيـة في جـميع الـبلـدان   ور
اضي  حـينـما ان االنـكلـيزي والـفرنـسي في القـرن ا الـذي يعـود الى بـدايات عـمل البـر
عارضـة على الـيسار وبـالتالي جلس نـواب احلكم عـلى  اجمللـس فيمـا جلس نـواب ا
ـيني والذي يـعارضه يسـاري ثم انسحب اصـبح احلزب الذي يـستلم دفـة احلكم حزب 

يني وذاك كاتب او مفكر يساري وهكذا .. اللفظ على االفراد فهذا مفكر 
ينيا في اال ان اليسارية واليمينية من وجهة نظرنا تختلفان باختالف الزمان فمن يعد 
وقت قد يكون يـساريا في اخر تـبعا لتـبادل االدوار في تسلم احلـكم من عدمه  وهكذا 
سمـاة يسارية حـتى وان اشتركت في احلكم عـقول ان تبـقى االحزاب ا واال فليس من ا
يـسارية   والـعكس صحـيح  فكل االحزاب الـتي حتكم االن في العـراق ويصدق عـليها
وصف االحزاب الـيـمـيـنـية االن  كـانت في عـهـد حـكم الـبعث 1968 -2003  يـسـارية
ألنهـا كانت معـارضة للـنظـام آنذاك فيـما قضت سـ الكـون ان يتحـول حزب البـعث منذ

عام 2003 وحتى االن حزبا يساريا معارضا للنظام القائم وهكذا دواليك ....
امـا من يـشـتـرك في احلـكم ويـعـمل في مـؤسـســاته ويـبـقى يـسـمي نـفـسه يـسـاريـا فـهـذا
اذا لم يفرز النظام السياسي يناقض نفسه بـنفسه  ولكن السؤال الذي يحتاج اجابة  
ـعنى ـيـنـية داخل الـعـراق   في الـعراق مـا بـعـد عام 2003 احـزاب يسـاريـة واخرى 

ـاذا يشـترك اجلـميع في تـقاسم الـسلـطة  ويـتحـدث اجلميع اخر 
عن اخــطـاء احلـكم  فـقـد اضـاعـوا عـلـيـنـا الـيـمـ والـيـسـار 
تـلـقي حـائـر بـ الـيـمـ الـذي يـتـحـمل مـسـؤولـية واصبـح ا
االخـطـاء  والـيـسـار الـذي يـعـول عـلـيه في اصالحـهـا  فال
ـــ في الــواقع ــ او يـــســار في الـــعــراق االن  الــكل 

ويسار في التنظير واالعالم !!

ـسـتـبـدين الـفـاشـل في إدارة ـا ال تـدركه طـبـائع االسـتـبـداد أن الـثورة هـي صنـاعـة ا
نظومات والسلطة وان من يستحق القمع هي نفوسهم التي استعمرتها غريزة السيادة ا

فبان من ثناياها شرور الطغيان.
صالح بالنيابة وتطبيق القانون ب الناس وليس احلكومات عقـد اجتماعي لتولي إدارة ا

سلطة فوقية غير خاضعة لهذا القانون كما نراها في البلدان حسب درجة تخلفها.
هل تقوم الثورة ألسباب أيديولوجية:

ا حتدث تغييرا فكريا األيديولوجيـا ال تسبب الثورات االنقالبية في اجملتمع بالعنف وإ
في اجملتمع سلبـا أو إيجابا لكنـها عندما تتـناغم مع حاجات اجملتـمع وإحساسه بالظلم
فتبدأ تكيـيفا تنظيريا إلزالة الظلم وكان بإمكان هذه األيدولوجيات لوال وجود الطغيان أن

حتدث تغييرا إيجابيات أو ترفض اجتماعيا بال عنف إن كان هنالك عدل واستقرار
ما هو سبب الثورات

صالح نظومة واستبدادها رغم فشلها فال أساس هو إدارة ا الثورة تأتي عـلى فشل ا
ـصالح مصـالح الشعب ولـيس احلكام فـاحلاكم أجيـر أو هكذا يـجب أن يكون نـظريا وا
صـالح يظهر (بفشل في التنمـية) وهذا يعني فشل في إيجاد فرص عمل ففشل إدارة ا
ومـوارد للمعـاش أو تكدس الطاقـات السلبـية في منظومـات حتتاج اإليجـابية فيؤدي إلى
ـة للنـاس بتـراكم سلـبيات رافـق العامـة وبالـتالي فـشل في حتقيـق احلياة الـكر فشل ا
ـتبـناة من الـسلـطة ومـساو جتـاهلـها لـلمـخالف أو اآلخـر وسوء الـتخـطيط االيدلـوجـيا ا
الي وعنـدما يتمـلمل النـاس بواجهة وتـعانق عوامل الفـشل وانتشـار الفسـاد اإلداري وا
ايـدلوجـية تـتبـنى مشـاكلـهم وإحـباطـهم أو بحـراك يدل عـلى بوادر الـرفض يجـابه بالـقمع
والتـنكيل وهنـا ننتقل إلى مـرحلة يتـعاظم بها االحـتقان كنـتيجة لـلخوف والقمـع; فتشعر

الــسـلـطــة بـالــتـمــكـ وان ال مــعـارضــة قـادرة عــلى فـعل شـيء فـتـزداد
سـلـبــيـاتـهـا وتـتـعــاظم ومـعـهـا دورات االحــتـقـان وال يـبـقى إال أن
يحدث عارض كـرأس الدبوس لتنفجر االحتقان فتحصل ثورة
هـذه الثـورة سـببـهـا الـفشل لـكـنـها قـد تـنـجح في الـتغـيـير إن
أساة لكن دعمت من جهات مـنظمة وقد تـقمع لتعيـد تكرار ا
الفشل سيبقى مرافقا لهذه السلطات والتعاسة لهذه الشعوب

وبراك الغضب تخمد وتنفجر.
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اتـسـمت إدارة هـنري كـيـسـنجـر حـيـنـما شـغل مـنـصب مـستـشـار لـشؤون االمن في
حـكومـة نيـكسـون انه:- اعتـمد نـظامـاً خاصًـا في أختـيار فـريق عمـله اإلداري ليس
كما مالحظ في دول الـشرق اوسطـية أو بلـدان اخرى من اختيـار شخصـيات وفقًا
للـقـرب الـعـشائـري او احلـزبي او حـتى الـقـرب االيدولـوجي فـضـلًـا عن بـيع وشراء

ناصب من اسخف منصب الى اعلى منصب بالدولة. ا
حورين  عتمدة لهذه الشخصيات  كن تشخيص الركائز ا  

األول:- الوطنية 
كلف بها.  الثاني :- الكفاءة واإلخالص للمهام ا

ال تـمنع تلك الـركائـز من استـحصال اكـبر قـدر من البراغـماتـية الشـخصـية في نيل
ادية فنحنُ نتحدث ضمن عالم امريكي رأس مالي على اية حال. العوائد ا

 . لكن تبقى معايير اإلنتاج لدى هؤالء هي وفقاً لتلك الركيزت
حـينـما اراد كـيسـنجـر إعـداد جهـازه  اإلداري وضع أمام عـينه مـحدوديـة قدرته اذا
قـال :- (( انا عن نـفـسي امـتـلك آراء مـحـددة.. )) علـمًـا إنه لم يـكن بـهـذا الـقدر من
احملـدودية لـكـنه رأى انه يـتـوجب علـيه ان يـتـبـادل االراء مع ((الرجـال والـنـساء من
ـــكــتــبه ذوي الـــذكــاء واخلــلـق احلــسن)).  هــكـــذا كــان يــصـف طــريــقــة اخـــتــيــاره 

االستشاري. 
 ومن نـاحـيـة األهـداف الـتي وضـعهـا كـيـسـنـجـر لـلـقـيـام بـدور حـاسم ضـمن جـهازه
ـمكن التعويض عن اإلداري وفرض الهـيمنة على مـصالح احلكومـة يقول: كان من ا

قلة العدد بنوعية األعضاء. 
يـقـول كـيـسـنـجـر :- ((بــحـثت عن رجـال ونـسـاء في سن الــشـبـاب وأعـطـيـتـهم حـاال
ـبـدأ الـقائل : مـع سلك خـارجي يـتـمـكن االنـسـان من إعـطاء تـرقـيـات مـنطـلـقـاً من ا

احسن مالديه وتصبح لديه فرص أقل لتقد الكثير ضمن جهاز إداري)). 
ـهـنـة فـي الـشـؤون اخلـارجـيـة ـوظـفــ مـارسـوا ا عـزز هــنـري كـيـسـنـجــر الـصِالة 

والـدفـاع واألمن الوطـني ومصـلـحة االسـتخـبـارات لالستـفادة
من جتربتهم.  استدعى شخصيات جامعية المعة. 

ولـضـمان الـتـوازن في مـنظـومـة عـمله بـذل جـهـده في جمع
مساعدين لديهم آفاق مستقبلية واسعة. 

يـــقـــول :- كـل من خـــالــــفـــني مـن فـــريـــقـي في ارائي نـــال
إحترامي وأصبح غالبًا اقرب مساعديَّ. 

غالف الكتاب

غالف الكتاب
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نتـخبات العالـم بكرة القدم لـشهر تشرين اجرى فيفا تـصنيفه الـسنوي 
ـنـتـخب الـوطـني الـعراقـي احتل االول اجلاري. ووفـقـا لـلـتـصـنيـف فإن ا
ـيـا وحل ـيــا  بـيـنـمــا صـنف مـنــتـخب بـلــجـيـكــا االول عـا ـركـز  72عـا ا
الـبـرازيل ثـانـيـا ثم انـكـلـتـرا ثـالـثـا  ومـنـتـخب فـرنـسـا رابـعـاً  وايـطـالـيا
ـركز ـركـز الـسادس . وجـاء مـنـتخـب العـراق بـا خامـسـاً واالرجـنـت بـا
الثامن اسيويا  وتـصدر القارة الصـفراء منتخب إيران ثم الـيابان ثانيا
 واستـراليـا ثالـثا وكـوريا اجلـنوبـية رابـعا وقـطر خـامسـا والسـعودية

سادسا واإلمارات سابعاً.
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تـختـتم إليـوم السـبت مبـاريات اجلـولة
االولى من دوري الــدرجــة االولى بــكـرة
الــقـدم بــاقــامـة سـت مـواجــهــات ضـمن
اجملــمــوعــة الـثــانــيــة واحــدة تـقــام في
العـاصمة والـبقـية تتـوزع ب  عدد من
مالعب احملافـظات وجمـيعـها تقـام عند
الـسـاعـة الـثـالـثـة عـصـرا . فـفي مـلـعـبه
يـسـتـقـبل ديـالى الـصـنـاعـات ويـامل ان
يـــحــقـق اخلــطـــوة االولى بـــاســـتــغالل
عـامــلي االرض واجلــمـهــور و حتــقـيق
الـبـدايـة من مـبـار يات عـقـر الـدار فـيـما
ـمـتاز يـسـعى الصـنـاعـات الهـابط من ا
الى عــكس نــفـسـه مـنــافــسـا يــرغب في
ـطلوبة وكـمنافس يامل وضع البداية ا
ـقـعـده في مـهمـة غـيـر سـهـلة بالـعـودة 
اطالقــا.  ويــســعى كــربـالء لــلــحــضـور
الـواضـح امـام ضــيــفه فــريق احلــسـ
وجـمـهـوره الـذي سـيـتـابع الـلـقـاء لدعم

واسـنــاد جـهــو د الـتـشــكـيل فـي تـقـد
سـتوى ومن ثم خـطف الفـوز  الشيء ا
االهم فــيــمـا ســيــكــون الـضــيــوف امـام
اختبارا ليس سهال  لكنه يامل ان تقدم
عــنــاصــره االداء الـــذي يــؤمن الــعــودة
ـبـاراة الــتي يـشــعـر صـاحب بـفـوائــد ا
األرض بــحــاجــتــهـا الــكــبــيــرة  القــنـاع
جـمـهـوره. ومـؤكـد سيـخـرج الـنـاصـرية
صــحـبــة مـجــمــوعـة من جــمــهـوره الى
ـواجـهـة الـبـحـري جـيـرانـهم الـبــصـرة 
السـنــاد جـهـود الالعـبـ والـتـطـلع الى
تـدشـ سـجـل الـنـتـائـج  بـالـفـوز االول
والـسـيـر بـاالجتـاه الـصـحـيح من خالل
ـنـتـظــر كـتـابـتــهـا في مـهـمـة الـبــدايـة ا
الــتـحـدي لــلـمـضــيف الـســاعي لـتــغـيـر
حسابـات اهل الناصـرية عبـر استعالل
ظروف اللقاء واخلروج بنتيجة ناجحة
. وتــنـتــظـر بــابل ســفـرة قــلـقــة عـنــدمـا
قـابلة نـفط الشمال يتوجه الى كـركوك 

واالمل في انـتـزاع كـامل النـقـاط القـناع
جـمـهــور احلـلــة بـقـدرات عــنـاصـره في
الـدخول الـقوي لـلمـنافسـات التـي يريد
منهـا اصحاب االرص عكس امـكاناتهم
الكبـيرة عبـر تقد االداء واللـعب بغية
خطف النـتيجة والن الـتعويل اوال على

دينة.  مبار يات ا
‰Ë√ —uNþ

ويضيف اجلنسيـة الباحث عن الظهور
االول واالمساك بزمام االمور وحسمها
ـتـطلع عـلى حـساب ضـيفـه الشـرقاط  ا
لـكـسب الـلـقـاء لــلـتـخـلص من حتـديـات
كن التعويل على مباريات الذهاب وال
االيـاب. ويــخــرج الــسـمــاوة في ســفـرة
ـواجهـة الـبـيـشـمـركة طويـلـة وصـعـبـة 
متاز وفي اول مهمـة بعد الهبـوط من ا
والـشعـور بـاخليـبـة امام فـوارق الـلعب
بـالـدرجـتـ لـكـنه يـحـاول تـقـد نـفسه
منافـسا واضحـا فيما يـريد البيـشمركة

الـتركـيز والـلعب بـقوة من خالل جـهود
الـتـشـكـيل الـذي يـكـون قـد حـضـر لـلـمو
اجـهــة من اجل بــدايـة نــاجــحـة .  ومن
سابقات عن جهة اخرى اعلنت جلـنة ا
مـــواجــهـــة الــدور 32  لــبــطـــولــة كــاس
ـمـتـازة الـعـراق  بـ فـرق الــدرجـتـ ا
واالولى وسيـحدد مواعـيدهـا فيمـا بعد
واسفرت القرعة عن مواجهة الديوانية
والــوسط وزاخــو والــطـلــبــة ويــتــقـابل
صـلـيخ واجلـنـسـيـة ويـخـرج الـصـنـاعة
العبة مـصافي اجلنـوب فيما يـستقبل
االمـانـة سوق الـشـيوخ ويـلـتـقي كربالء
بجيرانه الـنجف ويخرج الـنفط لنوروز
ويـســتـقـبل الــكـهــربـاء الـدجــيل ويـلـتي
ثنى البطل اجلـوية مع نفط ميـسان وا
ونـفط البـصـرة و القـاسم والبـيـشمـركة
ـيـناء ويـلـعب الـزوراء والـصـنـاعـات وا
والــكـرخ و ديــالى وسـامـراء والــشـرطـة

والصوفية.
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رجـــلــــيه واالنـــطـالق نـــحـــو حتــــقـــيق

االجنازات ان شاء الله تعالى.
{ مـــــاهي اجنــــــازات نـــــادي رغـم حـــــداثت

تاسيسه?
- احلـمـد لــله اسـتـطـعــنـا تـكـوين فـرق
مـتـكـامله جلـمـيع االلـعـاب واستـقـطاب
كفاأت تدريبية من أصحاب االجنازات
ـصـارعـة اخلـبـيـر الـفني الـدولـيـة في ا
كـــر حــســ هــذال والـــتــايــكــونــدوا
الـكـابـ ثـائـرخـضـيـر ولـديـنـا مـدرسـة
لــرفــد فـــرق الــتــايــكـــونــدو والــكــابــ
مـــحـــمـــدجــاسـم في كـــرة الــقـــدم العب
مـــنــتـــخب الـــعـــراق والـــقــوة اجلـــويه
والبـطل الدولي  علي كـرم في االلعاب
ــرتــبــة االولى في الــقــوى حــقــقــنــا ا
بــطــولــة تــايــكــونــدوا دوري بــغــداد
ونسـعى لـصـعود مـنـصات لـشـبـاب 
تتويج في قادم األيام ان شاء الله.

الـصـرف وفق أطـر قـانـونـيـة من وزارة
ـالـيـة واحملـافـظــة بـغـداد وكـانت لـنـا ا
مخـاطبات بـهذا الشـأن مع جهات ذات
العالقة وان مـشاركتـنا مخـتصرة على
بطـوالت التي ليـس فيهـا صرف أموال

كثيرة..
{ مــــاهــــــــــي فــــرق الـــــعــــاب نـــــادي وكم

عددها?
- االلعاب هي كرة القدم  الفريق االول
ــــصــــارعه  والــــرديـف والــــشــــبـــــاب ا
وتايكوندو وبناء األجسام والدراجات
وااللعـاب القوى. ولـدينا بـطولة دوري
الـعـراقي لـكـرة الــقـدم وال تـايـكـونـدوا

وااللعاب القوى
{ ماذا يحتاج نادي محافظة بغداد?

- يـحـتــاج تـكـاتف أيــادي اجلـمـيع من
مـــوظـــفـــ ومـــدراء ودعم مـــديـــريـــات
احملـافظـة من أجل وقـوف النـادي على

وأول هـذه شـخـصـيـات مـنـهم احملـافظ
مــحــمـــد جــابــر الــعــطــا حـــيث تــبــنت
احملـــافـــظـــة  فـــكــرة  تـــأســـيـس نــادي
مـحـافــظـة بـغـداد وإزالـة كـل الـعـقـبـات
صاعب التي تصادف تـأسيسه  رغم ا
ـواطن البـغدادي  الـكثـيرة في خـدمة ا
وكـانت ابوابـهم مـفـتـوحـة لـنا لـتـلـبـية
طـلــبـات الـنـادي واطالع احملـافظ عـلى
خـطـوات الـتـاسـيـس ومـسـيـرة الـنادي
وهـو حـريص عـلى تتـبع امـور الـنادي
وان شـاكل التي حتدث وحلـحلت كل ا
عـــمــلـــهم كـــعـــمل اجلــنـــدي اجملـــهــول
يــعـمـلـون بـصـمت بـعـيـدين عن اإلعالم

لكن عملهم يتكلم.
{ من أين تتلقى الدعم?

- ان الــــــدعـم في بــــــدايــــــة األمــــــر من
ـؤسسـ لنادي اشتـراكات األعـضاء ا
وذلك بـسـبب عـدم اسـتـكـمـال إجراءات
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يسـير نـادي محـافظة بـغداد بـخطوات
سريـعة من اجل الـلحاق بـركب االندية
شاركة باكبر الكبيرة والعمالقـة عبر ا
عدد من االلـعاب الـفرديـة واجلمـاعية 
ولتـسـلـيط الـضـوء عـلـيه  بـشـكل اكـبر
الـتـقـيـنـا رئـيس نـادي احملـافـظـة وديع
حـــسن الـــســـاعـــدي من اجـل مـــعـــرفــة

تفاصيل اكثر عن النادي:
{ اذكـر لـنـا بــدايـات تـاســيس الـنـادي ومن

أسهم بتأسيسه?
- نشكركم التاحـة الفرصة لنا من أجل
تعـريف اجلمـهور الـرياضي الـبغدادي
عـلى بـدايـات تـأسـيس نـادي مـحـافـظة
بــــغـــداد الــــريــــاضي بــــســـبـب وجـــود
شـخصـيات مؤثـرة في احملـافظة تـملك
نـفس ريـاضي وشـغف لـدعـم الـريـاضة
والرياضـي وخاصـة للعاصـمة بغداد
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ــهــداة من خــادم احلــرمــ ــديــنــة الــريــاضــيــة ا ا
ملكة ـلك سلمان بن عـبد العزيز مـلك ا الشريف ا
العربية السعودية جلماهير العراق تقديرا وعرفانا
ثالي واالسـتقبال وقفهـا االخوي في التشـجيع ا
خالل مباراة التنسى ب السعودية والعراق والتي
حـضـرها اكـثـر من سـتـ الف مـتـفـرج عـراقي في
مـلــعب جــذع الـنــخـلــة في مــديـنــة الـبــصـرة الزال
الـغــمـوض يـلــوح من اجلـانـب الـعـراقـي في سـرعـة
وقع في شـروع مرة باالعالم عن حتـديد ا تنفـيذ ا
بسماية ومرة حتويل سند مـلكية العقار من جامعة
الـرشــيــد الى وزارة الـشــبــاب والـريــاضــة واخـرى
تــــعــــديل االرض. وفـــــور اعالن خــــادم احلــــرمــــ
الشريف تقد الهدية الى اجلماهير العراقية قبل
ثالث ســنــوات جـــرت مــفــاوضــات بـــ اجلــانــبــ
العـراقي والـسـعـودي طلب خـاللهـا الـعـراق حتويل
ئـة الف متفـرج الى مدينة الهديـة من ملعب يـتسع 
رياضية وعاد الـوفد السعـودي الى الرياض بطرح
قتـرح العـراقي وعلى الـفور وافق خـادم احلرم ا
ـشـروع في اول بادرة من الشـريـف عـلى تـنـفيـذ ا
نوعـهـا لـزعـيم عـربي يـامـر بتـنـفـيـذ بالده مـشـروعا
رياضـيـا خـارج بالده مـقـدم هـدية يـنـفـذ في مـديـنة
دار السالم التـي تفتـقر الى مـلعب دولي بـإستـثناء

انشئ في الستينات وهو ملعب الشعب الدولي. 
كـنت اتـمـنى من الــكـابـ عـدنـان درجـال ان يـكـون
ـدينة الـرياضيـة الذي تاخر اول ملف في حقـيبته ا
كـثـيـرا في انــهـاء الـتـحــضـيـرات واالمـور االخـرى.
اجلانب الـسـعـودي اعلن فـي تصـريـحـات صحـفـية
الكات الـهندسـية والـفنـية الـسعـودية على ا ان ا
االستـعـداد لتـنـفيـذ امـر خادم احلـرمـ الشـريـف
ـتــطـلــبـات ونـنــتــظـر اجلــانب الـعــراقي في انــهــاء ا

طلوبة.  ا
اخــر تــصــريح لــوزارة الــشــبــاب والــريــاضــة كـان
ـشـروع لكـن بتـعـتيم اعالمي بـاشـرة في تنـفـيذ ا ا
المـبــرر له وعــبــر اكــثـر مـن ثالثــة ماليــ ريـاضي
وشاب عراقي وبـاكبار عـبر استـطالع ميداني عن
اعتزازها وتقديرها لـهدية خادم احلرم ومبادرته
ــشــروع الــعـــمالق وامــنــيــاتي في تــنــفـــيــذ هــذا ا
ــــديـــنـــة كـــعــــراقي ان ارى الـــنــــور يـــتــــوهج في ا
الرياضـية حـيث سيكـتب التـاريخ باحرف من ذهب
مبادرة خادم احلـرم الشريـف باهداء
جمـاهيـر العـراق مـدينـة رياضـية
في دار الـــــــسالم وحتـــــــيــــــة من
االعــــمــــاق لالخــــوة الــــعــــربــــيـــة
اخلــلــيـــجــيــة وخلـــادم احلــرمــ

. الشربف

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7101 السبت 17 من ربيع االول 1443 هـ 23 من تشرين االول (اكتوبر) 2021م

اقــدم شـــكــري وتـــقــديــري
ـــســــؤولـــ في لــــســـادة ا
احملـــــافـــــظـــــة في دعـــــمـــــهم
ووقـــوفــــهم وقــــفــــة مـــشــــرفه
لـــريــاضــة الــعــراقــيــة ونــوعــد
اجلـــمــــهـــور الــــريـــاضـي بـــرفـــد
ـنـتـخبـات بـدمـاء جـديده من ا

نــــــادي مــــــحــــــافــــــظـــــة
بغـــــــداد.
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تـوج فريق نادي النفط بطال لبطولة كأس
ـثابـرة لـكـرة الـسلـة عـلى حـسـاب نادي ا
باراة الـكهـرباء بـنتـيجة 73-83. وجـرت ا
ـــغـــلــقـــة لاللـــعــاب فـي قــاعـــة الــشـــعب ا
الـرياضـيـة. وكان االحتـاد العـراقي لـكرة
الــســلـة اقــام في قــاعــة نــادي الــيــرمـوك
ـمتاز التـرفيـهي قرعـة الدوري الـعراقي ا
ـثـلي لـلـمـوسم  2022-2021 بـحـضـور 
شاركة في مـنافسات الدوري . االنـدية ا
وفـي سـيــاق مــتــصل حــقـق نــادي غـاز
الشمال فوزه األول في إفتتاح الدوري
ـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــســـلـــة يـــــــــــــــوم ا
اخلـميس على فـريق اخلطـوط 57-51
نــقــطــة. وضـــمن مــنــافـــســات الــفــرق
ـمتاز لـفئة صـاحبـة لدوري السـلة ا ا
الــنــاشـــئــ تــغــلـب فــريق اخلــطــوط
لـلـنـاشـئـ عـلى فـريق غـاز الـشـمـال
ـصاحب ضـمن مـباريـات الـدوري ا
ــمـتـاز. وجــمع اخلـطـوط لـلـدوري ا
 نـقطـة فـيـما حـصـد فـريق غاز 69
الـــشـــمـــال  36نـــقـــطــــة في أولى
مـــبـــاريــــات دوري الـــنــــاشـــئـــ
مـتاز لـكرة ـصاحب لـلـدوري ا ا

السلة.
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رافق له  وكان في استقبالهم االم العربية والوفد ا
الـعام لـلمنـظمة الـكشـفية الـعربيـة السـيد عمـرو حمدي
ـرافق لـه حزمـة مـن البـرامج .ونـاقش الالمـي والوفـد ا
التي سيتم تـنفيذها الحقـا في كل من العراق والقاهرة
.كـما وجه الالمي دعوة رسـميـة لالم الـعام للـمنـظمة
الكشفية العربية لزيارة العراق واالطالع على فعاليات
احلركـة الكشفـية .هذا وضم الـوفد من  محـمد ابراهيم
دير عبودي  نائب رئيس اجلمعية الـعراقية للكشافة ا

درسي . العام للتربية الرياضية والنشاط ا
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رحب الوكيل الـفني في وزارة التـربية رئيس اجلـمعية
العـراقية لـلكشـافة حسـ صبري الالمي بـدعم اإلقليم
الـكـشــفي الـعــربي لـلــكـشــافـة الــعـراقـيــة خالل زيـارته
ـنظـمة الكـشفـية الـعربـية في الـقاهرة . الـرسمـية الى ا
وقـال الالمي   بـعد مـناقـشات مـسـتفـيضـة حول تـنفـيذ
برامج كـشـفـيـة في كال الـبلـدين ودعم اإلقـلـيم الـكـشفي
الـعربي لـلكشـافة الـعراقـية هنـاك خطط لـدعم الكـشافة
ـنـظـمـة الـكـشـفـية مـسـتـقـبال . حـيث زار  الالمي مـقـر ا
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اعــلـن نـــائب رئـــيس احتـــاد اجلــودو
الـعـراقي عـدي الــربـيـعي أن االحتـاد
الـعـربي لـلـجــودو وافق رسـمـيـاً عـلى
منح العراق حق تنظـيم بطولة العرب
ــتـقــدمـ لالنـديــة االبـطــال لـفــئـات ا
والـشـباب والـنـاشـئـ في بـغـداد في
قبل. النصف الثاني من شهر ايار ا
وقـال الـربـيـعي في بـيـان إن االحتـاد
العـربي وبـعـد اطالعه عـلى امـكـانات
الــــــعـــــــراق مـن خالل جنـــــــاح دورته
الـتــدريـبـيــة والـتــحـكــيـمــيـة واالداريـة
قـامة حالياً وافق على الدولية التي ا
طلب االحتاد العراقي في استضافة
بـغــداد إلحـدى الــبـطــوالت الـعــربـيـة.
وأضاف أن وزير الشباب والرياضة
عــدنـــان درجـــال وخالل لـــقـــائه وفــد
االحتاد العربي اعـلن عن دعمه لهذه
الـبـطـولـة وتـسـخـيـر كـافـة االمـكـانـات
ألجناحها. يذكر أن هذه البطولة تعد
اول بطولة رسمية يحتضنها االحتاد
الــعــراقـي لــلــجــودو الـــذي اعــلن عن

جناح مساعيه في هذا الصدد.

التـأجيل السـيمـا بعـد ان اتفـاقها مع
رئـيس االحتــاد عـدنـان درجـال بـعـدم
تأجـيل الدوري مـهمـا كانت األسـباب
وكـان بتـأجيـلهـا في اجلولـة الرابـعة
لسـبب استـثنـائي هو مـشاركـة ثالثة

منتخبات في استحقاقات مختلفة.
—Ëb « qOłQð

وأضاف األوسي أن اللجنة كانت قد
وافــقت عــلى تـاجــيل الـدور الــسـابق
واشــتـرطت عــدم تــاجـيل اي دور في
ـقـبـلـة بـعـد ذلك لـيـتـسـنى اجلـوالت ا
لـــلــدوري الـــســيـــر بــشـــكل صـــحــيح
وانــتـهــاء مـدتـه حـسب مــا خـطط له.
وأوضح أن االتفاق جرى ب اللجنة
من جـــهــة ورئـــيس االحتــاد عـــدنــان
درجــال مـن جــهــة أخــرى مــؤكـداً أن
الـدوري سـيـسـتـمـر حتـى وإن خاض
ـرتقب امام نـتخب الوطـني لقاءه ا ا
سـوريا وبـعـده مع كوريـا اجلـنوبـية.
ــؤمل أن يــســتـضــيـف مـلــعب ومن ا
ـديـنة الـريـاضيـة بـالـبصـرة لـقائي ا
مـنـتـخب الـعـراق مع سـوريـا وكـوريا
اجلـنـوبـيـة في شـهـر تـشـرين الـثـاني
ـــقـــبل في اجلـــولـــتــ اخلـــامـــســة ا
والـــســـادســـة من تــصـــفــيـــات كــأس

العالم.

بــالــرسم الــتـــكــتــيــكي الــذي وضــعهُ
واجـهةِ فـريقٍ منظمٍ اجلهـازُ الفـني 
ـبـاراة بالعبـيه احملتـرف و خاضَ ا

من العبي فريق الترجي االول 10
الذي حضرَ مـدربه راضي اجلعايدي
ـواجــهـة ـتــابــعـة العــبــيه  الــلـقــاءَ 
مـنـتـخـبـنـا الـوطني لـلـشـبـاب مـبـدياً
ا قـدمه العـبـونا الـشـباب. إعـجـابه 
وعـملَ مـدرب منـتـخب الـشبـاب عـماد
مـحــمـد عــلى الــدفعِ بـأفــضل العــبـيه
خالل مواجـهـةِ التـرجي واالستـقرار
عـــلى الـــتـــشــكـــيلِ مـن أجل حتـــقــيق
االنسجام ب الالعـب وكسب أكبر
فــائــدة فــنـــيــة من مــعــســكــر تــونس
الـتــدريــبي اســتـعــداداً لــلــدخـولِ في
بطولة غرب آسيا التي ستقامُ الشهرَ
قبل في محافظة أربيل . ومن جهة ا
ـسـابـقات في اخـرى حـسمـت جلنـة ا
احتــاد الـكــرة الـعــراقي لـكــرة الـقـدم
اجلــــدل بـــشـــأن تــــوقـــفـــات الـــدوري
ـمتـاز وقـررت عدم تـوقف الـبطـولة ا
ــــنـــــتـــــخب في حـــــتى وإن شـــــارك ا
بــطــوالت ومــبــاريــات دولــيــة. وقــال
ــــســـابـــقـــات جنم عــــضـــو جلـــنـــة ا
األوسـي في تـــصــريـح صــحـــفي  إن
اللجنـة حازمة في قرارهـا بشأن عدم

مــنــتـخـب الــشـبــاب إمــضــاءَ الالعب
مــحـمــد جــمــيل في الــدقــيــقـةِ  85من
ـباراة بـعـد أن تقـدمَ رديفُ الـترجي ا
في الشوط األول بهدفٍ نظيفٍ. وقدّمَ
مـنتـخبـنا الـوطـني للـشبـاب مسـتوىً
ــــيــــزاً في اجلــــانـــبــــ الــــدفـــاعي
والهجومي من خالل انضباطِ العبيه
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تـعـادلَ مـنـتـخبـنـا الـوطـنـيّ لـلـشـبابَ
أمــام مــســـتــضــيــفـه رديفِ الــتــرجي
الـــتــونــسـي بــهــدفٍ لـــكــلــيـــهــمــا في
ـواجهـةِ التي أقـيمت بـينـهمـا  على ا
ـنـزه الـدولـيّ في الـعـاصـمـة مــلـعبِ ا
الــتــونــســيّــةِ تــونس . وحــملَ هــدف
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ـة قـاسيـة وتاريـخيـة أمام نـظيـره بودو جـلـيمت الـنرويـجي بنـتيـجة 1-6  في { روما- وكـاالت: تلـقى فريق رومـا هز
ـؤتـمـر األوروبي. وقـالت شـبـكـة أوبـتا ـبـاراة الـتي جـمـعـتـهـمـا  بـاجلـولـة الثـالـثـة من دور اجملـمـوعـات لـبـطـولـة دوري ا ا
ة لإلحصائـيات إن روما هو أول فريق يقوده مورينيو يتلقى  6 أهداف أو أكـثر في مباراة واحدة. وأضافت أن الهز
ـركز الـثاني بـسـداسيـة جاءت في مـباراة مـورينـيو رقم  1008 في مسـيرته الـتدريـبيـة. جـدير بـالذكـر أن روما يـحتل ا
ـتصدر بودو جـليمت الذي يـحتل صدارة التـرتيب برصيد  7 نـقاط.  وكان باجملـموعة الثالـثة برصيد  6 نقاط خلف ا
ـوسم اجلاري بـعد جتـربة غـير ناجـحة مع نـادي توتـنهام في جوزيه مـورينـيو قـد ع مديـرا فنـيا لـفريق رومـا مطلع ا
ـورينيو سـبق له التدريب في إيـطاليا حـيث قاد فريق إنتـر ميالن ب عامي 2008 ـمتاز. وسبق  الدوري اإلجنـليزي ا

و 2010.
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{ فرساي-(أ ف ب) - طالـبت النيابة
العامة في فـرساي اخلمـيس بالسجن
ـدة عـشـرة أشـهــر مع وقف الـتـنـفـيـذ
ـة ضـد الـدولي الـفـرنـسي كـر بـنـز
ــحـاولـة االبـتـزاز بـتـهــمـة الـتـواطـؤ 
بـشــريط جــنــسي عـام  2015 لـزمــيـله
ـنتـخب الـوطنـي ماتـيو السـابق في ا
ة هو واحد من خمسة فالبوينا.بنـز
أشخاص يخضعون للمحاكمة بسبب
مــحـاولــة ابــتـزاز حــصــلت في الــعـام
ا أدى إلى استبعاده عن   2015
ـدة خمس سـنوات نـتخب الـوطني  ا
دعي الـعـام أحـكـامًا ونـصف.وطلـب ا
تــتــراوح بــ الـســجن  18شــهــرًا مع
وقف الــتـنــفــيـذ والــسـجـن حـتى أربع
سـنوات لـلـمـتهـمـ االربـعـة اآلخرين.
وتـصـدر احملـكـمـة حـكـمـهـا في نـهـايـة
احملــاكـمــة اجلــمـعــة.ولم يــكن الــنـجم
ـنـتـخب "الـديـوك" الـذي لـعب الـعـائـد 
مسـاء الـثالثـاء في أوكرانـيـا مع ريال
مــدريـــد اإلســبــانـي في دوري أبــطــال
أوروبــا حــاضــرًا في فــرسـاي يــومي
االربعـاء واخلـميس خالل اجلـلـسات.
ـة بـتـحـريضه فـالـبـويـنا ـتـهم بنـز ويُ
ـال لــلـمــبــتـزين عــلى دفع مــبـلغ مـن ا
الــذين هــددوا بـــالــكــشف عن فــيــديــو
حــمـــيم لألخــيـــر وقــد اعــتــرف األول

ـوضـوع بـطلب حـيـنهـا بـتـدخـله في ا
ة ا نفى بنز بتزين. ولطا من أحد ا
ـزاعم قائالً إنه حـاول مسـاعدة هذه ا
ـوقف فــالـبــويـنــا عــلى اخلــروج من ا
ــدعـــيــة ولـــيس اإليــقـــاع به.وقـــالت ا
ة سيـغـول مـار أمـام احملكـمـة "بنـز
لـــــيس شــــخـــــصًــــا صــــاحلًــــا حــــاول
ـــســـاعـــدة. لـــقـــد عـــمل لـــلـــســـمـــاح ا
لـلـمــفـاوضـ بـالــوصـول إلى هـدفـهم
وللـمبـتزين بـاحلصـول على األموال".
ه  75 ألف يـورو. كــمـا طــلــبت تــغـر
ـــة ســـيـــلـــفــان ورد مـــحـــامـي بـــنـــز
كورمـييه في تـصـريحـات للـصحـافة
وقال "طـالبت النـيابـة العامـة بعـقوبة
سخيـفة وغيـر متنـاسبة ال عالقـة لها
لف" مـضيـفا "كـنا نـتوقع ذلك بهـذا ا
قلـيال".اسـتبـعد الالعـبـان من منـتخب
"الديوك" مـنذ أواخـر العام  2015 قبل
ــة في كـأس أوروبــا هـذا عـودة بــنـز
الصـيف حيث خـرج أبطال الـعالم من
الـدور الـ 16 أمـام ســويـســرا قـبل أن
يحـققـوا قبل قـرابة الـعشرة أيـام لقب
دوري األ األوروبــيــة عــلى حــسـاب
ة. إسبـانيا في الـنهـائي بقـيادة بـنز
فيما لم يُسـتدعَ فالبويـنا مجددًا.وقال
فـالــبـويــنـا في شـهــادته يـوم افــتـتـاح
احملـاكـمـة األربـعـاء "كـنت خـائـفًا عـلى

مـسـيــرتي الـريـاضـيـة عــلى مـنـتـخب
فـرنــسـا. كــنت أعـرف أنـه إذا  نـشـر
مواد الـفيـديو فـسيـكون األمـر معـقدًا
ـنـتــخب وهـذا مـا بـالــنـسـبــة لي في ا
ــــــــــا".وأردف العـب حــــــــــصـل الحـــــــــــقً
ـبـيـاكـوس الــيـونـاني أن اخـتـيـاره أو
قدسة ثابة "الـكأس ا للمنتـخب هو 
لالعـبـ وأنه "لـم أكن أتـخـيل" تـورط
زمـيل له في مـؤامـرة ضده.وتـابع ابن
ــة كـان الـ  37عــامــاً مـؤكــدًا أن بــنــز
"مصرًا على جعلي أقابل شخصًا ما"
وأقـرّ أن زمـيــله لم يـكن عــدوانـيًـا ولم
ال لـكنـه "عنـدما حتلّ مـشكـلة يذكـر ا
من هــذا الـقــبـيل فــهي لــيـست مــقـابل
لف باراة كرة القدم". يستند ا تذاكر 
بـشـكل خـاص إلى مـنـاقـشـة جـرت في
تـشـرين االول  2015 ب الـرجـل في
كلـيرفـونـتان مـركز تـدريبـات منـتخب
ــة ـــزعم أن بـــنـــز الـــديـــوك والـــتي يُ
ـكــنه أن يـعـرّف أوضح خاللـهــا أنه 
فالبويـنا على "شخص مـوثوق" وفقًا
ا قـاله األخـير فـي جلـسـة االستـماع
سـاعدته عـلى "التـعامل" مع أي نـشر
ة وقـتها محتـمل للـشريط.وزعم بـنز
انه تـدخـل لـدى فـالــبـويـنــا بـطـلب من
ـبـتزون صـديق طـفـولـة له جلـأ إلـيه ا

الذين كان الشريط بحوزتهم.
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الـله". وأخذ القائمـون على العمل مئات
الـقـيـاسـات والـصـور لالعب الـبـالغ من
الـعـمر  29 عـاما لـيكـون التـمثـال دقيق
الــشـبه بـصـاحـبـه.وقـال صالح عـنـدمـا
ـتـحف إنـه شـعر شـاهـد الـتـمـثـال في ا
ــرآة". كـــأنه "يـــنـــظــر إلـى نــفـــسه فـي ا
ووصـف مدرب ليـفربول يـورغن كلوب
في نـهايـة األسبوع مـهاجم فـريقه بأنه
"أحــسن العب فـي الـعــالم" حــالــيــا.وقـد
أشــعل صالح كــرة الـقــدم االجنـلــيـزيـة
عـندمـا انضم إلى ليـفربول في  2017إذ
ـسجلة حـطم الرقم القـياسي لألهداف ا
فـي مـوسم من  38 مــبـاراة مـحـقـقـا 32
ـوسم 2018-2017. وسـاعـد هــدفـا في ا
فــريــقه من يـومــهــا في الـفــوز بـدوري
أبــطــال أوروبــا لــلــمــرة الــســادســة في

والعـب فــريق لــيـــفــربــول االجنـــلــيــزي
مــحــمــد صالح. ووصف صـالح الـعــمل
الـفـني الـذي يـجـسـده بـأنه "نـعـمـة من
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رفع مـتحف توسو في لندن عن تمثال
ي من الــشــمع لـنــجم كـرة الــقـدم الــعـا
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مواصلة السير في هذا الطريق.

ـدير الـفني وعلق تـشافي هـيـرنانـديز ا
لـفـريق الـسـد الـقـطـري من جـديـد على
ـتـداولة بـشـأن اهـتـمـام فـريقه األنـبـاء ا
الـسـابـق بـرشـلــونـة بـخــدمـاته خلالفـة
الــهــولـــنــدي رونــالــدو كــومــان. وقــال
تــشــافي في تــصــريــحــات أبــرزتــهـا
صحـيفـة موندو ديـبورتـيفـو طموحي
هــو تـدريـب بـرشــلــونـة إنـه أمـر لم
أخــفــيه أبــدًا إنه هــدفي وحــلـمي.
واســتـدرك مـدرب الــسـد ال أعـرف
مــا إذا كــان هـذا ســيــحـدث أم ال
هل سـيـحـتاجـونـني أم ال لـكن في
الوقـت احلالي أنـا سعـيد لـوجودي
في الــــســـد وفــــخـــور جــــدًا بـــذلك.
وأشـار إذا تــقـدم بـرشــلـونــة بـعـرض

ســأقــيــمـه وبــعــد ذلك ســـنــحــاول اتــخــاذ
القرار لكن في الوقت احلالي أنا سعيد جدا هنا.

{ مدريـد - وكاالت: حـدد اإليطـالي كارلـو أنشـيلوتي
ــبـاراة ـديــر الـفــني لـريــال مـدريــد مـفــتـاح الــفـوز  ا
قـبل ضد الغر التقليدي رتقبة األحد ا الكالسيـكو ا
بـرشلـونـة. ويسـتـضيف بـرشـلونـة في مـعقـله كـامب نو
ـه الـتـقـلــيـدي ريـال مــدريـد في إطـار مــنـافـسـات غـر
اجلولـة العاشرة من بـطولة الدوري اإلسـباني ال ليجا.
وصــرح أنــشـيــلــوتي لـقــنــاة ريـال مــدريــد الـرســمــيـة:
مبـاريات الكالسـيكو دائـما خاصـة وهي موجودة في
كل بـــلــد مــثل إنــتــر ضــد مــيالن وتــشــيــلــسي ضــد
تـوتــنـهـام وبـايـرن مـيـونـخ ضـد بـوروسـيـا دورتـمـونـد.
وأضاف: إنـها مبـاراة خاصـة إلسبـانيـا والكالسـيكو
أهم مـبـاراة للـجـمـاهـيـر فهـي ليـست مـواجـهـة عـادية
وطــريـقـتي في الــتـحـضــيـر له يـكــون بـأقـصى درجـات
الهـدوء والتركـيز. وتابع: أحب االلـتزام الذي رأيته من
جمـيع الالعبـ وأراه كل يوم في التـدريب. الالعبون
مــتـحـمـسـون ومـركـزون بـشــكل كـامل ولـديـهم احلـافـز
للـتدرب كل يـوم. وأردف: كنا في أفـضل حاالتـنا ضد
شـاختـار دونيـتسك حـيث عمـلنـا بشـكل جيـد وعلـينا
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استـحـواذهم عـلى حقـول الـنفط في
ـوظــفـون الــبالد. ويـتــابع "أصــبح ا
اإليـــرانـــيـــون (في قــــطـــاع الـــنـــفط)
مــــســـــاعـــــدين لـالعــــبـــــ ("كــــادي"
بـاإلنكـلـيزيـة) ومن ثم تـعلـمـوا هذه
الـريـاضـة وزاولـوهـا" واسـتمـر ذلك
إلى ما بـعد تـأمـيم قطـاع النـفط عام
ــوظـفـ اإلنــكـلـيـز.  1951 ورحـيل ا
وال يــخــفي زويــني خــشــيــته من أن
ــضــمـار بــشــكل إضـافي يــتـقــلّص ا
"ألنه يـقع على مـسـاحة شـاسـعة في
مــوقع مــتـمــيّــز" وأن يـعــمــد احتـاد
اللعـبة الى تشـييد مـبنى على أرض
ــضــمــار بــدال من االســتــثـمــار في ا
.لكن تنشئـة جيل جديـد من الالعب
رئـيس االحتـاد حمـيـد عـزيـزي يـريد
تـــبـــديـــد اخملـــاوف مـــؤكـــدا أنـــهـــا
"خــاطـئــة".ويـشــدد عــلى أن االحتـاد
يـعتـزم "تـأهـيل الـثالثة آالف (العب)

ــــســــجّــــلــــ رجــــاالً ا
ونسـاءً على امـتداد

البالد".
ويـــــــــــــــــــوضـح أن
ــذكــور ــبـــنى ا ا

("الثـورة" بالـفارسـية) الـرياضي في
شـمــال طـهــران والـذي كــان يُـعـرف
بـ"النادي اإلمـبراطوري" قـبل سقوط
الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979
وانتـصار الـثورة اإلسالمـية بـقيادة
اإلمام اخلـميـني.وبات اجملـمع الذي
يـضم مالعب ومـنشـآت تـزاول فـيـها
ريـــاضــات مــخــتــلـــفــة إضــافــة الى
مــطـــاعم ومــقــاهٍ يــحــتــضن أيــضــا
مـبــاني لـوزارة الـريـاضــة والـلـجـنـة
بيـة اتخذت من عـشب مضمار األو
الغولف مـكانا لـها.وللـتأقلم مع عدد
ــضـمـار قـام الالعـبـون احلـفـر في ا
الذين شـاركوا في الـدورة الوطـنية
باللعب على  13حفرة بداية قبل أن
يلعبوا على خمس إضافية.ويخشى
وظف في سعـيد براتي ( 39عاما) ا
وزارة النفط في محافظة خوزستان
(جـنــوب غـرب) تـقــلـيـصــا إضـافـيـا
ـضـمـار الـغـولف في الـعـاصـمة ألن
سؤولـ الرياضـي في البالد ال "ا
يـــنـــظـــرون (الى الـــلـــعـــبـــة) نـــظــرة
إيجـابيـة". ويأسف بـراتي ألنه "على
رغم أن الــغـولف ضــمن الـريــاضـات

{ بــاريس- وكـاالت: كــشف تــقـريــر صـحــفي  عن مــحـاولــة بـاريس ســان جـيــرمـان
الـفرنـسي التـعاقـد مع أنسـو فاتـي جنم برشـلونـة خالل الفـترة األخـيرة. وكـان فاتي
صاحب الـ 18عاما أحـد أولويات إدارة بـرشلونـة لتأمـ مستـقبله مع الـفريق حيث

 جتــديــد عـقــده حـتى 2027. وأكـد فــاتي أنه يـريــد االسـتــمـرار فـي صـفـوف
بـرشـلـونـة وذلك بـعـد ثـقـة الـنـادي الـكـبـيـرة فـيه خالل فـتـرة إصـابـته في
دة عام تقريبًا. واعترف الالعب الشاب بأنه تلقى الركبـة التي استمرت 
عـروضًــا من أنـديـة خــارجـيـة وبــحـسب صـحــيـفـة مــونـدو ديـبــورتـيـفـو
اإلسبانية فإن باريس سان جيرمان كان من ضمن مقدمي العروض
لـفـاتـي. وأضـافت مـونــدو ديـبـورتــيـفـو: بــاريس سـان جـيــرمـان كـان
مـستعدا لتقد  30 ملـيون يورو لفاتي كمكافأة توقيع وراتب أولي
بقيمة  15مليون يورو. وجنح برشلونة في احلفاظ على فاتي ومنع
انـتـقـال جنـم آخـر من صـفــوفه إلى بـاريس ســان جـيـرمـان واآلن

الالعب الشاب مقيد بشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

{ مدريد- وكـاالت: شدد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى
ريال مـدريـد عـلى صـعـوبـة مـواجهـة الـكالسـيـكـو ضـد الـغر
التقـليدي برشـلونة. ويسـتضيف برشـلونة في معـقله كامب نو
ه الــتـقـلــيـدي ريـال مــدريـد في إطـار مــنـافـســات اجلـولـة غـر
الــعـاشــرة من بــطـولــة الــدوري اإلسـبــاني . وقــال كــورتـوا في
تـصريـحـات نـقـلـتـهـا صـحـيـفـة مـونـدو ديـبـورتـيـفـو اإلسـبـانـية:
ـنافـسة مـواجهـة الكالسـيكـو ستـكون مـكثـفة لـلغـاية في ظل ا
ـباراة ـلعب. وفـي إجابـته عـلى سـؤال إن كـانت ا الـقـويـة في ا
تــمــثل مــواجــهـة خــاصــة مع حــارس مــرمى بــرشــلــونــة تــيـر
شـتـيــجن قـال: لـيـس لـدي أي حـسـاب مــؤجل مع أحـد من
ــبـاريــات تــكــون رائــعـة. وفــضل العــبي اخلــصم وهــذه ا
احلـارس الـبـلـجـيـكي أال يـتـوقع شـيـئـا بـخـصـوص نـتـيـجة
ـبـاراة وقـال: ال أفـضـل الـتـكـهن خـوفـا من أن يـأتي ذلك ا
بنتـيجة عـكسيـة ويحـتل ريال مدريـد وصافة جـدول ترتيب
الـدوري اإلسباني بـرصيد  17 نقـطة بيـنمـا يحل برشـلونة
ركز السابع باجلدول برصيد  15نقطة بعدما لعب كل في ا
مـنـهـما  8مـبـاريـات. ويتـصـدر ريـال سوسـيـداد جـدول تـرتيب

الليغا برصيد  20 نقطة جمعها من  9 مباريات.
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الـعـشـر األكـثــر شـعـبـيـة في الـعـالم
ويـعــود تـاريـخـهـا فـي إيـران لـنـحـو
مــــئــــة عــــام اال أنــــهــــا تــــبــــقى من

عروفة هنا". الرياضات غير ا
وارتبطت هذه الرياضة بالنخب في
إيــران ال سـيــمـا الــطـبــقـة احلــاكـمـة
خالل عـهد الـشـاه وغـالبـا مـا صُوّر
أفـرادهـا في األعــمـال الـسـيـنـمـائـيـة

وهم يزاولون الغولف.
WODH½  U dý

ويــقــول أمـيــر زويــني وهــو مــنـتج
سينمائي يبلغ الثالثة واألربع من
الـعــمـر بـأن "لـكـلـمــة غـولف سـمـعـة
ســيــئــة" في إيــران. ويــضـيـف وهـو
ــضــمــار أن يــدفـع بــعــربــته عــلى ا
كـثـيريـن "ينـسـون أن هـذه الـريـاضة
بـدأت فـي جـنـوب الــبالد وغـالــبـيـة
الالعـــبــــ كـــانــــوا يـــعـــمــــلـــون في
الشـركات الـنفـطيـة".وفي ح يـؤكد
رفــضـه اعــتــبــار الــغــولف "ريــاضــة
الـنــخـبـة" يـشـيــر الى أن مـزاولـتـهـا
بــدأت فـي إيــران في مــطـــلع الــقــرن
الــــعــــشــــرين بــــعــــدمــــا "أدخــــلــــهـــا
الـــبــريـــطـــانـــيـــون" الـى إيـــران إثــر
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محمد صالح وتمثاله

تـاريـخه وبـالـدوري االجنـلـيـزي لـلـمـرة
األولـى.وقال صالح إنهـا "نعـمة من الله
أن تــنـال االعــتــراف والـتــخـلــيـد" بــهـذا
العمل الفني."لم أصدق ما رأيت عندما
وقـفت إلى جـانب "نفـسي" كأنـني أنظر
رآة أنـتظر إلـى انعكـاس صورتي في ا
بــــشـــغـف رأي اجلـــمــــهــــور في األمـــر".
ويـرتدي تمثال صالح الـبدلة التي ظهر
بـــهــا الـالعب عــلـى غالف مــجـــلــة "جي
كـيـو" مشـيرا بـيـديه إلى  مثـلـما يـفعل
عـنـدمـا يـحتـفل بـتـسـجـيل أهـدافه.وقال
ـتـحف مـدام تـوسـو في ـديــر الـعـام  ا
لــنـدن تـيم ووتـرز: "مـحـمـد صالح أحـد
ـا أحسن العب عـظـمـاء كرة الـقـدم ور
في الـعـالم حالـيا وعـليه فـإنه يسـتحق

هذا التمثال بكل جدارة".
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ة في مؤتمر صحفي بعد احملاكمة dLðR∫ الالعب بنز
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{ لندن- وكـاالت: كشف البرازيـلي رونالدينـيو أسطورة برشـلونة أنه تفـاجأ برحيل
األرجـنتـيني ليـونيل مـيسي إلى صـفوف بـاريس سان جيـرمان خالل فـترة االنـتقاالت
اضية. وقال رونالدينيو خالل تصريحاته لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: الصيفيـة ا
ميسي ونيـمار أصدقاء وكلما سنـحت لي الفرصة ألكون معهم أستـغلها ألنها حلظة
زيد خـالل مسيرتـه لو غير من خاصة جـدًا. وبسؤاله عـما إذا كان بـإمكانه حتـقيق ا
أسلـوب حـياته أجـاب: ال أنا سـعـيد تـمـاما بـكل ما حـدث لي والـله أعطـاني الـكثـير
وأنـا مـحـظـوظ ألنـني مـررت بـلـحـظـات ســعـيـدة لـلـغـايـة لـذلك لن أغـيـر أي شيء. وعن
مسـيـرة ميـسي عـلق: حـ وصلـت إلى برشـلـونـة كان هـنـاك حديث بـالـفـعل عن هذا
الـشـاب الـرائع مـيــسي وبـعـد ذلك تـدربت مــعه ورأيت كـفـاءته. وأردف صـاحب الـ41
عامًا: في كل مـباراة وتدريب كان مـختلفـا وكان من دواعي سروري مشـاهدة ميسي
وهـو يفـعل ذلك وأصبح صـديقـا حقيـقيـا لي. وأوضح: سعـيد جـدًا لرؤيـة ميسي اآلن
في سان جيـرمان الذي بـدأت فيه مشواري في أوروبـا على الرغم من أنـني لم أعتقد
أن ذلك ســيـحــدث وكـنت عــلى يـقــ أنه سـيــنـهي مــسـيـرتـه في بـرشــلـونـة. وأ جنم
برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: بالنسبة لي رحيل ميسي كان مفاجأة ألنني

لم أعتقد أبدًا أنني سأراه بقميص آخر غير برشلونة.

أنسو فاتي

{ طـهـران-(أ ف ب) -
يشبه خـشايـار تمدن
نـظــراءه من العـبي
الغولف بـقميص
"بـــولـــو" رمـــادي
الــلـون وقــبــعـة
بــــــــيــــــــضــــــــاء
ونــــــظـــــارتـــــ
شـــمــســـيـــتــ

لــكــنه يــخــتــلف
عـنــهم بــخـوضه
دورة في طـهـران
عـلى مـضمـار من
 13حفـرة بخالف
ية ضامـير العـا ا
صطـلح أن تكون ا
من تـــسـع حـــفــر أو
18. ال يـــعــــود ســـبب
هــــــذا االخـــــتـالف الى
اخلرافات التي حتيط
بـــــالــــــرقم 13  أو الى
خـــطــــأ لـــدى إنـــشـــاء
ــضــمــار الــعــشــبي ا
بـل عــــــــــــــــــــام 1964  
لتـراجع اإلقبـال على
مـزاولـة هـذه الـلـعـبة
بـــعــد الـــثــورة اإلسالمـــيــة في
إيران عام 1979  وتقـدير الـسلـطات
ـسـاحـته األسـاسـية ـضمـار  بـأن ا
ـا يــحـتــاج إلـيه الــعـدد هــو أكـبــر 
زاولي اللعبة.ويقول تمدن احملدود 
لـوكالـة فـرانس بـرس "إيـران فـريدة
ـضـمـار هـو عـلى صـورتـهـا: وهـذا ا
فريد بال ريب" . ويـضيف الـصناعي
الــبـالغ مـن الـعــمـر  44 عـامــا وهـو
واحــــد من نــــحــــو  300 شــــخص -
نـصـفهـم من الـسيـدات - مـنـتـسـب
ضمار في العاصمة "لدى الى هذا ا
ـضــمــار) كــان يـضم 18 إنــشــائه (ا
حـــفـــرة عـــلى رغم أن عـــدد مـــزاولي
اللعبـة لم يكن كبـيرا".ويوضح "على
مـــر الــزمن اســتـــحــوذت ريــاضــات
أخــــــرى ومـــــؤســـــســـــات
رســـــمــــيـــــة عــــلى
أجزاء مـنه. لهذا
السبب لم تتبق
13 ســـــــــــــــوى 
حــفــرة". يــقع
ــــــضـــــمـــــار ا
وسط مــجـمع
"انــــــــــــــــــقـالب"
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كارلو
أنشيلوتي

ـيـة وطـنـيـة" سـيـكـون مـقـرا لـ"أكـاد
تــعــنـى بــشــؤون تــدريب الالعــبــ

ـضـمـار".ويـشـيـر وسـيـقـام "خــارج ا
ضـمار في مـجمع "انقالب" الى أن ا
ســــيــــخـــــصص إلقـــــامــــة الــــدورات
الـرسمـيـة والـتـدريب والـتـأهيل في
أوقات أخـرى مضـيـفا "الـغولف في
إيــــران مــــؤهــــلــــة ألن تــــصـــــبح من
الريـاضـات األكـثر

شعبية".
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أرمـلة الشـفيع القـيادية الشـيوعيـة فاطمة
أحــمـد إبـراهـيم يـوم عــودتـهـا بـاكـيـة إلى
اخلـــرطــوم (األربـــعــاء  17 كـــانــون األول
 2003) بـعـد ثالث عـشـرة سنـة أمـضـتـها
مـنـفـية في الـعـاصـمة الـبـريـطانـيـة. دموع
جـديدة على زوجها الشـفيع الذي كثر لوم
يـري على إعدامه الـسودانـي للـرئيس 
ودمـوع على حـالة السـودان وعلى حـزبها
الـذي لم يـكن حـصيـفـاً عـندمـا إفـترض أن
في اإلمـــكــان جــعْل الــســودان مــحــكــومــاً
بــحــزب شــيـوعـي. تـلـك درامـا ســيــاســيـة
وثـــقـــتـــهــا فـي حــيـــنه بـــكـــتـــاب "احلــزب
الشيوعي السوداني.. نحروه أم إنتحر".
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ومـا يعنينا بهذا اإلستحضار هو التركيز
بـأن البـشيـر إرتكب اإلثم اإلعـدامي نفسه.
ـرة كان الـذين أعـدمهم  21ويـقال وهـذه ا
أكـثر. كـما يـعنـينـا من التـذكيـر أن الطيف
ــكـنه وحــيــداً حُـكْم الــسـودان ــدني ال  ا
حــتـى إذا كــانت هــنــالك قــاعــدة حــزبــيــة
عـريضـة وملـتزمة مـثل احلزب الـشيوعي.
ـدني ال ولــذا فـإن مـا يـنـادي بـه الـطـيف ا
يـبدو واقعيـاً بالنسـبة إلى السودان الذي
أفـــشل قـــادة األحـــزاب أول فـــرصــة حُـــكْم
مــدني أتــيــحت لــهم بــعــد إســقــاط نــظـام
اجلــنــرال الــرئــيس إبــراهــيـم عــبــود عـام
 1964حـــــيث قــــضـت جــــوالت الــــعــــراك
الـسـيـاسي بـيـنـهم عـلى احلـراك الـشـعـبي
الـذي أثـمـر أول إنـقالب مـدني حـزبي مـئة
ـئـة عـلى نـظام عـسـكـري مـتـ اجلذور بـا
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شـاءت الطـائفـية الـسياسـية او احملـاصصـة الطـائفيـة والعـرف غيـر الدسـتوري ان يتم
ان كونـاتِ الثالثةِ الرئاسـاتِ الثالثةَ. رئاسة اجلـمهورية لالكـراد ورئاسة البر تقاسم ا

للسنة ورئاسة احلكومة للشيعة. 
ويشـاء حسن احلظ ان تـكون اخلالفـات السـنيـة-السـنيـة واخلالفات الـكرديـة-الكـردية
اقل حـدة من اخلالفــات الـشـيـعـيـة- الـشـيـعـيـة. فــهـنـاك كـتـلـة كـرديـة اكـبـر هي احلـزب
قراطي الكـردستاني بزعامة مسـعود البارزاني وهناك كتـلة سنية اكبر هي حزب الد

تقدم بقيادة احللبوسي. واالمر ليس موضوع خالف حاد بينهم. 
حـسن احلظ لم يحـالف الـشيـعة. فـمع ان هـناك كـتلـة انتـخابـيـة فائـزة هي االكبـر اعني
التـيار الصـدري بزعامة الـسيد مقـتدى الصدر االن جـمعا كبـيرا من الشتـات الشيعي
على شـكل مـسمـيـات كثـيرة غـيـر سعـيـدة بهـذا الواقع وهـي تعـارض نتـائج االنـتخـابات
ا طـالبت باعـادة االنتخـابات وهذا طـلب غير وتـطالب باعـادة فرز االصوات يـدويا ور

معقول. 
الشيعة هم اصـحاب امتياز رئاسة مجلس الوزراء وهـو اخطر موقع تنفيذي في الدولة
ـعيوبـة بنص الـدستور الـذي يقول في قراطـية الـهجيـنة او ا العراقـية الـهشة ذات الـد
ـباشر عن الـسياسـة العامة سـؤول التنـفيذي ا ـادة   ٧٨:"رئيس مجـلس الوزراء هو ا ا
سلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته للدولة والقـائد العام للقوات ا
وافـقة مـجـلس النـواب." ونسـتطـيع ان نـقول بـعد قـراءة هذه وله احلـق باقـالة الـوزراء 
ـادة ان رئـيس الـوزراء هو "عـمـود الـدولـة" كـما الـصالة هي عـمـود الـدين فـان صلح ا
ا كـان هذا الـرجل شـيعـيا الرجل صـلح مـا سواه وان فـسد الـرجل سـاء ما سـواه. و
فـان الشيـعة هم عـماد الدولـة ان صلحـوا صلح كل شيء وان فسـدوا فسد كل شيء.
واخلالف والصـراع والتـنازع عـلى كرسي رئـيس احلكـومة وكـسر الـعظم بـسبـبه ليس
قراطي للمسألة. من الصالح بل هو الفـساد بعينه. ازاء هذا البد من حل حضاري د

وهنا لدينا عدة خيارات:
اخلـيـار االول الـدولـة احلـضـاريــة احلـديـثـة النـهـا تـقـطع دابـر االمـر من اصـله وجتـعل

يسور.  تداول السلطة سلميا وسلسا وهادئا من ا
ـا ال حتـمد اخلـيـار الـثانـي ان يبـقى الـنـزاع مسـتـمـرا مـفتـوحـا عـلى كل االحـتمـاالت 

عقباه. 
اخليـار الثـالث ان تتـفق االطـراف الشـيعـية قـاطبـة عـلى تشـكيل الـكتـلـة النـيابـية االكـثر
عـددا مع احلـفـاظ علـى حق الـتـيـار الـصدري بـتـرشـيح اسـم رئيـس الـوزراء وتشـكـيل
ـاضية. ويسـتطيع التـيار الصدري ان حـكومة توافـقية كمـا جرت العادة في الـسنوات ا

يقترح اسما توافقيا وليس بالضرورة "صدري قح". 
اخلـيار الـرابع ان يسـلم اجلـميع بـنتـائج االنتـخابـات كـما هي االمـر الذي يـتيح لـلتـيار
الـصـدري ان يـرشح اسم رئـيس الـوزراء بـصـفـته الـكـتـلـة الـنـيـابـيـة االكـثـر عـددا بـعـد
ـقراطـي الكـردستـاني وحزب تـقدم لـضمـان تأيـيد 166 صـوتا التـفاهم مع احلـزب الد
في جلـسة منح الـثقة وايـضا يسـتطيع الـتيار الـصدري ان يقـترح اسمـا توافقـيا وليس

بالضرورة "صدري قح". 
ـعارضة االيـجابية . ويكـون الباقـون احرارا فيـما يتصـرفون اما ان يـختاروا مـقاعد ا

عارضة السلبية او اجللوس على التل. او ا
ثالثـة من هـذه اخلـيـارات تضـمن لـلـعـراق ان يـصل الى شـاطيء االمـان والـسالمـة بـعد
االنتخابات مـاعدا اخليار الثاني الذي سيكـون مكلفا اذا اجته القوم اليه ال سمح الله.
وقد يكون اخلـيار الرابع افضل اخليارات واقربها الى فكرة الدولة احلضارية احلديثة
النه سوف يـقـيم احلكم عـلى عـمودين: عـمـود حكـومة االغـلـبيـة الـسيـاسيـة (وفـيهـا عرب
مكن ان ـانيـة (ومن ا عـارضة الـبر وكرد وتـركمان وشـيعـة وسنـة واقلـيات) وعمـود ا

يكون فيها عرب وكرد وتركمان وشيعة وسنة واقليات كل حسب رغبته وقناعته).
فـان صـعب على الـقـوم هذا اخلـيـار فالبد من تـوطـ النـفس عـلى الذهـاب الى اخلـيار
الثالث وجتنيب الـبالد مخاطر ليس اقلها بقاء حكومة تصريف االعمال لفترة اطول مع

غياب السلطة التشريعية الرقابية.
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الـتي قـادت الشـعب األرمـيني إلى مـهاوي
الذل والهوان.
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عارك  ومن هنا تتضح االبعاد احلقيقية 
( ال  44يـوما)  مع العدو األرمـيني بأنها
لـــيــست اشـــتــبــاكـــاً مــؤقــتـــاً او مــؤطــراً
بــتـحــديـدات زمــانــيـة ومــكـانــيـة مــحـددة
ا هي خلـدمة أغراض تكتيكية معينة وإ
حـرب عـادلـة مـصـيـريـة خـضـاهـا الـشـعب
االذربــيـــجــاني  ضــده  يــتــحــدد مــداهــا
الـزمني ومساحتها اجلغرافية بضرورات
االنـتصار احلاسم عليه وتسليمه بشروط
جـمهـورية اذربـيجان  الـعادلـة . وهذا هو
الـســر في حتـقـيق الـنـصــر  الـكـبـيـر عـلى
الــعـــدو االرمــيــني وتـــدمــيــر اســطــورة (
اجلـــيش االرمـــيــني الـــذي اليــقـــهــر ) في
مـخـتـلف مـحـاور الـقـتـال واحـراز الـغـلـبة
ــان الــواضــحـــة عــلــيه. وهــنــا لــعب اال
بــأفـكـار الـرئــيس الـراحل حـيــدر عـلـيـيف
ـبـاد الــقـومـيــة الـثـوريــة االصـلـيـة وبــا
وبــقـيم االمـة االذريـة وتـراثــهـا الـنـضـالي
الــعـريق دورهـا الـكـبــيـر في كـسـر شـوكـة
ـعـتدين وفي تـركـيعـهم وحتـقيـق الظـفر ا
عــلــيــهم خالفــاً لــلــمــوازين الــعــســكــريـة
والـتـقلـيديـة الـتي تركن حلـسـابات الـعدة
والــعــدد والــتــقــادم الــزمــني لــلــصــنـوف
وطـــوبـــواغـــرافـــيـــة األرض  اجلـــبـــلـــيـــة
وتـضاريسها و زرع االلغام وبناء خطوط
الـدفـاع احلصـيـنـة االرميـنـية وفـاعـليـتـها
كـما اعـتقـد وتصـور قادة االرمن  وما إلى
ذلـك... من احلـــســــابـــات الــــعـــســــكـــريـــة
الــتـــقــلــيــديــة... غــيــر ان كـل ذلك لم يــكن
األســـاس احلــــاسم في حتــــديـــد نـــتـــائج
ــعـركــة مع احلـكــومـة االرمــيـنــيـة... ألن ا

الـسـيــاسـيـة والـدبـلـومـاسـيـة صـيـغـة من
صــيغ الــتــعــبـيــر عن مــبــاد احلــكــومـة
االذربـيجـانيـة وقيـمهـا ومفـاهيـمها و لم
تـأت هذه الصيغـة كلها  اال نتـيجة تعنت
الـطـغـمة االرمـيـنيـة احلـاكـمة في بـيـرفان
وغـرورها وامـعانـها في غـيهـا فكـان البد
من ســـلـــوك ســبـــيل اســـتـــخــدام الـــقــوة
ـغـتصـبة وحتـقيق السـتـرجاع احلـقوق ا
الـوفـاء لـلمـبـاد والـقيم الـتي تـتـركز في
ـســتــقـلــة لألمـة صــيـانــة الــشـخــصـيــة ا
االذربـيـجانـيـة والذود عن سـيـادتهـا على
ـباد ـشرفـة وبـذلك تـكـون ا اراضـيـهـا ا
الــســامــيــة في الــدفــاع عـن كــرامــة االمـة
وشــرفـهــا هي الـتي ارست إرادة الــقـتـال
ضـد الـعـدو األرمـيـني عـلى دعـائم صـلـبة
ـعـركـة بـأنـهـا ومـتـيـنـة وحـددت شـروط ا
مـعـركـة عـادلة ال تـنـتـهي اال بـعـودة كامل
ـــغــتـــصــبــة في احلـــقــوق من األراضي ا
قـارباغ  وتسلـيم العدو األرميني بـحقيقة
ـسـلـحـة االذربـيـجـانـيـة اقـتـدار الـقـوات ا
ـطـلق من شـعـبـهـا الوفـي  على والـدعم ا
ردعـه عن غيه واجـباره صـاغراً عـلى فهم
حـجـمه احلقـيـقي وكسـر شـأفة غـطـرسته

عـنوية الـعامل احلـاسم هـو زخم القـدرة ا
ـســلــحـة وبــطـوالتــهـا الــنـادرة لــلـقــوات ا
ــضـافـة إلى قـدرتـهــا الـقـتـالـيــة الـعـالـيـة ا
ؤثر والـتي ضاعفت من فعلها التدميري ا
ان عـلى  جيش العدو ومعنوياته بفعل إ
ـــبــاد حب  اجلـــنــدي االذربـــيــجـــاني  
الـوطن والـتضـحيـة في سبـيله وقـيم االمة
االذريـة اخلـالـدة  في التـضـحيـة والـفداء 
ـعركـة التي شروعـية ا ووعـيهم الـعالـي 
انهم الـصمـيمي بـقيادة يـخوضـونهـا وا
الـهـام علـيـيف وبقـدرته الـفائـقـة على رسم
ـســارات الـصـائـبـة الـتي تـكـفل الـنـجـاح ا
باد وقـيم  الثورة الـعمالقة  التي ـؤزر ا
ستمر قـادها الرئيس عـلييف في التقـدم ا
صـوب اهدافـها االسـتراتيـجيـة  ومن هنا
بـدئي والسـياسي ـوقف ا ـان با كـان لإل
من قــبل اجلــنـود والــضـبــاط  الـشــجـعـان
عـركة دوره األسـاسي في حتـديد نـتـائج ا
ــيــدانــيـة وذلـك عـبــر الــتــفــاعل بــ مـا ا
ـبـدئي والــسـيـاسي من ـوقـف ا يــرسـمه ا
مـسارات صائـبة للـتوجه القـتالي وب ما

عركة. تفرزه ظروف وأوضاع ا
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ــنــهج وقــد جــاء هـــذا الــدور حــصــيــلــة ا
الـفـكـري والعـمـلي للـدولـة بـكافـة مـواردها
في اسـناد اإلرادة الـوطنـية والـقومـية إلى
مـقومات االقتدار والتي تـلعب فيها القدرة
ـستـنـدة إلى الـقدرة الـعـسـكريـة الـعـاليـة ا
ـوجـهـة من خالل ـتـيـنـة وا االقـتـصـاديـة ا
قـيـادة ثوريـة تـاريخـية مـجـربة دوراً هـاماً
ومـتعاظمـاً بتعاظم التـحديات التي جتابه
االمـة االذريـة  وقـد لـعب الـبـنـاء الـقـيـادي
لــلـجـيش االذربـيـجــاني من خالل تـسـلـيح
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بغداد

أبــنــائه  بـسـالح الـعــقــيـدة  الــعــسـكــريـة
االذربـيــجـانـيـة بـالـدفـاع والـتـضـحـيـة في
ـا حتـويـه  ايـضا سـبـيل تـربـة الـوطن و
مـن قيم أخالقية عـالية  دوره في تأصيل
روح الــشـهـامــة وكـوامن الـرجــولـة الـفـذة
لــدى أبـنـائه في اسـتــلـهـام تـراث اجلـيش
ـــقــدام الــعــابـق بــالــبـــطــوالت الــنــادرة ا
والــتــضـحــيــات الــغـالــيــة عــبـر الــعــقـود
ــنـــصــرمــة من الــزمـن  ورغم هــيــمــنــة ا
الـسلطـات الروسيـة علية   الـتي لم تفلح
في الـــتـــأثـــيــر عـــلى انـــدفـــاعه الـــوطــني
والـــقـــومي ومـــســـاهـــمـــاته الـــبـــارزة في
بــــطـــوالت الـــشــــعب ضــــد  االعـــتـــداءات
ـتكـررة   ومـعـارك االمـة  ضد االرمـنـيـة ا
اعـدائها ومغتـصبي أرضها من كل صنف
ولــون  . وكـان لــلـقـيم الــثـوريــة اجلـديـدة
ــؤسس الــتي  اشــاعــهــا االب الــراحل وا
جلـمـهوريـة اذربيـجـان حيـدر عـليـيف ب
مــخــتـلف قــطــاعـات الــشــعب والــنـهــضـة
احلـقيقـية والكـبرى التي حـققهـا اثر بالغ
في االرتـقـاء بـالـقـدرات الـقتـالـيـة لـلـقوات
عنـوية على ـسلحـة والسمـو بروحهـا ا ا
نـحـو لم تشـهد له مـثيالً كل اجلـيوش في
سألة بعدها الهام في العالم.وكان لهذه ا
سـتقل لـلدولة نـهج الوطـني  ا اسـتنـاد ا
عـلى دعـائم متـينـة أمـنت لهـا القـدرة على
ستقلة والصائبة والتي واقف ا اتـخاذ ا
تـصب في مجرى صيانة وتعزيز السيادة
 الـوطـنـيـة والـقـومـيـة في احملـيط الـدولي
ـا يسهم في بلورة وتعزيز الشخصية و
ــسـتــقـلــة  لال ذربـيــجـان ويــضـمـن لـهـا ا
الـسـيـادة عـلى ارضـهـا وثـرواتـهـا. وبذلك
تـمكنت  القيادة السياسية  في اذربيجان
في فـتـرة قـيـاسـيـة من جتـسـيـد مـواقـفـها

ـبدئية على الساحة  االقليمية والدولية ا
فـي إطـــار الــصـــراع االذري-  األرمـــيـــني
الـذي شـهد  اشـرس عـدوان   استـخدمت
فـية ارمنينـا كافة االسلحـة احملرمة دوليا
بــــاالظــــافــــة الى قــــتل و تــــشــــريـــد االف
ـــواطـــنــ  االبـــريـــاء الـــعــزل فـي مــدن ا
ــارسـات (خــوجــالي وشـوشــة ) بــفـعل 
الـقادة االرمن البارزين مـثل ( كوتشاريان
وسـركسيان واوهانيان )  الذين اعتبرهم
ـــدنـــيــ في االرمن ابـــطـــاال لـــقــتـــلـــهم ا
خــوجــالي  والــذين جــاءوا خـالل احلـرب
الـى قــارة بـــاغ  اجلـــبـــلـــيـــة  اال انـــهم لم
يـخـاطـروا بـقتـال اجلـيش االذربـيـجاني 
وقـد مـكثـوا في ( خـانكـيـندي ) لـعـدة ايام
وفـروا الى يـريـفان  لـهـذا الـسبب وصف
الـرئـيس الـهـام عـلـيـيف فـي خـطـابـة امام
الـشعب في احتفالية النصر هؤالء القادة
بـالهارب واخلـونة واجلالدون واجلبناء
كنهم شن احلرب اال على شعب الذين ال
سـالم . في ذات الوقت ورغم اذربـيجـان ا
ســـعـي  اذربـــيـــجـــان الســـتـــرجـــاع هـــذه
األراضي بـالوسـائل واألسـاليب الـسلـمية
والـدبـلـومـاسيـة إال ان تـعـنت احلـكـومات
االرمــــيـــنــــيــــة وايـــغــــالــــهم في الــــعـــداء
لالذربـيجـان وشعبـها  وقيـادتها الـظافرة
رسوم لهم في التصدي مـن خالل الدور ا
 لـكافـة احللـول السـلمـية والـتآمـر علـيها
وبــعــد عن انــفـضــحت كل أوراق الــتــآمـر
االرمــيـني وأزاء االسـتـمــرار في مـوقـفـهم
غتصبة تعنت ورفضهم إعادة أالرض ا ا
 فـي قــارة بـــاغ  كل ذلك جـــعل الــقـــيــادة
الـسياسيـة  في اذربيجان ان تـعزم امرها
ــعــركـة ضــدهم لــتــحــريـر عــلى خــوض ا

غتصبة. اراضيها ا

إن إرادة االــقـتــال في مـعـايــيـر الــسـيـادة
الـوطنيـة الراسخة في أذربـيجان مـستمد
ة من مــبــادئه و مـفــاهــيـمه الــرامــيـة إلى
حتـــقــيق وحـــدة الــتـــراب االذربــيـــجــاني
ا ونـهـضة االمـة  وتقـدمـها االجـتمـاعي 
يـنــطـوي عـلـيه ذلك من صـيـانـة الـسـيـادة
الـوطـنـية واحلـفـاظ عـلى الـروح القـتـالـية
ـارسـات  جـمـهـوريـة لـلــشـعب  وكـانت 
اذربـيـجـان واجـراءاتـهـا وتـدابـيـرها عـلى
كـــافــة األصــعـــدة الــوطـــنــيــة والـــدولــيــة
واالجــتـمـاعـيـة جتــسـيـداً حـيــاً وتـعـبـيـراً
ـبـاد عــمـلـيــاً دقـيـقـاً فـي تـرجـمــة هـذه ا
ــفــاهــيـم عــلى أرض الــواقع الــفــعــلي وا
وبــذلك خـاضت  الــدولـة مــنـذ انــبـثــاقـهـا
صـراعـاً ال هـوادة فـيه مع كـل أعـداء االمة
االذربـيـجـانـيـة ومـنهم الـطـغـمـة احلـاكـمة
ـارسـا تـها في ارمـنـيـنـا  والتـي جاءت 
مـارسات سـابقـة في االستـمرار امـتـداداً 
في اغـتصـاب االرض  الوطـنيـة ومحـاولة
الـــنـــيل مـن ســـيـــادتــهـــا  عـــلـى أرضـــهــا
ومـيـاهـها وكـانت مـطـالبـتـهـا  للـحـكـومة
ـغـتـصـبة االرمـيـنـيـة بـارجـاع  االراضي ا
في قـــارة بـــاغ اجلـــبـــلـــيـــة  بــالـــوســـائل
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غـضب السوداني عموماً ومن مفاعيل هذا
الـغضب. كان العـسكريون الـذين إصطفوا
إلـى جـــانب احملـــتـــجــــ عـــلى درجـــة من
احلـكمة والبصيرة. سـجلوا مواقف لكنهم
ــــــا بـــــعض لـم يـــــصـــــدروا بـالغـــــات وإ
الـتوضـيحـات والتـنبـيهـات عنـد الضرورة
واخلـشية من فلتـان األمور كون البالغات
أوالً وثــانــيـــاً وتــبــاعــاً مــعــنــاهــا إنــقالب
عــســكـري. وهم بــهـذا الــتــصـرف صــانـوا
احلـــراك الـــشـــعـــبـي وفي الـــوقت نـــفـــسه
ســجــلــوا صــيــغــة مــعــادلــة مــوضــوعــيـة
خالصـتهـا أن اإلنتفـاضة من دون مـوقفهم
كــانت ســتـتــكــسـر ويــكــرر الـرئــيس عــمـر
ـيري الـبـشـيـر مـا فـعـله الـرئـيس جـعـفـر 
عـنـدما حـاول الـشيـوعـيون اإلنـقالب عـليه
عن طـريق بعض ضباطهم فكانت النتيجة
فــاجـعـة وإعـدامــات بـعـد مـحــاكـمـات غـيـر
مـــكــــتـــمـــلـــة أصـــول الــــعـــدالـــة والـــواقع
االجــتـمـاعي في الــسـودان حـيث أن شـأن
ـثل شأن الـشـيـوعيـ في الـسودان كـان 
إسـالميي "اإلنـقاذ  الـبشيـري" مع فارق أن
هـذا الطـيف األخيـر كان رقـماً أسـاسياً في
ــالي واإلســتــثـــمــاري فــيــمــا الــســـودان ا
"الـرفاق" الشيوعي أقوياء عقائدياً. ولكن
هـذه القوة تراجعت أمام الـشأن العسكري
ـيــري وكـانت تــصـفــيـة أقــطـاب لــنـظــام 
ن في احملــاولــة اإلنـقـالبـيــة عـام  1971
ذلك عـبـداخلـالق مـحـجـوب وبـابـكـر الـنور
وفـاروق حمـدالله وهاشم الـعطا والـشفيع
أحـمد الشيخ. وال يغيب عن الذاكرة مشهد

بـات بـعـدمـا فاض الـكـيل لـدى الـسوداني
ــســتــســلم إلى األقــدار والــذي هـو دائم ا
اخلــشـيـة من أرغــفـة ال يـجــدهـا فـجـأة أو
الــوقـود الـذي مـا أن يـتــوافـر يـومـاً حـتى
يـنـدر وجوده أيـامـاً أن يرفع كـلـمة احلق
الـكـفـيلـة بـوضع حـد لـلمـجـادلـة العـقـيـمة
الــتي يــتـسـع مـداهــا وهي أن الــصـيــغـة
ـقتضـاها كان الـتشـاركية الـتي حدثت و
ـدني الـذي أثـمر الـتـعـاون الـعسـكـري - ا
طـمــأنـيـنـة وأجـواء إرتـيـاح عـربي ودولي
وإحـتـمـاالت عوائـد تـسـتتـبع إلـغـاء ديون
مــتــراكــمــة وجــدولــة ديــون غــيــر قــابــلـة
لـإلســـقــــاط هــــذا إلى جــــانب إخــــتـــراق
مــحـســوب حملـرَّمــات إرتــبـطت بــرؤيـة لم
تـأخـذ واجب الـتـوضـيح الـالزم... إن هذه
الـصـيـغة هي حـتى مـا هـو أفضل مـفـتاح
بـوابـة االسـتقـرار لـلسـودان احملـروم هذه
الــنــعــمــة مــنـذ اخلــمــســيــنــات يــتـقــاسم
الـسياسيون والعسكريون على حد سواء

وزر هـذا احلرمان. وعنـدما تكون هذه هي
الـنظرة إلى الصيغة التـشاركية العسكرية
ـسـألـة يـؤكـد بعض ـدنـيـة فألن كـنه ا - ا
احلـقـائق ومـنهـا أن اإلنـتفـاضـة الـشعـبـية
الـتي حدثت ضد نظام الرئيس عمر حسن
الـبــشـيـر كـانت خـطـوة شـجـاعـة من حـيث
ـا لـوال الـدخـول الـسلس من عـفـويـتـها إ
جـانب بـعض العـسكـري عـلى خط األزمة
ـتدرج لـلمـنتـفضـ لكـانت هذه ودعـمهم ا
اإلنـتـفـاضـة الـتي بـدأت مثل شـمـعـة تـنـير
عـتمة سيـاسية وإجتمـاعية أبلغـها النظام
الــبـشـيـري مـداهــا سـتـنـطــفىء ويـتـكـسـر
اإلنـــدفـــاع الــــشـــعـــبي الـــذي مأل شـــوارع
ـثلـثة وأسـطح رحالت الـقطار الـعاصـمة ا
اآلتـيـة من الـواليات الـبـعيـدة عـلى أسوار
ـؤسسات البشيرية احلزبية وتبدأ حرب ا
أهـلـية من نـوع غـير مـألـوف يواجـه فيـها
ـعـتـرض شـقـيـقه الـسـوداني الـســوداني ا
"اإلنــقــاذي". ويــا ويل الــســودان مـن طـول

ـدنـيـ لغـرض زخـرفة ومـطـعَّم بـبعض ا
احلُـكْم أمـام الـعالم. وبـسـبب ذلك الـعراك
الـــذي نــشــيـــر إلــيه تـــســاقـــطت جتــربــة
ـدنــيـون يـحـكـمـون" ولم تـعـد الـصـورة "ا
الـــشــهـــيــرة الـــتي إنــطـــبــعـت في ذاكــرة
الـسـودان حـاضرة وتـمـثل أقـطـاب احلُكْم
ـهدي فـي صورة واحـدة تـضم الصـادق ا
وإســمــاعـــيل األزهــري وحــسن الــتــرابي
وعــبــداخلــالق مـحــجــوب والــشـيـخ عـلي
عـبـدالـرحـمن وفـاطـمـة إبـراهيـم. ثم بدأت
الـتجربة الثانية لـنظام عسكري هو الذي
يري ومعه مجموعة قادة العقيد جعفر 
من الـضبـاط الرواد الـرتبـة وجرت أيـضاً
ـدنـي فـإستـقر زخـرفـة النـظام بـبعض ا
الــســـودان بــعض الــشـيء لــكن مــعــادلــة
الـشـراكـة لم تـكن مـسـتـقـيـمـة. وهـنـا جاء
لـيكـرر األمر نـفسه اجلنـرال عمـر البـشير
مـتكـئاً علـى الدكتـور حسن الـترابي الذي
ـيـري. وحـيث أن كـان إنـفضَّ عـن نـظام 
دني الـتـرابي يـتطـلع كـمـا قادة الـطـيف ا
في اإلنـتفـاضة ضـد نظـام البـشير إلى أن
يــكــون الــعـســاكــر حــمـاة لــهم ولــيــسـوا
أسياداً عليهم فإن البشير حذف الترابي
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 وهــا نـحن أمـام حـالــة حـذف عـلى أهـبـة
احلـــدوث من جــانـب الــثـــنــائي الـــفــريق
عــبـدالـفــتـاح الــبـرهـان والــفـريق مــحـمـد
دني حـمـدان دقـلو (حـمـيدتي) لـلـشـريك ا
في حـال إستـمرت حـلقـات حزبـية بـعثـية
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بعد كل انتخـابات يثير اعالن نتائجها الكثير من حاالت التشكيك واتهامات التزوير
او حتى الـرفض الـكلي لـهـا وهو مـا يـحدث هـذه االيـام في العـراق حـيث تصـاعدت
ردود افعال بـعض القوى واالحزاب الـسياسيـة والتي وصلت الى حـد الرفض التام

نطقة اخلضراء في بغداد.  لها واالعتصام والتظاهر في ا
تـبـدأ مـرحـلة الـطـعـون االنـتـخـابـيـة بعـد اعالن الـنـتـائج وهي وسـائل قـانـونـيـة قـررها
الـقـانـون لـتـصحـيح او تـعـديل او ابـطـال االوامـر والـقـرارات الـتـنـفـيـذيـة والـقـضـائـية
كن ان تعرضت له العملية الناقصة او اخلاطئة او غيرالقانونية وهي تكشف عما 
االنـتـخابـية من عـيوب او جتـاوزات قـانونـية مـثل التـزييـف والتـزويروغـيرهـا من طرق

التالعب بالنتائج االنتخابية. 
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وتـظهـر اهـمـيـة الطـعـون االنـتخـابـيـة في هـذه الفـتـرة بـالـذات كونـهـا حـمـاية لـلـحـقوق
واحلـريات الـعـامة لـلـمـواطن سواء كـان نـاخـباً او مـرشـحاً والـتي تـتـصل بالـدسـتور
ـشاركة في االنـتخاب والتـرشيح اي انهـا وسيلـة وطريقة ساواة وا وحتـقيق مبـدا ا

قانونية توفر الضمانات التي تكفل نزاهة ومصداقية وعدالة االنتخابات. 
ان النظام اوالتنظيم القانوني للطعون االنتخابية في العراق يتم عبر: 

1-قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم  9لسنة  2020الذي قرر في
ـفوضية اجهزة تـسريع النتائج االلكـتروني والزمها باعالن ادة 38/أوالً اعتماد ا ا
الـنـتـائج االولـيـة خالل 24سـاعـة من انـتـهـاء االقـتــراع واجـراء عـمـلـيـة الـعـد والـفـرز
ـطـابــقـة واالحـكـام الــيـدوي بـواقع مــحـطـة واحــدة من كل مـركـز انــتـخـابي لــغـرض ا

التفصليلة التي تضمنتها. 
ستقلة لالنتخبات رقم 31 لسنة  2019والذي بينت فوضية العليا ا 2-قانون ا
ادة   19طريقة ومهـام الهيئة القضـائية لالنتخابـات ومهمتها في الـنظر بالطعون ا

االنتخابية. 
3-نظام رقم 6 لسنة  2013 اخلاص بانتخاب مجلس النواب العراقي والذي ب

عنى واحـد وهما متـرادفان في الداللة قصود ب(الـشكوى) و(الطـعن) واعتبـرها  ا
على كل شكوى او طعن يقدمه احد االطراف في النتائج. 

  طعـنه امـام عـدة جـهات لـتـسـهيل الـوصـول وتـقد ان الـطـاعن له احلق في تـقـد
ـركـز الوطـني لالنتـخـابات ومـكتـب  االنتـخابـات في كل مـحافـظة الـطـعون وهي (ا
واي مكـتب انـتـخـابي لـلمـفـوضـيـة او مكـتب هـيـئـة االقـليم او بـصـورة مـبـاشرة الى

الهيئة القضائية في مجلس القضاء االعلى). 
ويتم التعامل مع الطعون بثالث مراحل وهي: 

1-الطعون التي تقدم بعد انتهاء مدة ثالثة ايام بعد اعالن النتائج االنتخابية من
ـفوضـية التـي يجب  علـيهـا الرد على هـذه الطـعون سواء بـالقـبول او الرفض قبل ا
وذلك خالل  7 سـبـعـة ايـام وتقـوم بـاعالن وعـرض الـنـتـائج بـشـكل مـتـسـلسـل على

موقعها. 
فوضية امام الهيئة القضائية في مجلس القضاء 2-الطعن بالقرار الصادر من ا
ـفــوضـيـة وهي اخملـتـصـة ) من قـانـون ا ـادة (19/أوالً ـوجب ا ــشـكـلـة  االعـلى وا
اذا ما  الـطعـن امامـها ـتعـلـقة بـالـعمـلـية االنـتـخابـيـة  حصـرا بـالنـظر فـي األمور ا
ـفـوضـ ولـيس أيـة جـهة أخـرى تـمـلك هـذا االخـتـصـاص حسب بـقـرارات مجـلس ا
ادة نفسـها ومن ضمنـها التحـقق من صحة شروط صراحة نص الفـقرة ثانيـا من ا
رشح وقـبول ترشيـحهم من عدمه وعـليها أن تـصدرقراراتهـا خالل عشرة ايام ا

 . من تاريخ ورود الطعن اليها ويكون قرارها ملزماً
3-بعدها يتم ارسال النتائج الى احملكمة االحتادية العليا التي لها وحدها وحسب
صادقة على الـنتائج النهائيـة لالنتخابات العامة) ) من الـدستور(ا ادة(93/سابعاً ا
او اعـادة الـفـرز والـعـد او اي اجـراء تـراه مـنـاســبـاً وتـعـتـبـر(قـراراتـهـا بـاته ومـلـزمـة

ادة 94 الدستورية.  للسلطات كافة) حسب نص ا
{ قاض ومدعي عام في مجلس شورى اقليم كردستان
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اربيل

ـــقــراطـــيــ ــقـــراطــيـــة" بــدون د و"الـــد
والـسياسة عبـارة عن عملية جـراحية لشفط
أمـوال الشعب وما تـبقى من دهون احلياة.
والــعـمـالــة مـتـجــذرة في اجلـيــنـات وخاليـا
ــســتــقـبـالت فال وطـنــيــة لــلــعـراق والهم ا
ـستـقبل بـعد يـحزنـون!سـأقرب لـكم صورة ا
االنــتـخـابـات. مــعـارك في اإلعالم والـشـارع
ـلوءة بـأناشـيد الـطـائفـية وطـبول وخـيم 
حـرب افـتــراضـيـة لـلـمـشـاهـدة فـقط بـيـنـمـا
جتـــري في اخلـــفـــاء والئم لـــلـــحم األبـــيض
واألحـــمـــر وتـــرسم خـــرائـط لـــلـــرئـــاســات
والـوزارات وأمـاكن الـثـروة واجلـاه والـقوة.
فـهنـاك كعكـة كبـيرة ال يريـد أي حزب عراقي
أن يـفـرّط بـهـا وهـنـاك ارض رخـوة يـتـقـاتل
عـليهـا اإليراني واألمريـكي للسـيطرة عـليها
ألهـداف كثـيرة ومعـروفة ال حتـتاج التـعليق

عليها.
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لـذلك فأيران لن تسمح للسيد الصدر أو أي
جــهـة أخــرى إن تــفـتت "الــبـيـت الـشــيـعي"
بـأحـزابه ومـيـلـيشـيـاته ونـفـوذه. ولن يـكون
أحـدا قـادرا من قـادة الـشـيعـة والـسـنـة على
الـسـواء أن يـتـجـاوز اخلـطـوط احلـمـر الـتي
وضـعتهـا إيران مثـلما ال يـستطـيع البعض
جتاوز أمريكا ومنها إيران أيضا أن يسير
بـالعـمليـة السـياسـية لوحـده رغم اعتـرافنا

نـكرة بـالرأس ـبطـنة أو نـقر األصـوات ا ا
وال نــــتـــائـج االنـــتــــخــــابـــات وأرقــــامــــهـــا
االفـتراضية فالنتيجة واحدة وأن اختلفت
ســمــفــونــيــات الــضــجـيـج الــيـومـي لــقـادة
األحـزاب وذيولـهم وتنوعت الـعنـتريات من
شـهـد ال يـتـمـخض إال على هـنـا وهـنـاك. فـا
بـعيـر مريض أجـرب ال ينـفع وانتـخابات ال
تـنـبت إال بـذورا طـائـفـية; بـيـوتـات شـيـعـية
وسـنـية وكـردية وتـركمـانـية ومـنظـومة من
ـتجـذر في نفـوس جـياع الـسلـطة الـفـساد ا
واجلـاه.الـقـصـة واحـدة في مـشـهـد الـعـراق
الــســيــاسي مــهــمــا اخــتــلــفـت الــنــغــمـات
الـسيـاسيـة; "فالـنوتـة " السـياسـية مـكتـوبة
بـــــيــــــد أجـــــنـــــبـي من خــــــارج الـــــعـــــراق
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االمارات

قراطية كممارسة والفساد القابع في الـد
الـنفوس وعدم الثـقة باالنتخـابات وثقافة
"مــا نـطــيــهـا" كــأن الـبــلــد طـابــو لألحـزاب
احلــــاكـــمــــة مـــنــــذ ربع قــــرن. فال قــــبـــول
لعب “ بـاخلسارة; أما " نلـعب أو نخرّب ا

أو نزوّر األرقام أو ال نقبل باالنتخابات.
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 صــورة مـأسـاويـة حتـدث في بــلـد يـتـغـنى
ــقـراطـيــة الـكــاذبـة وحـاكم يــومـيـا بــالـد
"مـدمـقـرط" جـاهل ال يـقـبل بـصـوت الـشعب
ا كـان البعض على حق في وخـياراته.  ر
رفض نــتـائـج االنـتــخـابــات فـقــد خـسـروا
ـــال احلــــرام في مـاليـــ الــــدوالرات مـن ا
دعــايـتـهم احلـزبــيـة من تـبــلـيط الـشـوارع
ــهــرجــانــات وتــوزيع وإقــامــة الــوالئم وا
الــدوالرات نـــقــدا ورشــوة شــيــوخ بــعض
الــعـشـائـر ورجــال الـدين. مـثـلــمـا خـسـروا
كـرامـتهم إذا كـانت لـديهم كـرامة مـتـبقـية
مـن خالل الــــتــــودد الــــكـــاذب والــــتــــوسل
ـواطنيهم بـطريقة سمـجة فيهـا الكثير من

الدونية واالحتقار للذات!
بــاخملــتـصــر االســتـبــداد هــو شيء اعـمى
يــسـيـر عــكس حـركـة الــتـاريخ واحلـضـارة
واحلـياة اإلنسـانية الـطبيـعية وهـو أيضا
بـنية سيـاسية واجتمـاعية ودينـية وذهنية
يـصـعب القـضـاء علـيهـا إال بـتغـيـير الـعقل

الـذي يرثها والعقلية الـثقافية التي تولدها
من جـديد.فـاالستـبداد في مفـهوم الـكواكبي"
اســتــبــداد اجلــهل عــلى الــعــلم واســتــبـداد
الــنـفس عــلى الـعـقـل " وأسـيـر االســتـبـداد "
يعيش خامال فاسدا ضائع القصد حائرا ال
ـــيت ســـاعـــاته وأوقـــاته .“ يـــدري كـــيـف 
ـسـتـبـد بـأنه " يـسـتولي ويـصف أفالطـون ا
ـارسهـا بالـعنف ". عـلى السـلطـة بالـقوة و
أمـا أرسطو فأن الغـاية للمستـبد هو "تدمير
ـواطـنـ وجـعـلـهم عـاجزين عـن فعل روح ا
أي شيء إيـجـابـي " .أمـا مـستـبـد الـيـوم في
االنــتـخــابـات الــعــراقـيــة فـهــو يـجــمع بـ

ــاضي واحلــاضـر بــازدواجــيـة مــريــضـة. ا
وحـاضر اليوم عنده يتلخص بخداع الناس
بـالـدين وأشـغالـهم بـالـطقـوس احلـسيـنـية
وتـفـقـيـرهم وجتـوعـيـهـم وإشـعـال احلروب
ـنــطق الــطــائــفــة والـفــوضى الــداخــلــيــة 
والـسالح.لـذلك ال امل في نـتـائج انـتـخـابات
تــقـوم عــلى تـدويــر نـفــايـات الــسـيــاسـيـ

ــنــطق وعـــودة اجملــرب الــلص والــعـــمل 
الـتـوافق واحملـاصـصـة والـقـوة والـتـهـديد
ألنـها سـتلـد تمـاسيح جـائعـة تبـتلـع آخر ما
تــبــقى من مــيــزانـيــة وطن يــغــرق بــالــنـفط
والـغـاز!    لن يفـيـد الشـعب أي إصالح بـعد
كنه كل هـذا اخلراب والفـساد فالعـطار ال 

أصالح ما أفسده زمن اجلهلة والفاسدين!

ـا انـتـهـيت به في مـقـالـتي سـأبـدأ كـالمي 
األخـيرة بصـحيفة" الـزمان" بأن االنـتخابات
الـعـراقيـة ستـنـتهي بـورقـة مكـتوبـة عـليـها:
عـدنـا والعـوّد أجـمّل. وكنـت عامـدا مـتعـمدا
رمــوز الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــفــاســدة
شـهد الـعراقي والـطائـفـية الـتي لن تغـادر ا
ـزيـد من اخلراب وانـهـار الـدماء. ولن إال بـا
يـتخلص الشعب من عجرفتهم وتغولهم في
احلــيـاة الـيــومـيـة والـســيـاسـيــة. فال الـعـد
والـفرز الـيدوي وال البـطاقات الـبابومـترية
تـستطيع أنهاء الدراما الـسياسية احلزينة
ومــــرض الـــــبــــؤس واحلــــزن في نــــفــــوس
.ال تـرعــبـكم جــعــجـعــة الـسالح الــعـراقــيــ
ــنــفـــلت وال أقــوال الــســادة ورســائــلــهم ا
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ونـاصـريـة وشـيـوعـيـة فـيه تـنـشط بـهدف
الـتـقلـيل من الدور الـعـسكـري وإلى درجة
ــقــاديــر ومــنــهــا ــطــالــبــة بـــتــســلــيم ا ا
. وهـذا ـدنــيــ مــؤســسـات أمــنــيــة إلى ا
إسـتـوجب من الـرئيس الـبـرهان اإليـحاء.
ـا معناه إن الذين يطالبون بذلك ليسوا
كـل الـسـودان احلـزبي بل إنــهم قـلـة ولـذا
يـــجب تــوســيـع الــقــاعــدة احلـــزبــيــة في
احلــكـــومــة ثم تــصـل احلــال بــالــرئــيس
الـعــسـكـري الـبـرهـان إلـى الـتـلـمـيح بـحل
احلـكومـة احلمـدوكيـة التي عـقل رئيـسها
مع الـثنائي البرهان- دقـلو وعاطفتها مع
"حــركــة الــتـغــيــيــر" وتــمــلك ورقــة الـدعم
ــأمـول لـلـســودان مـقـابل ـالي ا الــدولي ا
ورقـة التـطبيع الـذي إرتبط بالـبرهان ولم
يـكتمل فـصوالً وعوائـد. خالصة القول إن
ـدنـيـة - الــعـسـكـريـة تــطـويـر الـشـراكــة ا
ولـيـس الـغـلـبـة هي الـتي تـقي الـسـودان
إحــتـمـاالت األخـذ بـاإلنــقالب الـعـسـكـري
وإعـتبار الصيغـة التي تمت تندرج ضمن
مـعادلة خير األمور وهي اإلنقاذ للسودان
ــغــامـرات غــيــر احملــســوبـة من مــغــبــة ا
واإلمـسـاك بـالـفـرص الـتي أتـيـحت دولـياً
جلـهة الدعم ماليـاً وإسقاط بعض الديون
عيشية حتت ومن شأنها إبقاء األحوال ا
الـسيطـرة. ثم في إنتظـار إكتمـال الترميم
وإجـراء االنتخابات تتأكد مكانة كل طيف
ـشـهـد األخـير من وتُـقـفل الـسـتـارة على ا
ة. ستد شاكل ا ماحكة التي ال حتل ا ا

. و... الله غالب ومع
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- رفــــضت قــــوى ســــيــــاســــيــــة نــــتــــائج
وأصـدر مـا يُـعـرف بـ"اإلطار االنـتـخـابـات 
الـتـنـسـيـقي" الـذي يـضم حتـالف "الـفـتح"
و"دولــة الـقــانـون" و"عــصـائب أهل احلق"
وكتائب "حزب الله" وتيارات أخرى بيانا
ــســتــقــلـة ــفــوضـيــة الــعــلــيـا ا يــحــمّل ا
سـؤوليـة الكامـلة عن فشل لالنـتخـابات "ا
محـذرة اياها من االسـتحـقاق االنـتخـابي"
اصـرارهـا على نـتـائج مطـعون بـصـحتـها
ـــســار ومن تـــبـــعــات "ســـلـــبـــيــة عـــلى ا
لـتـشـهـد شـوارع ـقـراطي" في الـبـالد الــد
الــعـاصــمـة بــغـداد ومــدن في مـحــافـظـات
الـوسط واجلنوب تظاهـرات واحتجاجات
ونـصب خـيم وحـرق اطـارات وقـطع طـرق
ـنـطـقـة اخلـضـراء تـضم مـحـتـجـ امـام ا

يطعنون بصحة نتائج االنتخابات.
- تـمثلت  اخطر تهـمة  بأن التزوير في
بـأخذه هـذه االنـتخـابـات كـان الكـتـرونيـا 
اصـواتـا من حـصص كتل مـعـينـة لـصالح
وانه  اخــتــراقـهــا بــصـورة كــتل اخــرى
من اطــراف مـــبــاشــرة وغـــيــر مــبـــاشــرة 
وانه اخطـر من تـزوير داخـلـيـة وخارجـيـة
كـان تـقـلـيـديـا ومكـشـوفـا في االنـتـخـابات
وان اعـادة فرز األصـوات بالـعد الـسابـقة 

صداقية. اليدوي هو الذي يثبت ا
ـشاركـة في االنـتـخـابات هي -ان نـسـبـة ا

ئة ئة وليس 43 با 21 با
آراء العراقي ..وسخرياتهم!

 تــعـــددت اآلراء بــخــصــوص مــا حــصل
فـهـناك من رأى ان جنـاح االنتـخابـات كان
وانها ليـست مفاجئة ان يفوز عدد شـكليا
بــــاصــــابـع الــــيــــد وحــــتـى عــــشــــرين او
فـلن يـحـصل تـغيـيـر مـا دام نصف ثالثـ
ـال الــفـائــزين او اكــثـر هم  من ســراق ا

الـبـالـغة  3681 وان نـتـائج الـعد الـيدوي
جـاءت متـطابـقة مع الـنتـائج االلـكتـرونية
ـثـلي الــكـيـانـات وجــرى االمـر بـوجــود 
ـراقبـ الدولـي واعـلنت عـلى لسان وا
رئـيـسـها (بـأنـنـا مـلزمـون بـأن نـقف على
" ـرشــحـ مــســافـة واحــدة من جــمـيـع ا
ـــشـــاركــة في مـــشـــيــراً إلى أنّ نـــســـبــة ا

ئة. االنتخابات بلغت 43 با
- اكـد مـستـشـار رئيس الـوزراء الـعراقي
ستـقلة لالنـتخابات إن " الـلجنـة العلـيا ا
أكــمــلت الــعــد الــيــدوي بــجــمــيـع مــراكـز
االقــتـراع وجــاءت نـتــائج الـعــد الـيـدوي

مطابقة للعد اإللكتروني".
- شــارك في االنـتـخـابــات تـسـعـة ماليـ

ناخب من اصل  22يحق لهم التصويت .
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بــــعــــد أربـــعــــة ايــــام من اعـالن نـــتــــائج
اآلنــتـخــابـات.. اعـتــبـار كل مــا ذكـر في

اعاله من (حقائق) ..باطال!
وحصل اآلتي:

فـيمـا رأى آخرون بـأنه كان البد من الـعام
ــر بـبــعض الــوجـوه تــطــعـيم نــظــام بـر
اجلــديـدة من اجل اطــالـة عـمــر الـعـمــلـيـة
الــســيـاســيــة الــفـاســدة مع بــقــاء الــكـتل
 وهــــــنـــــــاك من رأى ان واحلـــــــيــــــتـــــــان
االنـتخـابات فـيها امـر مريب وكـبيـروانها
واشـاد آخرون بـجهود مـسرحـية مـزيفة 
رئــــيس الــــوزراء الــــســـيــــد مــــصـــطــــفى

فيما علق آخرون ساخرين: الكاطمي
ـــــشـــــمـس..حـــــتى الـــــهـــــواء راح  ×بـــــا
يـسـرقونـة..من ١٨ سنـة لم يثـبت ان احدا
مـن تــلك الــزمـــرة نــزيه..كــلـــهم فــاســدون

للنخاع
×بـزازين هل وكت ماترضى بالشحم ادور

حبال ظهر
×يـعـمي ال تـروحـون زايـد كل واحـد حـجه
كـلـمتـ بـالوطـنيه انـبـطحـتـوا وسويـتوا
كـاسترو الـعراق..ال تتـرجا خيـرا من تيار

ديني
رشـحـ يحـلـفوهم ×اهل احلـلـة أخـذوا ا
بــاحلــمــزه..يــعــمي والــله لــو حتــلـفــوهم

بالعباس ابو راس احلار ما يخافون.
وعــــلق آخـــرون عــــلى مــــا حـــصـل بـــعـــد

ساخرين: التشكيك بنتائج األنتخابات
×لــو كـانـت الـتــظـاهــرات امـام اخلــضـراء
وطـــنــيـــة لـــقــامـــوا بــاطـالق الــنـــار عــلى
فــقــبـلــهم تــظــاهـر حــمــلـة ــتــظـاهــرين  ا
الـشـهـادات الـعـلـيـا فـضـربـوهم بـالعـصي
وقــتـلـوا مـتــظـاهـرين لــكـنـهــا تـظـاهـرات

حرامية ضد حرامية
×وهـل الــفــرحـــ بــالــفـــوز واخلــاســرين

قادرون على بناء دولة?!
×الـتزوير دخل مـرحلة الـتنويـع واالبتكار
عــنــدنــا الن الــعـراقــيــ اذكى الــشــعـوب
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اربيل

العربية في الغش
×مـرشح عـدد اصـواته صـفـر يـقـول فدوه
لــلــمــفـوضــيــة بس اريــد اعــرف زوجـتي
اريــد فــرز يـدوي حــتى انــتــخــبت مــنــو 

اطلكها.
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  تــهـدف األنـتـخـابـات الــتـشـريـعـيـة في
بــلـــدان الــعــالم الى تـــغــيــيــر واقع حــال
الســيـمــا في شــعــوبــهــا نــحــو األفـضـل 
ـقراطـية الـتي تعـتمـد مبدأ األنـظمـة الد
تــداول الــســلــطــة ســلــمــيـا وان جــمــيع
االنـــــتـــــخـــــابــــــات فـــــيـــــهـــــا فـــــائـــــزون
وعلى اجلميع القبول بنتائج وخـاسرون
االنـــتـــخـــابــات ويـــجـــري في الـــبـــلــدان
ــتـــحــضــرة ان اخلــاســريـن يــهــنــئــون ا
الـفائزين..وهذا مـا لم يحصل في العراق
ـانـيـة. ونرى ان خـالل خـمس دورات بـر
الـقول بنزاهـة انتخابات  10تشرين وان
الـتزوير فيها كاد ان يكون معدوما..ليس
كما ان القول بانها كانت صـحيحا تماما
مــــزورة وان نــــتـــائــــجــــهــــا بــــالـــكــــامل
بـاطلة..ليس صحيحا ايضا  والصحيح
ان فــيــهـا هــذا الــقـدر من الــنــزاهـة وذاك
الـقـدر من الـتـزويـر بـدلـيـل انـهـا  جاءت
ان يـعدون بـاكـثر من  220مـرشـحا لـلبـر
وجــوهـا جــديـدة بــيـنـهم ( (35مــسـتـقال
وفوز و( (9مـحسـوب عـلى التشـرينـي
قـاعد نيـابية من بـينهن 57  97امـرأة 
امـرأة فزن بالقوة الـتصويتيـة للناخب

مـن دون االعــــتــــمـــــاد عــــلى "الـــــكــــوتــــا
وان هــنــاك قــوى سـيــاســيـة الــنــســويـة"
ـا كان مـتوقـعا بأن حـصلت عـلى اكـثر 
ـان مثل ضـاعـفت عدد مـقاعـدها في الـبر
(دولــة الـقـانــون) ومـجيء كـتــلـة (تـقـدم)

مع ان الـكـتل ـرتـبـة الــثـانـيـة الـســنّـيـة بـا
ـراتب الــثالثـة الــشـيــعــيـة كــانت حتـتـل ا

األولى في األنتخابات السابقة.
حتليل سيكولوجي

مـا يـحـصل االن من حالـة اربـاك يـعيـشـها
الـعراقـيون بـعد اعالن نـتائـج االنتـخابات
هـو نتيجة حتـمية لسيكـولوجيا الفوضى
والـــبــرانـــويـــا الــنـــاجـــمــة عـن ســيـــاســة
احملـاصـصة عـبر  18سـنـة لم يعـرف فيـها
ــواطن الــعــراقي االســتـقــرار الــنــفـسي ا
لم نـتعلم الـسلوك فـنحن طـوال هذا الزمن
ـقـراطي ولم نـؤمن بـأهم مـبـدئ في الـد
ـقـراطيـة(الـتـداول السـلـمي لـلسـلـطة الـد
وعشنـا مفارقة ان والـعدالة األجـتماعيـة)
. ـقراطـي ـقراطـية ولـكن بال د لـديـنا د
ـــواطن الــعـــراقي االن لــيس ومـــا يــربك ا
الـصـراع ب الـقوى الـسيـاسيـة  فلـسان
ـا حــاله يـقـول (نــارهم تـاكل حـطــبـهم) ا
:ثـقـافـة دفاع يـربـكه الـصـراع ب ثـقـافـت
وثـقافـة تـغيـير عن بـقـاء احلال عـلى حـاله
ــــــواطن الـى حـــــال تــــــنـــــقـل الــــــوطن وا
افـــضل.وتــســـاؤل يــقــلـــقه :    تــرى اذا
ان فـلـمن ستـكـون الغـلـبة في انـعـقد الـبـر
تــشـكـيل احلـكـومـة : لــلـتـيـار الـصـدري ام
لـتـنـسـيقـيـة الـشـيـعة الـتي يـقـودهـا (دولة
الــقـــانــون)?.  وبــافــتـــراض فــاز الــتــيــار
فهل سـيفي بـوعده بتـشكيل الـصدري بـها
حـكــومـة تـكـون عـابـرة لــلـمـحـاصـصـة ام
سـيــرضخ لـطـلب الـقـوى الـسـيـاسـيـة بـان
ثـلـة بـاحلكـومـة لتـبـقى الـعمـلـية تـكـون 
الـسـيـاسـيـة تـسـيـر في سـكـة احملـاصـصة
الربع سـنوات قادمة قد تكون حبلى بفتنة
او بــحـدث اخــطـر من انـتــفـاضــة تـشـرين
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- اعــلـنت وســائل االعالم مــسـاء يـوم 10
تشرين 2021 بأن القوى األمنية التابعة
لــلـــحــكــومــة اســتــطـــاعت حتــقــيق األمن
ــواطن في األنــتــخــابي وتــأمــ حـريــة ا
ـراقب وتـأكيد رئـيسة بـعثة ا الـتصويت
ــتــحـدة في ـثــلــيـة األ ا و األوربــيــ

العراق.
ــقـاطــعـ والـعــازفـ كــانـوا عـلى - ان ا
يــــقـــــ ان االنــــتــــخــــابـــــات ســــتــــكــــون
ـرة األولى واثــبت الـواقـع انـهــا ا مــزورة
الــتي كــان الــتــزويــر فـيــهــا يــكــاد يــكـون

معدوما.
- كـانت الـغـالـبـية من الـعـراقـيـ ترى ان
الــنـتـائـج مـحـســومـة  سـلــفـا والـلــعـبـة
مـكــشـوفـة..فـصـدمـتــهم بـعـكس مـا كـانـوا

يرون.
ـســتـقــلـة ـفــوضــيـة الــعـلــيــا ا - اكــدت ا
ـئـة لـالنـتخـابـات  بـانـه  اجناز 95 بـا
مـن الـفــرز الــيـدوي فـي جـمــيع احملــطـات
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بــأن إيــران هي الــصــوت األعــلى والــنــفـوذ
األقـوى في العـراق. ليس بسـبب قوتـها فقط
ـا ألن أمريكـا مهدت لـها طريق الـسيطرة وإ
والـنفوذ والشرعـية منذ عام عام 2003لـغاية
في نـفـس يعـقـوب!في مـجـتـمع مـنـقـسم عـلى
كن أن يتحقق حلم نفسه عموديا وأفقيا ال 
الــتـحــريـر من الــظـلم واالســتـعــبـاد الــديـني
والـسياسي; حيث مجتمـع النخب السياسية
ـتخـلفة تـنخر كـاألرضة في الـواقع العراقي ا
لـتحوله إلى جسـد مصاب بهشـاشة الوطنية
واالنـتماء ومجتـمع من القطيع   يركع لوهم
الـتـاريخ الـغـيـبي ومـزدوج الـشـخـصـيـة ب
مـطـالبه وحـاجـاته اإلنسـانـية وحـريـته وب
االجنـــذاب الـــطــــائـــفي أو الـــعـــشـــائـــري أو
فاجئ ـصلحي. واال مـا سر هذا الصـعود ا ا
لـلـمـالـكي مـرة أخـرى وهـو الـذي ذاع صـيته
بــاخلــيــانــة والــعـمــالــة والــفــســاد وضــيـاع

األراضي وتبديد ثروات الوطن? 
ـوضوعـية سـأكـون أكثـر وضوحـا من باب ا
الـكـاظـمي وفـر أجـواء صاحلـة لالنـتـخـابات
فال سـالح منـفلت وال "بـلطـجية" عـلى أبواب
أمــاكن االنــتــخــابــات مــثــلــمــا فــتـح أبـواب
ـستـقبل لـلمـستقـل رغم قـلقـنا عـليهم من ا
ـشكـلـة في الـبيـئة الـتـلوث الـسـياسي لـكن ا
ـلـوثـة بـثـقـافـة االجـتـمــاعـيـة والـسـيـاسـيـة ا
ــسـتـبـدة واجلــهل بـأبـجـديـات الــطـائـفـيـة ا
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محمود جنداري.. قراءة في األعمال الكاملة

وهو احـد منظرى تيار اليـسار اإلسالمى وتيار علم االستغراب ـصري حسن حنفى عن عمر ناهز  86عاما فكر ا اضي ا نا مـساء اخلميس ا رحل عن عا
شـروعات الفكـرية العربـية.وكان حنـفي احد كتاب  –الزمان- نشـر فيها ابـرز مقاالته الفـكرية وتابـعه جمهور عاصـرين من أصحاب ا ـفكرين الـعرب ا وأحد ا
عربي واسع على مـدى عدة سنـواتوحنفى أحـد أشهر أساتـذة الفلـسفة فى مصـر وله العديد من الـكتب منـها التراث والـتجديد فى  4مـجلدات ومن النقل إلى
غـرب وغيرها الـكثيـر من اإلبداعات الـفكريـة.ولد الدكـتور حسن حـنفي بالـقاهرة عام ـشرق وا اإلبداع فى  9مـجلدات وموسـوعة احلضـارة العربـية وحوار ا
 1935وتخرج فى كلـية اآلداب قسم الـفلسفـة جامعة الـقاهرة عام  ?1956سـافر إلى فرنسـا فى نفس العـام على نفـقته اخلاصة لـلدراسات الـعليـا حيث حصل على
دة عام  1982-1984ثم بعـدها انتقل للعمل اجسـتير ثم درجة دكتـوراة الدولة من جامعـة السوربون عام  ?1966عمل حنفـي بجامعة محـمد بن عبد اللـه بفاس  ا
تحدة في طـوكيو أيضـا. عاد حنفي إلى الـقاهرة عام بجامـعة طوكيـو باليابـان في الفترة ب 1984-1987 كمـا عمل مستـشارا لبرامج الـبحث العلـمي جلامعـة األ ا
صري عام  1989وشـغل منصب السـكرتير الـعام للجـمعية مـنذ هذا التـاريخ.شرع حنفي في  1987حيث أشرف مع آخرين عـلى إعادة تأسيس اجلـمعية الـفلسفـية ا
سمى “التـراث والتجديد كما يـب حنفي من جبهات ثالثـة: موقفنا من التراث مشروعي الفكـري منذ مرحلـة الدراسة لدرجة الـدكتوراة في باريس ويتـكون مشروعه ا
القد موقفنا مـن التراث الغربي موقفنا من الواقع (نـظرية التفسير) يبـ الدكتور حنفي كيف  اختيار “علم األصول ”موضـوعا للدكتوراة في باريس عام  1956ويوضح
ـفكر سلـم ثم احلـوار والتالقح مع أساتـذته في السـوربون ما أنـتج التصـورات النهـائيـة للمـشروع.اهتم ا مـساره الفـكري في مـرحلة الـتكوين ابـتداء من الـتأثر بـفكر اإلخـون ا

حنفي على قضية “التراث والتَّجديد.«

رسالة القاهرة
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ـؤبـد مـع مـصادرة عـلـيه احملـكـمـة بـالـسـجن ا
ـنـقــولـة. وعـلى أيـة ـنـقـولــة وغـيـر ا أمــواله ا
حــال فــقـد كــانت حــالــته أفـضـل من الـروائي
والـقـاص والتـشكـيلـي حسن مـطلك اجلـبوري
الــذي فـقـد رأسه فـي نـفس احملـكــمـة وهـو في
مـقتبل شبابه وترك خلفه روايت (دابادا) و(
قـوة الضحك في أورا) وكذلك مجموعت من
الـقـصص الـقـصـيـرة (احلب هـو الركـض على
حـائط) و(أبـجد حـسن هوّز) وكـتاب مـذكرات
بـعنـوان (كتـاب احلب .. ظَاللهن على األرض)
كــشـاهـد عــيـان عــلى ظـلم األنــظـمـة احلــاكـمـة

واستبدادية السلطان.
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بــعـد ســنـتـ مـن اعـتـقــاله أعـيــدت مـحــاكـمـة
ـوجهة جـنداري مـرة ثانـية واسـقطت الـتهم ا
ضـده وافرج عـنه بكـفالة ضـامنـة واخذ تـعهد
خــطي بــاإلبـالغ عن أي فــرد او جــهــة حتـاول
ــسـاس بـكــرسي الـسـلــطـان ولـكـن حـاشـيـة ا
الـسـلـطـان كان لـهم رأي آخـر فـجـنـداري لديه
ــفــردات مــحـــبــرة نــضــاحــة وقــلـم مــفــعم بــا
وســـيــؤرخ فـي يــوم مـــا حلــظـــات الــتـــعــذيب
ومـساو الدكتـاتورية واألنظمـة االستبدادية
ـادة والــسـلــطـويــة فــكـان احلل هــو حـقــنه 
فـعول خوفـا من هذه احملبرة سـامة بطـيئة ا
وان كــانت احلـاشــيـة ال تــعـلم بــأن مـا ســقـته
جلـنـداري لم يكن سـمـا زعافـا بـقدر مـا جترع
كـأس اخللـود الذي سعى الـيه جلـجامش قبل
خــمـــســة اآلف عــام وكــان حــظـه مــنه أن عــلم
بـــحـــقـــيــقـــة اخلـــلـــود من خالل األدب والـــفن
والـعـمران وكـانت النـتيـجة أن رحل جـنداري
اجلـسـد وبقي جـنداري الـرمز حـاضرا بـينـنا

. يروي لنا حكايته وينشر لنا مؤلفاته تباعاً
اجنـز مجـموعـته القصـصيـة "مسـاطب اآللهة"
ـاضي وارسلـها في بـدايـة تسـعيـنات الـقرن ا
لــلـنـشــر في دار الـشــؤون الـثـقــافـيـة الــعـامـة
ولـكـنـهـا لم تنـشـر بـنـفس العـنـوان بـعد أن 
راقب الفكري و تغيير االعـتراض من قبل ا
ـــدن" وصــدرت عــام الـــعــنـــوان الى "عـــصــر ا
 1992بـعـد أن  حـذف الـكـثـيـر مـنـها ولـكن
اصـــرار جــنــداري دعـــاه لــلـــســفــر الى األردن
واصـدارها بنفس العنـوان كاملة فصدرت عن
دار أزمــنـة لـلـنـشــر في عـمـان عـام  ?1996أي

بعد سنة من رحيله.
تـــوفي جـــنـــداري أثــنـــاء زيـــارته لـــوالــده في
الشرقاط ليطبع قبلة على جبينه ويودعه بعد
ـوافــقـة عـلى سـفـره يــوم واحـد من حـصـول ا
ـتابـعة صـدور مجـموعـته الـقصـصية لألردن 
في دار أزمـنـة يوم الـرابع عشـر من تمـوز عام
ا أبت روحـه مفـارقة جـسده الّا  ?1995وكـأ
في موطن اخللق األول ومراتع الصبا وبذلك
رحـل جـنــداري وهـو في ذروة عــطـائه األدبي
وكـــان حــلــمه أن يـــكــمل مــشـــروعه الــســردي
ــغـايــر ولـكن دائـمــا الـقــدر له كـلــمـة ويـقف ا

األولـى ثم انــــتــــقل لإلكــــمــــال دراســــته في
ـتـوسـطـة الـوحـيـدة في مـديـنـته ـدرســة ا ا
حــتى تـخــرج فـيـهــا بـعـد ثـالث سـنـوات من
ـــســـائل الـــدراســــة والـــتـــحـــضـــيـــر وحـل ا
والـواجـبـات عـلى ضـوء الفـانـوس الـضـئيل
وبـتـشـجيع من والـديه وأقـربـاءه. كان خالل
ـــتـــوســـطـــة دائم مـــدة الـــدراســـة األولى وا
طالعة الكتب اخلارجية والتجوال الـنزوع 
ب تالل وأودية أول عاصمة آشورية قامت
عـلى ضفاف نهر دجلة كما كان دائم التأمل
في زقـورتهـا ومعـابدها وسـورها وأبـوابها
كــمـا هــيـئـة لـه فـرصـة الــلـقــاء بـالــعـديـد من
ـدينة الـبعـثات الـتنـقيـبيـة التي عـملت في ا
ــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة وتــبــادل مــعـــهم ا

دينة.  واحلضارية عن ا
وصل ليكمل دراسته في انـتقل الى مدينة ا
اعـداديـة الـصنـاعـة ليـتـخـرج فيـهـا عام /62
ــوجـبــهـا عــلى وظـيــفـة في  1963حــصل 
ـنتوجـات النفطـية في بغداد لـيلتقي ادارة ا
بـالقاص عـبد السـتار ناصـر الذي سبقه في

ؤسسة.  الوظيفة في نفس ا
hM « WKŠ—Ë WÐdG «

ــدة تـعـيش مــرحـلـة كــانت بـغــداد في تـلك ا
ـبـدعـ الـرواد كـما كـانت ريـاح الـتـغـيـير ا
وصـيحات اخلروج عن التقاليد الكالسيكية
الــسـائـدة في األدب والـفـن في الـشـعـر كـان
الئـكـة ويـاسر بـدر شـاكـر الـسـيـاب ونـازك ا
طـافة وعبد الوهاب البياتي وبلند احليدري
; وفي الــسـرد من الــروائـيــ غـائب طــعـمـة
فــرمــان وفـــؤاد الــتــكــرلي ومــهــدي عــيــسى
الــصـقــر; ومن الـقــصـاصــ جـمــعـة الالمي
ومــحـمـد خــضـيـر وجــلـيل الـقــيـسي ومـحي
الـدين زنكـنة كان سـعيهـم يتمـثل في ايجاد
وجبها نقل احلادثة في عالم وشيجة يتم 
الــواقع الى عــالم غـرائــبي يـحــمل الــدهـشـة
ــتـلـقـي الـذي راح هـو واالعــجـاب من قــبل ا
أيـضـا يبـحث عن كل جديـد في عـالم الشـعر
والـرواية والقصـة وعلى حد تعـبير القاص

والــروائي حـمـيــد اخملـتـار فــإن قـصص هـذا
اجلـيل مسكـونة بهـاجس النزعـة التجـريبية
ـؤثـرات فـكـريـة متـمـردة رافـضـة تـكشف و
في ســيـاقــهـا عن تــأثـر واضح بــاالجتـاهـات
ـذاهب األوربـيـة كالـوجـوديـة والعـبـثـية وا
ومالمـح الـقـصـة الـفـرنــسـيـة اجلـديـدة الـتي
حـدد مالمـحـهـا كل من كـلـود سـيـمون وآالن
روب غـــريــبــيـه ونــاتــالي ســـاروت وكــلــود
أولــيــيـه ومــيــشــال بــوتــور ... ثم لم يــفــتــأ
جــنـداري ان انـظـم الى هـذا اجلـيل بــسـرعـة
بــدأهــا في قــصــته األولى "الــنــافــورة" الـتي
نـشرها في مجلة العمال عام  1964وانتهاء
بـصـدور مـجـمـوعـته األولـى "أعـوام الـضـمأ"
الـصادرة عن مطبعـة الغري في النجف  عام

1968.  
وعــلـى مــدى عــشــر ســنـــوات مــضت تــمــكن
جـنـداري من اجنـاز مـجـمـوعـتـه الـقـصـصـية
الـثــانـيـة "احلـصـار" صـدرت عن دار احلـريـة
لـلـطـباعـة في بـغـداد عام  ?1978ثـم اعقـبـها
ـجـموعـته الثـالـثة "حـاالت" صدرت عن دار
الـشـؤون الـثقـافـيـة والنـشـر الـتابـعـة لوزارة
الــثـــقــافــة واالعالم الــعــراقــيــة عــام ?1984
لـينـتقل بـعدهـا لكـتابـة الروايـة وبعـد خمس
سـنـوات من الـكـتـابة ابـصـرت الـنـور روايته
الـيتـيمـة "احلافـات" صدرت عن دار الـشؤون
الـثـقـافـيـة الـعـامـة الـتـابـعـة لـوزارة الـثـقـافـة
واالعـالم في بــغــداد عـام  ?1989وتــعــد من
الـروايـات القـصـيرة ( (Novellaعـالج فـيـها
جـــنــداري حــاالت الـــيــأس والــقـــنــوط الــتي
ـواطن الــعـراقي في ظل احلـرب يــعـيـشــهـا ا
الــطـويــلـة الــتي اســتـمــرت لـثــمـان ســنـوات
فـعليـة ولكن تأثـيرها الـنفسي مـا زال قائما
حــتى يـومــنـا هــذا وقـد سـعـى جـنـداري في
روايـته الى ايـجاد صـلة وثـيقـة ب احلاالت
ـكـان الــعـاطـفـيـة لــلـنـفس الـبـشــريـة وبـ ا
وانــعـكـاســاته عـلى سـلــوك شـخـصــيـة بـطل
ـتـكـلم/ أنـا ـشـار الـيه بـضـمـيـر ا الـقـصــة ا
لـذلك سـعى الى تـدويـر العـنـوان الى فـصول
الـروايـة "حـافـة الـنـهـر حـافـة الـبـحـر حـافة
وت حافة احلرب حافة اليأس" عبر نظام ا

اتصالي سيسيو ثقافي.
كـتب مجـموعته الـقصـصية الـرابعة بـعنوان
"احــتـمـاالت" وارسـلــهـا لـلـطــبع في الـقـاهـرة
ولـكنـها ضاعت ولم تـبصـر النور الى يـومنا
هـذا كحال الـعديد من مـقاالته وكتـاباته على
أثـر الـقـاء الـقـبض عـلـيه من قـبـل اخملـابرات
بتاريخ  21/1/1990وايـداعه السجن بتهمة
ـحــاولـة انــقالب فـاشــلـة ضـد بــاالشـتــراك 
الـسلـطان وقـد احتجـز في جهـاز اخملابرات
في الــغــرفــة احلــمـراء وتــعــرض لــلــتــعـذيب
اجلــــســــدي مــــدة مـن الــــزمن ثـم ارسل الى
مـحـكـمة الـثـورة في بـغداد - وعـلى أثـر عدم
وجهة الـيه - فقد حكمت اعـترافه بالتهـمة ا

موقف اآلمر وال اعتراض عليه.
شروع السردي وجتريب الواقع جنداري: ا
ســعى جــنــداري مـن أول قــصـة كــتــبــهــا الى
تــأسـيس مـشـروع سـردي يــقف عـلى ارضـيـة
مـغايرة ويـستلهم مـعنى احلداثة في الـكتابة
وعـملـية الـقص فكـان أن أوجد مـجمـوعة من
األواصـر الـفـنـيـة بـ تـشـكـيل الـشـخـصـيـات
ـعـادلة ـكان االيـكـلوجي  ـشـاهد وبـ ا وا
جتــــريــــبــــيــــة مـن خالل صــــراع خــــفي بــــ
شـهد الدرامي من الـشخـصيات الـقليـلة في ا
كـان حتى يعطي األخـير سلطة جـهة وب ا
مــتـخــيـلــة تـطــفـو عــلى حـســاب الـواقع.  في
مــجـمــوعــته األولى "أعـوام الــضــمـأ" شــكـلت
ـشــروع كـانت عــبـارة عن الــتـمــهـيــد لـهــذا ا
ســـيــاق فـــكــري لــرؤيـــة جــنـــداري لــلـــحــيــاة
واالنــســان: "لـيــست هــنـاك قــضــيـة مــقــدسـة
تـستـحق التـضحـية... فـاالنسان أكـبر من كل
القضايا التي تسمى مقدسة وإن كانت هناك
قــضـيـة تـسـتـحق هــذا االسم فألنـهـا تـرتـبط
بـاإلنسان" (االنـتظار: األعـمال الكـاملة ?(16
جــاءت هـذه الــرؤيـا عــلى أثــر اجلـدال احلـاد
ـاركـسـيـ والـرأسمـالـيـ والـقـومـي بـ ا
اديـة علـى حسـاب الروح وغـرق الـعالم فـي ا
االنـسـانـية ومـحـاولـة خلق تـوازن بـ مـاهو
مــادي ومـا هـو روحي ثم حـبه الـشـديـد ألمه
وتـعـلـقه بـها (لـقـد مألت قـلـمي اآلن من دموع
أمـنا احلبيبة وها أنا ذا أكتب اليك...) وهي
الـبعـيدة عـنه والذي تـفصـله عـنهـا (أربعـمئة
من الـكـيلـو مـترات وأربع سـاعـات من الزمن
الـــبــلـــيــد..) (االنـــتــظــار:  ?(19والـــوســيـــلــة
الـوحيدة للتواصل هي الرسائل. وفي قصته
"الــذي مــات" يــبــدأهــا بــالــســاعــة اجلــداريـة
الـعتيـقة منـذ عشرين عـاما ثم ينـتقل بـجملة
اسـتفهامية (- منذ مـتى وهذه الساعة معلقة
فــوق اجلـدار.. ومـنـذ مـتى أصــبـحت دقـاتـهـا
شهد متخيل (لقد مات تـرعبني?) ثم يختم 
الـفـضل أيـضـاً والـتـقى بـالـقـاتـل والـضـحـية
هـنــاك... ولـكـانت أيـامه الـقــلـيالت مـغـسـولـة

بدماء بشار الذي مات) ( .(37
كــانت من بــ أولى صـيــحـات جــنـداري هـو
اخلـــروج عن تـــقـــلـــيــد احلـــوار الـــذي جتــده
مـتداخل في الـسيـاق بدون ذكر الـشخـصيات
الــوارد عـــلى لــســانــهـــا وكــأنــهــا حــوار مع
اجملــهــول ولـكــنه حــوار فـكــري يـنــيــر طـريق
ـشـروع اجلنـداري من الـشـخـصـيـة ويـخـدم ا
خـالل الـتــعــبــيـر عـن رؤيـتـه الـتـي سـبق وأن
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لن تــعـرف طــريـقك.. الــبـاصـات كــلـهـا •

محزومة من الوسط.
الوباء يحصد العظام.. •

النفير سيظل معلناً في قاع النهر. •

جــــــمــــــجـــــمــــــة واحــــــدة ال تــــــغـــــري •
احليــــــــــــتان.

(الذي مات: .(36
The) احلــبـكـة الـقــصـصـيــة الـتـقــلـيـديـة 
ـقدمة والتعقيد والذروة ثم االنحدار  (Plotا
واحلـل عـبـر حدث ( (Eventزمـنـي متـواصل
من الـبـداية الى الـنـهايـة ولـكن جنـداري كان
لـه رأي مغـايـر فقـد صـاغ نـصوصه من خالل
مــــجـــمــــوعــــة من االنــــتــــقـــاالت الــــســــرديـــة
ـكــان واحلـدث والـصـراع لــلـشـخـصــيـات وا
ـتلـقي نـهـايـة وكأنـهـا ال تـنـتمي حـتى يـجـد ا
ـشـاهد لـلـبـدايـة ظـاهـريـا ثم مـجـمـوعـة من ا

. تصلة نصياً تباعدة زمكانياً ا ا
في مـجمـوعته األخـيرة "مـصاطب اآللـهة" بدأ
جــنـــداري في صــيــاغــة مـــشــروعه الــســردي

ـغاير عـبر التـوظيف النـصي لألسطورة ا
بـــشــكل تـــداولي مــبــنـي عــلى الـــتــجــريب
ـفردات الـلـغـويـة والتـقـنـيات ومـطـاوعـة ا
الــسـرديــة وصـبــهـا فـي قـالب رمــزي قـائم
عـلى ثنائيات متداخلـة في مابينها داللياً
ومـتكاملـة تداولياً عـبر آلية سـردية غارقة
ــــفـــردة وســــابــــحــــة فـي قــــامـــوس فـي ا
عرفي. موسوعي مبتكر ينهل من معينه ا
لــذلك جنــد أن عــمـلــيــة فـهـم واسـتــيــعـاب
نــــصــــوصه األخــــيــــرة بــــاتت نــــصـــوص
جتـريبية مبـتكرة وعصيـة على الكثير من
ـتـلـقـ وبحـاجـة إلى مـرجـعيـة مـعـرفـية ا
لـفــهم الـنص واسـتـيـعـاب الـفـكـرة وبـذلك
يــسـتــحق جـنــداري أن يـطــلق عـلــيه رائـد

التجريب في القصة القصيرة. 
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ألنه فـي مديـنـة حتـكـمـهـا التـقـالـيـد والـعادات
ـألــوفـة في كـتـابـة الـشــعـر خـصـوصـاً شـعـر ا
ـنــاسـبـة اخلـطـابي حلـاجـته إلى الـوضـوح ا
وكـان الـتجـديـد في صورة الـقـصيـدة ولـغتـها
ـنـاسب لـلـحفـاظ عـلى أصـالـتـهـا وكتب هـو ا
شـــعـــراء كــبـــار في هـــذا االجتـــاه كــالـــســـيــد
مــصـطـفـى جـمـال الــدين ومـرتــضى فـرج الـله
ي وعبـد الصـاحب البـرقعاوي وصـالح الظـا
وكـتب قصـيدة التـفعـيلة (الـشعـر احلر) وهو
أول حتـول في بـنيـة القـصيـدة العـربيـة وهذا
االخــــتــــراق انــــبـــثـق من الــــعــــراق نــــهــــايـــة
االربــعــيــنــيــات وهــذا الــشــعــر كــسـر هــيــكل
وسيقى الشعر الـقصيدة ولكن ظل ملتـزماً 
الـعـربي وهـنـا جـاءت الـقـصـيـدة فـيـهـا وحـدة
الــسـطـر وتــنـوع الـقــافـيــة بـيـنــمـا الـقــصـيـدة
الـعمـودية فـيهـا وحدة الـبيت ووحـدة القـافية
إضـافـة إلى اخلـصـائـص الـتـعـبـيـريـة األخرى
الـتي تـمثـلت في قـصـيدة احلـداثـة جاءت بـها
مـفـهـومـات احلـداثـة احلـضـاريـة والـفـنيـة ثم
جــاءت قـصــيـدة الـنــثـر وهـو ثــاني حتـول في
بـنـيـة الـقـصـيـدة الـعـربـيـة وهي من جتـلـيات
احلداثة فشاعت بهذه التسمية بترجمة كتاب

كــــانـت بــــدايــــات الــــشــــاعــــر صــــبــــاح في
اضي وكانت له جهود سـبعينيات القرن ا
أدبـية مع شـباب الـنجف الـشاعـر الذي كان
ـقهى يـبـحث عن مـكـان يـجمـعـهم بـدالً من ا
الـتي كـانت متـنـفسـاً للـشـعراء لـكن ظروف
احلـيـاة الصـعبـة كـانت تتـوالى فـتسـد باب
احلـرية عـلى اإلنسان وأخـذ الضيق يـشتد
عـلى األدبـاء في نهـاية الـسـبعـينـات وحتى
ـؤسـسـات األدبيـة الـتي كـانت فـاعلـة مـنذ ا
ـاضي كالرابطة مـنتصف ثالثيـنات القرن ا
األدبـيـة الـتي غـادر الـعـراق أميـنـهـا الـسـيد
مـصـطـفى جـمـال الـدين مـضـطـراً لـالبـتـعاد
عـمـا يـضـمـره الـنـظـام لألصـوات احلرة من
بــطش فـأُلـغـيت الــرابـطـة األدبـيـة وصـودر
تــراثـهـا ومـكـتــبـتـهـا مع غــيـرهـا من مـراكـز
أدبــيـــة بــقــرار رســمي ســنــة  1983وأريــد
فــرض تــوجــيه الــنـشــاط األدبي تــوجــيــهـاً
ـقاهي األدبـية اعالمـيـاً فانـحـسرت حـتى ا
الـتي كان الـشباب يـتخـذون منهـا منـتديات
مـقـام الـنوادي وأعـلـنت الـسـلطـة شـعـارها
مـع بــدء احلـــرب مع إيـــران اجلـــمـــهـــوريــة
ـــعـــركـــة) اإلسـالمـــيـــة (كل شيء مـن أجل ا
فـالـشـاعـر صـبـاح وزمالؤه عـاشـوا في هذه
الــظـروف الــضــاغـطــة وكـان الــبـحث عــمـا
ـنـتديـات األدبـيـة تـأسيس يـعـوض اغالق ا
فــرع الحتــاد األدبـاء والــكـتّــاب في الــنـجف
ســنـة  1984الــذي اتـخــذ مـجــاالً الجـتــمـاع
الــشـعــراء ولـلــحــفـاظ مــا أمـكن عــلى تـراث
ــصــادر وقــد انــتــخب الــرابــطـــة األدبــيــة ا
األسـتـاذ الـشـاعـر مـحـمـد حـسـ احملـتـصر
رئـيـسـاً ألولى هـيـئة لالحتـاد إذ كـان مـحـباً
لــلـــنــجف حــريـــصــاً عــلى تـــراث الــرابــطــة
ـصـادر وصـديقـاً لـلسـيـد مـصطـفى جـمال ا
الـدين وقد قبل لعضوية االحتاد الشاعران
مهدي شعالن وصباح عنوز سنة  .1985
لـقد استمر جهد الشاعر صباح في االحتاد
ومـشاركته في منتـدى األدباء الشباب الذي

تأسس (.()(1990
إن الـنـظـام الـسـيـاسي كـان يـفـرض ثـقـافـته

ـؤسسـات الـفكـرية واألدبـية وسـلـوكه على ا
فكرين واالدباء وسائل ويـعمل على اتخاذ ا
إعالمـيـة فعـاش األدب والـفكـر في عـزلة عـما
يــجـري في الــعـالم من تــطـور فــحـرم األدبـاء
حـريـة القـول والتـفكـير إالّ من حـاول التـمرد
ـفروض من تـقالـيد الـقول ـوجود وا عـلى ا
ــطــالب فـــحــورب الــرأي احلـــر والــلــســـان ا

باحلرية. 
ÊUŁ nB½

لــقــد ظــهــر في الــنــصف الــثــاني مـن الــقـرن
الـعشرين نظريـات في اللغة واألدب ومناهج
حـديثـة في الفـكر وشـاعت الكـتابة واخلالف
فـــيه بــأوروبـــا في الــلــغـــة واألدب وظــهــرت
آثــارهـا في األقـالم الـعــربـيـة يــغـلـب عـلــيـهـا
ـا كان الـدعـوة إلى احلـداثـة وعـلى الـرغم 
من فـــهم في الــتــعــبــيــر عن احلــداثــة كــانت
مـوجـة جديـدة في الـشعـر والـنقـد في الـعالم
العربي أثارت األقالم كما أثارت اخلالف في
األصـالـة واحلـداثـة وكـان األديب في الـعراق
عــلـى صــلــة بــذلك الــتــطــور خــصــوصــاً في
سـتـيـنـات الـقـرن وقد شـاعت كـتـابـة الـشـعر
احلــر لـدى األجـيـال اجلـديــدة من الـشـعـراء
وقــد وصــلت إلى بــغــداد كــتــابـات أدونــيس
اغـوط واجملالت الداعيـة للـحداثة ومـحمـد ا
وخـــصـــوصـــاً مـــجـــلـــة ((اآلداب)) ومـــجـــلــة
((شـعر)) الـلبـنانيـت أكـدتا احلـركة وكانت
احلــداثـة الـشـعـريــة في األدب الـعـربي تـكـاد
تـــضـــارع فـي بـــعض وجـــوهـــهـــا احلـــداثـــة
الــشــعـريــة الــعـربــيــة حـتى جــاء الــقـول: إن
حــداثـة الـغـرب الــعـلـمــيـة سـبـقـت حـداثـتـهم
الـشـعريـة لـكن لـدى العـرب سـبقت حـداثـتهم

الشعرية احلداثة العلمية(). 
لــقــد ظـــهــرت مــجالت ونــشــرات تــدعــو إلى
ـاذج من (قصيدة حتـديث الكتـابة ونشرت 
الــنـثــر) كــمـجــلــة الـكــلـمــة الــتي صـدرت في
الـنجف األشـرف أواخر سـتيـنات الـقرن كـما
كـتب مـن الـشـبـاب أيـضـاً سـنة  1990وكـتب
الـشـاعـر صـبـاح عنـوز كـذلك الـشـاعـر مـهدي

شعالن ومحي الدين اجلابري وغيرهم(). 

ولـلشعـر عالقة بـالفكـر أو الفلـسفة والـشاعر
يـدرك هـذه الـعالقـة وهذه الـعالقـة تـتـناسب
مع الـبيئـة التي يعـيش فيهـا الشاعـر ويعبر
ـا يــطـرأ خلــيـاله وعــاطـفــته ولـكل عــنـهــا 
شـاعر نظر وفلسفـة في احلياة يظهر الفرق
بــ الـشـاعــر الـكـبــيـر والـشــاعـر الـصــغـيـر
فـالـصغـيـر يعـبـر عن نفـسه أمـا الكـبـير فـهو

يعبر عن عصره كله().
ــا كـانت احلــيـاة تــتـعــقـد وتــتـراكم فــيـهـا و
ـا احلــاجــات بــتــقـدم احلــضــارة والــفــكــر 
يـحمالنه من مفـهومات فـنية مـعقدة أصابت
الـشعر في شكله ومضمونه بالغموض وهو
مــا اتــهـــمت به قــصــيــدة احلــداثــة ألن هــذه
الـقـصـيـدة جتـاوز وانقـالب البـنى الـشـكـلـية
ـــا ســبب والـــداللـــيــة لـــلـــشــعـــر احلـــديث 

الغموض واالبهام().
فـإذا كان الشاعر في نظام مـعاد للحرية فهو
يـضطر أن يخـفي أيضاً مكنـونه وراء الكلمة
ألـوفـة فيـبدو ذات اجملـازات الـبعـيـدة غيـر ا
شـعره لـلمتـلقي مـبهمـاً وهي الظـاهرة التي

اتهم بها شعر احلداثة. 
ـقفى فـالـشاعـر صـباح عـنـوز كتب الـشـعر ا

سـوزان بـرنـار الـكـاتـبـة الـفـرنـسـيـة وعـنـوان
كـتابها (قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا)
وكــتـب فــيــهــا شــعــراء كــبــار مــثل ادونــيس
وأنــسي احلــاج الــذي حــدد خـصــائــصــهـا()
وهـذا اللـون الكتـابي كان في تـراثنا بـعنوان
الـنثر الفني ثم جاء في كتابات جبران خليل
جـــبــران وأمــ الــريـــحــاني ســمـي الــشــعــر
ـنثور وكـتب به العـراقيون كـحس مردان ا

ركز(). وسماه النثر ا
عـرفت الدكتور صباح عـنوز أستاذاً في كلية
الـفقه الـتي كان عمـيدهـا أيضاً عـرفته بـاحثاً
في األدب وشـاعراً يظهر في الندوات األدبية
وكــان له دور في الـفــعـالــيـات الــثـقـافــيـة في
مـؤتـمـر ((الـنـجف األشـرف عـاصـمـة الـثـقـافة
ــعــرفــة أللف عــام)) الــذي تــبــنّى والــعــلم وا
إقـامته مـركز الـقصب لـلثـقافـات وكان يرأسه
الـشـاعـر جـابـر اجلـابري وهـو من أوائل من
حتـركوا على صعيد منظـمة الثقافة والعلوم
اإلسالمـيـة ((االسيـسكـو)) بأن تـكون الـنجف
عــاصـمـة لـلـثـقــافـة اإلسالمـيـة سـنـة 2012م
شـروع وانتـهاء اخلالفـات فيه وبـعد إقـرار ا
ـؤتـمـر في  18تــشـرين الـثـاني 2011 عــقـد ا
وعـ الـشـاعـر صـبـاح عنـوز رئـيـسـاً لـلـجـنة
الـتحضـيريـة للمـؤتمر وكـلف الشاعـر مهدي
شـعالن برئاسة جلنة الـتشريفات شارك فيه

عدد كبير من األدباء في أكثر من جلسة().
كـان الشـاعر صـباح إداريـاً والكـاتب الباحث
يـحتاج إلى الوقت والتفكـير أما الشعر فهو
يــحــتــاج إلى تــفــرغ وتــركــيــز فــإذا اجـتــمع
للشاعر هاتان اخلصيصتان أخذت احداهما
من وقـت األخـرى وجــهـدهــا وطــاقـتــهـا كــمـا
أشـــار اجلــاحـظ لــذلك قـل شــعـــر الــدكـــتــور
صـبــاح وأن هـذا الـعـطـاء الـذي قـدمه يـثـبت
ر في طـاقته وقـدرته الشعـرية وهو الـيوم 
مـرحلة اسـتراحة مع وجود الـطاقة الـشعرية
ــنـاسـبـة الـتي حتـتــاج إلـيـهـا. سـمـعـته في ا
مــشـاركــاً في الـنــدوات شـعــراً ونـثــراً فـكـان

تلك طاقتي االبداع شعراً وكتابة.  أديباً 
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إن قــار أعـمـال الـدكـتـور صــبـاح الـشـعـريـة
يـشعر أن قصائده في التسعينيات قد عبرت
عن طــاقـتـه اإلبـداعــيـة فــبـنــيـتــهـا واضــحـة
بـأوزانهـا وقوافيـها وكان جتـديده في لغـتها
وصـورها وهو االجتاه الذي شاع في الشعر
الــعـربي لـدى شــعـراء الـنــجف األشـرف كـمـا
ذكــرت ألنه يـعــبـر عن مــوضـوعـات شــعـريـة
ـتـلـقي الـذي اعـتاد مـخـتـلـفـة ويـنـسـجم مع ا
قراءة الشعر وسماعه في الندوات ومواجهة
ـا حـتى لـقـارئه بـصـمت وتـأمل ـتـلــقي وإ ا
خــصــائـصـه الـشــعــريــة واحـتــشــادء أجـواء
الـشـاعــر الـفـنـيـة وتـعـبـيــره عـنـهـا بـالـلـفـظـة

والـصـورة بل حـتى بـاحلـلـم األخضـر ولـونه
الــوردي وهي تــؤلف مــعـظـم قـصــائــد جـزئه
ـاذجه األول مـن االعـمــال الــشـعــريــة ومن 

قصيدة ((انحدارات في موج عينيك))().
وجه تفجر باحملبة يغرق
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هـذا اللون الشعري فـيه جدّة لكن الشاعر لم
يــكـتفِ بـهــذا االبـداع الــشـعـري فــانـتـقل إلى
كـتابة قصيدة التفعيلة ثم إلى قصيدة النثر
وكــلـهــا في مـرحــلـة الــتـســعـيــنـيــات مـا عـدا
قــصــيــدتي نــثـر أحــداهــمـا  2002واألخــرى
 ?2005وكـل هـذه الــقــصــائــد هي نــصـوص
ـا هي للـفـهم ففـيـها تـكـثيف لـلـتأمل أكـثـر 
ـــــعـــــنى يـــــصـل حـــــد االبـــــهـــــام وذلك من ا
خصائص قصيدة احلداثة بعد جتاوز عصر
الــرواد وظـــهــور شــعــراء كــتـــبــوا قــصــيــدة
الـتـفـعـيـلـة والـنـثـر في لـبـنـان ومـصـر وكـان

أوضح سمات الشعر الغموض واالبهام. 
لـقد مـرّ العـراق في ثمـانيـنيـات وتسـعيـنيات
الــقــرن الــعــشــرين فـي ظــروف خــارج حـدود
ـنـطق عـاش الـشــاعـر فـيـهـا حـيـاة الـعــقل وا
الــغـربـة والـتـمـزق وغــيـاب الـعـقل واحلـريـة
ــرحــلـة فــالــشــاعــر صـبــاح عــاش في هــذه ا
ـعـقـدة الـتي ال يسـتـطـيع الـشاعـر أن يـعـبر ا
ا يضطر إلى لغة احللم فهومة وإ بـاللغة ا
ـتوقـعـة لـذا جند الـشـاعر ـفـاجـآت غيـر ا وا
يـحـاول أن يـجد لـغـة داخل اللـغـة تـعبـر عـما
يـشعـر به في داخله وغـربته وتـمزقه فـكانت
ـعبرة ـة لغـة االبهـام هي اللـغة ا الـلغـة احلا
عن مـشـاعـره الال مغـفـولة لـغـة الغـيـاب التي
ــعـاني حـ ـتــسـعـة وا تــعـبـر عن الــرؤيـة ا
ــاً قــيل: إذا تــضــيق عــنــهــا الــعــبــارة وقــد
اتـسعـت الرؤيـة ضاقت الـعبـارة لذلك كـتبت
الـقصـائد لـلتـأمل سواء قـصائـد التـفعـيلة أم

النثر. 
أمـــا قـــصـــائـــد اجلــزء الـــثـــاني مـن أعــمـــاله
الـشـعريـة فقـوامـها قـصـائد الـتفـعـيلـة ولكن
ـرحـلـة االنـتـقـالـيـة لـلـشـاعـر من فـيـهـا روح ا
الــعــمــود إلى احلــر وقــد أبــدع فــيــهــا فــهي
تـستـدعي التـأمل في صورها وفـكرتـها حتى
أن بـعضها كـان عنوانه سطراً يـنهي الشاعر
به الــقـصـيــدة وهـذا الـعــنـوان وحـده يــثـيـر
االعــجـاب والــتـأمـل وهـو ((ســأعـيــر عـيــنـيك
انـــتـــظــــاري))) وكـــذلك عـــنـــوانـــات األجـــزاء
األخـرى تستمر في قراءتهـا وتشعر بتجربة

الشاعر واضطرابه: 
((رعشة الروح التي نزفت
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تــتـــأمل صــورهــا وتــتــابـــعــهــا وتــســاؤالته
ضنية:  ا

((من أخبر الزمن الكسيح بعودتي

دى)) إني أدور وأغزل الليل الثواني وا
ويـسـتمـر التـأمل في صـورها ومـجازاتـها

تالبسة: البعيدة ا
((واالختصار يلوك صمت مسامعي
ثم الكرى يدنو يخاطب مبحراً

سأعير عينيك انتظاري))
هـكـذا تبـدو صورهـا ومجـازاتـها الـغريـبة
في تـآلـفـهـا فـأي انـتـظـار يـعـار لـلـكرى أو

سامع? لصمت ا
إن هــذه الـقــصـائــد كـتـبـت لـلـتــأمل سـواء
قـصـائـد الـتفـعـيـلـة أم قصـيـدة الـنـثر ولم
تـكـتب لـلتـفـسيـر فـالـوضوح والـفـهم الذي
في الـقصائـد التقـليديـة ينعـدم في قصائد
ـعـنى احلــداثـة المـتـيـازهـا في تــكـثـيف ا
وبـــــعــــد اجملـــــازات أو إبــــداع اجملــــازات
والـــبــحث عـن الــغـــائب الــبـــديع وإبــداع

عالقات لغوية للمفردات وداللتها. 
وفـي اجلزء الـرابـع جـاءت خمـس قـصـائد
نثر كتبت كلها بعد االلف ما عدا قصيدة
الــــطـــريـق الـــثــــالث عــــشـــر  ?1993لــــكن
الـقــصـيـدة اخلـامـسـة ((ســفـوح الـكـلـمـات
والـدمع الـنازل))() جـاءت بهـيكل تـعبـيري
غـــريـب جـــاء مـــنــــهـــا أبـــيــــات مـــوزونـــة
ويـتخلـلها أبيـات ومقاطع موزونـة مقفاة
ومـقاطع نـثريـة مقـفاة وهـو ما لم يأت في
قـصيدة النثـر عند كتابـيها فهل هو شكل
جـديـد أراد الـشـاعـر إضـافـته إلى قـصـيدة
الـنـثـر ولـكـنه لم يـكـرره ولم يـأخـذ به أحد

حسب علمي)). 
g «uN «

() يـنـظر تـفـصيل ذلك: كـتـاب حفـريات في
ذاكـرة أدبية لـلشاعـر مهدي شعالن ?25

78? 50? 91. 
تـحول ?3  ()يـنـظر أدونـيس: الثـابت وا

6 / 266. 
 ()يــنــظــر: مـهــدي شــعالن حــفــريـات في

ذاكرة أدبية  .46 - 45
 ()ادونيس زمن الشعر ص .173

 ()االبـهام في شـعر احلداثـة سلسـلة عالم
ـعـرفة  ?2002ادونـيس مـقـدمـة للـشـعر ا

العربي ص .100
 ()يـنـظر: االبـهـام في شعـر احلـداثة عـبد
الــرحـمن مــحـمـد الــقـعـود ســلـســلـة عـالم
ــــعــــرفــــة عــــدد  ?279ص?156 ?152 ا

158. 
 ()يــنــظــر: الــســابق كــتــاب عــادل كــتـاب
الــــعــــزاوي حــــســــ مــــردان األعــــمــــال

الشعرية  .8 / 1
 ()يـنـظر: تـفصـيل ذلك كتـاب حفـريات في

ذاكرة أدبية ص .230
 ()ص ?47سنة  .1992
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النجف 

"لــيــست هـنــاك قــضــيـة مــقــدسـة تــســتـحق
الـتضحية... فاإلنسـان أكبر من كل القضايا
الـتي تسمى مـقدسة وإن كانت هـناك قضية
تــــســـتــــحق هـــذا االسـم فألنــــهـــا تــــرتـــبط

باإلنسان". 
 (مــحــمــود جــنــداري االنــتــظــار: األعــمــال

الكاملة (16
ســعى جــنـداري من أول قــصـة كــتـبــهـا الى
تـأسـيس مـشـروع سردي يـقف عـلى ارضـية
مــغــايــرة ويــســـتــلــهم مــعــنى احلــداثــة في
الــكـتــابـة وعـمــلـيــة الـقص فــكـان أن أوجـد
مـجـمـوعة مـن األواصر الـفـنـية بـ تـشـكيل
ــكــان ــشــاهـــد وبــ ا الـــشــخــصــيـــات وا
ـعــادلـة جتــريـبــيـة من خالل االيــكـلــوجي 
صـراع خـفي بـ الـشخـصـيـات القـلـيـلة في
كان حتى ـشهد الدرامي من جهـة وب ا ا
يـعـطي األخـير سـلـطـة متـخـيـلة تـطـفـو على

حساب الواقع.
ولد محمود جنداري جمعة خليفة اجلميلي
في قـريـة اجـمـيـلـة - مـديـنـة الـشـرقـاط عـلى
ضـفـاف نـهر دجـلـة عام  1944وفـيـهـا كانت
ريعان صباه ولعبه مع اقرانه وجتواله ب

احلـقـول اخلضـراء وهـضابـهـا وساحـاتـها.
ـتلك اراضي ـتهن الـزراعـة و كـان والـده 
زراعــيـة خـصــبـة عـلى ضــفـاف نـهــر دجـلـة
وكـونه من الـقالئل الـذين يـجـيـدون الـقراءة
والـكتابة في منطقـة تتوسط بادية اجلزيرة
وتــشـكـل مـفــتـرق طــرق لـثالث مــحـافــظـات;

نــيــنــوى وصالح الــديـن وكــركــوك فــقـد 
اخـتـيـاره رئيـسـاً للـجـمـعيـات الـفالحـية في
قـضاء الـشرقـاط وكان لـديه اصرار على أن
ــــدرســـة وأن يــــدخل جــــمــــيع أوالده فـي ا
ـراتب وقــد حتـقـقت يــوصـلـهم الـى أعـلى ا
أمــنـيـته فــقـد قــدر أن تـبـوأ اجلــمـيع مـواقع

متقدمة في مجال اختصاصهم. 
عـندما بـلغ محمود الـسادسة من الـعمر كان
درسـة اإلبتدائية في ال بـد من الدخول في ا
مـديـنـته لـيـتـلقـى فيـهـا مـفـردات األجـرومـية

صباح عباس عنوز
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بغداد

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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العراقية أحـمد موسى في تصريح
لوكالة أنـباء اإلعالم العراقي "واع"
إن الـوزير تـقـدم بالـفعل بـاسـتقـالته
إلى رئـيس مجـلس الوزراء رافـضا

زيد من التفاصيل.. اخلوض 
هل لـالرادة اخلــارجــيــة يـــد بــفــشل
الـعـراق في تـلـبــيـة احـتـيـاجـاته من
الـكـهـربـاء!!!!أرجـعـهـا الـبـعض أليـد
ـقدراته كشفها وزير خفية تعبث 
الـكـهــربـاء الـعـراقي الــسـابق قـاسم
الفهداوي عندما حتدث عن إرادات
خـارجيـة وداخلـية عـطلت اسـتثـمار
ـرافق الستـخراج  الغـاز احملروق ا
في وقت سابـق إن "البـعض يعـتقد
أن مـشــكـلــة الـكــهـربــاء حـلــهـا بــيـد
الــوزارة فـــقط لـــكن احلـــقــيـــقــة أن
ـشـكــلـة مـتــداخـلـة تــشـتـرك فــيـهـا ا
ــالـيــة واألجــهـزة وزارتــا الـنــفط وا
األمــنـيـة" قـائال إن هـنـاك صـراعـات
رهــنت اســتــقــرار جتــهـيــز الــطــاقـة
الكهربائية بالشريان اإليراني. 
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وأضـــــــــــاف أن "وزارة الــــــــــنــــــــــفـط
مـنذ �2008 وعـدت بـتـوفـيـر الـغـاز
في عــــام �2013 لــــكل احملــــطــــات
وعــلـى هــذا األســـاس ذهــبت وزارة
الكهـرباء باجتاه الـتعاقد لـلحصول
على محطات وبعد وصول األخيرة
وجــدت وزارة الـكــهــربــاء أن الــغـاز
غــيــر مــتــوفـر لــتــلـك احملــطــات مـا
اضطرهـا للتـعاقد مع إيـران لتوريد
الـغـاز.. ونـوه بـأن "وزيـر الـكـهـربـاء
األسبق عبداجلبار لعيبي حاول

ويــــســــتـــدرك بــــالــــقــــول "ارتــــبـــاط
مـخطـطـات الـطـاقة الـكـهـربـائـية في
الـعــراق بــإمـدادات الــغــاز اإليـراني
ســابــقــة خــطــيــرة تــهــدد مــلف أمن
الـطـاقة وضـرورة االلـتـفات إلى ذلك
األمــــر".الــــفــــســــاد احــــالــــة دون ان
استثمار الغاز في حقل نهران عمر
لـــكـــنـه واجه صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة
ـصـالح بـعض وحتـديـات تـتـمــثل 
األحــزاب الــســيـــاســيــة والــتــأثــيــر
لف" مبينا أن اخلارجي على هذا ا
"هذا احلـقل كان بـإمكانه تـوفير 75
ــئـة من كـمـيــة الـغــاز الـقـادم من بـا

إيران وبتكلفة بسيطة جدا".
ويعتمد العـراق على استيراد الغاز
مـن بـــــــــعـض الــــــــــدول اجملـــــــــاورة
واإلقـليـمـية وحتـتل إيـران التـوريد
األكبر لتشغيل محطاته الكهربائية

ــان الــذي كــان كل انــتــهـى وقت الــبــر
ازمـة يـفجـر قـانون يـثيـر اجلـدل وعلى
حسـاب الطـفل الذي يـتم حضـانته من
قــبل االب ولـيس االم وعــلى عـكس كل
الــقـــوانــ احلـــيــاة يـــحــاول يـــســبح
ــــان عـــكس الـــتــــيـــار لـــيـــداري الـــبـــر
ا صـرح به وزير الـفضـيحـة االعـظم 
الكـهرباء وهـذا الشيء يتـكرر واصبح
ـاننـا ليس مـفهـوم لدى كل الـشـعب بر

سوى مشرع ازمات الغير ذلك..
ان يـسـتـدعي وزير الـزراعـة على الـبـر
خــلـفـيه قــوله سـيــاسـ سـفــلـة وطـرد

انيات احدى البر
انية تذهب الى مكتب اذا البر سؤال 

الوزير !!!
هل النـها جـهة رقـابيـة وسوف تـكشف
الفـساد بـأم عيونـها لم جتـري حتقيق
مع الوزيـر وتكـشف احلقـائق اجلواب
مــعــروف هـنــاك اشــيــاء حتــدث خـلف
الــكــوالـــيس واال الــفــســـاد اليــحــتــاج
الـكــشف بـهــذه الـطــريـقــة هـنـاك شيء
اسمه التـقصي او متـلبس اذا ماهدف
الـذهـاب الـى مكـتـب الـوزير يـامـشـرعه
ــان يــعــقــد جــلــسه الــقــانــون !!!الــبــر
استـجـواب لـوزيـر لـتـصـريـحه االخـير

ا صرح به الوزير !! هل انصدم 
اذا ليستدعي الشعب انه سوف يخبر
ـان بـحيـتان الـفـساد ومن يـسرق الـبر
ومن يساوم ومن يقتل ..تتسارع أزمة
الـكهـربـاء بالـعـراق مع اشتـداد حرارة
الـصــيف وبـلـوغــهـا أرقـامـا قــيـاسـيـة
مــشــكــلـة فــاقــمـــــــــــتــهــا الــعـديــد من
الـعـوامل ولـكن اخلـاسـر الـوحـيـد هو

العراقي..
WO —U  ö b

الــفــســـاد والــســيــاســـات اخلــاطــئــة
والـتـدخالت اخلـارجيـة واالسـتـهداف
ـــتـــكـــرر ألبـــراج الـــطـــاقـــة أســـبــاب ا
اعتـبرها البـعض تقف عـائقا أمام حل
ـتـفـاقـمــة مـنـذ عـقـود يـدفع ـشــكـلـة ا ا
ثـمـنــهـا الـعـراقي الــذي يـعـاني ويالت

ارتفاع درجات احلرارة.
مـحـافـظـات عــراقـيـة شـهـدت مـؤخـراً
مـوجــة "غـيـر مــسـبـوقـة" من عــمـلـيـات
استهداف أبراج نقل الكهرباء خاصة
تـلك الـواقعـة في مـناطق بـعـيدة وغـير
مأهولة بالسـكان وهو ما دعا القوات
واجـهة األمـنيـة إلى الـتحـرك سـريعـاً 
ــأزق في ظل الـنـقص احلـاصل هـذا ا

راقبة.  بتجهيزات ا
العراق في مأزق خطير.. صيف جديد

بال كــهــربــاء وحتــمــلت مــحــافــظــات
صـالح الـديـن وكــركـوك وأجــزاء من
ديـــــالى الــــــنـــــســـــبـــــة األكــــــبـــــر من
االســـتــهـــدافـــات الــتـي تــتـم غــالـــبــاً
بالـعـبـوات النـاسـفـة وتفـجـيـرها عن
بـعـد وهـو مـا يـدعو الـقـوات األمـنـية
إلى االعـــتــقـــاد بـــأن تـــنــظـــيم داعش
ـتورط بـتـلك األعـمال اإلرهـابي هـو ا
خـاصـة أنـهـا تـقع في مـنـاطق تـشـهـد

غالباً نشاطاً للتنظيم..
الــتـــحــركـــات األمــنـــيــة بـــدأت تــؤتي
ثـــــمــــارهــــا فـي إحــــبــــاط احملــــاوالت
ــسـتـمــرة لـتـفــجـيـر أبــراج الـطـاقـة ا
وأحـــدثـــهـــا قــتـل الــقـــوات األمـــنـــيــة
"إرهـابـيـا" كان يـحـاول تـفجـيـر أبراج

الطاقة شرقي البالد..
وقالت خـلية اإلعـالم األمني العـراقية
ــتالحــقـة الــثالثــاء: "بــعـد الــهــزائم ا
لـعــنـاصــر داعش اإلرهـابــيـة حتـاول
اإلضـرار بأبـراج الطـاقة الـكهـربائـية
إال أن يقظة القـوات األمنية واجلهود
يدانيـة والعمل االستـخباري مكنت ا
األجـهـزة األمـنـيـة من إحـبـاط عدد من
احملـاوالت السـتـهـداف أبـراج الـطـاقـة
الـكــهـربــائـيــة".وأضـافـت أن "الـقـوات
األمــنـيـة قــتـلت إرهــابـيـا بــعـد نـصب
كـمـ مـحـكم له أثـنـاء مـحـاولـته زرع
عبوات ناسفة لتفـجير برج للطاقة
الكهربائية في مـنطقة الكفاح شمالي

قدادية في محافظة ديالى". قضاء ا
وقــبــله بــســاعـات أحــبــطت الــقـوات
األمـنـيـة أيـضـا مـحـاولـة السـتـهـداف
أبـراج نــقل الـطـاقــة الـكـهــربـائـيـة في
مـنـطقـة حـلوان وسـيـد جابـر الـتابـعة
لـنـاحـيـة جــلـوالء في قـضـاء خـانـقـ
هـذا فـي احملـافــظـات الــتي تـتــعـرض
لهـجمـات من داعش كل فـترة واخرى
اما احملـافظات اجلـنوب فكـان للوزير
الـكـهــربـاء تـصـريح قـبــيل اسـتـقـالـته

بساعات ..
وزير سابق يفضح مؤامرة إيرانية •
إلبـقــاء كـهـربــاء الـعــراق حتت رحـمـة

طهران
اســتـــقــالــة تـــأتي بــعـــد تــردٍ تــام في
ساعات توفير الطاقة الكهربائية مع
ارتفاع درجات احلرارة التي وصلت
إلى نـــحــــو مـــازالت 60 درجـــة حتت
الـــــشـــــمس و 50درجـــــة فـي الـــــظل
ـنــاطق الــعـراقــيـةفي بــالـعــديــد من ا

فصل الصيف
ـتحـدث باسـم وزارة الكـهرباء وقال ا
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وتضـخم االسواق مسـتمر مـاذا تغير
ح ارتفع!!

ـــاذا ارتــفع ســـعــر الـــدوالر والــنــفط
مستمر بضخ للشركات !!

ـاذا الزالت ازمـة الـكهـربـاء مسـتـمرة
ــــلك الـــــوقــــود احلـــــارقــــة ونــــحـن 
اذا ال يـدعمون ـولدات !!  التـقليـدية 
البديل لتوليد الطـاقة الكهربائية كما
في الـيمن مسـتعـين بـالواح الـطاقة
ان المـشـرع قـانون الـشـمـسيـة !!الـبـر
يـــخـــدم الـــشـــعـب ..والهم يـــوقـــفـــون
الـفــسـاد عن طــريق الـرقــابـة ..مـادور

ان !!! البر
الكـــــهــــــربـــــاء ..والمــــــاء ..المـــــدارس
اذا لدينـا حكومة ..والمستـشفيـات ..

ووزراء ومسؤولي !!!
Vz«d{ ÷d

هل الجل فـــرض الـــضــرائـب او قــطع
ــواكـبـهم حــ تـمـر ..وهـنـا الـشـارع 
نـدرك بــأن البـحـكم شـخص 30 سـنـة
ه وال 17 سـني عـشـنـا احلـيـاة الـكر

سنه حكم شيعي عشنا بكرامة ..
شـبـاب يـسـتـشـهـد في احلـرب ويـترك
ارمـله مـتسـولـة مع اطفـالهـا يـبيـعون
الشاي في الطرقات واب كبير بالسن
مـــريض في ســـريــر وام تــنـــوح عــلى
ـنصب من ال فـلـذت كـبـدها لـيـبـقى بـا
يـسـتحق وشـاب يـنتـحـر لعـدم ايـجاد
فـرصـة تعـيـ وفتـاة تمـوت احالمـها
ــقـــتل حــبــيــبـــهــا بــتــظــاهــرات اي

وهـو مـا يكـلف سـنويـا نـحو مـلـياري
دوالر.

ويـقــول اخلـبــيـر االقــتـصــادي فـرات
ـوسـوي إن "الـسـيـاسـات اخلـاطـئة ا
ــتــعـاقــبــة عـلـى حـكم لـلــحــكــومـات ا
الــعــراق مـــا بــعــد 2003 تـــســبــبت
بـتــفــاقم أزمـة الــطـاقــة الــكـهــربـائــيـة
واســتـهالك مــلـيـارات الـدوالرات دون
فـائــدة تـذكــر.."الـعـراق وضـع مـصـدر
ــــأزق خـــطــــيــــر من خالل طــــاقــــته 
ـسـتـورد لـسد االعتـمـاد عـلى الـغـاز ا
الـعـجز احلـاصل في مـصـافي الـنفط
عـلى الــرغم من أنه قـادر عـلى جتـاوز
تلك الـعقبـة إذا توافر الـقرار الوطني
لـوضع أجنـدات فنـية لـتطويـر مرافق
الــطــاقــة".عــلى أن "اســتــهالك مــوارد
الـدولة في ظل الـضائـقة االقـتصـادية
الـتي يـعـيـشـهـا العـراق فـي مـوضوع
اسـتـيـراد الـغـاز يضـيـف الـكثـيـر من
ـثقـلة األعـباء ويـثقـل موازنـة البالد ا
بـــــالــــديـــــون وســــوء الـــــتــــخـــــطــــيط
واإلنفاق". ولكن ماذا عن النفط  انه
سـعـر البـرمـيل النـفط الـيوم 83 وانه
ـــوازنه خـــطـــطت بـــســـعـــر 45 اين ا
الـــفـــرق.  الــــضـــرائب فــــرضت عـــلى
واطن حـ انخفـض سعر الـبرميل ا
الى 25 دوالر وحــــــرب ضـــــــد داعش
ونـــزف االمـــوال لـــشـــراء االســـلـــحـــة
والــــتــــقـــشف وكــــان بــــشـــكـل مـــؤقت
واســتــقــطــاعـات الــرواتـب مــســتــمـر
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(والـشعـراء يـتبـعـهم الغـاوون ألم تر
أنـــهم في كل واد يـــهـــيــمـــون وأنــهم
يـقــولـون مـا ال يــفـعـلــون) صـدق الـله
العـظيم  وتراك تـقف حائرا وتـتمنى
رشح لكي لو لديك أصوات بعدد ا
تـعـطي اجلـمـيع اصواتـك  ومن شدة
ــطــرب وذكــره الجنــازات حــمــاســـة ا
ـرشـح فـيـتـبـادر لـذهـنك وصف احـد ا
ــــنـــــزلــــ ولــــيس احــــد ـالئــــكــــة ا ا
رشـح الفـاسدين  والـناس حوله ا
يــهــتـفــون ويـرددون اغــنــيـتـه تـشــعـر
وكـانك حتـضـر كـرنفـال لـتـصـدر دولة
رتـبـة األولى في اختـيـارها الـعـراق ا
كـأفـضل بالد العـالم لـلـعيش الـرغـيد
ا  تسجيلها كبالد خالية من أو ر
اإلرهاب ولم تراق فـيها قـطرة دم منذ
 17ســنــة وشـعــبــهـا يــعــيش بــرخـاء
وأمــان واسـتـقــرار  حـيث قـرت أعـ
األمـهـات بــاوالدهن وهن يـحـتــظـنـهم
بـرمـوش اعــيـنـهن كل لـيــلـة لـيـنـامـوا
قـريـري الـع ولم يـحـتـظنـهم الـتراب
ودمــاؤهم عــلى األرض تـراق  فــقـلت
ـــديـــنـــة التـــرك فـــوضى وضـــجـــيج ا
والتـوجه إلى إالريــاف فـبــهـا شــيـوخ

لـلقبـائل ال يقـبلـون في الله لـومة الئم
وهــنـا وجــدت الـعــجب كل شـيخ إلبن
قـبـيـلـته انـتـخب وال يـهمـه أن كان من
قـــبل جـــرب أو لم يـــجـــرب  نـــزيه أو
لـــــثـــــرواث بالده نـــــهب  ومـن شــــدة
ـا أرى من صـخب وسـماع دهـشتي 
دوي االطالقـات من كل صـوب وحدب
كأننـا في حرب   مصـحوب بأهازيج
ـرشـح من ـهـاويل يـتـفـاخـرون بـا ا
وكـأنـنـا في حـيـث احلـسب والـنـسب 
عـصــر  ابـا لـهب  ويــالـلــعـجب عـدت
ا أجر خطـواتي ببطء فقد انـتابني 
رأيت االجــهــاد والــتـــعب  وقــلت في
نـــــفـــــسي اولـــــيس هـــــؤالء بـــــاألمس
يـصـدرون شـعـارات مــرفـقـة بـارتـفـاع
األصــــوات مـــــنـــــددين بـــــالــــفـــــســــاد
والــفــاســديـن فــكــيف الــيــوم هم لــهم
نـاخـبـ وبـاالرواح لـو اقـتـضى األمر
فـيـاللـعـجب  وهـنا راوني مـضـحـي
سؤال عجيب اذا كانـوا هؤالء ليسوا
بــــفــــاســــدين ولــــثــــروات بـالدهم من
احلـافـظـ ويـسـتـحـقـون أن يـكـونـوا
ــنـاصب من الــفـائــزين واتـبــاعـهم بـا
تمـلق عـليهم من الـشاهدين  فمن ا

ما أجـمله مـن صباح صـباحـك ياعراق
 اســـتــيـــقـــظت هـــذا الــصـــبـــاح عــلى
أصـوات االغــاني احلـمـاسـيـة  والـتي
انـفــرد بـهــا مـطــربي الـعــراق واخـذوا
الـصــدارة فـعـنــد سـمــاعك إحـدى هـذة
االنـاشـيـد يـدخـلك شيء عـجـيب مـزيج
من الــوطـنــيـة واحلــمــاسـة وتــصـديق
كـلــمــاتـهــا حلـد اإلقــنــاع فـقــد كــتـبــهـا
أصــحـابــهـا تـمــاشـيــا مع مــبـدأ( كـذب
مــسـطــر وال صـدق مــبـعــثـر ) فــيـشـدك
احلماس إلى أبعد من ذلك بحيث تنثر
عــلـيك ذرات ســحـريــة تـســلـبك الــعـقل
والـرزانـة مـهمـا كـنت مـتمـاسـكـا وعلى
محياك مرسوم الهيبة والوقار  فترى
جـسـدك يتـحرك دون أن تـسـيطـر عـليه
وان كنت تمتلك قوى خارقة مصحوب
ن حولك فسوف يؤشر عليك بحياء 
حتــــريك اصــــابــــعك لــــتالعـب مــــقـــود
الـســيـارة أو حتـريك إحـدى قـدمـيك أو
التمتمه بالكلمات بابتسامه خجلة كل
هــذا حتت تــأثـيــر الــكـلــمــات الـكــاذبـة
احملــبــوكــة من قــبـل شـعــراء يــنــطــبق
عليهم قول الله تعالى في محكم كتابه
الــكــر بــسـم الــله الــرحــمن الــرحــيم

دمـر الـعراق ومن نـهب ثـرواته لـسبع
عــشـر من الــسـنــ ومن ســرق لـقــمـة
ـسـاكـ ومن جـعـلـنـا عن الـفـقـراء وا
ركـب الــعــالم مــتــخــلــفــ ومن نــشــر
اإلرهاب وقـتل الشـباب بـدم بارد دون
تـأنـيب الـضـمـيـر  ومن ثـكل األمـهات
وايـــتم الـــبــنـــات والــبـــنــ ومن رمل
ـرور الـنــسـاء وجـعـلـهن في مـواقف ا
وفي الــطــرقـات يــســتـجــدين بــعـد أن
غـــــــادرهن ازواجـــــــهن ولـم يــــــبـــــــقى
الطــــفــــالــــهن مــــعــــيـل  ومن ..? ومن
..?ومن ..? وال اسـتـغـرب أن قـالـوا لي
أن من كــــان هـــو الــــســـبب لــــيـــســـوا
ـانـي حـاشا لـله بل الـسبب في الـبر
كل ذلك هم أبـنـاء الشـعب من الـفـقراء
سـاك  فـهم الفـاسدين وعن دمار وا
بالدهم مـــســؤولــ  فــنـــحن في زمن
يـحــدث فـيـه الـعــجب .وهـنــا سـأوجه
ن لـبــلــده من احملـبــ وعـلى كـالمي 
بنـاء مستقـبل أبناءه مـن احلريص

صوتـكم أمانـة في اعانـقكم فـأختاروا
رشـح الـنزيـه الذيـن جل همهم ا
عمرين. بناء بلدهم ويـكونوا له من ا
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أرسلت لي ضحكة....

كـررة الـتي باتت تـستـفز تـلك الهـاء ا
كل حروفي... ومن هنا بـدأنا احلكاية
وبــــعــــد مــــرور ثالث ســــنــــوات وهي

تناديني ياصديقي...
مـلـلت هذه الـصـفة وحـاولت أن أظـهر
لهـا مدى تـعلـقي واجنذابي لـها  لكن

دون جدوى...
وفي أحـــد األيـــام  غـــبت دون قـــصــد
اديـة اللـعيـنة التي بـسبب الظـروف ا
مـنـعـتـني من الـتـواصل مـع صـديقـتي

احلبيبة
 وبـعد مـرور اسبـوع  وبـعد الـفرج 
وجـــدتُ عــــددا هــــائال مـن الـــرســــائل
والسؤال واالفتقـاد واالهتمام منها...

انــتــابــني شـعــور االنــتــصـار لـم يـكن
شـعـور احلب إنـه إحـسـاس االنــتـقـام
اكتـشفت من خالل تـلك الرسـائل أنها
مـولعـة بي ولم تـستـطع عـلى فراقي 

أصابني التعالي ولم أجب...
وكررت اإلرسال....

أين أنت هل أنت بخير?
ولم أجـب مع أنـي أقــــرأ الـــــرســـــالــــة
وأبــتــسم ومن ثم أغــلق جــهــازي الى
الــيــوم الــثــاني ألرى مــا حتـمــله تــلك

اجلعبة....
واآلن قررت أن اجيب
وهنا أجد رسالتها 

_تكلم هل هنالك مكروه افتقدك .... 
كان ردي....

عــذرا يـــاصــديـــقــتي كـــنت مـــشــغــوال
ا بـالـبـحث عن عـمل فـاحلـال بـات مـؤ

بدون اخلبز....
وفي نــفس الـلـحـظـة أرسـلت لي رابط
لشركة تعمل باختصاصي  وكتبت..
يـنـتـظـروك يـوم غـد الـسـاعـة الـثـامـنـة

مساءً ..... 
فـــرحت لـــلـــغـــايـــة.وانـــتــابـــني نـــفس
الـشـعور....إنـه انتـصـار خـر من نفس

اإلنسانة...
وبــالــفــعل  قــبـولـي بـتــلك الــشــركـة

تع ومربح .. والعمل فيها 
لـكن كـانت اخلـسـارة كـبـيـرة تـذكـرني

نشورها االول 
((ال تثق بأحد فالكل راحل))
ولم أجدها منذ تلك الساعة.
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من أعظـم النعم عـلى اخللق نـعمة الـعقـل ذلك الـنـور اإللهي
الـذي نـسـتـطـيع بـه أن نـفـرق ب اخلـيـر والـشـر وبـ احلق
ـيـز الـنـافع من الــضـار واحلـسن من الـقـبـيح والـبــاطل و
ـتأللئ ونـطـفي تلك فهل يـجـوز لـنا أن نـطـمس هــذا النـور ا
الشـعلة الوقادة? باحتـساء كؤوس اخلمر أو اخملدرات  التي
تـذهب بـالـعـقل فـيـذهب بـذهـابه الـشـرف وتـمـوت الـفـضـيـلة
وتقـتل األخالق والثروات وتـكثر الثـرثرة والثـورات ويصير
العـاقل يتعاطها مجنونا. واهـجـر كل مضيع للعقل  إن كنت

فتى عاقال. كيف تسعى في جنون عقلك
لم أجد شـيـئا اتـلف لـلـمال والـعـقل وال أضيع لـلـثروات وال
أقــتل لــلـــمــروءات من اخملــدرات  فـــكم من غــني بـه افــتــقــر
وعزيـزا ذل وبناء للمكرمات تهدم? ولوال اخملدرات واخلمور
 لـثــبـتت لـلـمــجـد في األرض أصـوله وارتـفــعت في الـسـمـاء
فـروعه. فعلى الـعاقل احلـازم أن يفر من اخملـدرات واخلمور
ـتعاطـ  واماكنهم ـسلول ويبـتعد عن ا فرار الـسليم من ا
ـوبوئـ ومجـالسـهم أو كمـا تبـتعد كمـا يبـتعد األطـباء عن ا
اخلراف الـوديـعــة عن الـذئـاب الضـاريـة. حـمى الـله  شـباب
ميت الذي يفتك باألمة يوما بعد يوم. األمة من داء العصر ا
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رحل (عـــلـي) ابن الـــشـــاعـــر(ســـيف
الــــدين والئـي) شــــاعــــر األغــــنــــيـــة
الــعــراقــيــة والـذي اســهـم في بــنـاء
اسس النـهضة الـغنائـية البـغدادية
االصيلـة .. شاعر (لـوالي وحدي لو
روح لـهـلك  جـيـرانـكم يـهـل الدار 
غريبة من بعد عـينچ ييمة) وغيرها
الــكـثـيـر من األغـاني الـتي اعـتـبـرت

من اغاني التراث العراقي.
رحل (عــلي) مـسـرعـا حـامال نـظـرته
ـثـــقــلـة بــحـزن الــعـراق احلــزيـنــة ا
ووجع والـديه اللـذان هـُـجـِرا قـسرا
من وطن اآلباء واألجداد بعد رفض
شـاعــر الـعــراق الــوطـني ان يــكـون
بـوقــا لــلــنــظــام الــغــاشم وطــاغــيـة

ـقـبور. غـادرنا الـزمـان الدكـتـاتور ا
الـــطـــيـب الـــدمث احملـب لـــلـــخـــيـــر
ومــســاعــدة اآلخــرين (عــلي والئي)
بصـمت وهدوء وكمـا هو ديدنه في
ـلـيـئـة بـاعـمـال حـيـاته الـقـصـيـرة ا
اخلـــــيـــــر وحـب اآلخـــــرين ... وفي
ساعدة كبار السن . اثناء عمله 
-( عـلي ) اســرعت الـرحـيل وتـركت
في العـراق عيونـا حزينـة شاخصة
مترقبة استالم مـساعدتك الشهرية
في وطن تـنـكـر لـكم ورماكـم في تيه
هــذا الـعـالم  بـعــد ان دفـنـتم والـدا
شــجــاعــا في ارض ســوريــا وبــعـد
رحــلــة شــاقـــة من الــعــذاب حط بك
الرحال في ستوكهولم وهنا اكملت

رحلتك واعمـالك التي ال ولن تنسى
ساندة قلبك في اسناد من يحتـاج 
الـكبـير الـذي سعى دائـما لـتخـفيف
من اوجعـته احليـاة ونكـأت جراحه
األيام سـوف لن انـسى وقفـتك معي
وفي احـــلك ظـــرف مـــرت به الـــكــرة
ـعـاصـر عـنـد األرضـيـة في زمـنـنـا ا
تــفـشـي فـايــروس كــورونـا الــلــعـ
حيث العـالم ورعبه منـها  والناس
فـي فـــزع وضـــيـــاع يــــوم اصـــيـــبت
(أختي ابـتسام) بـهذا الـداء اجلديد
ـسـتـشـفى  الـتي مـنـعت واودعت ا
حتى السؤال او التـقرب اليها كنت
ضــائــعــة بــاكــيــة احــاول ان اعـرف
مـاحل بـأختي الـغـاليـة وبـالرغم من

ــــــعـــــارف واألقـــــارب من كـــــثـــــرة ا
األطباء ..

وكــــيـف ظـــهــــرت انـت ( عــــلي ) في
احـرج مـوقـف مـررت به في حـيـاتي
سـاعدة وذهبت مع حملك تعرض ا
الثم من الفـواكه وما اليها وعلى
نــفـــقــتـك اخلــاصـــة لــتـــعــطـــيه الى
سؤلة وتأتيني باألخبار مرضة ا ا
الـــتـي كـــانت مـــقـــطـــوعـــة تـــمـــامـــا
ـسـاعــدة والـذهـاب الى وواصــلت ا

هناك دون تكليف .
اكــتب ودمـــوعي ســاخـــنــة وأســفي
كــبــيــر عــلــيك ( يــاعــلي ) غــادرتــنـا
مـســرعـا يــاعـلـي وتـركت غــصـة في

قلب كل من عرفك.

 قريرالع فمثلك كنسمة منعشة
ـــتــعـــبــة وســوف تـــبــقى لألرواح ا

خالدا في قلوب اجلميع
اعـــزي نـــفـــسي واعـــزي صـــديـــقـــة
غــربـتي حــبـيــبـتي الــغـالـيــة أخـتك
فـريــال وزوجـهـا الــصـديق الــغـالي

سند غربتي ضياء علوان
واعــزي جــمــيـع أخــواتك واخــوتك
صاب اجللل وعوائلهم على هذا ا
لـروح فـقـيـدنـا الـعـزيـز (عـلي سـيف
الــدين والئي ) الــسـكـيــنـة والـسالم

والذكر الطيب
ســـوف تــبـــقى خــالـــدا بــاعـــمــالك 

ومواقفك لن تمحوها األيام .
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ــدرسـة لـوال مـشــاهـدة أخي األكـبـر    ال اعـلـم مـاذا تـعـني ا
لوء عنـدما كان يذهب بـرفقة أطفال احملـلة حاملـ حقائب 
بالـكتب والـدفاتـر وكم حاولت حـملـها عـندمـا كنت أشـاهدها
مـركـونـة عـلى أريـكـة (قـنـفـة) اجلـلـوس . اصـطـحـبنـي والدي
رحـمه الـله وتـمـسـكـت أنـامـلي الـرقـيـقـة بـكـفه اخلـشن نـقـطع
الـطـريق لـلـوصـول إلى كـراج سـيـارات األجـرة وال اعـلم إلى
أين ذاهـبـ سـوى مـا أمـلـته عـلى مـسـامـعي والـدتـي عـنـدما
البس (كـنتـور) سوف ألبـسـتني مالبس مـخبـئة في دوالب ا
درسـة .    اعتـقـد السـيارة كـانت نـوع (فولـغا) (تسـجل) بـا
علـمت بهـا الحقا تـعود لـشخص يوازي عـمره والـدي يسمى
(حجـي عبـد) لم اسمع كـثـيرا مـا دار بيـنـهم من حديث ألني
كنت مـنـبهـر بـجلـوسي قـرب نـافذة الـسـيارة اخلـلـفي وحدي

شاهدة مناظر لم اعتد عليها سابقا . ومستمتعا 
    وصلـنا إلى مكان يسمى (بعـقوبة) أجلسني رجل يرتدي
مالبس (سفاري) ونظارة طبية غليظة العدسات على كرسي
وخـلــفه قــطــعــة قــمـاش ســوداء ارجتــفت دواخــلي وشــعـرت
بـخــوف شـديـد وحتـديـدا عـنــدمـا ادخل رأسه داخل آلـة لـهـا
خـرطـوم مـن قـمـاش اسـود وبـعــد مـنـاشـدة مــنه وتـوجـيـهـات
اخرج رأسه وأنـزلـني من عـلى الـكـرسي وبـعـد دقـائق قـلـيـلة
سـلـم لـوالــدي صـور شــمــسـيــة  عــلـمت انه مــصــور ولـيس
مـضـمـدا لــزرق اإلبـر . عـدنـا إلكـمــال عـمـلـيـة تــسـجـيـلي في
درسـة ولكني لم أشاهد طالبا أو صفوف ومقاعد دراسية ا
سوى غـرفة يجلس فيها شخص اسمر البشرة طويل القامة
صـوته له صدى شديد في أركـان اإلدارة وتب بعد ذلك انه
ـدرسـة (قــاسم شـهـاب حــمـودي)  وبـجــانـبه بـعض مـديــر ا
األشخـاص لم أتعرف إال على واحدا منهم هو شقيق والدي
ــدرسـة لـم اسـمع من عــمي (جـبــار)  وقـبـل خـروجــنـا من ا
جـمـيع اجلــالـسـ سـوى كـلـمـة واحـدة (عـود صـيـر شـاطـر)
درسـة وطبعا جتمع أبـناء احمللة جتـمعا بريء لـلذهاب إلى ا
درسة وبدأت كنت مـعهم وصلنا واجلميع اصـطف بساحة ا
كـراديس الطالب متوجه إلى صفـوفهم ولم يبقى سوى نحن
سـتجدين  تـوزيعنـا إلى شعبـت ا و ب وكنت فـي شعبة ا
) إلى صف الـدراسة وبعد إن (ا) وتقـدمنا األسـتاذ (حتس
ـقــعــد األول في وسط أجـلــســنــا في مــقــاعــدنـا وكــنت فـي ا
الصف وبـعـدها أوقـفـنا واحـد خلف األخـر وقـادنا إلى قـاعة
ـلـوء بـالـكتب والـقـرطـاسـية وبـعـد اسـتالمـنا عـبـقـها كـبـيرة 
سـكن في انفي ومـازلت أشـمه ليـومي هـذا  ثم عاد بـنا إلى
ذلك الصف الذي انطلقنا منه وأمرنا بتجليد الكتب والدفاتر

عند حضورنا غدا ..
ولكنها أيام دغدغت ذاكرتنا . عذرا لقد اطلنا في الكتابة 

منـاصب اي كراسي تـتقاتـلون علـيها
هي فـــقــد فـخ لــدخـــول جـــهــنـم الــتي

جعلتم العراق جزء منها ..
سـيـاسـيـ سـفلـة تـهـز عـروشـكم ولم
تـهز لـكم ضمـير مايـعاني الـشعب من

ويالت فسادكم ..
تحدة اوقفوا ضخ النفط اين اال ا
نــريــد ارجــاع الـنــفط مــقــابل الــغـذاء

ودواء..
نريد النفط مقابل اعادة بناء ..

نريد النفط مقابل الكهرباء ..
اء.. نريد النفط مقابل ا

النريد الـنفط خذوا النـفط مع حكومة
وازنة ..كتفينا من احلكم السنه مع ا
وشـعار عـاشت فـلسـط حـره عربـية
وجـربـنـا حـكم شـيـعي وجـرى عـلـيـنـا
الـــــــويـالت بـــــــأسم اخملـــــــطـــــــطــــــات

االسرائيلية لتحريف االسالم ..
من سـوف يـنـقــذ الـعـراق بـعـد خـراب

دام اكثر من ثماني عشرة عام!!!
هل سـتـكـون رئــاسـة الـوزراء شـيـعي
ـان سـنـيـة وكـمـا سلف ورئاسـة الـبـر
ـاذا االسـتمـرار عـلى هذا الـتـقسـيم و
ـنـهـاج الطـائـفي..مـا الذي سـيـحدث ا
ــســـيــحي عــراقي ان اصــبـح احلــكم 
االصـل او يــهـــودي عــراقي االصل او
حـتى يــزيـدي مـاشــأنـنــا في ديـنـهم..
ـــا ســوف يـــرحم بـــحــال الـــشــعب ر

. سك ا
w - بابل OK  b U  dO

لم يـكف عن الـبـحث في جـمـيع برامج
التواصل االجتماعي..

عسى أن يعثـر عليها بـالصدفة  يعلم
تـابـع ـهـتمـيـ وا جـيـداً انـها من ا

لتلك البرمجيات..
مـر علـى فـراقهـم سـتة أشـهـر لم يـعـلم
أنه ســيـــفــتــقــدهــا ويـــعــود له حــنــ

العودة.
كـيـف ال وقـد مــرَ عــلى عالقــتـهم ثالث
سنـوات تعلّم مـنها الكـثير وتـغير فيه

.. مالم تستطع أن تغيره أمهُ
هنـا احلب الذي غـلف بإطار الـصداقة
قـــدم لـــهـــذا اإلنــســـان قـــفـــزة لم يـــكن

.... يتوقعها طيلة حياتهُ
كنت حينهـا أتصفح كما كل االصدقاء
رأيت صورتها فوق مـنشور لها كتبت

فيه..
((ال تثق بأحد الكل راحل)) 

أغـضـبنـي هذا الـقـول جتـرأت ودخلت
إلى عـالم الـرسـائـل ألتـرك لـهـا رسـالـة

نصها....
ال أتفق معكِ ياصديقتي لو كل إنسان
ا عـمل بـهـذه الـعـبـارات الـتي نـشـرتِ 

كان احلال على مايرام...

قـلـبهـا مـا عهـدت نفـسي بـتلك الـقوة
القـول انـك انـا يا انـا كـيـف استـلـلت
لـنـفسي هـكـذا ليـكـون حضـورك مثل

بعدك حاضرة في كل مرة 
قـد كـتـبت ثالث وثمـانـ مـقال كـلـها
تتحدث عن السـياسة وعشرة اخرى
في التحليل النقدي واالدبي وها انا

ارتمي في قلمي الكتب احبك 
مـنـيــتي صـغـيــرة عـكس كل االمـاني
هي مـتـجسـدة في شخـصـها اذكـرها
مــــرة في كل حلــــظـــة حــــتى كــــتـــبي
انـتـزعت هي االخـرى من يـدي القلب
في صورها فـليست هـناك حاجة لي

بشيء سواها 
هل انا عاشق?

اما انا متيم بعد كل هذا ?
ها انـا بعد ان انـتصف العـمر ارتفع
لسمة العـاشق الكتب في مجال كنت
اعـتـقـد اني بـعـيـد عـنه حـتى اصـبح

سـمع قــصـصه مــجـرد ضــرب خـيـال
لتجبرني تلك الصغيرة السرج خيل

كلماتي الكتب لها بعد انقطاع 
احبك 

نـعم اكـتـبهـا ملء نـفـسي من الرضى
فكيف بقولها على مسمعك 

نـــــــســــــــيـت اني
اعــيـش في بـــلــد
الــقــنــابـل وصـار
دخـــان احلــرائق
عـــــطـــــور تـــــملء
نـفـسي بـالـراحـة
بعد ان عرفتك
اصـبـحت مـلـحن
انغام قـنبلـة هنا
واطـالقــة هـــنــاك
اشــيـر لــهـا وانـا
مـــبــتـــسم كـــأني
اوركسترا يعزف

نـا اديب حــ احتـدث لـهــا ابـتـدأ كل
مـرة اتـعـتـقـدين ثم انـهي كالمي عـلى
الـعــمــوم مــتـبــوعــة بــجــمـلــة كــأنــهـا
اقـتباس ال اعـرف كيف ومـتى تعـلمت

كل هذا 
مـنـيـتي صـغـيـرة كـأنـهـا قـطـعـة ماس
نـادرة احتـفظ بـها عن كـل هذا الـعالم
اهمس لـها مـرارا احبك وانـا مغمض
الــعـــيــنــ احتــسس احلــروف كــأني
اتلمس وجهها الصغير حتى صوتي
اخلــشن غــدر هــو االخــر كــأنه يــرمي
ــربك انـــغـــام ولــيس ذاك الـــصـــوت ا
الـذي يجـرح اوتاري الـصوتـية مرارا

وتكرارا 
عـهـدته ذاك الـصـوت الـذي يسـمع كل
من حـوله حـتى في الـهـمس فـمـا باله
هــو االخـــر يــتـــراقص بــ شـــفــاهي
كــتـراقص نــوطـة مــوسـيــقـيــة تـعـزف
بـالـغــزل تـارة واخــرى وعـود تالمس
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حلن احلـيـاة. حـيـاة اخرى تـرسـمـها
ضحكتك وابتسامتك 

انـى لك كـل هــــذا بـــــ ضــــحـــــكــــتك
وكلماتك البسيطة 

ثم اني احبك 
w - االنبار  u dJ « b «

قـالت:"أعقـد وأكثر لفـتني تـعليق لـفتـاة على مـواقع التواصل
هـو الـشر الـذي تـبـعثه الـنـوايـا الطـيـبة نـوع سـائـد من الشـر
نـحن أشـرار ولكـنـنـا ال نعـرف عـنـدمـا نرغب في والسـاذجـة
إصالح اآلخرين بـحجة مـعرفة مصـلحتـهم.يوجد الـكثير من

األشرار الذين يجهلون أنهم أشرار"!
هو الشر!.  تخيّل!!.إن عدم إدراكنا للمآالت والتَبِعات

?  (There is no evil-(! ال وجود للشر أو ال وجود للشياط
في سـلسـلـة األفالم الـقصـيـرة هذه يـرصـد اخملـرج اإليراني
محـمد رسول آف (بالعنوان الساخر) مأزق ضبابية الشر!.
نـطق يُشابه مـا دوّنته حنّـة آرندت بالـثقافـة الظاهـراتية عن
حـ حـضرت مـحـاكـمة (أدولف مـنـطق الـشـمولـيـة الـيهـودي
ـســؤول عن الـهــولـوكـوست ا آيـخــمـان) في احلــزب الـنــازي
الــعـظــيم.وكـمــا دائـمًـا األفــكـار الــعـظــيـمـة تــعـاني مـن الـفـهم
اجملــدور لم يـفـهم أحــدًا أن (حـنّـة آرنـدت) كــانت تـقـصـد أن
تـفـاهـة الــشـر وفـضــاعـته تــكـمن بـتــغـوّل مـبــدأ الـعـاديّـة وأن
آيــخــمــان-NO BODYوصــفـهُ الــصــامغ به!-مــجــرّد مــوظف

تثل ألوامر فوهرر ما. أهوج يحاول بشتى الطرق أن 
الـليـبرالي الـذي يحارب سـردية األنـظمة والشـر يُجـدد نفسه
وخيـانات اخلونـة في نظر البـيروقراطي ذُبـابة طنّـانة ويعرقل
سيـاسات الـدول!.  الـفِلَـسطـيني الـذي يـخوض حـربه بكـيانه
ُـضِرب عن الـطعام في وا قـتول ا ُـعتقل في وطـنه! ا احملض
الـسجون ومن يـوالي الدعوات حتـت القصف عـسى ال يُهدم
في أرض ـسـتـوطِن) دخـيل وضـيع بيـتـه في نـظـر (يعـقـوب ا
وتـطرد القط الـذي يأتي إلى منـزلك ألنك تتذرّع ليـست ملكه!
بـفـوضـويّـة حيـوان أو تـعـاني الـبـاكتـروفـوبـيـا أو أنك مـصاب
بـالـزوفــوبـيـا في الـوقت ذاتـه أنت تـمـنع اإلحـســان بـلـقـيّـمـات
وهـذه تـفـاهـة الشـر!.إن مـكـنـون الـشـر في جـوهره مـعـدودة 
فخ! ومــواِرب في وجـــوده وال هــو كــائـــنًــا واضــحًـــا تــســهل
رؤيــته! لــقـد تــمّت إذابــة الــشـر ودسّهِ فـي مـقــاصــد أخـرى
نحنُ لتـشتيـته في ع اإلنـسان نرتـكبه وال نـقصد إرتـكابه!

مسؤولون عمّا ال نفعله وما نفعله عن دون قصد.
وت طـفل كان يُمكـن أن يُنقذ بـتجميع ولهـذا نحنُ متهَـمون 

الدنانير في حملة تبرعات!.
واخلالصة كلّها عند سارتر:

فــإنــنــا نــتـحــمّل "أيًّـا كــان مــا نــفــعــله
لــكـنــنـا ال نــعـلم ــسـؤولــيـة عن شيء ا

ماذا يكون هذا الشيء!".

سيف الدين والئي
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ـشاركـة في مـهـرجان من بـ االفالم ا
ـوصل األفـالم الـقـصـيـرة فـي مـديـنـة ا
والذي اختتـمت فعاليـاته مؤخرا فيلم
( قـــطــرات مـــاء )الـــذي يـــتـــحـــدث عن
ـصـاب بـالتـوحـد ومعـاناة االطـفال ا
الــعـائــلــة و الــذي نـال جــائــزة أفـضل
ــمــثــلــة تــمــثــيل والـــتي ذهــبت إلـى ا
ســلـوى اخلــيـاط  الـفــيـلـم سـيــنـاريـو
وإخــراج مـحـمــد اإلمـارة الـذي حتـدث
قـائال (فـكــرة الـفـيـلـم جـاءت عن قـصـة
حـقـيــقـيـة ألحـد اطـفــال الـتـوحـد وهـو
وثـائــقي يـحـكي قــصـة فـتــاة صـغـيـرة
حتـب الــــرسم فـي كل زمــــان ومــــكــــان
ــرض الـتــوحـد لـكن ولـدت مــصـابـة 
كـانت ذكـيـة وقـادرة عـلى الـتـعـامل مع
اآلخرين وان كان بصـعوبة فهي حتب
الرسم لـكن كانت تتـعرض إلى الكـثير

ضايقات).  من ا
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بغـداد الفضـائية وكـان عضوا في
جــــمـــــعــــيــــة الــــقــــراء واجملــــودين
.  انــتــخب بــاإلجــمــاع الــعــراقــيــ
ـية اإلسالمية رئيسـاً للرابـطة العا
لـــلــقـــراء واجملـــوديـن وقـــد تـــقــدم
ـقـتـرح كل مـن الـشـيخ الـدكـتـور بـا
مــحـمـد عـلي عـطـفـاي نـائب رئـيس
ــغــربــيـة ــمــلـكــة ا الــرابــطــة من ا
والـشـيخ مـحـمـد كريـدان مـسـتـشار
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مرت قـبل أيام ذكـرى رحيل الـشيخ
عالء الــدين الـقـيـسي قـار الـقـرآن
ــقـــامــات الـــعــراقـــيــة واجملــود بـــا
ويــعـتــبـر أحـد آعـالم تالوة الـقـرآن

على الطزيقة البغدادية.
ولــد الـــقـــيـــسي فـي بـــغـــداد عــام
1359هـ/ 1940م وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
وحـــفظ الـــقــرآن في الـــكــتـــاتــيب
وتــعـلم أصـول الـتالوة والـتـجـويـد

على يد مشايخ وقراء العراق.
ونـشـأ في أسـرة بغـداديـة تـنـتمي
إلى عــشــيــرة الــقــيــسي ولــقــد قـرأ
الـقــرآن في الــعـديــد من مـســاجـد
بـــغــــداد ومـــنـــهــــا جـــامع اإلمـــام
األعظم وجامع الـعسافي وكان له
صــوت شـــجي وســـجــلـت له عــدة
تـسـجـيالت في تـلفـزيـون الـعراق
وله تسـجيالت منـوعة على شـبكة

االنترنت بالقراءة العراقية.
ومـازالت تالواته اجملـودة بطـريـقة
قام العراقي تـعرض في القنوات ا
الـفـضائـيـة اخملتـلـفة ومـنـها قـناة

وقال الـناقد خـالد احلـسن  (في بداية
رض صـابة  الفـيلم جتـلس الفتـاة ا
الـتوحـد وحيـدة بأحـدى زوايا الـغرفة
حتـاول ان تـخلق عـالم خـاص بـها من
االفــكـار وعـدم الـتــودد لـآلخـرين وهي
فـي أشـــــد احلــــاجـــــة إلى اهـــــتـــــمــــام
االخـــريـن)واضـــاف (هـــذا الـــنـــوع من
األفالم يشـعرك بـرغبـة في البـكاء كون
بـعـض من هـذه الـقـصص مـسـتـوحـاة
من قصص حقيقية ألشخاص مازالوا

يحاولون التأقلم مع 
أوضــاعــهم أو يــســعـون الـى حتـقــيق
احـالمـهم الـبـسـيــطـة من خالل الـرسم
أو زراعـــة الـــزهـــور أو الـــعـــزف عـــلى
الـبـيـانـو حـتـى الـوصـول إلى مـرحـلـة

العثور على احلب من قبل العائلة).
وكـان لـلـطب الـنـفـسي دور فـي أحداث
الــفــيـلـم هـذا مــااكــده اخملـرج مــحــمـد
اإلمارة في لـقائه مع اسـتشـاري الطب
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بحيث يـستطيع الـطفل التعـامل معها
بشـكل طبـيعي مع
اطـفال بـعـمره ألن
درجــــــــة ذكــــــــائه

تكون طبيعية).
مــؤكـدا انـه(عـلى
الــــرغم من عـــدم
وجــــــــــود عـالج
رضى الـتوحد
حـــــتى اآلن  إال
أن الـــــــــــــعـالج
ـــــــــــكـــــــــــثـف ا
والـتـشـخـيص
ـكـنه ـبـكـر  ا
أن يــــــحـــــدث
تـــــغــــيـــــيــــرا
مـــلـــحـــوظـــا
وجــــديـــا في
حـــــــــــيـــــــــــاة
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ـفاجـئة الـكـاتب الصـحـفي العـراقي يـعاني مـن اإلصابـة ا
في كــلـتي عـيــنـيه ويـنــتـظـر الـعالج الـالزم وسط أمـنـيـات

االوساط االعالمية له بالشفاء العاجل.
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األديـب الـعــراقي تـلــقى دعـوة من
احتـاد ادبـاء الــنـجف لـلـمـشـاركـة
ـهـرجــان مـئـة عـام عـلى نـشـأت
الـــقــــصـــة فـي الـــنــــجف ضــــمن
فــعــالــيـاتـه الــتي ســتــقــام نــهــايـة

االسبوع اجلاري

Í—uLF*« WHOKš

القاص الـسوري ادار جلسة أدبية اقامتها جمعية القصة
رأة في احتاد الكـتاب والصحـفي الفـلسطيـني حول (ا
ـشاركـات تمـاضر عـودة وتوفـيقة بـطلـة القـصص) ومن ا

خضور وهيفاء حمودة.
‚öF « dHFł wKŽ

الــشــاعـر الــعــراقي ضــيــفه فــرع اربــد بـرابــطــة الــكــتـاب
االردني في أمـسية شـعرية أقيـمت بالتعـاون مع مديرية

. أدارت مفرداتها الشاعرة عطاف جا ثقافة إربد 
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كـتبة الوطنـية للحديث عن يـة األردنية ضيفـتها ا االكاد
كـتـابـهـا اجلـديـد (أهالً بـالـعـربـيـة) وقـدم شـهـادة إبـداعـيـة
ي لـلـكـتـاب الـنـاقـد سـامـر اجملـالي وأدار احلـوار االكـاد

مهدي العلمي.
ÊUŠd  s ×

الــفــنــان الــعــراقي الــرائــد تـلــقى
تـعــازي األوســاط الـفــنــيـة لــوفـاة
شـقـيـقــته ابـتـسـام ســائـلـ الـله
تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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اخلـــبــيــر الـــعــراقي تــلـــقى تــهـــاني األوســاط الـــتــجــاريــة
ـعارض واخلدمات والصنـاعية لـتسنـمه مهام مـدير عام ا

التجارية متمن له التوفيق بعمله.
 ÊöÝ— b¹d

الـتشـكيـلي السـوري شارك مع مـجمـوعة من الـفنـان في
تحف الوطني ملتـقى أغافي للتـصوير الزيتي في أروقـة ا
ـلـتـقى بـالـتـعـاون بـ مـديـريـتي ـديـنـة الالذقـيـة.ويــقـام ا
الفنـون اجلميلة وثقافة الالذقية مع مشاركة برنامج األ

ائي. تحدة اإل ا
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ـطـربـة الـلـبنـانـيـة الـيـسا وصلت ا
ــــاضي الى بــــغــــداد اخلــــمــــيس ا
استـعدادا الحـياء حـفلـها االول في
بـــغــداد مـــســـاء امـس اجلـــمـــعــة 
وتـــــــداولت مـــــــواقع الـــــــتــــــواصل
االجتمـاعي فديو عن وصـولها الى
مـقـر اقـامـتـهـا في فـنـدق الـرشـيـد 
ونــشـــرت الــيـــســا تـــغــريـــدة عــلى
حسـابها عـلى تويتـر قائلـة (اخيرا
بــبـغـداد الـعـظـيـمـة) مع صـورة من
نــافـذة غــرفـتـهــا بـالــفـنــدق.وكـانت
ـطـربة قـد اعـلنـت في وقت سابق ا
(عن احــيــائــهــا اول حــفل لــهــا في
بــغــداد يــوم  22 تــشــرين االول في

سندباد الند).

{ نــيـــويــورك-(أ ف ب) - أعــلـــنت مـــجــمــوعـــة ديــزني
األمـريكـيـة العـمالقـة االثـن إرجـاءهـا ألشهـر عـدة طرح
أفالم من إنـتـاج اسـتــوديـوهـات مـارفل وتـأجـيل إطالق
اجلزء اخلـامس من سلسلة أفالم إنـديانا جونز الذي ال
يـزال يـتـولى بـطـولته هـاريـسـون فـورد.ومنـذ بـدء جـائـحة
كـوفيد- 19 في ربيع   2020 عدّلت اجملـموعـة العـمالقة
في مـجـال الـتــرفـيه مـرات عـدة جـدول طـرح إنـتـاجـاتـهـا
الــضــخـمــة اجلــديــدة. وقـد أعــادت ديــزني تــعــديل هـذا
البرنـامج مجددا  رغم إعـادة فتح صاالت السـينما في
ـتــحـدة وأوروبــا وآســيـا هــذا الـعــام.وبـذلك الـواليــات ا
ـقـبل من سـلـسـلـة اسـتـوديـوهـات مـارفل أرجـئ اجلـزء ا
دكــتــور ســـتــريــنج (بــعــنــوان إن ذي مــالــتــيــفــرس أوف
مــادنس) من آذار إلى أيــار  2022. واألمـــر عــيــنه مع
ــقـبل من سـلـسـلـة ثـور (الف أنـد ثـانـدر) الـذي الـفـيـلم ا
ـقبل. كـما أرجئ فـيلم أرجئ من أيار إلى تـموز الـعام ا

بالك بانـثر اجلـديـد (واكانـدا فوريـفر)
من تـمـوز إلى تـشـرين الثـاني/نـوفـمـبر
2022. كمـا تأجل طـرح اجلزء اجلـديد
من سلـسلة كـاب مارفل (ذي مـارفلز)
مـن تــــــشـــــــريـن الـــــــثـــــــاني  2022 إلـى
شـبـاط/فـبـرايـر 2023 . ولم تـعط ديـزني
أي تـــفــاصـــيل بـــشــأن أســـبــاب قــرارات
اإلرجـاء هــذه.وقـد طــاولت هـذه الــقـرارات
ــنــتــظـر من خــصــوصـا اجلــزء اخلــامس ا
سـلـسـلـة أفالم إنـديـانـا جونـز الـتي أطـلق
جـــزءهــا األول جـــورج لــوكـــاس وأخــرجه
ستيـفن سبيلبرغ وأدى بطولته هاريسون
فورد عام  1981 إذ أرجئ موعد طرحه
حـوالي سنة من  29 تموز  2022 إلى

 30 حزيران 2023. 
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بـواسـطــة صـديق واخ نــبـيل اقــتـرح عــليّ لـقــاء رئـيس مــجـلس الـوزراء
وافقـة وبطيبـة خاطر. وكان موقف مصطفى الـكاظمي وجتاوبتُ مـعهُ با
ـوّدة والترحـيب. خصوصاً لگهْ وروعة ا الكاظمي مـعي ينم عن سمـو ا
اخبرني ان اكشف همومي ومتطلباتي ومن باب الذوق وحُسن التعامل
لم أثقل على سيادتهِ بطـلبات تعجيزيّـة وكان نعمَ االخ العراقي االصيل
قام بالواجب برعـاية احد رموز العـطاء الفني. ومن االمـور الهامة التي
اكرمني بها قطـعة ارض في موقع متمـيّز تليق بفنـان خدم العراق اكثر
سـؤولـ في من خـمـسـ عامـا. وهـنـا ومع االسـف الـشـديد جـمـيـع ا
احلـكومـة احملـلـيـة حملـافـظـة ذي قـار اهـمـلـوا وبـصالفـة مـكـرمـة رئـيس
الوزراء خـصـوصـاً بـعـد لـقـائي مع سـيـادتهِ. كـلمـني تـلـفـونـيّـاً بـحـضور
مـحـافظ ذي قـار في مـكـتب سـيـادتهِ. وقـال لي اوصـيت احملـافظ احـمـد
ــتـمــيـزة الـتـي اكـرمـتــهـا لكَ. ومع ــتـابــعـة قــطـعـة االرض ا اخلـفـاجي 
ـسؤول في ـشمش) وخـصوصاً من ا االسف. أُكرر. بأن الـنتيـجة (با
بلـدية الـناصـرية. وسـوف اوثق لقـاء تـلفـزيوني مع قـناة عـراقيـة احتدث
س الـيـد لـيـطلع عـلـيـهـا رئيس ـسـتـها  وبشـجـاعـة وصراحـة عن امـور 
الوزراء وشرائح مجـتمع ذي قار احلـبيبـة..( ومگرود يل ما الك والي).

واخـتم. اني عـلى ا اسـتــعـداد لـلـتــصـفـيـة مـا دمتُ
عـلى حق ولم اسيء او اجتـاوز عـلى احـد او عـلى
جهة معيّنة. واتقوا الله يا ذوي االلباب.  ويسرني
ستُ ان تصل شكـواي الى رئيس الـوزراء. الني 
فـــيه االخالص وحُـــسـن الـــنـــيّـــة مـــعـي. ومن الـــله

التوفيق.

تسرعك قـد يفشل مهامك الالحـقة  وضعك العاطفي
تاز.يوم السعد االربعاء.

qL(«

ـصاعب احلـيـاتـية تأزر الـشـريك مـعك يـسهل عـلـيك ا
.يوم السعد السبت.

Ê«eO*«

 تـسهـيالت الـعمل سـوف تـساعـدك علـى االنتـقال الى
مرحلة جديدة مهمة .

—u¦ «

 تـبـدأ محـادثة عـادية و بـسـيطـة  لكـنهـا تـتعـمق شيـئاً
تازة. لتخرج منها بنتائج  فشيئاً

»dIF «

 حتـافظ عـلى أدواتك و احــتـيـاجـاتـك في شـكل مـرتّب
ولطيف يوم السعد االربعاء.
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 إذا كـنت تــريـد اكــتـشــاف شيء مـعــ تـريــده اطـرح
اضي .  سؤالك بجدية  و ال تخف من ا

”uI «

 تـصـرف بعـضاً من وقـتك في مسـاعدة اآلخـرين على
تنظيم أمورهم . 

ÊUÞd «

ـبـاشرة و التـكن مـتـرددا و حاول اتـبع الـصراحـة و ا
ان تستغل اللحظة لكي تكتشف الطرف اآلخر .

Íb'«

ال تــتـردد في مـسـاعـدة احملــيـطـ بك آلن هـذا سـوف
يعطيك طاقة كبيرة .

bÝô«

كـاشـفة سـتـساعـدك على جتـديـد عالقتك التـحـاور وا
بالكثير من الناس .يوم السعد االحد.

Ë«b «

هامك الـيوميـة بشكل تك تـساعدك عـلى القيـام  عـز
تاز.يوم السعد الثالثاء.

¡«—cF «

أنت مـستـمع جـيـد لكن وجـهـة نظـرهم مـا زالت تـبدو
سخيفة بالنسبة إليك. 

 u(«
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اكتـب الكـلمـات بشـكل أفقي
فـقط اجـمع احلروف داخل
ضـللـة لتـحصل ـربعـات ا ا
ــطــلــوبــة: عــلى الــكـــلــمــة ا
ثلة مصرية من مقطع )

 7 حروف):

 1- وحدة عملة خليجية
 2- وهبه
 3- النجيع
 4- يحمد

 5- فضفاض
 6- نبات قطني

اء البحر  7- مذاق 
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افتتح محافظ النجف األشرف  لؤي الياسري
ـاضي وبحـضـور محـافـظي كربالء األربعـاء ا
وبــابل   وعـدد مـن الـشـخــصـيــات الـرســمـيـة
ـقـدسـة .وقـال واحلـكـومـيـة وأبـنـاء احملـافـظـة ا
ـقـام على احملـافظ: مـعـرض الـكـتـاب الـدولي ا
أرض مـــعـــرض الـــنـــجف األشـــرف الـــدولي 
شـاركت بـه أكـثـر من  200 دار نـشـر وتـوزيع
ـثـلون  14 دولـة عـربـية وأجـنـبـية .مـضـيـفاً :
عـرض اجلهود الـكبيرة أبارك لـلقائمـ على ا
الــتي بـذلـت في الـتــنـظــيم والـتــقـد  واقــامـة
محـفل ثقافي معـرفي كبيـر على أرض النجف
. الفـــتـــاً : الى أن الـــنـــجـف كـــانت ومـــا زالت
ـعـرفـة والـثـقـافـة  ومـركـزاً وســتـبـقى مـديـنـة ا
مـهمـاً للـكـتاب تـأليـفـاً ومطـالعـة وطـباعـة .وبيّن
ـعــرض يـعــد أكـبــر مـعـرض الــيـاســري : أن ا
لـلـكــتـاب يــقـام  عــلى أرض الـنــجف   حـيث
ــعــرفـة ضم الــكــتب في مــخــتــلـف مــجــاالت ا
والـعــلـوم  وهـو يــعـد مــلـتـقى
مــعــرفي وعــلــمي كــبــيــر
ويـســتــمــر لــنــهــايـة
الـــــــــشــــــــــهـــــــــر

اجلاري.

اليسا حلظة وصولها الى مقر اقامتها ببغداد

عالء الدين القيسي
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مثل التركي افادت وسـائل اعالم تركية ان ا
ـــقـــرر ان يــــجـــســـد أجنـــ أكـــيــــوريك مـن ا
شـــخــصــيـــة مــراسل حــربـي في مــســـلــســله
اجلـديد الـهـروب وسيـبدأ تـصـويره في شـهر
تشـرين الـثـاني ويـتألف من  8 حـلـقـات فقط
مـن اخراج يـاغيـز الب اكـايدن وتـألـيف علي
دوغـــانـــتـــشـــاي. وكــــان تـــداول رواد مـــواقع
ة لـ أجن التـواصل االجتمـاعي صورة قـد
أكـيوريك في بـدايـة جتاربه الـتمـثيـليـة اذ بدا
بـطـريـقــة مـخـتــلـفـة عـمــا هـو اآلن اي أنه قـد
خــضع بــعــد هــذه الـصــورة لــعــدّة تــعـديالت
جتـــــمــــيـــــلـــــيـــــة في وجـــــهه وخـــــصـــــوصــــا
األنـف.واثــــارت هــــذه الــــصــــورة ســــخــــريــــة
ـتــابـعــ الـذين لم يــتـوقعُ ان جنــمـهم كـان ا

بهذا الشكل في الفترة السابقة.
كــمـا ضــمن مـهــرجــان رومـا لألفالم حــصـد
اخملـرج االمريـكي كويـنت تـارانتـينـو  جائزة
تتويـجاً جململ أعماله.وتألق اخملرج تارانتينو
الى جانب زوجـته دانييال بيك عـلى السجادة
احلمراء. لـبست دانييال فسـتاناً من الساتان
االبــيض مع فـتــحـة الى أعــلى الـســاق يـبـرز
اجلـهـة الـعلـيـا من جـسمـهـا. زيّـنت فـستـانـها
بـــأقـــراط وكـــولـــيـــيه من الـــعالمـــة الـــفـــاخــرة
(بـولكـري) وفسـتان دانـييال . تـسّلم كـوينـت

اجلائزة من اخملرج االيطالي داريو ارجينتو.
لم يــتـردد الـثــنـائي في تــبـادل الــقـبل احلـارة

على السجادة احلمراء.
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في اطــار حــضـورهــا في الــدورة اخلــامــسـة
ـهــرجـان اجلــونـة وبـعــد االنـتــقـادات الـتي
طالت الـفسـتان الـذي ارتدته كشـفت الفـنانة
الـعـراقيـة شـذى حسـون أنـها سـتـمثـل قريـباً
في مـصـر في إطــار عـمل سـيــبـدأ تـصـويـره
.وصــرّحت بــأنـهــا لـيــست جتــربـتــهـا قـريــبـاً
االولى بـالـتـمـثـيـل فـسـبق أن مـثـلت مـرتـ

وهـي غـيــر مــتـخــوفـة كــونــهـا تــعــودت عـلى
مواجهة الـكاميرا في أعـمالها الغـنائية التي
ـصريـة داللة صـورتـها وحتـدثت بالـلـهجـة ا
عـلى إجـادتـهـا وانـها لن تـكـون عـائـقاً خالل
االداء الـدرامـي بـحــسب مــا قـالــته في لــقـاء
تـلـفـازي وكـانت حـسـون شـاركت مـتـابـعـيـهـا
صـورة بـالــفـسـتـان الـذي تــلـقى االنـتـقـادات
ـازحـة إيـاهم من خالل تـعــلـيق كـتـبت فـيه
:(فــسـتـاني يـســلم عـلـيــكم ويـقـولــكم بـلـيـز ال
تـــظـــلــمـــوني). عـــلى صــعـــيـــد اخــر نـــشــرت
صرية بوسي شلبي على وسائل االعالمية ا
الــتــواصل االجــتــمــاعـي فــيــديــو لــلــفــنــانـة
ــصـــريــة ســـمــيـــة اخلــشـــاب وهي تــرقص ا
بـجـانب الـفنـان مـحمـد رمـضان في مـهـرجان
ظـهرت اجلـونـة الـذي اخـتـتم امس اجلـمـعـة 
اخلـشاب بـفسـتان أسـود اللـون فيـما ارتدى
رمـضــان قــمــيــصــاً بـألــوان الفــتــة ونــظـارة
شــمــســيــة.أثــار هــذا الــفــيــديــو اجلــدل بــ

ــتـابــعـ الــذين اشـاروا الى ا
ان الــــرقص بـــجـــانـب مـــحـــمـــد
رمـــضـــان كـــان يـــهـــدف لـــلـــفت
االنـظـار بـيـنـمـا قـال آخـرون إن
مـحـمـد كـان يـحـاول مـشـاركـتـها
ـمـثـلـة االحـتـفـال. كـمــا أعـربت ا
ـــــصـــــريـــــة أروى جــــودة ?عن ا
فـخرهـا بـنجـاح الـدورة اخلامـسة
من مـهرجـان اجلـونة الـسـينـمائي
والـــــتـي وصـــــفـــــتـــــهـــــا بـــــالــــدورة
االستثنـائية خصـوصاً بعد احلريق
الـذي حدث قـبل االفتـتـاح بيـوم واحد

هرجان بأرقى صورة. وخرج ا
ــوقع الــفن وقــالت في تــصــريح وفــقــا  
إنهـا تـشـعـر دائـماً بـأن مـهـرجـان اجلـونة
هو بـيـتـهـا الـثـاني وتـنـتـظره مـن عام إلى
آخـر (األجــواء في اجلـونـة تـمـنح الـشـخص
طـاقـة ايـجـابـيـة خـصـوصـاً أن اجلـو سـاحر
ومــليء بــاالفالم). أمــا عن الــشـيء الــوحــيـد
ـهـرجـان فـقـالت (إحدى الـذي أزعـجـهـا في ا
الــعــيـــادات إســتــخــدمت صـــورة جلــســدهــا
بـ"الـــســيــلـــولــيت" من دون احلـــصــول عــلى
إذنـهـا من أجل حـمـلـة دعـائـيـة مشـيـرة الى
أنـها ال ترى عـيبـاً بأن جـسدهـا يحـتوي على
عالمـات "السـيلـولـيت" وهو أمـر تتـعرض له

أي امرأة).
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الــنـفــسي  احــمـد الــبــيـاتي الــذي قـال
ـو الـطفل (الـتـوحـد هو  مـشـكلـة في 

وهـو صـغـير يـنـتج عـنـها
عدم القدرة
على الكالم
بـــــــشــــــــكل
طــــبــــيــــعي
والــــقـــــيــــام
بــــحــــركـــات
عــديــدة دون
مــلل كــمـا أن
تـــــــفــــــاعـــــــله
مـــــحــــدود مع
أفـــراد أســرته
ـــرض وهـــذا ا
لـه درجـــــــــــــات
الـــــــــــدرجــــــــــة
ـكن اخلـفـيـفـة 
مــــعــــاجلـــتــــهـــا

صاب بهذا األطفال ا
رض) ا

الـــفــيـــلم ســيـــنــاريــو
وإخـــــراج مـــــحـــــمـــــد
اإلمارة ..بطـولة .عبد
األمــــيـــر الـــصـــغـــيـــر
وســــلـــوى اخلــــيـــاط.
و.مــــر الــــكــــنــــاني
وتـــــقى الــــــكـــــنـــــاني

وسارة الكناني.

األمـ الـعام لـلرابـطـة (من لـيبـيا)
ـقترح مـوافقة باألغـلبية وقد لقي ا
ـطــلـقــة من كل اعــضـاء الــرابـطـة ا
ثـلي الدول ـثلـ عن دولـهم و
ــقــامـة ـســابــقـة ا ــشـــاركـة فـي ا ا
فـي مــــــالــــــيـــــزيــــــا وذلـك يـــــوم 8

أغسطس/ آب 2009. 
وتـوفى في األردن لـيـلة  10 صـفر

1440هـ/  19 تشرين األول 2018.



هـناك تـنـاقـضـات في تـصـريـحـات السـيـاسـيـ ومـفـوضـية
االنتخابات ومن حولهم بشأن النتائج فيما تستمر فعاليات
مـســيـســة في مـحــاولـة تــعـطــيل الـشــارع الـعــراقي واثـارة
االنتباه الى مسألة منـتهية ولن يحدث فيـها تغيير جوهري

مهما كانت قوة االعتراضات وأساليب اخلاسرين. 
العراق بـلد أزمات داخـليـة متراكـمة واغـلبهـا مزمن ويزداد
تــعــقـيــداً مـع مـضـي الــزمن وهــنــاك أزمـات ال تــزال حتت
ـا لـم يحـن أوانـها تـخـص السـلـم االجتـمـاعي الـطـاولة ر
واالنـفـتـاح الـسـيــاسي الـعـام ومـشـاكل الــفـاسـدين الـكـبـار
ـعتـرض ـشهـد الـعراقي نـرى أنّ ا وسواهـا. امام هـذا ا
عـلـى الـنــتــائج النــتـخــابــات لم تــنل االجـمــاع الــبـســيط من
شاركـة الواحد واألربع العراقي اذ لم تـتجاوز نسـبة ا
ـائـة يـزيـدون من عـزلــتـهم بـدل حتـقـيق االنـدمـاج من في ا
خالل مـســارات ســيـاســيـة أخــرى في الــعـراق.  وال أدرى
عـترضـون انّ الفـائز بـأعلى األصـوات وهو اذا يـفتـرض ا
التيار الـصدري سوف يـبقى على طـول اخلط ملتـزما بعدم
الـتـصـعـيـد في الـشـارع في حـال وجـد الـتـيـار انّ حـصـته
ـا مـهددة النـيـابـيـة التي أعـلـنت عـلى نـحو اولـي تتـآكل ور
بـالــنـزول. ســيـكــون هـنــاك اجتـاهـان وقــوتـان فـي الـشـارع
عـندئـذ وتـلك بـدايـة االنـهـيـار الـواضح لـلـسـلم االجـتـماعي
ـكـن أن يــتـمــسـك به الــعــراقـيــون فال الــذي هــو أهم مــا 
االنـتـخـابـات وال األحـزاب وال حـتى احلـكـومـة تـعـني شـيـئـاً
ـكن مــقـارنـته بـالـسـلـم االجـتـمـاعي في بـلـد ال زال مُـهـمّـاً 

واقفاً على كف عفريت. 
ــفــاتـيح ــسك  َن  جـوالت الــتــفـاوض ســتــطــول وال بـدَّ 
حتريك اتباعه في الشارع أن يدركوا أنَّ النتائج لن تتغير
وان االنتـخابـات لن يـعاد اجـراؤهـا فهي مـبـكرة أصالً ولن
يـقـضي الـبـلـد عـمـر نصـف جـيل من اجـلـهـا كـمـا ان الـعد
االلــكــتــرونـي الــذي دفــعت مــوازنــة الـــدولــة مــئــات ماليــ

كن الغاؤه.  الدوالرات في سبيله ال 
 واألهم من ذلك كــله انَّ عــلـيــهم إدراك انــهم يــســعـون الى
ثقب السـفيـنة التي يـبحـرون جميـعهم فيـها وال بـديل لديهم
عـنــهـا غـيــر ان الـشــعب صـانع الــبـدائل ولـن يـتـأسف او
يـذرف دمــعــة واحـدة اذا غــرقت الــسـفــيـنــة حــيث ال تـزال
تالطمة تضـرب بالشعب منـذ سنوات بعيدة وهم األمواج ا
نطـقة اخلضراء وان ـرفأ اآلمن في ا كانوا في امان في ا

فاجآت. عادالت ليس أمرا مستحيالً في بلد ا انقالب ا
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