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طبعة العراق 
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اغـــلـــقت الـــقــوات االمـــنـــيــة امس 
جـسـري اجلـمهـوريـة والـسـنك عقب
تـــوافــد حــشـــود رافــضــة لـــنــتــائج
االنــتـخــابــات بـالــقـرب من بــوابـات
ــنـطـقــة اخلـضـراء  بــعـد يـوم من ا
خـطاب القاه رئيس الـتيار الصدري
مـقتـدى الصدر دعـا فيه الى تـشكيل
حـكومة اغـلبية دون تـوافقات االمر
الذي دفع االطار التنسيقي الى عقد

ــــتـــظــــاهـــرين (ضــــرورة الـــتـــزام ا
بــالـسـلـمـيــة وعـدم وعـدم االحـتـكـاك
كـلـفة واالعـتـداء عـلى قوات األمـن ا
بــاحلـمـايــة  حـفــاظـا عـلى الــنـظـام
واألمـن فـي الـــــــبـالد). وطـــــــالـــــــبت
تـنــسـيـقـيـة الـتـظـاهـرات احملـتـجـ
بــالـتـمـاسك . وقـالت في بـيـان امس
ان (أكــــثــــر مــــا يـــــقض مــــضــــاجع
ـزورين والـفاسـدين هو تـماسـككم ا
وثـبـاتـكم الـذي سـطـرتـمـوه بـأحرف
مـن نـــور لـــدرجـــة أذهـــلتِ الـــعـــالم
وأبـطلت كل رهانـات الدم التي اريد
إدخــالـكـم فـيــهـا فــكـنــتم تــقـابــلـون
الـــرصـــاص بـــالـــصـــبـــر واإلســاءة
بــــاالحـــــتــــســـــاب والــــتــــســـــقــــيط
بــــاالســــتـــــغــــفــــارِ واالســــتــــفــــزاز
رشح بـالتـماسك). في تطـور  فاز ا
عـن مـحـافــظـة بــابل صــادق مـدلـول
بعد اصدر القضاء قرار الطعن على
ـسـتقل الـفـائز امـيـر كامل ـرشح ا ا
وابـــطــال مـــحــطـــتــ ـــعــمـــوري  ا
أنـتــخـابـيـة بـعـد شــكـوى تـقـدم بـهـا
مـدلول. ونـاقش رؤسـاء اجلمـهورية
بــرهـم صــالح والــوزراء مــصــطــفى
الــكـاظـمي ومـجـلـس الـقـضـاء فـائق
زيــدان  وثــيـقــة وطــنــيـة تــتــضـمن
مــــبــــاد اســــاســــيــــة حلـل االزمـــة
الـراهنـة. وقال بيـان تلقـته (الزمان)
امـس ان (زيدان والـكـاظـمي حـضرا
اجــتـمــاع دعـا الـيـه صـالح  وجـرى
خاللـه منـاقـشـة مـبـادرة تُـطـرح على
الـقـوى الـوطـنـيـة بـنـاءً عـلى وثـيـقـة
تتضمن مباد أساسية حلل األزمة
واالنـــــطـالق نـــــحـــــو الـــــراهــــــنـــــة 
االسـتحقاقـات الوطنية الـتي تنتظر
الـبلد بتشكيل حكومة فاعلة حتمي
ـصـالح الـعلـيـا للـبـلـد وتسـتـجيب ا
لـلتحديات واالستحـقاقات الوطنية
ــة وتُـــلــبي احلـــيــاة احلــرة الـــكــر
لـــلــمــواطـــنــ وتُــعـــزز الــتــنـــمــيــة
االقــتـصـاديـة واالجــتـمـاعــيـة). كـمـا
شـدد صالح خالل لقـائه بالسخارت

عـلى حماية االسـتقرار ودعم جهود
الـعراق في تعـزيز أمنـه واستقراره
وتـــمـــتــ أوضـــاعه االقـــتــصـــاديــة
وجـهـود الـتـنـميـة.  وذكـر الـبـيان ان
(اجلـانـبـ بـحـثـا خالل الـقـاء الـذي
جــمــهــمــا في قــصـر الــسالم  مــلف
االنــتـخـابــات والـنـظـر فـي الـطـعـون
كفولة التي والـشكاوى االنتخابية ا
تـــقــــرهـــا الـــلــــوائح الـــقــــانـــونـــيـــة
واالنـــتــخـــابــيـــة وحـــســمـــهــا وفق
ــهـنــيـة الــسـيــاقـات الــقــضـائــيـة وا
وبـشـفافـية عـالـية لـتعـزيـز الثـقة في
وتُمهّد لتشكيل الـعملية االنتخابـية 
حـــكـــومـــة فـــاعـــلـــة تــلـــبـي حـــقــوق
). وســبق وتـــطــلــعـــات الــعــراقـــيــ
االجـتماع  دعوة الـصدر الى القوى
اخلـاسرة بتقبل نتائج االنتخابات 
ومــــضـى االطــــراف الى تـــــشــــكــــيل
حــكـومـة اغـلـبــيـة. وقـال في خـطـاب
مـتلفز (ال ينبغي أن تكون خسارتكم
بــدايــة خلــراب الــوطن والــعــمــلــيــة
الــســـيــاســيــة واذا كــانت الــرغــبــة
بـاالشــتـراك في تـشـكـيل احلـكـومـة 
تـورطـ مـنكم فـعـلـيكـم محـاسـبـة ا
بـشـبـهـات الـفـسـاد وتـسـلـيـمـهم الى
الــقــضـاء) مــشــددا عــلى (تـصــفــيـة
احلـشـد اجملـاهـد من العـنـاصـر غـير
ـــنــــضـــبـــطـــة وعــــدم الـــزج به في ا
الـسياسة  وكذلك قطع كل العالقات
ا يـحفظ للعـراق هيبته اخلـارجية 
وعدم التدخل بشؤون دول اجلوار)
ـسـلـحة داعـيـا الى (حل الـفـصـائل ا
أجـــمع ودفـــعـــة واحــدة و تـــســـلــيم
سالحــهـا لـلـحـشـد بـإشـراف الـقـائـد
ــســلـحــة) وتـابع الــعــام لـلــقـوات ا
ـــذهب ال تــكــون الـــصــدر ان (قــوة ا
بــفـرض الــقــوة وان مـا يــحـصل في
ـوصل باسم اجلهات أمـر غير غير ا
مـقـبول). فـيمـا قـرر الصـدر حل لواء
وعـود وغلق جـميع مـقراته الـيـوم ا
فـي احملـافــظـات. وقــال في تـغــريـدة
(كــــبـــادرة حــــسن نــــيـــة اعــــلن حل
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ــثــلـة االمــ الــعـام اجــتــمـاع مع 
ــتـحــدة فـي الــعــراق جــنـ لـال ا
بـالســخـــارت لــبـــحث ادلــة تـــزويــر
االقـتراح  حـيث تزامن مـع ذلك عقد
رؤســــاء اجلـــمــــهـــوريــــة والـــوزراء
ومـجـلس الـقضـاء االعـلى اجتـمـاعا
ـــنــاقــشــة مــبـــادرة احلل الــوطــني
لـالزمـة الــراهــنــة. وطــالــبـت قــيـادة
ـتـظـاهرين ـشـتـركة  ا الـعـمـليـات ا
بــاحلـرص الــوطـني واحلــفـاظ عـلى
الـسلـمية وعـدم االحتكـاك واالعتداء

كلـفة باحلماية  عـلى قوات األمن ا
ـا يـسهم في حـفظ النـظام واألمن
فـي الـبالد. واكـدت في بـيــان تـلـقـته
(الـزمـان) امس ان ( القـوات األمنـية
والـعسـكريـة تسـتمـر بتـأم سالمة
ـــتـــظـــاهـــرين مـــنـــذ الـــيــوم األول ا
النــطـالق االحـتــجــاجــات  وتــعــمل
عــلى تـفـويـت الـفـرصــة عـلى بـعض
الـــعـــابــثـــ من أحـــداث الـــفــوضى
ومــحـاوالت جـر الـتـظـاهـرات خـارج
نــطــاق الــســلــمــيــة) مــشــددة عــلى
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ـقــرر  ان يــزور وزيــر الــتــربــيـة مـن ا
والـتـعـلـيم الـلـبـنـاني عـبـاس احلـلبي 
قبلة  لبحث ملف بـغداد خالل االيام ا
الـطلبـة العراقـي واجراءات الـتحقيق
بـشأن منح شهادات عـليا مزورة. وقال
احلــلــبي في تـصــريح امس ان (جلــنـة
حتـقـيـقـيـة خاصـة بـقـضـيـة تـلقي آالف
الـطالب الـعـراقـيـ شـهـادات لـبـنـانـية
عــلــيــا والــشــبــهــات بــشــأن بــيــعــهـا
ـتاجرة بـها) ولفت الى ان (الوزارة وا
و اتـخذت إجراءات إدارية وقانونية 
عــرض أبــعــاد الــقــضــيــة أمــام جلــنـة
الـتربيـة والتعـليم النـيابيـة) مؤكدا ان
رحـلة ـتابـعة وهـو  لف قـيد ا (هـذا ا
ــعــاجلــة) مــشــيــرا الـى ان (الـوزارة ا
حتـرص عـلى سـمـعـة جـامـعـات لـبـنـان
سـجـل فـيـها وشـهـاداتهـا والـطالب ا
وفق األصول وبطريقة نظامية) وتابع
انـه (يــتــواصل مع نـــظــيــره الــعــراقي
ـعـلـومـات ـقـاطـعــة ا بــشـكل حـثـيـث 
والـتـعـاون لـلـوصـول إلى خـواتـيم هذا
ــلف وان اضـطــر االمـر سـأذهب الى ا
ـسألـة). وأستدعت بـغداد لـبحث هذه ا
وزارة الـتعليم العـالي والبحث العلمي
مـلحـقهـا الثـقافي في بـيروت في إطار
حتــقــيـق في قــضــيــة مــنح جــامــعــات
لـبنانية خاصـة شهادات مزورة مقابل
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وصـل نحو  430 مـهاجرا عـراقيا من
الــعــالــقــ عــلى حــدود بــيالورســيـا
غـالبيتـهم من كردستان الى وبـولندا 
بـغداد  واربيل وبـحسب تـصريحات
فــأن عـدد الـذيـن نـزلـو في اربــيل بـلغ

 300 شخص . 
وقـــال مــديــر عــام شـــركــة اخلــطــوط
اجلـويـة الـعـراقيـة عـبـاس عـمران في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس أن (اعداد
الــذين  نــقـلــهم عـلى هــذه الـرحــلـة
الـتي كان مـسارهـا من مطـار ميـنسك
الـى مـطــار أربــيل ومن ثم الى مــطـار
بــــغـــداد الــــدولي  بـــلـغ نـــحـــو 430
مـــســـافـــر) واشــــار الى انه (حـــسب
تـوجيهات الـوزير ناصر حـس بندر
الـشبلي  فأن الوزارة متـمثلة بشركة
اخلــــطـــــوط عــــلى أ اجلــــهــــوزيــــة
ـاثـلة واإلسـتـعـداد لـتنـفـيـذ رحالت 
مـــتى مـــا إقـــتــضـت الــضـــرورة وفق
الـسياقات الرسـمية). وسجلت وزارة
اخلــارجـيــة عـودة  75 مــهــاجـراً من
الـــــــعــــــــالـــــــقـــــــ عـــــــلـى احلـــــــدود
ـتـحـدث بـاسم الــبـيالروسـيـة.وقــال ا
الـــوزارة أحـــمـــد الــصـــحـــاف في في
تـصـريح امـس إن (الـوزارة مـسـتـمرة
هاجرين العراقي بتسجيل أسماء ا

من الــراغـبــ بـالـعــودة الـطــوعـيـة)
سـجل وتـابع ان (عدد االشـخاص ا

حـتى اآلن بـلغ  75 مـهـاجـراً) واشار
الـى ان (الــوزارة تــنــسق الســتــمــرار
رحـالت اإلجالء الـتـي لن تـتــوقف من
ـطـلـوبـة). دون تـوفــيـر االسـتـجـابـة ا
وهـبـطت اول امس في مطـاري اربيل
هاجرين وبـغداد  طائرة تقل مئات ا
الـعـراقـيـ الـذي كـانـوا عـالـقـ عـند
احلــدود بــ بـيالروســيــا وبـولــنـدا.
وأعــلـنت حــكـومـة االقــلـيم  اعــتـقـال
عـــــشــــرة أشـــــخــــاص مـن مــــهـــــربي
تـحـدث بـاسم ـهـاجـرين. واوضـح ا ا
احلـكـومة جـوتـيار عـادل في تـصريح
امـس إنه (بـــعــد جـــهـــود مــضـــنـــيــة
وبـالـتـعـاون مع احلـكـومـة االحتـاديـة
وتــوصــيــة رئــيس حــكــومــة االقـلــيم

مـسـرور البـارزاني  تـشكـيل جلـنة
لــلـتـواصل مـع الالجـئـ الــعـراقـيـ
عــلى احلـدود الــبـيالروســيـة) ولـفت
الـى ان (الــتــعـــاون بــ اخلـــارجــيــة
واالقـليم اثمر عن اجالء  431 الجئا
عـراقـيـا من الـعـوائـل واالطـفـال كأول
دفـعـة تصل الى مـطار اربـيل) مـبيـنا
ان (احلـكومـة سوف تـستـمر بـتشجع
العودة الطوعية للمهاجرين العالق
عـــلى احلــدود االوربـــيــة) وتــابع ان
(االقـليم  سـيقـدم كل التـسهـيالت لهم
بـــشــــأن اجلـــوازات وجتـــديـــدهـــا او
اصــدارهــا) واســتــطــرد بــالــقـول ان
(جلـنة متـخصصة ألـقت القبض على
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اعـربت وزارة الـصـحـة عن قـلـقـها
ــواطـنـ من اسـتــمـرار جتــاهل ا
للـتـدابيـر الـوقائـيـة ضد فـايروس
ـــا ســـيـــزيـــد اعــداد كـــورونـــا  
االصـابـات  والسـيـمـا ان غـالـبـية
االشـخـاص لم يـتـلـقوا حـتى االن

ضادة. اجلرعات ا
 ســجـــلت وزارة الـــصـــحــة امس
حالة  789 اصابـة وشـفاء  1216
وبـواقع  21 وفـاة جــديــدة. واكـد
ــوقف الــوبــائي الــيـومـي الـذي ا
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) امس ان
(عدد الفحـوصات اخملتـبرية التي
اجرتـهـا الـوزارة لـعيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بالـفايـروس بلغـت اكثر
من  17 الــــفــــا  حــــيث  رصــــد
اصـابة  789 بـكـورونا فـي عـموم

احملافظات).
 واضـاف ان (الــشـفــاء بـلغ 1216
حـالة وبـواقع  21 وفـاة جـديدة)
واشــــار الى ان (اكــــثــــر من 121 
الف شخص تلقى جـرعات اللقاح
ـــــضـــــاد فـي مـــــراكـــــز الــــوزارة ا

ـنـتـشـرة بـبـغـداد واحملـافـظات). ا
بدوره  قال مـدير الـصحة الـعامة
ريـــــاض احلـــــلـــــفي ان (الـــــوزارة
اطــلــقـت حتــذيــرات مـــتــكــررة عن
دخـــول مــوجـــة جـــديـــدة لــلـــبالد
جلملة من األسـباب ابرزها دخول
ــوجــة رابــعــة الــدول االوربــيــة 
ــوجـات بــالـعـادة خـطــرة وتـلك ا
تنـتـقل الى جـمـيع الـدول) مـؤكدا
ان (مؤشراتنا تعـتمد على ارتفاع
ـنـطـقة اإلصـابـات بـدول اوربـا وا
كـــــاالردن الــــتي بـــــدأت تـــــســــجل
ارتـفـاعــا مـلـحـوظــا بـاالصـابـات)
ـواطـن الفـتـا الى (عـدم الـتـزام ا
بــاإلجــراءات الــوقــائــيــة او لــبس
الـكـمـامـات اضــافـة الى اسـتـمـرار
الـــــتـــــجـــــمـــــعــــات الـــــبـــــشـــــريــــة

واالحتفاالت).
لـقحـ قلـيلة  وتابع ان (نـسبـة ا
ئة في ح ان ال تتجاوز  30 با
ئة لم يتقلوا اللقاح وهم  70   با
عــرضــة لالصـــابــة وان هــذه هي
األسـبــــــــاب الـتي تـدعـو الـوزارة
الى الــــقــــلق مـن دخــــول مــــوجـــة

جديدة). 

∫W B «
r UHO  W U u « q U& 

U Ë—u  U U ≈
ـئـات من الــعـراقـيــ بـيـنـهم أمــوال 
نــواب ومـسـؤولـون في خـطـوة دفـعت
الـتـعـلـيم الـلـبـنـانـيـة إلى فـتح حتـقـيق
أيـضا. ووفقا لتقـارير صحفية نقال عن
ــيــة عــراقــيــة رفــضت مــصــادر أكــاد
الــــكــــشف عـن هــــويـــتــــهــــا ان (ثالث
سـألة وقد جـامعـات تشارك في هـذه ا
استفادت بشكل خاص من مدة التعليم
عـن بــعــد بــســـبب إجــراءات كــورونــا
إلعـطـاء شـهـادات في الـتـعـلـيم الـعـالي
بـشــكل جـمـاعي لـعـراقـيـ لم يـذهـبـوا
بـتــاتـا إلى لـبـنـان) مـؤكـدين ان (عـددا
ـــســـؤولـــ كـــبـــيــــرا من الـــنـــواب وا
الـــعــراقـــيــ اســـتــغـــلــوا هـــذا األمــر
لــلــحــصــول عــلى شــهــادات دكــتـوراه
ومـاجـستـيـر من اجلامـعـات اللـبـنانـية
الـثالث). ويـسـعى الـطـلـبـة الـعـراقـيون
إجــمـاال إلـى احلـصــول عـلى شــهـادات
عــلــيــا لـزيــادة فــرص احلــصــول عـلى
تـعـيـيـنـات في وظـائـف حـكـومـيـة.وأكد
ــــتـــحـــدث بــــاسم الــــوزارة  حـــيـــدر ا
لحق الثقافي في الـعبودي (استدعاء ا
لــبــنـــان هــاشم الــشــمــري إلى بــغــداد
ـوضـوع) ولفت الى لـلـتـحـقيق بـهـذا ا
لحق متابعة حركة الطالب ان (مـهمة ا
خـارج العراق و رعاية شؤونهم ورصد
أعـــــدادهم ودعــــمــــهـم في اإلجــــراءات
والـتـسـهيالت وهـو كـذلك مـسؤول عن
الــتـبـادل الــثـقـافـي وبـالـتــالي فـإن مـا

جـرى يـدخل فـي صلـب مـهـمتـه ولـهذا
هــو يـخــضغ لـلــتـحـقــيق) واضـاف ان
(الـوزارة أصـدرت قرارا بـتـعلـيق قـبول
شـــهــــادات الـــطـــلـــبــــة الـــصـــادرة من
اجلــامـعــات الـلـبــنـانــيـة الــثالث لـعـدم
الـتزامـها بـالرصانـة العـملـية). وترأس
وزيـر التـعليـم العالي والـبحث الـعلمي
والـعلوم والتكنولوجيا نبيل كاظم عبد
ـثـلي الدول الـصـاحب اجتـمـاعا ضم 
األعـضــاء في مـنـظـمـة حـظـر األسـلـحـة
الـكيمـيائية. وذكـر بيان تلـقته (الزمان)
ــــثـــلي امـس ان (اجملـــتـــمــــعـــ من 
الــبـــعــثــات الــدبــلــومـــاســيــة لــكل من
بـريـطـانـيـا وكـنـدا واسـتـرالـيـا وفـلـندا
وكـوريـا اجلنـوبـية وهـولـندا والـيـابان
فــضال عن عــدد من مــنــتـســبي هــيــئـة
الــرقـابـة الـوطـنــيـة  نـاقـشـوا احملـاور
التي سيتضمنها مؤتمر اتفاقية حضر
اسـتخـدام األسلـحة الـكيـميـائيـة للدول
األعـضـاء الـذي ستـحـتـضـنه الهاي في
الـــتــــاسع والـــعـــشـــريـن من الـــشـــهـــر

اجلاري).
  الـى ذلك  اعــلــنـت الــوزارة  نــتــائج
ـعلـم اجملازين دراسـيا لـلعام قـبول ا
اجلـاري.وتضمنت قوائم الـقناة العامة
ــــنـــشـــورة فـي بـــوابــــة الـــدراســـات ا
تـابـعة ( 482 طـالـبا  والـتـخـطيـط وا
كـمـا اشـتـملـت قوائم قـبـول طـلـبة ذوي
الـشهـداء على  99 طـالبـا). كمـا اطلقت

الـــوزارة  ســـاتـــمـــارة الـــتـــقـــد الى
ــســائــيــة في اجلــامــعــات الــدراســة ا
احلــكـومـيــة لـلـعــام الـدراسي اجلـاري.
واشـار البيان الى ان (دائرة الدراسات
ـتابـعـة حددت الـتـقد والـتـخطـيط وا

بــــــدءا من  18اجلــــــاري  وحـــــتى 19
واعـتمـاد الية ملء ـقبل  كـانون االول ا
اسـتـمـارات التـقـد بشـكل مـبـاشر في
ـعــاهـد وفــقـا لــضـوابط الــكـلــيــات وا
وشــروط الــتــقــد الــواردة بــالـفــصل
الــــثـــالث من دلــــيل إجـــراءات شـــؤون

الطلبة وضوابط القبول وشروطه). 
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ـوعـود وغـلق تـشــكـيل لـواء الـيـومـا
مـقـراته).  وجـدد اإلطـار الـتـنـسـيقي
تــوفــر األدلــة الــواضــحــة تــأكــيــده 
ـنــهـجـة بــوقـوع عـمــلـيـات ســرقـة 
لـألصــوات في االنــتــخــابــات. وقــال
بــيــان امس ان (الــتــنــســيــقـي عــقـد
اجـتماعـا  ضيف خالله بالسخارت
 تــــنــــاول االشــــكــــاالت الــــفــــنــــيـــة
والــقـانـونــيـة في احــتـسـاب واعالن
نــتـائـج االنـتــخـابــات وقـدم شــرحـاً
مـفـصال مـدعـمـا بـاالدلـة واالثـبـاتات
عـلى اخللل الكبير الذي رافق عملية
االقــــتـــراع والـــتالعـب الـــواضح في
احـتـسـاب واعالن الـنـتـائج) مـؤكدا
ــسـار الــقــضــائي في ــضي فـي ا (ا
الـطعن بـهذه الـنتـائج وكل مايـتعلق
بــهــا واالســتــمــرار في الــعــمل وفق
جــمــيع الــفــعــالــيــات الــتي كــفــلــهـا
الــــدســــتـــور) وتــــابـع ان (مـــوقــــفه
ـعـتـرض عـلى نـتـائـج االنـتـخـابات ا
نــــــابـع من كــــــونـه حـــــريـص عــــــلى
اسـتقرار العملية السياسية وتعزيز
ثـقة اجلـمهور بـالعمـليـة االنتخـابية
وعـدم التفريط باصوات اجلماهير 
ـعـتـرضة اذ تـمـثل اصـوات الـقوى ا
اكــثـر من ثـلــثي اصـوات الــنـاخـبـ
وان االطـــار يــــؤكـــد عـــلى االلـــتـــزام
بـالقانون وحـفظ هيبة الـدولة وبناء
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة عـلى الـصـدق
والـوضـوح وااللـتـزام وعـدم تـغـييب
ارداة اجلـــمــاهــيــر ). فـــيــمــا كــشف
مــصــادر داخل الــتــنــســيــقي عن ان
رئـيس حتالف الفتح هادي العامري
ابلغ بالسخارت خالل االجتماع بأن
الـقـوى التي سـرقة اصـواتهـا فاعـلة
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جنح مـهـنـدسـون عـراقـيـون
في تـشغـيل روبورت ضمن
ــطـعم في طـاقـم اخلـدمــة 
ـــوصل ورغم أن مــديـــنــة ا
الـــفـــكــــرة طـــبـــقت في دول
مـختلفة في العالم لكن هذا
ــــطــــعم صــــمم تــــقــــنــــيـــاً ا
بــــســــواعــــد مـــهــــنــــدســـ

. عراقي
ومـطعم الثعلب األبيض في
ـــوصل يــســتــخــدم نــادال ا
إلـكترونيا (روبوت) يرتدي
زيـــا خـــاصـــا بـــالـــنـــادلـــ
ووشـاحـا يــحـيط بـالــرقـبـة
ويـحـمل الــروبـوت صـيــنـيـة
إلحـــضــار طـــلــبـــات زبــائن

طعم.  ا
ــطــعم ان وقــال صــاحـب ا
(الــضــيــوف يــبــادرون إلى
طـلب وجـبـاتـهم إلـكـتـرونـيـا
عــــبــــر شــــاشــــات دُمــــجت

بأسطح طاوالتهم).

ومـثـرة وجـمـهورهـا كـبـيـر. وقال ان
ـبـاركـة (مــجـلس االمن اسـتــعـجل 
االنتخابات  وهذا دليل على وجود
مـؤامــرة دولـيـة لـلـتـزويـر). بـحـسب
ــصـادر نـفــسـهـا. وأعــلن الـرئـيس ا
اإليــراني إبــراهـيم رئــيــسي تـأيــيـد
بـالده حلل قـانـوني وشـفاف لـألزمة
الـناجتة عن االنتخابـات التشريعية
فـي العـراق وذلك خـالل اتصـال مع
رئـيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي.
وقــال رئـيـسي (نــحن نـعـتــبـر مـبـدأ
االنــتـــخــابــات اجنــازا هــامــا لــدعم
ســيـادة الــشـعـب الـعــراقي وتـقــريـر
مـــصــيــر بالده بـــنــفــسه) وأضــاف
ا أكدنا ضـرورة حتديد مصير (لـطا
الــشـعـوب عــبـر صـنــاديق االقـتـراع
وعـليه نرحب بكافة الـسبل الكفيلة
ــــشـــاكـل من خالل بــــحل جــــمـــيع ا
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وفي أطــر

قانونية وشفافة). 
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نـعت االوساط الـفنـية الفـوتوغـرافية
ـــصـــوريـن الـــعـــراقـــيـــ عـــمــــيـــد ا
ومـؤسس فن التصوير الفوتوغرافي
في الـعراق لطيف الـعاني الذي غيبه
ــوت اخلـــمــيس بــعــد مــعــانــاة مع ا

ــــرض. وقــــبل فــــتـــرة وجــــيـــزة  ا
االنـتهاء من تصويـر فلم عن مسيرته
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة من قـــبـل أحــدى
ـهـمـة  وتـعرض الـقـنـوات األوربـية ا
حــالـيــا اعـمــاله في مـعــرض بـاريس
لـلفوتوغراف الذي افتتح في العاشر
مـن الـشــهــر اجلــاري حـيـث خـصص
جـــنــاح كـــامل لـــصــوره ويـــعــد هــذا
ــعــرض اكــبــر مــعــرض فــني دولي ا
مـخصص لفن الـفوتوغراف.والراحل
مـن موالـيد عام 1932..ابـتدأ رحـلته
مع الــتــصـويــر عــنـدمــا كــان صـبــيـا
يـذهب مع اخـيه الى محـله في شارع
ـتنبي..حيث تعـلم فن التصوير في ا
مـحل تـصـويـر نـيـسـان اجملاور حملل
اخــــيه..وفي عـــام 1947 وتـــلـــبـــيـــة

لـشغـفه بالتـصوير  اشـترى له اخيه
اول الـــة تـــصــــويـــر كـــانت من نـــوع
كــوداك..ومن يــومـهــا تـواصل عــمـله
االبـداعي في عالم الفوتوغراف حيث
اقــــام مـــــعــــرض عــــدة في الــــعــــراق
ــيــة وخـــارجه وحــصــد جـــوائــز عــا
كــثـيـرة..كـمـا اسس عـام 1960 قـسم

التصوير في وزارة االعالم.

 ∫5OMOD KH « WOHB  ·bN  WO UDO ≈ jD  s  —Òc% ”bI « s  ŸU b « WKL

 q UJ U  ‰u U  Íœ«ËË Ê«uK  w  WO —U  ¡UO √ W  ÂbN  œÒbN  wKOz«d ù« ‰ö ù«
wL UN « b — ≠ ÊUL

حـذرت احلمـلة الدولـية لـلدفاع عن
الـقدس من مـخطـطات استـيطـانية
يـنـفـذهـا االحـتالل االسـرائيـلي في
احــيـــاء مــديــنــتي ســلــوان ووادي
يـاصـول الـتـاريخـتـ  فـيـما دعت
مـسـلـمي ومـسيـحـيي الـعـالم لدعم
ـنــطـقـتــ والـوقـوف الى اهــالي ا
جـانب اهاليهما  لوقف مخططات
االسـتيـطيـان غيـر الشـرعيـة. ونقل
بـيان للحـملة تلـقته (الزمان) امس
عـن الناطق بأسم جلان الدفاع عن
عــقـارات واراض سـلـوان  فـخـري

ابـو ديــاب الـقـول (نـدعـو مـسـلـمي
ومــسـيــحــيي الـعــالم لــدعم اهـالي
ســلـوان والــوقـوف الى جــانـبـهم 
ــديــنــة تــعــد والســيـــمــا ان هــذه ا
اخلــاصـرة اجلــنـوبــيـة لــلـمــسـجـد
االقــصى  ومــرت مــنــهـا الــســيـدة
مـر العذراء في طريقها الى بيت
سيح عليهما السالم حلم لوالدة ا
 وكــذلك زارهـا اخلـلـيــفـة عـمـر بن
اخلـــطـــاب) مــحـــذرا من (مـــجــازر
الـتشريـد والتهـجير الـقسري التي
يــــهــــدد االحــــتالل االســــرائــــيــــلي
بـــارتــكــابــهــا فـي ســلــوان  حــيث
يـخــطط بـهـدم سـتـة احـيـاء بـشـكل

) وتـابع كــامل من اصل  12 حــيــاً
ان (االحــتالل يــخــطــر بــهـدم 116
مــنــزال في حي الــبـســتــان بـحــجـة
الـبناء بدون ترخيص  كما يخطر
بــهــدم  23   مـــنــزال في حي وادي
حـلوة الذي فيه  75 مـنزال متشققا
ومـــتــصـــدعــا بـــفـــعل احلــفـــريــات
ــتــواصــلــة عــدا االســرائــيــلــيــة ا
الـتهديد باالستيالء على  12منزال
وفـق مـــا يــــســــمى قــــانــــون امالك
الـغـائـبـ في ذات احلي  اما حي
وادي الـــربـــابـــة  فـــفـــيـه صــادرت
ـــا طــــواقم االحـــتـالل مـــئـــة دو 
يــســمى اعـمــال الــبـســتــنـة  وهي

الـغطـاء للمـشاريع الـتهويـدية مثل
احلـدائق الـتـوراتـية الـتي شـيـدها
فـي احلي وعـددهــا ثالث حـدائق 
اثـــنـــتـــان مـــنـــهـــا بـــاتت جـــاهـــزة
الستقبال الزوار اليهود  وقد رفع
عـليـها العـلم االسرائيـلي مؤخرا)
مؤكدا ان ( 84 مـنزال تشكل جميع
ــنـازل في حي وادي يـاصـول من ا
سـلـوان  مـهـددة بـالـهـدم الـكامل 
الـى جــانب االخــطـــار بــهــدم 186
مـنـزال بـينـهم مـسـجد الـقـعـقاع في
حـي عـ الــلـوزة  وكــذلك تـهــديـد
 92مــنــزال تــقــطــنه  86 اســرة في
احلـــــارة الـــــوســــطـى وحي بـــــطن

الـــهـــوى) مــبـــيـــنـــا ان (االحــتالل
يـواصل حفر االنـفاق اسفـل مدينة
سـلـوان الـتي فـيـهـا عـلى االقل 26
نـفقـا وحفـرية  وايضـا مخـططاته
لـزرع بـؤر استـيطـانيـة التي وصل
مقـسمـة ب عـددها الى  83بـؤرة 
عــقــارات واراض   وضـع الــيـد
عـــلــيــهــا عـن طــريق اجلـــمــعــيــات
االسـتـيـطـانـيـة  ويـسـكن فـيـهـا ما
يـزيد عن  2870 مـسـتوطـنا داخل

سلوان).
 واشـــــــــــــــار الــى ان (كـل هـــــــــــــــذا
االسـتـهداف هـو خللق وقـائع على
االرض تــــخــــدم روايــــة االحــــتالل

ـدينة القدس) ومضى الـتهويدية 
ابـو دياب الى القول ان (هناك نية
لــتـصـفــيـة الـوجـود الــفـلـســطـيـني
بـــشـــكـل كـــامل في ســـلـــوان الـــتي
يـعـدها االحـتالل انهـا كانت بـداية
دولــته الــيـهــوديـة  وانه يــريـد ان
وذجا الثبات نطقة  تـكون هذه ا
احـقيتهم بـهذه االرض امام العالم
 وهــنـا تــكـمن اخلــطـورة). بـدوره
اكــد عـضــو جلـنـة الــدفـاع عن حي
وادي يــاصــول  خــالــد شـوكي ان
(اهــالي احلي لن يـخــلـعـوا حـجـرا
او يــقـتــلـعــوا شـجــرة  في مـوقف
واحـد موحد رفضا للهدم الذاتي 

ورفــضـا لــقـرارات االحــتالل بـهـدم
 84مـنزال الـتي تشـكل كامـل منازل
احلـي ويــقــطــنــهــا  750كـــواطــنــا
مـقدسـيا اكثـر من نصفـهم اطفال)
ولـفت الى ان (االهـالي مـستـعدون
للدفاع عن منازلهم حتى اخر رمق
ـشـاركة في الـوقـفة  ويـعـتـزمون ا
االحـتـجـاجـيـة الـتي سـتـتـزامن مع
جــلــســة ســتــعــقــد في مــا تــســمى
ــركـــزيــة فـي الــقــدس احملـــكــمـــة ا
احملــــتــــلـــة  لــــلــــنـــظــــر في طــــلب
االســتـئـنـاف الـذي قـدمه االهـالي 
لــوقف هـدم  58 مــنــزل في الـوقت

الراهن) .
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خـالل األسـبـوع الــثـالث من الــشـهـر
اجلـــاري خــمس جـــلــســات تــداول.
وذكـربـيان تـلـقته (الـزمان) امس  ان
ـتـحـقـقـة خالل (مــوشـرات االسـهم ا
اضي بلغت أكثر من هذا األسبوع ا
سـبـعـة ملـيـارات سـهم  حـيث كانت
ـتــداولـة أكــثــر من ثالثـة الــقـيــمــة ا
مـليارات دينار) واضاف ان (مؤشر
الـتـداول في السـوق ألول جلـسة من
األسبوع اغلق على  579.46 نقطة
ــؤشــر في نــهــايــة بــيــنـــمــا أغــلق ا
األســـبـــوع عـــلى  573.46 نـــقـــطـــة
مـحقـقاً بـذلك ارتفـاعاً مـقداره 1.05
ـئة عن إغالقـه في أول اجللـسة) بـا
وتـابع انه (نفذ خالل األسـبوع أكثر
من  2700 عـــقــد بــيع وشــراء عــلى
ــــدرجــــة في أســــهـم الــــشــــركــــات ا

السوق). 
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ــــركـــزي اتــــفق مــــحـــافـظ الـــبــــنك ا
مـصطفى غـالب مخيف  مع الـسفير
ــصـري لــدى بـغــداد ولـيــد مـحــمـد ا
اسـمـاعيل عـلى تنـشـيط التـعاون في
مـجاالت اقتـصادية ومصـرفية. وقال
بـيان تلقته (الـزمان) امس ان (اللقاء
ــشـتـرك بـ بــحث سـبل الــتـعـاون ا
الــبـلــدين الـشــقـيــقـ فـي الـقــضـايـا
ـا في ذلك الـنــقـديـة واالقـتـصـاديـة 
تــأكــيــد اهــمـيــة تــنــشــيط الــتـعــامل
ـشترك) من جـانبه ابدى ـصرفي ا ا
اســـمـــاعــيـل (حــرص بـالده عــلى ان
يـكـون لـلـعراق قـطـاع مـصـرفي رائد
مثنياً على اخلطة التي تبنتها ادارة
ـصرفي). ـركـزي إلصالح القـطاع ا ا
ـالـية ونـظم سـوق الـعراق لألوراق ا

لطيف العاني

مقتدى الصدر

عباس احللبي

فخري ابو دياب 

u‰∫ مهاجرون يصلون الى اربيل على م طائرة اخلطوط العراقية Ë
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الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي
التابـعة لوزارة الـنقل ان يكـون طقس اليوم
السبت غـائما مـصحوبـا بامطـار  وال تغير
بـدرجـات احلـرارة. وقـالت الـهـيـئـة في بـيان
تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان (طـــقس الــيــوم
الـسبت سـيكـون غائـماً جـزئيـاً الى غائم مع
تـســاقط امـطـار فـي امـاكن مــتـفـرقــة تـكـون
رعـــديـــاً أحـــيـــانـــاً والتـــغـــيـــر في درجـــات
احلـــرارة) واضـــاف ان (طــــقس يـــوم غـــد
االحد سيـكون غائـماً مصـحوبا بـامطار مع
انخفاض درجات احلرارة). وضرب زلزال
بقوة  5.1 درجات مـدينة أرضروم التركية.
وذكـرت وكـالة الـكـوارث والطـوار الـتركـية
فـي بيـان امـس ان (الزلـزال وقـع في قـضاء

كوبروكوي على عمق  6.94 كليومترا).
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غــضـون ذلك اعـتــقـلت قــيـادة عـمــلـيـات
بـغـداد  16مـتــهـمـا وفق مـواد قـانـونـيـة
مــخــتــلـفــة بــيــنــهم إرهــابي وبــتـعــاطي
وتـرويج مخـدرات. واشار بـيان لـلقـيادة
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (قـــطـــعــات
ـشاة عـمـليـات بـغداد  مـتـمـثلـة بـفرقـة ا
ارسـاتها احلـادية عـشرة تـستمـر في 
ـبنـية عـلى معلـومات اسـتخـبارية من ا
أجل حــــفظ األمن واالســــتـــقـــرار ضـــمن
سـؤوليـة وبالـتنسـيق مع قسم قـواطع ا
اسـتخبـارات القيادة اذ تـمكنت قوة من
ـشاة  44 وبـاالشـتـراك مع مـفرزة لـواء ا
من شـعبة استـخبارات ومكـافحة ارهاب
ادة االعـظمـية  من اعتـقال مـتهم وفق ا
اربـعــة إرهـاب بـعـد رصـد حـركـته ضـمن
سؤولـية في ما تـمكنت قوة من قـاطع ا
شاة اخلامسة عشر فـوج مغاوير فرقة ا
ـشــاة احلـاديـة الــعـامـلــة بـأمـرة فــرقـة ا
عـشـرة من اعـتـقـال مـتـهـمـ اثنـ وفق
ـادة  28 جتـارة وتعـاطي اخملدرات في ا
مـنـطــقـة حي طـارق  وضـبط بـحـوزتـهم
 90 غـرامـا من مادة الـكـرستـال وأجـهزة

تـعـاطيـها مـع مسـدس وبنـدقـية وحـبوب
مــخـدرة ومـيــزان الـكـتــروني) وتـابع ان
ـــشــاة (تـــشـــكـــيالت أخـــرى في فـــرقـــة ا
احلـاديـة عشـرة  تمـكـنت من اعتـقال 13
مـتهم وفق مواد قـانونية مـختلفـة بينهم
مــتـهــمـ بــالـســرقــة وتـعــاطي وتـرويج

واد اخملدرة).  ا
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أحكـاما اصـدرت مـحكـمة جـنايـات بـابل 
مـخـتـلــفـة بـالـسـجن بـحق شـبـكـة تـزويـر
حـاولت نقل مـلكيـة عقارات بـطريقـة غير
قــانـونــيـة.وذكــر بــيـان جملــلس الـقــضـاء
االعـلى تلقته (الـزمان) امس أن (احملكمة
أصــدرت مــجــمــوعــة أحــكــام مــخــتــلــفـة
بـالسجن بحق متـهم في جرائم تزوير
ورشـا وإصدار وثـائق وهمـية) واضاف
ـتهم حـاولوا نقل ملـكية عقارات ان (ا
في احلـلـة تـعـود ألشـخـاص مـن الـديـانة
الـيهودية) مؤكدا ان (جهود القضاء في
بـابل اسهمت في إحـباط العـمليـة بكم
ديرية األمن الوطني مـحكم بعد اإليعـاز 
ـعـلـومات بـالـتـحـري وضبط فـور ورود ا

ورعــايـة يــضـمن انــدمـاجـهــا مع األسـرة
واجملـتـمع في  ح واجـهت مـجتـمعـية
ـبــتـز بـأدلــة اإلدانـة واتـخـذت كــركـوك ا
بــــحــــقه االجــــراءات الالزمــــة وحــــذفت
الـــصــور واحملـــادثــات الـــتي هــدد بـــهــا
ضـحيـته بـنشـرها عـلى مواقع الـتواصل
االجـتـمـاعي مـقـابل الـرضـوخ لـرغـبـاته).
والـقت الشرطـة االحتادية  الـقبض على
مـطــلـوبـ احــدهـمـا بــقـضـايــا إرهـابـيـة
واخـر خـيانـة أمـانـة في كركـوك وبـغداد.
واوضح بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(تـأكيـداً لتـوجيـهات قـائد قـوات الشـرطة
ــطـلــوبـ من االحتــاديـة فـي مـتــابـعــة ا
االرهــابــيــ واخلــارجــ عن الــقــانــون
ـهـم لـلـقــضـاء لــيـنــالـوا جـزاءهم وتــقـد
الـعـادل تـمـكـنت قـوة من الـلـواء الـثـامن
عـشر ضـمن الفـرقة اخلامـسة بـاالشتراك
مع مـفـارز اسـتـخـبـارات الـلـواء الـتـابـعة
لــوكـالــة االسـتــخــبـارات والــتـحــقـيــقـات
االحتــــاديـــة من الــــقـــاء الــــقـــبـض عـــلى
ــطــلــوب و. ع . م الــوارد اسـمـه ضـمن ا
ادة اربـعة ـادة ا قـاعدة الـبيـانات وفق ا
إرهــاب اثــنــاء الــتــفــتــيش فـي ســيــطـرة
نـطقة حي الـشهيـد اللـواء علي الالمي 
ـفـقـودين في كـركـوك) وتابع االسـرى وا
ان (قــــوة من الــــلـــواء اخلــــامس ضــــمن
الـــفـــرقـــة الــثـــانـــيـــة شـــرطـــة احتـــاديــة
بـاالشتـراك مع مفرزة من مـكتب مكـافحة
نـفــذت مـذكــرة قـبض اجــرام اخلـضــراء 
صـــادرة من احملـــاكـم اخملــتـــصـــة بـــحق
ادة 453 خـيـانة ـتـهم ح. ع. ف وفـق ا ا
أمـانة في مـنطـقة حي الـعدل) ولفت الى
ـتـهـمـ اصـولـيـاً إلى اجلـهات (إحـالـة ا
اخملـتـصـة إلكـمال اإلجـراءات الـقـانـونـية
والــتـحــقـيــقـيــة الالزمــة بـحــقـهــمـا). في
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ـشهود قبل إتمام نقل ـتهم باجلرم ا ا
ـلكيـة). وتمكـنت وكالة وزارة الـداخلية ا
لـشؤون الـشرطـة من القـبض على مـتهم
بـتزويـر سـند عـقاري بـقيـمة 110 مـلـيون
ديـنـار وآخـر بـسـرقة 4500 دوالر . وقـال
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امـس ان (مـفـارز
مـديـريـة مكـافـحـة اجـرام بغـداد الـتـابـعة
لـلوكـالة  تـمكـنت من القـاء القـبض على
مـتهم لقـيامه بتـزوير سنـد عقاري بـقيمة
110 مـليون ديـنار وبيعه في مـنطقة حي
احلـس بجـانب الكرخ  حـيث  اتخاذ
اإلجــراءات الـقـانـونــيـة بـحـقـه وتـوقـيـفه
ــــادتـــ 298 و 289 من وفـق أحـــكــــام ا
ـه إلى القـضاء قـانـون العـقـوبات وتـقد
لــيـنــال جـزائه الــعـادل) وتــابع ان (قـوة
اخـرى  الــقت الـقـبض عـلـى مـتـهم قـيـام
بـسـرقـة مـبلغ قـدره اكـثـر من اربـعة االف
دوالر من داخـل دار ضمن مـنـطقـة شارع
ــتـهم فــلــسـطــ  اذ  تــدوين أقــوال ا
ابتدائيا وقضائيا باالعتراف في ما قرر
قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام 444
من قــانـــون الــعــقــوبــات لـــيــنــال جــزائه
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قـتل تاجر مواد مخدرة بعد اطالقه النار
عــلـى عــنـــاصــر قـــوة مــشـــتــركـــة اثــنــاء
مـحـاصـرتـه بـكـمـ مـحـكم في مـحـافـظـة
كـــركــوك   وذكـــر بــيـــان خلــلـــيــة اإلعالم
األمــني تـلـقــته (الـزمــان) امس انه (بـعـد
جـمع مـعـلـومـات عن حتـركـات أحـد أكـبر
جتـار اخملــدرات في احملـافـظـة  تـمـكـنت
مــفــارز قــسم مــكـافــحــة اخملــدرات وقـوة
ـكـتب قـائـد الـشـرطة الـواجب الـتـابـعـة 
ومــفـــارز مــديــريــة اســـتــخــبــارات وأمن
كـركـوك العـسكـري وبكـمـ أمني مـحكم
تهم الصادر بحقه أوامر من مـحاصرة ا
قـبض عـديدة وقـتله بـعـد قيـامه بإطالق
ــكــلــفـة الــنــار عــلى الــقــوات األمــنــيــة ا
ــتــهم كــانت بــالــواجـب) واضــاف ان (ا
بـحوزته أسلـحة متـنوعة ومـواد مخدرة
تـقـدر بنـصف كـيلـو من الـكرسـتـال وهو
ـتهم نفسه الذي قـام بإطالق النار على ا
مـفــارز الـشـرطـة خالل الــشـهـر الـسـابق
وعلى أثره أصيب ضابط ومنتسب). 
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فـتـاة من وانـقـذت الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة 
االنتحار وأخرى من االبتزاز في كركوك.
وقــال بـــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
(مــفـارز الـشـرطــة اجملـتـمــعـيـة في دائـرة
الــعالقــات واإلعالم بـوزارة الــداخـلــيـة 
احــبـطت انـتــحـار فـتــاة بـســبب مـشـاكل
أسـريـة في الـنـجف  وأنـقـذت طـالـبة من
ابــتــزاز زمـيل لــهــا بــإحـدى اجلــامــعـات
ـفـارز األهـلــيـة في كـركـوك) وتـابع ان (ا
ـعـنــوي لـلــفـتـاة قــامت بـتــقـد الـدعـم ا
وتـأهـيـلـهـا نـفـسـيـا من أجل مـسـاعـدتـها
عــلى جتــاوز مـشــاكـلــهـا والــتــفـاهم مع
ذويــهـــا بــغـــيــة وضع بـــرنــامج تـــأهــيل
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كـشف اخملـول بــادراة وزارة الـبـيــئـة جـاسم عــبـد الـعــزيـز الـفالحي عـن وجـود رغـبـة
ـناخيـة عبر تـفاهمات تـغيرات ا اقليـمية ودولـية للـتعاون مع العـراق  وتقاسم خـطر ا
مـشتـركـة امـام الـتـحـدي الكـبـيـر الـذي يـواجه الـعـالم مـشيـرا الى اعـداد سـتـراتـيـجة
متمـثلـة بالورقـة اخلضراء تـكون مرادفـة لالصالح االقتصـادي الذي تتـبناه احلـكومة

عبر الورقة البيضاء.
وقــــال الـــفالحـي لـ (الـــزمـــان) امس ان
(هـناك رغبـة دولية واقلـيمية بـالتعاون
اجلـاد مع العراق وتقاسم خطر التغير
ـنــاخي  والسـيـمـا ان الـوزارة تـعـمل ا
عـلى ثالث محاور اساسيـة منها  على
ــســتــوى الــوطـــني بــالــتــنــســيق مع ا
الوزارات والقطاعات اخملتلفة  ولدينا
تــفــاهــمــات واتــفــاقــيــات عـديــدة عــلى
ــواجــهــة هــذا ــســـتــوى االقــلــيــمـي  ا
الـــتــحــدي كــمـــا نــنــسـق اجلــهــود مع
ــنـظــمـات الــفــاعـلــة الـدولــيـة بــصـدد ا
مــواجــهــة هــذا الـتــهــديــد احلــقـيــقي)
مــؤكــدا (اسـتــمــرار جــهـود ومــتــابــعـة
ـنــاطـة بــالـوزارة ـهــام ا ــواضـيـع وا ا
ـوجب قانون حماية وحتس البيئة
 وان الـفـرق الـرقـابيـة تـواصل عـمـلـها
بــالــتــنــســيق مـع الــشــرطــة الــبــيــئــيـة
والـقـضاء الـبـيئي في حتـديـد االنشـطة
ـلوثـة وتطـبيق االجـراءات القـانونـية ا

وتنفيذ االلتزامات الدولية). 
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وتـــــابع الـــــفـالحي خـالل ايــــجـــــاز عن
ـؤتمـر غالسكو مـشاركـة وفد الـعراق 
ـتـحـدة بحـضـور عدد من ـمـلـكة ا في ا
وسائل االعالم بينها (الزمان) امس ان
ناخية بدأت مع (مـؤتمرات التغيرات ا
تــوقـيع االتـفـاقــيـة االطـاريـة عـام 1992
الـتي انـظم الـيـهـا الـعـراق رسـمـيـا عام
فـصـليـة بالـعمل    2009وان الـنـقطـة ا
الـبـيـئي اخلـاص بـهـذه الـتـغـيـرات بـدأ
بـعـد اتـفـاقـيـة بـاريس الـتي عـام  2015 
اقـرهـا مجـلس الـنواب وصـادق عـليـها
رئــــيس اجلــــمـــهــــوريــــة خالل الــــعـــام
اجلـاري) مبينا ان (هذه االتـفاقية تعد
ضيئة  برغم ما تمر به من احملطات ا
الـبالد من حتـديات اقـتصـادية وجـهود

اجل تـــخــفــيف تــأثــيــرات الــتــغــيــرات
ـــــنــــاخــــيـــــة) واوضح الـــــفالحي ان ا
(الـــعـــراق مـــصـــنف واحـــدا مـن اكـــثــر
خـمـسة دول في الـعالـم هشـاشة وتـأثر
ـنـاخـيـة الـتي ـوضـوع الـتـغـيـرات ا بـا
لـيس عـلى اصــبـحت واضـحــة تـمـامــا 
ــتـخــصــصـ واخلــبـراء  مــســتـوى ا
ــواطن  حـيث ــا عـلـى مـســتـوى ا وا
ائـية بـشكل بـدأت تتـناقص ايـرادتنـا ا
مـقـلق نـتـيجـة ارتـفـاع درجـات احلرارة
ومــعــدالت الــتـضــخم  بــاالضــافـة الى
ـنـبع مع ــشـاريع الـتي تـنــفـذ بـدول ا ا
عـدم وجود اتفـاقيات ملـزمة في ضمان
ـتـشـاطـئـة ـائـيـة لـلـدول ا احلـصـص ا
فـضال عن جفـاف مساحـات واسعة من
االراضـي والــــتـــــصــــحـــــر ومــــوجــــات
الـعواصف الغـبارية والرمـلية) واشار
ــوضــوع الـى ان (الــوفــد تــعـــامل مع ا
بـاهـمـيـة بـالـغـة  وفق الـبـرنـامـج الذي
قــــدمـــتـه احلـــكــــومــــة  حـــيـث حـــضي
بــاهـــتــمــام كــبــيـــر من رئــيس الــوزراء
مــصـطـفى الــكـاظـمي الــذي كـان يـتـابع
حـثـيـات الـقـمـة بـشـكل مـفـصـلـي  كون

الــعـــراق مــا زال ضــمن احــد الــبــلــدان
ــنـتـجـة لــلـنـفط في ظل تــوجه الـعـالم ا
نــحــو تـقــلــيل االعــتـمــاد عــلى الــوقـود
االحـــفــوري كـــمـــصــدر لـالقــتـــصــاد او
الــطـاقـة   وان احلـكـومــة تـسـعى عـبـر
الــورقــة االصـالحــيــة تــنــويع مــصــادر
الـدخل بـعـد الـتـداعـيـات الـتـي شـهـدها
االقــتـصـاد عـنـد تـراجـع اسـعـار الـنـفط
بــاالضــافـــة الى االغالق الــكــامل خالل

جائحة كورونا).
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مـضيـفا ان (مـشاركة الـعراق في الـقمة
ــــثـل جــــزء كــــبـــــيــــر من تـــــنــــفــــيــــذ
الــســتــراتـيــجــيــة الــقــادمـة الــتي وجه
الـكـاظـمي بـاعداد ورقـة خـضـراء تـكون
رديــفــة لــلــورقــة الــبــيــضــاء اخلــاصــة
بـاالصالح االقتصـادي  وهذا بالـتأكيد
هـو تـشجـيع لالقـتـصاد االخـضـر الذي
يـعتمد على اسـتخدام الطاقـات البديلة
والـــتــنـــوع االحــيـــائي عـــبــر احلـــلــول
ــســتــنــدة الى الــطــبــيــعــة) وقـال ان ا
(الـــعــراق اصـــبح له اولـــويــة بـــالــدعم
ـسـنـا تـعـاونـا مـع الـتـحول الـدولي  و

ـتـجددة وتـقـليل الـتـدريجـي للـطـاقات ا
االعـــتـــمـــاد عـــلى الـــوقـــود االحـــفــوري
كــمـصـدر وحـيـد لالقــتـصـاد والـطـاقـة)
وكـــشف الـــفالحي عـن ان (الــوفـــد قــدم
ساهـمات الـوطنيـة العـراقية  وثـيقـة ا
الـتي صادق عليها مجلس الوزراء بعد
جـهود استـمرت اكثـر من ثالثة اعوام 
واعـدت مـن قـبل فـريق مـتـخـصص ضم
جـمـيع القـطـاعات الـوزاريـة واحلكـومة
ــنــظـــمــات واجلــامــعــات والــقــطــاع وا
اخلـاص ومؤسـسات االقـليم  كـما وان
هــيـــئــة حتــســ الــبــيـــئــة في االقــلــيم
ـسـاعدة انـضـجت الـوثيـقـة في خـطوة 
اذ ــائي  ـــتــحـــدة اال بـــرنــامج اال ا
تــتـضـمن رؤيـة واضــحـة تـمـتـد الى 10
اعـوام مقبلـة وتتلخص بـالتزام العراق
بـخـفض االنـبـعـاثات الـكـاربـونـيـة التي
قدار  2-1بـجهد وطني و13 تـراجعت 
ـــئــة بـــدعم اجملـــتــمـع الــدولي  15 -بـــا
وتـــوفـــر الـــسالمـــة وهـــذه الـــوثـــيـــقــة
سـتـراعي ايـضـا تـنفـيـذ االحـتـيـاجات)
شاركـة الفاعلة واسـتطرد بالـقول ان (ا
ؤتمر للوفد التي اشاد بها سكرتارية ا

مـواجهة االرهـاب  اال ان  العراق اصر
عـلى ان يكون جـزء من اجملتمع الدولي
لــلـحــفـاظ عــلى سالمــة الـكــوكب  كـون
ظـاهرة االحتباس احلراري وصلت الى
مـديـات خـطـرة وبدأت تـداعـيـاتـهـا على
حـيـاة االنـسـان والـصـحـة الـعـامـة  مع
زيــادة انــتـشــار االمــراض االنــتـقــالــيـة
ـرتبطـة بالتـغير والـتطرف والـكوارث ا
ـنـاخي) ولـفت الـى ان (الـوفد تـرأسه ا
نــيـابـة عن رئــيس اجلـمــهـوريـة  وزيـر
ـــشــاركــة الـــقــطــاعــات اخلـــارجــيــة و
الــوطــنـــيــة  وبــدوري تــرأست جــمــيع
ــمـثـلـة بـالـلــجـنـة الـوطـنـيـة الـوزارات ا
ـناخـية والـقطـاع اخملتص لـلتـغـيرات ا
عنيـة باحلفاظ على بـاجملاالت البيـئة ا
تجددة  الـتنوع االحـيائي والطاقـات ا
والـــتـــعـــامل مـع اخملـــلـــفـــات اخلـــطــرة
دني بـاالضافة الى مـنظمـات اجملتمع ا
وهـيئة حمـاية حتس البـيئة في اقليم
كـردسـتان) مـوضـحا ان (الـوفـد خاض
اجـتماعـات كبيـرة وكانت هنـاك لقاءات
جـانبـية متـعددة  بيـنهـا عقد حتـالفات
وتـفاهـمـات  واعتـقد انـها كـانت مهـمة
جـدا في اطار انعـقاد القـمة التي شارك
بـها اكثر من  40الـف شخص في مدينة
غـالســـكـــو في اســـكــــتـــلـــنـــدا) وارجع
الــفالحي الــسـبب الـى عـقــد الـقــمـة في
ــديـــنـــة هــو (اليـــصــال رســـالــة هـــذه ا
ــديـنـة لــلـمــشـاركـ عــلى اعـتــبـار ان ا
ـئـة من حاجـاتـها تـعـتـمد بـنـحو  70بـا
الـــفــعـــلـــيـــة عــلـى الــطـــاقـــة الــبـــديـــلــة
ـــتـــجــددة) ومـــضى الى الـــقــول ان وا
(هـذه االجتماعـات بداية لتـفاهم يعضد
شتـرك  الننا نؤمن ان الـعمل البـيئي ا
هــذا الـــعــمل ال يــتـــوقف عــنــد احلــدود
ـا هــو عــمل دولي من الــوطــنــيــة  وا

 اســتـــطــعــنــا ان نــحـــقق بــالــتــعــاون
والـتنسيق مع مجموعاي العربية و77
 اجنـازات مهمـة  حيث ادرجنا الـكثير
من الفقرات ضمن البيانات اخلتامية 
وان لـقـاءتنـا كانت مـثـمرة بـاجتاه دعم
جـهـود الـعـراق في تـلـبـيـة احـتـياجـاته
وظــروفه اخلــاصــة  والســيــمـا فـي مـا
يــتــعــلق بــتــطـبــيق مــبــاد الــطــاقـات
ـتجـددة وهو موضـوع اساسي ومهم ا
 النــنـا نــعـاني من حــدوث ظـواهـر في
غـيـر اوانهـا تـتمـثل بـاجلفـاف وتـدهور
االراض  وبــــالـــتـــالي فــــأن ذلك يـــدفع
الــكـثــيـرين من الــذين يــعـتـمــدون عـلى
الـزراعــة الى تـرك مـنـاطـقـهم وحتـديـدا
في اجلـنوب الذي بدأ تأثـر بشكل كبير
ـناخـية) مـعربـا عن امله بـالتـغـيرات ا
بــأن (يـتـحـول االقـتــصـاد الـعـراقي الى
اقــتــصــاد اخــضـر مــرن يــعــتــمـد عــلى
ـســتـدامـة حتــقـيق اهـداف الــتـنـمــيـة ا
وخـفض مـعـدالت الـفـقـر  اذ ان واحدة
من اسـس التنميـة احلقيقـية هو تأم
ومة االمن ـياه التي تعد ضـمانة لد ا

الغذائي في العراق).  

الـعادل).  وكـشفت هيـئة الـنزاهة الـعامة
عن حـاالت مـغـاالة وشـبهـة فـسـاد شابت
عــمـلــيــة شـراء أحــد األجـهــزة الــطـبــيـة
إضــافــة إلى جتــهــيــز أدويــة مُــنــتــهــيــة
الـصالحيـة في دائرتي صـحة محـافظتي
مـيـسـان وذي قـار. واشـار بـيـان لـلـهـيـئة
تــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان (فــريق عــمل
مـكتب حتقـيق الهيـئة في ميـسان ضبط
بلغ أولـيات عقد جتهيـز جهاز سونار 
 168مـليون دينار) مـؤكدا (وجود شبهة
فـسـاد في قيـمة الـعـقد ومـغاالة في سـعر
الــشـراء) وتـابـع ان (فـريـقــا من مالكـات
مـكتب حتقيق الهـيئة في ذي قار انتقل
إلى أحـد مـستـشـفيـات احملـافظـة وضبط
اكـثر من الفي شريط دواء جرى التالعب
في تـاريخ انتهاء صالحـيتها) الفتا الى
ــواد  جتــهــيـــزهــا من قــبل ان (تــلـك ا
الـــشــركـــة الــعـــامّـــة لــتـــســـويق األدويــة
ـؤسـسات ـسـتـلـزمـات الـطـبـيــة إلى ا وا
الـصحيــة في احملافظة وبـلغت اكثر من
 37 الف شـــريط) مــبــيـــنــا ان (الــفــريق
الحـظ وجــــود حــــاالت تالعـب بــــتــــاريخ
انــتــهـاء صـالحـيــة األشــرطـة عـن طـريق
وضع لـــيــبل آخـــر بــقــصـــد الــتـــضــلــيل
والـتمويـه على تاريخ انـتهاء الـصالحية
ـثبت عـلى األشرطـة) واشار احلـقيـقي ا
الى (اسـتـمـرار اإلجـراءات لـسـحب بـقـية
الـكمية اجملـهزة إلى القطاعـات الصحيـة
في عــمــوم احملـافــظــة كــمـا   تــنــظـيم
مــــحـــــضــــري ضــــبـط أصــــولـــــيـــــ في
ـبرزات الـعـمـليــتـ وعـرضـهمـا رفـقـة ا
اجلـرميـة على قـضاة محكمـتي التحقيق
اخملـتصة بالـنظر في قضـايا النزاهة في
مــيـــســان وذي قــار التــخــاذ اإلجــراءات

ناسبة).  القانونية ا
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متهمون بعد إلقاء
القبض عليهم

ية وتـعشيقها وتالقـح اخلبرات األكاد
مـن خالل بــرامج خــاصـــة بــالــتــطــويــر
والــتـنـمـيـة والــتـأهـيل). وأعـلـنت وزارة
الـتعلـيم العالي والـبحث العـلمي نتائج
ـتـمـيزين ـوظـفـ ضمن قـنـاة ا قـبـول ا

للسنة الدراسية 2022/2021.
ـــقــبـــولــ وبـــلــغـت أعــداد الـــطــلـــبــة ا
ـرشـح من مـؤسـسات الـدولـة ضمن ا
الكات هـذه الفئة على القـناة العامة وا
الـطـبـية بـواقع مـئـتـ وستـة وسـبـع
طـالبا مـقبوال من حمـلة شهـادة الدبلوم
الـــتــقـــني في الـــدراســـة الــصـــبــاحـــيــة
بـاجلامـعات والـكلـيات احلـكومـية فـيما
أعـلن قـبـول تـسـعة وعـشـرين طـالـبا من
ــتـمـيـزين ذوي الــشـهـداء ضــمن قـنـاة ا
ناظرة. رشح للقبول في الكليات ا ا
وبــاإلمـكــان االطالع عـلـى نـتـائـج قـبـول
ـــتـــمــيـــزين ضـــمن قـــنــوات الـــعـــامــة ا
ـالكـات الـطـبـيـة وذوي الـشـهـداء في وا

وقع الرسمي للوزارة. ا

ـتـجـددة والـبـحـوث الـعـلـمـيـة الـطـاقـة ا
والـطـبـيـة وتطـويـر اخملـتـبـرات وبرامج
الـتوأمـة مع اجلامعـات األمريـكية ودعم
تخـصصة اجملالت الـعلـمية الـعراقيـة ا
ــســـتــوى حـــضــورهــا في واالرتـــقــاء 
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واضـاف ان (الـوزيـر اسـتـعـرض تـوفـير
فـرص التدريب لطـلبة الدراسـات العليا
في مـجـاالت البـحث العـلـمي التـطبـيقي
ـتــقــدمــة لألطــبـاء وتــوفــيــر الــدورات ا
ـــراكــز الـــعـــراقـــيـــ فـي الـــوكـــاالت وا
ودعم الــبــنى الــعـــلــمــيـــة األمــريــكــيـــة 
ــسـتـحـدثـة الــتـحـتـيـة فـي اجلـامـعـات ا
واحملـــررة وتـــســــهـــيل اجـــراءات مـــنح
الـفـيزا لـلـطلـبـة العـراقـي لـلـدراسة في
ثلو تحـدة). بدوره رحب  الـواليات ا
ـقــتـرحــات والـرؤى الـتي ــنـظــمـة بـ(ا ا
تــقـدمت بـهـا الــوزارة  وحـرصـهـا عـلى
تــطـويـر مـسـتــويـات الـتـعــاون الـعـلـمي

رئـيسة قسم الغابات في جامعة دهوك
ــثـلــة ألعـضـاء هــيـئـة الــتـدريس في و
مـجـلس جـامعـة دهـوك وعـميـدة مـعـهد
ـدة ٤ سنوات. أرارات الـتقـني اخلاص 
الـى ذلك  بـحث وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي
والــبـــحث الــعــلــمي نـــبــيل كــاظم عــبــد
الـــصـــاحب مع مـــنـــظـــمـــة امـــريـــكـــيــة
مـتخصصة بـالتعليم والـتطوير  آليات
وإمـكـانـات الـتـعـاون إلنـشـاء احلـاضـنة
الـتـكـنـولـوجـيـة ورعـايـة الـتـخـصـصـات
تجددة الـنادرة ودعم مشـاريع الطاقـة ا
ومـجـاالت الـبـحـوث الـعلـمـيـة والـطـبـية
ــشــتـركــة مع اجلــامــعــات الـعــراقــيـة. ا
واشــار الـبـيـان الى ان (عـبـد الـصـاحب
ــنــظــمـة بــرئــاسـة اســتــقـبـل وفـدا من ا
شـرفة عـلى أعـمالـها في ـسـتشـارة وا ا
ثلي الـعراق لوري مايسـون بحضور 
دائـرتي الـبـعـثـات والعـالقات الـثـقـافـية
ــتــابــعــة والــدراســات والــتــخــطــيط وا
ــشــاريع الـــتــعــاون في مـــا يــتــعــلـق 
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ـيــة آري عـادل أول امـرأة تــعـد االكــاد
تــصـبح رئـيـســة جلـامـعـة في دهـوك اذ
تـشـغل رئـاسـة جامـعـة دهـوك التـقـنـية.
وتــرى أن (الـنـسـاء في الـشـرق األوسط
يــواجـهن الـعــديـد من الـصــعـوبـات في
طــريــقــهن ألن الــعــديــد مـن الــرجـال ال
يـستـطيـعون تـقبل الـقيـادات النـسائـية
بــسـهــولـة). ومع ذلك فــهي تـعــتـقـد أن
ـرأة تُـحـدث فـرقًـا وتـسـاعد (كـاريـزمـا ا
في خـلق بيئـة خاصة. وعـبد القادر من
خـــريــجـي الــدفـــعــة األولـى من كــلـــيــة
الــزراعــة والـغــابــات بــجـامــعــة دهـوك
وحــصــلت عــلى الــدكــتــوراه في عــلـوم
ـــوصل عــام األخـــشــاب مـن جــامـــعــة ا
2007  . ونـــشـــرت أكـــثـــر من 11 ورقـــة
بـحـثيـة حـول صنـاعـة وعلـوم وتـشريح
األخــشـاب. عـبـد الـقــادر الـيـوم رئـيـسـة
جلـامــعـة دهـوك الـتـقـنـيـة وقـد شـغـلت
ــنـاصب اإلداريــة مـنــهـا الــعـديــد من ا
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لن احتدث عن عملية جتميل او غيرها بل احتدث عن خطوط الوجه والتجعدات
ـرآة ويحـدثـها التي احـدثـها الـزمن جـبـرا وقسـرا  من مـنا لم يـنـظر الى تـلك ا
ويعـد اخلـيوط الـبـيـضاء في شـعـره  وينـظـر الى اسـفل عيـنـيه وانـتفـاخـها  او
اهـرين الـذين يعـيدون كل شيء كـما جتعـدات يـده  ال بأس بـاطبـاء التـجمـيل ا
كـان قبـل عشـرين عـام  ومـا اجلـدوى من ذلك  فـاخلـطوط والـتـجـعـات مازالت
داخل الـروح  لذلك قـبل ازالت تلك اخلـطوط الـظاهـرة  علـينـا ان نزيل خـطوط
الـروح وانـحـنـاءات الـذات  وانكـمـاشـات الـنـفس  وآلم الـذكـريـات  ال يـهم كم
اذا عدد خـطوط الـكبر الـظاهرة ولـكن كم عدد خـطوط الكـبر التي في الـعمق  
ظـهر بحقـنة طبيـة  وال نحقن ارواحنـا بحقنـة السعادة نسـعى دائما لتـجميل ا
لـتكن مـوازية للـعالج  او نأخـذ اقراص االمل بـدال من مهدأت االلم  كل شيء
هم ان يكون في اجملال التطبيقي  بكل بساطة نحن نعيش نظـري جميل لكن ا
ـوت ومـازالت بذور غارق الى االبـد  فـهل نغـرق مـعه ? فهل  في عـالم غـارق 
ـوتك او احلـيـاة فـيــنـا ? الـوضع ذاته ان مت او عــشت  ومـاذا بـعـد مـن يـهـتم 
عـيشك فـعلـيه يـجب ازالت خـطوط الـروح واحملافـظـة على عـمرك
الــعـشـريــني وان بـلـغـت مـئـة عــام  اليـهم عن مـا ســيـقـوله
احلـكـمة لـيست الـناس عـنك مـتصـابي او اي شيء اخر 
بـالروح احلكـمة بـاالفعال  فـال بأس باسـتخـراج الطفل
الـذي في دواخلنـا مرة في الـشهر او مـرت لـتزول تلك

وحشة القفرة . اخلطوط ا

جتنب ان تـقـلد او جتـرب تـعاطي اخملـدرات بـانواعـهـا لتـنتـقل بـشخـصـيتك الى
عــالم اخــر ال تـدرك مــخــاطــره فـرحــلــة االلم بــغـيــاب الــذاكـرة
وسـيـطـرة الـوهم تـعـد اصـعب الـرحالت الـنـفـسـيـة غـرابة
ـكنك عندهـا ان تميز ب رعبة فال  وشدة بـهلوستـها ا
الـواقع واخليـال فتجـربتك االولى في الـتعـاطي لن تكون
هي االخـيرة ففجأة عندها تنـقاد لرحلة اخرى لن تنتهي

وت. اال با

آري عادل
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ـنـظـمات (أوليـاء األمـور واإلسـتـثـمـار األمـثل):  هـنـالك قـوتـان تـسـعى الـدول وا
ـعـرفـة الـثـروة) إذا حتدثـنـا عن الـثـروة فـيـمكن واألفراد المـتالكـهـمـا وهـما (ا
كـن امتالكـها ـعرفـة ال امتـالكهـا من خالل الـتجـارة والـعمل وغـيـرها ولـكن ا
ــهــارات والـقــيم ــثـابــرة وتــطــويــر الــذات من خالل تــعــلم ا وتـوظــيــفــهــا إال بــا
والسـلوكيات واالجتـاهات والقـدرة على استثـمارها إلضافـة قيمة أو خـلق قيمة
كن امتالك الثـروة. هذه األيام يبحث اآلباء واألمهات عن جـديدة ومن خاللها 
كلـية وتخصص جـيد للـتقد ألحد أبـناءهم أو بناتـهم للدراسة ولالسـتثمار في
العـقول الـذي هو من أفضل االسـتثمـارات وأكثـرها عائـدا ماديا بـاإلضافة إلى
ـؤسـسـة التي ـعنـوي واألخالقـي واالجتـمـاعي ولـكن اخـتـيـار الـتـخـصص وا ا
تمـنح الشهادة من أهم ركائز االستثمار في العقول ألنه ال يبدأ إال بعد (6 -4
ـدى البعيد سنـوات) ويتأثر بالـبيئة االقتـصادية واالجتمـاعية والتنـافسية على ا
ـانـحـة (اجلـامـعـة أوالـكـلـية) إلى لـذلك يـحـتـاج االخـتـيـار (الـتـخـصص اجلهـة ا
تغيرات التي قد تطرأ دراسة جدوى متأنية وواقعية حتتكم إلى سوق العمل وا
علـيه من جهة ورغبة الطالب وامكانيـاته ومهاراته واهتماماته والتخصص الذي
ـشروعه اخلـاص أو احلصـول على وظـيفة. يؤهـله ليـكون مـنافـسا قـويا للـبدء 

ودراسة اجلدوى يجب أن تكون مبنية على األسس التالية:
- الـنــفـقـات خالل فـتــرة الـدراسـة وتـخــمـ فـتـرة االسـتــرداد (فـتـرة اسـتـرداد

النفقات بعد العمل).
- الكـليـة أو اجلامـعـة اخملتـارة من حيث الـبنـية الـتـحيـتيـة والكـوادر التـدريسـية
ي ومـدى قـدرتـهم عـلى إعـداد خـريج قـادر عـلى والـسـانـدة والـبـرنـامج االكـاد
عـرفـة في مـيـدان الـعـمل والـبـدء بـالـعـمل دون احلـاجة إلـى تدريب أو تـوظيـف ا

دورات أو غير ذلك.
- الرغبة والتخصص يجب أن تدرس بشكل جيد ألن أحدها يؤثر على اآلخر.
نـافسة ـنافـسة في الـتخـصص الذي يـقع عـليه االخـتيـار ألن ا - القـدرة على ا
أصـبـحـت كـبـيـرة في أغـلب الـتـخـصـصـات وقـوائم االنـتـظـار طـويـلـة تـبـحث عن

فرصة عمل.
ـثـابـرة لـتعـلم -ال تـسـعى لـلـحـصـول عـلى ورقـة (الـشـهـادة) ولـكن االجـتـهـاد وا
ـنافس األقـوى لـلحـصول هـارة الـقيم الـسـلوك االجتـاه) لـتكـون ا عـرفـة ا (ا

على فرصة العمل دون احلاجة للواسطة أو العرف أو غير ذلك.
- سوق الـعـمل والتـطور الـتقـني وااللـكتـروني ومـستـقبل الـوظـائف والتـغيـيرات

توسط والبعيد. ستقبل ا كن أن حتدث في ا التي 
# االخـتيـار يجب أن يـكـون مرتـكزا عـلى الشـغف بـالتـخصص
ـتوسط والـبعـيد دى ا نـافسـة عـلى ا فـضال عن إمكـانيـة ا
ـكان (الـكـلـيـة) هـو الـركـيـزة األهم لـالسـتـثـمار واخـتـيـار ا
ـسـتـقـبل فال والتـعـلـم فابـحـث عـنه بـدقـة ألنك تـسـتـثـمر بـا

كان يعطي ورقة وال يعطي علما. ترهنه 
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سبق أن قلت بأن النار تشتعل في الذكريات 

ـراجـعة تلـتـهـمهـا كـحـطب صـيفـي قد يـجـعل من شب احلـريق فـيـها أشـبه 
كـأنـهـا تـبـحث عن نـفـسـهـا في االشـيـاء?االمـر اوراق مـن كـتـاب مـقـدس مـفـقـود
يقـترب من الرغبة في فك احلياة من كائنـات تبدع في حياكة سلوكات تأتي من

االختباء في كالم البارع كعشق  العيشفي جلباب ما..
كتـلك الـلـحـظات الـتي تـنـفـلت مـني تـموت تـنـقـسم الي ذرات من الـفـشل حتي
ـعـابد حـامال ضـميـري في يدي لـكـنه يقـول" اهرب دخـلت من فرط احلب كل ا
اهرب حتي من قاريء الكتب! بعيدا عن اجملاملة و التقاعس وسط نظام العبيد
افتح بـاب   هوسك بـعيدا عن اهرب حـيث تكـون احليـاة بدون كـميـاء مخـطط له
ـشـاركـة في شـطـحـات تـخـالـفك وال هم لي إن كـنت ـا بعـيـدا عن ا األنـظـار ر
ن مخـطأ?  فلم أعد مـعجبا بشـطائر ذلك الرجل في زاوية الـشارع النه يبتسم 
النه يريـد أن ننام جمـيعا نداهم أنـفسنا بـغطاء من جلـد الثعالب يداعب قـسوته
التي تـؤيد الفريـسة علي نار احلـقد العابر لـلتفاصـيل لكن!  تمطـره القبور بكل
الصـفات النازلة الي حفـرة مقتل العقل علي يد الـتمجيد و االستـمتاع بالنقيق
الـذي يفاجيء كل األرواح الـتي ال تتمـاشي  اال مع  حلظـتها غـير ما تـملكه من
لكنها الفـراغ.. غير ما تـملكه من الزهـد الذي كونته أرواح قصـائد شاعر مـيت
ـكـوث في جـوهـر الكـهف حـتي يـوقـد نـارا طـيـبة دائمـة في مـطـارح الـتـأمل و ا
بـ الـضـمـيـر و يـنـبــعث مـنـهـا ضـوء الـسالم الـذي يـربط بـ اجلـسـد و الـوهم

لكة مجهولة. شرود الفكر حيث يفقأ ع روحه من لم يطلق العنان 
فلماذا.

حتركت الفزاعات و ادعت أنها حرة..?
 تقاتل من أجل محاصيل سينهبها مقاتل ذو نوايا أخرى?

الرباط

جاسم عبد العزيز الفالحي
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رافقت والدتي الى طوار مـستشفى
الـكـاظمـيـة الـتعـلـيـمي مـنتـصف لـيـلة
ة شتـائـية الـعام 2015 فرأيت جـر
ية التي لم تتناولها مناهجنا األكاد
درسـتـهـا  في كـلـيـة الـقـانـون.. صـبـية
ذات  16ربــيـعــا أدخــلـتــهــا والـدتــهـا
شعبـة اجلراحـة النسـائية مـستغـيثة
ـسـتـشفى بـالـشرطـة.. حـرس بـنايـة ا

وهي ناقمة من زوجها.
لم افــهـم الــربط بــ حــالــة الــصــبــيـة
الـصـغـيـرة ذات اجلـمـال الـذي ما زال
يـقاوم تـشـوهـات عـصـرات االلم وب
هستيريا غضب األم من زوجها.. والد
ـــرضــة? الــفـــتـــاة.اســتـــفـــهـــمت من 
فأجـابتني بـبرود: "أبـوها مغـتصـبها"
وكأن ما صعقني ظاهرة مألوفة لها..
اعـتـادت سـمـاعه ورؤيـته بـ ردهات
ـســتـشـفى!بــقـيت عالمــات الـتـعـجب ا

ا رأيت!?  اكبر من حجم صدمتي 
–Ëc

زنا احملارم شذوذ عن قواعـد الطبيعة
الـبـشـرية وخـروج عن فـطـرة مـنـسـقة
وواحد من أبـشع انواع الـعنف.  قبل
عام ونصف زارتني سيده في مكتبي
وحتـدثت لي عن حـالتـهـا بالـتـفـصيل;
طالبة مني ان أنقذها بأسرع وقت من
زواج كان يـجب له أن يـنتـهي قائـلة:
"زوجي مــــــو أمـــــ عــــــلى بــــــنـــــاتي"
وانـفجـرت غـاضـبـة تبـكي لـتـخـبرني

اسطنبول
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ت مصروفات الرعاية االجتماعية و
ـئة  مـقـارنـة مع نفس بنـسـبة  3.5بـا
الــــفـــتـــرة من  2019لــــتـــبـــلغ 13.87

ترليون دينار عراقي 
وبـــذلك يـــكـــون مـــجـــمل اســـتـــحــواذ
ـصـروفـات الـتـشــغـيـلـيـة من مـجـمل ا
ئة  بعد ان صروفات بحدود  96با ا

ئة.   كانت في  2019بحدود  86با
فــيــمـا اعــلــنت وزارة الــتــخـطــيط عن
واد تغيرات التي شهدتها اسعار ا ا
االنــشـائـيـة خالل شـهـر تـشـرين االول
قارنة مع نظيرة من العام اضي با ا

نصرم . ا
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ــتـــحـــدث الـــرســـمـي لــوزارة وقـــال ا
الـتخـطيط  ان تـقريـر متـابعـة اسعار
ـستوردة واد االنـشائـية احمللـية وا ا
ــاضي الـذي اعــده اجلـهـاز لـلــشـهـر ا
ـركزي لالحـصـاء بعـد  تغـيـير سـعر ا
الـصـرف في شهـر تـشـرين الـثاني من
يـدانية تـابعـة ا ـاضي عبـر ا الـعام ا
لـ٦٤ مــادة  في االســواق احملـلــيـة في
جــــمـــيـع احملـــافــــظـــات عــــدا اقــــلـــيم
كــردســتــان اظــهـر ارتــفــاعــا بــنـسب

متفاوتة في تلك االسعار.
مبينا ان معدل سعر الطابوق العادي

لــــشـــهـــر تــــشـــرين االول  2021بـــلغ
173الف ديـــنـــار لــكل الـف طــابـــوقــة
ئة  عن مسجال ارتفاعا بنسبة  24با
مــعــدل ســعـر شــهــر تــشــرين الــثـاني
2020البالغ  140الف دينار لكل الف
طـابوقـة  وبلغ مـعـدل سعـر الطـابوق
اجلـــمــهـــوري لــشـــهــر تـــشــرين االول
 2021188الـف ديــــــنــــــار لـــــكـل الف
طـابـوقة مـسـجال ارتفـاعـا بنـسـبة 17
ـئـة  عن معـدل سـعـر شهـر تـشرين بـا
الـثاني 2020الـبالغ  161الف ديـنار
لــــكل الـف طـــابــــوقــــة .امـــا اســــعـــار
االسمـنت العادي لـشهـر تشرين االول
اضي  103الف دينار للطن الواحد ا
ئة  عن مسجال ارتفاعا بنسبة  14با
مــعــدل ســعـر شــهــر تــشــرين الــثـاني
2020الـــبــالغ 90الف ديـــنـــار لــلـــطن
الـواحـد  وبلغ مـعـدل سعـر االسـمنت
ــــقـــــاوم لــــشـــــهــــر تـــــشــــرين االول ا
 2021119الف ديـنـار لـلـطن الـواحـد
ئة عن مسجال ارتـفاعا بـنسبة   6با
مــعــدل ســعـر شــهــر تــشــرين الــثـاني
2020الــبـالغ  112الف ديــنــار لــلـطن
الـواحــد وبـلغ مـعــدل سـعــراالسـمـنت
األبيض لشهر تشرين االول  207الف
ديـنـار للـطن الـواحد مـسجـالً ارتفـاعا
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ــوانئ أعــلــنت الـــشــركــة الــعـــامــة 
الــعــراق األربـــعــاء الــوصــول الى
ـئــة  من حـمــلـة ازالـة نـســبـة 90بــا
الــتــجــاوزات في مــيــنــاء ام قــصـر
بــيـنــمـا اكــدت ان تــلك الـتــجـاوزات

كانت حتت غطاء قانوني.
وقــــال مــــديـــر الــــشــــركـــة فــــرحـــان
الـفــرطــوسي في بــيـان إن (اعــمـال
الــصـــيــانــة في مــيــنــاءي ام قــصــر
الــشــمـالـي واجلـنــوبي كــانت شــبه
مـــتــــوقــــفـــــة مع غـــيــــاب اجلـــانب
الـرقـابي لـلـعــمل بـسـبب اسـتـمــرار
ــتـــجــاوزين حتـت غــطــاء اعـــمــال ا
ـعنى تأجيـر مساحة من قانوني 
االرض بـحــجـة انـشـاء كـراج ولـكن
يـتـعـامل مـعــهـا بـانـشـاء مـجـمـعـات
سـكـنـيـة غير نـظـامية ومحال لبيع

واد االحتياطية). ا
وأضــــــــاف الـــــــــفــــــــرطـــــــــوسي ان
(الــــشــــركــــة بـــــادرت بـــتــنـــظـــيـم
حــمــالت مـنـذ ســتـة اشـهـر الزالـة
الــتــجــاوزات ووصـلـت حــالـيــا الى
ئة ولــم نـسـبـة اكــثــر مــن   90با
يـــتـــبق مـــنـــهـــا إال الــــكــــرفــــانــــات

الــعــائــدة جلهـات مـعيـنـة اليــمـكـن
ازالــتــهــا إال بـحضـور اصـحـابـها"
مـــوضـــحـــا ان الـــشــــركــة عـــرضت
مشـروع احلـملة الـزراعية وسـتعلن
منـاقـصـة تنـفـيـذهـا قريـبـا الضـافة
دخل مـيـنـاء ام قـصر مـن جـمـالـيـة 
خــالل تـشـجـيــر احلـدائـق وانـشــاء
نـافـورات الـكـتـرونـيـة وتبـلـغ كـلـفة
ـــشـــروع اكـــثـــر من  5مـــلـــيـــارات ا

دينار).
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وذكر انه ( اجنـاز طريق الـدخول
ـئة امـا يـناء بـنسـبة  100با الى ا
ـــيـــنــاء مــشــروع الــــخــــروج مـن ا
فـوصـلـت نسبة اجنازه الى مراحل
مـتــقـدمـة مـن خالل اكــســاء بــدايــة
مــدخل الـبـوابــة اجلـديـدة بـاجتـــاه
مــيــنــاء ام قــصـر اجلــنـوبي ويـبلغ
طــــوله  4كم الـى جــــانب انــــشــــاء
االرصــفـة والــكـهــربــائـيــات وازالـة
ـة الـتـعــارضـات والـشـبــكـة الـقـد
وســيــظـهـر مـيــنـاء ام قـصــر بـحـلـة

جديدة).
ولـفت الــفـرطــوسي الى (اســتـمـرار
الـعمل بـسـاحــة الـترحـيب الكـبرى

(ابـو فـلوس) الـتـجاري من الـبـوابة
اخلـــارجـــيـــة لــلـــمـــيـــنـــاء وجــمـــيع
األرصفة. وقال الفرطوسي ان (هذه
احلـمـلة انـطلـقت حـسب تـوجيـهات
وزيـر الـنـقل الـكابـ نـاصـر حـس
يندر الشـبلي بجعـل موانئ الشركة
بـابهى صـورة كونـهـا تمـثل واجهه

إذ وصــلـت الـــشـــركـــة الـى نــتـائج
جيدة بــاســتـــثــمــارهــا لــخــدمــة
الـشـاحـنـات الكبيرة بدال من تعدد
الــكـراجــات الـتي تــســبـبت بــاربـاك

وانئ). العمل وتشوية واجهة ا
وبـــــــــ ان (اعــــــمـــــــال ســــــــاحــــــة
الــتـرحــيـب الـكـبرى كـمرحـلة اولى
تـــشـــمـل مــســاحـة  500 الف مــتـر
ـــشـــروع مـربع وسـيـتم اكـــمـــال ا
فــي بــــدايـــة االشـــهــر االولــى مـن
ـقــبـل ليـتم فصل الــعـمـل الـعــام ا
الــجــمــركــي نــهــائــيـــا عـن الـعـمل
الكات الفنية في ينائي).وبدأت ا ا
ـيناء ام قصر وزارة النقل الـتابعة 
الــشــمــالـي بــالـتــعــاون مـع شــعــبـة
اإلطــفــاء حــمـلــة كــبـرى لــتــنــظـيف
ــيــنــاء الــطــرق والــشــوارع داخل ا

وجعلها سالكة ونظيفة. 
وقـال الـفرطـوسي ان (هـذه احلـمـلة
ـــســقــفــات وإزالــة شـــمــلت غــسل ا
ـيـاه بـآلـيات األتـربـة مـنـهـا بـضخ ا
شعبة اإلطفـاء وأضاف أن احلملة
ـتـسـاقـطة شـمـلت إزالـة الـنـفـايات ا
جـراء أعـمـال تفـريغ الـسـكـر  الرز 
فـول الـصـويـا  الـذرة الـصـفراء من
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بـدل ان يطل عـليـنا اجلـماعـة القـائلـون ان جينـ بالسـخارت مصـدومة من
ادلـة تزوير االنـتخـابات وان لـينـدا االسرائيـليـة تواجـدت خالل االنتـخابات
ا كان االدعاء ال وان اسـرائيل هي التي تمتـلك اجهزة التصـويت و العد و
ثـلي احزاب تقول عكس ما يـقول القضاء الذي افتى يـحرك شكوى ضد 
ــا انــكم تـدعــون اخلـوف من آل ان ال ادلـة مــعـتــبـرة لـالن عن الـتــزويـر و
الـبيت فلم ال تأخذون بالسخارت و من تتهمـونهم بالتزوير و تقسمون مرة
تقسم بالسخارت- بعد ان تشرحوا لها خالل استقبالكم لها معنى القسم

و الـقـسم الكـاذب في حـضـرة الـعبـاس سالم الـله عـليه-
فـتـقسـم بالسخـارت انـهـا لم تـزور و ال تعـلم بـلـيـندا
االسـرائيـلـية و تـقسـمـون انتم انـكم لم تزوروا وال
ضـغطتم على الـناس للـتصويت و لم تنـهبوا اموال

الدولة.
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غـرورين بأنفـسهم االعـتقاد بـأنهم يحـملون من الـصفات اذا كـان من شأن ا
ـنـاقب والـفـضـائل مـا يـتـفـوقـون به عـلى زمالئـهم واصـدقـائـهم احلـمـيـدة وا
واقـربـائـهم بـل عـلى سـائـر الـنــاس  فـانَّ الـطـامـحـ الـى الـتـكـامل الـروحي
واألخالقي عـلى الـعـكس من ذلك تـمـامـا  فـهم ال يـرون انـفـسـهم خـالـيـة من
الــتـقــصـيــر ولـيــست بـعــيـدةً عن االنــطـواء عــلى مــا ال يـحـمــد من الــسـمـات
واألوصاف  وهذا ما يدفع بهم نحو التكفير عن التقصير بجميل األفعال 

وأين هذا من ذاك ?
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انّ قـراءة الــتــاريخ قـراءةً واعــيــة واسـتــعــراض مـا غــصّت به صَــحــائِـفُهُ مِنْ
راجعة كن أنْ يكون مـحطة  ارسات ومواقف وضيئـة لألبرار  جتـارب و

فيد . الذات تمهيداً النطالقها في مسار حافل باجلديد ا
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ن قال : وأين هذا 
( أحبُّ الصاحل ولستُ منهم ) 

ـاذا ال حتـاول أنْ تكـون مـنـهم اذا كـنتَ ذا قـدرة عـلى الـتمـيـيـز بـ رياض و
الصاحل وغابات الاله ? 
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وال أكتم القار الكر سرّاً اذا قلت :

اني ألخـجل من نـفـسي حـ اقف عـلى نـصـوصٍ سـاطـعـةٍ بـسـنا االخالص
ان والتوثب لالرتقاء الى الدرجات الرفيعة في مضمار كاشفةٍ عن عمق اال

العطاء والنقاء .
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وسـأكتفي بالتذكير بقصة أبي طلحة االنصاري  –الصحابي اجلليل  –فقد
وقف يـصــلي في بـســتـانٍ له  وطــار في اثـنـاء الــصالة طـائــر جـمـيـل تـابـعه
بـبــصـره  فــشـغـلـه ذلك عن إحـصــاء عـدد الــركـعـات فـي صالته فـاجتّه الى

الرسول (ص) وشكا اليه ما وقع فيه  ثم قال له :
يا رسول الله :

انّ بستاني هذا صدقة  
فَضَعْهُ حيث شئت "

ا يشغله عن عبادة ربه وقدّم لنفسه ما وهكذا اختار (أبو طلحة) أنْ ينجو 
يثري رصيده عند الله .
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والسؤال اآلن :

صلون ? كم هو ا
ـهـتمـون بأنْ تـكـون صلـواتـهم وعبـاداتهم وأين هم ا

خالية من الشوائب ?
سارعون لتصحيح أخطائهم وغفالتهم? وأين هم ا
ومَنْ مـــنّــا ( كـــأبى طـــلــــــــــــحــة ) فـي انــطــــالقــته

اخليّرة ?

ــدني مع فــريق اخلـبـراء واجملــتـمع ا
واخملتـص جـاءت في ظروف صـعبة
ومــعـقـدة بــعـد الــتـداعـيــات الـكــبـيـرة
والـتي ضربت واخلـطـيرة لـلـجـائحـة 
كل بــــلــــدان الــــعــــالم وتــــركـت أثـــارا
إقــتـصــاديـة وإجـتــمـاعــيـة صــعـبـة ).
وأضـاف( إن الـعـراق تـمـكن من وضع
ـعاجلـة أثار كورونـا إقتـصاديا رؤية 
والتي جاءت في وإجتماعيا ومكانيا 
إطار وثيـقة اإلستـجابة الـتي حرصنا
أن تكون مستجـيبة للواقع ومرنة في
ــتـغـيـرات قـدرتــهـا عـلى إســتـيـعـاب ا
اخملـتـلـفـة عـلى إمـتـداد مـدة الـتـنـفـيـذ
ـتـوقـعة للـتـقـليـل من أثر الـتـغـيرات ا
فـضال عن إنـهـا واقــعـيـة وتـشـاركـيـة
قـابـلـة للـتـنـفـيـذ ) مـبـيـنـا إن (الـرؤية
اعتمدت  في صياغتها على الوضوح
في الـطــرح واإلبـتــكـار واحلــداثـة في
تــصـــمــيم الــســيــاســات والــتــدخالت
ـطــلــوبــة إذ إنــهــا مـكــمــلــة خلــطـة ا
الــتــنـــمــيــة الـــوطــنـــيــة اخلــمـــســيــة
ـسـاراتـها  2022_2018ومـصـحـحة 
الـتي تــأثـرت بـتــداعـيـات اجلــائـحـة 
إضافة إلى  إنـها جاءت منـسجمة مع
خـطــة اإلصالح احلــكـومــيـة (الــورقـة

البيضاء) ) . 
W zU'« UO «b

وأشــار جـــوهــان إلى إن ( الـــوثــيــقــة
تـضمـنت ثالثـة مـحاور والـتي تـأثرت
بتـداعيات اجلـائحة وهي اإلقـتصادي
ــكــاني .مــؤكــدا إن واإلجــتــمــاعـي وا
الــوثــيــقــة جــاءت من أجـل مــواجــهـة
شـكالت الهيـكلـية التي التـحديـات وا
تـعــاني مـنــهـا الـتــنـمـيــة في الـعـراق
نعة والوصول إلى حتقيـق القدرة وا
من خالل قــدرة اإلدارات الـتــنــفـيــذيـة
وراســـمي الــســيــاســـات عــلى حــشــد
ـواجـهـة األزمـات اإلمـكـانـات الالزمـة 
وإحــتــوائــهــا والــعــمل عــلـى تــوفــيـر
نعة الـداخلية لـلمتضررين مقومـات ا
مـن األزمــــــة من خـالل احلــــــمــــــايــــــة
واخلـدمــات اإلجـتـمــاعـيـة األســاسـيـة
لتـعزيز الـتمـاسك اجملتمـعي وحتقيق
اإلستـجابة اإلقتـصادية والـتعافي مع
ـو اإلقـتـصـاد الـكـلي فـي مـسار دعم 
كانية والنهوض بالـتنمية ا مستدام 

ـتـوازنة الـعـادلـة  فضال عن تـوفـير ا
الـبـنى الـتـحتـيـة لـلخـدمـات في عـموم

احملافظات) .
من جــانــبــهــا قــالت  اخلــبــيــرة وفـاء
هداوي في كلمة ألقـتها بالنيابة عن ا
اخلــبـراء الـذين شـاركـوا في كـتـابـة و
إعـــداد وثــيـــقــة الـــتــعـــافي  إن (هــذه
الـوثيقـة تعـدّ تنـفيذيـة والتي واجـهنا
في كتابتـها كيفـية اخلروج من النمط
التـقليـدي في كتابـة السيـاسات كون
كتـابة وثيـقة التـعافي جاءت في وقت
نــعــاني من أزمــات صــحـيــة ومــالــيـة
وإقـتصـاديـة وإجتـمـاعيـة).  وأضافت
إن (هـذا التـحـدي الكـبيـر كـان يتـطلب
ـستـوى كتـابة من اخلـبراء اإلرتـقاء 
الـسـياسـات  إلى اإلبـتكـار وحتـويلـها
إلى ســـيــاســات فـــاعــلـــة ومــبـــتــكــرة
).مـشــيـرة إلـى إن (هـذه الــسـيــاسـات
الـتي جـرى إعـدادهـا يـجب أن تـترجم
دى الـقصير على أرض الواقع عـلى ا
ــتـــوسط او الــبـــعــيـــد كــونـــهــا او ا
سياسـات إبتكـارية) . وبينت إن (دور
شـارك مـؤسسـات الـدولة وجـمـيع ا
هــــو حتـــــويل هــــذه الــــســــيــــاســــات
اإلبـتـكــاريـة إلى سـيـاسـات تــنـفـيـذيـة
وتـرجـمتـهـا عـملـيـا) . ونوهت إلى إن
رتبة األولى من دول (العراق يحـتل ا
كونه الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
الـبــلـد الـوحــيـد الـذي أعــد وثـيـقـة أو
خــــطــــة لــــلـــتــــعــــافـي من جــــائــــحـــة
كــورونـــا).وتـــضـــمن ورشـــة الـــعـــمل
ـيـا عن وثـيـقة تـضـمـنت عـرضـا تقـد
اإلســتــجـــابــة وخـــطــة الــتـــعــافي من
تـداعـيات أزمـة كـورونا قـدمه جـوهان
فـضال عن جـلـسـات نــقـاشـيـة شـمـلت
ثـالثــــــــة مـــــــحـــــــاور :األول احملـــــــور
ـديــر الــعـام اإلقــتــصـادي بــرئــاســة ا
لــدائــرة الــســيـــاســات اإلقــتــصــاديــة
ـالـيـة  الـدكتـور عالء الـدين جـعـفر وا
دير العام اما الثاني فـكان برئاسـة ا
لدائرة التنمية البشرية الدكتورة مها
فـيــمــا الــثـالث عــبــد الــكـر حــمــود 
ديـر الـعـام لـدائـرة الـتـنـمـية ترأسـه ا
اإلقـلـيـمـيـة واحملـلـيـة مـحـمـد مـحـسن
ـثلي ـشـاركـة اخلـبـراء و الـسـيـد و

عنية. الوزارات واجلهات ا

ـئـة   عن مـعـدل سـعـر بـنـسـبـة  11بـا
شــــهــــر تــــشــــرين الــــثــــاني الــــبــــالغ
.�186واضـــاف  امـــا مـــعـــدل ســـعـــر
ـنـشـأ االجـنـبي احلـديـد الـشـيش ذو ا
لــشـهـر تـشــرين االول فـقـد بـلغ 1279
الف ديــنــار لــلــطن الــواحــد مــســجال
ـئة  عن مـعدل ارتفـاعا بـنسـبة  64با
ســعــر شــهــر تـشــريـن الـثــاني 2020
البالغ  779الف دينـار للـطن الواحد
و بـلغ مـعـدل سـعـر احلديـد  شـيـلـمان
لــشــهـر تــشـرين االول  21الف ديــنـار
للمتر الـواحد مسجال ارتفـاعا بنسبة
ــئــة  عن مــعــدل ســعــر شــهــر  40بــا
تـشـرين الـثـاني 2020الـبالغ  15الف
ديـنار للـمتـر الواحـد فيـما بـلغ معدل
ســعــر طـابــوق الـثــرمــسـتــون لـشــهـر
تـشـرين االول  2098الف ديــنـار لـكل
الف طـابوقة مـسجال ارتـفاعـا بنـسبة
ــئــة   عن مـعــدل ســعــر شــهـر  13بــا
تـشــرين الـثـاني 2020الـبـالغ  1852

الف دينار لكل الف طابوقة .
وســجل مــعــدل ســعـر اجلـص الـفــني
ــاضي 100 لــشـــهــر تــشـــرين االول ا
الف ديــنــار لــلــطن الــواحــد مــســجال
ـئة  عن مـعدل ارتفـاعا بـنسـبة  11با
ســعــر شــهــر تـشــريـن الـثــاني 2020

البالغ   90الف دينار للطن الواحد.
وبـرعـاية وزيـر الـتخـطـيط خالـد بـتال
الـــنـــجم عـــقـــدت وزارة الـــتــخـــطـــيط
مــؤتـمـرا مــوسـعــا عن ــلــيـات تـنــفـيـذ
وإدارة وثـيـقـة اإلسـتجـابـة والـتـعافي
من جـائـحـة كورونـا  وبـالـتـعاون مع
ـــائي ـــتــــحـــدة اإل بــــرنـــامج األ ا
ــديـرين بـحــضـور عــدد من الــسـادة ا
ـنظـمـات الـدولـية ـثـلي ا الـعـامـ و
الـــعـــامـــلـــة في الـــعـــراق و الــوزارات
ـــرتــبــطــة بــوزارة واجلـــهــات غــيــر ا
ـــثــلـي الـــقـــطــاع واحملـــافـــظـــات و 
دني . اخلاص و منظمات اجملتمع ا
وقــال وكـيـل وزيـر الــتــخـطــيط مــاهـر
حـمـاد جـوهـان في كـلـمـة  إن (وثـيـقـة
اإلســتــجـــابــة وخـــطــة الــتـــعــافي من
كـورونـا  2023 -2021الـتي أعـدتـهـا
الــوزارة بـالـتـعــاون مع بـرنـامج األ
ــــــائي والـــــوزارات ــــــتـــــحـــــدة اإل ا
واحملـــافـــظـــات والـــقـــطـــاع اخلـــاص
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ارتفعت نـسبة اسـتحواذ الرواتب من
مجـمل مصروفـات احلكـومة العـراقية
ئـة بعد ان كانت لتبـلغ بحدود  50با

ئة في  2019 بحدود  45 با
صروفات وعلى الرغم من انخفاض ا
ـقدار 7.3 الـكـليـة لـلـدولة الـعـراقيـة 
ت بــنـســبـة ــئـة اال ان الــرواتب  بـا

ئة مقارنة مع  2019  2.31با
ـصروفات االسـتثـمارية وانخـفضت ا
ـئـة مـقـارنة مع 2019 بـنـسـبة  76بـا
صـروفات االسـتثـمارية حيث كـانت ا
لـغــايـة ايـلـول من  2019بـحـدود 9.3
صروفات ترليون دينار بينما بلغت ا
االستـثمـارية لـغايـة ايلول من 2021 
بحدود  2.2ترليون دينار عراقي فقط
وبـذلك انـخــفـضت نـســبـة اسـتـحـواذ
ـصـروفـات االسـتثـمـاريـة من مـجمل ا
ـئـة  فقط ـصروفـات لـتـبلغ  3.59با ا
بـعــد ان كـانت في  2019بـحـدود 14

صروفات  ئة  من مجمل ا با
كما ارتـفعت نسـبة استحـواذ الرعاية
ـصـروفـات االجـتـمـاعـيـة من مـجـمل ا
مقارنة ـئة  في  2021 لتـبلغ  22.5با
ــئـة  في نــفس الـفــتـرة من مع  20بـا

2019 

واد انشائية التي بدأت بارتفاع اسعارها WOzUA∫ مجموعة من ا «
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سـيــعـاتب الـتــاريخ  من ? وهـو يـخــجل من ان يـدون عـلى صــفـحـاته مـا
ـسي عـلـيه بلـدي من الـقـتل واالسـتـهـتار بـاالنـسـان وانـتـشار يـصـبح و
عـصـابات الـغـدر والفـ والـنمـيـمة من اجل حتـقـيق اهداف الـعـدو الذي
يـتربص بهذا البـلد الذي يئن من اآلالم واالوجاع  ,شـباب يقتـلون يوميا
وعــوائل تـعـيش الــرعب بال امن واســتـقـرار  نــاس تـريـد احلــفـاظ عـلى
ــتـلـكــاتـهــا  واوالدهـا من شــرور االشـرار وعــصـابــات الـسـرقــة الـتي
تـمرست  وتتف في االساليب وطرق اخلـداع واالحتيال  ظواهر غريبة
وعـجـيـبه نسـمع بـهـا في بالد االمن والـسالم الـعراق  كـل من التـقـيـناه
وسـئلناه من الذين هاجروا من البلد يتحسر وهو يقول  اتمنى ان اعود
غـدا الـى بـلـدي ولـكن مع االسف لم يــحن الـوقت االن بـسـبب االوضـاع
االمـنيـة  لهذه االسـباب اختـرت بالد الغـربة مرغـما ومـجبرا ال مـخيرا 
والـسؤال متى يـح مـوعد عودة ابـناء البـلد لـبالدهم ويتمـتعوا بـاحلرية
واالمـان متى ويـطـلقـون امكـاناتـهم وتـوظيـفهـا خلـدمة بـلدهم  وهل هـناك
علن في  بـرامجه االنـتخـابيـة و الفتـاته ودعايته من يـفكـر بهم كـما هـو ا

لـيـتــرجم ذلك الى واقع ام انـهـا مـجـرد دعـايـة فـقط
ان  نـعم التاريخ سوف قعد لـلبر تـنتهي بفـوزه 
لن يــرحم وســيــسـجـل لـكـل ذي حق حـقـه (فـمن
يـعـمل مـثقـال ذرة خـيـرا يـرى ومن يعـمل مـثـقال

ذرة شرا يرى).. ??

شرارة التغيير ..
من لوعة الفقير ..

خذها من الثوار ..
خذها من األحرار ..

صرخة شعب جبار ..
عواصف أستنكار ..

هلهولة للتغيير ..
هلهولة للثورة ..

من لوعة الفقير ..
تفجرت ثورة ..

ثورة التغير 
  تلوحُ في األفق..!!

 نظام احلكم الرئاسي قادم ال محالة ..!!
شـرارة األنقالب عـلى الواقع الـسيـاسي الفـاسد لـيست

بعيدة ..!!
ثـورة اجلياع سـتطـيح بالعـملـية السـياسـية برمـتها

?!..
نـظام احلـكم الرئاسي احلل األمـثل  ألنقـاذ العراق

من أحزاب الفساد والعمالة والدجل  ..

األرصفة و واجهات اخملازن).
 مـــؤكـــداً( أن حـــمالت الـــتـــنــظـــيف
ـوانئ وإالدامـة ســتــشـمل جــمــيع ا
واألرصــــفــــة وفق جــــداول مــــعــــدة
الــهــدف مـنــهــا االسـتــعــداد لــفـصل
الــشـــتــاء).وشـــرعت  الـــشــركـــة قــد
يناء اجنزت حملة تنظيف واسعة 

للـبلـد). وأضاف  أن (احلـملـة قامت
ـيــنـاء بــالـتـنــسـيق مع بـهــا إدارة ا
وحـدة اإلطــفــاء مــؤكـداً فـي الـوقت
نـــفـــسه عـــلـى اســـتـــمـــرار حـــمالت
التـنظيف والـتأهـيل والتشـجير في
ــوانئ وفق جــدول زمــني جــمــيع ا

معد).

ـا رأت وتــكـرر إمـامــهـا مـرات عـدة:
"زوجي يعـاشر بـناتي .. وهـو أبوهن;
يـجـب إن أتـخــلص مـنه واهــرب بـهن
بعيـدا عنه".حـالة هذا األب ال تـختلف
عن زوج امـرأة قــابـلـتـهـا فـي مـحـكـمـة
"ذات الــسالسـل" بــالــكــرخ طــلــبت ان
تــــبــــثـــــني مــــوضـــــوع.. وصــــفــــته بـ
"احلساس".تطلقت خـلعيا من زوجها
طــالـبـة إن اصــدقه قـانـونــيـا; نـتــيـجـة
عـالقــة زوجــهــا بــأمــهــا.. يــعــاشــرهــا

باستمرار...".
Âœ »ôËœ

كـثـيرات طـلـ االنـفصـال عـلى الـبـقاء
مع أرحام  ال حـدود لـدونيـة رغبـتهم
كـحـال عبـيـر الـشـابـة الـتي طلـبت من
محـاميـتهـا التـوكل  عن دعوى حـقوق
زوجـيـة في مـحكـمـة "بـغـداد اجلـديدة"
بعد إن انـفصـلت عنه برغم حـبها له;
إذ جتــرأت في مـرافــعـة مــغـلـقــة عـلى
الــتــصــريح بــسـبب إنــهــاء لم يــشــهـد
خالفـــــا وال تــــوتــــرا وال مـــــشــــكــــلــــة:
"اسـتيـقظـت من قيـلـولة صـيفـيـة على
والـــد زوجـي وهـــو يـــداعب مـــنـــاطق
حساسة في جسدي حلظتها تداركت
الـفضـيـحة بـالـكتـمـان مكـتـفيـة بـطلب
الــطالق; كي ال يــدور دوالب الــدم بـ

عشيرتي وعشيرة زوجي".
نـصور" في اذار وكلـتني سـيـدة من "ا
2014 بـــدعـــوى اســـقـــاط حـــضـــانـــة

زوجـــهــا عـن ابــنـــتــهم بـــالــرقم 133/
مـحكـمـة "الـكـرخ" الشـرعـيـة شذت عن
قـواعـد عـلم االجـتـمـاع حـيث ان وضع
ـمتـاز يـشغل االب االجـتمـاعي فـوق ا
وظيفـة مرموقة لـكنهـا تعرضت الزمة
نــفــســيــة بــعــد  إن ايــقــظــهــا  صـراخ
ابــنــتـهــمــا لـتــجــده يـحــاول االعــتـداء
جـــنـــســـيـــا عـــلى صـــغـــيـــرتـــهم  ذات

 . السنت
أخريـات آثرن الـصـمت في مجـتمع ال
يصغِ آلالمهن إذ ال توجـد إحصائيات
لدى احملـاكم تبـ أعداد ضـحايـا هذه
الظاهـرة بسبب سـكوتهن وفي أجرأ
احلـاالت يـلـجـأن لـلـقـضـاء مـشـتـرطات
"الـــســـتـــر" االمــــر الـــذي يـــحـــول دون
ــة الــتي بــاتـت آفـة مــعــاجلــة اجلــر

تلتهم  اجملتمع.
¡U √Ë ÊuO UL «

مـخــتـصـون بـعـلم االجــتـمـاع وصـفـوا
مـرتـكبي هـذا الـنـوع من الـزنـا بـأنهم
ــســتــوى  نــفـــــــــسي و اجــتـمــاعي
منحط وانـهم ينظـرون ألنفسـهم نظرة
دونــــيـــة واغــــلـــــــبــــهم مـن مـــدمــــني

سكرات.  ا
ست بطء مالحـقـة اجلنـاة واالكتـفاء
بتأهيل الضحايا في زيارتي جلمعية
"نـسـاء بـغـداد" كـونهـا واحـدة من أهم
ـعـنـفـات في الـعـاصـمة مـراكـز رصـد ا
بــغـداد ألجــد عــدة حـاالت  رصــدهـا
; إذ تولت ومالحقة مـرتكبيـها قانـونياً
تـأهــيل الـضـحــايـا نـفـســيـاً وصـحـيـاً
تالفـيـا لالنـتحـار كـمـا هـو مـعـتاد في
اغلب حاالت زنا احملارم حيث يلجأن
الى حرق  انفـسهن هذا مـا بينـته لنا
ــكن ــركـز." احــدى الــبــاحــثــات في ا
تـمـييـز االنـتـحـار عن الحـتـراق الواقع
قضـاء و قدر من رائـحة الـنفط.. عادة
تمأل جـسد الضـحيـة وحروق الـنيران
ـصــابـة تــبـدأ من أعــلى الـرأس لــكن ا

بـحـادث غـيـر مـقـصـود عـادة مـاتـكـون
أو اجلوانب" ناطق اليدين إصابتها 
 هذا ما ذكـره د. محمـد جاسم.. رئيس
ـسـتـشفـى الكـرخ في قـسم احلـروق 
العطيفـية مضيفـا: "أغلب الضحايا ال
اال نادرا يفـصحن عن سـبب االنتـحار
فـقبل أسـابـيع أسـعفـنـا شـابة مـصـابة
بحـروق جـسيـمـة تصـرخ بهـسـتيـريا:
"أخي اغــتــصــبــني" ســجل احملــقــقـون
إفادتـهـا وتوفـيت بـعد ثالثـة أيام".في
عنفات مركز "الهـدى" لرصد النسـاء ا
بــالـغــزالـيــة حـضــرت جـلــسـة تــأهـيل
ؤسسة حاالت نفسي حيث سجلت ا
مـنـهـا شـابـة أرمـلـة يـعـاشـرهـا والـدها
ـدة سـنـتـ ويـهـددهـا بـرمي ولـديـها
الـى الـــشــــارع لـــو اعــــتـــرضـت حـــتى
أفصحت للـمركز متـلقية الـتوجيهات
بـتسـجـيل شكـوى ضـد والدهـا; فـهرب
بـــعــــد صـــدور أمــــر إلـــقــــاء الــــقـــبض
ضــده.تـــوجـــهت حملـــكـــمــة جـــنـــايــات
الـــرصـــافـــة أتـــابع أوراق مـــدان من

" بعد ثبوت سكنة "االم
ــة مـواقــعــة ابــنـته جــر
الــقــاصــر.. ذات الــســتــة
عـشـر عـامـا وفق أحـكـام
ــــــادة 2/1/393/ب/و ا
من قـــانــون الــعـــقــوبــات
عدلـة بالقرار  488 في ا
4/11/ 1978وحـــكــــمت
عـــلــيه بــاإلعـــدام شــنــقــاً
ــواقــعــته ـــوت;  حــتى ا
إبــنــتـه في شــهــر تــمــوز
 2014 مـرات عـدة; أدت
; الى حـــمــلــهـــا ســفــاحــاً
فـــأخــذهـــا الى طــبـــيــبــة
زرقـتـهــا بـإبـرة أدت الى
إسـقـاط اجلـنـ وقد دل
الـــشــــرطـــة عـــلى مـــكـــان
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قانونيون يـطالبون بتشـديد العقوبة
بـــرغم كــون الـــنص الـــعــقــابـي لــهــذه
ـة الـتي اوردتـهـا مـواد قـانـون اجلـر
عدل العقوبات رقم  111لسنة1997ا
م 369 ـــــــــــواد ( 393 )/2 ب   فـي ا
الحظ من فـــــقــــره 2 م 397 اال ان ا
الــقـانــون اعـتــبـرهـا جــرائم جــنـايـات
اسوه بـباقي اجلـنـايات ولم يـفرد لـها
فصل مختص واكـتفى ان أضاف مده
سنت أو اكـثر على الـعقوبة ونـعتبر
ـوضـوع ذلك مـعـاجله مــعـيـبـة لـهـذا ا
طـالب احملـامي قـيس حـمـزة بـتـشـديد
س كـيان نواة العـقوبة كـون اجلرم 

اجملتمع.
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نـتـائج تـفـاقم هـذه الـظـاهـرة سـتـؤدي
بال شـك إلى أن تــتــجه الـــفــتــاة بــعــد
تعـرضهـا لالغـتصـاب من قبل ذويـها
لـالنــتـــقـــام  مـــنــهـم بــاحلـط من قــدره
ـارســتـهـا وتــشـويه سـمــعـته عــبـر 

الرذيـلة واالجتاه لـسلك طـرق الدعارة
ن امــتــهــنــهــا تــعــرضن فــكــثــيــرات 
لالغــــتـــصــــاب والـــتــــحـــرش مـن قـــبل
كـحـال فــتـاة غـالــبـا مـا اراهـا ذويـهـن
تقف قرب االشارة الـضوئية في احدى
عروفة سألتها نصور ا شوارع حي ا
هـنـة? قالت: عن سـبب جلوئـهـا لهـذه ا
"انــا ال أجـيــد أي عـمل" فــهي لم تــكـمل
دراسـتهـا وتـابـعت: "إنـهزمـت من ظلم
زوج أمي وضربة و..." صمتت لتتابع:
"كـنـت في الـصف اخلــامس االبــتـدائي
ـنزل ح اعـتـدى علي وأمـي خارج ا
عــنـدمــا عـادت وأخــبـرتـهــا; ضـربــتـني
وســحــلـتــني; إضــطـررت لــلــهـروب من
جـــحـــيـــمـــهـم; ألجـــد جـــحـــيـــمـــا آخـــر
بانـتظاري مـذلة الـترفك اليت وإرضاء
رغـبــات الـرجـال.. لـعــد مـنـ أعـيش.."
أكـملت عـبـارتـهـا األخيـرة وهي تـنـظر
صوب عـجلـة فارهـة كانت بـانتـظارها
لــتـسـتـقــلـهـا ودعــتـني مـهــرولـة نـحـو
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{ بـــــرشـــــلـــــونـــــة - (أ ف ب) - قـــــالت
الــسـلـطـات اإلسـبـانــيـة لـوكـالـة فـرانس
بـرس امس إن مجـموعة من  39لـبنـانيًا
كــانـوا مـســافـرين بــ مـصـر وأمــيـركـا
الالتـــيــنـــيــة اســـتــغــلـــوا تــوقـــفــهم في
بــــرشــــلــــونــــة لــــطــــلـب الــــلــــجــــوء في
إســبـانـيـا.وقــال مـصـدر في مــقـر إقـلـيم
كــاتـالـونــيـا إن طــائـرة مـســتـأجـرة من
الـقاهـرة إلى بوغـوتا وكيـتو قـد توقفت
. وأضاف ـدينـة اإلسبـانيـة اإلثنـ في ا
أن مــــجـــمـــوعــــة الـــركـــاب "لـم تُـــواصل
(الـــرحــلــة) وطـــلــبت الــلـــجــوء".وأشــار
ـــصــدر نـــفــسه إلـى أن الــركــاب الـ39 ا
بـــدأوا إجـــراءات طـــلب الـــلـــجـــوء وهم
طار تُقدّم فيها موجودون في منطقة با
ـصـدر إن اخلــدمـات األسـاسـيــة.وقـال ا
نــزول هــؤالء الــركــاب من الــطـائــرة في
بـرشـلـونـة كـان أمـرا مـتـوقـعـا وإن هـذه
ـا حدث مـؤخرًا الـواقعـة ال عالقة لـها 
ا دي مايوركا.في اخلامس فـي مطار با
من تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبـر اوقــفت
ـا دي مـايـوركـا  16شـخـصـا شــرطـة بـا
فـروا من طـائـرة هـبـطت اضـطـراريا في
ـديــنـة وال تــزال تــبـحث عن 8 مــطــار ا
آخـــرين. وقــالت الـــشــرطــة وقــتــذاك إنّ
الـطــائـرة الـتي كـانت تـسـيّـر رحـلـة بـ
ــغـرب وتــركـيـا سُــمح لـهــا بـالــهـبـوط ا
ـا دي مـايــوركـا إثـر اضــطـراريـا في بــا
ورود بـالغ عن شـــعـــور أحـــد ركّـــابـــهــا

بإعياء.
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الـى ذلـك أعــــــــــلـن حــــــــــرس احلــــــــــدود
الــبـيالروســيـون مــسـاء اخلـمــيس نـقل
مـهـاجرين من مـخيم مـوقت كـان يقـطنه
نــحـو ألـفي شـخص في بـيالروس عـلى
احلـدود مع بولندا إلى مركز لوجستي
قـريب.وقال حـرس احلدود عـلى تـلغرام
"اعتبارا من  18تشرين الثاني/نوفمبر
وقت نُـقل جـميع الالجـئ من اخملـيم ا
عـلى احلـدود الـبـيالروسـيـة الـبـولـنـدية
بـالـقـرب من نـقطـة عـبـور بـروزكي على
أســاس طــوعي إلى مــركـز لــوجــسـتي"
آخـر.وقد نُشرت صور للمخيم الذي بدا
وقـت يؤوي ما مـهجـورا.وكان اخملـيم ا
يـــــصـل إلى  2000شـــــخص فـي األيــــام
األخـــيـــرة. و إنــشـــاؤه فـي مــنـــطـــقــة
حـرجية ليست بعيدة عن نقطة بروزكي

ـهاجرين احلـدودية حـيث واجه مئات ا
ـسيل يـاه والـغاز ا الـثالثـاء خراطـيم ا
لــلــدمـــوع الــذي اســتــخــدمــته الــقــوات
الــــبـــولــــنـــديــــة.وأكـــد حــــرس احلـــدود

البولنديون إخالء اخمليم.
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ويـــــأتـي اإلخالء بــــــعـــــد أســـــبـــــوع من
ـــتــزايـــدة بــ بــيالروس الـــتــوتــرات ا
واالحتـاد األوروبي.وأكـدت مـيـنسك أنه
خالل مــحـادثـات شـارك فــيـهـا الـرئـيس
ــسـتـشـارة ألــكـسـنـدر لــوكـاشـيــنـكـو وا
ـانـيـة أنـغيال مـيـركل قـالت األخـيرة األ
إنــــهـــا تـــريــــد احلـــصــــول من االحتـــاد
ــر األوروبـي عــلى مـــوافـــقــة لـــفـــتح "
إنـسـاني" إلجالء حـوالى  2000مـهـاجـر
ــانـيــا وهـو مـا نــفـته مـن اخملـيم إلى أ
ـــــهـــــاجـــــرين .وإلـى جـــــانـب ا بـــــرلـــــ
ـوجودين على احلـدود يوجد حوالى ا
 5000آخـــــرين فـي بــــيـالروس وفــــقًــــا
لـرئـاسـة الـبالد.وعـاد مـئـات الـعـراقـي
الـــذين لـم يــفـــلـــحــوا فـي الــدخـــول إلى
االحتـــــاد األوروبي من بـــــيالروس إلى
بـالدهم اخلـــمــــيس فـي حـــ اعــــتـــقل
اجلـيش البولندي عـشرات الذين عبروا
احلـدود الـبـيالروسـيـة في أزمـة يـحمّل
ـيـنــسك.وتـتـهم الــغـرب مـســؤولـيـتـهــا 
احلــــكــــومـــــات األوروبــــيــــة الــــرئــــيس
الــبــيالروسي ألــكــســنـدر لــوكــاشــنــكـو
ـهـاجـرين خـصـوصـا من بــجـذب آالف ا
أكـــراد الــعــراق إلى احلــدود ردا عــلى
فــرض عـقـوبـات عـلى نــظـامه بـعـد قـمع
ـــــعـــــارضـــــة الـــــعـــــام تـــــظـــــاهــــــرات ا
ــاضي.وتـرفض مـيـنـسـك وحـلـيـفـتـهـا ا
األبـرز مـوسـكـو االتـهـامـات وتـنـتـقـدان
االحتـــاد األوروبي لـــعـــدم اســـتـــقــبـــاله
ــــهـــاجــــرين الــــســـاعــــ إلى عــــبـــور ا
احلـدود.فـيـما  غـادرت قـافـلة مـهـاجرين
هي الــثـانـيــة في أقل من شـهــر مـديـنـة
تـــابـــاتـــشـــوال احلـــدوديـــة فـي جـــنــوب
ــكــســيك بــاجتــاه وسط الــبالد حــيث ا
ـهـاجــرون وثـائق تــخـولـهم ســيـطـلـب ا
الــــــــــــــــتـــــــــــــــنــــــــــــــــقـل داخــل األراضـي
ـكسيـكية.وتـضم اجملموعـة نحو ألفي ا
شـخص من أميـركا الـوسطى وال سـيما
هـــــايـــــتي وفـــــنـــــزويال وتـــــســـــعى إلى
االنـضمـام إلى قافلـة أخرى انـطلقت من
ــــديـــنـــة نــــفـــســــهـــا في  23تــــشـــرين ا

األول/اكـــتــوبـــر وبــاتـت اآلن في واليــة
فـــيــراكــروس في جـــنــوب الــبالد.وقــال
الـنـاشط لـويس غـارسـيا فـيـاغـران أحد
مـنظمي هذه القـافلة "الطريـقة الوحيدة
عهد لـوقف هذه القـافلة هـي ان يعمـد ا
الـوطني للهجرة باصدار وثائق تسمح
بـــــالـــــتـــــنـــــقـل عـــــلى كـــــامـل األراضي"
ـكسـيـكيـة.وتتـقدم الـقافـلة الـتي تضم ا
قـــاصـــرين أيـــضـــا عــلـى طــول طـــريق
ســاحــلي ســريع في واليــة تـشــيــابـاس
هاجرين من وعبرت حاجزا للتدقيق با
دون أي حــــادث يــــذكــــر.وأكــــد لــــويس
ـــهــــاجـــرون غــــارســـيــــا فــــيـــاغــــران "ا
مــتـحــمـســون ونـظن ان الــسـلــطـات لن
تـعـمـد إلى توقـيـفـنا".ووافق مـهـاجرون
فـي الـقــافــلــة األولى الــتي بــاتت تــضم
نـحو  800شـخص عـلى احلصـول على

وقـتة في وثـائق تـسمح لـهم بـاإلقامـة ا
ـكسـيك إال ان آخرين يـنوون مـواصلة ا

تحدة. طريقهم باجتاه الواليات ا
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ــهـــاجــرين مـــنــذ وصــول وزاد تـــدفق ا
الـرئـيس األميـركي جـو بايـدن إلى سدة
ـعـامـلـتـهم بـطـريـقـة الـرئـاسـة ووعـده 
أكــــــثــــــر إنــــــســــــانــــــيـــــة مـن ســــــلــــــفه
اجلــــمـــهـــوري.ورصــــدت الـــســــلـــطـــات
ـكـسـيـكـيـة أكـثـر من  190ألـف مـهـاجر ا
بــــــ كـــــانــــــون الـــــثــــــانـي/يـــــنــــــايـــــر
وأيـلول/سـبتـمبر  2021أي أكـثر بثالث
مـرات من عددهم خالل  .2020وقـد طرد
أكـــثــر نـــحــو  74300مـــنـــهم.وســـجــلت
ــتـحــدة دخـول  1,7مــلــيـون الــواليـات ا
شــخص بــطــريـقــة غــيـر قــانــونــيـة إلى
كـسيك بـ تشرين اراضـيهـا آت من ا

ركب جانحاً. وأوضح جهاز الطوار ا
أنّ أحـــدهـــمـــا كــان يـــعـــاني "من تـــدني
حـرارة اجلـسم ومن اجلـفاف" والـثاني

من "إصابة في اليد".
ـؤديــة إلى جـزر والــطـريـق الـبــحـريــة ا
الـكـناري مـحـفوفـة بـاخلطـر. وقـد قضى
نـــحـــو  900شـــخـص وهم يـــحـــاولـــون
الـوصول إلى شـواطئ األرخبـيل الواقع
عــلـى األطــلــسي مــنــذ مـــطــلع الــســنــة
نظمة الدولية للهجرة. بحسب أرقام ا

بـ كانون الـثاني /تشرين األول 2021
وصل  16827مــهـاجـراً بــحـراً إلى جـزر
الـــكــنــاري; أي أكــثـــر بــنــســبــة 44,3%
مـقـارنة بـالـفتـرة نـفسـها من  2020وفق
أرقـام وزارة الداخلـية. وتشكّل إسـبانيا
إحــدى بــوابــات الــدخــول الــرئــيــســيــة

للمهاجرين إلى أوروبا.

عطـيـوي شاب ثالثـيـني متـخم بـالـثراء لـكن افـسده الـدالل.. وطـائل األموال ,فـلم
يعـرف عن الشخصـية سوى اسـمها دون فعـلها. تزوج مـؤخرا من فتـاة حسناء
سـاحرة بـاهرة ,وألنه بال شخـصـية (شـخـصيـة نَـهي بالـهـندي) رضي ان يـكون
.. دون مـا لهُ. ورغم حتذيره من قبل اهله الهِ تابـعا سامعا ذلـيال لها. ورضيت 
وأصدقـائه باالقتـران بهـا ألسبـاب كثيـرة وفيـرة منهـا : انهـا ليـست بأم بيت وال
ـراس.. تـوجع الـراس. خـفـيـفة ـسـؤولـية ,سـلـيـطـة متـسـلـطـة. صـعـبة ا تـتـحمل ا
وليـست بلطيفة.. وال بأصالـة. ال تعرف احلالل من احلرام.. ويقال بأن اخالقها
ليست تمام ,وفي قـول ثانٍ انها عاهرة.. والعياذ بالله ,وفي قـول ثالث انها (بيها
ـا حذروه ـسوا فـيهـا ميـوال إرهابـية !. ولـطا مجـال).. واحلمـد لله !. بل وحـتى 
وأنـذروه دون جـدوى. واذا كــانـوا قـد عـمــلـوا عـلى حتــذيـره.. فـقــد عـمـدت عـلى
تـخـديـره... بـسحـرهـا وجـمـالـها وداللـهـا. كـانت حـقـا اسم عـلى مـسمى (دالل).
فـسـحـرهـا االخـاذ الـنـفـاذ قـد اعـمى وأصمّ وأبـكم صـاحـبـنـا تـمـامـا. فـتـزوجـهـا

راضيا مرضيا رغم كل ما قيل وحيل ,وما كان... وسيكون !!. 
  كانت دالل تـعامله باإلذالل.. وضرب النعال.. وتنعته (بالزمال) !!. وقد سامته
ـرار واإلحتـقار ,بال ادنى اهـتمـام او احتـرام. بيد ان سـوء العـذاب والعـقاب ,وا
ذلك كـله كـان احـلى واشـهى من الشـهـد لـديه فـيعـزي نـفـسه مـغنـيـا (الـلي يـريد
احللـو يصـبـر على مُـرّه !!). وحـ الحظ اجليـران مدى خـضـوعه وخنـوعه امام

زوجته اطلقوا عليهم لقب احلسناء واجلحش.  
  وعنـد سيطرة داعش اإلرهـابي على منـاطق واسعة شاسـعة من بلـدنا احلبيب
الـكئيب ,انتـهزتها فرصـة فكشرت عن انيابـها.. واثوابها !!. فـانضمت لهم حتى
شرفة على جهاد النكاح الـسِفاح !. وخرجت وزوجها يتبعهما غدت (امـيرة) وا
ـتـطـيـة جوادا, ـئـات من الـدواعش وعلـى غرار سـلـيـفـتـها هـنـد آكـلـة االكـباد  ا
مـرتديـة المة احلرب ,مـتمنـطقـة باحلقـد الدف ,لـترجتز بـهم ارجوزة حتـيي فيهم
الـهـمم و(احلِـمم !). وبـلـهـجة ايـحـائـيـة اغـرائـيـة اغـوائـيـة تـرغّب فـيهـم اإلقدام...

وترهّب فيهم اإلحجام صادحة رادحة :
ـشي مع الـدواعـش... فـويـانـة ال تُـقـارش... إن تـقـبـلوا ـ نـحن بـنـات طـارش... 
ـفارش... ونغرق في الـفواحش... او تدبـروا نُكافش... وما نُفـارش... ونفرش ا

مِش رِجا... ما مِش !!!. 
ـعــركـة بـالـتــهـلـيل والــتـكـبـيــر. وتالطـمت اخلـيــاالت احلـسـيـة   ضـجـت سـاحـة ا
احملمـومة في رؤوس الـدواعش الرواعش. اما عـطيـوي فاكـتفى بـابتسـامة بـلهاء

شاعرا بالفخر جتاه زوجته !.
  ومــا هي سـوى دقـائق مـعـدودات حـتـى جـاءهم الـرد احلـاسم احلـازم. انـقض
زق محقق. اما علـيهم جيشنا الباسل فأبادهم واهانهم ,وفـرقهم ومزقهم شر 
احلسـناء وجـحشـها فـقد حـاوال الفـرار اال انهم وقـعوا اسـرى بقـبضـة االبطال.

عركة الذي سأل عطيوي : وقدموهما لقائد ا
ـ كيف ترضى رجولتك ان تكون تابعا ذليال لهذه ?

  رد عطـيـوي وهو يـخـتلس نـظـرة أخيـرة من زوجـته اجلالـسة
بـقـربـه مـنـكـسـرة ذلـيـلـة عـلـيـلة ,مـطـرقـة الـرأس.. مـكـسورة

البأس :
ـ بصـراحة سـيدي من يـتزوج حسـناء إمـا علـيه ان يكون

امامها وحش... او جحش !
ـ ومبروك عليك الثانية بفضل حسناءك الغانية !!

≈öš¡∫ اخالء مخيم الجئ في بيالروسيا قرب احلدود البولندية

األول/اكـتـوبر  2020وأيـلـول/سـبـتـمـبر
ـــاضـي وهـــو عـــدد قـــيــــاسي. تـــوفي ا
مـهاجـران اخلميس خالل مـحاولتـهما
الـوصـول إلى جـزر الكـنـاري اإلسبـانـية
فـي مـركب يــقل أكــثـر من  30شــخــصـاً
بــحــسـب مــا أفــاد به مــراســلــو وكــالــة
ركب اجلانح "فـرانس برس". و جـرّ ا
إلى مـرفـأ أرغـيـنيـغـ في جـزيـرة غران
كــنــاريـا في هــذا األرخـبــيل اإلســبـاني

قرب ساحل شمال أفريقيا الغربي.
وأوضـح مراسلو وكـالة "فرانس برس"
أنـهم رأوا عمّال إنـقاذ يخرجـون جثت

ركب. من ا
وقـال جـهـاز اإلنـقـاذ في جـزر الـكـنـاري
ـهـاجرين عـوجلا في عـرض البـحر إنّ ا
"ألنـهـما كـانـا في وضع أخـطر من بـقـية
أفـراد اجملمـوعة" الـتي أنقـذت فيـما كان

 ‚«dF «  UÐU ²½≈

بغداد

qFA*« ÊËbKš

بغداد     

wLýUN « qNM

œËb(« vKŽ 5O «dF « 5¾łö « WM×

WO¼«Ë  «d¹d³ðË —«cŽ√ ÆÆWOÝË—ö³ «

بغداد

ÒuKŽ œULŽ

شكـلت مـحـنـة الالجئـون الـعـراقـيون عـلى احلـدود الـبالروسـية الـبـولـنديـة قـضـية
إنــسـانـيــة اثـارت جــدال" واسع الـنــطـاق عــلى الـصــعـيــد الـدولي واحملــلي حـيث
تنـخفض درجـات احلرارة وتـتوارد األنـباء حـول وجود وفـيات وأوضـاع إنسـانية
صعـبة يعـيشـها طـالبي الـهجـرة واللـجوء الى دول االحتـاد األوربي الذي سارع
بدوره لـدرء التـقـصيـر اإلنسـاني واألخالقي عـنه الى اتهـام الـرئيس الـبيالروسي
ـهاجـرين والالجئـ إلى اجلانب ألـكسـندر لـوكاشـينـكو بـتنـسيق وصـول موجة ا
الشرقي من حدود االحتاد وذلك ردا على العقوبات األوروبية التي فرضت على

عارضة. بالده بعد ما وُصف "بالقمع الوحشي" الذي مارسه بحق ا
اال أن الــقـضـيـة اتـخـذت ابـعـادا" أخـرى عـلى الـصـعـيـد الـرسـمي الـعـراقي فـقـد
ـؤسـسات ذات الـعالقـة في احلـكـومة االحتـاديـة في بـغداد اجـتـهـدت الدوائـر وا
وحـكـومـة إقـلـيـم كـردسـتـان الـعـراق في اطالق الـتـبـريـرات والـتـفـسـيـرات الـغـيـر
ـأساة اإلنـسانـية في وقت منـطقـية في الـدوافع واألسبـاب التي تـقف وراء هذه ا
حاول بعض السياسي استثمارها ألغراض واهداف التسقيط السياسي ...! 
فـاحلـكـومـة الـعـراقـيـة ألـقت بـالالئـمـة عـلى عـصـابـات االجتـار بـالـبـشـر ومـافـيـات
الـنصب واالحـتيـال التي اغـرت هؤالء الـسذج لـلمـخاطـرة بأطـفالـهم ونسـائهم في
هـذه الــظـروف اجلـويــة الـصـعـبــة والـقت بــهم في مـجـاهـل الـغـابـات الــبالروسـيـة
الشاسـعة? ونسيت احلكومة العراقية أن حتـاسب األجهزة األمنية واالستخبارية
في وزارة الـداخـلـية وبـقـيـة األجـهـزة األمـنيـة الـتي تـزدهـر وتـتـرعـرع في الـعراق
لــكــشف والـقــاء الــقـبـض عـلى عــصــابــات االجتـار بــالــبـشــر ومــافـيــات الــنـصب
ـغلـوب علـى أمرهم لـقمـة سائـغة لـتلك واطـن ا واالحـتيـال والتـي تركت هـؤالء ا
العصـابات اسـتنادا" الى مـقولـة ال أعرف مدى صـحتـها بأن (الـقانـون ال يحمي

!..( غفل ا
وسـرعــان مـا حـذت حـكــومـة إقـلـيم كـردســتـان حـذوّ احلـكــومـة االحتـاديـة وألـقت
ـهاجـرين العالـق في الـشريط احلـدودي البيالروسي بالالئـمة على الـالجئ وا
البولـندي لتبـريء أجهزتهـا األمنيـة النشطـة من تقصـيرها في القـاء القبض على
عـصـابــات االجتـار بـالـبـشــر ومـافـيـات الـنــصب واالحـتـيـال ! مـضــيـفـة أن إقـلـيم
كردستـان افضل من ناحية اخلدمات والفساد ومأساة احلياة والبطالة واجلوع
من بقيـة احملافظات العراقية في الوسط واجلنوب! دون أن تـقدم تفسيرا" للنسبة
العالـية التي يـشكلـها مواطـني اإلقلـيم من القومـية الكـردية ضمن الـعالقـ هناك

من طالبي اللجوء والهجرة?
أسـاة فرصة لـلنيل من احلـكومة الـعراقية أما السـياسيـ فقد وجـدوا في هذه ا
ـشغولـة بنتـائج العمـلية االنـتخابـية وتداعـيات محـاولة اغتـيال رئيـسها وطـالبوا ا
احلــكـومــة بـتــحـمل مــسـؤولــيـاتــهـا والـتــحـرك الــعـاجـل إلنـهـاء مــأسـاة الـالجـئـ
هـاجرين العـراقي الـعالقـ في الشريط احلـدودي وإعادة كرامـتهم قبل أن وا

يلتهمهم اجلوع والبرد القارس وإرجاعهم إلى أرض العراق..
وفي ضوء كل تلـك احلجج والتبـريرات الغـير منطـقية سارعـت احلكومة الـعراقية
لـتضـحي بـالقـنصل الـبيـالروسي في بغـداد فأوقـفت رخصـة عـمله الـدبلـوماسي
باشر ب العراق وروسيا البيضاء". القنـصلي وأوقفت كذلك رحالت الطيران ا
دون أن يــتم الــقـاء الــقــبض عـلـى عـصــابـات االجتــار بــالـبــشـر
ـاذا ومـافـيـات الـنـصب واالحـتـيـال! فـبـقـيـنـا نـتـسـاءل تـرى 
تـخـاطـر الـعـوائل الـعـراقـيــة بـأطـفـالـهم ونـسـائـهم في هـذه
الظـروف اجلوية الـصعبـة وتلقي بـهم في مجاهل الـغابات

البالروسية الشاسعة?
{ باحث في الشؤون األمنية واالستراتيجية
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{ نــــــيـــــويـــــورك (أ ف ب) - أعــــــلـــــنت
مـختـبرات فايـزر اخلميس أن احلـكومة
األمــيـركــيـة طــلـبت  10مالي عالج من
ضـاد لكوفيد- 19بـقيمة 5,29 عـقارها ا
مــلـيـارات دوالر شــرط أن يـلـقى الـدواء
الــــضـــوء األخــــضــــر من الــــســـلــــطـــات
الــصــحــيــة.وتــقــدمت اجملــمــوعـة الــتي
تـسوق لـقاحـا مضادا لـفيـروس كورونا
ــانــيـة بــالــتــعــاون مع بــايــونــتــيـك األ
اضي إلى الوكالة األميركية األسـبوع ا
لألغــذيـة والــعـقــاقـيـر بــطـلب تــرخـيص
ـرتــقب جـدا ألنه عــاجل لــهـذا الــعالج ا
ســهل االسـتـخــدام في األيـام األولى من
ظـهـور األعـراض في حـال اإلصـابـة.هذا
ــضــاد لــلــفــيــروســات الــذي الــعـالج ا
ســـــيُـــــطــــــرح في الـــــســـــوق حتـت اسم
"باكسلوفيد" أثبت فعالية بنسبة 89%
خلـفـض حـاالت االسـتـشـفـاء والـوفـيـات
أثـناء التجارب السريـرية عندما يؤخذ
فـي األيـام الــثالثــة األولى بــعــد ظــهـور
األعــراض.وأجــرت الــشـركــة الــتــجـارب
عـلى أشـخاص مـعرّضـ بدرجـة عالـية
لإلصــابــة بـشــكل خــطــيـر من كــوفــيـد-
.19ومـضـادات الـفـيـروسـات هـذه تـعمل
عـن طريق احلد من قدرة الفيروس على
رض.وتتضمن الـتكاثر ومن ثم إبطاء ا
طلبية واشنطن تسليم  10مالي عالج
هـذا الـعـام وفي .2022وقـالـت فايـرز في
بـيـان إن "السـعر الـذي دفعـته احلكـومة
األمــيـــركــيــة يــعــكس احلـــجم الــكــبــيــر
لـلــعالجـات الـتي  شـراؤهـا" مـشـيـرةً
إلـى أنــهـــا أجـــرت مـــحــادثـــات مع دول
أخــرى.طـوّر مـخـتـبــر "مـيـرك" األمـيـركي
أيـضاً عالجًا مضادًا لـلفيروسات اسمه

"مولنوبيرافير". 
وكــانت بــريــطـانــيــا أول دولــة تـرخّص
اســــــتــــــخــــــدامـه مــــــطــــــلـع تــــــشــــــرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر.ويُـفـتـرض أن جتـتمع
جلـنة تابـعة للـوكالة األمـيركيـة لألغذية

والــــــعــــــقــــــاقــــــيــــــر في  30تــــــشــــــرين
الـثاني/نوفمبر التخاذ قرار بشأن طلب
تـــرخـــيص عـالج مـــيــرك فـي الـــواليــات
ــتـحـدة. وسـبق أن اشـتـرت واشـنـطن ا
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فـيما  أعـلنت شركة األدويـة البريـطانية
الـعــمالقـة أسـتـرازيـنـيـكـا اخلـمـيس عن
جتـارب سريـرية مـتقدمـة وناجـحة على
ـضـادة ضد عـقـار قـائم عـلى األجسـام ا
ــعــرضـ ــرضـى ا كـــوفــيــد- 19لــدى ا
خملــاطـر عـالـيــة.وبـذلك يـحــذو اخملـتـبـر
اإلنـكـلـيزي-الـسـويـدي حذو اخملـتـبرين
األمـيـركيـ ميـرك وفايـزر اللـذين أعلـنا
عـلى التـوالي في تـشرين األول/أكـتوبر
وأوائل تـشـرين الـثاني/نـوفـمـبر أنـهـما
يـــطـــوران أدويـــة تـــتــيـح الـــوقــايـــة من
األشـكــال احلـادة لإلصـابـة بـالـفـيـروس

يـــتـــوجب تـــنــاولـــهـــا مع ظـــهــور أولى
األعـراض.وقـالت شـركـة أسـتـرازيـنـيـكـا
ــتـابــعـة الـتي في بــيـان اخلــمـيس إن ا
اســتـمـرت ســتـة أشــهـر لـتــجـربـة أولى
تـمثلت في حـقن جرعة من  300ملغ من
عــقـار "إيه زي دي  "7442قــد "أظــهـرت
انــخــفــاضـا بــنــســبـة  %83فـي خــطـر"
تـــطــويـــر شـــكل من أشـــكــال اإلصـــابــة
بـكـوفـيـد.وأضـافت "لم يـتم تـسـجيل أي
ـرض وال أي وفـاة" شــكل خـطــيـر مـن ا
مـرتــبـطـة بـكـوفـيــد أثـنـاء االخـتـبـار.في
بـداية الـدراسة كـان أكثر من  %75من
ـشـاركـ يعـانـون أمـراضا مُـصـاحِـبة ا
تُـعرّضهم خلطر اإلصابـة بحالة شديدة
مـن كــــوفــــيـــــد في حـــــال إصــــابـــــتــــهم
بــالــفـيــروس.وأظــهـرت جتــربــة ثـانــيـة
"انــخــفــاضـا بــنــســبـة  %88فـي خــطـر
اإلصـابة بحـالة حادة من كـوفيد- 19أو

ـعـاجلة في خـطـر الـوفـاة عنـدمـا تـتم ا
غــــــضـــــون ثالثــــــة أيـــــام مـن ظـــــهـــــور
األعــراض".وقــال هــيــو مـونــتــغــومـري
أسـتاذ الـطب في "يونـيفـيرسـتي كولدج
سـؤول الـرئيـسي عن لـندن" وأحـد ا
هـــذه الـــتـــجـــربـــة إن مــزج اثـــنـــ من
فعـول الطويل ضـادة ذات ا األجـسام ا
ـعــرضـ هــو مـصــدر أمل لــلـمــرضى ا

للخطر.
W Uš WOzUÐË Włu

كـما استبـعد وزير الصحـة السويسري
آالن بــيـــرســيه احــتـــمــال فــرض قــيــود
ــواجــهــة جـــديــدة في الــوقت احلـــالي 
ـــوجــة الـــوبــائـــيــة اخلـــامــســـة الــتي ا
تـــشـــهــدهـــا الـــبالد رغم ارتـــفـــاع عــدد
اإلصــابـات الـيـومــيـة بـأربــعـة أضـعـاف
خـالل شــــــهـــــــر لــــــتـــــــصـل إلى أعـــــــلى
مــســـتــويــاتــهــا في الــعــام .2021وقــال

بـــيــــرســـيه خـالل مـــؤتـــمــــر صـــحـــافي
اخلــمـيس "نــحن نـواجه بــشـكل واضح
ـوجة اخلامسة". وأضاف أن مستقبل ا
الـوبــاء "يـعـتـمـد عـلى سـلـوك اجلـمـيع"
آمـــلًــا "ضـــبط الـــتـــفــشي بـــالـــتــدابـــيــر
احلـالـيـة".ويأتي كالم بـيـرسـيه في ح
يـسـتـعدّ الـسـويـسـريّون لـلـتـصويت في
 28تـشرين الثاني/نوفمبر بشأن قانون
كـوفـيـد- 19الــذي يـعـطي مـجـالًـا أوسع
لــلــسـلــطــات حملــاربـة الــوبــاء.وأشـارت
اســتـــطالعــات الــرأي إلى أن الــقــانــون
يــحــظى بــتــأيــيــد واسـع إلّـا أن اآلالف
يتظاهرون كل أسبوع للتنديد بالتلقيح
والـبـطـاقـة الـصـحـيـة اإللـزامـيـة رغم أن
هـذه األخـيرة سـمحت بـإعادة فـتح جزء
كـبـيـر من الـشـركـات واحملالت وحتـريك
الــعــجـلــة االقـتــصــاديـة.في  18تــشـرين
الـثانـي/نوفـمبـر كان قـد تلـقّح بالـكامل
 %65فـقط من سكان سويسرا.وتخشى
الــســلــطــات من أن يــتــســبـب االرتــفـاع
احلـاد فـي عـدد اإلصـابـات بـكـوفـيد-19
سـتشـفيات مع حـلول فصل بـاكتـظاظ ا
الــشــتــاء عــلـمًــا أن حــاال االســتــشــفـاء
ــرضى كــوفــيـد- 19ارتــفــعت بــنــســبـة
ـنــصـرم فـيــمـا ارتـفع  %25األســبـوع ا
عـدد الوفيات بـنسبة  %80مـع تسجيل
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ــــان ــــســـــؤولـــــون األ الـى ذلك  قـــــرر ا
اخلـميس فـرض قيود صـارمة عـلى غير
ـلـقــحـ ومـهـدوا الـطـريق لـلـتـطـعـيم ا
اإلجـبـاري للـعـاملـ في مـجال الـرعـاية
الـصحيـة من أجل وقف انتشـار جائحة
ـستشارة كـوفيد- 19فـي البالد.وقالت ا
ـنـتـهـيـة واليـتـهـا أنـغـيال مـيـركـل بـعد ا
اجــتـمــاع أزمـة مـع رؤسـاء احلــكـومـات
اإلقـلـيـمـيـ "نـحـتـاج سـريـعـا إلى وقف
االرتـفاع الهائل" في اإلصابات اجلديدة
وخـفض نـسـبـة إشـغـال أسـرّة الـعـنـايـة

ــركـزة.وعُـقـد االجـتــمـاع في وقت قـفـز ا
عـدد اإلصابات اجلديدة إلى  65371في
غـضـون  24سـاعـة وفق بـيـانات مـعـهد
روبـرت كوخ للرصـد الصحي وهو رقم
لم تــشـهــد له الـبـالد مـثــيال مـنــذ بـدايـة
ــوجــة اجلـــائــحـــة.ووصــفت مـــيــركـل ا
الــرابــعــة الــتي تــضــرب الــبالد بــأنــهـا
"درامـاتيـكيـة للـغايـة". ويأتي ذلك وسط
ــانــيـا حــيث فــراغ في الــســلــطــة في أ
تـسـيّر حـكومـة مـيركل أعـمـال احلكـومة
بــيــنـمــا جتــري مــفـاوضــات بــ ثالثـة
أحــزاب لــتــشــكــيل حــكــومــة في بــدايـة

كانون األول/ديسمبر.
ــســؤولـون أن يــحـدّوا بــشـكل ويــريـد ا
جــذري من احلـيـاة االجــتـمـاعـيــة لـغـيـر
. والتدابير التي تستهدف غير ـلقح ا
ـفــعــول أصالً في ــلــقــحــ ســاريــة ا ا
ـتـضررة لـكـنـها سـوف تـمـتد ـنـاطق ا ا
مـن اآلن وصــــاعـــــدا لــــتـــــشــــمـل كــــامل
الـــبالد.مـن نــاحـــيـــة أخـــرى ســـتــبـــقى
ـــدارس مـــفــتـــوحـــة لـــكنّ الـــتالمـــيــذ ا
سـيـخضـعون الخـتـبارات مـنتـظـمة.كـما
ـسـؤولـون عـودة الـسـكـان بـشـكل قـرر ا
مـكـثف إلى الـعمل عـن بُعـد حـيثـمـا كان
ــكـنًـا وااللــتـزام بـإبــراز تـصـريح ذلك 
صـــحي في وســائل الـــنــقل وفي مــكــان

العمل.
وفـي مـــؤشــــر إلـى الـــوضـع الـــصــــحي
ــســؤولــون الــطـــار في الــبالد قــرر ا
إلــزامــيــة الــتــطــعــيم ضــد كــوفــيــد-19
ـسـنـ ـسـتـشـفـيـات ودور ا ـوظـفي ا

وهـو أمـر رفضـته حـكـومة مـيـركل حتى
وقـت قــــريب. لــــكـنّ اجلــــدول الــــزمــــني
لـــتــطــبـــيق هــذا اإلجــراء ال يـــزال غــيــر
ـان عـلى ـسـؤولــون األ واضـح.وشـدد ا
أن "الـتـطعـيم يُـمثّل (..) سـبـيل اخلروج
مـن الـــوبـــاء" حـــاضّـــ جـــمـــيع من لم
يـــتــخــذوا قــرارهـم بــعــد عـــلى إظــهــار

"التضامن" والقيام بهذه اخلطوة. اذج من لقاح فايزر  ∫ÕUI
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إصــــــــابــــــــة الــــــــهــــــــدف بـ"ضــــــــربــــــــة
مـــبــاشــرة".ويــعـــود أول إطالق رســمي
لـــلــصـــاروخ تــســيـــركــون إلى تـــشــرين
األول 2020واعــتــبـر الــرئــيس الـروسي
ير بوت حينها أن هذه التجربة فالد
الـنـاجـحـة هي "حـدث عـظـيـم" بـالـنـسـبة
إلـى "روسيا بأسرها". ومنذ ذلك احل

أجـريـت جتارب مـن فـرقـاطـة "األدمـيرال
غــورشــكـوف".ووسط أجــواء يـســودهـا

الـتوتر مع الغـرب أعلنت روسيا خالل
ـاضـية تـطـويرهـا عددا من الـسـنوات ا
األســلــحــة وصــفـهــا بــوتــ بــأنــهـا "ال
تـقـهـر".ويـنـدرج تـسـيـركـون ضـمن هـذه
ـكـن أن يـصـل مـداه إلى االســلــحــة و
ــقــرر جتــهــيـز ألف كــيــلــومــتــر ومن ا
الـسـفن احلربـيـة والغـواصـات التـابـعة
لــلـبـحـريــة الـروسـيـة بــهـذا الـصـاروخ.
وتــتــبـاهـى روسـيــا بــتـطــويــر عـدد من

األسـلحة "التي ال تقهـر" بينها صاروخ
كــيـنــجـال الــفــوق الـصــوتي اخملـصص
لـسالح اجلـو وصاروخ "بـورفيـستـنيك"
ـحرك نـووي.في كانون زود  اجملـنّح ا
األول 2019وضـع اجلـيش الــروسي في
اخلـــــدمــــة لــــلـــــمــــرة األولـى صــــواريخ
"أفـانـغـارد" الـفـوق الـصـوتـيـة والـقـادرة

على تغيير االجتاه واالرتفاع.
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فـــيـــمـــا أعــربـت فــرنـــســـا عن أســـفـــهــا
اخلــــمـــيـس لـــنــــشـــر روســــيــــا رســـائل
دبـــلـــومـــاســـيـــة بـــ بــاريـس وبـــرلــ
ومـوسـكـو بـشـأن الـنـزاع األوكـراني في
حـ يـتـصاعـد الـتـوتر مـرة أخـرى على
ـتــحـدثــة بـاسم هــذه اجلـبــهـة.وقــالت ا
اخلـارجيـة الفـرنسيـة آن كلـير لـوجاندر
"نـعتـبـر هذه اخلـطوة مـخالـفة لـلقـواعد
واألعـراف الدبلوماسـية".تتبادل باريس
ومـوسكو االتـهامات لـعدم عقـد اجتماع
لـوزيري خارجيتهما وكذلك لنظيريهما
ـاني واألوكراني (مـا يسمى بـصيغة األ
"نــورمـانــدي") الـذي كــان مـقـررا في 11
تــشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبــر في مـحـاولـة
لـــلــــمـــضي قـــدمًـــا فـي تـــســـويـــة نـــزاع
ـانـيـا ـتـحـدثـة أن "أ دونـبــاس.وأكـدت ا
ـواصـلـة وفـرنـسـا تـعـمالن مـنـذ أشـهـر 
ـفــاوضـات وتـنـفـيـذ أجـنـدة مـلـمـوسـة ا
لـــلـــسالم". وشـــددت عـــلـى أن "روســـيــا
ـــــشـــــاركـــــة في مـــــثـل هــــذا رفـــــضـت ا
االجــتــمــاع".وأوضح وزيــر اخلــارجــيـة

الــــروسـي ســـيــــرغـي الفــــروف مــــســـاء
ـــراسالت اخلـــمـــيس أنـه نـــشــر هـــذه ا
ـاضي إلظـهــار حـسن نـيـته.األسـبـوع ا
قــــال إنه لم يـــصــــدر أي رد عن بـــرلـــ
وبـاريس على "مقترحاته" بشأن تسوية
الــنـزاع وبـالـتــالي ال يـرى أي سـبب في
مـثل هذه الـظروف لـتنـظيم اجـتماع في
 11مـن اجلــاري في بـــاريس.وبـــحــسب
ـراسالت اقـتـرح الفـروف في 29 هـذه ا
ـسـودة بيـان خـتـامي لـهذا تـشـرين األو
االجـتمـاع مشيـرًا إلى عدم إحـراز تقدم
فـي تسوية "النـزاع الداخلي األوكراني"
ودعــا إلى "حــوار مـبــاشــر" بـ كــيـيف
ـنـاطق االنـفـصـاليـة.وأبـلـغه نـظـيراه وا
اني الـفـرنـسي جـان إيف لـودريـان واأل
هــــايـــــكــــو مــــاس فـي رد مــــشــــتــــرك بـ
ـفهوم "الـنزاع الداخلي" "مـعارضتـهما" 
وحــول دور "الـوسـيط" الـذي تـطـالب به
روســــيـــا إلى جــــانب مــــنـــظــــمـــة األمن

. والتعاون في أوروبا ب اجلانب
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ـــيــر و اتّـــهم الـــرئــيس الـــروسي فالد
بــوتــ الـغــرب اخلـمــيس بـ"تــصـعــيـد"
الـنـزاع مع كـيـيف عبـر إجـراء مـناورات
فـي الــبــحــر األســـود وإرســال قــاذفــات
لـلــتـحـلـيق قـرب احلـدود الـروسـيـة في
وقت تــتـهم واشـنــطن مـوسـكــو بـحـشـد
قـواتـهـا قـرب احلـدود األوكـرانـيـة.وقـال
بــــوتــــ فـي خــــطــــاب إن "شــــركــــاءنـــا
الـغربيـ يصعّـدون الوضع عبـر تزويد

كـيـيف بـأسـلحـة حـديـثة فـتـاكـة وإجراء
مناورات عسكرية استفزازية في البحر
األسـود" مـشيـرا إلى أن قاذفـات غربـية
حــلّــقت "عـلى بــعـد  20 كــيــلـومــتـرا عن
حـدودنا وهي حتمل كما نـعلم أسلحة
خـطيـرة جدًا".واتّهم الـغرب بالـنظر إلى
حتـذيرات موسكو من تخطّي "اخلطوط
احلـمـر" بـ"طـريـقـة سـطـحـيـة".وتابع "إنّ
هـواجـسـنـا وحتـذيراتـنـا في مـا يـتـعلّق
بـتـوسـيع حـلف شـمـال األطـلـسي شـرقًا
ّ جتــــاهـــلـــهــــا كـــلّــــيًـــا".وتــــأتي هـــذه
الـــتـــصــريـــحـــات في ســيـــاق تـــوتــرات
مــتـصــاعـدة بـ مــوسـكــو والـغـرب.في
األيـام األخيـرة ندد كلّ من حـلف شمال
األطــلـسي وواشـنـطن وبـاريس وبـرلـ
بتعزيز الوجود العسكري الروسي عند
احلـدود الشـرقيـة ألوكرانـيا حـيث يدور
نــزاع مـســلح مع انــفـصــالـيــ مـوالـ
لـروسيـا منـذ العام  .2014ويـخيّـم توتر
ـنـطــقـة مـنـذ ضم روسـيـا شــديـد عـلى ا
شـبه جزيـرة القرم األوكـرانيـة في العام
نــفـسه.وقـامـت روسـيـا في ربــيع الـعـام
 2021بــعــمــلــيــات عــســكــريــة واســعــة
الـنطاق قـرب اوكرانيا مـا أثار مخاوف
من اجــتـيـاح.وأعـلـنـت كـيـيف اخلـمـيس
أنـهـا تسـعى للـحـصول عـلى مسـاعدات
عـسكرية إضافية من حلـفائها الغربي
بـعدما أعربوا عن قلـقهم حيال حترّكات
الــــقــــوات الــــروســـيــــة عــــنــــد احلـــدود

األوكرانية.
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{ مــوسـكـو (أ ف ب) - أعــلـنت روسـيـا
اخلــــمــــيـس أن فــــرقــــاطــــة "األمــــيــــرال
غــورشـكـوف" قــامت بـإطالق اخــتـبـاري
لــصـاروخ "تـسـيـركــون" الـفـرط صـوتي
وهــو سالح من نـوع جــديـد يـثــيـر قـلق
الـــغــــرب وتـــعـــتـــبــــر مـــوســـكـــو أنه "ال
يُـقـهـر".وقال اجلـيش الـروسي في بـيان
إنـه أطـــلق الـــصـــاروخ بـــاجتـــاه هـــدف
بـحـري في مـيـاه البـحـر األبـيض وتمت
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كعـادتي وانا ادخل احد مراكز التسوق الكبيرة (مول) في بغدادنا العجيبة واذا
بفتـات جميـلت انيـقت يهرولن مـسرعات جتاهي وفي ثـواني معدودة تصورت
اني اصـبـحت مـشهـورا كـشهـرة الـقـيصـر كـاظم السـاهـر من خالل مـقاالتي في
صـحـيـفـة الزمـان الـغـراء لـكن هـذا لم يـدم طـويال حـيث قـامت هـاتـ اجلـمـيـلـت
ــرشـحـ والـذي كـان وزيـرا وعـضـوا بـاعـطـائي بـوسـتــر دعـائي صـغـيـر الحـد ا
سـابـقـا في مجـلـسي الـنواب والـوزراء وخـجال او مـجامـلـة جلـمالـهن اخـذت هذا
البـوستـر الدعائي وتالشت فـرحتي بـان شهرتي مـجرد حـلم ( ال اكثر وال اقل )
ا افـعله في هـذا البوسـتر فـانا اريد ان اجـري جولـتي وانا خالي وبدأت افـكر 
برد مركزيا وال اخفيكم سرا قررت ان القيه في ول اجلميل وا اليدين في هذا ا
ـا سـأفعـله بـهـذا البـوسـتر هـمالت وانـا خـائف بـان ورائي من يراقـبـني  سـلـة ا
همالت ومـهما كانـت النتائج الدعـائي فجمـعت قواي وقررت ان الـقيه في سلـة ا
ـا اثار اسـتغرابي ان الـسيد فانا بـلغت االربـع والعـمر يـسير نـحو الـهاوية و
رشح هـو محسـوب على االحـزاب االسالمية ولـكن كيف يـتم استـئجار فـتات ا

ان الـعراقي 2021 بدون حـجاب لـيقـومن له بالـدعايـة لـيفـوز في انتـخابـات البـر
وفي داخل نـفـسي اني عـاقـبـته الن هـاتـ الـفتـاتـ لـو وجـدن عـمال في الـقـطاع
رشح ا عملـن هكذا عمل وانهن لـو سألتهن عن مـوضوع ا العـام او اخلاص 
ـوضـوع جمـلة وتـفـصيال وبـعد اظـهار واالنـتخـابـات سأجـدهن غيـر مـقتـنعـات با
ال على رشح في االنتخابـات وانه لو انفق هذا ا نتـائج االنتخابات خسـر هذا ا
الـفـقــراء من الـشــعب الــعـراقي لــكـان له خــيـرا في الــدنـيــا واالخـرة وان خـذالن
الشـعب طيلة هذه السـنوات جعلت غالـبية الشغب الـعراقي اغلبية
صامتة وامتنعو عن التصويت في االنتخابات كونهم انهم
يـعــتـقـدون انه ال جــدوى من الـتـصـويـت واالنـتـخـاب كـون
الـــوجــوه نــفـس الــوجــوه وهــنـــا اســأل بــشـــكل عــام هل
اصبـحت االنـتخـابـات بشـكل عـام نـقمـة عـليـنـا من حيث

نعلم او ال نعلم .
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احـد الـبـرامـج الـتـاريـخـيـة من
ــرحـوم ـوصل ( ا تـلــفـزيــون ا
واثق الـغضنـفري ) حـيث كلفه
االخـــيــر بـــكــتـــابــة حـــلـــقــة عن
الـبـراخــ وهي عـمــلـيــة الـنـقل
ـها بـاجلمـال (الـبـعـران ) لتـقـد
ـوصل دنـحـكي) في بـرنـامج (عـا
الذي كان يحظى بشعبية واسعة
في ســـنـــوات مـــا قـــبل ســـيـــطــرة
ـدينـة فكانت تـنظـيم داعش على ا
ـشجع ـثابـة  احلـافـز القـوي وا
(كـما يـصفـها الـنـجمـاوي ) لتـقد
حلقة كاملة عن راس اجلادة فكانت
مـن اعـــــداده وعـــــلى اثـــــر ذلـك بــــدا
ؤرخ ازهر العبيدي بزيارته وطلب ا

مـــــــنه تـــــــقــــــد
ـسـاعـدة في كـتــابـة مـوسـوعـة الـعـوائل ا
ـــوصــــلــــيـــة عـن ســـكــــان راس اجلـــادة ا
وعـوائـلـهم والـقـابـهم وعـشـائـرهم بـيـنـما

ؤرخ ازهر العبيدي عن تعاونه. اعلن ا
÷dF  W —UA

  من خالل تـنقـيح وتصحـيح كتاب راس
اجلـادة وبالـفعل خـرج الكـتاب إلى الـنور
ـقام وشـارك في معـرض الكـتاب الـثالث ا
ــوصل ونـفـذ من ـعـلــمـ بـا في نـقـابــة ا
االسـواق بـسـرعــة تـفـوق كـتب لــبـاحـثـ
ـوصل وكـتـاب مـعـروفـ عـلى مـسـتوى ا
والـعـراق حيث نـفذت (1000) نـسـخة من
االسـواق بفترة الشـهرين وهذا يدلل على
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خالل الـبــاحــثـ والــكـتــاب  مــتـامال
ــتــابــعـة بــان  يــتم تــشــكــيل جلــنــة 
ـــوضــــوع واالجــــتـــمــــاع بــــهـــوالء ا
الــبـــاحــثــ ودعــمـــهم الكــمــال هــذا
ـــديـــنـــة ـــشـــروع الـــعــــمالق عن ا ا
ـة لـلـمـوصل قـبل ان تـنـتـهي الـقـد
هـذه االزقـة والـبنـايـات وحتـويـلـها
الى احــيــاء حــديــثــة كــمــا يــرتــاي
النجماوي  ضمن افكاره الداعمة
ـــديـــنـــة  ــــروث ا لالهــــتـــمـــام 
لــتــشـكــيل وتــاســيس  جـمــعــيـة
ن كـتب خـاصـة بــالـبـاحــثـ و
ـــة وجـــمع ـــديـــنـــة الـــقـــد عن ا
نـــتــاجـــاتــهم والـــتي تـــصل الى حــدود
ة وحتو دينة القد 15كـتاب عن احياء ا
يـلها الى مجـلد واحد حتت عـنوان احياء
ـة على وصل الـقد ومـناطق ومـحالـيل ا
ان تـتبنى وزارة الثقافة العراقية مشروع
دعم الـكتـاب من خالل طبـعه في احد دور
النـشر الـعربـية وبـطبـاعة انـيقـة وجمـيلة
ـوصل عـازيـا تـزايـد االهــتـمـام  بـتـراث ا
ـة والـذي بدا بـالـتـزايد ومـناطـقـهـا القـد
ـاضـية  في غـضون الـسـنـوات القـلـيـلة ا
الن مـعظـم النـاس كـانـو ا يعـتـمـدون على
الــقــصـص الــســمـــعــيــة في الـــتــعــلــوالت
ـــقـــاهي. امـــا في االونـــة ـــضـــايـف وا وا
ناطق االخـيرة  فقد  الكتـابة عن تلك ا
 مــصــحـوبــة بــالـصــور والــوثـائـق كـذلك
ـؤلـفـات بـتـسـلـيط  اسـهـمت  مـثل تـلك ا
الـضـوء  عــلى مـواقف وطـنــيـة  ابـرزهـا
ــــنــــاطق فـي الـــدفــــاع عن اهــــالي تــــلك ا
ـوصل وقـدمـوا في سـبـيل ذلك  شـهداء ا
حـيث تستدعي مثل تلك التضحيات التي
ـديـنـة  قـدمت اهـتـمـام شـريـحـة شـبـاب ا
علومة الصحيحة كونـهم يبحثون عن  ا
ـوثقة عن تـاريخ عوائلـهممـشيرا  الى وا
ــواضــيع  الــتـي  الــتــطـرق ان اكــثــر ا
الـيـهـا عـبـر مــؤلـفـاته  جـاء ت عن طـريق
ــيــدانـيــة والـلــقــاء بـالــعـوائل الــدراسـة ا
وكـــبـــار الــــسن من الـــرجــــال والـــنـــســـاء
واالعـتماد عـلى الوقـائق العـثمـانيـة لهذه
الـــعــوائل كـــذلك االعـــتــمـــاد عــلـى بــعض
ـصـادر رغم نـدرتـهـا لـكـون الـكـتـابـة عن ا
ـوصلي قـليل تـاريخ الفـلـكلـور والتـراث ا

ويعد بعدد االصابع.

نـطقـة اخلانات وتـكثـر في ا الـرضواني 
الـــتي تـــســـتـــخـــدم في أيـــواء اخلـــيـــول
واالغــــــنـــــام واجلــــــمـــــال اضــــــافـــــة إلى
استـخدامها من قبل التـجار كمبيت فيها

مع جتاراتهم وحيواناتهم .
واليــكــتــفي  الــنــجــمــاوي في مــسـيــرته
التـاليـفيـة بابـراز محطـات منـطقـة النبي
شـيت  فـحــسب بل ايـضـا قــام بـتـوثـيق
ــوصـلـيـة  ــنـاطق ا عـدد من احملالت وا
عـبر كـتب بعـضـها  صـدر ككـتاب  رأس
اجلـادة في القرن الـعشـرين اما الكـتاب
الـلذان يـنـتـظـران نـصـيـبـهـمـا من الـطبع
فــهــمــا  كال من كــتــاب ب مـحــلــة خـزرج
والـــســــاعـــة  و  كـــتــــاب عن عــــشـــيـــرة
سـلـسل   اضـافـة العـداده  الـنـجـمـاويـ

تلفزيوني  بعنوان كهوة  رشودي.
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 وديـوان شـعــر  حتت عـنـوان (قـوارب )
ومن خالل تلك احملطات  يبرز  الباحث
قـصيد النجماوي عن بداياته في مسيرة
الـكتابة فيقول  بانها حتولت من مرحلة
الـهواية إلـى التمـكنـية عام 2003 م بـعد
إن اسـتــهـوته فــكـرة تـوثــيق احلي الـذي
ولـد وترعـرع فيـه مسـتذكـرا ايـام الصـبا
ومالعب الـطــفـولـة فــشـمـر عـن سـاعـديه
ـسـكـا قـلـمه ودفـتـر مالحـظـاته واخـذ
يـبـحث وينـقب في الـكـثـيـر من الـدفـاتر
ـة للـوصول إلى االصـول لتدوين الـقد
وصل دفون فـي تاريخ مديـنة ا الـفن ا
وبـالذات االحيـاء الشعـبية مـنها واخذ
يــلـتــقي بـالــرجـال والــنـسـاء مـن كـبـار
ـــثــقـــفــ الـــسن واعــمـــدة الـــقــوم وا
ــــــصــــــادر ـــــــورخــــــ وقـــــــراءة ا وا
ـكـتـوبـة لـلـبـحث عن االلـكـتـرونـيـة وا
طلـوبة وكانت بدايته ـادة االدبية ا ا
لـلـكـتــابـة من مـنــطـقـته راس اجلـادة
لـكـونـه احـد رجـاالتـهــا وعـلى درايـة
بـكل شــاردة وواردة وتـوثـيــقـهـا من
خالل الـــــتــــعـــــلــــوالت والـــــزيــــارات

وتــــســــجــــيل االحــــداث الـــتــــاريــــخــــيـــة
ـنـطـقـة من بـدايـة والـبـطـوالت لـعـوائـل ا
ـن عـاصـروا احلـدث الـقـرن الــعـشـرين 
ن نـقلها مـثل (ضربة راس اجلادة ) او
ســـــمـــــاعي مـن ابـــــائـــــهـم او اجـــــدادهم
وانـغـمس الــبـاحث بــالـعـمق الــتـاريـخي
ناطق التي درسها والـعشائري لسكـان ا
مــيـدانـيـا ومـهــنـهم واعـمـالــهم الـيـومـيـة
ومـنــاسـبــاتـهم من افــراحـهم واحــزانـهم
ومـقـاهي فراغـهم مـثل ( قـهـوة رشودي )
والــتي يـصـفـهـا بـكــونـهـا مـنـتـدى فـكـري
ومــلـتـقى لـلــمـثـقـفــ واعـمـدة الـقـوم من
ـنـاطق اجملـاورة كـمـا ـنـطـقـة وا اهـالي ا
زاد من اصـراره بـالـكـتـابـة اتـصـال مـقدم
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   تبقى اجلـماهير الـعربيـة  في كل األرض العربـية وخارجـها تطمح ألن
يكـون لهـا وطن يشـبه كل أوطان الـعـالم االخرى الـتي تعـيش فيـها شـعوب
آمـنــة مــطـمــئـة تــنـعـم بـالــسالم واألمـان واخلــدمــات والـســعـادة والــسـرور

والطموح الدائم لألحسن .
ُـر فــاألًمًـر عــلى مـدى اكـثــر من قـرن من   وألن جـمـاهــيـر الــعـرب ذاقت ا
الـزمـان ولـشـدة طـمــوحـهـا لـلـخالص واالسـتــقـرار  والـوصـول الى أبـسط
حقـوقـها االنـسـانيـة ذلك الن الـوصول إلى مـسـتوى مـا تتـمـتع به جـماهـير
ـسـتحـيالت بـسـبب سـياسـات حـكـامهم العـالم صـار حـلـما أبـعـد من كل ا
وتقلباتهم الـتي دمرت احلرث والنسل في بـالد العرب وبدال من أن يسعى
حـكـام الــعـرب ومـعــارضـيـهم الى حتــقـيق ولـو جــزء بـسـيط مـن طـمـوحـات
شعوبهم صار الكل حكاماً ومعارضات يستخدمون اجلمهور العربي متى
ماشاءوا كسالح يُنْـزِلونه للشارع ليـضغط به بعضهـم على بعضهم اآلخر
عـارضة تـدعُ اجلمـهور لـلنـزول الى الشـارع ليـواجهوا فعـندما تـتضـايق ا
ـا يقتل اإلبن أبيه أو أمه كونة من ابـناء تلك اجلمـاهير فر قوة احلكومـة ا
واألخ أخــيه او أخـــته واألب إبـــنه او أبــنـــته في اجلـــانب االخـــر وقــد تــدعُ
عارضة  احلكومات أنـصارها لـلنزول إلى الـشارع في مواجـهة أنصـار ا
ــا قــد يــؤدي الى أن ــا  تــصل األمــور الى اإلقــتــتــال واإلشــتــبــاك  ور
ـنطـقة الـواحدة  يتـواجه أبنـاء الـعائـلة الـواحـدة أو العـشيـرة الواحـدة أو ا
فيـحصل مـاال يحـمد عـقباه وفـي كل هذه األحـوال والظـروف ال جند أحداً
ـعارضـ أو أبـنائـهم أو أقـاربهم أو سـؤولـ سواءً من احلـكـام أو ا من ا
ا حتى أصدقائـهم  قد نزل للشـارع ليهتف لهـذا أو ذاك ويقاتل دفاعا ر
ـعـارضة بل هم جـالـسون عن  هؤالء أو أولـئك من مـسؤولـي احلكم أ٠و ا
ـرفهة عـلى أكمل وجه هـذا إنْ لم يكـونوا يـسرحون في بروجهـم العاجـية ا
رحـون خـارج البـالد أصالً تاركـ جـماهـيـرهم لـيكـونـوا وقوداً لـنـيران و
ـناصب وإمتـيازاتـها وخـير دليل اختالفاتـهم  وتقـاتلـهم على الـكراسي وا
عـلى كل هــذا مـايـجــري االن في الـسـودان ولــيـبـيــا وتـونس وبـقــيـة اقـطـار

مايسمى بالربيع العربي األَسود. 
عارضة ساعة واالة وا فإلى متى تبقى اجلماهير العربـية سالح تتقاذفه ا

تشاء وتهمله متى ما تريد ?
وفي نهايـة كل جولة سـيكون الـفائز في مـوقع االنتقـام فيحـارب معارضيه
ا اخلاسرين بـينـما يَفِـر مسـؤولوا اجلهـة اخلاسرة الـى مناطق آمـنة أو ر
خارج بلـدانهم ليـعيشـوا ويتـمتعـوا  بأمان وإسـتقرار تـارك جمـاهيرهم 
ـنتصـر بال رحمة وغـالبا مـا يكون وقودا وضحـية تتـقاذفهم قـوة اجلانب ا
ـتـلك الـقوة والـسـلـطـة وبامـكـانه تـطويع الغـالب هـو الـطـرف احلاكم كـونه 
ـا يكـون عقابه القـوان كيـف ما يشـاء لتـخدم مـصلـحته ومـوقفه ولـهذا ر
ـعـارضــة وهـذا نـادرا مـا صـارم جـدا  وأمــا إن حـصل وتـغــلـبت جـبــهـة ا
يحصل في مجتمعاتنا فإن مسؤوليـها اللذين سيتولون احلكم سينشغلون

في تـصــفـيــة خـصــومـهم وتــرتـيب امــورهم وملء جـيــوبـهم
ــنـــاصب ولـــتــذهب وتــولـــيــة أقـــاربــهـم الــوظـــائف وا
اجلــمـــاهــيـــر الــتي أوصـــلــتـــهم الى هـــذه األمــاكن
واالمـتــيـازات الى مــا كــانت عـلــيه عــسى ان تـأتي
جهة أخرى تدفع بها الى مـواجهة جديدة تعارض
من اوصـلـتــهم هي الى الـســلـطـة والـنــفـوذ وهـكـذا
فـرغة في دورانـها ويبـقى اخلاسر تستـمر احللـقة ا

األوحد هو اجلمهور.
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وصل كـتبـات مـدينـة ا ـتـابع   يـلمس ا
اهـتمـاما مـتـزايدا بـالكـتب الـتي تتـحدث
ة  ـديـنة الـقـد عن مـحالت ومـناطق  ا
وكـــانه حـــنـــ جـــارف اطـــلـــقه عـــدد من
ـعـنـي بـارخـنة  مـؤرخ والـبـاحـث ا
ناطق ناطق  ليحيطوا مثل تلك ا تـلك ا
قاالتهم واستذكاراتهم حولها  فبرزت
ــكــتــبــات اســمــاء من بـــ رفــوف تــلك ا
ــة بــدت راســخـة بــالــذاكـرة حملالت قـد
لـيـاتي مــثل هـوالء الـكــتـاب والـبــاحـثـ
ســـاردين من خـالل اصـــداراتـــهم كل مـــا
ـــــنـــــاطق مـن احــــداث احــــاط بـــــتـــــلك ا
وحـكايات  وكانهم بـذلك يبادلون الوفاء
ـديـنة الجـيال سـابـقـة عمـلت عـلى بـناء ا
لبـنة لبـنة  واسهـموا بتـرسيخ تـاريخها
وتــراثـــهــا وتـــقــالــيـــدهــا الـــتي اضــحت
اســـوارا  التـــعـــرف االخــتـــراق من قـــبل

الغرباء والغزاة ..
ــؤرخــ يــبــرز اسم  ومن بــ هــوالء ا
الـبـاحث والـكــاتب قـصـيــد الـنـجـمـاوي 
الــذي حتـفـل مــسـيــرته مـع االصـدارات 
بـثالثـة اصـدارات مـهــمـة اعـتـنت  بـتـلك
ـة وحــظـيت ـوصــلـيــة الـقــد ــنـاطـق ا ا
جتـربته الغنية مع  تـوثيق محطات تلك
ـتـابـعة ـة  بـاالهـتمـام وا االحـياء الـقـد
ناطق خـصوصا في اوساط اهالي تلك ا
وكـانـهم مـن خالل الـكـتب الــتي تـتـحـدث
عن مـــنــاطـــقــهم  يـــســهـــمــون  بـــابــراز
ـوصـلـيـة تـاريـخـهم الـعـريق ووقـفـتـهم ا
االصـلية  كديدن اجدادهم ومن سبقوهم
في اجـيال مـتعـاقبـة ويقـول النـجماوي 
عن مـحـلة  الـنـبي شـيت بعـد ان كـان قد
اصدر كتابه االول عنها في وقت سابق 
ة  وصل القد بـان التجول في  ازقـة ا

يجعلنا.
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ـــاضي نـــســـتــنـــشق عـــطـــر وعـــبق من ا
وجتــول في خـــاطــرك ذكــريـــات من أيــام
الـــصــــبــــا ورفــــاق احملـــلــــة واجلــــيـــران
بـــحالوتـــهـــا ومـــرارتــــهـــا ويـــســـتـــرسل
الـنجـمـاوي حيـنمـا يـقول عن مـهـمته في
ــنــاطق  حــيـث يــصــفــهـا ارحــنــة تــلك ا
بـكونـهـا دين في أعـنـاقـنا لـنـجـسد أدوار
الـناس الذين سبقونـا بعقود من السن
ورحـلوا إلى حياة االخـرى لننقل قصص
حـياتهم لنعيش بـها احلاضر ونعبر إلى
ـستـقـبل لـنـجعل مـن جتاربـهم نـبـراسا ا
يـضـيء درب اجلـيل الـقـادم  ,تــلك الـقـيم
واألفـكارالتي حـملهـا أجدادنا الـذين بنو
حـضارة وثـقافـة وأرسـو عادات وتـقالـيد
رائـعة لـتسـتـمر احلـياة عـلى هـذا البـناء

تينة . القد ذات االسس القوية وا

امـا عن مــهـمـته فـي ارخـنـة مــحـطـات من
محلة النبي شيت فيقول النجماوي  بان
هــذه احملـــلــة مـن االحــيـــاء الــســـكــانـــيــة
ـدينة ـة  التي بـنيت خـارج سور ا الـقد
ة في نهاية القرن الثامن عشر على القد
قابر شـكل بيوتات مـتفرقة عـلى أطراف ا
ـنـطـقـة وأدخـلت ا ـنـطـقـة  الـتي كـانت بـا
وصل ضمن التخطيط العمراني لبلدية ا
وفـي عـــام 1930م نــــتـــيــــجــــة الـــتــــوسع
ـدينة  الحـظنا الـعمراني وزيـادة سكان ا
(والـــكالم لـــلـــنــجـــمـــاوي )عــدم أخـــتالف
وجـودة في االحياء الـعادات والتـقالـيد ا
ـة مـثل محـلـة باب الـبيـض ومحـلة الـقد
بـاب اجلديد ومحلة رأس اجلادة وغيرها
ـة ـديـنـة الـقـد من االحـيـاء داخل سـور ا
ــنـاطق كــون الــســكـان زحــفــوا من تــلك ا
ـشـار الـيـهـا سابـقـا وكالهـمـا من مـنـبع ا

واحد .
ــنــطــقـة بــهــذا االسم امــا عن تــســمــيــة ا
ــنــطــقـة فــيــقــول  الــنــجــمــاوي  بــان  ا
 سـمـيت هذا االسـم لوجـود جـامع الـنبي
شـيت أو ( شـيث ) بـالــثـاء ومـعـنى كـلـمـة
شــيث هي ( هـــبــة الــلـه ) وهــو من ذريــة
ابـونا أدم عـلـيه السالم حـيث عـند والدته
كـان سـيـدنـا ادم قـد جتـاوز عـمره ( 250©
عـاما لـيعوضـه الله سبـحانه وتـعالى عن
مقتل أبنه راعي الغنم (هابيل ) وقد خلق
الـــــله جـال جاللـه ادم من أد االرض من
عـذبـهـا ومـلـحـهـا من صـلـصـال كـالـفـخـار
ومـن ثم ســـمي ادم عـــاش ســـيـــدنـــا ادم (
رسل إلى البشر 930) عـاما وهو أول ا
وقـد ولد لـه شيت ومـنه ولـد البـشـر عاش

النبي شيت
(912) عـاما واجنب أنـوش  وابن انوش

اسمه قينان
أوالد قـينان مهالئيل وابن مهالئيل اسمه

اليارد
أوالد الـيـارد  –أنـوخ وهـو الـنـبي ادريس
وقـــد ســمـي ادريس لــكـــثــرة دراســـته في
الـذات االلــهــيـة وتــوفي وعــمـره ( ( 365
عـاما وأعـقب ولـد أسـمه متـوشـلخ والذي

لك بدوره اعقب ابنه 
ـــلـك- نـــوح وهـــو أول نـــبي بـــعـــد أوالد 
أدريس وكـان جنـارا عـاش (  ( 950عـامـا
اء وهـو الـذي بنـى الفـلك وبـقى فـيـهـا بـا
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يـوما حـتى اسـتقـرت الـسفـينـة عـلى جبل

اجلودي .
كـمـا يقـف  البـاحث قـصـيـد الـنـجـماوي 
ـنـطقـة فـيـقول  عن مـحـطات من تـاريخ ا
بـان منطقة الـنبي شيت قبل عام (1900)
عــبـارة عــدة مــقـابــر تـكــثـر حــول اجلـامع
ة ومـقبرة الـعناز ومـقبرة ومـقبرة تـلة ر

واضيع رصـانة ا
وكــفـاءة الــكــاتب رغـم جتـربــته
األولى في الـنشر  كذلك استمر
في الكتابة عن االحياء الشعبية
وصل ( دراسة ميدانية ـدينة ا
) عن مــنـاطـق خـزرج والــســاعـة
ومـنطقـة النبي شـيت وكتاب عن
انـــســـاب وبـــيــــوتـــات عـــشـــيـــرة
وصل الـبوجنمة احلمدانية في ا
وكـــذلـك قـــام بـــكـــتــــابـــة عـــدد من
الــقــصـائــد الــشــعـريــة وله الــبـوم

شعري حتت عنوان ( قوارب) ..
كـمــا يـحــرص عــلى نـشــر مــقـاالته
ـــواقع وكــــتـــابــــاته فـي عـــدد مـن ا
والصحف  ومنها في جريدة طيبة
ـــــديــــنــــة الـــــورقــــيــــة وجـــــريــــدة ا
ـنار الـدولية االقـتصـادية وجـريدة ا
االلـكتـرونـية .. فـيـمـا يعـد ان هـنالك
ن قدموا وصـليـ  ؤرخـ ا عـدد من ا
عـصـارة جــهـدهم لــلـحـفــاظ عـلى مـوروث
ـديـنــة وتـراثـهــا الـزاخـر حــيث يـتـوقف ا
ؤرخ  سعيد الديوجي و عن  اسـماء  كا
مـعن ال زكـريـا والــبـروفـيـســور الـدكـتـور
احـمد قاسم جمـعةواللواء ازهـر العبيدي
ـؤرخ عماد الربيعي والكاتب رعد على وا
ن مــــصـــطــــفى الــــطــــائي والـــكــــثــــيـــر 
يـعتـذر عن ذكـر اسمـائـهم  فيـمـا يلـتفت
ـــــيــــة ــــؤســـــســـــات االكــــاد لـــــتــــوجـه ا
ـــوصل الســــيـــمـــا بـــقــــيـــام. جـــامــــعـــة ا
ــوصل وبــالـــتــحـــديــد مـــركــز دراســـات ا
لاللـتفات للجـهد التوثـيقي الذي يبرز من

` U  5  r U

أربيل

jI  5HI LK UN «b √Ë UN UD  oO u Ë ö;« qO

»U JK  w Ëb « n M « ÷dF  WDA √ ŸÒuM
تـقو سنوي وبإشـراف إحتاد الناشرين
عارض في بغداد لـتنظيم مواعيد إقامة ا
واحملــافـــظــات بــشــكل ال تـــتــضــارب فــيه
ـواعيد فـي بغداد واحملـافظـات بشكل ال ا
ـؤلـفـ ـواعــيـد- تـكـر ا تـتـقـارب فـيه ا
ــتـمــيـزين وتــنـظــيم إحــتـفــاالت خـاصـة ا

لتوقيع إصداراتهم اجلديدة).
ـعـرفـة  اجـراء لـقـاء مع ادبــاء الـنـجف 
انـطباعـاتهم عن اول مـعرضاً لـلكـتاباً في
مـدينة النـجف االشرف فكان لـنا لقاء مع
الـقاص والروائي "فالح العيساوي"عضو
االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق
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عـرض الـدولي - أنـا سـعـيـد جـداً بـهـذا ا
اجلـمـيل والـرائع فـمـنـذ سـنـوات طـويـلـة
ـعرض دولي سنـوي للـكتاب وأنـا أحلم 
يــقــام في مــحــافــظــة الــنـجـف األشـرف...
ــديـنـة الـعــراقـيـة الـتي لــهـا مع الـكـتـاب ا
رحـلة طويلة منـذ أكثر من ألف سنة هذه
ـدينة العلم ديـنة العلـمية التي عرفت  ا
والــعــلـمــاء والـشــعـراء وطـالب الـعــلم مـا
زالت مـــســتــمـــرة بــالـــتــألــيـف والــقــراءة
والـطباعة والنشر... واليوم النجف تنظم
مـعرض دولي لـلكتـاب وتسـتضـيف مئات
من دور الـنشر العربيـة والعراقية أتمنى
عرض من صـميم قـلبي ان يـستـمر هـذا ا

بشكل دوري سنوي.
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- ال ريب أن أي مـعـرض يـقـام عـلى أرض
الـنـجـف األشـرف سـيـحــقق جنـاحـاً وذلك
ألسـبـاب عـدة وأهـمــهـا هـو حب اجملـتـمع
الـنـجـفي لـلــكـتـاب والـقـراءة والـتـزود من
الثقافة والفنون واآلداب والعلوم العامة.
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هـنالك نـواقص بسـيطـة... منـها ان مـكان
ـعرض يـقع قـرب مطـار النـجف األشرف ا
ـكـان ال يــوجـد فـيه خط الـدولي.. وهــذا ا
مـرور لـسـيـارات الـنـقل (األجـرة الـعـامة)
لك ن ال  ـعـرض  وكل من يـود زيـارة ا
واســـطـــة نــقـل خـــاصـــة فــإنـه يـــضـــطــر
السـتـئـجـار سـيـارة تـكـسي خـاصـة وهـذا
يـكلـف العـوائل الـنـجفـيـة ومن يـود زيارة
ـعرض أكـثـر من مـرة بكـلـفـة الكـثـير من ا
ـصاريف. لـذا ما أتـمنـاه حقا فـي القادم ا
أمــا إخـتــيـار مــكـان يـقـع عـلى مــقـربـة من
خــطــوط الــنــقـل الــعــامــة أو تــخــصــيص
وحدة سـيارات نقل عامة من الـكراجات ا

وإلى معرض الكتاب.
األمـر الثاني... توفـير مياه الـشرب بشكل
ـكن وخـاصـة ان الـنجف مـجـاني وهـذا 
األشـرف تـوفّـر مــيـاه الـشــرب مـجـانـا في
ــنــاسـبــات الــديــنـيــة وفي إمــكـان إدارة ا
عرض مخاطبة العتبات الدينية لغرض ا
تـوفـيـر مـيـاه الـشرب مـن خالل مـعـامـلـها

اخلاصة.
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تـميز معرض الكتاب في النجف بالتنوع
في الــنــشـاطــات والــفـعــالــيـات  فــهــنـاك
شـركات ومؤسسات وجدت لها مكانا في
ــعـرض وتـسـتــقـطب الـزائـرين اجـنـحـة ا
فــتــجــد عــنــاوين بــعض االجــنــحــة مــثل
(شــركــة الـشــرق األوسط لــلـبــرمـجــيـات-
ــســتــقــبل لــلــنــشـر والــوســائل شــركــة ا
الـتعـليـمـية- شـركة كـ لالطـفال- شـركة
نـظم لـلــحـلـول الـتــقـنـيـة  –فـريـق اكـيـتـو
الــتــطـوعي- كــتــوبـيــا- مــركـز الــبــحـوث
ـــعــــرفي- مـــركــــز كـــوكب والـــتــــواصل ا
االذكـياء لـلـوسـائل التـعـلـيمـيـة وااللـعاب
الــفــكــريــة- مــؤســسـة ابـن أبي حــمــهـور
األحـــســــانـي ألحـــيــــاء الــــتــــراث- الـــدار
الـعراقيـة لألزيـاء- الفـنون الـتشـكيـلية  )
امــا مــا لـفـت انـظــارنــا واجـريــنــا مــعـهم
احلــوار فـــهـم (مــكـــتـــبـــة ابـــو ســـعـــيــدة
الـوثائـقـيـة الـعـامة-  دار الـبـراق لـثـقـافة
االطـفـال- دار اخلـدمـة الـروحـيـة  لـلـنـشر
ـسيحية) - دار اخملطـوطات النفيسة- (ا
دار الــشــؤون الـثــقــافــيــة) كـمــا اجــريــنـا
لـقاءات مع رئـيس احتاد الـناشـرين (عبد
الـوهاب الـراضي) والـلـجنـة الـتـنظـيـمـية
لـلــمــعــرض (أحــمـد الــزكي) صــاحب دار
الــعــارف لـلــمــطــبـوعــات في لــبــنـان ومع
الــروائـي والــقــاص (حــمــيــد احلــريــزي)
وهـوبة اصغـر قاصة وحـفيدته الـطفلـة ا
ــعـرض (فــاطــمـة الــزهــراء لـيث) ومع بـا
الـروائـي (فالح الــعــيــسـاوي) ولــقــاء مع
نـائب رئـيس احتـاد الــنـاشـرين (الـنـاشـر
ثـــائــر الــعــصــامـي) والــكــاتب واالعالمي
ـكــتـبـة (عــلي عـبــاس الـتـمــيـمي) مــديـر ا
جلـامعـة الـكـوفة الـسـابق  وكـان لي حفل
تـوقـيع كـتابي الـنـقـد (قـراءات في الـسرد
جـمـوعة الـعراقـي). وخرج االسـتـطالع 
ـقـتـرحـات الـتي من شـأنـهـا تـطـوير من ا
ـعـارض الــدولـيـة لــلـكـتــاب في الـنـجف ا
نذكر منها ( وضع تطبيق الكتروني على
الــهــواتف احملــمــولــة- تــخــفـيـض اجـور
حـجز األرضيات وانعكـاسها على اسعار
بـــيع الـــكـــتب- االبـــتـــعـــاد عن الـــنــدوات
اجلـامـدة الـتي ال تـســتـقـطب اجلـمـهـور-
تـنـظـيم مـسـابـقـات ثـقـافـيـة وتـخـصـيص
جـائزة مـاليـة للـفـائزين- اسـتقـدام جنوم
ن حـصـلوا يـة وعـربيـة و عـراقـية   عـا
عـلى جوائز في مجاالت مخـتلفة للحديث
عن جتـاربـهم وفي مـجال اخـتـصـاصهم-
تـوفـيـر وسـائل نـقـل حـديـثـة لـنـقل روافـد
دن الى امـاكن اقامة ـعارضمن مـراكز ا ا
ـــعــارض- الـــتــوسـع واالهــتـــمــام تـــلك ا
كـتـبات الـرقـميـة والـتي تأتي بـأجنـحـة ا
بصور الكترونية- يعزى ضعف االنشطة
ـقـامـة عـلى هـامش الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة ا
الي - وضع ـعارض ألفتـقارها لـلدعم ا ا
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ـعـرض جـاء من - ان الـتـنـوع فـي كـتب ا
خالل تـنوع دور النشر التي تواجدت في
ـعـرض ووفـرت لـلـزوار كل مـا يـتـمـنـوه ا

وكل في مجاله. 
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عـرض الـتي عـقدت - تـنوعـت جلـسـات ا
ـعـرض والـتي سـتــعـقـد في بــقـيـة أيــام ا
بـشـكل جــيـد وجـمـيـل لـكن نـتــمـنى عـلى
عرض في القادمة التعاون بشكل إدارة ا
أكـبــر من احتــاد أدبـاء الــنــجف األشـرف
وفتح اجملال إلقامة جلسات أدبية منوعة
ــلك أنـــديــة ألن احتـــاد أدبــاء الـــنــجـف 
مـتـخـصـصـة فـي أدب الـسـرد الـقـصـصي
والـــروائـي وأدب الـــطـــفل وأدب الـــنـــقـــد

ونادي الشعر.
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- تـقدم فيما سبق مـوضوع إختيار مكان
ــعــرض وضـرورة ان يــكــون فـي مــكـان ا
سـتـراتـيــجي وعـلى مـقــربـة من اجملـتـمع
الـنجفـي حتى ال يواجه الـزائر صـعوبات

عرض. في زيارة ا
األمـــر األهم الـــذي أود طــرحـه هــنـــا هــو
ـعـرض.. حـيث ان احلـديث عن تــوقـيت ا
ـعـرض بـدأ فــعـالـيـاتـه في نـفس الـيـوم ا
الـذي بدأت فيـه فعالـيات مـعرض الـكتاب

الدولي في البصرة.
وهــذا يــعــتـبــر خــطــأً فــادحــاً يـجـب عـدم
تـكـراره اذ أنه أحـدث شـرخـاً كـبـيـراً لـدى
عقول ان تستطيع دور الـنشر فمن غير ا
شاركة في معرض دولي دور الـنشر ا
هـتـم لـلكـتـاب في وقت واحـد.. ثم ان ا
ـؤلــفــ والــكــتـاب بــشــأن الــكـتــاب مـن ا
واألدبـاء قـد انقـسـمـوا في إخـتـيـار زيارة
ـعـرض.اما الـقـاص والـروائي والـكاتب ا
"حـميـد احلريـزي" فقـد كانت اجـاباته عن

االسئلة بالشكل التالي:-
…bzU « w  WOM b « V J «

عرض مـقبولـة وحتتاج - نـسبة جنـاح ا
ــعــرض الى مــزيــد من االدارة ومــكــان ا
ـديـنـة ومن الـصـعـوبـة بـعـيـد عن مـركـز ا
الـوصول أليه  وكـلفـة النقل سـتكون 10
االف ديـــنــــار ذهـــابــــا وايــــابـــا اقــــتـــرح
تـــخــصـــيص خـــطـــوط نـــقل خـــاصــة من
ـعرض مـجـسرات ثـورة الـعـشـرين الى ا
ي  والـطـابع اجلـلـسـات طـابـعـهـا اكـاد
الـسـائـد هـو الـكـتب الـديـنـيـة امـا الـكـتب
ــدنـيـة اســعـارهــا مـرتـفــعـة كــمـا يـجب ا
عارض وجـود تنسيق في توقيت اقامة ا
فــهــنـاك تــضــارب بــ مـعــرض الــكــتـاب
بـالنـجف ومعـرض الـكتـاب في البـصرة !
كــمــا سـوف يــعــقــد يــومي  28و10 \29

مهرجان القصة القصيرة في النجف.
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- امـا حفـيدة الـروائي (حمـيد احلـريزي)

الطفلة " فاطمة الزهراء ليث" فهي ايقونة
ـعرض جذبت انـتباه كل وسائل االعالم ا
ـعرض فـقد صدرت وهي اصـغر قـاصة با
لهـا مـجمـوعة قـصـصيـة قصـيـرة بعـنوان
(بـراعم اخليال) وهي جتيد الغناء باللغة
االجنـــلــيـــزيـــة وعـــمـــرهـــا ست ســـنــوات
مـوهوبة نادرة  " كتبت هذه القصص عن
لــسـان الـطــفـلــة فـاطـمــة الـزهــراء وتـمـلك
مـوهبة في نسج اخليال وكتابة القصص
وكـذلك القـدرة على حـفظ االيات الـقرانـية
ـبــاركـة وحــفظ اســمـاء الــله احلــسـنى ا
وحـفظ الـعـديـد من الـكـلـمـات االنـكـلـيـزيـة
ألكـثر من اربـعمـائة كـلمـة ولديـها الـقدرة
عـلى الـقــراءة والـكـتـابــة وعـلى احلـسـاب
وحل االلـغـاز وااللعـاب الـفـكريـة.  نـشر
قـصة الغزالة الذهبـية في مجلة ماشا في
تـموز لـهـذا الـعام الـعـدد السـادس عـشر
الـصـادرة عن احتـاد الـكـتـاب واالدباء في
مــيـســان. وحـازت الــطـفــلـة فــاطـمــة عـلى
اهـتـمــام وتـكـر خـاص من ادارة روضـة
زهـرة لـتـفـوقــهـا دراسـيـا ونــشـاطـا عـلى
زمالئـهـا الـتـالمـيـذ. وهي جتـيب عـلى اي
سـؤال من دون تردد وبكل ثـقة  سألـناها
ـاذا تكـتـبـ القـصـة ومـا هو الـفـرق ب
الـقصة والـرواية قـالت (القصـة القـصيرة
اشـعر بـإنـها مالئـمـة لعـمـري اما الـرواية

فهي كبيرة جدا وتخص الكبار).
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- نـائب رئيس احتـاد الـناشـرين (النـاشر
ــعــرض ثـــائــر الــعــصــامـي) حتــدث عن ا

قائال:
ـعـرض الـنـجف - تـعـتـبـر الـدورة األولى 
الـدولي للـكتاب جتـربة فـريدة من نـوعها
لـكون النجف األشرف هي مـحافظة العلم
والـعـلـمـاء واحلـوزات الـديـنـيـة وكـيف ال
وهي مـديـنـة اإلمـام عـلي كـرم اللـه وجهه
وتـعتبر دورة استثنائية من كل اجلوانب
ـــعـــارض هـــذا الـــصــرح  وعـــلـى أرض ا
اجلـمـيل من نـاحـيـة الـتـصـمـيم والـبـناء 
وكـان حملافظ النجف األشرف السيد لؤي
الـيــاسـري دوراً فــعـاالً في تــذلـيل جــمـيع
الـصعـوبـات وتـسخـيـر جـميع إمـكـانـيات
دوائـر احملـافـظـة من بـلـديـة ودفـاع مـدني
وأجـــهــزة أمــنـــيــة إلجنـــاح هــذه الــدورة
ونحن كـمنظم لـهذه التظاهـرة الثقافية
لم جنـد صعـوبة في تـكـملـة أالجنـحه وما
يــحــيط بـهــا من أمــور تـكــمـيــلي وإداريـة
وخــدمـــيــة لـــراحــة دور الـــنــشـــر وكــذالك
ـواطنـ الذيـن حضـروا لهـذا الـكرنـفال ا
ــهـم - شــارك بـــهــذه الــدورة الـــثــقـــافي ا
14دولــة عــربـيــة واجـنــبـيــة مع أكــثـر من
200دار نـشر مخـتلفـة وباكثر من 10الف

عنوان في مختلف االختصاصات 
ـا يـدل عــلى أهــمـيــة هـذه احملــافـظـة  -
الـعـريقـة الـتي اخـتـصت بـإصـدار أمـهات

همـه لكبار الـعلماء ومن الكـتب الدينـية ا
مختلف اجلنسيات 

- و االفـــتـــتـــاح عـــلى اكـــمل وجـه وقــد
الحـــظـت أن الـــتـــنـــوع اإلصـــدارات لــدور
الـنشر اضاف صفة القارىء النجفي بأنه
مـلم بالكـتب األدبية والـشعريـة والروائية
وحــضـور نــسـائـي مـتــمـيــز مـا يــدل عـلى
عطاء دينة ا احلضارة والثقافة لهذه ا
- امـا بـخــصـوص الـنـدوات فــإن بـرنـامج
ـعرض الـثقـافي كـان متـنوع وفي الـيوم ا
وخـصص مـكـان الـواحـد أكـثــر من نـدوة 
ايـضا حلفالت توقيع الكتب واإلصدارات

احلديثه
- واليــســعـــنــا إلى أن نــتــقـــدم بــالــشــكــر
والـعــرفـان إلى ســعـادة مــحـافظ الــنـجف
ــهم والــهــيــاة الــســانــدة لــهــذا احلــدث ا
سـائلـ الـلـه أن يـعـيـده عـلـيـنـا بـالـسـنة
ـقبلة  بحضور أكثر من دور نشر عربية ا
واجـنبـيـة و عـراقـيـة لرفـد هـذه احملـافـظة

الغنية بعلمائها وادابها وكتبها 
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- عــلي عــبـاس الــتــمـيــمي امــ مـكــتــبـة
جـــامــــعـــة الـــكــــوفـــة واالعالمـي قـــال عن
ـعرض :-  - ال شك أن مـعارض الـكتاب ا
تـسـهم وبــشـكل فــاعل في تـعــزيـز الـوعي
ـعـرفة إلى اجملـتـمع  باحث ولـها ونـشر ا
ــهم في حتـقــيق نــهـضــة فـكــريـة الــدور ا
وإقــتـصــاديــة تـنــمـويــة كــمـا أنه فــرصـة
الـناشرين لعرض جديدهم االكبر شريحة
ـكـنـة من الـنــاس  وهي مـلـجـأ لـكل من
يـحب القراءة وإطـاللة للـتعـرف على كتب
مخـتلفـة من ثقافـات مختـلفة وهـو ملتقى
ـؤلــفـ ــثـقــفــ وا األدبــاء والــكـتــاب وا
واحملقق وفرصة حقيقية لتالقي األفكار
وتـبـادلـهـا.يـجب أن يـضع الـقـائـم عـلى
ــعـــارض رؤيــتـــ لــلـــوصــول إلى تـــلك ا
ــرجــوة..األولى إقــتــصــاديــة أهــدافــهـــا ا
والـثانية ثقافية. وعلى القائم أيضا أن
عارض وسيلة إلستقدام ال يـجعلوا تلك ا
عاجلة الـقراء وبيع الكتب فقط بل منبرا 
الكثير من القضايا الثقافية واالجتماعية
التي تواجه اجملتمع والتصدي للهجمات
الـتـي يـتـعــرض لـهــا مـجـتــمـعــنـا تــتـمـثل
بـأسقـاطات تـنشئ إشـكالـيات فكـرية ومن
خالل إدخـال فعاليـات مختلـفة  كالندوات
واحلـلقات الـدراسيـة واألماسي الشـعرية

سرحية . والعروض التشكيلية وا
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- ازهـر فاضل مـديـر مبـيـعات دار الـبراق
ـعرض جـيد وهدا لـثقافـة األطفـال قال " ا
ـعرض ـتـوقع  جتـاريـا ا االقـبـال الـرقم ا
نـاجح ويـزداد البـيع يـومـيا ونـحن لـديـنا
500 اصـدار وتـتـرواح االسـعـار من 500
25 – الف ديـنــار واصــداراتـنــا اصـلــيـة
وليـست تقلـيداً وفيهـا وسائل تعلـيمية – حضور االطفال والشيوخ

لكنهم ة قراطي يفتـرض ان يعيشوا حيـاة كر العراقيون في الزمن الـد
صاروا يتوجهون جمـوعا نحو األئمةيتـوسلون بهم لتحقـيق مطالب حياتية
وخدمات تـخص احلكومـة..وثقنـا احداها في (2007) بطلـبهم من األمام
ـاء والـكـهـرباء!..واحملـيـر..انـهم مـا يـزالـون الى (2021) الـكـاظم تـوفـيـر ا
مع هـم على الـرمـوز الـديـنيـة دون ان يـتـحـقق منـهـا شـيـئا يعـرضـون مـظـا

علمهم  ان ال شأن لالمام في ذلك.
 وعلـمهم ايـضـا أن أي امام (شـيـعي او سنّي) لـو خرج
ـــتــخــاصـــمــ من الـــســيــاســـيــ إلى اآلن ودعــا ا
ولـو أنـه حـظــر اجــتـمــاعـا ـا أطــاعــوه ـصــاحلــة  ا
واحدا لالحزاب والـكتل السـياسيـة لراعه أن يجد
ــسـتـوى مـن خـيـانـة ـسـؤولــ فـيـهــا عـلى هـذا ا ا

الذمة وتردي األخالق..ومع ذلك ينتخبونهم!
فبماذا تصف ما حصل ويحصل?

قــصص وروايـات مــجـسـمــات تـعـلــيـمـيـة
قـصص تنـميـة بشـرية  –روضـة ومـناهج
تـعليـمية تـخص االعمـار من سنة الى 18
سنة لالطفال والفتيان وكل لعبة لها عمر
وال تــشـــكل أيــة خــطــورة ونــحن نــشــارك
ــصـري (عـز دولـيــا خـارج الـعــراق. امـا ا
صابر) صاحب دار نشر اخلدمة الروحية
عرض بالنجف من ـسيحية) فيقول : ا (ا
ــعـارض الــكــبـيــرة والـنــاجـحــة وشـعب ا
الـنجف شعب قـار ومثقف  الـناس هنا
تـشـتــري لـغـرض االطالع عــلى الـديـانـات
االخـرى ويوجد لدينا 150 عـنوانا وكتب
تــنـمــيـة بــشـريــة وكـتب اطــفـال  نــطـالب
بــتــوفــيــر الــدعم فــنــحن نــدفع الف دوالر
تـذكــرة طــيـران فــضال عن اجــور االقــامـة
بــالــفــنــدق ومـصــاريف االقــامــة وايــجـار
االرضـيـة  كـمــا اخـذ بـقــراءة  لـنـا بـعض
ــسـيح الــتي تــدعـو الى اقـوال ســيـدنــا ا
احلب والـتــســامح وعــدم مــقــاومــة حـتى
الـشر! وذكر لنـا ان احد الزائرين لـلجناح
كــــــان رجل ديـن قـــــال لــــــنـــــا (االقــــــبـــــاط
ـسيحيون اصل مصر ! قلنا له نحن في ا

مصر ال نقول هذا (نخاف يزعلون) !!
- وفي جــنـاح اخملــطــوطــات والــنـفــائس
نـسوخ من قبل صـحف ا اطالعـنا عـلى ا
ــؤمـــنـــ عـــلي (ع) عــام 20-30 امـــيـــر ا
ـنورة ديـنة ا هـجريـة نسـخه االمـام في ا
وفـيه خط االمــام احلـسن الـعـسـكـري (ع)
وفي (مـــكــتـــبــة االمــام عـــلي ع) الـــعــامــة
ــكـتــبـات بـالــنـجف االشــرف وهي اقـدم ا
واكـبـرهـا من نـاحـيـة خـزين اخملـطـوطـات
ونـــفــــائس اخملــــطـــوطــــات الـــتـي يـــرجع
تاريخها الى 1000 سـنة  وهناك تفسير
ينة والذهب البيان 900 سـنة منقوش با
ـكــتـبـة وهـنـاك وهـو اقـدم مـخــطـوطـات ا
اصـدارات ديـنــيـة وهي مـقــتـنـيــات (عـبـد
) الـذي كـان كـثـيـر الـسـفر احلـسـ األمـ
ـكـتـبـات واقـتنـاء الـكـثـير وهـاوي زيارة ا
من اخملــــطـــوطـــات الــــنـــادرة وعـــاش من
( 1973 -1903. اما (جاسم محمد حس
ــتـخــصــصـة من مــكــتـبــة ابــو سـعــيــدة ا
بـتوثيق اسر الـسادة (االنساب ) الـعلوية
ـراقد والـقـبـور بـالنـجف وذكـر لـنا ان وا
ــئـات من جـمــيع هـذه الــكــتب وكـانـت بـا
تـأليف الـسـيـد "حسـ عـلي ابو سـعـيدة"
والحـظنا اقـبال الـناس لـشراء هـذا النوع
من الـكتب واخـيرا كـانت زيارتـنا جلـناح
(دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة) والـذي يـحـتوي
عــلى 700 عـــنــوان ويــتــضـــمن (أدبــيــة-
تـاريخـيـة- دراسـات اجتـمـاعيـة- شـعر –
ـهمـة هي كـتب فـكـريـة ) ومن الـعـنـاوين ا
تـتنـاول مـئويـة الـعراق شـمـلت مجـمـوعة
من االصدارات من االدب الى العلم ومائة
عـام من الــصــحـافــة والـقــضــاء ومـحالت

بغداد.
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تراودت انبـاء خالل االسبوع االول من الـشهـر اجلاري عن حصـول حالة
تسمم جـماعي في احـدى مطـاعم االكالت الشعـبيـة في محافـضة مـيسان
,وخالل قراءتي للخبـر على صفحـات التواصل االجتـماعي رايت  العديد
ـسـتـشـفى  كمـا قـرأت خـبـر (علـى الرغم من من الـصورلـلـمـصـاب في ا
عن قيـام اهالي الـضـحايـا بالـهجـوم على قسـوته) اال انه متـوقع نـوعاً مـا 
طـعم  وحتطـيم الزجاج اخلـارجي واتالف جـميع احملـتويات عـلى الرغم ا
طعم وسـتة متـهم من إصدار أمر من الـقضاء الـعراقي بتـوقيف مديـر ا
اخـرين ..لـكن في الـقـانـون الـعـشـائـري احلـكـومـة التـاخـذ بـالـثـأر و وجـود

تهم خلف القضبان ال يُطفأ براك الغضب!!! ا
حـيـنـهـا طُـرح امـامي سـؤال نـسـتـطـيع ان نـضع امـامه الف عالمـة تـعـجب
اذا لم يتـكلف اهالي الـضحايا وليس عالمة تعـجب واحدةوسألت نـفسي 
ثوان من وقتهم للتفكير في سؤال منطقي يطرح نفسه وبشدة ?????!!!! 

ا كانت (الفالفل) رجوة لصاحب مطعم شعبي ر السؤال هو: مالفائدة ا
خاصة وان الفالفل (كما هي مصدر رزقه الوحيد من وضع السم لزبائنه
ـمـكن ان نضع فـهل من ا هو مـعـروف)من االكالت ذات الـسـيـادة شعـبـيـاً
ـطـعم من قـطـع الرزق ـرجـو لـصـاحب ا السُـم في الـعسل ,ومـا الـغرض ا

االرادي??!!!!!! .
كـان عــلى االهـالـي  ان يـفــهـمــوا ان (الـفالفـل)هي مـســمـار جــحـا ...وان
ـطـعم ضـحــيـة ولـيس جـاني...كـان عـلــيـهم ان يـشـحـذوا الـهـمم صـاحب ا
ويغـيـروا اجتـاه الـبـوصلـة ويـنـطـلـقوا الـى راس االفعى ,هنـاك حـيث السم
ـاء والــهـواء والــصـحــة والـتـعــلـيم يـوجــد(ال في الـفالفـل فـحـسـب)بل في ا
والثقافة والفن واالدب والـرياضة ..كان علـيهم ان يضربوا بـعصيهم منبع
السم,ويقـتـلعـوا انـيـاب االفعى ,ال ان يقـطـعوا ذيـوال غـيـر ضارة قـد تـعود

للنمو مرة اخرى مازال الراس ينعم باحلياة .
بردا وسالما اهالي ميسان,انها سحابة صيف وستمضي باذن الله ,لكن
ندائي لكم وجلـميع عـشاق (الفالفل) ,تريثـوا واحذروا فنـحن نلـتهم السم
حتى غدونا كل يوم منذ سـنوات وسنوات ,نتنفـسه كالهـواء بهدوء شديـد 
امواتـاً ومازلـنا احـيـاء!!!!نحن نـتنـفس السم بـإرادتـنا ورضـانا واخـتيـارنا
صـائب,وكـمـا قيـل (ان كـنت ال تـدري فـتـلك مـصـيـبة ,وان كنت وتلـك ام ا

صيبة اعظم)... تدري فا
فقد هدروا انتبهوا لوطنيتكم يـا شعب ماب النهرين
دمـها..انـتـبـهـوا ل(عـراقـيتـكم)فـهي تـلـفظ انـفـاسـها
ة ال يُعاقِب االخيرة و قتلها(مع كل األسف) جر
عليها القانون...وكما قال جبران خليل جبران : 
وقاتل اجلـسم مـقتـول بـفـعلـته ....... وقـاتل الروح

التدري به البشر .
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قر النادي في بغداد التخاذ القرار قبل  تعتـزم إدارة نادي القوة اجلوية لكرة القدم عقد اجتمـاع األسبوع ا
بشأن تـفريغ العبيه للمنتخب من عدمه في البطولة العـربية . وقال أم سر القوة اجلوية محمد صوب الله في
نـتـخب الـوطني تـصـريح صحـفي  إن اإلدارة طـرحت مـوضـوع عدم تـفـريغ العـبي فـريق النـادي  في مـبـاريـات ا
ـقرر انطالقـها هذا العـام في قطر من  30 تـشرين الـثاني احلالي إلى  18 كـانون األول ببـطولة كـأس العرب ا
ـقبل. وأوضح صـوب الـله أن في نيـة اإلدارة عدم تـفـريغ الالعبـ لـلمـنتـخب الحـتيـاج النـادي لالعـب لـتمـثيل ا
مـتاز. وأشار إلى أن رئـيس النـادي شهاب الفريـق في نادي القـوة اجلويـة وحتقيق نـتائج مـرضية في الـدوري ا
ـقبل لـالجتـماع واتـخاذ جـاهد ورئـيس الهـيـئة اإلداريـة لنـادي الـقوة اجلـوية لـكـرة القـدم سيـتواجـد األسـبوع ا

القرار النهائي الذي يخدم مصلحة النادي.
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{ مدريد- وكاالت: تقدم صامويل إيتو
العب برشلـونة السـابق البالغ  40عاما
بـــطـــلـب تـــرشـــحه لـــرئـــاســـة االحتـــاد
الكامـيروني لكرة الـقدم أمس األربعاء
قبل أسابـيع قليلة مـن استضافة بالده
كــأس األ اإلفـــريــقـــيـــة. وقــال إيـــتــو
ـسـتـنـدات لـلـصـحـافـيـ بـعـد أن مأل ا
ـعـسـكـر الالزمـة لـلـتـرشح: أطــلب من ا
ــقــابل تـــوخي احلــذر ألنــنـــا قــبــلــنــا ا
بـالــكـثــيـر من األشــيـاء. وأكــد إيـتـو أن
ـنـتــهـيـة واليـته عـرض عـلـيه الـفـريق ا
مـنـصـب نـائب الــرئـيس لـكــنه رفـضه
وقـال: سأكـون الرئـيس القـادم لالحتاد
بــــالـــــرغم من كـل مــــحـــــاوالت الــــغش.

وأصـبح مـنـصب الـرئـاسـة فـي االحتاد
الكـاميـروني شاغرا عـقب إلغـاء رئاسة
ســيــدو مــبــومــبـــو جنــويــا بــقــرار من
مــحـكـمـة الــتـحـكــيم الـريـاضــيـة مـطـلع
الــعـام عـلــمـا أن الـكــامـيـرون تــسـتـعـد
الستضافـة كأس أ أفريقـيا في يناير
ـــقـــبل. وكـــان العب إنــتـــر اإليـــطــالي ا
السـابق قـد أعلن عن نـيته الـترشح في

سبتمبر الفائت مشيرا إلى أنه 22
حـــان وقت إعـــادة بــــنـــاء كـــرة الـــقـــدم
الكاميرونية. وقال األربعاء إن الرئيس
احلـــالي فــشـل فــشـال ذريــعـــا. وجتــمع
ـؤيدين أمام مقر حشد من اجلـماهير ا
االحتــاد وهــتف إيــتــو رئــيــســا إيــتـو

رئيـسا. ويـأتي تقـد ترشـيحه في ظل
أزمـة يــعـاني مــنـهــا االحتـاد مــنـذ عـدة
أشهر. و انتخاب مبومبو جنويا في
عــام 2018  لـــكن فـــوزه الـــذي عـــارضه
الـــــعـــــديــــد مـن العـــــبي كـــــرة الـــــقــــدم
الكاميروني أبطـلته محكمة التحكيم

الرياضية في منتصف يناير الفائت.
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وعـلـى الـرغم من ذلك ظل فـي مـنـصـبه
لـلعـمل علـى تنـظيم انـتخـابات جـديدة.
وفي عـــام 2018  دعم إيــــتـــو تــــرشـــيح
سيدو مبومبـو جنويا لكنه اآلن يعرب
عن خــيـبــة أمـله مــضـيــفـا أن الــوعـود
التي قطعهـا الرئيس احلالي قبل ثالث

ســنـوات بــدت لي جــديــرة بـاالهــتــمـام
ــســتــقـبـل بـلــدنــا. وشــارك إيــتـو مع
ـــنـــتــــخب الـــكـــامــــيـــروني في كـــأس ا
الــعـالـــــم  4  مــرات خالل مــســــــيــرته
بدءا من العام   1998 وفاز معه بلقـــــب
كــأس أ إفريقيا مرت عامـــي 2000 
و2002 . ويعد إيتو أحـد أساطير الكرة
لــيس في الــكــامـيــرون فــحــسب بل في

الــقـارة الــسـمــراء بــأكـمــلـهــا حـيث 
اخــتــيـاره أفــضل العب  4مــرات أعـوام

كما أنه  2010و 2005و 2004و 2003
ارتدى قميص مـنتخب بالده على مدار
56 سجل خاللها   2014-1997 عاما  17
هـدفـا في  118مـبـاراة. وعـلى مـسـتـوى

األنـديـة فـاز بـالـدوري اإلسبـاني ثالث
مرات مع برشلونـة كما توج بالدوري
اإليـطـالي مـرة واحـدة مـع إنـتـر فـيـما
فـاز بـلـقب دوري أبـطـال أوروبـا ثالث
مرات (مـرت مع بـرشلـونة ومرة مع
إنــــتـــــر). وكــــان مــــوسم 2018-2019
األخــيــر إليــتـــو كــرويــا إذ لــعب مع
نـادي قـطـر الـقـطـري بـعـد مـسـيرة
طـــويــلـه أخــذته إلـى ريــال مـــدريــد
وبـرشـلـونـة ومايـوركـا ولـيـغـانيس
في إسـبانـيا إنـتر وسـامبـدوريا في
إيــطــالـيــا تـشــيــلـسي وإيــفــرتـون في
إجنـلتـرا أنـطالـياسـبـور وكونـياسـبور

في تركيا وأجني في روسيا.
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احدى مواجهات
دوري الدرجة
االولى بكرة القدم

وحـداته الـتـدريـبـيـة والـتي أقـيـمت في
البـصرة استـعداداً لبـطولة غـرب آسيا
الــثــانـيــة لــلـشــبـاب الــتي تــنــطـلق في
الـــعـــشـــرين من الـــشـــهـــر احلـــالي في
الــبـــصــرة وأربــيل. كــمـــا انــهى فــريق
مـنـتـخـب الـكـويت لـلـشــبـاب تـدريـبـاته
الـتي أقيـمت الـيوم ايـضـا في البـصرة
اسـتـعـداداً لـلـبـطـولـة. وكـان الـفـريـقـان
وصـال لــــــلــــــعــــــراق فـي وقـت ســــــابق
اخلـمـيس للـمـشارك في الـبـطولـة التي

يسـير بـاالجتاه الـصحـيح وسط فرحة
دينة جمهوره الكبير ومعهم محافظ ا
د احـمـد اخلــفـاجي الـذي تــابع الـلـقـاء
ـدرب والتـشكيل واالمل وثمن جـهود ا
في مـواصلـة حتـقيق الـنـجاحـات فيـما
تنـازل الضيـوف عن الصدارة مـرغم
لـلمـركـز الـثالث .8 وانـتهت مـواجـهات
فرق احلس و بابل والبحري وديالى

والشرقاط السماوة بدون اهداف.
أجـرى منـتخب الـبـحرين لـلشـباب اول

صعب يتـطلب من الالعـب بذل ما في
وسعهم.
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واسـفرت مـباريـات الـدور اخلامس من
االولـى وفـــيـــهـــا واصـل فـــريق دهـــوك
تـصـدر اجملـمـوعة االولى  بـعـد انـتـهاء
منـافسات اجلـولة اخلـامسة من دوري
الدرجـة االولى بكـرة القـدم رغم عودته
بـــتـــعـــادل بـــهــــدف من مـــلـــعب ســـوق
الشيوخ برصيد 11 فيما تراجع االخر
لـلـمـنـطـقة احلـمـراء. وفـشل الـكـوفة 11
في مـلـعـبه وحتت انـظـار جـمـهوره من
فك شـراكـة الصـدارة بـعدمـا تـعادل مع
سابع التـرتيب صليخ  6بدون اهداف.
ـهم على عفك بهـدف لواحد وبفوزه ا
تــقــدم احلــدود ثــالــثـا  9 فــيــمــا ســقط
وتـعـادل ــنـافس في دائــرة اخلـطـر5   ا
الــرمــادي ومــيــســان بـــهــدف لــيــحــتل
ـــوقع الــرابع  8 واالخــر الــضـــيــوف ا
ـصـافي خـامـسـا7 سـادسا  6 وتـقــدم ا
ـــدني بـــفـــضل فـــوزه عــــلى الـــدفـــاع ا
ــطـلـوبـة بـهــدفـ لـيـواصل نــتـائـجه ا
وقـبلـهـا الفـوز على الـصـناعـة بالـكاس
ــنــطــقـة ــرور بـاخلــروج من ا وجنح ا
احلـمـراء  الى الـثـامن  5 بـفـضل فـوزه

االول على العلم بهدف لواحد.
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وانــتــقل كــربـالء لــصــدارة اجملــمــوعـة
الــثــانـيــة اثـر تــفـوقـه عـلى اجلــنـســيـة
بـثالثـة اهـداف لـهدفـ لـيـرفع رصـيده

قبل ان تسقط اجلنسية في مربع 11
اخلـطـر وحـقق الـنـاصـريـة فـوزا مـهـما
بـتغـلبه عـلى الـبيـشمـركة والـزامه ترك
الــصـدارة الــتي انــتـقل الــيـهــا الـفــائـز
مشاركة كربالء بفارق االهداف والفوز
ذكور الثالث تو الـيا للناصرية الذي ا
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تنطـلق اليوم الـسبت مبـاريات اجلولة
ـمتاز حيث العاشـرة من دوري الكرة ا
تـــقـــام خــــمس مـــو اجــــهـــات اربع في
العـاصمـة وواحدة في الـنجف. فـفريق
الــصــنـاعــة الــتـاسع 12 يــامل بــخـطف
بــنـتـيــجـة  الــلـقـاء مـن ضـيـفـه الـنـجف
الـثامن 14 رغم انه اخـذ يـسـيـر بـشـكل
واضح بعد فوزين مهم على الوسط
واجلويـة ودفع بهـما لـلوراء كـما جنح
في ابـعـاد جـيـرانه كـربالء مـن الـكاس.
ـستـوى االفضل ويـامل النـفط تـقد ا
ــة الـطالب الــثــقــيــلـة حملــو اثــار هــز
عنـدما يستـقبل الكـهرباء الـذي يحتاج
لـلتـركـيز  بـعد سـلـسلـة تعـادالت وحان
الـوقت  لـتـغـيـر النـتـائج. ويـرى الـكرخ
الـذي  جنح في ذهــابـ بــالـفــوز عـلى
ـيــنـاء بــالـكــاس والـتـعــادل  مع نـفط ا
ميـسان دوريا ان الـوقت حان لتـحقيق
الـنـتـيجـة االولى  بـقـيادة حـسن احـمد
في ملعبه عـندما يسـتقبل نوروز الذي
بـاريات. تـغيـر كثـيرا وطـرد مخـاوف ا
ويـظهـر الشـرطة مـرشح ساخن لـكسب
كامل نقـاط مباراته من القـاسم لتعزيز
مـوقـعـه  عـبـر اخلـروج بـفـوائـد مـباراة
اليـوم التي يـخوضـها بـكامل عـناصره
ـــنــــتــــخب الــــوطـــني الــــعــــائـــدة مـن ا
لالسـتـمـرار بالـصـدارة. ويـسـعى ثالث
ــوقف الـوسط  21 اخلــروج بــفــوائـد ا
لكه من ا  مباراته مع ضيفه الـطلبه 
عــنـاصــر الزالت تـقــدم الـفــريق بــشـكل
واضـح واحلـفــاظ عــلى نــتـائج االرض
فــيــمــا يــتــطــلـع الــطالب وجــثــيــر الى
جتــاوز حتـــديــات مــبــاريــات الــذهــاب
ومالعـب احملــافــظــات بــعــد الــســقـوط
مرت في زاخو وسيكون امام اختبار

ـشـاركة  9مـنتـخـبات هي كل تـنطـلق 
ــســـتـــضــيف) األردن من الـــعـــراق (ا
اإلمـارات الـبحـرين سـوريـا الـكويت
فــلــســطــ لــبــنــان الــيــمن وســيــتم
تــــوزيـــــعــــهــــا خـالل الــــقــــرعـــــة عــــلى
مـجـمـوعـتـ بـواقع  5مـنــتـخـبـات في
مـجــمـوعـة و 4في األخــرى. وسـتـكـون
بـطولـة الشبـاب ثانـي البطـوالت التي
يــنـــظــمـــهــا احتـــاد غــرب آســيـــا عــلى
مـسـتـوى الـذكـور وبـعـد فـتـرة انـقـطاع

فرضتها جائـحة كورونا. يشار إلى أن
الـنـســخـة األولى من بـطــولـة الـشـبـاب
كـانت أقيـمت في فـلـسطـ عام ? 2019
نتـخب العـراقي بلـقبـها فـيما وتـوج ا
ـنــتــخب اإلمـاراتـي ثـانــيـاً. وإلى حل ا
جـانب الـعراق واإلمـارات; شـهـدت تلك
الـنـســخـة مـشـاركـة مــنـتـخـبـات األردن
ـركـز الـثـالث وفـلـسـطـ الـذي جـاء بـا
) وقــطـر (رابــعـاً) الــبـحــرين (خـامــسـاُ

.( (سادساً
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ـثـلون ـاضي كـنا نـحـفظ اسـمـاء الالعـب الـذين  في ا
االنـدية حتى الـذين يجـلسـون على دكة االحـتيـاط ويبقى
الالعب وفـيــا ومـخـلــصـا لـفــريـقه ولم يــغـادره بـرغم كل
الية الكبيرة وكانت الـفرق متماسكة وتلعب االغـراءات ا
بــروح قـتــالــيـة عــالــيـة وحــمـاس شــديــد وانـدفــاع وكـان
الـتـنــافس كـبـيــرا بـ الالعـبــ في سـبــيل الـوجـود في
الـتـشـكـيل األساسـي الن الالعب في ذلك الـوقت يـتدرج
من مـرحلة الى اخرى وهو يـعرف ويدرك ان الفرصة لم
تــأت بــشـــكل ســهل فـــضال عن ان مــدربـي ذلك الــوقت
يقنعون الالعب بضرورة ان يجتهد وهم يساعدونه على
ذلك حـتى يـنـضج ويـصـبح جـاهـزا لـنيـل ربع سـاعة من
ـباراة ثم شوط كامل الى ان يخـتمر وينسجم مع وقت ا
اجملـموعـة وهو عـلى قـناعـة تامـة ان الوقت كـفـيل بجـعله

العبا يعتمد عليه فيما بعد.
االن لم يـتدرج الالعب فهـو يجد ذاته العبـا اساسيا في
ـنتـخبات الـدوري احمللي ثم بـعد موسم جنـده مع احد ا
الـوطـنـيـة بــعـد ان تـفـسـده ادارات االنـديــة وهي تـمـنـحه
ماليـ الدنانير ويصبح بحال افضل من ذي قبل ويبدأ
مـسـتـواه بــالـتـراجع النه حــصل عـلى كل شيء يــتـمـنـاه
لـتبـقى كـرة الـقدم من وجـهـة نـظره او حـتى قـنـاعاته في
الـدرجـة االدنى ضـمن اهـتـمــامـاته فـتـراه يـأتي مـتـأخـرا
لـلوحدات التدريبية ويتدرب بتكاسل وتثاقل ووزنه يأخذ
ــنــتــخب الن في الــزيــادة ولــكــنه يــبــقى اســاســيــا في ا
ـراكز الـتنـافس بـ الالعبـ لم يـعد مـجـديا الحـتـكار ا
على العب بعينهم وترك االفضل او من يستحق خارج

دائرة االستدعاء.
نـتخب الوحـيد من ب كل فـريقنـا الوطني يـكاد يكـون ا
مــنــتــخــبــات الــعــالم من يــضــمن به الالعب وجــوده في
ـعـانه ومـسـتواه الـتشـكـيل األسـاسي وهـو فـقـد بريـقه و
الـفـني والبـدني ولـم يعـد صـاحلـا لـلـعب حـتى مع فـريقه
احملــلي ولــكن الــهـيــئــات االداريــة تـتــمــسك به وتــمــنـحه
اليـ مــجـددا وهـو مــسـتــعـد بـعــد ذلك ان يـرحل عن ا
وسم الـتالي وصار الالعب يـنتقل من فريق فـريقه في ا
الخـر بشكل سهل واالدارات تتـعاقد مع العب اخر ترك
فريـقه لتحتضنه من جديد وهو يتصرف مثل طفل معها
الى ان وصـلـت اخـطـر مــراحل كــرة الـقـدم فـي الـعـراق
ــنــتــخــبــات وهي الــتـي نــشــاهــدهــا االن في االنــديــة وا
الـــوطــنـــيــة بـال روح وإعــطـــاء واالنــتـــمــاء وال والء والهم

يحزنون?
كن بناء العب كـرة القدم وهو يـتدرب في ساحة كـيف 
ترابية او العشب فيها مزروع بطريقة عشوائية من دون

? االعتماد على مختص
هناك تفاصيل اخرى كثيرة جدا ولكن اهم االسباب هو
ة التزوير التي لم يتم وضع حدا لها وبقيت سائبة جر
ــضـحـك ان اغـلب العــبي فـريــقــنـا الــوطـني يــلـعــبـون وا
بأعـمار غيـر حقيـقية يوم كـانوا مع فرق الـفئات الـعمرية
ــسـتــعــارة من االخـوة اال مــانــدر مـنــهم امــا االسـمــاء ا
ــسـتـمــسـكـات الــرسـمـيــة فـهي االخـرى واالقــربـاء في ا
ـنــتـخب الـوطــني وفي الـنــتـيـجـة مــوجـودة عـنــد العـبي ا
ظـهرت الـنـتيـجـة بال رتوش وتـزويق وتالعب الن االخـير

يؤدي الى االخير.
لـدينـا خطـة عمل فـي سبـيل تطـوير كـرة الـقدم الـعراقـية
من االلف الى الـيـاء وهـو عــرض نـقـدمه بـشـكل مـجـاني
الحتــاد كـــرة الـــقـــدم الــعـــراقي وادارات
ــهم  هل االنــديــة ولــكـن الــســؤال ا
سـيوافـقون علـيهـا وياخـذون بها ام
يــعــدون انـــفــســهم افـــهم وافــضل
واعلم من عمل في مجال االدارة?
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اعـــلن االحتـــاد الـــعـــراقي بـــكـــرة الـــيـــد اقــامـــة ثـالثــة
ـنتـخب الـوطـني لـبـطـولة مـعـسـكـرات تدريـبـيـة العـداد ا
ــنـسـق االعالمي لالحتــاد حـســام عــبـد اســيـا. وقــال ا
الــرضـا فـي تـصــريح صـحــفي  ان االحتـاد اتــفق عـلى
حضـور محمد هاشم االعرجي رئيس االحتاد العراقي

لكـرة اليـد قرعـة البطـولة االسـيويـة للـمنتـخبـات الوطـنية
ملكة الـعربية السعودية. قـرر ان تقام في ا والتي من ا
واضاف ان االحتاد قرر إقامة ثالثة معسكرات داخلية
لـلـمـنـتـخب الـوطـني عـلى أن تـكـون بـ فـتـرة اسـتـراحة
األدوار من األحـد ولـغـايـة األربـعـاء  من كـل دور. يـذكر

قبل. ان قرعة اسيا ستقام في الرابع من الشهر ا
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رمـضان طـه وجمع  78صـوت  وقـيـصر
غـالب جـاسم وجـمع  77صـوت  وزهـير
شـوكت جاسـم وجمع  77صـوت. وجرت
االنـــتـــخــابـــات وفق قــانـــون االحتــادات
رقـــــم  24عــام  2021 الـــنـــافــذ وحـــسب

النظام الداخلي لالحتاد عام 2021.

منافسـات بطولة الـعرب . جتدر االشارة
صـارعة الى ان الهـيئـة العـامة الحتـاد ا
انـــتـــخـــبت ادارة االحتـــاد اجلـــديـــد في
انـتخـابـات جـرت في بغـداد يـوم االثـن
ــاضي  الدارة الــلــعــبــة الربع ســنـوات ا
عضواً مقـبـلة بـحـضور  82 من ب  116
عـدد الهـيـئة الـعـامة  وأسـفرت الـنـتائج
عـن فـوز شــعالن عــبــد الــكــاظم رئــيــسـاً
لـالحتــــاد وحـــــصل عـــــلى  77 صــــوت 
ومـــهــدي حـــسـن اســمـــاعـــيل نـــائـــبــا
بـاالجـمـاع  واالعـضـاء حـس كـاظم

حــســ وحـصـل عـلى  79 صــوت 
وهــــادي مــــهـــدي واجــــد وحـــصل
علــــى  78 صوت  ونصير عبود
مـحـسن وجـمع  78صوت  وطه

تشكيلة منـتخبي احلرة والرومانية  في
ضـوء الـنـتـائج الـتي خـرج بـهـا العـبـيـنا
بـبـطـولـة االنـديـة التـي اقيـمت فـي زاخو
ـشـاركـة واسـعــة لـفـرق انـديـة مـؤخــراً 
الــعــراق . ومــضى بــالـقــول لــقــد سـمت
الــلــجـنــة الــفـنــيـة فـي االحتـاد الــعـراقي
ـــنـــتـــخب ـــركـــزي لـــلـــعـــبـــة مـــدربي ا ا

. لفعاليت
…dŠ WŽ—UB

ـدربـان حسن مـبيـنـاً أن اللـجـنـة سمت ا
ــصـارعـة احلـرة  فـاضل ومــؤيـد وهن  
وللـرومـانيـة هـاشم جواد وعـلي جناح .
وب ان االحتـاد سيـقيم جتـمعـاً لالعبي
نـتخب في بـغداد يـستـمر مـدة اسبوع ا
قـــبل الــتــوجه الـى مــصــر لــلــدخــول في
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أعـلن االحتــاد الـعـراقي لـلــمـصـارعـة عن
ــنـتـخب الــوطـني لـلــعـبـة في مــشـاركـة ا
ــديــنــة شـرم ـقــررة  بـطــولــة الــعــرب ا
ـصـريـة الـشـهـر احلـالي .وقـال الـشـيخ ا
نـــائب رئــــيس االحتـــاد مــــهـــدي حـــسن
اســمـــاعــيل فـي تــصـــريح صـــحــفي  إن
منـتخـبنـا الوطـني للـمصـارعة سـيشارك
قررة في في بطـولة العـرب للمـتقدمـ ا
شرم الشيخ في الـسادس والعشرين من
شـاركة دول عـربية من الشـهر احلـالي 
قـــارتي اســيــا وافــريــقــيــا . وأضــاف أن
العراق سـيشارك بـكافة االوزان الـداخلة
صارعة احلرة ضمن اللعبـة بفعاليـتي ا
والــرومـانــيـة . وأوضـح أنه  اخـتــيـار
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 قرر االحتـاد الـعراقي لـكرة الـسـلة  الـغاء
مــــبــــاراة فــــريـــــقيّ اخلــــطــــوط اجلــــويــــة
والـــتــضــامـن ضــمن مــنـــافــســات الــدوري
ــمـــتــاز. واوضح االحتـــاد في بــيــان  ان ا
ـقــرر إقـامـتـهـا غـداً  إلـغـاؤهـا ـبـاراة ا ا
بـسـبب انسـحـاب فـريق اخلـطـوط اجلـوية
من الـدوري بـعـد تـقـد كـتـابـاً رسـميـاً من
ادارة الـنـادي.  وخـاض اخلـطـوط اجلـوية
اول امـس االثـــنــــ اخـــر مــــبـــاريــــاته في
ـمـتاز قـبل انـسحـابه امـام فريق الدوري ا
الشـرطـة وخسـر بنـتـيجـة كبـيرة 112-67
نـــقـــطــة. من جـــهـــة اخــرى اعـــلن االحتــاد
الـعــراقي لـكـرة الــسـلـة عن مـوافــقـته عـلى
طــلب فــريق نـادي نــفط الــشـمــال بـتــقـد
مــبــاراته مع نــادي احلــلــة ســاعــة واحـدة
وبـاالتـفـاق مع فـريق احلـلـة حـيث سـتـقـام
ــبــاراة االولى لــلــنـاشــئــ في الــســاعـة ا
ــتــقــدمـ في الــواحــدة ظـهــراً ومــبـاراة ا
الـســاعــة الـثــالــثـة بــعــد الــظـهــر وبــنـفس
تـاريـخـها احملـدد سـلـفـاً .ومن جـهـة اخرى

كشف العب فريق احللـة بكرة السـلة احمد
عــبـــد اخلـــالق ســـبـب تــألـق فـــريــقـه هــذا
ــوسم. وقــال عــبــد اخلــالق في تــصــريح ا
ـباراة نـفط الشـمال صحـفي  انه حضـرنا 
بـــصــــورة جـــيــــدة وفـــريــــقـــنــــا االن بـــا

ـواجـهـة فـريـق نـفط الـشـمـال االسـتـعــداد 
الذي يـعـتبـر من الـفرق الـشبـابـية اجلـيدة
ونــحـن عــازمــون عــلى الــفــوز لــتــعــويض
ة دجلة. واوضح ان سر تألق الفريق هز
ـوسم هو نـضوج الالعـب الـشباب هذا ا

ـلعب وقرار وزيادة خبـرتهم في ا
جتـــديــد الـــدمــاء الــذي اتـــخــذ في
ـاضي اثــمـر عـلـى نـتـائج ـوسـم ا ا
ـــوسم. وتـــابع ان مـــرضــــيـــة هـــذا ا
ـوسم جـيـدة تـعـاقـدات الـفـريق هـذا ا
جـداً واحملتـرف مـبـامـبي ديـاورا شكل
اضافة كـبيرة لـلفريق. يـذكر ان احللة

سـيــواجه نـفط الـشــمـال الـيـوم
اخلـميـس ضمـن الدوري

متاز. ا
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-(أ ف ب) - اتّــــهــــمت وزارة { بـــــكــــ
اخلـارجـية الـصيـنيـة اجلمـعة الـواليات
بياد" بعدما تحدة بانتهاك "روح األو ا
أعـلن الرئيس األمـيركي جو بـايدن بأنه
يـفـكـر في مـقـاطـعـة دبـلـومـاسـيـة لـدورة
ـــبــيـــة الــشـــتــويـــة الــتي األلـــعــاب األو
تـستضيفها بك عـلى خلفية انتهاكات

حقوق اإلنسان.
وقـال الناطق باسم اخلارجـية الصينية
تـشـاو لـيـجـيـان إن "تـسـيـيس الـريـاضة
ــــبــــيــــاد ويــــضـــر يــــعــــارض روح األو
ــــــصـــــالـح الــــــريـــــاضــــــيـــــ مـن كل
الــبــلـدان".وتــأتي الــتــصـريــحــات غـداة
إعالن بـايـدن بـأنه "يـنـظـر" في مـقـاطـعة
دبــلـومـاســيـة لــلـحـدث الــريـاضي.وقـال
بـايـدن لـلصـحـافيـ خالل لـقـائه رئيس
وزراء كـندا جـاس تـرودو إن هذا "أمر
نــنــظـر فــيه".وتــســتـضــيف بــكـ دورة
ــبـيـة الــشـتــويـة الــرابـعـة األلــعـاب األو
ـقـبل. والـعــشـرين في شـبـاط/فـبـرايـر ا
وجـاء تـصـريح بـايـدن بعـد الـقـمـة التي
جـــمــعــته مـع الــرئــيس الـــصــيــني شي
جـينـبينغ عـبر الفـيديو في وقت مـتأخر
اإلثـــنــ حــيث أعــرب الـــزعــيــمــان عن
رغــبـتــهـمــا بـضــمـان االســتـقــرار ومـنع
نـشوب أي نـوع من النـزاعات.ومع ذلك
يـتعرض بايدن لضـغوط داخلية إلظهار
مــوقف حـازم حـيـال انـتــهـاكـات حـقـوق

.والــثالثـاء كـشـفت اإلنــسـان في الـصـ
صــحــيـفــة "واشــنـطـن بـوست" أن إدارة
بــايــدن ســتــعـلـن قـريــبــا عن مــقــاطــعـة
بياد بك ما يعني انه دبلوماسية ألو
ــشـــاركــة في بـــإمــكــان الـــريــاضـــيــ ا
ــمـثــلـ الـرســمـيـ ــنـافـســات لـكن ا ا
لـلحكـومة األميـركية لن يـحضروا.وأفاد
مـسـؤولـون في الـبـيت االبـيـض أن هذه
الـــقــضـــيــة لم تـــطــرح خالل لـــقــاء شي

وبايدن الذي جرى عبر اإلنترنت.
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وأعــلن الــرئـيس األمــيــركي جـو بــايـدن
اخلـــمــيس أنـه "يــنــظـــر" في مــقـــاطــعــة
ـبية الـشتوية دبـلوماسـية لأللعاب األو
.وقـال بـايـدن ــقـررة في بـكــ ــقـبـلـة ا ا
لـلـصـحـافـيـ خالل لـقائـه رئيس وزراء
كـندا جـاس تـرودو إن هذا "أمـر ننـظر
فـيه". وتـسـتـضـيف بـكـ دورة األلـعاب
ـــــبـــــيـــــة الـــــشـــــتـــــويـــــة الـ 24في األو
ــقـبل.وجــاء تـصـريح شــبـاط/فــبـرايـر ا
بــايــدن بـعــد الــقـمــة الــتي جــمـعــته مع
الـرئـيس الـصـيـني شي جـيـنـبـيـنغ عـبر
الـفيـديو في وقـت متأخـر اإلثنـ حيث
أعـرب الـزعيـمان عـن رغبـتهـمـا بضـمان
االســتــقـرار ومــنع نــشــوب أي نـوع من
الـنزاعـات.ومع ذلك فإن بـايدن يـتعرض
لـضـغـوط داخـلـيـة إلظـهـار مـوقف حازم
فـي وجه انتـهاكـات حـقوق اإلنـسان في

.والـــثالثــاء كــشــفت صــحــيــفــة الــصــ
"واشــــنـــطـن بـــوست" أن إدارة بــــايـــدن
سـتعـلن قريـبا عن مـقاطـعة دبـلومـاسية
ــبـيـاد بـكـ مـا يــعـني انه بـإمـكـان ألو
نافسات لكن شاركـة في ا الـرياضي ا
ـمثل الـرسمي لـلحكومـة األميركية ا
لـن يحـضـروا.هذا وأفـاد مـسـؤولون في
الــبـيـت االبـيض أنـه لم تـتم إثــارة هـذه
الـــقـــضـــيـــة خالل لـــقـــاء شـي وبـــايــدن

االفتراضي.
ـبــيـة الـدولـيـة كــمـا بـدأت الـلــجـنـة األو
مـحـادثـات مع حـركـة طـالـبـان اخلـميس
بي قـطر في خضم سـعي اجملتمع األو
مـنـذ منـتـصف آب/أغـسطس إلى إجالء
بــــضع مــــئــــات من الــــريــــاضـــيــــ من
أفـغـانسـان وحمـاية من بـقي في البالد.
ـبـيــة الـدولـيـة في وقــالت الـلـجــنـة األو
بـيـان إن "الـطـرفـ أعـادا الـتـأكـيد عـلى
احلـق األســــــاسي فـي الـــــوصــــــول إلى
ـارسـتـهــا بـأمـان جلـمـيع الــريـاضـة و
األفـراد من دون تمييز".وبحسب اللجنة
الــتي تـتـخــذ من لـوزان مـقــراً لـهـا فـإن
ـديــر الـعـام الــوفـد األفــغـاني بــقـيــادة ا
اجلـديد للتربية الـبدنية والرياضة نزار
مـحـمـد مـطـمـئن "مـلـتـزم بـشـدة بـاتـباع

بي". يثاق األو واحترام ا
وفي إشـــارة جــديــدة لــلــدبــلــومــاســيــة
الــريــاضــيــة الـقــطــريــة ودور الــوسـيط

اإلقــــلــــيـــمـي الــــذي تـــنــــتــــوي اإلمـــارة
اخلـليـجية تـوليه اسـتضافت قـطر هذا
االجــتــمــاع األول في الــدوحــة بــعــدمـا
شــاركت بــالــفــعل في إجالء ريــاضــيـ
ومـــدربـــ ومــســـؤولـــ أفــغـــان مـــنــذ
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خـبـراء. ماذا سـتـفعل قـطر بـعـد انتـهاء
ـونـديـال? هل سـتـواصل اسـتـثـمـارها ا
الـــكــبــيــر في الــنـــادي الــبــاريــسي في
الـوقت الذي أنفـقت فيه اإلمـارة بالفعل
أكــثـر من مـلـيـار يــورو مـنـذ اسـتـحـواذ
شـركـة قـطـر لـالسـتـثـمـارات الـريـاضـية
عــلى الـنــادي في الـعـام 2011  من دون
أن تــتــمــكـن من الــفــوز بــدوري أبــطـال
أوروبـا? يـدور هذا الـسؤال بـصمت في
صــفــوف مــراقـبـي الـكــرة الــفـرنــســيـة
وخـصـوصـاً أنصـار الـنادي الـبـاريسي
الــــذين شـــاهــــدوا كـــيـــلـــيــــان مـــبـــابي
والبرازيلي نيمار واألرجنتيني ليونيل
مـيـسي يوقـعون فـي باريس بـصفـقات

 . مالية غير منطقية أحياناً
لــــكن حـــتـى اآلن يـــبـــدو األمـــر خـــارج
احلـسـابـات. يقـول الـباحث في الـعـلوم
ــتـــخــصّص في اجلـــيــوســـيــاســيـــة وا
شــــــؤون دول اخلـــــلـــــيـج رافـــــايل لـــــو
مـاغوارييك لـوكالة فرانس بـرس أعتقد
ــر إنه أن كـــأس الــعـــالم مــا هـــو إال 

انتصار بحد ذاته لقطر. 

واســــتــــخــــدامـه كـــأداة مــــركــــزيــــة في
دبــلـومـاســيـة الـقــوّة الـنـاعــمـة لإلمـارة
اخلــلـيـجـيــة الـغـنـيـة بــالـغـاز يـجب أال
ـرور كأس الـعـالم لـكرة الـقدم يـتـغيّـر 
فـي غـــضـــون عـــام بــحـــسـب مـــا يــرى

{ بـــــاريس أ ف ب  –فـــــرضـت قـــــطــــر
نـفـسهـا بـقوة عـلى الـساحـة الـرياضـية
ــيــة عــلـى مــدى ســنــوات خــلت الـــعــا
وبــالـتــالي فـإن اسـتــثـمــارهـا في نـادي
بــــاريـس ســــان جــــرمـــان الــــفــــرنــــسي
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{ باريس- وكاالت: زف الـبرازيلي نـيمار جـونيور جنم
بــاريس ســـان جــيـــرمــان نـــبــأ ســـارًا لــلــمـــديــر الـــفــني
األرجــنـتـيــني مـاوريــسـيــو بـوكـيــتـيــنـو خالل اجلــلـسـة
الـتـدريـبـيـة لــلـفـريق الـبـاريــسي صـبـاح أمس اجلـمـعـة.
وأشارت صـحيفـة لو بـاريزيان الـفرنـسية إلى أن نـيمار
واجهة نانت غدا ران اجلماعي استعدادا  انتظم في ا
الـــســبت ضـــمن مـــنــافـــســات اجلـــولــة  14 من الــدوري
الـفرنـسي. وأزال الالعب الـبرازيـلي بـذلك الـشكـوك حول
قوة إصابته العضلية التي تسببت في غيابه عن مباراة
الـبرازيل ضـد األرجنـت فـجـر األربعـاء في التـصفـيات
ؤهلة لكأس العالم. وكانت تقارير صحفية تكهنت بأن ا
ــبـاراتي نـانت ثم مــانـشـسـتـر نـيـمـار لـن يـكـون جـاهـزا 
ـقـبـل في دوري أبـطـال أوروبـا. ســيـتي يـوم الــثالثـاء ا
ولـفـتـت الصـحـيـفـة الـفـرنـسـيـة إلـى تـواجد  22العـبا في
ـران اجلـمـاعـي لـلـفـريق الـبـاريـسي وهم احلـراس الـ3 ا
ريـكـو فـرانـكي والفـالـيه إضــافـة إلى بـيـرنـات هـيـريـرا
إيكاردي دي ماريـا حكيمي إيـبيمبي دانـيلو إدريسا

فـــتـــرة وجــيـــزة من الـــغــزو األمـــيــركي
لــلــعــراق طـرحت قــطــر عــلى نـفــســهـا
ــكن أن يــجــنّــبــهــا : مــا الــذي  ســـؤاالً
? لـيـس جــيــشــهـا وال ــاثـالً هــجــومــاً 
شـركـاتـهـا النـفـطـيـة وال تقـنـيـاتـها. إنه
الــــرأي الــــعــــام الــــغــــربي. ويــــضــــيف
ـتخصّـص في العلـوم اجليوسـياسية ا
لــقـد طـوّرت قـطـر مـجــمـوعـة كـامـلـة من
ــكن ربـطــهــا بـالــقـوّة الــركــائـز الــتي 
الـنـاعـمة الـفن والـسيـاسـة الريـاضـية
يـة والتي يُعـدّ فيهـا باريس سان الـعا
ي. إنــهــا جـــرمــان أداة لإلغــواء الـــعــا
عــمـلـيــة بـنـاء صــورة سـلـســة غـريـبـة
ومـثـالـيـة. قـطـر لن تـتـوقف عـن تـطـوير
. تلك الـسياسة هـذه اإلستراتـيجيـة غداً
أتـاحـت لـقـطـر الـظهـور عـلـى اخلـريـطة
اجلـيوسـياسيـة. يقول مـارك الفيرن إنه
قــبل  15 عــامــاً تـقــريــبـاً لم تــكن قــطـر
مـوجـودة في الـرأي الـعام. ويـؤكـد هذا
اجلـــامـــعـي أن بــاريـس ســـان جـــرمــان
مــركـزي في هـذه الـسـيـاسـة فـقـطـر مع

النادي تؤثر في العالم بأسره.

أخبار النجوم
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{ لندن- وكاالت: جددت شبكة راديو وتلفزيون هيئة اإلذاعة الوطنية
األمريكية عقد حقوق البث التلفزيوني مع رابطة الدوري اإلجنليزي
ـبلغ ـدة  6 أعـوام مقـابل مـليـاري جـنيه إسـتـرليـني. ويـعادل هـذا ا
ـوقع في عام  2016 بـ رابطة نـحـو ضعف قـيـمـة العـقـد احلـالي ا
الـــدوري اإلجنــلــيـــزي والــشــبــكـــة الــتي تــعـــد الــنــاقل الـــرئــيــسي
تحـدة منذ عام  2013. وتـلعب الصـفقة يـرليج في الواليـات ا لـلبر
اجلديـدة دورًا في تعويض مليـاري جنيه إسترليـني خسرتها أندية
الــدوري اإلجنـلـيــزي مـنــذ بـدايـة أزمــة جـائــحـة كـورونــا حـســبـمـا
أشارت إلـيه وكـالـة األنـبـاء البـريـطـانـيـة بي إيه مـيديـا. واسـتـكـملت
رابطـة الدوري اإلنكليـزي بالفعل عمـليات مبيـعات حقوق البث في
أوروبـا والشـرق األوسط وأفريـقيـا لكنـها لـم حتسم بـعد صـفقات
خــاصـة بـالـبث في مـنـاطق بـاألمــريـكـتـ وآسـيـا وسـتـعـمل زيـادة
اإليـرادات على مـزيـد من الدعم لـألنديـة. وقـال ريتـشـارد ماسـترز
يرليج الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري اإلجنليزي االهتمام بالبر
ي على مـشاهدة يـزداد قوة من الرائع أن نـرى تزايد الـطلب الـعا
مـباريـاتـنـا ومـتـابـعـة الدوري. وأضـاف عـائـدات الـبث اخلـاصـة بـنا
قبـلة ستـمنح االستـقرار والثـبات للـعبة دوليًـا ومحلـيًا في الـدورة ا
كــكل وهــو أمــر مــهم خــاصــة في ظـل أن كـرة الــقــدم تــتــعــافى من
خـسائر كورونـا. وتابع نحن فـخورون بتقـد مزيد من االسـتثمارات

لهرم كرة القدم لدينا أكثر من أي دوري كرة قدم آخر في العالم.
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ديـالـو فيـراتي بـاريديس كـيـمـبيـمـبي ميـسي مـبابي
رامـوس فـيــنـالـدوم كـيـريـر نـونـو

مـيـنـديـز ونيـمـار. بـيـنـما أدى
ـــــــدافع الـــــــبــــــرازيـــــــلي ا
مـاركــيـنـيــوس تـدريـبـات
مـــنــفـــردة عــلـى هــامش
ـران فـيـمـا غـاب عن ا
ـــــران اجلـــــمـــــاعي ا

3 احلــــــــــــــراس الـ
دونــــــــارومــــــــا
وكيلور نافاس
ولـــوتــــيــــلــــيه
إضـــــــافـــــــة إلى
رافـــــيــــــنـــــيـــــا
كــــــــــــــــورزاوا
داجــــــــــبــــــــــا

ودراكسلر. إدارة سان جرمان

اسـتـيالء طـالـبان عـلى الـسـلـطة في آب
ـــاضـي. واســـتـــولت طــــالـــبـــان عـــلى ا
الــسـلـطــة في أفـغـانــسـتـان تــزامـنـاً مع
تـحـدة السـتـار على إسـدال الـواليـات ا
حـرب اسـتـمـرت  20 عـامـاً بـانـسـحاب

عــــســـكـــري تــــضـــمّن
عـملـية إجـالء جوية
ألجـــانـب وأفـــغــان
اتّـــــــــــــــســـــــــــــــمـت

بالفوضى.

لـــكــــــــــن هـــذا ال يـــنــبـــغـي أن يـــغـــيّــر
ســـــــــــــــــيــــاســـتــــهــــا بـــأي شــــكل من

األشكال. 
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ويـحذر اخلـبراء الذين قـابلـتهم فرانس
ــســـتـــقــبل بـــرس من أن الـــتـــنــبـــؤ بـــا
واالسـتراتيـجية الـدبلومـاسية لـبلد ما
هـو أمـر مـحفـوف بـاخملاطـر. واخملـاطر
ــكـن لــعـــوامل عــدّة تـــتــعـــدّد هــنـــا و
ـا تــعـديل شـبــكـة حتـلـيل الــتـدخل ور
صـاحلـة في حلـظة مـعـيـنة. لـكن مـوجة
ـــا الــــتـــمـــّدد الـــتي قـــادتـــهـــا اإلمـــارة 
يقــــــارب  30 عـاماً تبدو راسـخة جيداً
فـي إسـتــراتـيــجـيــتـهــا. تـعــبـيــر الـقـوة
الــنــاعــمــة ســوفت بــاور الــذي بــرز في
أوائـل التسـعيـنيات كـان وصفـاً أطلقه
ــنـظــر األمـيــركي لـلــعالقـات الــدولـيـة ا
جـوزيف نـاي. وهو يـحـدّد قوّة الـتأثـير
واإلقـناع لـدى كيـان ما عـلى فاعل آخر
دون وســـائل قـــســريــة. يـــشــيـــر مــديــر
األبــــحـــاث فـي مـــعــــهـــد سي أن أر أس
وجـامعة تـور مارك الفيـرن إلى أنه بعد

ŸdÝ√ f¹—U³  œuF¹ —ULO½

l u²*« s

W{U¹d « s  bFÐ√ W öŽ ÆÆÊU dł ÊUÝ f¹—UÐË dD

dLðR∫ مسؤول صيني في مؤتمر صحفي

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7125 Saturday 20/11/2021

ـبـلي مـهاجم { مـدريـد- وكـاالت: ما زالـت إدارة برشـلـونـة تنـتـظـر حسـم جتديـد عـقـد الفـرنـسي عـثـمان د
ـقـبـلـة. وبـحـسب صـحـيـفـة سـبـورت اإلسـبـانـيـة فـإن اإلدارة الـريـاضـيـة الـفـريق خالل األسـابـيع الـقـلـيـلـة ا
ـبلي بشـأن موقفـهم من عرض التـجديد األخـير. وأوضحت: في لبـرشلونـة لم تتلق بـعد أي رد من وكالء د
برشـلونة يؤمنون أن الفرنسي يريد االستمرار لكنهم أوضحوا أن للصبر حدود حيث ينتهي عقده يوم 30
يـونـيو/ حـزيران 2022  ويريـدون حل الـوضع قبـل نهـاية الـعـام احلالي. ولم يـتـوصل الطـرفـان التفـاق حول
ـبلي تعاقده في ظل التـجديد حتى اآلن رغم تقـد برشلونة أكـثر من عرض. ويتوقع بـرشلونة أن يجدد د

ـديـر الـفـني اجلــديـد تـشـافي هـيـرنـانـديـز وكـذلك االهـتـمـام الـذي يــلـقـاه من جـانب ا
نصـائح النجم اخملضرم داني ألفيس الذي عاد للفريق إضافة إلى التأثير الكبير
ـبـلي إلى بـرشلـونة ـتوقع من داخل غـرفـة مالبس البـارسـا. وانضم عـثـمان د ا

قادما من بوروسيا دورتموند في صيف عام  2017 مقابل  147 مليون يورو.
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يا ب صنف الثاني عا { روما- وكاالت: تأهل الروسي دانييل ميدفيديف ا

العبي الـتـنس احملـترفـ إلى نـصف نهـائي الـبـطولـة اخلـتامـيـة بعـد فـوزه على
ـة سـيـنـر اإليـطـالـي يـانـيك سـيـنـر. وتـمـكـن مـيـدفـيـديف حـامل الــلـقب من هـز
يـا ضـمن اجملمـوعـة احلمـراء بـنتـيـجة  0-6 و 7-5 7-6 و7-6 ـصنف الـ 11 عـا ا

تتالية 29في ساعت و 10-8  دقيقة. وبفوزه رفع ميدفيديف عدد انتصاراته ا
في الـبطـوالت اخلتـامية إلى 8.  وسـتتـحدد هـوية منـافس ميـدفيـديف في نصف
النـهائي اليـوم اجلمعـة مع انتهـاء منافسـات اجملموعـة اخلضراء عـلما بأن أول
دينـة توريـنو اإليـطالـية يـجمع بـ الصربي ـقامـة  نصف نـهائي في الـبطـولة ا
صنف ـاني ألكـسنـدر زفيريـف ا ـيا واأل صـنف األول عا نوفـاك ديوكـوفيـتش ا

الثالث.

ـدير الـفني اجلـديد ألسـتون فيال - وكاالت: كـشف ستـيفن جـيرارد ا { برلـ
عـن وعـد تـلـقـاه من يـورجن كـلـوب مـدرب لـيـفـربـول عـقب تـولـيه تـدريب الـفـريق
اإلجنليزي. وتولى جيرارد القيادة الفنية ألستون فيال مؤخرًا وسيقود الفريق
ــيــرلــيغ ضـد بــرايــتــون غـدًا الــســبت. وقــال جــيـرارد في ألول مــرة في الــبـر
تصـريحات نقلتهـا صحيفة مترو كنت عـلى اتصال مع يورجن كلوب وبعث لي
رسـالـة مـفـادهـا أنه يتـطـلع إلى عـنـاق كـبيـر مـعي حـ نـواجه لـيفـربـول الـشـهر
قـبل. وأضاف لن أقـول أبدًا إن جتربـة أستون فيـال نقطـة انطالق بالـنسبة ا
نصب سـأكون ملـتزمًا لي يـشرفني ويـزيدني فخـرًا أن أكون في هـذا ا
ئة وأ ال حرج في األحالم والطمـوحات لكن ليفربول بـنسبة  100بـا
ي في الـوقت احلالي وإذا وقع على ـتلك مدربًـا من الطراز الـعا

عـقد مدى احلـياة سـأكون سعـيدًا بـذلك. يذكر أن
لـــيــــفـــربــــول ســـيــــواجه أســــتـــون فــــيال يـــوم 11
ـقـبل ضــمن مـنـافـسـات ديـسـمـبـر/كــانـون أول ا

يرليغ. اجلولة  16 من عمر البر
يورغن كلوب

{ كـوبنـهـاغن-(أ ف ب) - مع
معـارضتـها اسـتضـافة قـطر
ـقـبـلـة لـكرة لـكـأس الـعـالم ا
القدم في العام  ?2022تقود
االحتـــادات اخلــمس لـــكــرة
الــــقـــدم في دول الــــشـــمـــال
األوروبـي حــــمـــــلــــة لـــــدفع
الــدوحــة واالحتـاد الــدولي
لــلـعــبــة (فـيــفـا) لــتـحــسـ
ظروف الـعمـال األجانب في
الــدولــة اخلــلــيــجــيــة.بـلــغت
الـــــقـــــضـــــيـــــة ذروتـــــهـــــا في
اضي عندما حزيران/يونيو ا
أجـرى االحتـاد الــنـروجي لـكـرة
الـقــدم تـصـويـتـاً حــيـال مـقـاطـعـة
ـــونــــديــــال من عــــدمـــهــــا.صـــوّت ا
ــطـاف ضـد ـنــدوبـون في نــهـايـة ا ا
ــقــاطـــعــة لــكن الــتــصــويت ســلّط ا
الـضــوء عـلى اخملــاوف في الـنـروج
مـــوطن أحــد جنـــوم كــرة الـــقــدم في
الـــعـــالم وهـــو مــهـــاجم بـــوروســـيــا
ــــــاني إرلــــــيـــــنغ دورتـــــمــــــونـــــد األ
هاالند.وقـالت منظمـة العفـو الدولية
فـي تـــقــــريـــر الــــثالثــــاء إن "الـــواقع
اليـومي للـعديـد من العـمال األجانب
في البالد ال يزال قاسـياً على الرغم
مـن الـتــغــيــيــرات الـقــانــونــيــة الـتي
أُدخــــــلت مـــــنـــــذ عـــــام 2017. ودعت
نظمة قـطر إلى إلغاء نظـام الكفالة ا
نع عـمالها الذي يسـمح للشـركات 
من تــغــيــيــر وظــائــفــهـم أو مــغـادرة
الــبالد من بـ أشــيــاء أخـرى.وإلى
جانب منظـمة العفـو الدولية مضت
احتـــــادات الـــــســـــويـــــد والـــــنــــروج
ـارك وفنـلـندا وأيـسلـندا قـدماً والد
في حــمـلـتــهـا الــضـاغــطـة رغم عـدم
انضـمام أي من احتـادات فيـفا التي
يـزيد عـدد أعـضـائـها عن  200عـضو
ــــبـــادرة.يــــقـــول رئــــيس إلى تــــلك ا
ــاركي يــاكـوب يــنـسن االحتــاد الـد
لــوكــالـــة فــرانس بــرس "نــحن ضــد
اســتــضــافــة قـطــر لــكــأس الــعـالم
اعــــــتـــــقــــــدنــــــا أنه كــــــان قـــــراراً
سـيــئـاً".وأضـاف "هــذا خـطـأ من
نــواحٍ كـــثــيــرة. بـــســبب وضع
حــقــوق اإلنــســان والــبــيــئــة
وبناء مالعب جديدة في دولة
ذات ســعــة مالعب ضــئــيــلــة
لــلـغــايــة".ويـنــشــر االحتـاد
ـــاركي الــذي يــقــود الــد
احلمـلة بـانتـظام رسائل

تنـبيه لـلكـشف عن انتـهاكـات حقوق
اإلنــســان وإبالغ الــعـالـم اخلـارجي.
وعلى غـرار منتـخبـات أخرى احتج
ـنـتـخب الــنـروجي قـبل كل مـبـاراة ا
خــاضــهـا بــارتــداء قــمــصـان أو رفع
الفـتـات كـالـتي رفـعت خالل مـبـاراته
األخــيـرة ضــد تـركــيـا كـتـب عـلــيـهـا

"اللعب النظيف للعمال األجانب".
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لـــــكـن دول الـــــشـــــمـــــال األوروبي لم
تتـصـرّف دائمـاً بـثبـات وتـناسق مع
ـاضي وفي أحد حـملـتـها.فـالـشهـر ا
استـادات كوبـنـهاغن صـدرت أوامر
ـاركي بإنزال الفـتة تنـتقد شجع د
كـــأس الـــعـــالم فـي قـــطـــر إذ أنـــهـــا
تــتـعــارض مع قـوانــ فـيــفـا حــيـال
التصـريحات الـسياسـية.في غضون
ذلك خطّط االحتاد السـويدي إلقامة
ــنـتـخب مــعـسـكــر تـدريـبـي شـتـوي 
بالده في قطر كما جرت العادة منذ
العام 2019. لكن تلك اخلطط سقطت
ـطـاف بـعــدمـا احـتـجت في نـهــايـة ا

ــرســلـــة إلى فــيــفــا دول الـــشــمــال ا
ويـــرتـب لــــقــــاءات مع مــــســــؤولـــ
ا في ذلك لقاء في تشرين قطري 
اضي مع األم العام للجنة األول ا
الـعـلـيـا لـلـمـشـاريع واإلرث الـقـطـري

حسن الذوادي.
‰U¹b½u*« VŽö

وكـانـت قـطـر عــرضـة النــتـقـادات من
مـنـظـمـات غـيـر حـكـومـيـة عـدة عـلى
خلفـية تـعاملـها مع العـمّال األجانب
اآلتــ من قــارتي إفــريــقــيــا وآســيـا
لـــلـــعــمل فـي بــنـــاء مـــرافق ومالعب
ــونــديــال واتـــهــمــهـــا نــاشــطــون ا
بــاسـتــغالل هــؤالء وإجــبـارهـم عـلى
العمل في ظـروف خطـرة.في غضون
ذلك تـصرّ الـسـلطـات الـقطـريـة على
أنــهــا فــعــلت أكــثــر من أي دولــة في
ـنـطـقـة لتـحـسـ رفـاهـيـة الـعـمال ا
وتــــرفض تـــقـــاريــــر وســـائل اإلعالم
الدولية حول وفاة اآلالف من العمال
ـهاجـرين.وبـخالف مـا يـتم تداوله ا
تــؤكــد الــســـلــطــات في الـــعــاصــمــة

األنــديـة الـســويـديــة احملـتــرفـة عـلى
ذلـك واعـــتـــبـــاره قـــراراً "أحـــمـــقــاً"
خـــــصــــوصــــاً وأن رئــــيس االحتــــاد
اركي نفسه هاكان سيوستراند الد
كـان في طـلـيـعـة من أطـلـقوا حـمالت

الضغط.
يــــقـــول رئـــيس رابـــطـــة الـــدوريـــات
احملترفة في السويد ينس أندرسون
لـفـرانس بـرس إن األنـديـة احملـتـرفـة
أرادت إرسـال "إشـارة" الفـتـاً إلى أن
بعضهـا لديه قواعـد تنظم أنشـطتها
"في الــبــلــدان الـتـي تـنــتــهك حــقـوق
اإلنــســان".وحتـــدّث العــبــون بــشــكل
فــردي أيـضــاً عن هـذه الــقـضــيـة في
بـــعض األحـــيــان.فــقـــد أطــلـق قــائــد
منتخب فنلندا تيم سبارف األسبوع
ـاضـي نـداءً مـشـتــركـاً مع مــنـظـمـة ا
الــعــفــو الــدولـيــة طــالب فــيه "فــيــفـا
بـضــمـان احـتـرام حــقـوق اإلنـسـان"
مـــضــيـــفــاً "نــحـن مــديــنـــون ألولــئك
األشـخـاص الـذيـن عـمـلـوا لـسـنـوات

في ظروف سيئة".

الـدوحـة أنـهـا بـذلت جـهـوداً جـبارة
ــنـــطــقــة وأكـــثــر من أي دولـــة في ا
بهدف حتس ظروف الـعمل للعمال
األجــانب.لــكن دول الــشــمــال أثــارت
أيـضـاً قـضـايـا أخـرى."هل سـيـسـمح
ثليي اجلنس حـضور كأس العالم?
هل سـيـتـمــكن الـرجـال والـنـسـاء من
بـاريات معاً? هل سـتتمتع حضور ا
الــصــحــافــة بــحــريــة الــوصــول إلى
جـــمـــيع أنـــواع الـــقــضـــايـــا إلجــراء
التحـقيقـات في البالد?".يقـول ينسن
إن "كل اإلجــابــات الــتي تــلـقــيــنــاهـا
كانت +نعم+. لذا بـالطبع سنـحمّلهم
مسؤولـية ذلك".أمـا في النروج ومع
قاطعـة خصوصاً انتفاء الـتهديد بـا
نتخب االسكندنافي إثر عدم تأهل ا
إلـى الــنـــهـــائـي ركّــز االحتـــاد عـــلى
محاولة الـضغط على الدوحـة وفيفا

إلحداث تغييرات.
وأوصت جلـنــة خـبـراء بـ 26تـدبـيـراً
ـا في ذلك إنـشاء تـريد اعـتـمادهـا 
مركز مـوارد للـعمّال األجـانب ونظام

ونديال l¹—UA∫ عمال أجانب في مشاريع مالعب ا
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إن أبـــشع وأســـوأ مــا تـــتــمـــيــز به
مـســتـشـفــيـات الــعـراق هـو اإلدارة
ـهنـية لهـا. وسبب الـسيـئة وغـير ا
ذلك يــعـــود إلى عـــدم وجــود إدارة
مــهــنــيــة مـعــاصــرة تــعـي أهــمــيـة
إســـتــخـــدام أنــظـــمــة مـــعــلـــومــات
Hospital Information ــســتــشــفى ا
 (HIS)�Systemsوإجـــــــــــــــــــــــــراءات
SOP) Stan-) الــتـشـغـيل الـقـيـاسـيـة
 dard Operating Proceduresفـــي
ـؤسـسات ـسـتـشفـيـات وا جـمـيع ا
الــصــحــيــة في الــعــراق كــمــا هــو
احلــال في جــمــيـع مــســتــشــفــيـات
الــــعـــالم وخـــصــــوصـــا في الـــدول
ـتقـدمـة بل وحتى في الـعـديد من ا
دول الـعالم الـثـالث. لهـذا أصـبحت
حــالــة الــعــديـد مـن مـســتــشــفــيـات
العراق أقـذر من زرائب احليوانات
من حـيـث الـنــظـافـة ومــنع إنــتـقـال
ــرضى الـــراقــدين الـــعــدوى بـــ ا

فيها.
ÂUE½ …—«œ«

ولكم سيادة رئيس مجلس الوزراء
ومن هم دونكم في السلم الوظيفي
الـــصـــحـــيـــة إعــتـــبـــارا مـن وزيــر
الـصـحـة واآلخـرين الـقـائـمـ عـلى
إدارة الـنـظـام الـصـخي في الـعراق
أقــول لــكـم أن إســتــوعــبــوا جــيــداً
ـعـلـومـات الـتـي سـأطـرحـهـا هـنـا ا
وإعـــمــلـــوا عــلـى تــطـــبــيـــقـــهــا في
مـستـشفـيات الـعراق عـسى الله أن
تـتـحـسن حاالت مـسـتـشفـيـاتـكم لو

. كنتم مخلص
ـسـتـشـفى أوال: نـظـام مـعـلـومـات ا
Hospital Information System�

(HIS)
وهــــذا هــــو أحـــــد أهم عــــنــــاصــــر
ـعـلـومـاتيـة الـصـحيـة الـتي تـركز ا
بـشــكل أســاسي عـلى احــتـيــاجـات
اإلدارة لـلـمسـتشـفـيات. فـي العـديد
مـن الــتـــطـــبـــيـــقــات يـــعـــد نـــظــام
ــســـتــشـــفى نـــظــام مـــعــلـــومـــات ا
معلـومات شامل ومـتكامل مـصممًا
إلدارة جـــمـــيـع جـــوانب تـــشـــغـــيل
ـسـائل الـطـبـية ـسـتـشـفى مـثل ا ا
ــالــيــة والــقــانــونــيـة واإلداريــة وا

تناضرة.  ومعاجلة اخلدمات ا
تـــــوفــــر أنــــظــــمـــــة مــــعــــلــــومــــات
ــسـتــشـفــيـات مــصـدرًا مــشـتــركًـا ا
للمـعلومات حول الـتاريخ الصحي
لـلـمــريض. وهـذا الـنـظــام يـحـتـفظ
بـالـبيـانـات في مـكان آمن ويـتـحكم
ــكـــنـــهم فـي األشــخـــاص الـــذيـن 
الــوصــول إلى تــلك الــبــيـانــات في
ظروف مـعـيـنـة كـونـهـا مـعـلـومات
ــريض. تــعــزز ســـريــة خــاصــة بـــا
سـتشـفيات من أنظـمة مـعلـومات ا
قـدرة أخصـائيي الـرعايـة الصـحية
عـلى تــنـســيق الــرعـايــة عن طـريق
ـــعــلـــومــات الــصـــحــيــة تـــوفــيــر ا
كان للمريض وزيارة التاريخ في ا
. وتـتضـمن تلك طـلوبـ والـوقت ا
ـــعــلـــومـــات جـــمـــيـع اإلجــراءات ا
اخملـتـبـريـة الـتي أجـريت لـلـمريض

وكــذلك نـتــائج األشــعـة الــســيـنــيـة
كن الوصـول إليها من قبل والتي 
. كـمــا يـوفـر نـظـام األخـتـصــاصـيـ
ـسـتــشـفى االتـصـاالت مـعـلــومـات ا
الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة بـ مـقـدمي
ــكن هــذا الــرعـــايــة الــصــحــيــة. و
الـــنــظـــام من اســـتــخـــدام األجــهــزة
احملــمــولــة مــثل الــهــواتف الــذكــيـة
وأجهـزة الكومـبيوتـر اللوحـية على
ــعـلــومـات جــانب الـســريـر خلــزن ا

ريض.  اخلاصة با
غـالـبًـا ما تـتـكون أنـظـمـة معـلـومات
ـســتـشـفــيـات من مــكـون واحـد أو ا
أكــثـــر من مــكــونـــات الــبــرامج ذات
امـتـدادات مـتـخــصـصـة بـاإلضـافـة
إلى مـجـمـوعة كـبـيـرة ومتـنـوعة من
األنـظمـة الـفرعـية في الـتـخصـصات
ـثـال نـظـام الـطـبـيـة عـلـى سـبـيل ا
ـعلـومات اخملـتبـرية ونـظام إدارة ا
الــســيــاســات واإلجــراءات ونــظـام
مـعــلـومـات األشــعـة ونـظــام أرشـفـة

الصور واالتصاالت.
ومن أهـم فــوائــد نـــظم مــعـــلــومــات

ستشفى هي ما يلي: ا
إدارة مـالـيـة فـعــالـة ودقـيـقـة •
واتــــبـــــاع نــــظــــام غــــذائـي صــــحي
وصحيح للمـريض والهندسة وما
إلى غـــــيـــــر ذلـك إضـــــافـــــة إلى أنه
يـسـاعـد عـلى عـرض صـورة واسـعة

ستشفى. لنمو ا
حتـــســـ رصـــد اســـتـــخـــدام •
ـسـتـشـفى ودراسـة األدويـة داخل ا
فعاليتـها. وهذا يؤدي إلى احلد من
الــتـفــاعالت الــدوائـيــة الــضـارة مع
تشـجيع االستـخدام الـدوائي األكثر

مالءمة.
ــعـــلــومــات يـــعــزز سالمـــة ا •
ويـــقــلل من أخـــطــاء الــنـــسخ كــمــا
ويـــــقـــــلـل من ازدواجـــــيـــــة إدخـــــال

علومات. ا
يـعـتـبـر هـذا الـنـظـام بـرنـامج •
ســهل االســـتــخــدام ويــزيل اخلــطــأ
النـاجت عن الكـتابة الـيدويـة. وتوفر
أنــظــمــة الــكــومــبــيــوتــر احلــديــثــة

ـــثــالي لـــلــتـــكــنـــولــوجـــيــا األداء ا
ــعــلــومــات من لــلــحــصــول عــلى ا

توفرة. اخلادم أو اخلوادم ا
ثانيا: إجراءات التشغيل القياسية
SOP) Standard Operating Proce-)

dures
إن إجـراءات الـتـشـغـيل الـقـيـاسـيـة
هـي مـــجــــمـــوعــــة من اإلرشـــادات
خــطــوة بــخـطــوة تــكــتب من قــبل
ـــتــخـــصـــصــ في الــعـــديـــد من ا
سـاعدة الـعامـل في مـؤسسـة ما 
ؤسـسة عـلى تنـفيـذ عمـليات تـلك ا
روتـيـنـيـة سـواء كـانـت بـسـيـطة أو
معقدة فنية أو غير فنية حيث يتم
حتـديـد مخـاطـر عـدم اإللتـزام بـتلك
اإلجراءات وطرق التـحكم اخلاصة
بـهـا. وتـهـدف إجــراءات الـتـشـغـيل
الــقــيـاســيــة إلى حتــقـيق الــكــفـاءة
وجودة اإلنتاج وتوحيد األداء مع
احلد من سوء الفـهم وعدم االلتزام

بلوائح العمل.
وعـادة مـا يـتم اسـتـخـدام إجراءات
الـتــشـغـيل الـقــيـاسـيــة عـلى نـطـاق
واسـع في أي مــكــان عـمـل ويـطــلق
عـليـها أحيـانًا عـبارات أسـاليب أو
طـرق الـعـمل الـصــحـيـحـة واآلمـنـة
والـسـلـيـمــة. وإجـراءات الـتـشـغـيل
الـقـيــاسـيـة هي مـســتـنـدات تـصف
تـكـررة بـانـتـظام ذات الـعـمـلـيـات ا
الصلة بجـودة العمل في موقع ما.
والغرض منها هو تنفيذ العمليات
بـــشـــكـل صـــحــــيح ودائم بــــنـــفس
الطريقـة. وفي اإلدارة احلديثة ألي
ــؤســـســات مــؤســـســة ومـــنــهـــا ا
ـسـتشـفيـات يجب أن الـصحـية وا
تـــتــــوفـــر مـــســــتـــنـــدات إجـــراءات
التشغيل القياسية في أي قسم من
ؤسسة سـتشفى أو ا أقسام تلك ا
الــصـحــيــة الـذي يــتم الــعــمل فـيه
وســنــأتي بــالــتــفــصــيل عــلـى هـذا

اجلانب الحقا.
ومـن نـاحــيــة أخـرى فــإن إجـراءات
الـتشغـيل القـياسـية هي الـعمـليات
ؤسسة (أي وثقة التي جتريها ا ا
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مـــــؤســــــســــــة ومن ضــــــمــــــنــــــهـــــا
ــســتــشــفــيــات) لــضــمــان تــقــد ا
اخلـــدمــات بـــاســـتـــمـــرار وبــنـــفس

السياق وفي كل مرة. 
إذاً فــــإن إجــــراءات الـــــتــــشــــغــــيل
الـقـيـاسـيـة هي تـعـلـيـمـات مـفـصـلـة
تــمـــثل إرشــادات لــعــمــلــيــات عــمل
الـــــشــــخـص أي شـــــخص وفي أي
مكان عمل. فعندما يقوم األشخاص
بإجراء عمل مـوحد لوظيفـة معينة
كن فـإنهم يـنتجـون منـتجًـا ثابـتًا 
ـخـرجــاته وأن عـدم الـتــنـبـؤ بـه و
اإللــتـــزام بــلــوائـح تــلك اإلجــراءات
سيـنتج عـنه خلل قد يـكون خـطيرًا
وخــاصـــة في مـــســتـــشـــفى يـــعــني

بصحة أشخاص مرضى.
فــــمـــا هـي إجـــراءات الــــتــــشـــغــــيل

القياسية? 
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مارسات هي مجموعة محددة من ا
الـــتي يـــجـب أن يـــتم الـــبـــدء بـــهـــا
ومتابعـتها عنـد ظهور أو باألحرى
جتــــنب ومــــنع ظـــهــــور ظـــروف أو
ثال حاالت مـحددة. فـعلى سـبيـل ا
يــجب أن يــكــون لــدى أطــبــاء قــسم
الـطوار إجـراءات تشـغيل مـوحدة
ــرضى الــذين يــتم لــلــتــعــامل مـع ا
إحـــضـــارهم وهم فـــاقـــدي الـــوعي;
ـمـرضـات في صاالت الـعـمـلـيات وا
لـديـهن إجـراءات تـشــغـيل قـيـاسـيـة
ــلــقط ومــنــاولـته لــكــيــفــيـة مــسك ا
ثـال وكذلك لـلجـراح على سـبـيل ا
طـريـقة تـعـقـيم األيدي قـبل الـدخول
لـصــاالت الـعــمـلــيـات; ولـدى فــنـيي
اخملتبرات إجراءات تشغيل موحدة
ـعـاجلـة واخـتـبـار وطـريـقـة تـناول
سوائل اجلـسم الـتي يتم احلـصول
ـرضى. واألهم من ذلك عـلـيهـا من ا
كـله يـجب أن تكـون هـنـاك إجراءات
نظفون تشغيل قـياسية يقوم بـها ا
لــتــنـظــيف وتــعـقــيم جــمــيع أرجـاء
رافق الصحية ستشفى بـدأ من ا ا

رضى. وإنتهاءً بردهات ا
وبـــعـــبـــارة أخــرى فـــإنه يـــجب أن

تـــكــون هــنـــاك إجــراءات تـــشــغــيل
قيـاسية مـكتوبـة ومثبـتة يقـوم بها
ويـعـرفــهـا بل يـحـفــظـهـا عن ظـهـر
قــــــلب أي شــــــخـص يــــــعـــــمـل في
مـسـتـشـفى وسواء كـان طـبـيـباً أو
جـــراحــاً أخــتــصـــاصــيــاً أو عــامل
نظـافة. ولـو إلتـزم جمـيع العـامل
فـي مـســتــشــفــيــات الــعــراق بـتــلك
اإلجـراءات ألصـبحت مـسـتشـفـيات
ـسـتشـفـيات في الـعـراق تضـاهي ا
ـتــطــورة من حـيث اإلدارة الــدول ا
النـاجحة والـنظـافة ومهـارة العمل
ــــؤســــســـات ــــتـــوقـع في هــــذه ا ا

الصحية.
إن اإلدارة احلديـثة للـمستـشفيات
ســواء كــانت طــبــيــة أو إداريــة أو
صحية أو مـالية أو ما إلى ذلك من
أعمـال جتري فـيهـا يجب أن تـركز
عـلى أن يكـون ألي قـسم من أقـسام
ـسـتـشـفى (الــقـسم الـطـبي قـسم ا
الــــتـــمـــريـض اخملـــتـــبــــر صـــالـــة
الــعــمــلــيــات الـتــخــديــر األقــسـام
ـالـيـة قـسم الـصـيـانـة اإلداريـة وا
ــسـتــشـفى) وغــيـرهــا من أقـســام ا
إجـراءات تشـغيل قـيـاسيـة تتـبعـها
في عـملـهـا الروتـيـني من أجل منع
ظـــهــور وجتـــنب حــدوث مـــا يــخل
ـستـشـفـى والـذي قد بـالـعـمل فـي ا

ريض ضحية له. يكون ا
من خالل مــا ســـبق عــرفــتم أيــهــا
ـاذا نـظـامـنـا الصـحي في الـسـادة 
الــعـــراق مــتـــخــلـف وســيئ لـــهــذه
الدرجة التي هو فـيها اآلن ويبقى
سـؤالـنا لـكم: مـتى سـتدخـلـون تلك
األنــظـمــة في إدارة مــســتـشــفــيـات
الــعــراق لــتــجـعــلــوا مــنــهــا أمـاكن
ـرضى وتـعـيدوا حـقـيـقـيـة لـعالج ا
ــســتـشــفـيــات الـعــراق نـظــافـتــهـا

ورونقها التي عرفت به?
×بــروفـــيــســور مــتــخــصص بــعــلم
الـفــسـلــجـة والــعـقــاقـيــر الـطــبـيـة
ـــؤســســات ومـــســتـــشــار بــإدارة ا
الـصـحـيـة وخـبـيـر دولي بـالـصـحة

البيئية والتغذية العالجية
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واطن السـوداني من أقاصي غرب الوطن وشـرقه وشماله ووسطه يـكاد ا
وبـعض جـنـوبه ال يـصـدق مـا يــرى كـيف أن الـسـودان الـدولـة الـتي أرهق
كاهل شـعـبهـا عـدم إستـقرار الـعـهود الـتي تـوالت علـيه الـعسـكـري منـها
ـدني إلى أن حـدثت صـيـغة الـتـشـارك الـتي مـا لـبـثت أن إهـتـزت بات وا
تحكمة يـة وموضع إنشغال بـال الدول اخلمس الكبـرى ا فجـأة قضية أ
ـصـائـر الـسـيـاسـيـة إلـى حـد في دول الـقـارات اخلـمس وبـالـذات بـال بـا

تحدة. الدولة القائدة الواليات ا
من خالل الـتـأمل في ردود الـفـعل علـى موجـات الـتـغـيـيـر التي حـدثت في
دنية  –الـعسكرية نالحظ أن اإلدارة األمـيركية تعاني سـودان الشراكة ا
ـبـاغـتـة من جـانب الـطـيف الـعـسكـري الـذي أحـدث فـجـأة مـا يـشبه آثار ا
ـتـدرجــة في الـتـعــبـيـر عن اإلرتـداد عــمـا هـو مــتـفق عــلـيه. وهـذه احلــدة ا
ـسؤول األمـيـركي الذي أدار إنزعـاجـهـا تعـود إلى أن جـيـفري فـيـلتـمـان ا
ـدني ـكـون الـثـوري ا ـكــون الـعـسـكـري وا غـرفـة عــمـلـيـات الـتـوفـيق بـ ا
ـكون األول وعـاطفته وبيـنهـما رئـيس احلكـومة الذي قـلْبُه ومـصلـحته مع ا
ـكون الـثاني غـادر اخلـرطوم إلى أديس أبـابا وهـو سعـيد وتـطلـعاته مع ا
بأنـه طمأن مرجعه وزير اخلارجية إلى أن األمور نحو تهدئة وأن الطرفيْن
إلى تـوافق بوغت بأن تقديره لم يكن في محله وعلى هذا األساس عززت
اإلدارة رؤية جـديدة لـلوضع تـقوم عـلى معـارضة الـتوجه الـعسـكري عـلناً
ـقراطي وتأيـيد بـقـائه طي الكـتمـان وتأيـيد احلـراك الشـعبي الـذي هو د
ا تـعارضـه ضمـناً. وهـذا له تـفسـيره ذلك أن ـنحى بـالصـوت األعـلى إ ا
الطـيف العسكري هو من حقق تطبيعاً وإن لم يكتمل فصوالً مع إسرائيل
فت إلى جـانب الـطيف وتـخشى اإلدارة األمـيـركـية ضـمـنـاً في حال إصـطـَّ
دني أن تـتسبب التناقضات داخل هذا الطـيف في محو السطور القليلة ا

من صفحة التطبيع التي لم تكتمل طباعة.
كن اإلستنتاج أن الذي تـريده اإلدارة األميركية من التهويالت ومن هـنا 
ـدني وتشـاركها في الـتهويل الكـثيـرة النعـومة من مغـبة إنـدثار احلراك ا
دول حلـيفة وصديـقة ذات تأثير مـن بينها بـريطانيـا وفرنسا ودول إقـليمية
هي معـظم الدول األفـريقـية هو أن يـستعـيد الـتشارك تـماسـكه وأن تكون
دنـيون على إصرارهم عنى ال يـبقى ا هنـالك صيغـة معدلة غـير احلالـية 
ـنـاصب التي يـشـغـلهـا الـفـريق عـبد الـفـتاح بـتـسـليـم الطـيف الـعـسكـري ا
البـرهـان ونـائـبه الـفـريق مـحـمـد دقـلـو (حـمـيـدتي) وسـائـر اجلنـراالت إلى
ـدنـيـ عـلى نـحـو ما هـو مـثـبَّت في الـوثـيـقـة الدسـتـوريـة. وبـذلك تـطـمئن ا
النـفس األمـيـركيـة وإسـتـطراداً نـفـوس الدول الـصـديـقة واحلـلـيـفة ومـعـها
سـتغـرقة في ـسـتجـدة وبطـبيـعة احلـال إسرائـيل ا األطيـاف التـطبـيعـية ا
ـتـكــامل. إطـمـئـنـان عـلى أســاس أن األمـور مـسـتـتـبـة في حُـلم الــتـطـبـيع ا
السـودان الـذي أجنز خـطوة عـلى طريـق التـطبـيع لكـنـها خـطوة من الـنوع

ثل ما هي محفزة لإلقدام خطوات. القابل للتراجع 
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مثل هـذا اإلفتراض يستوجب التذكير بتنوع مفردات التعبير اإلحتجاجي
ظاهـراً الـودي ضـمـناً مـثل الـقـول الـتـغريـدي لـوزيـر اخلـارجيـة األمـيـركـية
الي السودانيـ الشجعان الذين ـتحدة معجبـة  بلـينكن "إن الواليات ا
ـتـمـثل بـإقـالة ـصـدوم من الـفـعل الـبـرهـاني ا تـظـاهـروا" وقـول فـيـلـتـمـان ا
احلكـومـة تـمـهيـداً لـتـألـيف حكـومـة بـرهـانيـة الـهـوى "إنه لـيس من الـسهل
ـتـحـدة ـظــلم" وقـول األمـ الـعــام لأل ا إعـادة الـسـودان إلى مــاضـيه ا
غوتـيرش "على قادة اجليش أن ينتبهوا إلحتجاجات الشعب وحان الوقت
للـعودة إلى التـرتيبـات الدسـتورية" وقـول سفيـر بريطـانيا "إنـنا نقف جـنباً
اليــ في إلى جــنب مـع الـشــعب الــســوداني اجلــريء الــذي تــظــاهـر بــا
ـقـراطـيـة واحلـقـوق األسـاسـيـة". وبـعـدما شـوارع  الـبالد دفـاعـاً عن الـد
حــسم الــبـرهــان األمــر بــإعالن مـجــلس ســيــادي جـديــد بــرئــاسـته وأدى
األعـضاء عـسـاكـر ومـدنـيـ جُـدداً الـيـمـ أمـامه عال قـلـيالً صـوت الدول
فاجآت (أمـيركا. بريـطانيا. تسـارع ا ـعنية بـالشأن الـسوداني ا الثالث ا
الــنــروج) في بـيــان ومــعـهــا دول اإلحتــاد األوروبي وســويـســرا في بــيـان
ا فعل البرهان. مشـترَك وزعته اخلارجيـة األميركية يعـبر عن صدمتهـا 
سـؤول احملتـجَزين وأبرزهم طالـبة بإطالق جـميع ا ـرة إضافـة ا وهذه ا
ـسـتـضـاف في فـيلـال في حي كـافوري رئـيس الـوزراء عبـدالـله حـمـدوك ا
الراقي كـمـا إسـتضـافـة الـرئيـس البـشـيـر ماضـيـاً لـرفيـق نظـامه ومـلـهمه

اإلسالموي الدكتور حسن الترابي.
ـعــانــدة بــغــرض جـمْع مع أن اإلحتــاد اإلفــريــقي دخل مــتـأخــراً حــلــبــة ا
وقف دون وجه حق إال أن النصح عـنان معاندة في ا الـشتيتيْن اللذين 
التـحذيـري الدولي األمـيركي بـالذات دخل ونـحن نـكتب مـا نكـتبه هـنا يوم
اإلثن  15نـوفمبر/تـشرين الثاني  2021يـومه األسبوع الثالث من دون
ـفردات اللطيفة أن تتـوقف إدارة الرئيس بايدن عن تـنبيه وحتذير وبكل ا
تساوية من التقييم لهما. رتـبة ا الطـرفيْن اللذيْن هما حتى إشعار آخر با
ـا في ذلك مـسـيـرة "الـزلزال" ـدني لم يـطـرح في الـتـظـاهرات  فـالطـيف ا
أكثـف تظـاهرات اإلحـتـجاج إلـغـاء خطـوة الـتطـبـيع التي تـمت وهـذا يريح
إدارة بـايـدن. والـطـيـف الـعـسـكـري عـنـد كـلـمـته الـتي أبـلـغـهـا خالل لـقـائه
نـتنياهو في عـنتيبي يوم  3فـبراير/شباط  .2020ومن جـانبه فإن الطيف
العـسـكـري يـرى في ضـوء األشـهـر الـكثـيـرة الـتـعـقـيـد التـي أعقـبت وضع
الوثـيقة الـدستورية أنه ال بـد من أجْل االستقـرار أن تكون الشـراكة أكثر
ـدني الـسـيـاسي بـحـيث يـصـار إلى تـضـيـيق هـامش رحـابـة في الـصف ا
اإلجتـثـاث(تـفـكـيك الـتمـكـ بـالـقامـوس الـسـوداني طـبـعة  (2020لـلـعـهد
الــبـشــيـري ويــصــار أيـضــاً إلى طــمـأنــة أعـداد كــبــيـرة من الــضــبـاط في
ـؤسسات األمنيـة من الذين خدموا فـي السنوات البـشيرية وذلك كي ال ا
يـنتـهي األمـر في الـسودان عـلى نـحـو ما بـات عـليه فـي العـراق عـلى يدي

ر السيء التصرف. بر
ـطــاف ال إســتـقــرار في الـســودان إذا كـان ســيــتم الـتــفـريط في نــهـايــة ا
بالـصيـغة التـشاركـية. وال تـفعيل لـلمـساعدات وإللـغاء الـديون الـتي أثقلت
الــكـواهل كـاهالً بـعـد كـاهل عـلـى مـدى نـصف قـرن. ال الـعـسـاكـر عـنـدمـا
ـدنـيـ أُولي األحـزاب عنـدمـا قُـيض لهم أن حـكمـوا وحـيـدين أفادوا وال ا
يـحـكمـوا أداروا شـؤون الـبالد والـعـبـاد بـالتـي هي أفـضل. وال هنـالك في
ــشـيـر ـنــظـور سـوار الــذهب آخـر يــفـعل مــا فـعـله ا ـدى ا األفق وال فـي ا
كن أن ا  شهد بـكثير من الـتبصر ورأى قـطعاً  عبـدالرحمن الذي قـرأ ا
يـفــعـله احلـراك احلـزبي قــبل ثالثـة عـقـود وإلــتـزامـاً أمـيـنــاً بـكـلـمـة شـرف
هابة القائد ومن دون بالـنسبة إلى صيغة الفترة اإلنتقـالية أن ينصرف 
أن تـخدش كـبـريـاءه مفـردات ثـوريـة كـتلـك التي رُمي بـهـا بـعض جـنراالت
الـسودان من الـذين إنـتـقـلوا من الـثـكـنـات إلى السـرايـات من بـني قـومهم
ـرض في . ولـقـد فـعل ثم بـعـد الـعالج الـكـر من ا تـحـزبـ احلـزبـيـ وا
لك سلمان بن عبدالعزيز الريـاض أسلم الروح هانئاً ورقد وبتكر من ا

نورة.  دينة ا في رحاب تربة ا
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وبالـعودة إلى كثافة التحذيرات الـناعمة من جانب دول العالم الثالث التي
تــسـتـهـدف تــرويض الـوضع في إنــتـظـار حـسْــمه يـبـقى الــسـوداني عـلى
دهشـته من أنه ب ليلة ثورة شعبيـة وضُحى إنخراط جنراالت فيها األمر
بتغى بات يرى أن هـذا البلد األشبه بقارة إنتقل من الـذي حقق بعض ا
ـلف األهم أو فلـنـقل واحداً هـامش عدم إكـتـراث العـالم به إلى أنه بـات ا
ـيـة من واشـنـطن إلى بـكـ مـروراً ـهـمـة عـلى الـطـاولــة األ ـلـفـات ا مـن ا
بلندن وباريس وموسكو وسائر الدول احمللقة في فضاء اخلمس الكبار.

رجـأة مـنذ عـقود.. ... ويا لـيت بـعض هـذا االهتـمام حتـظى به الـقضـيـة ا
بـادرة الـعربـية لـهذا قضـيـة حسم مـوضوع الـدولـتيْن عـلى أساس رؤيـة ا
احلـسم (دولـة فـلـسـطـيـنـيـة عـاصـمـتـهـا الـقدس الـشـريف إلـى جانـب دولة
إسرائـيل) وعـندهـا يصـبح التـطبـيع أمـراً واقعـاً وليس وزراً كـما ال يـعود
مـستهـجَنـاً أن قائـد السالح اجلوي اإلسـرائيـلي يشـارك في معرض دبي
ـشــارِكـة دولـهـا في لـلــطـيـران وفي إجــتـمـاعـات قــادة األسـلـحــة اجلـويـة ا
ــعـرض وبــذلك يـذهب غــيظ الــقـلــوب ويـتـوب الــله عــلى من يـشــاء. والـله ا

الغفَّار.
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يشـير تنـامي النزاعـات العشـائرية
في الــعــراق إلى عــجــز عــمــيق في
وظــيـــفــة احلــكــومــة حــيــال تــوغل
ـمارسات الـعشائـرية التي بعض ا
تــمــثل انـتــكـاســة لــفـكــرة الـتــطـور
اإلنــــــســــــاني وقــــــد بــــــدأت هـــــذه
النزاعات تدق ناقوس اخلطر ألنها
دني غالباً ما توقـع ضحايا من ا
و تــســهم في نــزوح الـعــشـرات من
الـعــائالت عن مــنـاطــقـهم بــعـد ان
أصبح الـسالح هـو اللـغة الـسائدة
ـــتــنـــازعــة وهــذه بـــ األطــراف ا
مخاطر كـارثية وأمنيـة واجتماعية
تؤدي لـترهيب عـوائل أمنـة ومقتل
أنــاس لــيس لـــهم عالقــة بــأطــراف
الـــــنــــزاع او قـــــطع طـــــرق عــــامــــة
ورئـيــسـيـة ومــا يـتــرتب عـلى ذلك
االقـتــتـال من ارامل وامـهـات ثـكـلى

وأطفال يتامى.
يــعـتــمـد الـعــنف الــعـشـائــري عـلى
طبيعة ثقـافة اجملتمع وعلى سلطة

الـــقــانــون ومـــدى قــوته وتـــأثــيــره
الـــفـــاعل فـــقـــد كـــان االرتــمـــاء في
احـضـان الـعـشـائـريـة له مـا يـبـرره
ســابــقـاً ألنـه الــركن الــوثـيـق الـذي
يلجأ إلـيه الفرد حفـاظاً على نفسه
وكـــيــانه في ظـل غــيــاب الـــقــانــون
وعـادةً ما تـتنافـس سلـطة الـقانون
في اجملــتـمـع الـعــراقي مع ســلــطـة
الـعـشـيـرة فـكـلـمـا ضـعـفت سـلـطـة
الـقـانـون قـويت سـلـطـة الـعـشـيـرة
وقـــوة الــعـــشــيـــرة تــســـود في ظل
غيـاب سلطة الـقانون فـيركن األمر
إليـها في تسـيير شـؤون اجملتمع 

وهـــذا مــا حـــدث بــعـــد عــام ?2003
ولـسـنـا في صـدد احلـديث عن قـوة
الـعـشـيـرة وضـعف الـقانـون لـكـنـنا
نـتـفق مع الـنــظـريـة الـقـائـلـة كـلـمـا
ضـعـفت احلكـومـة بـرزت العـشـيرة
لـــذا أصــبـــحت عـــبـــارة(مـــطـــلــوب
عــشـائــريـاً) مــشــهـداً مــألـوفــا عـلى
ــــــنـــــازل اوجه بــــــعـض الـــــدور وا

واحملالت او تـــــهـــــد مـــــنـــــازل أو
تهـجيـر عوائل أو انـتشـار مسـلح
ـنطقـة معـينـة أو اشتـباكـات لعدة

. أيام ب عشيرت
وتُـــعــــزى أســـبــــاب ازديـــاد حـــاالت
الــنـزاعــات الـعــشـائــريــة في الـوقت
احلــــاضـــر إلى عــــجـــز الـــســــلـــطـــة
الــتــنــفــيــذيــة وفــشل احلــكـومــة في
حتـقـيق حــمـايـة رعـايـاهــا نـتـيـجـة
احملـــاصـــصـــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــ
اجلـمـاعـات القـابـضـة على الـسـلـطة
والــذي حــوّل الـــدولــة إلى غــنــيــمــة
ـكــونـات كــمـا حـوّل تــتـقــاسـمـهــا ا
ـكـونـات االجـتـمـاعـيـة إلى هـويات ا
سياسية متـصارعة في ظل اقتصاد
ريـعي طفـيلي وبـطالـة مقـنعة بـلغت
اوج حضورها اليوم  وتفشي لفقر
مـدقع وتـهــالك في الـبـنـى اخلـدمـيـة

واالرتكازية. 
ونــحن هـنــا لــسـنــا بـصــدد انـتــقـاد
منـظومة الـعشيـرة لكنـنا بصـد نقد
ــمـارسـات الــسـلـبــيـة الـتي بـعض ا
يـقوم بـهـا البـعض فـبعـد عام 2003
عـادت الـعشـيرة بـقـوة وفعـالـية إلى
الــســـيـــنــاريـــو الــعـــراقي وحـــقــقت
جنـاحــات من خالل الـسـيـطـرة عـلى
الفوضى العارمـة التي تفاقمت بعد
دخـــول الـــقـــوات االمــــريـــكـــيـــة الى
الـعـراق  كـمـا لعـبت الـعـشـائر دوراً
ريادياً وعـلى مختـلف األزمنة سواء
في الـــثــورات أو االنـــتــفـــاضــات أو
ـــنـــاطق تـــرســـيـخ االمن بـــبـــعض ا
ومـسـاعـدة الـدولـة في كـشف بـعض
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من الـنـاحــيـة الـقـانــونـيـة ال وجـود
ـــة اســــمـــهــــا نـــزاع وصف جلــــر
ة وال عقوبة عشائري ألنه ال جـر
اال بــنص لــكن جــرت الـعــادة عـلى
إطالق هـذه الــتــسـمــيــة عـلى ردود
األفعال اجلماعـية جتاه فعل معيّن
بــذاته فــإن مــعــظم جــرائم الــقــتل
تـواجَه باحـتـجـاج من ذوي اجملني
عـــــــلــــــيـه جتــــــاه اجلــــــانـي وذويه
وعشـيرته وأن وجـود نص قانوني
يــــؤكــــد بـــــأن كل فــــعـل يــــقــــوم به
ــة إذا كـان األشــخـاص يــعــد جــر
يـجــرّمه الــقـانــون مـثــاالً عـلى ذلك
فــــعـل إزهـــاق روح إنــــســــان فـــإن
ـة قـتل الــقـانـون وصـفه بــأنه جـر
ادة  405وما بعدها وفقاً ألحكام ا
من قـانون الـعـقوبـات الـعراقي رقم

عدل".  111لسنة  1969ا
فـإذا كـان فــعل الـقـتـل  بـواسـطـة
شــخـص واحــد أو عــدة أشــخـاص
فــــإنه فِـــعـل قـــتـل يـــعــــاقب عــــلـــيه
الـقـانون من دون االلـتـفـات إلى ما
إذا كــــان الـــفــــعل من جــــراء نـــزاع
عـــشـــائـــري أم نـــزاع فـــردي وهـــو
ــة يـعــاقب عــلـيــهــا الـقــانـون جــر
بـــعــقـــوبــات شـــديــدة وكـــذلك فــعل
ة يعاقب عـليها التهـديد فإنه جـر
القـانون سواء قـام شخص بـعينه
أو جــمــاعـة تــمــثل عــشــيـرة أو أي
جتــمع بــشـري فــإن الــفــعل يــشـكل

ة يعاقب عليها القانون". جر
   بـدأ قـضــاة الـتـحـقـيـق بـتـكـيـيف
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ــــتــــعــــلــــقـــة ــــواضــــيع ا بــــعض ا
بـالـنـزاعـات العـشـائـريـة مـع قـانون
مــكـافــحـة اإلرهــاب من خالل مـواد
عـقـابيـة يـصل حـكمـهـا إلى الـسجن
ؤبد أو اإلعـدام أحياناً ومـنها ما ا
يـصـطـلح علـيه (الـدكـة الـعشـائـرية)
ــــتــــســـبــــبــــ بــــالــــنــــزاعـــات او ا
ـادة الـثـانـية الـعـشـائـريـة واقـرت ا
من قـانـون مـكـافــحـة اإلرهـاب لـعـام
 ?2005على أن التـهديد الـذي يهدف
إلى إلــقــاء الــرعب بــ الــنــاس أيـاً
كــانـت اســبــابه يـــعــد من األفــعــال

اإلرهابية التي يجرمها القانون.
كــمــا حتــاسب احملــاكم الــعــراقــيـة
تـورطـ بـالـنـزاعـات الـعـشـائـرية ا
ـوجب قـانــون مـكـافــحـة اإلرهـاب
ـتـورطـ وان عـقـوبـة األشـخـاص ا
باندالع نزاع عشائري قد تصل الى
ــؤبــد فـي مــســعى من اإلعــدام او ا
شرع العراقي للحد من الظاهرة . ا
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{ انـخـفــاض الـوعي اجلـمــاهـيـري
ــا شـــمل هـــرم الــســـلــطــة الـــذي ر
الـتـنـفـيــذيـة والـتـشـريـعـيـة وإال مـا
مـــعــنـى ان يــلـــجـــأ نــواب او وزراء
ن للعشيـرة حملاسبة واخذ فصل 
اتــهــمــهم بــالــتــشــهــيــر او االسـاءة
الـلـفـظـيـة في حـ هم االقـرب لـفـهم
دور وواجب القضاء وما معنى ان
يستـند الوزيـر او احملافظ او حاكم
الــــــوحــــــدة االداريـــــــة  الى افــــــراد

عشيرته في بسط نفوذه .
{ ضعـف تطـبيق الـقانـون وضعف
الــقــائــمــ عــلــيه او تــخــوفــهم من

ــا مــغــازلــة بــعض تــطــبــيــقه ور
سـؤول للـحصول عـلى مكاسب ا

انتخابية او دعم سياسي.
وجـــــود خــــزيـن كـــــبــــيـــــر من }
ــخـتــلف انـواعــهـا  االسـلــحـة  
فـضالً عن استـمراريـة تدفـقهـا عبر
الـسـوق السـوداء من جـهـات عدة 
فـضال عن تـسلـيح بـعض العـشـائر

بحجة مقاتلة داعش.
{ عــدم االعـتــمــاد عـلى الــقــيـادات
ا لديها ؤهـلة  ـهنية وا األمنية ا
مـن خـبــرة في وضع خــطط أمـنــيـة
كـان والسكان تتالئم مع طبـيعة ا
وهو امـر يعـود الى تفـشي الـفساد

الي واالداري. ا
{ تــوالت عــلى اجملـتــمع الــعـراقي
الــعـديــد من احلـروب والــتــقـلــبـات
الـسيـاسيـة التي مـنعت الـكثـير من
الـشبـاب من احلـصـول على تـعـليم
كافٍ فـنشـأت عن ذلك أميـة جديدة

ب الشباب. 
{ خلَّفت ظـروف احلرب واحلصار
والـعمـلـيات االرهـابيـة عـدداً كبـيراً
من الـعـاطـلـ عن الـعـمل وأيـتـاماً
وأرامل كل تـلك الـعـوامل اسـهـمت
في تفـشي اجـواء يسودهـا التـفكك

االسري.
{ عـدم الثـقة بـعدالـة القـانون لدى
الـبـعض فـفي حـالـة  وقـوع حاالت
تهـديد أو ظـلم علـى فرد أو جـماعة
ــا يـضـطـر الـبـعض إلى الـلـجـوء

إلى عشائرهم من دون القانون.
ـة والـتـقـدم الـتـكـنـولوجي { الـعـو
اســهم في تــنــامي الــعــنف في ظل

ـــؤقت في ــوت ا بــعـــدمـــا أُضـــرم ا
نعش احملكـمة االحتادية الـعليا في
الـعــراق الــتي تُـعــد ذات الــوظـيــفـة
احلِــمــائـيــة والــســامــيـة لــلــحــقـوق
واحلـريـات الـدسـتـوريـة وعـلى أثـر
ذلك دخــلت احملــكـمــة في غــيــبــويـة
وســبــات عـمــيق فـي لـيــلــةٍ ظــلــمـاء
مــؤطـرة بــالـصــراعـات واخلــنـاقـات
الـسـياسـيـة لوجـود نـقصٍ قـانوني
قد اعترى تشكيل أعضائها بيد أن
ذلك لم يكن حاجـزًا ومانعًـا إلنعاش
احملـــكــمـــة االحتـــاديــة مـــرة أُخــرى
ووالدتهـا العسـيرة من جـديد التي
تُعد سـيفًا بتـارًا وجدار صدٍ ألهوى
الـسـلـطـة الـتـشـريعـيـة واخـفـاقـاتـها
ذات اجلـــوهــر الـــســيـــاسي وغـــيــر

السياسي. 
ال يــعـزب عن بـالــنـا بـأن اخلالفـات
ـصـالح الـشـخـصـية الـسـيـاسـيـة وا
هي الـــســـبب األول بـــتــعـــطل عـــمل

احملكمة االحتـادية العلـيا بعدما 
إحـالــة أحــد أعـضــاء احملــكــمـة إلى
الـــتـــقــاعـــد بــســـبب بـــلــوغـه الــسن
الـقــانــوني وبــسـبب إغــفــالٍ وعـدم
عـاجلة التـشريـعية لِـآلية انـتخاب ا

أعضاء احملـكمة االحتـادية انفردت
السلطة التشـريعية بإصدار قوان
ـــنــأى عن أي رادعٍ أو حــاجــزٍ قــد
يُـقـيَّـد عـمـلـهـا الـتـشـريـعي الـذي قـد
يــكـتـنــفه بـعض اخملـالــفـات ألحـكـام

الدستور. 
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رغم ذلك فـقـد اسـتـفـاقـات احملـكـمـة
االحتادية من سباتها العميق وذلك
بـــعــد تـــشـــريـع قـــانـــون احملـــكـــمــة
ـصادقـة علـيه من قِبَل االحتاديـة وا
مجلس الـنواب العـراقي وبعد ذلك
بــــدأت قـــرارات احملـــكــــمـــة "بـــعـــدم
ـيـاه الــدسـتـوريـة" تـنـهل كـسـيـول ا
ـكن اجلـارفــة في الـوديــان والـتي 
ـــتـــوالـــيـــة اســـتــــخالصـــهـــا وفق ا

اآلتية: 
 /1حكمت احملكمة االحتادية العليا
بـعــدم دســتـوريــة بــعض نــصـوص
وفــــقــــرات قــــانــــون أُسس تــــعـــادل
الـشــهـادات  والــدرجـات الــعـلــمـيـة
واألجـنـبـيـة رقم ( (20لـسـنة 2020
ــــرقـــمـــة (46 وذلك فـي الـــدعـــوى ا
ومـــوحــدتـــهــا 50و /51احتـــاديــة/
 ?(2020بــــــتــــــاريخ 27/10/2021

والـــــفــــقـــــرات الــــتـي حُــــكم بـــــعــــدم
دستوريتها هي: 

ـادة (/2ثـالـثًـا/أ) -عـدم دســتـوريـة ا
فــــيــــمــــا يــــخص إجــــراء مــــعــــادلـــة
الــشـهـادات اجلـامــعـيـة خـارج وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي. 

ـادة (/2ثـانـيًـا/أ) -عـدم دسـتـوريـة ا
بـــخــصـــوص مـــعــادلـــة الــشـــهــادات
اجلامعية لذوي الدرجات اخلاصة. 
ـادة ( (11فـيــمـا -عــدم دسـتــوريــة ا
ــنح يــتــعــلق بــصالحــيــة الــوزيــر 
طلوبة االستثناء من شرط اإلقـامة ا

عادلة الشهادة.  كشرط 
ــادة ( (12الـتي -عــدم دســتــوريــة ا
تخص مـنح االلقـاب العـلمـية حلـملة
ــوظــفــ الــشــهــادات الــعــلــيــا من ا
ـدنــيـ من غــيــر مـوظــفي الـعــلـيم ا

العالي ووزارة التربية. 
ادة (/12ثانيًا) من -عدم دستورية ا
حـيث االســتــثــنـاءات الــتي اجــازهـا
قـــانــون أُسـس تـــعــادل الـــشـــهــادات
لـــلــمــشــمــولــ بــقــانــون مــؤســســة
الـــشــهـــداء ومــؤســســـة الــســـجــنــاء
الــســـيــاســيــ وضـــحــايــا األرهــاب

. فصول السياسي وا
ــادة (/3ثــالــثًــا) -عــدم دســتــوريــة ا
بشأن حصر مهـام معادلة الشهادات
باجلوانب اإلجرائـية وامتدادها إلى
ضـام الرسائل اجلوانب العلـمية 

واألطاريح. 
 /2حـكمت احملـكـمـة االحتاديـة بـعدم
دسـتــوريـة فــقـرة من فــقـرات قــانـون
ـــــــرور رقم ( (8لــــــســـــــنــــــة 2019 ا
ـــــــرقـــــــمـــــــة (/42 بـــــــالـــــــدعـــــــوى ا
احتــاديــة/ (2020بــتــاريخ /26/10
ــــادة الـــتـي حُــــكم بــــعـــدم  2021وا

دستوريتها هي: 

ـادة ( (43الـتي -عــدم دسـتــوريـة ا
تـــخـص تـــوزيع إيــــرادات ومـــبـــالغ
ـــروريـــة الــــرســـوم والـــغــــرامـــات ا
رور نـصوص عـليـها في قـانون ا ا
ئة من حيث توزيعها بـنسبة ٥٠ با
ــئــة إلى خــزيــنـــة الــدولــة و ٢٥ بــا
رور وتـأم ومستلزماته لتطوير ا
ــــديـــريــــة الـــطـــرق ــــئـــة  و ٢٥ بـــا
واجلسور التابعة للمحافظة. 

 /3حكـمت احملكمـة االحتاديـة بعدم
دسـتوريـة بـعض فقـرات ونـصوص
قانون اإلدعاء العام رقم ( (49لسنة
ـــرقــمــة (/112  2017بــالـــدعــوى ا
احتـــاديــة/ (2021بـــتــاريخ /9/11
ـــواد الــتي حُـــكم بــعــدم  ?2021وا

دستوريتها هي: 
-عــدم دســتــوريــة عــبــارة (يــتــمــتع
الي واالداري) الوارد باالستـقالل ا
ادة (/1أولًا) من القانون.  في ا

ـادة (/1ثـانــيًـا) -عــدم دسـتــوريــة ا
بـشــأن تـمــنع جـهــاز االدعـاء الــعـام
ـتــمـثـلـة ـعـنــويـة ا بـالــشـخـصـيــة ا
بـــــرئـــــيس االدعـــــاء الــــعـــــام أو من

يخوله. 
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-عـدم دسـتوريـة عـبـارة ( ومـعاوني
ــادة االدعـــاء الــعـــام) الــواردة في ا

(/3أولًا).
ـدة أربع -عــدم دسـتــوريـة عـبــارة (
سنـوات) وعبـارة (ويجـوز التـجديد
ــرة واحـدة بــنــاءً عـلى اقــتـراح من
مــجـلس الـقــضـاء األعـلـى ومـوافـقـة
مـــجـــلس الـــنـــواب) الــواردتـــ في

ادة (/4أولًا)  ا
ـدة أربع -عــدم دسـتــوريـة عـبــارة (
سنوات قابلة لـلتجديد مرة واحدة)

ادة (/4ثانيًا). الواردة في ا
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بغداد 

-عـــدم دســـتـــوريــة عـــبـــارة ( أو من
احملــامــ أو احلـقــوقــيـ الــذين لم
تتحاوز أعمـارهم خمس سنة وهم
دة ال تقل خبـرة في مجال عـملـهم و
ادة عن عشر سـنوات) الواردة في ا

(/4رابعًا). 
-عدم دستوريـة الفقرة الثـانية عشر
والــثـالـثـة عـشـر والـرابـعـة عـشـر من
ـادة اخلـامـسـة فـيـمـا يخـص تولي ا
االدعـاء العـام بـالتـحـقـيق في جرائم
الي واالداري واستحداث الفساد ا
دائـــرة في رئـــاســـة االدعـــاء الـــعـــام
واجـــبـــهـــا اإلشــراف عـــلـى مــكـــاتب

االدعاء العام. 
 /4حكمت احملكـمة االحتادية الـعليا
بعدم دستورية مادة من مواد قانون
االنتخـابات جمللس الـنواب العراقي
رقم ( (9لـــســـنــة  2020بـــالـــدعــوى
ــــرقـــمـــة (/144احتـــاديـــة/(2021 ا
ـادة التي بـتاريخ  14/11/2021وا
 احلكم بعدم دستوريتها هي: 

-عـدم دسـتـوريـة الـعـبـارة (وبـخالفه
يــكــون الــبــديل عــنه احلــاصل عــلى
ــــرشــــحــــ أعــــلـى األصــــوات من ا
اخلــاســرين من قــائــمـته فـي دائـرته
ادة ((46 االنتخـابيـة) الواردة في ا
وحــلت مــحــلــهــا الــعــبــارة (يــلــتــزم
ـــرشح الـــفـــائـــز بـــاالنـــتـــخـــابـــات ا
ـانية بتـأدية اليمـ الدستوري البر
خالل مـدة أقـصاهـا شـهـر من تاريخ
اجلـــلـــســة األولـى وفي حـــالـــة عــدم
تأدية اليم من الفائز يكون البديل
عــنه أعـــلى اخلـــاســرين فـي دائــرته

االنتخابية). 
 /5حكمت احملكـمة االحتادية الـعليا
بعدم دسـتورية بعض فـقرات قانون
ـــوازنــــة الــــعــــامــــة لــــعـــام 2021 ا

ــــــرقـــــــمــــــة (/35 بــــــالـــــــدعـــــــوى ا
احتـــاديــة/ (2021بـــتــاريخ /29/9
ـــواد الـــتي حـــكم بـــعـــدم  2021وا

دستوريتها هي: 
ـادة(/2أولًـا/(8 -عــدم دسـتــوريـة ا
فــيــمـــا يــخص تــأســـيس صــنــدوق
ـنتجة البتـرودوالر في احملافظات ا

للنفط واخلام. 
ـــــادة (/12 -عــــــدم دســـــتـــــوريـــــة ا
ـتـضـمنـة إلـزام مـجلس ثـانـيًا/ب) ا
الوزراء بـفك ارتبـاط وإعادة هـيكـلة
الـــدوائــر واألقـــســـام فـي الــوزارات
رتبطة بوزارة.  واجلهات غير ا

ـادة (/56ثـالـثًـا) -عـدم دسـتـوريـة ا
ـــتــضــمـــنــة الـــنص عــلـى الــتــزام ا
الـشـركـات الـنـفطـيـة االسـتـخـراجـية
ـــصـــاريف لـــعـــقــود بـــعــدم إدراج ا
جــوالت الــتــراخــيص ضــمن قــوائم

احتساب كلف النشاط التجاري.
نــافــلــة الــقــول إذن فــإن احملــكــمــة
االحتــاديــة الــعــلــيــا في تــوجُــهــهـا
احلــديث يُــعـــد ذات تــأثــر قــانــوني
بــــحت بــــعــــيــــد عن الــــتــــأثــــيـــرات
السـياسيـة التي كـانت تخـتلج عمل
احملـكـمـة االحتاديـة الـعـليـا سـابـقًا
وهــذا مــا كــنــا نــطــمح له وال زلــنــا
نـطمـح له بضـرورة أن يـكـون توجه
احملـكــمــة الـعــلـيــا في الــعـراق ذات
تـــوجـه دســـتـــوري قـــانـــوني غـــيـــر
سـياسي  بـاعـتبـارهـا اجلهـة التي
ــشــرع غــيـر حتـد مـن انـحــرافــات ا
الـــدســتـــوريـــة خـــصــوصًـــا في ظل
التخبطات السـياسية واالقتصادية
واالجـــتــمـــاعــيـــة الــتـي يــشـــهــدهــا
اجملـــــتــــمـع الــــعـــــراقي فـي الــــوقت

احلالي.  
ي وباحث  { اكاد
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عري ناقدا ? هل كان ا

ـنـظـمة الـيـونـسـكـو الذي شـارك العـراق في أعـمـال الـدورة احلـاديـة واألربعـ لـلـمـؤتـمر الـعـام 
حتتضنه العاصمة الفرنسية باريس ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر احلالي.

 وجاء في كـلمة الـعراق الـتي ألقـاها وكـيل وزارة التعـليم الـعالي والـبحث الـعلمـي ونائب رئيس
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعـلوم الدكتور علي حميد الشكري أن الدورة احلادية واألربع لهذا
ـؤتـمـر تـأتي ضـمن حلـظـات تـاريـخـيـة وإنـسـانـيـة مهـمـة يـتـطـلع فـيـهـا الـعـالم بـأسـره الى اخلـروج من ا
الـصـعـوبـات الـتي فـرضـتهـا جـائـحـة كـورونـا مـعـربـا عن أمـله بـعـودة احلـيـاة الـطـبـيـعـيـة لـكل الـشـعوب
ـؤتـمـر صوت ـتـبادل. وفـي سيـاق أعـمـال ا ـشتـرك واالهـتـمـام ا واسـتعـادة أواصـر الـعـمل والـتـفـاهم ا
ـديـرة الـعـامـة لـلـيـونـسـكـو وسـجل الـوفـد الـعـراق عـلى إعـادة انـتـخـاب أودري أزوالي لـتـولي مـنـصب ا
العراقي شـكره لهـا على ما قـدمته من دعم خالل الفـترة السـابقة خلدمـة العمـلية الـتعلـيميـة والبرامج الـتربوية

نظمة اليونسكو. والثقافية والعلمية التي نفذت لصالح العراق خالل تسنمها اإلدارة العامة 

رسالة باريس

uJ ½uO « dLðR* ¥± …—Ëb « w  „—UA¹ ‚«dF «

15

ـا اهـله ان وهـيـأ له ادوات نــقـديــة 
يستـطع ان يحكم ويتـصل في قضايا
ـوضوعـية مـتناهـيه واوجد الشـعر 
توافقا منسقا ب نظرياته وتطبقات

العملية على الشعر
في الرواية اجملردة

عري ابـياتا من الـشعر كـثيرة يـورد ا
وردت بـــعض كـــلــمـــاتـــهــا بـــروايــات
مـــخــتــلـــفــة ويـــثــبت هـــذا االخــتالف
وبــنـسـبـة احــيـانـا الى روايــة بـعـيـنه
ويوضح موقفه وتـفضيله رواية على

اخرى
وعن صلة الروايـة بالنقد االدبي لدى
عـري فـقد يـورد الروايـات اخملـتلـفة ا
حـول بـيت واحــد وتـرجــيـحه واحـده
من الــروايـات دون ابـداء ســبب لـهـذا
ــا يــعــد هـذا الــتــرجـيح الــتــرجـيح 
ـعري مـوقفه حـكمـا نقـديا يـظـهر به ا
ــعـنى رد في الــروايـات اخملــتــلــفــة 

لبقية الروايات.
كـمـا ان لـلـمــعـري مـوقف من الـروايـة
وتـرجـيـحـهـا وتـعـلـيل الـتـرجـيح وقـد
ثـبـت اراء مـخـتــلـفـة في شــعـراء مـثل

ابي تمام وللبحتري
ÍuGK « bIM «

ولـــلــمــعــري مــوقف جــلي من الــنــقــد
الـــلـــغــوي وتـــعـــريــفـه بــأعـــتـــبــار أن
القـصـيـدة ليـست سـوى بـنيـة لـغـوية
اذا مـا اعـتـبــر ان الـنـقـد الـلـغـوي هـو
الـقـدرةعـلى تـلـمس مـواطـن الـصواب
اخلـــطـــا او اجلـــمـــال او الــــقـــبح في
النص االدبي سـواء في لـفـظه مـفرده
عري ام التـركيب العلـمي ومن كتب ا
الئـكه الـتي ــضـمـار رسـالـه ا بـهـذا ا
تعتبر كتابا في الصرف وشرح كتاب
سـيــبـويه وتـفــسـيــر امـثـله ســيـبـويه
وغــريـبـهـا كــمـا لـلـمــعـري مـواقف عن
دفـاعه عن الــشـعـر والـشــاعـر وكـشف
خــطـا الــشـاعــر الــلـغــوي وحـمــاسـيه
ـعـري لـلـدفاع الـشـاعـر وقـد تـصـد ا
عن الـبـحتـري لـيـرد عنه اخلـطـا الذي
ورد في عــدد من ابــيـاتـه فـهــو يــعـلق

على بيته التالي بقوله

عـري قامه أدبية كبرى ابو العالء ا
ــــشـــهـــد الـــثـــقـــافـي الـــعـــربي في ا
ي مـؤلـفـاته واسلـوب حـياته والـعا
ــمـــيــز جـــعــلـه يــقـف في مــقـــدمــة ا
صانـعي اجملد العـربي وكان ظاهرة
بـقي تاثـيرهـا حتى االن عـلى جميع
االجــيـال واالوســاط الـثــقـافـيـه فـقـد
كان شـامال في كل االغـراض شاعرا
ونــاثـرا وفـيـلــسـوفـا اضــافه لـكـونه

زاهدا وناقدا
هـذا مــا نـحــاول الـوصــول الـيه في

مقاربتنا هذه
عري لـو استـطعـنا ان جنـمع اراء ا
ـــتـــنـــاثــــرة في شـــعـــراء عـــصـــره ا
والـقضـايا واالجتـاهات الـنقديه في
مــؤلــفـاتـه اخملــتــلــفـة فــقــد ثــبت ان
ـعري شارك فـعال في ميدان الـنقد ا
االدبي في زمــانه وقــدم مــعــاجلــات
كـثـيـرة لـلـقـضـايـا الـتي كـانت مـحل
اهـتـمـام الـنــاقـد الـعـربي عـلى مـدى

طويل
ـعـري نـاقـدا ان حـقـيـقــة ان يـكـون ا
تـؤكــد حـقـيــقـيــة ان الـنـقــد الـعـربي
مـدرســة بـذاتــهـا وان كــانت تـخص
الـشـعــر في الـعـصــور الـتي سـبـقت
قارنة وبعد االسالم واذا اعتـبرنا ا
بـ شاعـرين او الـنـحل او الـسـرقة
نـقـدا فـان الـنقـد احلـقـيـقي ظـهر في
القـرن الرابع الـهـجري الـذي حتدث
عنه اعـجاز القـران ومسائل متـعلقة
ـوروث بــالــنـقــد واسـتــفـادت هــذا ا

الـنـقـدي ومن خالل من تـتـلـمـذ عـلى
ايـــديــــهم ســـواء فـي بـــغـــداد او في
الشـام وانتشـار الشعـر واستخدامه
في الــصـراع الــسـيــاسي والـطــبـقي
اعــطى لــلــمــتـلــقـي فـســحــة كــبــيـرة
ـــقــــاربـــة نـــشـــاطـــات ومـــتــــســـعـــا 
واشـتـغـاالت الـشـعـراء ولـعل ظـهـور
الـكتـاب واعتـباره مـرجعـية لـلثـقافة
ـعري وغـيـره على الـتـعامل سـاعد ا
مع اشـتـغاالت االدبـاء من خالل هذا
االجنـاز (الـكـتــاب) لـقـد كـان الـشـعـر

هو مادة الناقد العربي
فالـقـصيـده هي الوسـيـلة الـتي يراد
من خاللـــهــا ايــصــال فـــكــرة لالخــر
ـــعـــري اســـتــطـــاع يـــحـــكم ولــعـل ا
مـــوهـــبـــتـه في احلـــفظ ان يـــنـــاقش
الشعراء في قـصائدهم ويعطي رايا
نـقــديـا عـلــمـيــا نـاضـجــا وقـد اثـرت
ــــعــــري عــــلى رؤيــــته فــــلــــســــفـــة ا
ومقـارباته للـشعر اجمـاال وقد ساير
ـعـري كل الــتـغـيــرات الـتي حـدثت ا
فـي طـبــيــعــة الــقــصــيــدة الــعــربــيـة
وتـــــطــــورهـــــا في تـــــلك احلـــــقــــبــــة
احملـصـورة بـ اجلـاهـلـيـة والـدولة
ـعري االمـويـة لـقد جـاءت مـبـاحث ا
ــواصـفــات واراء لـرواة الــنـقــديـة 
ولـغــويـ ونــقـاد مـثـل الـفــراهـيـدي

وسيبويه
ــعــري الــنــقـدي ووعــيه ومــفــهـوم ا
ــيــز بـ الــنــقـد وحــضـوره وهــو 
واالنـــتــقـــاد وقــد كـــان يـــعــلـق عــلى

الـقصـائد بـابيـات فهـو ال يفـتأ يـذكر
بعـض مصـطـلـحـات الـبالغـة لـيـعلق
عــلـــيــهـــا اذ يـــشــيـــر الى اجلـــنــاس

وجود في بيت الشماخ ا
وما ارو وان كرمت علينا   بادنى

من موقفه حروف
تـطـيق بـهـا الـرمـاة وتتـقـيـهم      

بأوعال معطفة القرون
بـقـولـه قـوله الـشـمـاخ ومـا اروى من
وقفة قال يأ دفئ من موقفه يعني با
واحـده االرو فكـانه قـال وما اروى
بـــــادنى مـن واحــــده االرو فـــــهــــذا

عنى (!) جتنيس في ا
ـعـري يـقـدم تـصورا ـا يـعـني ان ا
لـلـنـقــد خالصـة انه اخـتـيـار الـشـعـر
وفحـصه واظهار اجلوانب اخملـتلفة
فـــيه واقــــامه حــــوار بـــ الــــنـــاقـــد
ا يـعني ان يكـون الناقد والشـاعر 
ملما وواعيا ومـدركا لطبيعة الشعر
دارك الشاعر وطالسمه في وفاهما 
عري على ان يكون قصيدة ويؤكد ا
الـنـاقـد لـلـشـاعـر مـخـتـصـا لـيـحق له

احلكم والفصل في قضايا الشعر.
عري ص (76 (رسائل ابي العالء ا
ـــعـــري عن الـــنـــاقـــد لـــقـــد حتـــدث ا
الـصيـرفي الذي يـحسن الـتعامل مع
الـــشــعــر لــتـــخــصــصه بـــتــخــصص
ـعرفة الـنقود وانـواعها الـصيرفي 
 ,ويرجح ان يكون الناقد الشخصي
وشــاعـريــته وتــنـمــيـة مــلــكه الـذوق
الــفـني لـديه مـع ان انـحـسـار الـذوق
في الـراي جـاء مـتاخـرا مـا بـعـد ابو

عري العالء ا
عـري في نقـده انه كان لقـد اعتـمـد ا
يـتحـرى امـور معـيـنة يـريـد منـها ان
تـكــون مــنـهــجــا لـهــذا الــنـقــد وعـدم
الشرع في احذر االحكام اضافه الى
وضوعية الـتي بينهما في الفصل ا
بــ قـــصــيــدتـــ او شــاعــرين  ,ان
ـتـنـوعـة ــعـري الـنـقـديـة ا مـصـادر ا
ــرهف سـاعــد عــلى تــكـوين وذوقه ا
مــفـــهــوم نـــقــدي يــعـــتــمـــد اخلــبــرة
واالطالع الواسع مع الشعر العربي

ومن اجل طيـفك عـاد مظـلم لـيله    
     اهوى اليه من بياض نهاره

قوله اهوي الـيه كلمة غير مـستعملة
ويجوز ان يـكون ابـو عبـادة سمـعها
في شـعـر او قـاسهـا عـلى قـولـهم هو
عري احب اليه من غيـره كما قارب ا
الضرورة الـشعرية وهل يـنبغي على
الشـاعر ان ال يـقـترب في هـذا اجملال
للـضـرورات الـشـعـريـة ام ان طـبـيـعة
القصـيده وغـرضهـا يدفـعه لالندماج

بالضرورة
وفي عــروض الـشـعــر ومـيـزاته وهي
مـن اصــــعب ادوات الـــــنــــقــــد االدبي

للقصيده الشعرية
ويذكـر الـتاريخ ان لـلمـعـري كتـبا في
العروض والقوافـي اذ يفسر اللفظي
الى كتابه جامع االوزان اخلمسة

كمـا اراء ثابته في بحـور الشعر وما
يـــعـــتـــريـــهـــا من زيـــادة ونـــقـــصـــان
وتــــرصـــاف وهـي من اهـم مـــبــــاحث

النقد العروضي
عـري اعمـال عزيـز الدولة وقد مـثل ا
بالدوائر اخلـمسة التي جتمع اوزان

الشعر
WLðU)«

تــرجم الــكــثـيــر من اخملــتــصـ البي
ـعـري وكـان جل اهـتـمـامـهم الـعالء ا
حيـاته وشعـره وفلـسفتـه وزهده اما
مـــا جـــاء في بـــحــــثـــنـــا هـــذا (نـــقـــد
ــعـري)فــقــد اشـار كــثــيـرون ايــضـا ا
لنقـده اللـغوي والـعروضي وتـعريفه
لـلـشـعـر ورايه في الـرجـز وشـيـاطـ
الـشـعراء كـمـا حتدثـوا عن الـنـقد في
رســالــة الــغــفــران وهــنــاك من اهــتم
ـعـري لـلـشـعـراء عـروضـيـا بـتـعـقب ا

ولغويا
ـعـري من مـسك مـفردات لـقـد تمـكن ا
وادوات الــنـقــد االدبي في كل مــجـال
يحكم جتربته وريادته وذوقه االدبي
اضافـه لكونه شاعـرا وفيلـسوفا وقد
انـعكس ايـجابا هـذا التـوصيف على
وضعه كناقد مـستقل ومدرسة نقدية
مـخـتــلـفـه عـمـا ســبـقه مـن مـحـاوالت

نـقـدية لـبـعـض الـشعـراء فـي عـصور
ــــعــــري مــــتــــفــــاوته  ,وقــــد اتــــهم ا
بــالـتــعــصب لــلـمــتــنـبـي في حـ ان
ـعــري يــدرك مــكــامن وافــاق شــعـر ا

تنبي . ا
عري عـلى ضوء ما تقدم ناقدا يعد ا
ـــقـــايـــسس الـــتي ـــيـــزا بـــحـــكم ا
اعـتــمـدهــا وجلـأ الــيـهــا في مــقـاربـة
اشـتـغـاالت االخـرين سيـمـا الـشـعراء
مـنـهم كـما يـحـسب للـمـعري تـعـاطيه
مع تـطور الـقـصيـده الـعربـيـة وابداء
اراء مــتــزنــة في كل الــعــصــور الـتي
عـاصــرهـا او الـتـي سـبـقت لــقـد كـان
مـتـامال لـكل قـصـيـده ودرس بـامـعان

جتـــــــارب االخـــــــرين وشـــــــعـــــــرهم
قـارنة بحد واسالـبيهم ان عمـلية ا
ذاتـــهــا اســـتــقـــراء لــغــوي واع الن
واتيه االسـتقـراء يعطي الـفرصـة ا
لـرصـد الـظـواهر في شـعـر الـشـاعر
ـفردات دون واسـتـخدام الـشـعـراء 
ــعــنى تــفــكــيك شــفـرات غــيــرهــا 
القصيـدة وما وراء النص الشعري
كـما يشـهد له انه حـياديا في اراءه
وقــد انــعــكس وعــيه وثــقــافــته في
رؤيــتـه الــنـــقــديـــة الــتي تـــتــدارس
االجيال بدء من طه حـس ومحمد
سليم اجلندي  وامجد الطرابلسي

وما تبعهم من نقاد.
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قراءة في رواية العربانة حلميد احلريزي

من أمـور جتـلّت في نـفـسـيـة الـكـاتب,
وصار يـقـدم عرضـاً ناقـداً نـاقمـاً على
ـظاهر السـلبية ,لعل العمل كل هذه ا
الــذي قـــاد الـــكـــاتـب أن يــســـتـــنـــطق
الـشـخـصـيـات بـلـغـتـها ,هـو مـحـاولـة
ـعــذبـة مـنه ,أن يـعــيـدَ لــشـخــصـيــة ا
بعض كرامتها ,وما هذه احملاولة إال
انــتــفــاضــة قـويــة بــوجه االســتــبـداد
واالســـــتـــــغالل الـــــذي فُـــــرضَ عـــــلى
الشـخـصيـات األقل حـظوة في سـبيل
ـة ,وكـمــا يـقـر احلــيـاة احلـرة الــكـر
مــيــشـيل فــوكــو: إن حـدود أي كــتـاب
ـعـالم ,إنه _ لـيـست أبــداً واضـحــة ا
خـــلف الــعـــنــوان والــســـطــور األولى
وآخـر نقـطة _خـلف تـرتيـبه الـداخلي
سـتقل _مـلحـق بنـظام من وتـشكـله ا
االحـــاالت لــكــتب أخــرى ,ونــصــوص
أخــرى وجــمـل أخــرى: أنه عــقــدة في
شــبــكـــة.نــعم ,هــذه الــســـلــســـلــة من

نــعم ,قــد يــشــيــر الــعــنــوان إشـارة
فـــولـــكـــلــوريـــة واضـــحــة ,إال أن له
دالالت وأمثلـة كثيرة ,أظهـرت قيمة
الـفـولـكـلـور كـتـراث يـعـتـز به الـفـرد
الــعــراقي عــبــر نــصــوص ســرديـة,
ولـعل رواية الـعربـانه من الروايات
الـــتي اشـــتــــغـــلت عـــلـى تـــوظـــيف
ـا تـعد من الـفولـكـلـور سـردياً ,ور
أكـثـر الـروايـات الـتي وظـفـت الـلـغة
الشـعبـية بـهذه الـكثـافة ,فقد وظفَ
األديب الــلــغــة احملــلــيــة تــوظــيــفــاً
ســرديـاً صـرف ,وهي مــيـزة غــالـبـة
ـا فاقت على ثالثـيـته الشـهـيرة ,ر
ــحـلـيـتـهـا هــذه الـروايـة الـغـارقـة 
روايـات جنيب مـحـفـوظ عـلى فارق
بــيـنــهـمـا ,إذ لـكل مــنـهــمـا صــفـات
أسلوبـية واضـحة في سـردياتـهما,
فــفي روايــة الــعـربــانه الــتي تــبـدو
لــلــوهــلــة األولـى أنــهــا تــبــحث عن
طبقةٍ فقيرةٍ ,والتي شكلت العربانه
وهـي آلــة يـــبـــيع فـــيـــهـــا الــبـــاقالء
واحلــمص ,عــبــر جتــوال في داخل
فهي أحـيـاء أو بـ سـكـان الـقـرية ,
مــحل مـــتــنــقل لـــلــكــسب ,الــروايــة
اقـتـربت من السـيـرة الـذاتيـة حملـنة
الشخصية التي شكلت متوالية من
األلم والـعــذاب إضــافـة إلى قــسـوة
الــظــروف ,وشـــظف الــعــيش الــتي
عـانى منـها الـفرد في ريـف العراق,

والذي تـقلـبت على سـياسـته أنظـمةٍ
شـتى ,فـلم يـكن من  بــيـنـهـمـا نـظـام
يـرعـى هـذه الـشــريـحـة الــتي تـشـكل
أكـثـر من ثـلـثي سـكـان الـعـراق وتلك
مــفـارقــة تـدعـو لــلـتــسـاؤل! الـروائي
يعـالج هـذه االشكـاليـة عـبر تـوظيف
أساة تراكمـات كبـيرة وكـثيـرة من ا
التي عـانى منـهـا أبنـاء الريف ,هذه
الـتـراكـمــات أنـتـجت روايـة مـحـكـيـة
بلسان شخوصها ,الكاتبُ حسناً قد
فعل ,وذلك عـندما تـرك الشخـصيات
تــــتــــحــــرك بـــفــــضــــاء رحب وواسع
وبـحــريـة واسـعـة جـداً ,فـقـلـمه كـان
ــا يُــمـلـى عـلــيه ,وهـي مــيـزة نــاقالً 
طـغت وهـيــمـنت عـلى كـل الـثالثـيـة,
ضـــاق الــــريف وشح الــــرزق فـــيه و
دينة ,عسى أن انتـقل  مظلـوم إلى ا
, ـةٍ يــجــد فــرصــة حلــيــاةٍ حــرةٍ كــر
الرواية نـسيج أفقي ,اخلطابُ الذي
اشتـغلت عـليه هـو نقـد احلالـة التي
عاشـها العراق ,ونقد ألنـظمة احلكم
الـتي اسـتــولت عـلى الــبـلـد وأخـذت
مقدرات الناس ,وصار احلياة أسوأ
ـــا كـــانت ,الـــواضحُ أن الـــروايـــة
يــسـاريــة الـفــكـر ,وجتـلّى هــذا عـبـر
خـــــطـــــاب الـــــكـــــاتـب الـــــذي أوضح
ــبـطــنـة اآليـديــولـوجــيـة اخلــاصـة ا
والـظـاهرة ,فـهو اتـخـذ فـكر الـيـسار
سيـاسياً ,وأراد من خالل هذا الـفكر

أن يــــســـبـغَ عـــلـى الـــروايــــة نــــزعـــة
يــسـاريـة ,اتــضـحت الحـقــاً بـسـلـوك
شـخــصـيـة مـظـلـوم ,الـذي هـو حـمل
داللـة الظـلم والـتـهمـيش والـقـهر في

أغلب سن حياته.
dLC  »UDš

احلـــربُ ومــا تــمـــثــلـهُ في نــفـــســيــة
ـضـمـر األديب ,إذ أظــهـر اخلـطــاب ا
لـلـروايـة على أن األديب ,كـان كـارهاً
لــلـحـرب ,ومـا تـخــلف من آثـار ,فـلم
يـعد بـاإلمكـان اعـتبـار الـعمل األدبي
ا كان أصـلـياً ولـو كان األمـر كذلك ,
له مـعـنى بــالـنـسـبـةِ لـقـارئه ( قـول),
وانـطالقــاً من مـبــدأ وحـدة الــفـكـرة,
فـإن الـروايـة كـلــهـا تـدور في سـيـاق
الـفكـر النـقدي ,الرافـض لكل مـظاهر
اسـتــغالل الــبـشــر لـغــايـاتٍ دونــيـة,
الـديـكـتـاتـورية, الـنـقم عـلـى احلرب ,
االقـطـاع ,الـفـقـر... كل هـذه وغـيـرهـا

األحـداث الـتي يـرويـهـا لـنـا الـروائي
حـمـيد احلـريزي ,هي سـرديـات الكل
فـي الـــكل ,ال بــــدَّ أن تـــقــــرأ الــــعـــمل
السـردي كامالً حـتى آخـر سطـر منه
بل أخــر جـمــلـة ,لــكي تــسـتــطـيع أن
تــمـسك بـخـيط الـســلـسـلـة الـسـرديـة
التي تـكـاملت عـناصـرها بـاالشتـغال
واقف عـلى بث الـسرد بـاألحـداث وا
ت وتــطـورت بـفـعـل طـبـيـعـة الـتي 
األشـياء ,فـاألحـداث جرت نـحـو سلم
تلقي تصاعدي ,نحو غايةٍ يعرفها ا
في نــهـايــة الــقـراءة. احلــلمُ بــحــيـاةٍ
حــرةٍ ,هـــو الــشـــغلُ الـــشـــاغل الــذي
فيذكر اشتغلَ الـكاتب عـليـها كـثيراً ,
في صفحة  ) :27أحالم أتذكرين كم
فما وردة غـرسنـا على شـاطئ دجلة ,
من مـكـان جـمـعـنـا إال وزرعـنـا وردة,
أال تـذكريـن كم فرخ عـصـفـور أعـدناه
إلى عشه الصغـير...) هذا النص هو

ـسـتـحيالت, أمـنـيـة واألمنـيـات من ا
عـلى بسـاطـة هذه األمـنـيات إال أنـها
تــكــون بــالــكـاد مــســتــحــيــلــة ! هـذه
الـتفـاتـة تُحـسب لـلـكاتب ,فـالـقـضـيةُ
هي كـيـفـيـة الـتـنـظـيـر لـهـذه احلـياة,
اختـيـار االسم ( كـفـاح) لـلـشـخـصـية
الـرئيـسة ,لم يكن اعـتـباطـيـاً بل كان
هـارةٍ عـاليـةِ الـدقة ,واالتـقان وهي
اشــارة  إلى حــزبٍ يـســاريٍّ مـعـروف
بـرؤاه وآيــديـولــوجـيـته الــواضـحـة.
الــلــهــجــةُ احملــلــيــة قــد تــكــون غــيـر
مفهـومة في بيـئاتٍ أخـرى غير بـيئة
الـلـهـجة ,وهـنا تـدخل عـمـلـية تالقح
األفكار والـثقافات لتـكون بوابة على
مزج هـذه الـرؤى عبـر لـقاحـات تأتي
ؤثـر. فقـد أبرز الروائي فعـولهـا ا
في روايـــته ( الـــعــربـــانه) الـــهـــويــة
احملـــلـــيـــة لــشـــعب الـــعــراق ,بل إنه
ـا له اشـتـغل عـلـى إحـيـاء الـكـثـيـر 
صـلــة بـالـتـراث ,ومـا هــذا إال تـأكـيـد
لـتــأصـيل هـذه الـهـويــة ونـقـلـهـا إلى
ـتـلـقي جـاهـزة وذلك عـبـر اشـتـغال ا
كـثيف عـلى كافة تـقنيـات السرد ,من
لغة وشخـصيات وحتى أحداث.. كل
هـذه كــانت في ذهـن الـكــاتب حلــظـة
ـادة خــلق الــنص الـســردي كـامالً ,ا
خـصبـة ومتـفـاعلـة في ذهن الـقاص,
صـيـرَ ولـكـنـهــا حتـتـاج إلى فـنــان لـيـُّ
خـلـقـاً جـديداً ,نـعم األديب احلـريزي
كان خـالقـاً ولـيس مجـرد سارداً ,إنه
خـلق األحداث وأحيى هـوية شعـبية
مسحوقة وهامشية في نظر السلطة
الـتي حـكمت ,جنـد أن ام كـفاح وهي
رأة الطـيبة احلنون ,تعطي دالالت ا
رأة العراقية الريفية التي على عن ا
هي جــبل من الــقــوة والــصــبــر( هــا
ه ,صمـله..) وغـيرهـا من الـكلـمات
ناطق التي لن يـفهمهـا إال ابن تلك ا
! لـكن توظـيف هـذه الكـلـمات روائـياً
وجـعلـهـا لـسـان احلكـي للـشـخـصـية
جـــعل الـــقـــار يــتـــتـــبع داللـــة هــذه
الكلـمات ووظيفتـها هنا في الرواية,
اسـتـدعـاء الــلـسـان الـشـعـبي وبـهـذه

الــكـثـافــة الـغــارقـة في مــحـلـيــتـهـا
حتـتـاج إلى وضع قـامـوس يـعرف
صطلحات للمتلقي الذي قد هذه ا
يـفـوتـه مـنـهـا الــكـثـيـر ,ثم ظـاهـرة
األمـــثــال الــشــعـــبــيــة الــتي وردت
بكثرة في الـرواية حتى قام باحث

بتأليف كتابٍ
…b¹bł …dJ

كـامل حـولـهـا يــسـتـدعي أن نـدققَ
في هـذه الــفـكــرة اجلـديــدة ! كـيف
جنح الــقــاص بـرسـم االحـداث من
وحـي واقعٍ عـــاشه ,ونـــقـــله عـــبــر
مـخـيلـته الـتي كـانت حـافظـة لـهذا
الـتـراث ! وكـأنه أراد بـهـذا اخلـلق
إحــيــاء مــا يُــراد له أن يــنـدثــر من
تــراث شـعــبي ,وقــد يــأتي الــيــوم
التي تعتز الدولة بتراثها الشعبي
فــتـقـوم مــؤرشـفـة وحـافــظـة لـهـذه
الــهــويـة الــتـي تـمــثـل الـشــعب أو

تمثل شريحة كبيرة فيه.
الـهويـةُ احمللـية ,كـانت تظـهر عـبر
أســـمـــاء مـــدن أو تـــاريخ مـــدن أو
عالمـة أخـرى تـظهـر هـذه الـهـوية,
لــكن فـي روايــة الــعــربــانه ,يــبــرز
ـثل هوية, الـعنـوان كعتـبة أولى 
وهـذه الـهويـة جتـلت عـبر تـكـثيف
الـلـهـجـة احملـلـيـة هـيـمـنـة كـبـيـرة,
فـكـانت الـرواية عـبـارة عن حـكـاية
شعبية صرفة ,وقد اختفى الكاتب
وتـظـهر وراء أقـنـعـةِ شـخـصيـاته ,
شـخصـيـة الكـاتب عـندمـا يـخاطب
ـؤلف ـتـلـقي ,فـنـرى شـخـصـية ا ا
تـظهر في حلـظة التنـظير لـتختفي
حلظة السرد ,وهذه ميزة خطابية
تميزت في الثالثية كلها ,إذ كثيراً
من تذوب شخـصية الكاتب ,تاركاً
احلـكي والصراع لـلشخـصيات أن
على تـخـوض حـيـاتـهـا بـنـفـسـهـا ,
الـرغـم من أن الـكـاتـب هـو اخلـالق
ـؤلف إال إن مـيـزة الـسـرد أن ال وا
يــحـتــكـر الــقـاص احلــكـايــة كـلــهـا
فـتـكـون الـروايـة عـبـارة عن سـيـرة

شخصية.
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وخـصوصـاً األغـابرة واألعـروق ورفدهم
ــال ــا تـــيـــســر مـن ا حلـــركـــة األحـــرار 
ـــمـــكـــنـــة لـــهم من الـــتـــعـــريف ـــواد ا وا
بـقضـيتـهم الوطـنيـة فاتـسعت من نـطاق
مـراسالت شخـصية إلى مـنشـورات عامة
في مـطـبوعـات صـحف وكـتيـبـات صدرت
ـهـاجـرين األحـرار من عـدن إثـر تــعـاون ا
»أحـمــد عـبـده نـاشـر «مع الــتـاجـر احلـر
»جــازم احلــروي «في شـــراء وتــوصــيل
مـعدات »مـطبعـة النهـضة اليـمانية «إلى
ن بــقــيت أســـمــاؤهم مع بــقــيــة عــدن. 
ـهـاجـرين الوطـنـي رافـدي احلـركة من ا
إلى شـرق أفـريـقـيـا وعـمق أوروبـا: أبـناء
األغـابــرة واألعـروق وغــيـرهم مـن أبـنـاء
مـناطق الـيمن الـسعـيد بـوطنـييه.. بـقيت
أســمـاؤهم وعــطــاءاتــهم ســراً غــيـر ذائع
خوفاً عليهم وعلى أسرهم من أن يطالهم
أذى أو ضـــرر.. وإن تـــضـــررت احلـــركـــة
بانشقاق أفرادها واختصامهم حول هذه

سألة احلساسة!  ا
ثم ازدادت احلــركـة نــهــضــةً بـانــضــمـام
ســيف احلق إبــراهــيم بن اإلمــام يــحـيى
حــمـيــد الــدين إلى حــركــة األحــرار عـقب
وصــــولـه عــــدن فـي نــــوفــــمــــبــــر 1946م
وتـنـصيـبه رئـيـسـاً لـلـجـمـعـيـة الـيـمـانـية

الكبرى.
wMÞu « qFH « w  »UA « ◊«d ½«

وذات نــهــار عـــدني وجــد الـــشــاب عــلي
مـحــمـد ســعــيـد نــفـسـه عـلى بــاب إحـدى
ـعــروفـة قــبـالــة قـطـبـي حـركـة ـتـاجــر ا ا
األحـرار: نــعـمــان والـزبــيـري يــجـتـازون
ـكـانيـة فـيقـترب بـخطـاهم إلى غـايتـهم ا
إلـيــهم مــصـافــحـاً ومــعــرفـاً بــنــفـسه ثم
كنه اسـتشار زميلَه محمـد مهيوب عما 
من تـوطـيـد مـعـرفـته بـهم بـعـدمـا عـرفـوا
ــهـــاجــرين مـــوطــنـه وصــلــتـه بــبـــعض ا
.. فأشار مهـيوب عليه بالتوجه الـوطني
طـبعة لالشـتراك في أعداد من إلى مـقر ا
صحيفة »صوت اليمن «وكذا »اجلمعية
الــيـمــانــيـة الــكــبـرى ..«فــحـمل اشــتـراك
مـهـيوب وأضـاف عـلـيه ما يـجـعـله مـبلغ
مـائــة واثـني عـشــر روبـيــة جـمــعـهـا من
تجر »هايل وإخوانه« ـدخول اليومي  ا
بـشـكل ال يؤثـر عـلى احلـسابـات أو يـثـير
شك الــــــعم هــــــايل واآلخــــــرين. ثـم اجته
بلغ إلى مـقر اجلـمعيـة ليجـد األستاذ بـا
الـنعمـان جالـساً فـيحيـيه ويسـلمه قـيمة
اشـتراكه ومـحمد مـهيوب في »اجلـمعـية
الـيـمـانـيـة الـكـبـرى «وصـحـيـفـة »صـوت
الـيمن ..«ويـدلف حقل الفـعل الوطني من
ـباشـر مع رمزي احلـركة بـعد الـتعـارف ا

نعمان والزبيري.
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بـلغت حركة األحرار اليمني بالتحالف
مع قـوى سـياسـيـة فاعـلـة ذروة السـلـطة
ـــقـــتل اإلمــام في  17فـــبـــرايــر 1948م 
يـحـيى حــمـيـدالــدين وتـنـصــيب الـسـيـد
عـبدالـله بن أحـمـد الوزيـر إمـامـاً ملـتـزماً
قدس« ـيثاق الـوطني ا بـالدستور أو »ا
الـذي وضع هيكل الدولـة اجلديدة موزعاً
بـ مجلسي الـوزراء والشورى وحتديد
ـهــام واالخـتـصــاصـات وفق الـتــشـكـيل ا
احلــكـــومي الــذي عـــدّله اإلمـــام الــوزيــر.
ــطــروحــة إزاء وبــالــرغم مـن احملــاذيــر ا
إخـفـاق خطـة اغـتـيـال ولي العـهـد أحـمد
ــــوقف أجــــمع الــــرأي عــــلى تــــوطــــيـــد ا
الـسياسي اجلديد بانتقال جميع األحرار
الـيمـنيـ من عدن وطـلوع صـنعـاء جواً

. وبراً
وعن طـريق الـبــر غـادر األسـتـاذ نـعـمـان
عـدن مـروراً بـتـعـز وقـد احـتـشـد الـشـباب
لـيـضـموا إلى »كـتـيـبة الـفـدائـي «الـتي
جـهــزت بــتـبــرعــات الـتــجــار األحـرار في
عـدن وبـيـنـهم عـلي مـحـمـد سـعـيـد الـذي
أسـهم في جتهيز الـكتيـبة بخمـس بدلة
عـســكـريــة عــبـر مــحــمـد عــلي األسـودي
ـرافقـة الـنعـمان تـطـوع  وانـضم إلى ا
إلـى تــعــز وكــان بــيــنــهـم مــحــمــد عــبــده
األغـبري (والد األديب الراحل علي محمد
عـبده) وعـبدالـغني صـالح (والد الـشهـيد

عبدالعزيز عبدالغني).
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وصـــلت بـــعـــثـــة الـــنـــعـــمـــان تـــعـــز وفي
اســتــقــبـالــهــا األمــيـر مــحــمــد بن أحــمـد
عروف بـالبدر وعـامل تعز حـميدالـدين ا
ـسـيـر صـوب مـحـمـد بـاشـا ثم واصـلت ا
صـنعـاء مروراً بـذمار ولـوال مشـيئـة الله
تـــوقُـف الــشـــاب عـــلي فـي تـــعــز لـــواجه
بـنــفـسه مــفـاجــأة إحـبــاط الـثــورة كـلــيـة
رتبط بها واعتقال اجملاميع واألفراد ا
ـعـتـقـلـة ـا فـيـهـا »كـتـيـبـة الـنـعـمـان «ا
بـذمــار. كــمـا احــتــوته األقـدار بــانــطـواء
اسـمه يـومـئـذ عن الـشـيـوع فـحـالت دون
ذيــوع صــيت ارتــبــاطـه بــاحلــركــة كــكل
لـتتـيسـر عودته إلى مـوطن عمـله بعدن -
وإن انـهـارت مــعـنـويـاتـه كـبـاقي األحـرار
جراء »مـصرع االبـتسـامة -«لـكنه يـعاود
حـركته في خضم النشاط التجاري وعمه
بـدأ والهم ـا حيـاد عن ا »الـهايل ..«دو
الـــوطـــني. أو انـــقـــطـــاع صالت بـــكـــبــار
رجـــاالت احلـــركــة الـــوطـــنــيـــة واألحــرار
الـيمـنـي من مـؤسـسي االحتاد الـيـمني
ثم جتـده مع األستاذ عبدالله عبدالوهاب
نـعــمــان صــاحب جــريـدة الــفــضــول بـ
مـسـتــقـبـلي الــشـيخ عــبـدالـله احلــكـيـمي

صاحب جريدة السالم.
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: تناقل األولون عن األول
يــا نــفس من همٍ إلى هــمــةٍ .. فــلــيس من

عبء األذى مستراح
ووجـدت جتـسـيـدهــا الـعـمـلي لـدى "عـلي
مـحـمـد سـعـيـد" كـشـاب هـمـام مـقـبل عـلى
الــعــمل في كـل حــقل ويــدرك أن الــهــمــة
تقوى على الهم وتهوي صروحه وحتل
مـحلها صـروح مجدٍ يـجدي النفس واآلل
والــقـربى والــوطن. فــانــطــلق وقــد اتـفق
وعـمه الهـايل عـلى تـوسعـة مدار عـمـلهم
مـن جـــــنــــــوب الـــــوطـن إلى غــــــربه.. أي:
احلـديدة. فافـتتح في العام 1950م هناك
نـتجـات الزراعـية مـحالً جتاريـاً يصـدر ا

واجللدية.

مــــســـاو الــــعــــمل.. ومــــحـــاسـن ســـيف
عبدالرحمن

ـــوطن الــتـــجــاري لم يــخـل الــعـــمل في ا
اجلـديــد من مــســاو ومـنــغــصــات عـلى
شـاب انــفـرد بـشـق طـريـقه بــعـيـداً –ولـو
- عن جــمـاعـته وأهـلـيه حـيث أراد قـلـيالً
مـد نــشــاطـهم بــطــول الـبـالد وعـرضــهـا.
فالزمت احلــاجـة طـمــوح الـشــاب الـوافـد
على احلديدة واحتاج إلى عونٍ –دون أن
يـقــصــده- يـزيح ســوء الــظن والـوحــشـة
الـتي تـلـمسـهـا من بـعض جتـار احلـديدة
جتـاهه فـكان صـاحب الـفضل في تـبـديد
الــوحـشــة وســوء الـظن احلــاج اجملــاهـد
احلـــر ســيـف عــبـــدالــرحـــمن الــعـــريــقي.
وتـــصــون ذاكــرة عـــلي مـــحــمــد ســـعــيــد

محاسن ذاك الفاضل وتعددها.
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اقـترن آل سـعيد أنـعم شيـباً وشـباناً في
عـدن بعـمل مـشـترك يـجـمـعهم ويـظـلـلهم
عـلـى أسـاس من شــراكـة الــبـنـ »هــايل

ومحمد وجازم وعبده ..«وجهد فاعل في
التوطيد من احلفيد علي.

وقـــد تــمــحـــورت حــركـــتــهم في الـــقــريــة
ــقــام األب الــشــيخ مــحــمــد بــاألعــروق 
سـعـيـد من بعـد وفـاة اجلـد سـعـيـد أنعم
وبـقي أبـو عـلي وجـيـهـاً وعـاقالً بـالـقـرية
. وابـنه إلى أن تــوفــاه الـله عن  87عــامــاً
عـلي بــعـيـد عـنه لم يــحظ فـرصـة مـواراة

أبيه الثرى..
ـــصـــائـب عـــلـــيه وفي يــــوم تـــكـــاثــــرت ا
واجـتمـعت بفـقدان بـعض العـمل وبعض
األهل أتـاه اخلـبـر كتـابـيـاً من عـمه هايل
إلى صـديق ثـالث تـخـفـيـفـاً لـوقع احلـدث
ــوجه إلى عـــلــيـه لــكن كـــتــاب الـــنــعـي ا
الــصــديق وصل لـــيــد عــلي الــذي بــدافع
»الـشـجن- «كـمـا يـقـول- أو »الـفَـضـول«
فـفــتح الــرسـالــة لــيـصــدم خــبـر الــوفـاة
سافة ب احلديدة وتعز ويـطوي خالل ا
ه ودمــوعه مـعــزيـاً الــنـسـاء فـالــقـريـة أ
ويـجـد عــزاءه وأرحـامه األقـرب لـدى قـبـر
أبـيه من عمـه هايل ومـواساته بـاعتـماده
شـريكاً بـديالً عن أبيه. فـتمتـد حياة األب

بإشراك اإلبن.
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مـضت الـســنـون عـلى مـقــام عـلي مـحـمـد
سعيد باحلديدة وتنقله بينها وب عدن
ـشترك ـا يخص تـسييـر شؤون الـعمل ا
بـيـنه وبـ عـمـومـته واطـمـئـنانـهم عـلى

جناح عملهم الذي يديره في احلديدة.
وألن »لــذة احلـيــاة في الــتــنـقل «وجــني

فوائد األسفار:
تـــغـــرب عن األوطـــان فـي طـــلب الـــعال ..

وسافر ففي األسفار خمس فوائد
تـفريج هـم واكتـساب مـعـيشـــة .. وعلــم

وآداب وصحبـــة مـاجــد
فــقــد جـنـى فـوائــد جــمـة أهــمــهـا: عــلــمـاً
ومــعـــرفــةً ومــتـــابــعــةً لــريـــاح الــتــجــارة
واجتــاهــات الــربح والــوفــر ومــنــاخــهـا

واتي. ا
حــــتى اســــتـــهـــواه مــــا طـــالـع من مـــواد
بــصـحــيـفـة »الــنـهــضـة «لــعـبـدالــرحـمن
جـرجرة عام 1953م.. واكـثرها الـتصاقاً
بــذاكـرته »اخملــا: مخ الــيـمن ..«تــنـاولت
ـقالة حـسبمـا يذكر الشـيخ علي توجه ا
احلـكومـة في الشـمال إلى تـنشـيط ميـناء
اخملـا واسـتـعادة مـجـدهـا الـغـابر. عالوةً
عـلى تـخـفـيض قـيـمـة اجلـمارك فـي اخملا
إلى  %8من قـيمة السلعـة بينما حتددت

في جمرك الراهدة بـ.12%
نتـجات مصافي أنـشئت شركة تـصريف 
عـدن ومنـها »شل ?«فـتمـكن عـلي محـمد
سـعـيــد من نـيل تـوكـيل »شل «لـصـاحله
وأعـمامه. بعدما أبرم صفقة ضخمة لنقل
ــنـتــجـات إلى »مخ الــيـمن «ويــتـسـرب ا

بنفسه إليها.
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تـسرُب علي إلى »مخ الـيمن ?«هـال عمه
هــايل كــونه لم يُـــخــطَــر بــخــطــوة عــلي
ـفـاجــئـة وقـد اعـتــيـد أن يـشـاورهم في ا
األمـر ال سـيمـا وهم يـعتـبـرونه عـمودهم
الفقري وغيابه بهذا الشكل سيخلف أثراً
وفــراغــاً مــهـــوالً فــانــصـــرافه إلى اخملــا
ـا اســتــعــداد وتـنــســيق مــســبق قـد دو
يـتــهـدد سالمـتـه بـالـدرجــة األولى فـكـان
قـلق العم هـايل عـلى سيـر العـمل مشـوباً
بـاخلوف على ابن اجلميع ومحط ثقتهم.
فـحــمل هــايل نــفـسه إلـى الـراهــدة حـيث
الـتـقـيـا لـيـثـني عـلـياً عـن سـفره وفـكـرته
تـفق عـلى ـعـاذيـر بـأن الـسلـع ا وبـرغم ا
تـرويـجهـا في عـرض الـبحـر لم يـبق غـير
اســتالمـــهــا واحملـــاذيــر من اخلـــســائــر
الـناجـمـة عن الـتفـريط فـيهـا ارتـأى العم
في سالمـــة االبـن ربـــحـــاً أكـــبـــر ووفـــراً

أعظم.
ورغـمـاً عــمـا أعـظم الــهـايل من الــتـهـديـد
والـوعيد ليثنيه عن خطوته فقد واجهه
عــلي بــدمـوع حــرى وإصــرار أحـر أذاب
اخملــاوف واحملـاذيــر. غــيــر أنه ولــزيـادة
اطـمـئـنـان هـائل سـعـيـد عـلـيه الـذي وقاه
خـــطــر الــتــعــرض لــلــمالريــا اســتــودعه
عـبـداحلـمـيــد األصـنج شـريـكـاً في الـربح
ـا أدنى خسـارة أو بذل من األصنج. دو
ومـا ذلك إال لــيـطـمـئن عــلى سالمـة عـلي.
وقـد واصـل مـســيـره إلى اخملــا لـيــخـطئ
طــريق الــوصــول إلــيــهـا إلـى أن أصـاب

موضعه.
وهنالك في »مخ اليمن ?«حط رحاله في
دار شكري زيوار مدير مال مقبنة ابتداءً
ـا توفر من أدوات لـبنـائه داره اخلاص 
وإمـكـانـيـات تـرافـقت وتـأسـيس مـشروع
جتـاري جـديــد لـهـائل سـعــيـد وشـركـائه
ـا يجعل »الـشريك علي «هـناك التاجر
ـــواسم.. ــــتـــوفـــر في كل ا الـــوحـــيـــد وا
لـتــمـويل الــيـمن مـن أقـصـاه إلـى أقـصـاه
ـيناء بـسلعـة اجلاز من بـعد بنـاء لسان ا

وخفض اجلمارك. 
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لم تـخل احلـيـاة من عـوارض ومـفـاجـآت
فـاجـأته بــآثـارهــا الـنـافــعـة لـلــجـمـيع. إذ
ــا انــعــدم الــبــتــرول في الـــيــمن كــكل 
واجهة طوار من نوع يـستلزم توفيـره 
ـوقف ال يـحـمـد تُـعـرّض الـنـاس أحـيـانـاً 
مـقتـرفـوه عقـباه.. ويـحـمده آخـرون. ففي
مـرة مــر بــعض الــعــسـاكــر عــلى ســيـارة
الــدوريــة بــاخملــا في طــريــقــهم إلى بــاب
ـندب وطلـبوا من علي تـموينـهم بثالثة ا
بـراميل بتـرول غير أنه أجـابهم بإمـكانية
تـوفـيـر برمـيل واحـد وطـال األخـذ والرد
حـتى ادعـوا عــلـيه كـذبـاً بــأنه امـتـنع عن
تـمويـنـهم وتـلفظ عـلى اإلمـام فـيمـا -كـما
يـروي بـنـفـسه- لم يـذكـر اإلمـام ال بـسـوء
وال بـحسن. واستدعوا من زمالئهم بباب
ـنـدب من اعــتـدى عـلـيـه بـالـضـرب بـاب ا

قاومة. داره برغم ا
فـرفع عـقـب ذلك بـرقـيـة إلى اإلمـام أحـمـد
ا تعرض حـميدالدين تـضمنت شكـواه 
له من الــعـــســاكــر وهــو يـــقف دومــاً مع
اإلمـام بـاحلق والـبــاطل طـالـبـاً إنـصـافه
ومــا لم يُــنــصف فـــســيــعــود عــدن حــيث
اليهود والنصارى. ويصدر جواب اإلمام
إلى نـائبه بتعز حـمود الوشلي آمراً إياه
نـدب ومعرفـة اجلناة بـالنزول إلى بـاب ا
والـضـرب بـيـد من حـديـد. فـوصـلـوا إلـيه
لـدى الــشـيخ مـحــمـد عــلي عـثــمـان عـامل
اخملـا يـطـلـبـون نـزول الـشـاكي إلحـضـار
ـشكي بهم. غير أن الـشيخ عثمان عامل ا
اخملـا رفض ذلك واتفق وعـلي على رفض
طـلبـهم ثم اسـتقـر الـرأي على بـقـاء علي
ـعتـدين. فكان وأن يـذهبـوا هم إلحضار ا
نـزولـهـم وإحـضـارهم لــلـمــعـتـدي مــقـيـداً
ـندب إلى اخملا ومـاشياً عـلى قدميه من ا
وأودع الـسجن ثم طـلبـوا من علي مـحمد
سـعـيـد العـفـو عـلى أن يُـهَـجِـروه في باب
بـيته فـامتـنع حتى اقـتنع بـتأثـير مـحمد
مـطهر بـتقد الـعفو وقـبول الهَـجَر الذي
حـدث بدخـول اجلـناة لـبـيته حـابـ على
أقــــدامــــهم وكـــــذا ذبح األثــــوار وإطالق
الـــرصـــاص حـــتى يـــعــرف الـــنـــاس بــرد
اعــتــبــاره. فــأحــدث احلــادث بــنــتــيـجــته
األخـيـرة دويـاً طــيـبـاً زاد مـكــانـة وهـيـبـة
»هــــائل ســــعــــيـــد وشــــركـــاه «فـي اخلط

التهامي.
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أعـقب جناح علي محمد سعيد بتشجيع
هـائل سعيد وباقي الـشركاء في توسيع
نـشـاط الشـركـة من ثغـر الـيـمن: عدن إلى
شـماله مخ اليمن: اخملا.. من بعد عروس
الـــيــمـن: احلــديـــدة.. انــتـــقــاله إلـى عــقل
ـتـوكلـية مـلـكة ا الـيمن: تـعـز عاصـمـة ا
ـتيـحة لـفتح الـيمـنيـة حيث الـتـطورات ا
ــا هــيّــأ لــعـلي مـجــال حــيــاة جــديـدة 
االسـتـيطـان هـنـاك وبنـاء مـنـزله اخلاص
ــتـحـمس ــثـقف ا بـتــعـاون ومـســاعـدة ا

احلر ناشر عبدالرحمن.
ونـظراً لتـتابع التـطورات في تعـز بحكم
»تـعصـيمـها «من قـبل اإلمام أحـمد أس
ــمـلــكــته مـنــذ ســنـة جــعــلـهــا عــاصـمــة 
1948م فـــقــــد افـــتـــتـــحـت الـــســـفـــارات
ونــشــطت هــنــاك. وواتت عــلــيــاً فــرصــة
اسـتـثمـار عـقـاري بتـأجـيـر أولى مـنازله
لــلــمــلــحق الــســوفــيــتي. ثـم مــنــزل آخـر
لـيـصـبح مـقراً لـلـسـفـارة. فـيـبـدأ الـتـاجر
الــــــوطــــــنـي من خـالل هــــــذا اتــــــصــــــاالً
.. بـإحــدى عـواصم الــقـرار دبـلــومـاســيــاً

الدولي.
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ابـتــدأ نـشـاط هــائل سـعــيـد وإخـوانه ثم
شـركـائه من شـرق أفــريـقـيـا بـالـصـومـال
فـجـنـوب غرب آسـيـا عـدن وامـتـد -بابن
أخيهم وشريكهم علي- من جنوب اليمن

متسعاً إلى وفي شماله.
جال صالتهم وسنحت فرصة اخلروج 
وعالقـاتـهم التـجـارية إلى قـلب آسـيا من
خالل سـفــيـرهم في الــشـمــال: عـلي حـ
شق قــنـاة تــواصل مع الــدبـلــومـاســيـ
الـسـوفـيـات الـذين مـكـنـوه والـشـركة األم
ـنــتـجـات من احلـصــول عـلـى تـوكـيـالت 
سـوفياتـية. فسـافر في العام 1958م إلى
مـوسـكــو عـاصـمـة االحتـاد الــسـوفـيـتي.

إلبرام ما تيسر إبرامه من الصفقات.
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واكب احلـركـة الـتـجاريـة الـنـشـطـة لـعلي
مـحــمـد سـعــيـد تــوطـيـد صـالته بـرجـال
تواجـدين في النطاق احلـركة الوطنـية ا
ــكـان الـيــمـنـي ال سـيــمـا من جــمــعـهم ا
بـالــعــلي كــاحلــاج ســيف عــبــدالـرحــمن
بـاحلـديـدة والـشـيخ مـحـمـد عـلي عـثـمان
عـامل اخملـا والـعامل األديب عـلي مـحـمد
عــبــده ثـم نــاشـر عــبــدالــرحــمـن بــتــعـز
والـــقـــاضــيـــ عــبـــدالـــرحــمـن اإلريــاني
وعــبــدالـــله عــبــداإللـه األغــبــري واألديب
مـصطفى يعقوب والشيخ جازم احلروي
واألسـتــاذ عـبــداحلـفــيظ بـهــران وأحـمـد
الــرضي والــشــيخ عـــبــدالــقــوي حــامــيم
بــتــعــز.. وغــيــرهم كــثـيــر وكــان الــلــقـاء
رتبط بوظائف ببعض رجال احلركة ا
رسـمــيـة يـتم بــسـريـة ال تــؤثـر أو حتـرج

أحداً.
وإذ تـنـدلع أحـداث لم يـشـارك فـيـهـا علي
مـحـمـد سـعـيـد فـبالـتـالي ال يُـنـسب إلـيه
دور في انــــــقالب مـــــارس 1955م عـــــلى
اإلمــام أحـمــد وتــنــصـيب ســيف اإلسالم
عبدالله إماماً ألسبوع انقلب بعده اإلمام
قدم نقلـب عليه كا أحـمد على إمامه وا
أحـمد الثالئي غيـر أن علياً تـعرف بأحد
رجـاالت االنـقالب وهــو الـضـابط مـحـمـد
قـايـد سيف. ووطـد صالته بـرجال حـركة
غترب كأحـمد عبده ناشر األحـرار من ا
وعـبــدالــغـني مــطــهـر.. وقــيــادة االحتـاد
الـيمـني بعـدن وشـباب احلـركة الـوطنـية
كـمـحـمـد أحـمـد نـعـمـان وعلـي األحـمدي
وعـلـي مــحـمــد عــبــده وصــالح الــدحـان.

وغيرهم.
ومن خالل صــلــته الــوطــنــيــة واتـصــاله
بـاألستـاذ أحمـد محـمـد نعـمان تـمكن من
إجنـاز ترتـيـبات تـدريس أبـناء عـمـومته:
عـبداجلـبـار هـائل سعـيـد ومـحمـد عـبده
سـعيد نتيـجة إقناع األستـاذ نعمان لهم
جـمـيــعـاً "أن اهــبـطــوا مـصـر" لــتـيــسـيـر
تـدريسـهم في القاهـرة عوضـاً عن بلدان
أخـرى.. فأحلـقوا ببـعثـة االحتاد الـيمني

بالقاهرة. أواخر اخلمسينيات.
وقـبيل مـا سمي بـانـتفـاضة الـقبـائل عام
1959م بـقــيـادة الـشــيـخــ الـشــهـيـدين
حـســ بن نــاصــر األحـمــر وحــمــيـد بن
حـسـ بن نـاصـر األحـمـر جـمع الـشـيخ
نـاشـر عـبـدالـرحـمن بـ الـشـيـخـ عـلي

محمد سعيد وحميد األحمر.
طـالـبة بـالـتغـيـير وبـدأ يتـحـسس روح ا
ن كـانــوا مـحـيـطـ بـاإلمـام لـدى عـدد 

أحمد كأحمد محسن قائد.
وبـتـزايــد انـشـقـاق األســرة احلـاكـمـة في
ـســيــر احلــركــة الــوطــنـيــة إلى الـدفـع 
األمـام. يــكـون االقــتــحـام احلــذر من قـبل
عـــلي مــحـــمــد ســعـــيــد جملــال الـــتــحــرك
الـوطـني وربــطه لـلـحــركـة بـعــبـدالـغـني
مطهر الذي أقدم على التواصل واحلركة

. ثالً عن التجار الوطني
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ومن الـفـعـالـيـات الـوطـنـيـة الـتي اشـترك
بـها عـلي مـحمـد سعـيـد محـاولـة سعـيد
حـــسـن فـــارع الــــذبـــحــــاني الــــشـــهــــيـــر
بـ»إبـليس «الغـتـيـال اإلمام مـطـلع الـعام
1960م الـتي استـلـزمت ترتـيـبات مـادية
تـكــفل بـهــا عـلي خـالل حـوالــة مـكــتـوبـة
بلغ قدره عشرة آالف ريال لكن إحباط
احملـاولــة وانـكـشـاف أوراق »إبـلـيس?«
حـوّل ليل علي جحيـماً إذ خشي اتضاح
صـلته بتلك العـملية وهـو احلذِر بطبعه
واحلـريص عـلى عـدم تأثـر عـمل الـشـركة
بـتـداعيـات الـتدخل في فـعل سـياسي من

هذا النوع.
غـيـر أن أوراقـاً أخـرى من بـيـنـهـا حـوالة
الــشـيـخ عــلي سَــلِـمَـت الــوقـوع فـي يـدي
عــيــون وعــســاكـــر اإلمــام وسُــلــمت إلى
الـشـيخ أحمـد أمـ عـبدالـواسع نـعـمان
فـطـمـأن عـلـيـاً ذات نـهـار عـلى جنـاته من
االشـتباه ألن ورق احلـوالة محـفوظ لديه
وسـيتولـى إتالفها بـنفـسه.. وعلى الرغم
من اطـمـئـنان عـلي إلى مـآل الـورقـة لـكنه
فـاجأ الـنعـمان أحـمد أمـ بزيـارة مساء
نــفس الــيــوم يــطـلــبه الــورق لــيـتــلــفــهـا
ا همّ باخلروج ما بـنفسه فسلمـها له. و
اســتـطــاع نــظـراً لــدخـول »الــيـسك «أي
موعد حظر التجول في الشوارع العامة.
فــأمــسى بــدار الــنــعــمــان إلى أن أشــرق
الـصباح وهـدّأ بعودته إلى داره من روع
أهله القلق عليه بعدما هدأ روعه هو!
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يـشير الشيخ علي محـمد سعيد إلى لقاء
مـهم جـرى بـالـقـاهــرة تـخـلل تـوقـفه بـهـا
أثـناء العودة من رحلـة عمل في موسكو
وهـو اللقاء بالسيد محمد أنور السادات
ـصري الـذي صار رئـيس مـجلس األمـة ا
ـلف الـيـمــني في الـقـيـادة مـسـئــوالً عن ا
ـــصـــريــة وعـــرف بـــدعــمـه لــلـــدكـــتــور ا
عـبـدالـرحـمن الـبــيـضـاني ومـحـمـد قـايـد
سـيف والذين وطـدوا صالتهم بـعدد من
ــتـواجـدة في الـشـخــصـيـات الــوطـنـيـة ا
الـداخل كـعبـدالـغني مـطـهـر وعبـدالـقوي
ن يـربـطـهم بـالـشيخ حـامـيم وآخـرين 
عـلي محـمـد سعـيد الـهم الـوطني ورغـبة
ـسـاهــمـة في إحـداث الـتــغـيـيـر. عالوة ا
عـلى مــا عـرضه مــحـمــد قـايــد سـيف عن

شــخــصـــيــتـه ودوره من خالل مــعـــرفــته
الـسابـقـة بـالعـطـاءات الـتي بذلـهـا الـعلي
لــلــقــضــيــة الـوطــنــيــة. عــلــمــاً بـأنـه كـان
- يــعـتــمـد في الــنـشـاط –حتـوطــاً وحـذراً
ـا واالتـصــال عـلى عـبــدالـغــني مـطــهـر 

عرف به من مغامرة حد وصفه له.
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وسـنح الـعام 1962م أيـضاً لـعـلي محـمد
سـعـيــد (أحـد مـؤسـسي شــركـة الـطـيـران
الـعامة) وعـبدالغـني مطهـر وأحمد ناجي
الـعــديــني بـزيــارة صــنـعــاء حتت غــطـاء
زيـارة األميـر البدر ولي الـعهـد وتأسيس
شـركـة زراعـية. ويـلـتـقي الـتـجـار األحرار
الــوافــدون مـن تــعــز بــزمـالئــهم األحــرار
ـقيمـ بصـنعاء الـعقـيد حسن الـعمري ا
وعـبـدالله جـزيالن والـقاضي عـبـدالسالم
صــبــرة والــعــقــيـد مــحــمــد عــبـدالــواسع
نـعـمان ويـسـتـعرضـون الـوضع ويـتـلقى
أحـرار صـنــعـاء اسـتــجـابـة شــركـاء الـهم
الـوطــني من أحــرار تـعــز لـطــلب الـدعم 

ادي. ا
ولـم تـك حتــــــــركــــــــات أحــــــــرار تــــــــعـــــــز
واجـتـمـاعاتـهم بـأحـرار صـنـعـاء مـخـفـيةً
عـلى الـوطـنـيـ احملـيـطـ بـولي الـعـهـد
مـحمد البدر إذ فوجئ عـلي محمد سعيد
ـكاشـفة عـبدالـله الضـبي له حول يـوماً 
هـذا األمـر مـطـمـئـنـاً إيـاه عـلى الـتـقـائـهم

جميعاً حول فكرة التغيير الوطني.
فـيـشـهـد دار الـضـبي لـقـاءً وطـنـيـاً ثـانـيـاً
جـمع أهم عـنـاصر خـلـيـة تـعز »الـسـعـيد
طهر «بأعضاء خلية صنعاء: عبدالله وا
الــسالل وعـــبـــدالــسالم صـــبـــرة وحــسن
الـعـمـري ومــحـمـد عـلي عـثــمـان ومـحـمـد
عـــبـــدالـــواسـع نـــعـــمـــان وهـــاشم طـــالب
وإبـراهـيم احلـضراني عُـرِف هـذا الـلـقاء
بـ»لــقــاء بــوعــان «كــمــحــطــة رئــيــســيــة
لـتـحـضـيــر الـثـورة الـيـمــنـيـة وهـو لـقـاء
تـخـلله فـزع بـعض احلضـور من اتـصال
ــنـزل الـضـبي ووصـول دويـداره الـبـدر 
يـستفسر عن أمـر ما. وشهد الـلقاء أيضاً
تــبــاين آراء في بــعض تــفــاصــيل خــطــة
الـثـورة وإجـراءات تـنــفـيـذهـا. غـيـر أنـهـا
جـمعت رأياً نـهائياً حـول ضرورة الثورة

والتغيير.
ـثـبـتة ـشـيـر الـسالل شهـادته ا ويـشـير ا
بـــكـــتــاب في »وثـــائق أولى عن الـــثــورة
الــيـــمــنــيــة «إلى لــقــاء ثــانٍ بــيــنه وبــ
الـشـيــخـ سـعـيــد ومـطـهــر في صـنـعـاء
ـراجـعة مـحـرر مرفـوع مـنه إلى الـرئيس

طهر إلى هناك. عبدالناصر قبل سفر ا
ويــؤكــد الـقــاضي اإلريــاني فـي شـهــادته
لـ«وثائق أولى «عـلى حتضير خـلية تعز
لـلـثـورة أيـضـاً من خالل لـقـاءات جتـمـعه
بــعــلي مــحــمــد ســعـيــد ومــحــمــد مــفـرح

واحلرازي والعديني..
كـما يـبـ الشـيخ عـلي محـمـد سعـيد أنه
ـــغــنـي في إحــدى الـــتــقـى بــعـــلي عـــبــدا
الـلقاءات ويؤكد عـلى أن ب حتضيرات
مـعــظم خاليــا الـثــورة الــيـمــنــيـة اتــفـاق
ـصـري الـثوار الـيـمـنيـ مع الـسـاسة ا
عـلى توفـيـر كافـة اإلمكـانـيات فـور دخول
سـاعــة الـصــفــر احملـددة بــاغــتـيــال عـلى

اإلمام أحمد.
—«u¦ « r¼«œ bLŠ√ ÂU ù«  u

مـــوت اإلمــام أحــمــد طــبــيــعــيــاً يــوم 19
سـبـتـمـبر 1962م داهم مـخـطط اغـتـياله
ـتفق عـليه مع ـعد من بـعض الـثوار وا ا
ـصـريــة وصـادف يـومـذاك أو الـقـيــادة ا
أسـبــوعــذاك مــرور عــبــدالــقــوي حــامــيم
بالقاهرة عائداً من موسكو فالتقى بأنور
الـسادات ليتلـقى منه إنذاراً بسحب وعد
باشـر ما لم يتم ما أُبرِم صري ا الـدعم ا
بــشـــأن الــثــورة فـي الــيــمن –وإن تــوفي
- فـكل شيء جـاهز اإلمـام أحـمد طـبـيـعيـاً
ــصـريــة في الــبـحــر -حـسب والـقــوات ا
روايـة الشـيخ علي مـحمـد سعـيد- ونقل
حـاميم الـرسالـة إلى رفاقه بـتعز »سـعيد
ومـطـهـر «الـذين كـلـفـوه بـزيـارة صـنـعـاء
إلبالغ األحــرار هــنـالك فــوصل صــنــعـاء
حتـت غــطــاء تــعــزيــة الــبـــدر وتــهــنــئــته
بـتـنـصـيـبه إمـامـاً ونـقل لألحـرار فـحوى
صرية ليـجيبوه طالب شحن الـرسالة ا
الـذخـائـر اخملزونـة في تـعـز فـتـولى علي
مـحـمد سـعـيـد ورفـاقه عـبدالـغـني مـطـهر

همة. وأحمد ناجي العديني ا
…dOš_«  UE×K «  U³Oðdð iFÐ qO UHð

وبـاســتـجـابــة أحـرار تــعـز لــطـلب أحـرار
صـنعاء بدأ الفصل الـقصير واألخير من
ـتـوكـلـية ـمـلـكـة ا تـقـريب آخـر سـاعـات ا
الــيــمــنــيــة وأول حلــظــات اجلــمــهــوريــة
اجلـديدة ويـفـصّله عـلي محـمـد سعـيد -
واضع- على النحو التالي: في بعض ا
جـرى إعـداد شـحن الـذخـائـر عـبـر شـركـة
ـجـلس الـطـيــران بـحـكم عــمـله عـضــواً 

اإلدارة ورُتِّب أيضاً:
WKŠd « bŽu  

ـسـافـرون عـلـيـهـا مـرافـقـ لـلـشـحـنة - ا
وهم: أحـمــد نـاجي الــعـديــني بـاعــتـبـاره
ـهمات الصـعبة واتصافه –حسب رجل ا
عـلي محمـد سعـيد- بالـشجـاعة واإلقدام
عـالوة عــــلى أنه تــــاجــــر في مــــنــــأى عن
الزم عـلي الــضـبـعي ـراقــبـة.. وكـذلـك ا ا
أحـــد أفـــراد خـــلـــيـــة الـــضـــبـــاط بـــتـــعــز
ـتــواصــلـ مع الــتــجـار األحــرار وهـو ا

ن ستسلم الشحنة. الذي يعرف 
وقـد بـادر الـعـديـني والـضبـعي فـعالً إلى
الـسـفـر يـومــذاك لـوال أن األخـيـر حـيـنـمـا
شـاهــد قـائــد اجلـيش أحـمــد اآلنـسي في
ـطـار نـزل مـن الـطـائـرة لـيـزيح أي شك ا
مـحـتـمل إزاء وجـوده عـلى مـ الـطـائـرة

مـوضع تـكـر الـرئـيس والـزعيـم الراحل
جـمـال عبـدالـنـاصـر اذ قلـده وسـام الـنيل

عام 63م.
وبــقي في عــمـله احلــكــومي إلى أن  قـدّر
وعـمه هـايل سـعـيـد أنـعم أهـمـيـة حـمـاية
الـثـورة والــنـظـام اجلــمـهـوري من خـارج
مـواقع السـلطـة التي أغـراها عـلي محـمد
ـا أغرته هو سـعيد بـاإلبقـاء عليه أكـثر 

على البقاء فيها.
ـشيـر الـسالل إلى فـانـصـرف آخـر عـهـد ا
إيـقاد الثورة احلـقيقـية: البـناء والتـنمية

في مجال االقتصاد.
ـا يـفــارقه فـتـجـده إال أن الـهم الــوطـني 
ــــلـــمـــات وقـــد أطـــبــــقت ســـمـــاء عـــنـــد ا
اجلـمـهـورية مـسـرعـاً إلى تـبـديـدهـا كـما
فـعل يوم حوصرت صنعاء وهو عائد من
مـوسكو ليلتقي ثانيةً (إذ التقاه قبالً فور
حـــركـــة  5نـــوفـــمـــبــر 1967م) بـــرئـــيس
اجملـلس اجلمهوري القـاضي عبدالرحمن
اإلريـانـي في احلـديــدة فـيـضـع بـ يـديه
ــطـلـوب مـنه ومن بــاقي الـتـجـار الـدعم ا

. دني وا
وبـعـد طـلـوع عـمه هـايل وأركـان الـشـركة
من أبــــــنــــــاء احلـــــــاج هــــــائل: أحــــــمــــــد
وعـبدالـرحمن وعـبدالـواسع وعبـداجلبار
من عــــدن عــــام 1969م أســــهـم عــــلي في
تـثـبيت الـنـشـاط الـتـجاري لـهـائل سـعـيد
عروف بالسمعة الطيبة أنـعم وشركاه ا

على امتداد اليمن.
وبـدخـول الـبالد مرحـلـة الـسالم الـوطني
ـقــراطي وإنــشـاء مــجـلس والـبــنـاء الــد
انية عام الـشورى بعد أول انتخـابات بر
ـجلس الـشورى 1971م يـختـار عـضواً 
من عام 1971م 1975 –م. ويـنخرط أيام
الـرئيس إبـراهيم احلـمدي في االحتادات
الــعـامــة كـاحتــاد الـصــنـاعــات الـيــمـنــيـة
ويـنتخب رئـيسـاً لها إلى أن عـ عضواً
ـجلس الشـعب التأسـيسي عام 1978م

في عهد الرئيس أحمد الغشمي.
ويـكون شريكاً أيام الـرئيس علي عبدالله
صـالح في حلظات ميالد الوحدة اليمنية
عــام 1990م وحــاضــراً أهم لــقــاءاتــهــا
مـبـادراً بعـرض مـا يـخـطر له من رأي في
مـجـال اختـصـاصه.. مـساهـمـاً في أخـطر
ــال واجلــهـد حلـظــات الــبــلـد بــاذالً من ا
والـعـطـاء ما اسـتـطـاع. بل ومـدفـوعاً إلى
تـبني مشـاريع استـراتيجـية كـانت تشكل

هماً بالنسبة له.
ومـــواكــبـــاً حلـــراك الــتـــغـــيــيـــر األخـــيــر
والــتـــســويــة الــســيــاســـيــة الــتي حــطت
بـالرئيس عبدربه منصور هادي في سدة
ــبـادرة اخلــلـيــجـيـة ـوجب ا الـســلـطــة 
ــبـكــره عـام واالنـتــخــابـات الــرئــاسـيــة ا
2012م.وبـقي الشـيخ عـلي محـمـد سعـيد
(عـضو مجلس الشـورى) على مدى عمره
ــيالد إلى اإليـقـاد «مـوضع ـديـد »من ا ا

تقدير واحترام.
∫ U öš

الـتكامل واإلخالص: ال يخـلو عمل وطني
من تــــــكـــــامل أدوار الــــــســـــيــــــاســـــيـــــ
واالقـتـصـاديـ والـعـسـكـريـ ومخـتـلف
ـا يثـبت أيضاً أن من أطـياف اجملـتمع 
ـوسـومـة بـاالسـتـغالل بـ هـذه األدوار ا
واالنـتهـازية ما لـيس انتـهازيـاً بل تكون
الــوطــنــيــة واإلخالص لــلــقــضــيــة ســمـة
أســـاســيـــة عــلى الـــنــحــو الـــذي بــرز به
الـتـجــار الـوطـنـيـون حــتى إن اسـتـنـدوا
عـلى مـكانـتـهم الـسيـاسـية كـالـشـيخ علي
مـحمد سعيد الذي تبوأ مناصب عضوية
مـجالس قيادة الـثورة والرئاسة ووزارة
الـصـحة والـدولـة ورئاسـة مـجلس إدارة

البنك اليمني لإلنشاء والتعمير.
ؤسسي: يفصح علي الـوحدة والذوبان ا
مـحمد سعيد عن حقيقة الرصيد الوطني
جملـمـوعـة هائل سـعـيـد وشـركـاه وتـكوّنه
من مــوارد اجملـمــوعــة ولـيـس من مـورده
الـشـخصي. ومـرد ذلك حـقيـقـةً إلى صدق
ــــان بـــضـــرورة الــــعـــمل االلــــتـــزام واإل
ـؤســسي واالهـتـداء إلى تــكـامل اجلـيل ا
ـخـتلف مـشـاربهم في اجملـمـوعة األول 
ان وتكامل األب ت جذورها بإ والتي 
واألعــمــام واجلــد في نـــشــاطــهم اخلــيّــر
بـالـقــريـة. فــانـطـبـق فـيـهم قــول الـله حَقّ
وصَـدَق: »فـتــيـة آمــنـوا بـربــهم وزدنـاهم

هُدى .«
يز علي محمد االحترام وربط األجيال: 
سـعيد احتفاظه بـالعالقات اإلنسانية مع
مـخــتـلف األطـيــاف الـوطــنـيــة عـلى مـدى
ن واكب عـقود عـمره تـوطيـداً لصالته 
مـعـهم الــثـورة الـيـمـنــيـة األولى: فـبـرايـر
ـعـروفـة بــالـثـورة الـدسـتـوريـة 1948م ا
وأيـضاً الثورة الـيمنـية الثالـثة: سبـتمبر
ـعروفـة بـالثـورة الـسبـتـمبـرية 1962م ا
ـانع دون تـمـادي بـعض فـكـان الـعـازل وا

الصغار على بعض الكبار.
الـنـزوع إلى اخلـيـر: ألـقـيت بـذرة الـنزوع
ت في إلى اخلــيــر فـي اجلــد ســعــيــد و
الـبـنـ وترعـرعت في األحـفـاد وأبـنـائهم
يـتصدرهم اآلن علي محمـد سعيد وأحمد
هـايل (رحـمه الـله) وإخـوته عـبـدالـرحمن
وعـبـدالـواسع وعــبـداجلـبـار ونـبـيل ومن
بـني عمومتـهم محمد عـبده سعيـد وبقية
إخـوتـهم وبنـي عمـومـتهم »جـازم وعـبده
سـعـيـد ?«وأجنـالـهم من بـعـد "مـحـفـوظ"
و"شــــوقي" و"ولــــيــــد" و"طــــارق" و"رامي"
ومـجايليهم من إخوتهم وبني عمومتهم
والـشـاهــد مـا بـنـت أيـديـهم عــلى امـتـداد
الـوطن شرقـاً وغرباً جـنوبـاً وشماالً من
مـدارس ومستـشفيـات ومراكز وجـامعات
ومؤسسات.. وغيرها من منافع للناس.

علي محمد سعيد

بـغــيـر مــهـمــة رســمـيــة أو إذن وتـكــلـيف
رسمي.

ـفاجئ في اخلـطة ونـظراً لـهـذا التـغيـر ا
ولـعــدم مـعـرفــة أحـمــد الـعــديـني إلى من
سـتسلم الشحنة أرسل علي برقية شفرة
جتـاريـة فـحـواها »سـلم قـيـمة الـبـضـاعة
لــســيف عــبــدالــرحــمن .«فــورد اجلــواب
مـطمئناً على وصول العديني مزيالً لقلق
اجملـمـوعـة ومـبــشـراً بـضـبـطه ألعـصـابه
ـطـار وكـذا أمـام بـعـض مـسـتـفــزيه في ا

أدائه األمانة إلى سيف عبدالرحمن.
ولـكن العديني سـافر إلى صنعاء دون أن
يـــخـــبــر عـــلـــيـــاً الــذي خـــشي مـن وقــوع
الـــعــديــنـي في قــبـــضــة عــســـاكــر اإلمــام
وانـكشاف أسمـاء اجملموعة فحـمله قلقه
عـلى الــســفـر إلى احلــديـدة لــيــبـحث عن
رفـيـقه بل ويفـيـد ابن مـحـمد سـعـيـد بأن
في ذهـابه هو من تعز إلى احلديدة بحثاً
عن الـعـديــني مـنـجـاة مـن خـطـر الـسـجن
بـالهرب عبر البحـر حال افتضاح نشاطه
ـا يـدور. لـكنه ومـجـموعـته وارتـبـاطهم 
فـوجئ بـلـقـاء الـعـديـني وحـاميـم عائـدين

من صنعاء إلى احلديدة.
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ملكة عـاد الشيخ علي إلى تعز عـاصمة ا
واحملـطة االستـراتيجـية األهم لدى وضع
كل خـطة عـسكـريـة ساعـة الصـفر وتـقرر
إحـكام السيطرة عليها ال سيما وعدد من
رجـاالت وأركان الـنظـام ما يـزالون فـيها
ـــدنــــيـــ فـــكــــان عـــلـي في طـــلــــيـــعــــة ا
والـعـسـكريـ الـذين سـيـطـروا عـلى تـعز
ـا بـعـد نـهـار اخلـمـيس  27سـبـتـمـبـر. إ
لــيل طـــال اخلــوف فــيـه عــلــيـــاً من فــشل
الـثـورة ومــا يـســتـتـبــعـهـا مـن أثـر عـلى
ـــرتــبــطـــ به وهــو مـــصــيـــر اآلخــرين ا
ـرتــبط بــتـفــاعالت حتــضـيــر الــلـحــظـة ا
األخـيــرة الــتـاريــخــيــة في عـهــد اإلمــامـة

وحياكة شمس أول عهد اجلمهورية.
ــا ذهـب إلــيه فــإبـــراءً لـــذمــة مـن مــعـه 
بـنفـسه انـدفع يكـتب رسـالة إلى أعـمامه
جـازم وهـايل وعـبده سـعـيـد أنـعم يـحمّل
نـفسه فيها مسئولية ما صرف من أموال
عذرة الـشركـات دون علـمهم ويـسألـهم ا
ـــســـامــحـــة مـــوصـــيـــاً إيــاهـم بــابـــنه وا
"مــحــفـــوظ" الــذي يـــصــيـــر به إرث أبــيه

." "محفوظاً
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مـا أشرق نهـار اخلميس  27سـبتـمبر إال
وقـد أذيــعت بـيــانـات الــثـورة األولى مـا
بـعث عـلـى نـفس عـلي بن مـحــمـد سـعـيـد
االعـتزاز والفخر والثـقة الكاملة ما لم تكُ
الـزائـدة بـالـنـفس حد »الـهـنـجـمة «كـمـا
يـــصف ســـلـــوكه يـــومـــذاك والـــتــوجـــيه
ـعـلن نــهـايـة لـلـعــسـكـر بــفـتح الـراديــو ا
اإلمـام البدر وبداية اجلمهورية والثورة
مـخرساً ألسـنة مكذبي اخلـبر. ولم يكتفِ
بـذلك بـل طـاف بــسـيــارته وقـد هــيّـأ لــهـا
مـيـكروفـونـاً ومـذيـعـاً متـنـقالً هـو سـعـيد
أحـمد اجلنـاحي الذي مأل أرجـاء تعز من
مـ سيـارة علـي محـمد سـعـيد بـهتـافات

الثورة واجلمهورية.
وكـانـا يـجـمـعـان في طـريـقـهـمـا مـظـاهرة
جـماهيريـة حاشدة بعـثرت أفراد اجليش
بايعة اإلمام يومها في اجملـتمع هناك 
ـيـدان عــلـمـاً بـعـدم جتــمع كـافـة قـوات ا
الــنــظــام اإلمــامي من عــســاكــر الــبــراني
والـــعــكــفــة فـــأفــراد اجلــيش الـــنــظــامي
حتـديــداً قــد انــخـرط مــعــظـمــهم في خط
الـــثـــورة إذ كـــانت بـــيـــنـــهم اجملـــمـــوعــة
الـعـســكـريــة الـتي يــتـصــدرهـا الــضـبـاط
ـنـسـقـون مع عـلي مـحـمـد سـعـيـد: عـلي ا
الـضبعي وسعـد األشول وأحمـد الكبسي
بإيعاز من القاضي عبدالرحمن اإلرياني
حـسب الـذين أقنـعـوا قائـد اجليـش بتـعز
أحـمـد اآلنـسي بـإصـدار أوامـره لـلـجـنود
كـــافــة بـــالـــتــعـــاون مع ضـــبــاط الـــثــورة

فتجاوب معهم.
ويـذكر عـلي مـحمـد سـعيـد عن ذلك الـيوم
ـدنيـون والـعـسـكـريون الـذي أحـكم فـيه ا
ـديـنـة أن لم تك هـناك سـيـطـرتهم عـلى ا
مـقـاومــة تـذكـر إال من ابـنــة اإلمـام أحـمـد
أخـت اإلمـــام الــــبــــدر زوجــــة عــــبـــدالــــله
عـبدالكـر في دار النـصر إلى أن هددهم
ـدفعـية. وكـان ب أدوار مـحمـد مفـرح با
عـلي مـحـمـد سعـيـد ذلك الـيـوم حـصـر ما

في دار الناصر.
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سـاعـد دوره الـوطنـي على ضـم اسمه في
أول تـشـكـيل حكـومي لـلـثـورة بـعد إعالن
اجلـمـهـوريـة فـعـ وزيـراً لـلـصـحـة ومع
تـوسـعـة مـجـلـس قـيـادة الـثـورة وتـقـريـر
دنـية ـوازنة بـ الـقوى الـعـسكـريـة وا ا
دني أعـضاء مجلس كـان ضمن جملـة ا
الـقــيـادة في أكـتـوبـر 1962م ثم عــضـواً
ــجـــلـس الــرئـــاســـة في أبـــريل 1963م
وتـقلد مـنصب الـوزير في عدة حـكومات
وانـضم إلـى الـوفــود الـرســمـيــة الـزائـرة
لـعـدد من الـبـلـدان الـصـديـقـة والـشـقـيـقـة
وحـــضـــر إبـــرام مـــعـــاهـــدات الـــتـــعـــاون
والـــصـــداقـــة مع االحتـــاد الـــســـوفـــيـــتي
ـن وقـعـوا والـصــ الـشــعـبــيـة وكـان 
اتـفـاقـيـة الــتـنـسـيق بــ اجلـمـهـوريـتـ
ـتـحـدة واليـمـنـيـة عام 64م الـعـربيـتـ ا
إلى أن صـــــار مــــســـــتــــشـــــاراً لـــــرئــــيس
اجلـــمــهــوريـــة عــبــدالــلـه الــسالل. وكــان
ـــصـــريــة مـــوضع تـــعـــريف الـــصـــحف ا
الـصادرة تلك األيام بأنه »من كـبار رجال
ــد احلــركـات ــال واالقـتــصــاد وكـان  ا
ـالـية .«كـمـا كـان ـعـونـات ا الـوطـنـيـة بـا

القاهرة
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وضـعت األقدار الشيخ علي مـحمد سعيد
أنـعم على طـريق لم يندم الـبتة –كـما بدا
ــضي فــيه. من اســتــمــراره فــيه- عــلى ا
وطـنيـةً وعـمالً بـذر بهـمـا نـواة مجـمـوعة

اقتصادية اتسمت بالوطنية أيضاً.
ولـئن اتـصف بسـلـوك الـتاجـر تـبـرز منه

كذلك خصال اإلنسان.
ــاء ــا عــلى  يُــعــرف بــاحلـــرص.. إ

محبة الناس كثروة ال تقدر بثمن.
يـنــزع إلى اخلــيـر مــتــجـاوزاً حــسـاب

أقصى خسارة.
ُــجـــمَع عـــلــيه .. يـــقف مــوقـف ا دومــاً
ـشـار إليـه لدى كل ظـرفٍ يـلم بـأي فرد وا

أو جماعة.. وحتى الوطن.
وكـمـا ال يــبـخل عـلى قــضـيـة عـامـة ال

يعز جواب مسألة خاصة.
طـابق بــجــهـاده مــا يــفـضــله الــله عـز

وعال: 
فَـضَّلَ الــلَّهُ الْـمُــجَـاهِــدِينَ بِـأَمْــوَالِـهِمْ "
وَأَنـفُسِهِمْ عَـلَى الْقَاعِـدِينَ دَرَجَةً وَكُالًّ وَعََد
الـلَّهُ الْـحُـسْـنَـى وَفَـضَّلَ الـلَّهُ الْـمُـجَـاهِـدِينَ

عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً"
وظل يـقـدم لوطـنه كـثـيـراً منـذ نـعـومة

أظافره على مدى عمره.. 
بدءً من ثغر اليمن: عدن.

مروراً بعروس اليمن: احلديدة 
ثم وقوفاً عند مخ اليمن: اخملا.

تـأسـيسـاً لـقـاعدة اقـتـصـاديـة في عقل
اليمن: تعز.

وتـوطـيـداً لـثـورة وطـنـيـة في عـاصـمة
اليمن: صنعاء.

 .. وأخيراً
امـتـداداً عـلى خـارطـة الـيـمن: من صـعـدة

هرة. إلى ا
وفي مـقابل كثيرٍ قـدّمه مجاهداً ال يعز
عـلــيه بــعض بــني الــيــمن أجــره بــقــولـة
إنـصــاف بــحـقه أو بــتـوثــيق مــا بـرز من
دوره ومـا صـدر عـنه من شـهـادات عـصـر
وذكـريــات قـد ال تـأتي عــلى كل تـاريـخه
لــكــنـــهــا تــدوّن مــا تــيــســر من تــاريــخه
مـحاولةً لصونه والتـعريف ما استطاعت

ا امتلك من ثروة أوقدت ثورة.
ثـروة مـعــنـويـة ال مــاديـة عـنــوانـهـا:
جـهــاد وعــطـاء.. تــوقــد ثــورة إنـســانــيـة

جوهرها البناء ال الفناء.
جتـسد في الـشيـخ علي مـحمـد سعـيد
كـفـرد من الــشـعب طـمـوح غــالـبـيـة أفـراد
الـشـعب إلـى الـنـهـوض بـبــلـد تـخـلف عن
ركب التقدم فتقدم الفرد -كنموذج ألفراد
آخـرين- لينـال فرصـة اإلسهام بـتعويض
بـلـده عن ذلك الـتـخـلف خالل الـسـير في
الـطـريق الـذي يحـمـد الـله عـلى تـسـيـيره
ـضي فـيه إلـيه و.. اخـتـيـاره –بـنـفـسه- ا

صاعب. دوماً برغم كل ا
ومـثله نقـدم عنه ما قـدم لوطنه برغم
مـصاعب تـناول وعرض تـاريخ شخـصية
وطـنية بحجم علي محمد سعيد ال لشحة
ــصـــادر الــتـي تــوافـــرت أوالً بــدأب من ا
الـبـاحث الـوثـائـقي الـشـاب رفـيق يـاس
درهم ثم اســتــيــفــاء كــر من الــســفــيـر
ــواد أحــمــد حــسـن بن حــسن لـــبــعض ا
والـصور إضـافة إلى مـا جتمع ويـتجمع
لـدى أرشـيف مـنـتـدى الـنـعـمـان الـثـقـافي
ـراجـع الـشـامـلـة لـلـشــبـاب وكـذا وفـرة ا
لدور الرجل ودور جملة من أبناء جيله.
ــا عـــرف عــنه من امـــتــنــاع عن ــا  إ
الـتوسـع في احلديث عن شـخصه ودوره
ـاضي في الـوقت احلاضـر مكـتفـياً في ا
ـا يــتـنــاقــله عـنـه عـارفــوه والـعــارفـون
بــــخـــبــــايـــا األمــــور تــــاركـــاً ذلـك حلـــكم

ستقبل والتاريخ. ا
ولكن; 

أنى يــتـسـنـى ألهل الـتــاريخ وأنـصـار
ـــا ـــســــتـــقـــبـل صـــدور حـــكــــمـــهم دو ا
ـعـطـيـات اسـتـخـراج وجتـمــيع لألدلـة وا
سـتندات الـتي يُبنى عـليها والـوثائق وا
احلـــكـم أو الــقـــرار بـــحق مـن يـــســتـــحق
الــتـكــر عن جــدارة في األداء والـعــطـاء

. والبناء الوطني.. نضاالً وتنميةً
وإذ تـكثف ذكر دور الشيخ علي محمد
سـعـيد أنـعم الـوطني في إيـقـاد ثورة 26
سـبتمبر 1962م فـلم يخمل ذكر ما أوقده
شـخـصــيـاً لـلــثـورة كـفــعل بـنــاء من بـعـد
انـدالع الـثـورة مـسـاء ذاك األربـعـاء يـوقد
ـا تـبوأ من ـومـتـها  اسـتمـراريـتـها ود
مـواقع قـيـادية وإداريـة ومـا اجـتـهـد فيه
من توطيد مواضع اقتصادية وتنموية.
ــراجع من مــعــلــومـات ــا وفــرته ا و
ــام بــدور "الـــشــيخ الــعـــلي" ومــســار لإل
حـيـاته تـمـكن إعـداد الـنص وفق مـبـاد
يــؤمن بــهــا الـــرجل أيــضــاً وهي أســاس
ومـة عطـائه واجملمـوعة التي جنـاح ود
ظل يُــشــرِف -بــنــفــسه- ويــطــمــئن عــلى
انـتـظـام سـلـسـلـتـهـا كـما شـارك وبـشـكل
رئـيـسي في تـأسـيـسـهـا ثم إدارتـهـا عـلى

مدى ست عقود.. 
ومــبــاد الـــســعـــيــد الــتـي يــؤمل في

مراعاتها هنا هي:
صادر. الصدق.. وفق ا

األمانة.. في التدوين.

اإلخالص.. لله احلق.
الوالء.. للحقيقة.

ـثابـرة في العـرض البـانورامي من وا
يالد إلى اإليقاد. ا
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ولـد عـلي مـحـمـد سـعيـد في الـثالثـ من
ــــــوافق 17 ربـــــيع الــــــثـــــاني 1344هـ ا
نــوفـــمــبــر 1925م بــاحلـــبــاتــرة أعــروق
الـقبـيطـة لـواء تعـز. وهو الـولد األول في
اجلــيل الـثــالث مـن أسـرة ســعــيــد أنـعم
ـهاجر في والـوحيـد حملمد سـعيـد أنعم ا
فـرنـسـا مع إخـوانه جـازم وهـائل وعـبـده
لـلعـمل هنالك.. فـنشـأ الولـيد الـوحيد في
كـــنف جـــده ســعـــيـــد أنــعم الـــذي عــاش
ـارس الــصـنـاعــة الـيــدويـة واحلــرفـيـة
مـــهـــتــمـــاً بــتـــعـــلــيم وتـــدريب أوالده في
صـغـرهم حـتى أجـادوا احلـيـاكـة تـمـامـاً.
كـمــا اتــصف بــكــرم الـضــيــافــة وإطــعـام
ـسـكـ باعـتـبـاره عـاقل الـقـريـة وكـبـير ا
وجـهائها ويصدر عنه العطاء برغم شح
احلـــيــاة الـــفــارض تــقـــتــيـــره في بــعض

اجلوانب على أهله.
تـعددت زيجات اجلـد سعيـد أنعم ويذكر
احلـفيد علي محـمد منهن: مـر النجدية
كـونـهــا راعـيـة اجلــمـيع أوالداً واحـفـاداً
ومـحط احتـرامـهم وتقـديـرهم لصالحـها
وشـدتها واقتـصاديتهـا. وبروزها كامرأة
ــارسن ــنــطــقــة الـلــواتي  بـ نــســاء ا
ـقـصـابة «و»احلـيـاكة .«حـسب شرح »ا
مـستفيض لـلشيخ عـلي محمـد سعيد عن

البيئة احمليطة.
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تـسبب في هجرة واغتراب األب واألعمام
يـومـذاك أمـران اثـنـان يـذكـرهـمـا الشـيخ
عـلي مــحــمـد ســعـيــد واسـتُــخــلـصت من
ــدونــات اخلــاصـة عـن ذكــريـات إحــدى ا

نشأته:
- تـوسع عـدد أفـراد األسـرة ضـاق أمـامه
احملــــصــــول الــــزراعـي فــــبــــعث فــــكــــرة

االغتراب.
- يــــزيـــد فـــوق هــــذا مـــا فـــرضـه احلـــكم
اإلمـامي من زكـاة عـلى مـحـاصـيل ال تـفي
حـاجـة الــنـاس.. أوفى وصـفــهـا األسـتـاذ
أحـــمـــد مـــحــــمـــد نـــعـــمـــان في إصـــداره

السياسي األول: »األنة األولى.«
غـيـر أن هجـرة األب واألعـمام األولى إلى
جـنوبي فرنسا كان لها جدوى علقت في
مـخـيـلــة عـلي مـحــمـد سـعـيــد جـلـبت بل
وزرعت اخلـــــيــــر في الـــــقــــريــــة بــــحــــزم
ــهـــاجــرين عــلى بــطـــونــهم لــيــرســلــوا ا
دخـولهم الشـهريـة كعمـال إلى يد والدهم
ســـعــيــد أنـــعم فــيـــثــمــر ذلـك شق طــريق

األعروق - الصلو.
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تـخـلـلت هـجرة الـوالـد مـحـمـد سـعـيد مع
ــهـجــر الـفــرنـسي إخـوانه لــلـعــمل في ا
عـودة وَصَـلت الـوالـد مـحـمـد بـولده عـلي
فــظل بـالــقـريــة لـيـلــحـقه بــكُـتّـاب الــقـريـة
»مـعالمة الفقيه أحـمد العبيب «لـسنت

ثـم تـــتـــواصل الـــدراســــة من بـــعـــد لـــدى
ـضــيـئـة «في (احلــبـاتـرة): »الـشــمـعــة ا

الفقيه شاهر داوود.
ــا أ عــلي دراســته وأتــقن احلــســاب و
والـكـتـابـة طـلبـه عمـه هـايل لـلعـمل لـديه
فـحزم ووالـده متاعـهمـا إلى عدن ومضى
عـلي لـلعـمل مع عـمه.. وعقب ذلـك بفـترة
تـهـيـأ األب مـحـمـد سـعـيـد لـلمـغـادرة إلى
ـية مـارسـيلـيـا.. لـكن انـدالع احلرب الـعـا
الـثـانـيـة عـام 1939م حـالت دون الـسـيـر
ا لم في خط الـرحـلـة.. إذ جرت الـريـاح 

! يشتهِ السَفِنُ
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ــا أوتي من عــلم وصل عــلـي إلى عــدن 
واتـسم من إجــادة لـلـكــتـابـة واحملــاسـبـة
يـشاطـر عـمه هايل همّ تـوطـيد مـا تأسس
ـعـال.. بـلـغـوا مـنه الـعـلى من دكـان في ا
فـــكـــان مــوضع تـــدلـــيل عـــمه بل وثـــقــته
. وبانفتاح أبواب واعتماده وركنه الرك
الـتـعـامل أمــام هـايل سـعـيـد مع شـركـات
جتارية أجنبية كشركة البس بالبطاقات
الـتـمــويـنــيـة. ومـصــادفـة حــصـول هـايل
سـعـيـد علـى صفـقـة حلـوم أغـنـام وجـلود
في الــصـــومــال يــنـــتــقل إلـى بــربــرة ثم
يـسـتـدعي ابن أخـيه بـاعـتـبـاره الـسـاعـد
ن فـيـباشـر تـنقالته ومـعـامالته ب األ
ــســتــعــمــرتــ الــبــريــطــانــيــتــ عـدن ا
والــصـومــال مـنــذ عـام 1938م ويــكـون
»الــكـــراني الـــصـــغـــيــر «أي الـــكـــاتب –

احملاسب الصغير.
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لم يـطل بقاء الـصبي عـلي بهرجـيسة في
ـا غزته القوات »الـصومال الـبريطاني «
اإليــطــالـــيــة وتــغــلــبت عــلى احلــامــيــات
الـبريـطانيـة الضـعيـفة هـناك أواسط عام
1940م فــحــمــلــتـه الــبــاخــرة إلى عــدن
ـكث مـدة لـيـعـود أدراجه في الـقـريـة.. و

سنة.
ويـذكــر الــشـيخ عــلي مــحــمـد ســعــيـد أن
عــودته من الــصــومــال وخــاله »مــحــمــد
الـصغير «إلى عـدن ثم مكوثه في القرية
مع أبـيه مـحــمـد وعـمـومـته هـايل وجـازم
ا حـالت تـطورات وعـبده طـيـلـة سنـة طـا
ــيـــة في مـــحــيـــطــهم دون احلـــرب الــعـــا
هـجـرتـهم مـجـدداً جــمـعـتـهم في الـقـريـة
عــلى تـــطــويــر حـــســهم من »عـــمــال إلى
أصـحـاب أعـمـال ?«لِـمـا تـوفـر لـديـهم من
مــــال واشـــتـــركـــوا في الــــعـــيش وتـــآلف

القلوب ووحدة الكلمة.
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الــــعـــودة إلى عــــدن والـــبـــدء بــــنـــشـــاط
التصدير

استعاد »السعيديون «نشاط دكانهم في
عدن عبر شراكة »هايل سعيد وإخوانه«
واعـتـمـادهم عـلى ابـنـهم عـلي هـنـالك. ثم
أبـرمــوا صــفــقــات الــبـيـع والـشــراء وفق
ـتـاحة تـلك األيـام لـلـمـنـتـجات احلـدود ا
الـتي تبلغ البَرَ العدني من البَرِ األفريقي
واسـتيرادهـا للـبيع في دكـان السعـيدي
عال. إلى أن غـرقت بضاعـتهم الواردة بـا
إلـيـهم بعـد تـعرض »صـنـبوق «أو قـارب
بـضائع مـسـتوردة لـشكـوك الـبريـطانـي
في دوريـات بـحـريـة ظـنت اجتـاه الـقـارب

إلى جيبوتي.
ـفـاجـأة بـعـد الـفـاجـعـة; عوّض ووقـعت ا
الـبـريـطـانـيون »هـايل سـعـيـد وإخوانه«
عن اخلـســارة الـتي تـكـبــدهـا جـراء غـرق
»الـصـنـبوق ?«فـانـفتـحت أبـواب اخلـير
.. وتطور بيع اجلـملة وبدأ نشاط مـجدداً
»الــتــدكـ «بــعـــد االســتـــيــراد يـــصــيــر

». »تصديراً
انتظام حركة األحرار اليمني في عدن
تـوالت الـتطـورات الـسـياسـيـة في شـمال
الـوطن الـيــمـني بـخـروج جــمـلـة مـشـايخ
وأدبـاء وسـيـاسـيـ من مـديـنـة تـعـز إلى
عـدن جنـوب الوطن الـيمـني عام 1944م
ـعـارضـة الـوطـنـيـة ضد لـتـنـتظـم حركـة ا
اإلمـام يـحـيى وولي عـهـده أحـمد في أول
إطـــار وطــني حتت اسم »حــزب األحــرار
الـيـمـني «لـقي األحـرار بـزعـامـة األسـتـاذ
نـــعــمــان والـــقــاضي مـــحــمــد الـــزبــيــري
وشكي وأحمد الشامي واألسـاتذة زيد ا
وغــيــرهم بـــعــد بــعـض جــوابــات اإلمــام
ـتعاطف ـكتوبة علـيهم حبس آلهم وا ا
مـعهم ونقـلهم من مواطـنهم في تعز وإب
دن إلى سجـون حجة. ثم وغـيرهمـا من ا
ضـغط اإلمـام على احلـكم الـبريـطاني في
عـدن حلل احلزب الذي انفرط عقد قيادته
ية عام 1945م قـبيل انتـهاء احلرب الـعا
وخـروج صـنعـاء عن حـيـادها بـاالنـحـياز
إلى جــانـب دول احملــور وفق الـــتــهـــديــد

. وجه للبريطاني اإلمامي ا
واسـتـقـر قـرار زعـمـاء األحـرار الـيـمـنـي
الـبـاقــ بـعــدن عـلى اسـتــمـرار مــقـامـهم
وفـــعــــلـــهم الـــســــيـــاسي الــــوطـــني رغم
انـصراف عدد مـنهم وعودتـهم إلى شمال
الــــوطـن وحتــــويـــــر مــــســــمـى إطــــارهم
الــتـنـظــيـمي إلى »اجلـمــعـيـة الــيـمــانـيـة
الـكـبرى «عـام 1946م وإصـدار صـحـيـفة
»صوت اليمن .«الـتزاماً منهم إزاء عطاء
ـهاجـرين اليـمـنيـ من أبنـاء احلجـرية ا
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صـورة مـتـوازنة). امـا مـلف الـعـدد فتم
تـكـريـسه لـرائـدة االخراج الـسـيـنـمائي
نـصور الـنـسوي في الـعراق خـيريـة ا
التي أكدت أن (اإلبداع ليس حكراً على
ـرأة أكثـر ابداعاً) الـرجال فـقد تـكون ا
مـع الـــوقـــوف عـــنـــد أبـــرز جتـــاربـــهـــا
ـتنوعة ومسيرتهـا السينمائية داخل ا

وخـارج الـعـراق وسـاهم
فـــيه مــديــر
الـــتــحــريــر
الــــذي قـــدم
(فـيـلـمـوغرا
فـيـا) شامـلة
عـن أعــــمـــال
ــــنـــصـــور ا
وكــــــــــــــــــــتـب
ـي االكــــــــــاد
سـالم شدهان
عـن (اخملتـلفة
خــــــــيـــــــريـــــــة
ـــــنــــصــــور) ا
والــــــــنـــــــاقـــــــد
الـــســيـــنــمــائي
ــفـــرجي عـالء ا
كتب في عموده
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صـدر مـؤخـرا الـعـدد الـثـامن من مـجـلة
(الـســيـنـمـائي) والـتي تـعـنى بـشـؤون
الـسـيـنـمـا بـأبـواب مـتـنـوعـة واسـتـعار
رئــيس الـتـحـريــر عـبـد الـعـلــيم الـبـنـاء
عـنـوان إفـتـتـاحـيـة الـعـدد(الـسـيـنمـائي
لـــيــسـت تــرفـــا ثــقـــافـــيــا) من إجـــابــة
ــوسـيــقـار نــصــيـرشــمـة عن نــظـرته ا
لــلــمــجــلــة الـتـي تـوشـح غالفــهـا األول
بـصورة مـعبـرة له  في (حـوار العدد)
حـيث رأى فـيـهـا (حـاجـة أسـاسـيـة لكل
مـا يـحصل سـينـمائـيـاً بالـعراق لـربطه
بــالــعــالم وبــالــعــكس). وكــتب الــنــاقـد
الـسـينـمائـي اللـبنـاني مـحمـد رضا في
عـمـوده الـثـابت (سـنـوات ضـوئـية) عن
ــبــدعـون واآلخــرون) وعن (اخلــدعـة (ا
الـكبيرة) .فـيما  تكـريس حوار العدد
لـلـموسـيـقار نـصيـر شـمة الـذي حاوره
وسيقى الـبناء عن منجـزه في تأليف ا
لـعـديد األعـمـال السـينـمـائيـة الـعراقـية
سرحية والـعربية فضالً عن األعمال ا
والــــدرامـــيــــة الــــتي كــــانت من ثــــمـــار
ـوسـيـقـيـة الـشـامـلـة حـيث ابـداعـاته ا
ـوسـيـقى الـتـصـويـرية رأى شـمـة(في ا
عــنـصـراً فــاعالً ومـؤثـراً جــداً في بـنـاء
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تفـتتح جمعية الفنان التشكيلي العراقي
في الـ 27 من الـــشـــهـــر اجلـــاري مـــعـــرض
ــعــاصـر لــنــخــبـة مـن الـنــحــاتـ الـنــحت ا

يــشـارك فــيـه أكـثــر من  40 نــحــاتـا وســبق
للـجـمعـيـة وأن أقامت قـبل شـهريـن معـرضا
لــلــخـزف ضــيــفـت فـيـه أكــثــر من خــمــسـ
خزافـاً.  كـما تـضـيف قـاعة اجلـمـعيـة الـيوم
الــســبت فــعــالــيـــات يــوم الــوفــاء خلــطــاطي
الــعــراق الــراحــلــ الــذي تــقــيــمه جــمــعــيـة
. وافـتـتح امـ بـغداد اخلـطاطـ الـعـراقـي
ـــاضـي  مـــعـــرض عالء مــــعن االســـبــــوع ا
(الـعـراق 100) لـفن الـبـوسـتـر الـذي اقـامـته
االمـانـة في جـمـعـيـة الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ
ـشاركة بالـتعاون مـع جائزة تـميز الـدولية 
27 دولة احتفاءً بيوم بغداد السنوي ومئوية
الدولـة العراقية احلديـثة الى جانب فعاليات

وسيقي وااللعاب النارية. اجلوق ا

ـنـصـور التي (كـالكيت) عـن ( خيـريـة ا
قـــالت ال) مــســـتــعـــرضــاً عـالقــته بـــهــا
والـتحـديات الـتي واجهـتهـا. وفي باب
(قــراءة في كــتــاب) نــقــرأ حملــمــد عــبـد
ـؤرخ ـنــعم عـرضـاً لـكـتـاب الـنـاقـد وا ا
الــسـيـنـمــائي مـهـدي عــبـاس (قـامـوس
اخملـرجـ الـعـراقـيـ ) بـجزئه األول 
كـما نقرأ عرضاً آخر
جلــــــديــــــد اخملــــــرج
الــســـيــنــمــائي لــيث
عـبد األمـير( سـينـما
األكـــــــســـــــتـــــــر ..
جــمـالـيـات احلـدود
والـــتــجــاوز). وفي
ــسـة مـقـاربـة بـ
الـــروايـــة وعــوالم
الــســيــنــمــا يــقــدم
الـــــنـــــاقـــــد رضــــا
احملمداوي رؤيته
عـن (لـــــــعــــــــبـــــــة
ـلـونة األضـواء ا
فـي الـــــصـــــالـــــة
ـظلـمة .. درس ا
الــــســـيـــنـــمـــا ..
ودرس احلياة)

ـــيــــزا لـــيس في مـــجـــال مـــجـــتـــهـــدا و
ـــوســــيـــقى بـل تـــعــــدى ذلك الى االداب ا
وفـنـون الــعـمــارة والـرسم  وقــد شـهـدت
ـراكز على بـحوثه عـدد من اجلامـعات وا
الـثـقـافـيـة والـكـنـائس . واكـد  االب تـومـا
في كلمته (عـلى اهميـة الصمت بـاعتباره
طــاقــة روحـيــة وفــكــريــة يــنــحــاز الــيــهـا
ــبــدعــون االنــســان وعــلى وجـه خــاص ا
عـنــدمـا يــدخــلـون في ومـنــهم اخلــطـيـب 

محراب التأمل واخللق).
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ــنــصــة ثم اعــتــلى ســلــطــان اخلــطــيب ا
مـرحـبـا بدوره بـاحلـاضـرين  مـعـبـرا عن
تـقـديــره لـهـذا االحـتــفـاء  لـيـبــدا بـعـدهـا
بـالــقــاء مــحـاضــرته الــتي امــتـزج فــيــهـا
وسيقي  حيث التشكيل واللون  بالفن ا
ية جموعـة من اللوحات العا  استعان 
السماء معروفة مثل دافنشي وديالكروا
وذلك  الرتـبـاط مـاجـاء فـيهـا مـن مـفردات
ـوضـوعـة احملـاضـرة  بـهـدف الـتـوقف
وسـيـقـية من امام مـا تـوحي به اجلـمل ا
داللة روحية وطـاقة تعبـيرية عبـرت عنها
ـقــطــوعـة الــســيـمــفــونـيــة الـتـي الـفــهـا ا

ــســتـــوى االقــلــيــمي ومــوســيــقـي عــلى ا
ي  مـشــيــدا (بـدوره في تــاسـيس والـعــا
عـدد من الـفــعـالـيـات الــثـقـافـيــة الـعـربـيـة
ــهـــمـــة حـــيث ســـبق له ان  افـــتـــتح مع ا
الــشــاعـــر الــســـوري ادونــيس عــام 2003
مبنى جائزة مؤسسـة العويس الثقافية 
ساهـمة في وضع اسس وكان له شـرف ا
وهيـكـليـة "مـؤسـسة كـتـارا الـثقـافـية"  في
ـبـيـاد كـمـا انه عــضـو مـؤسس" ألو قـطـر 
ـي" ومـقــره بـاريس  ويــشـغل الـفن الــعـا
ــبــيــاد) ــثـل رئــيس االو االن مــنــصب 
واضـاف بــأن (اخلــطـيـب يـعــد الــيـوم من
ضمن ابرز خـمسة اسـماء تعـزف على آلة

البيانو في قارة اسيا). 
بعدها القى االب يوسف تـوما كلمة اشار
فــيـــهــا الـى (الــعالقـــة الـــتي جتــمـــعه مع
اخلــطـيـب والــتي كــانت قــد ابــتــدأت عـام
1992 لكن الظروف العصيبة التي مرت
اضية شاءت على العراق خالل االعوام ا
ان اليلتقيـا) مبديا  سعـادته بان (يتجدد
الـلـقـاء هـذه الــلـيـلـة ولـلـمــرة الـثـانـيـة في
رحـاب كــلــيـة بــابل)  و اثــنى االب تــومـا
على شخـصيـة اخلطـيب باعتـباره بـاحثا

اني يوهان سباستيان باخ وسيقار اال ا
 1750- 1685 حـول (الــبـشــارة وتـرنــيـمـة
تــعــظم نــفــسي الــرب).  وتــشــيــر ســيــرة
وسيقار اخلطيب الى انه مواليد بغداد ا
وسيقى  عام   1964 تخرج من مدرسـة ا
والبالية فـرع البيانو عام 1982  ثم اكمل
ــيــة "فــرانـــز لــيــست" دراســته في اكـــاد
للمـوسيقى / بـودابست  متـخرجا مـنها
بدرجة امـتياز عام  1989وخالل مسيرته
الفنية الطويلة واحلافلة بالعمل والتميز
قـدم عـدة كـونـسـرتــات بـيـانـو مـنـفـرد في
اوربا واسـيـا ودول عـربـيـة وسبق له ان
تــولى قــيــادة فــرقــة الــكــورال الــوطــنــيـة
العراقيـة. ولعل ابرز نـشاط له هذه االيام
ـــســابـــقــة فـــنــيـــة دولــيـــة  عــبــر اطالقه 
ــوســـيــقى االنــتـــرنت تـــشــمل فـــنـــون  ا
الـكـالسـيــكــيــة والـرسـم والـبــانــتــومـا

ـسـابـقة ـتعـلـقـة بـهذه ا وتشـيـر االرقـام ا
والتي تـستعـرضهـا صفـحته الـشخـصية
على االنـتـرنت الى مـشـاركة واسـعـة جدا
لــعـــشــرات اجلـــامــعـــات من جـــمــيع دول
ــشــاركــ الــعــالم اضــافــة الى مــئــات ا

ركز االول. للتنافس على ا
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ـصـريـة سـمـيـة اخلـشـاب نـشـرت الــفـنـانـة ا
منـشوراً في صـفحـتهـا اخلاصـة على موقع
الـتواصل اإلجـتمـاعي عـلقت فـيه على زواج
الــصـــالــونـــات.وكــتـــبت اخلــشـــاب ( جــواز
الـصالـونـات داه يـعتـبـر أفـشل نـوع جواز..
مش عـــارفـــة ازاي واحــدة تـــتـــجـــوز واحــد
مـشافتهوش إال كذا مـرة).وأضافت بتدوينة
ـفـروض فـتـرة اخلطـوبـة مـتـقـلش أخـرى: (ا
عن سـنـة ونص.. عـلى األقل إرحـمـونـا بـقى
رة من اخلـطوبة وكـتب الكـتاب مع بـعض با
عــشـان عــايــزين نــفـرح بــالــبــنت وعــايـزين
نـتــطـمـن عـالــبـنت ونــسـتــرهـا قــوم إيه بـقى
تـرجـع الـبـنت بــعـد شـهـريـن تالتـة مـتــطـلـقـة
وتقـعد فأرابيزكم ولو عمـرت معاه هتتحمل
الــهم عـــشــان خـــايــفــة مـن كالم الــنــاس أو
ـتــابـعـون مع مـا عـشــان الـعـيـال).وتــفـاعل ا
كتـبته سمـية بتـعلـيقاتـهم وإنقسم اجلـمهور

ب مؤيد ومعارض.

ÍdLA « ”U³Ž vO×¹

ركـزية) مـدير عـام دائرة الـتشـغيل والـتحـكم (السـيطـرة ا
فـي وزارة الـكــهــربـاء الــعــراقـيــة ضــيــفه مـنــتــدى الـزوراء
ـنــظـومـة االقـتــصـادي في ورشــة افـتــراضـيـة بــعـنــوان (ا

الكهربائية العراقية ب الواقع والطموح).
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ي الـــعــراقي ــعــمـــاري االكــاد ا
ـــهــنــدســ تـــضــيــفه جـــمــعــيــة ا
العراقية في الساعة العاشرة من
قـرها في صبـاح اليـوم السـبت 
بـغـداد بـنـدوة عنـوانـهـا (مـعـماري

في االهوار).
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قـيمة في بريطـانيا تضيـفها قناة طبيبـة العيون العـراقية ا
(الــشـــرقـــيــة) يـــوم غــد االحـــد ضــمـن بــرنـــامج (اطــراف
احلديث) الـذي يعـده ويقـدمه االعالمي مجـيد الـسامرائي

ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.
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طربـة السورية اطلقت فيديو كليب أغنيتها اجلديدة (قلة ا
وسـيـقى حـياة) كـلـمات إحـسـاس) من إنتـاج مـبـادرة (ا
باسـلة احللو وأحلان يزن الـصباغ وإخراج رزن طربيه.
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الفنـان العراقي نعته نقابة الفنان العراقي بعد ان غيبه
ـولى أن يتغمده بواسع اضي  سائل ا وت الـثالثاء ا ا

رحمته.
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قبل مع ـوسم الرمضـاني ا مـثل السوري يـشارك في ا ا
ــمـثل سـلـوم حـداد في مـســلـسل بـعـنـوان (أوالد الـبـلـد) ا
يـنـتـمـي لـفـئـة األعـمـال الـشـامــيـة أخـراج أحـمـد إبـراهـيم

األحمد.
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الناقـد والشـاعر االردني اسـتضافه مـلتـقى إربد الـثقافي
رأة في محاضرة وفرع رابـطة الكتاب في إربد ومـلتقى ا

ثالية األخالقية في الكرم.. جولة تأملية). حول (ا
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االديب الـعـراقي الـرائـد نـعـته االوسـاط الـثـقـافـيـة بـعـد ان
ـاضي في ديــالى مـقـدمـة خـالص ـوت الــثالثـاء ا غـيـبه ا

عموري. العزاء البنيه سامي والناقد عصام ا
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الفنيـة و التقنيـة والهندسيـة من ديكورات واضاءة صوت
تـطلبات الـلوجستـية والفنـية و االدارية  االعالمية وكافة ا
ـشاركة). ـسارح مـعدة الستـقبـال كافة الـعروض ا لـتكون ا
ـشــرف البـطـال كــمـا اثـنـى مـوسى عــلى الـدور الــبـطــولي ا
ـسـرح حلـمـلــة اعـمـار مـسـرح مالكـات دائــرة الـسـيـنـمــا وا
الرشيـد حتت شعار  (نكـدر) الذي رفعـوه النفسـهم  ليكون
حافزا لهـم للتحدي واالصـرار على النجاح لـتحويل مسرح
الرشـيد من ركام الى صرح ثقافي عظيم ).وقال موسى ان
(اقـامـة مـثل هـكـذا مـهـرجـانـات في مـثل هـذه الـظـروف يـعد
اجنـازا فـنـيـا  ثـقـافـيـا  مــسـرحـيـا كـبـيـرا لـوزارة الـثـقـافـة
سـرح بصورة العـراقيـة بصـورة عامـة ولدائرة الـسيـنمـا وا
ــثل انــطالقــة حـقــيــقـيــة العــادة احلــيـاة الى خـاصــة النه 

سارح العراقية التي غابت عن الوعي لسنوات طويلة). ا
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ــسـرح احـمــد حـسن اعـلن مــديـر عــام دائـرة الـســيـنــمـا وا
مـوسى  رئـيس مــهـرجـان بـغـداد الـدولـي لـلـمـسـرح بـدورته
الـثانيـة عن انطالق فـعاليـاته اليوم الـسبت والـذي سيسـتمر
الـ  26 من الــشــهــر اجلــاري عـــلى مــســرحي الــرشــيــد و
ــهـرجــان ايـذانــا الفـتــتـاح مــسـرح الــوطـني لــيـكــون هـذا ا
الرشيد رسـميا في الساعة الثانـية عشر ظهرا.. ويليه حفل
ـسـرح الــوطـني الـسـاعـة ـهـرجـان عـلى خــشـبـة ا افـتـتــاح ا
الـــســادســة مـــســاءا  .مــؤكـــدا(اخــتــتـــام اعــمــال الـــلــجــان
كلفة  استعدادا للمهرجان مثل آلية استقبال التحضيـرية ا
الئم شاركة  وتـوفير السكن ا الوفود االجنـبية والعربـية  ا
ـسرحـية واكـمال لهم  تـهيـئـة قاعـات التـدريب لـلعـروض ا
سرح الـرشيد وكافة االمور ركزي  عمل منظـومة التبريـد ا
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اروقــة الـكـلــيـة لالطـالع عـلى بــنـاهـا
ومــخــتــبـراتــهــا الـذكــيــة وقـاعــاتــهـا
الدراسـية ومجـمعهـا التـدريبي الذي
يـــشــتــمل عــلـى جــريــدة الــصــحــافــة
واذاعــة كــلـيــة االعالم واالســتــوديـو
الــتــلــفــزيــونـي ومــركــز الــصــحــافــة
االســتــقــصـائــيــة واســتــطالع الـرأي
واقع االلـكترونيـة الرسمية العام وا
والتـفـاعلـية.  من جـانـبه أعرب مـدير
ــيـة فـرانس  24 عن سـعـادته أكـاد
بــزيـارة الــعــاصـمــة بـغــداد مـشــيـدا
(بـالـتـطــور الـعـمـراني الـذي تـشـهـده
الـعـاصمـة واالسـتـقـرار االمـني الذي
ـــؤســـســـات يـــخـــالف مـــا تـــنـــقـــله ا

الصحافية الى اجملتمع الدولي).
كمـا عبـر الوفـد عن اعجـابه بجـامعة
بـــغــداد بــشــكل عـــام وكــلــيــة االعالم
ـا تـتـمـتع به الـرائـدة بـشـكـل خـاص 
ي ومـــهــنـي مــتـــقــدم من أداء اكـــاد
وبــنى حتـــتــيـــة مــتـــطــورة مـــبــديــا
اسـتعـداده لـلـتعـاون من اجل تـفـعيل
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استـقبل عـميد كـليـة االعالم بجـامعة
اضي بغـداد عـمار طـاهـر الثالثـاء ا
يـا فرنسيا بـرئاسة مدير وفدا اكاد
ــيــة فــرانس  24الــفــرنــســيـة أكــاد
انــطـــوان كـــومـــري.وبـــحث الـــلـــقــاء
ـشـتـرك بـ كـليـة االعالم الـتـعـاون ا
وتــنـــفـــيــذ بـــرنــامـج عــمـل مــتـــطــور
يـســتـهـدف صـقل مــهـارات وخـبـرات
الـتـدريـســيـ والـطـلـبـة في مـجـاالت
عديدة ومسـاعدتهم عـلى انتاج مواد

فيدوية ورقمية احترافية . 
وقدم طاهر نبـذة مختصرة عن واقع
الـكـلـيـة وعـديـد طالبـهـا واسـاتـذتـهـا
وامــكــانــاتــهم الــعــلــمــيــة وقـدراتــهم
ــهـــنــيـــة بـــاإلضــافـــة الى تـــطــرقه ا
لـــلــحــديث عن اجنـــازاتــهــا الــكــلــيــة
الــعــلـمــيــة وخــطــطــهــا الــتــدريــبــيـة
والتطويرية ومشاركاتها الدولية في
ـهــني بـ مــهـرجــانــات الـتــسـابـق ا
الـطلـبـة. كمـا اجـرى الوفـد جـولة في

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - تــعــود
ـيـة لـيـندسـي لوهـان إلى الـفـنـانـة الـعـا
الـشـاشة مـجدداً بـعـد إنقـطاع ألكـثر من
نصات  10سـنوات بفيلم عـلى إحدى ا
اإللـــكــــتـــرونـــيـــة تــــدور أحـــداثه حـــول
كــريـســمـاس ونـشــرت عـيــر حـســابـهـا
اخلــــــاص عــــــلـى مـــــوقـع الــــــتــــــواصل
اإلجــتـمـاعـي صـورة من الـفــيـلم تــظـهـر
فـيها وعلقت عليها: (عائدة إلى العمل
). وتـظـهر ـكـنـني أن أكـون أسـعـد وال 
الـصورة والتعليق مـدى حماسة لوهان
ورغـبـتهـا الـكبـرى في الـعودة لـلـتمـثيل
الــذي إضـطـرت أن تـغــيب عـنه لـظـروف
قرر أن تؤدي دور البطلة قـاهرة. ومن ا
الـتي تـرث ثروة عـائلـتهـا وتقع في حب
مــالـك كــوخ الــذي يــعــتـــني بــهــا بــعــد
تعرضها حلادث وفقدانها ذاكرتها. كما
ـمـثــلـة االمـريــكـيـة كــيـرسـ صــرحت ا
دانـست بأنـها ال تمـانع بأداء دور ماري
جـاين واتـسـون الـذي قـامت بـه مـنذ 14

عـاماً في سلسلـة سبايدر مان
الـشهيـرة. وقالت في تصريح:
(نــعم أفـعــلـهـا لم ال? ســيـكـون
). قـــالت خالل هـــذا مـــســــلـــيـــاً
عــرض فــيـلــمـهــا (ذا بـاور اوف
دوك) (لـن اقــول ابـــداً ال ألمــر من
هــذا الـنـوع). ثم اضـافت (في هـذه
ــرحــلــة ســأكــون مــاري جــاين ا
مــــتــــقـــدمــــة في الــــعـــمــــر مع
اطـــــفــــــال).وبـــــدأت دانـــــست
بـــــــأدوار مــــــاري جــــــايـن في
ســــبــــايــــدر مــــان عـــام 2002
شـاركت البـطولـة مع توبي
مـاغواير ثم سـبايدر مان
 2 عـام  2004 وســبـايـدر

مـــان  3 عـــام  الـى ذلك تـــعــرضت
ي لـوفـاتو الى ـيـة د الـفـنـان الـعـا

حـمـلـة تـنـمـر كبـيـرة بـعـد ظـهـورها من
دون حـــذاء في حــفل زفــاف عــارضــة

ية باريس هيلتون. األزياء العا

تـوفـر وقـتـا كبـيـرا الـيـوم خالل ساعـات عـمـلك وتـنمى
مهاراتك فيه.رقم احلظ 9.
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 احلــصــول عــلى قـــسط من الــراحــة الــنــفــســيــة امــر
ضروري يوم السعد الثالثاء.
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 ال تـتـردد فى طـلب احلـقـوق اخلـاصـة بك الـيـوم يـوم
السعد االربعاء.
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ال تــتــردد فى خـوض جتــربــة ريـاضــيـة جــديــدة حـتى
حتقق أهدافك.رقم احلظ 3.
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خالل االجــتــمــاع مع رئــيــسك تــتــمـكـن من الــوصـول
حللول جيدة للعقبات التى واجهتك .
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حتقـق خطـوات مـؤثـرة وظـاهـرة فى مـسـيـرتك ويـثنى
عليك الكثيرون .
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أنـت رومـانــسـى وهـو مــا يــتــســبب فى مــشــكالت مع
شريكك الذى يفكر بواقعيه أكثر.
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تـتـجنب الـدخـول فى جـدال مع احملـيـطـ بك لـراحتك
. الشخصية يوم السعد الثن
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ا حتتـاج الستشارة صديق مـقرب حول اخلطوات ر
القادمة بخصوص تكوين أسرة  .

bÝô«

ـسـاء لديك أكـثـر من فرصـة لـتعـويض مـا فاتك عنـد ا
اضية . فى خالل الفترة ا

Ë«b «

لـديك خـطـة مـتــكـامـلـة خالل الـفـتـرة الـقـادمـة لـتـطـويـر
رقم احلظ 2. لياقتك البدنية

¡«—cF «

 صديق مقـرب لك فى حاجة شديـدة لوجودك بجانبه
يوم السعد السبت.

 u(«
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اكــتب مــرادفـات لــلــكـلــمـات
ــــذكـــورة ادنــــاه افــــقــــيـــا ا
لـــتـــحــصـل عــلـى الــكـــلـــمــة
الـــضـــائـــعـــة في الـــعـــمـــود
األوسط رأسيـا (لقب مـدينة
حلب السورية  7 حروف):

1- مادة منكهة
2-جواهر

ية 3-منظمة الغذاء العا
4-صحيفة
5-تسفير
6-أوشك

7- دفن حيا
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وسيـقار العـراقي سلطان قدم ا
اخلـطـيب عـلى قــاعـة كـلـيـة بـابل
للـفـلسـفـة والالهـوت في عيـنـكاوا
ـاضي مـحـاضرة مسـاء الـثالثـاء ا
بـعـنـوان (الــبـشـارة وتـرنـيــمـة تـعـظم
ــيــة) نــفــسي الـــرب في الــفــنـــون الــعــا
بحضور عميد الكلية االب يوسف توما 
ورئيس احتاد االدبـاء والكـتاب الـسريان
رونـد بــولص   اضــافــة الى نــخــبـة  من
ـهتـم بـالشأن ثقـف والـفنـان وا ا

وسيقي. ا
ابــتــدأت االمــســيــة بــكــلــمــة
ــهـنـدس عـمـاد الـقـاهـا ا
مـــتـي  الـــذي تــــولى
ادارة االمـســيـة
اســتـــعــرض
فيـها سـيرة
احملـــاضــر
واهـمـيـته
كــبــاحث سلطان اخلطيب

احمد حسن
موسى يتابع
االستعدادات

االخيرة النطالق
هرجان ا

الوفد الفرنسي
في اروقة كلية
االعالم

ــعـاون الــعـلــمـيــة عــلي الـشــمـري وا
االداري طـالـب عـبــد اجملـيــد ورئـيس
قـسم الـصــحـافـة سـهـام الـشـجـيـري
ورئـــيس قـــسم االذاعـــة رعـــد جــاسم
ورئـــيس قـــسم الـــعالقـــات  مـــحـــمــد
العامري.  وتـعد فرانس ميـديا موند
ـلوكـة لـلدولـة الـفرنـسـية مـؤسسـة 
ـؤسـسات تـشـرف وتنـسق أنـشـطـة ا

برامج تدريبية مشتركة في اجملاالت
اإلعالمية والصحفية.

وحــضـــر الــلــقــاء من الــوفــد الــزائــر
ـلحقية ي من ا دبلوماسـي اكاد
الثقافية الفرنسية وصحفي فضال
عن عــضـو مـؤســسـة فـرانس مــيـديـا
مـونـد الـلـبـنـاني احـمد الـشـيخ ومن
كلية االعالم مـعاون العمـيد للشؤون

اإلعالمـية الـعامـة الـكبـرى الـتي تبث
أو تنشـر دوليًا من فـرنسا من بـينها
راديو فـرنـسـا الدولي ومـونت كـارلو
الـــدولــــيـــة والـــقــــنـــاة اإلخــــبـــاريـــة
الـتلـفـزيـونـيـة فرانس 24. فضال عن
احـتـفـاظـهـا بـنـحـو 12.5  من اسهم
شـبــكـة األخــبـار والـتــرفـيه تي في 5

موند.
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زار  وزيـر الـثقـافـة والسـياحـة واآلثـار حسن
نـاظم متـحف اللـوفر في العـاصمـة الفرنـسية
بـاريس والـتـقى مـسـؤولـة قـسم الـشـرق فـيه
أريــان تــومــاس.  واطـلـع خالل جــولـتـه عـلى
آثـار حـضـارة بالد الــرافـدين من عـصـورهـا
ـبكـرة وصـوالً لـلـفتـرة اإلسالمـيـة إذ يـزخر ا
. جـاء ـتـحف بـروائع الـفن الـعـراقي الـقـد ا
ذلك عـلى هـامش زيـارةٍ قـام بـهـا وفـد عراقي
ثقافي يرأسه الوزير إلى العاصمة الفرنسية
لفات الـثقافيـة وتشمل عقدَ لبحث عـددٍ من ا
لـقاءاتٍ واجـتمـاعات  مع شـخصـيات ثـقافـية
من مـخـتـلف أرجاء الـعـالم.  وضـمن الـزيارة
عقد رئـيس الهيأة العامة لآلثار والتراث ليث
مـجـيـد حـسـ اجــتـمـاعـاً مع مـسـؤولـة قـسم
الشرق أريـان توماس تطرق خاللـها للتعاون
بـ الـهيـأة ومـتـحف اللـوفـر من خالل تـقد
اخلـبـرات الــفـنــيــــة والــتـقـنــيـة مــسـتــعـرضـاً
ـتـحف في إعــادة تـأهـيل مـتـحف مــشـاركـة ا
وصل احلـضاري و االتـفـاق على إيـفاد ا
عدد من مـوظفي الهـيأة للـتدريب واالستزادة

من اخلبرات العلمية .
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عـــبـــر قـــراءة جملــمـــوعـــة الـــقــاص
الــراحـل مــحــمــد عــلــوان جــبــر (
الـرحـلة الـعـجـيبـة لـلسـيـد ميم).
وحتـت عـــــــــنــــــــــوان (كـالم في
الـسـيـنمـا) نـقـرأ للـكـاتب عـبد
ــراكـز الــكـنــاني عن (أفالم ا
الــــثـــقـــافـــيــــة في بـــغـــداد)
ويــواصل رئـيس مـجـلس
اإلدارة اخملـــــــــــــــــــــــــــــرج
الـسينمائي سـعد نعمة
تــسـلـيط الــضـوء عـلى
كـــوكـــبـــة جــديـــدة من
(سينمائيون عراقيون
جــدد ) حــيـث اخــتـار
فـي هذا الـعـدد اخملـرج

عـبـاس الـعـبـودي وبـشـتوان
عـبـد الله.كـمـا توقـفت اجملـلة
عــنــد مــهــرجــانــات مــحــلــيـة
ودولـيـة عـدة.ويـخـتـتم نـقـيب
الــفـنــانـ الـعــراقـيــ جـبـار
جــــــــــودي صــــــــــفــــــــــحـــــــــات
ومــــوضــــوعــــات الــــعــــدد في
عـموده (إضاءة) باحلديث عن
( نـقـابـة الـفـنـانـ والـسـيـنـما

ومبدعوها).
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ليندسي لوهان 
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قضـية تـزوير االنـتـخابـات ظلت مـسكـوتـاً عنـها ثـماني
عــشـرة ســنـة تــعـيــسـة واثــيـرت في الــدورة األخـيـرة
بالـرغم من انّ اجلمـيع مواطنـ وسياسـي محـلي
ودوليـ كانوا يعـلمون علـم اليق ان االنـتخابات في
دوراتـها الـسابقـة كانت قـائمـة على الـتزويـر الصافي
بـدءاً من تشـريعـاتها وانـتهـاءا بتـشكيـالتها ونـتائـجها
وال حاجـة بـنـا للـتـذكـير كـيف انّ نـوابـا نالـوا مـناصب
سـياسـية أيـضا ولم يـحصـلوا عـلى عشـرة او عشرين
صــوتـاً وكـان صــعـودهم بــحـكم الــقـانـون االنــتـخـابي

والتوافقات االنتهازية . 
اجلمـيع كانـوا سحـرة ولم يخـطر بـبال أحدهم انّ من
ــمـكن ان يــنـقـلب الــسـحـر عــلى الـســاحـر وهـذا مـا ا
أفرزته التداعيـات االنقسامية في آخـر دورة انتخابية
خضعت لنوع رقابي مـتشدد أطاح كثيرا من األوهام
ـسـميـات وحـتى الذي يـظن نـفسـه ناجـياً واالحالم وا
ـفــتــرضـة في فــهـو لـم يـصل الـى الـعــتـبــة الــوطـنــيــة ا
 . احلصول على ما يفوق نسبة نصف عدد الناخب
إزاء هـذا احلـال الذي ال نـهايـة مـحتـملـة له وسـيتـكرر
في كل دورة انـتـخـابـيـة تـنـتـهي بـتـوافـقـات وتـسـويات
ومــداهــنــات واعـتــراضــات وتــغــطـيــات تــكــون إقــامـة
ـقـراطـيـة ألنّ االنــتـخـابـات اسـاسـاً فـعال مـنــافـيـا لـلـد
العدالة ال تتحقق من خاللها وانّ السلطة يتم تداولها
بــتــوافــقــات مـصــالح الــرؤوس الــكــبــيــرة ولــيس عــبـر
صـنـاديق االقـتــراع وهـنـا اسـقـاط لـروح االنـتـخـابـات

وفكرتها واساسها الفقهي . 
 ولــعلّ من األفــضل الـتــوقف عن اجــراء االنــتـخــابـات
عـناها الـعام مادامت احلـصص محددة مـسبقا ولن
يـزيــد أحـد عــلى أحـد وانَّ بـعض الــتـنـافــسـات جتـري
ـكـونــات في دولـة يـكـرس دسـتـورهـا داخل حـصص ا
واطنة.    كونات على حساب االندماج في سمو ا ا
 لتكن هناك انتخابات على مقاسات الواقع السياسي
ـزري ذاته من دون مـزايـدات في الــتـمـسك بـعـنـاوين ا
انـتـخـابـيـة كـبـيـرة حتـاكي مـا يـجـري في دول الـعـدالـة
والـقـانـون والتـقـدم لـعل الـبـلـد في هـذه احلـالـة يـحفظ
ثروته الـتي يـجـري تبـديـدهـا في مصـاريف مـا تـسمى
انتـخابات. هذا الـكالم الذي ال يطـيب ألطراف العـملية
عـمول به واقـعيـا اليوم الـسيـاسيـة برغم من انه هـو ا
سـيتم الـرجـوع اليه اذا لم تـنـجح اإلدارات السـياسـية
لألحـزاب فـي االنـتـقـال الى مــرحـلـة اسـتــقـرار الـدولـة
ان بـالـعـدالـة حتت سـقـفـهـا ولـيس حتت سـقوف واال

سواها. 
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