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يـدشن مـجــلس الـنـواب بـرئـاسـة
جــلـســته أكــبــر األعــضــاء ســنــا 
االولى يـوم غـد االحــد  الخـتـيـار
رئــيس لــلــمــجــلس ونــائــبــ له
بـــحــسب األمـــر الــرئـــاسي الــذي
اصدره رئـيس اجلمـهوريـة برهم
صالح وسط اتـفـاق على جتـديد
والية ثانـية لرئـيس حتالف تقدم
مـحـمـد احلـلـبـوسي بـعـد انـدماج
حتــالـفه مع كــتـلــة عـزم بــرئـاسـة

خمـيس اخلنـجر. وقـال مراقـبون
ان (حتالفي تـقدم والعـزم  اعلنا
االنـدماج وتـشـكـيل حتـالف يضم
 64نائبـا قبل انـعقاد أول جـلسة
ــان اجلـديـد األحـد يـوم غـد لـلـبـر
االحد) واضافوا ان (هذا االئتال
يــلـقى ارتــيـاح الــتـيــار الـصـدري
ـــــــــقـــــــــراطي واحلـــــــــزب الــــــــد
الــكـــردســتــانـي الــذي ســبق وأن
شارك في جهود تذليل اخلالفات
بـــ رئــــيـــســــيه احلــــلــــبـــوسي
واخلــنــجـــر كــمــا يــحــظى بــدعم

عــربي وقـــد ســبق إعالن دخــول
الـتــكـتــلـ في احتــاد فـضال عن
قـــيـــام احلــلـــبــوسـي واخلــنـــجــر
بــجـــولــة عــربـــيــة مـــعــا شـــمــلت
اإلمارات واألردن ومصر). بدوره
 كـــــشف عــــضــــو حتــــالف عــــزم
مشـعان اجلـبوري عن اتـفاق مع
حتالف تقدم الوطني على جتديد
رئـاسـة ثـانـيـة لـلـحـلـبوسـي.وقال
اجلبوري في تغريـدة على تويتر
(خرجـنا من اجـتمـاع لنـواب عزم
حضـره ١٢ نـائبـاً جـددنا خالله

ثقتنا باخلنـجر لرئاسة التحالف
وأعـدنــا تـفـويــضـنــا الـسـابق له
عــلى كل مــا له عالقــة بــتـســمــيـة
الـرئاسـات واحلـكـومـة) وأضاف
(كـمــا ايـدنــا اتـفـاق اخلــنـجـر مع
تـضمن الـتجـديد لـرئاسة تقـدم ا
احللبـوسي) وتابع اجلبوري ان
(االجـــتــمـــاع رفض أي إجــراءات
تسـتهـدف قيـادة اخلنـجر لـعزم).
في وقت  اكـد اخلبـير الـقـانوني
عـدنـان الـشــريـفي  ان الـدسـتـور
ـرشـحـون الـفـائـزون بأداء الـزم ا

اليم الدستورية خالل اجللسة
االولـى. وكــــتب الــــشـــــريــــفي في
مجمـوعة الواتسـاب تعلـيقا على
ـان االولى انـعــقـاد جــلـسـة الــبـر
تـابعـته (الـزمـان) امس قـال فيه
ادة  50من الدستور تنص ان (ا
عــلى ان يــؤدي اعــضــاء مـجــلس
النـواب الـيمـ الـدستـوريـة امام
اجملـلس قـبل ان يــبـاشـر عـمـله 
ــــعــــنى ان الــــفــــائــــزين في اي 
انية الذين تمت االنتخابات البر
صادقـة على اسـماؤهم من قبل ا
عليهم احملكمة االحتادية الـعليا 
ان يــؤدوا الــيــمــ الــدســتــوريـة
ومن بــعــدهــا يــصــبــحــوا نــوابـا
ويتمتـعون باحلـصانة) واضاف
ان (نـــصــاب انـــعــقــاد جـــلــســات
مجلس الـنواب يـتحقق بـحضور
ـطـلقـة لـعدد اعـضائه االغلـبـية ا
وقـد اعـتـادت الــكـتل الـسـيـاسـيـة
عـــلى االتـــفـــاق عـــلى تـــســـمـــيـــة
الــرئـاســات الـثالث قــبل انـعــقـاد
وفي ـان  اجلــلـســة االولى لــلـبــر
حال عـدم اتفـاقهـا تبـقى اجللـسة
وهـذه بـدعـة ال االولى مـفـتــوحـة 
سند لها من الدستور او القانون
كــــمـــا ان االحتـــاديــــة ســـبق وان
انه ال اكــــــدت في قـــــرار ســـــابـق 
كـن ابقـاء اجلـلسـة مـفتـوحة ).
ودعـا إمـام جـمـعـة الـنـجف صـدر
الــــدين الــــقــــبـــانــــچـي  الـــكــــتل
الـسيـاسـيـة الى تـوحيـد مـوقـفهم
الـســيـاسـي .وأكـد الـقــبـاجني أن
(احلـوارات مـسـتـمـرة مـعبـراً عن
ـوقف  والـعـالم أمـله بـتـوحـيـد ا
يـــنــظـــر ويـــنـــتــظـــر مـــخـــرجــات
احلـــوارات وكــــيف ســـتـــتـــشـــكل

احلـكـومـة). وكـشف الـقـيـادي في
االطـار الـتـنــسـيـقي حـسن شـاكـر
الكـعبي عن نـقطـة خالف جديدة
مع التيار الصدري بشأن تشكيل
احلـــكـــومـــة.وقـــال الـــكـــعـــبي في
تــصـريح امـس إن (هـنــاك نـقــطـة
خالف جــديــدة بــ الـتــنــســيـقي
والكتلة الـصدرية هي عدم اتفاق
الـطـرفـ عــلى شـخـصـيـة رئـيس
مـجـلس الـوزراء) واشـار الى ان
ــكن (بــاقي الــنــقــاط األخـرى ال 
الـــقــول بـــأنـــهــا مـــحــور اخلالف
الـرئـيس بل أنـهـا حتـسم حـسب
يتم ـان  أعـداد كل كـتلـة في الـبـر
ـــنـــاصـب كـــالـــوزارات مــــنـــحـه ا
والهيئـات وهي تكون حسب ثقل

انية)  الكتلة البر
وتـــــابـع ان (مــــــنــــــصب رئــــــيس
الـوزراء سيـتم حـسـمه من خالل
اتـــــفـــــاق الــــتـــــيـــــار الـــــصــــدري
والــتــنــســيــقي عــلـى شــخــصــيـة
مسـتقلـة ترضي األطـراف كافة ).
رأى الــكـــاتب ولــيــد من جـــانــبه 
الــشــطــري انه (في حــال أصــرار
الــتــيـار الــصــدري عــلى تــرشـيح
مصطـفى الكاظـمي لوالية ثـانية
فـهذا يـعـني االنـتحـار الـسـياسي
لــلـتــيـار  بــســبب الـتــنـاحــر بـ
األخــوة األعــداء الــذي ســيــطــيح
بالعملية السـياسية برمتها). في
ــثل الــتــقى وفــد كــردي  تــطــور
ـقـراطي واالحتـاد احلـزبـ الــد
الوطـني الكـردستـانيـ  الهـيئة
الـسـيـاسيـة لـلـتـيـار الـصدري في
بغـداد. وقـال مصـدر في تـصريح
امس (وفـد احلــزبـ الــكـرديـ 
وصل الى بغـداد والـتقى الـهيـئة
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الــسـيـاســيـة لــلـتـيــار الـصـدري 
لـبحث خـارطـة الـتحـالـفـات  قبل
ـان). واكـد انـعــقـاد جـلـســة الـبـر
االحتـاد اإلسالمي الـكـردسـتاني
عدم وجود أي اتـفاق على دخول
الـــقــــوى الـــكــــرديــــة بـــتــــحـــالف
واحـد.وقال الـقـيـادي في االحتاد
جـمــال كـوجـر في تــصـريح امس
انه (حـتى الــلـحـظـة ال يـوجـد اي
اتفاق بـ االحزاب الكـردية على
تشكيل حتالف موحد للحوار مع
ـــــكــــــونـــــات والــــــكـــــتل بـــــاقـي ا
الـسـيـاســيـة) مـبـيـنـا ان (الـبـيت
الــــكـــردي واحـــزابه مــــقـــسم الى
احلــــزب ثـالثـــــة اقـــــســـــام االول 
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
والــــثـــــانـي االحتــــاد الـــــوطـــــني
الكـردسـتاني  والـثـالث االحزاب
ـــعــارضـــة الــكـــرديــة األخــرى) ا
ا يـتم االتفـاق ب مسـتدركـا (ر
تلك االحـزاب على رؤيـة مشـتركة
بعـد عقـد اجلـلسـة االولى جمللس
الـنــواب اجلـديــد). فـيـمــا كـشـفت
مـــصــدر عن نــتــائـج مــبــاحــثــات
األحــزاب الــكــرديــة في مــحــاولـة
نـصب رئاسة تسـمية مـرشحهـا 
اجلـمـهـوريـة.  وقـال في تـصـريح
ــقـــراطي امس ان (احلـــزب الـــد
الـــكــــردســــتــــاني أبــــلـغ االحتـــاد
الـــــوطـــــني بـــــشـــــروطـه من آجل
الـــتـــنـــازل عـن مــنـــصـب رئـــاســة
اجلــمــهــوريــة لــصــالح األخــيـر)
وأضـــاف أن (أهم الـــشـــروط هــو
حــسم مـنــصب مــحـافظ كــركـوك
ــنـصـب أمـا من عــلى أن يـكــون ا
ـــقـــراطي أو يـــتم نـــصـــيب الـــد
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شيع اهالي محافظة بابل امس 
جـثـامـ شـهـداء مـجـزرة نـاحـيـة
جــبـلــة الـتي راح ضــحـيــتـهـا 20
شـــخـــصــــاً من عـــائــــلـــة واحـــدة
غـالــبـيـتـهم اطــفـال. واكـد شـهـود
عــــيـــان ان (اهـــالي الـــنـــاحـــيـــة 
شـيعـوا جـثـام شـهـداء مـجزرة
جبلة الى مـثواهم االخير). وكان
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الـكــاظـمي قـد شــارك قـبل يـومـ
جـلس عـزاء الشـهداء كـما زار
ـــة في الــنـــاحــيــة. مـــوقع اجلــر
وفتحت احلكومة في وقت سابق
ة ستوى باجلر حتقيقاً عالي ا
الــتي شـهــدتـهــا احملـافــظـة وراح
ضحـيتـها  20شخـصـا من اسرة
واحـدة  نـتـيـجـة خالف عـائـلي .
ودان القـضاء ( 14متـهمـاً بيـنهم
ضــبـاط بــاحلـادثــة  حــيث جـرى
تــصــديق اقـوالــهم بــاالعــتـراف 
ـنـزل بـنـاء عـلى والـقـيـام بــدهم ا
مـعـلـومــات مـضـلـلـة).  كـمـا شـيع
ـعـالـف في مـنــطـقـة حي اهـالـي ا
االعالم امس جــثـامــ ضـحــايـا
ـسـلح الـذي اسـتـهدف الـهـجوم ا
عائلـة منـتسب باحلـشد الـشعبي
مع اطفـاله  الى مثـواهم االخير
فـيمـا وجـهت احلـكـومة بـتـشـكيل

البـسات فريق امـني للـتحـقيق 
ـة. وقـال شـهـود عـيـان ان اجلـر
(اهالي الضحـايا  شيعـوا عائلة
نـتسب باحلـشد  الـذين قضوا ا
خالل هــجــوم مــســلـح بــواســطـة
االســلـحــة الـكــاتــمـة في مــنـطــقـة
عالف) واضـافوا ان (الـشهداء ا
هم  زوجــته وثالثــة من أطــفــاله
من مــــوالــــيــــد  2007و  2013و
ـــنـــتـــسب  2014فـي مـــا مـــازل ا
ـطلب حتت الـعنـاية احمـد عبـد ا

في مستشفى اليرموك بعد تلقيه
 رصـــاصــــا نــــاريــــة في أنــــحـــاء
جـــســده). وأمـــر رئـــيس الــوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي بــتـشــكـيل
لـــلــكـــشف عن فـــريق حتـــقــيـــقي 
مـالبـــــســـــات عـــــمـــــلــــــيـــــة قـــــتل
العائلة.وقال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (الـكاظـمي وجه بـاتـخاذ
اإلجـــراءات الـــقــــانـــونــــيـــة ضـــد
ـــتــورطـــ في هــذه اجملـــرمــ ا
العـملـيـة البـشعـة). وكان احلـشد

اقد أعلن  أستشـهاد عائلة خالل
نزل اقتحام مـسلح مجـهول 
احـد مـنتـسـبـيه.وقـال احلـشد في
ــنـــتــسب في بـــيــان إن (مــنـــزل ا
اللواء  45باحلشـد  تعرض الى
أدى الى هـــــــجـــــــوم مــــــــســـــــلـح 
اسـتــشـهـاد افــراد عـائــلـته الـذين
ـنزل سـاعـة الهـجوم كانـوا في ا
ـنـتـسب بـجـروح في مـا أصـيب ا
بليـغة نقل عـلى اثرها الى احدى

ستشفيات) ا
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نزهان صالح حس اجلبوري

في مــثل هـذا الــيــوم من الــعـام 2012 وبـيــنـمــا كـان زوار
األربعـيـنيـة مـتـوجهـ إلى كـربالء سـيراً عـلى األقـدام كان
الزم نــزهـان صــالح حــسـ اجلــبــوري وهـو مـن أهـالي ا

احلويجة في كركوك 
ـارس واجبه فـي تأمـ طـريـقـهم في نـاحـيـة الـبـطـحاء في

ذي قار
ارس واجبه  بينما كان نزهان 

وإذا بـشـكـوك تـسـاوره بـوجــود حـركـة غـريـبـة بـ صـفـوف
الـزائـرين عـنـدمـا حـاول إرهــابي يـرتـدي الـزي الـعـسـكـري
الزم إال احتضان اقتحام حشد كبير منهم فما كان أمام ا
اإلرهـابي وإحـكـام قـبضـتـه علـيـه. لم تـمض سـوى حلـظات
حــتى نــفــجـــر حــزام نــاسف كــان يــرتـــديه اجملــرم لــيــوقع
دني ب شهيد وجـريح عشرات الضحايا من الزوار ا

"نـزهـان تـمــكن من احـكـام ســيـطـرته عــلى حـركـة اإلرهـابي
ــا كـان يــتـمــتع به الـشــهـيــد من جـرأة وقـوة بـشــدة نـظـراً 

استمدهما من حبه للوطن".
جندي آخر اسـمه علي احمـد من محافـظة ديالى اسـتشهد
مع نزهـان. وعقب حـادثة الـتـفجـير الـذي خلف 44 شهـيداً
و81 جــريـحــاً قــام عــدد من أهــالي ذي قــار بــاطالق اسم
الزم "نـزهـان" عـلى مـوالـيـدهم اجلــدد تـثـمـيـنـاً لـتـضـحـيـة ا

البطل.
{ عن مجموعة واتساب
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عـلى مسـتـوى اخلـدمات الـطـبـية
فــيـه) داعــيــا الى (الـــعــمل عــلى
تزويده بأفضل األجـهزة الطبية
وإكمـال األعمـال التـطويــــــــــرية

فيه).
 بـــــدوره  قـــــال الـــــنـــــائب االول
لـلمـحـافظ هـاشم الـكـرعاوي عن
موافقة رئيس الوزراء باستكمال
 4مــشــاريع ســـتــراتــيـــجــيــة في
احملــافــظـة.وقــال الــكــرعـاوي في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـكـاظـمي اصـدار امـر بـتـشكـيل
ة ـديـنـة الـقـد بـلـديـة خـاصة بـا
و حتـديـد حـدودهـا واعالنـهـا
كـــمـــا اصــــدار امـــر بـــتــــأســـيس
صنـدوق اعمـار حملافـظة الـنجف
) وتــابع ان (احلــكــومــة وافــقت
عــــــلى أكــــــمــــــال  4مـــــــشــــــاريع
اســتــراتـــيــجــيــة فـي احملــافــظــة
اء اهـمـهـا مـشـاريع اجملـاري وا
وربط الـــنــجف بــطـــريق الــدولي
الــســريـع و اكــمــال طــريق احلج
الـــبــــري الــــرابط بــــ احملــــافظ
واحلــدود الـســعـوديــة). وافـادت
مصادر بأن الـكاظمي كلف خالل
زيـــارته الى احملــافـــظــة  مــاجــد
الـوائـلي خـلـفـا لـلـمـسـتـقيـل لؤي
الـيـاسـري . واصـدرت احملـافـظـة
فـي وقـت الحق  امـــــــراً اداريـــــــاً
بـاحــالـة الـيـاسـري الـى الـتـقـاعـد

وفقاً الحكام القانون.

ـاء واجملـاري  والربط ـشكـلـة ا
بـــاخلط الـــســريع وطـــريق احلج
البري). وأجـرى الكـاظمي زيارة
إلى مــشـروع نــاظم أبـو صــخـيـر
ــــوارد الــــذي تــــنــــفّــــذه وزارة ا
ـائــيـة.وتـفـقّـد الــكـاظـمي (سـيـر ا
األعــمـــال فــيه واطـــلع عــلى أهمّ
ـــشـــكالت الـــتي تـــواجه ســـيــر ا
ــــــشـــــروع ووجّه تــــــنـــــفـــــيـــــذ ا
عـاجلتهـا) واضاف الـبيان ان
(رئـــيس الـــوزراء تــفـــقــد ايـــضــا
مـســتـشـفـى الـنـجف  كــمـا اطـلع

احلـكـومـيـة اخملـتـصـة بـ(تـشكـيل
ة  ديـنة الـقد بلـدية خـاصة بـا
واصدار قرار بتحديد حدود هذه
ــقـدسـة الـبــلـديــة لـطــبـيــعـتــهـا ا
والــتـــاريــخــيـــة واحلــفـــاظ عــلى
دينـة وتراثها وعـدم تشويهه) ا
ودعا الكاظمي الى اخـتيار مدير
ـة بـشروط بـلـديـة الـنـجف الـقـد
خـاصة والـتوجـيه بـحل مـشكـلة
احملــــاضـــرين فـي مـــوازنـــة عـــام
 (2022واوعـز لوزارة الـبـلـديات
واالشغال العامة بـ(ايجاد حلول

اإلشكـاليـات وتذلـيل التـحديات
ـا حتــتـاجه) ودعم احملــافـظــة 
وتابع (سـأكـون مشـرفاً ومـتابـعاً
ألمــور الــنـجف كــمــا  تــوجـيه
الـوزراء بـبــذل اجلـهـود وتـذلـيل
الـــعــقـــبـــات أمـــام مـــا حتــتـــاجه

احملافظة) 
واشـار الى ان (احلـكــومـة تـعـمل
من أجل إنــشـاء صـنــدوق إعـمـار
لـلمـسـاهـمـة في تـطـوير الـنـجف 
احملــافـــظـــة وإجنـــاز مـــخــتـــلف
شاريع فـيها) موجـها اجلهات ا
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انــهى رئـيس الــوزراء مـصــطـفى
الـكاظـمي  زيـارته الى مـحـافـظة
الــنــجف بــلــقــاء رئــيس الــتــيــار
عـقب الـصـدري مــقـتـدى الـصـدر 
ــــشــــاريع تــــفــــقــــده عــــددا مـن ا
اخلـدمـية  وتـوجـيـهه بـتـأسيس
صــــنـــدوق اعــــمــــار احملـــافــــظـــة
ــديـــنــة وأســتـــحـــداث بــلـــديـــة ا
ة. واوضـح الكـاظمي بـعد القـد
خـــروجه من مـــنــزل الـــصــدر في
احلنانة ان (الـلقاء ناقش الواقع
اخلدمي للمحافظة  والبحث في
ستوى أفضل السبل لالرتقاء با
اخلــدمـي وتــذلــيل الــصــعــوبــات
كـافة الـتي تـواجه عمـلـية تـقد
اخلدمات لـلمواطـن في النجف
وباقي مدن ومحافظات العراق)
وتـابع الـكــاظـمي خالل اجـتـمـاع
مـوسع عـقــده مع مـدراء الـدوائـر
اخلـدمـيـة في احملـافـظـة ان (هذه
ا احملافظـة بحـاجة إلى اهتـمام 
تــتـــمـــتع به مـن خــصـــوصـــيــة)
وأضاف (زيارتـنا للـنجف إدارية
بــــحــــتــــة ولــــيــــست ذات طــــابع
ـــا لالطالع عـــلى ســـيـــاسي وإ
ـساعـدة في تقد أوضاعـها وا
اخلدمـات ألهـلهـا) مؤكـدا (جئت
بــفـــريق وزاري كـــبـــيـــر التـــخــاذ
قـــرارات ســـريـــعــــة من أجل حل
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حـاالت اومــيـكــرون من مــحـافــظـة
دهــــوك وعـــدد مـن احلــــاالت بـــ
الــدبــلـــومــاســيـــ األجــانب). من
جــانـــبه أكـــد وزيــر الـــصـــحــة في
االقـــلـــيم ســـامـــان الــبـــرزجني ان
ــصـــابـــ هم من أفـــراد أســرة (ا
واحدة ويـقطـنون مـحافـظة دهوك
وكــــانــــوا قـــــد عــــادوا من خــــارج
الــــبـالد) واضــــاف ان (احلـــــالــــة
ــصـــابــ الـــصــحـــيــة جلـــمــيـع ا
مـســتـقــرة ولــيـســوا بـحــاجـة إلى

ركزة). وضعهم حتت العناية ا

ـــنــــتـــشــــرة بـــبــــغـــداد الــــوزارة ا
واحملــافــظــات). واعـــلــنت صــحــة
اقـــلــــيم كـــردســـتــــان  تـــســـجـــيل
اصابات باوميكرون غير اخلمسة
عـلنة. وكـانت الوزارة قد حاالت ا
افــــــادت اول امـس  رصــــــد أولى
حاالت اإلصابـة بأومـيكـرون لعدد
من الــعـــائــدين من الـــســفــر خالل
اجراء فـحوصـات التـتبع اجلـيني
الـتي يــجـريـهـا مــخـتـبــر الـصـحـة
ـــــــــركـــــــــزي في الــــــــــعـــــــــامـــــــــة ا
بـغــداد.وأشـارت الى (تــسـجـيل 5

وقف الوبائي اليومي واوضح ا
الذي اطـلعت عـليه (الـزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتـي اجـرتــهـا الــوزارة لــعـيــنـات
مـشــتـبـه اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس

بلغـت اكثر من  11الف  حيث 
رصـد اصــابـة  642بـكــورونـا في
عــمــوم احملـــافــظــات) مــؤكــدا ان
(الـشـفـاء بـلغ  241حـالـة وبـواقع
اربـعـة وفـيـات جديـدة) وتـابع ان
(اكـثـر من  29الف شـخص تــلـقى
ـضاد في مـراكز جرعـات اللـقاح ا

الـــوضع الـــوبــائـي في الـــعــراق)
مؤكدا ان (ارتفـاع االصابات هو 
مؤشـر عـلى بـداية  انـتـشـار عالي
وكـبــيـر) وأضــاف (سـنـركــز عـلى
( ــطـعــمـ مـنـح الـلــقـاح لــغــيـر ا
يا واستطرد بالـقول انه (ثبت عا
ان الـلــقـاحـات نــاجـعـة ومــقـاومـة
واطـنـ الى لـلـعـدوى  ونـدعـو ا
لـتـفـادي احلاالت أخـذ اللـقـاحـات 
احلرجـة). وسجـلت الوزارة امس
   642اصابة وشفاء   241حالة
وبـــــواقع  4وفـــــيـــــات جـــــديـــــدة.

وذلك لــتـــخــفـــيف حــدة كــورونـــا 
ـــوجـــة الــــرابـــعـــة) مـــؤكـــدا ان ا
(الـوزارة لـديــهـا وفـرة كــبـيـرة من
اللـقـاحـات ومـنافـذهـا مـوزعـة ب
ــــنـــــاطق) وتـــــابع ان جـــــمــــيـع ا
(اجلـرعـة ال تـشـتـرط ان تـكـون من
ذات نــوع الـــلــقـــاح الــذي تـــلــقــاه
كن و الشخص قبل سـتة أشهر 
ان تكـون من لـقـاح آخـر). بدوره 
قــال مـــديــر عــام دائـــرة الــصــحــة
العامة في الوزارة رياض احللفي
في تـــــصــــريـح امس (ســـــنــــراقب
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تـتـدارس وزارة الـصــحـة شـمـول
جـمـيع الفـئـات بـاجلـرعـة الـثـالـثة
ـــعـــززة من لـــقـــاحـــات كـــورونــا ا
وجة الرابعة بعد لتخفيف حدة ا
ـــتــحــور تــســـجــيل اصـــابــات بــا
اومـيـكــرون .وقـال عـضــو الـفـريق
االعالمي للصحة محمد كامل في
تـــــــصــــــــريح امـس ان (الـــــــوزارة
ـشـمـولة سـتسـمح لـلـفـئـات غيـر ا
ـعززة مـن لـقاح بـتـلـقي اجلـرعـة ا

(طقس الـيوم الـسبت وغـدا االحد
ســـيـــكـــون صـــحـــواً مع قـــطع من
الــغــيــوم  وال تــغـيــر فـي درجـات
احلــرارة في االقـــســام الـــوســطى
في مـــا ســيـــكــون واجلـــنــوبـــيـــة 
الطقس صحواً مصحوبا بضباب
نـطقـة الـشمـاليـة) وتابع ان في ا
ــقــبل ســيــكـون (طــقس االثــنـ ا
غائما جزئيا الى غائم مع تساقط
زخات مطر تكون رعدية احيانا).

الثانـية بـلغت قـوتها  3.3درجات
وتبعد  25كليومترا عن القضاء 
حيث جاءت إحلاقًا بالهزة األولى
الــتـي بــلـــغت قــوتـــهــا  4درجــات
ــنــطــقــة مـن مــحــافــظــة لــنــفـس ا
الــبـــصـــرة) واضــاف ان (لـم يــتم
واطن في الشعور بها من قبل ا
ـنـطـقـة).فـيـمـا تـوقـعت الـهـيـئة  ا
هطول أمطارا رعدية بدءاً من يوم
ــقــبل.وذكــر الــبــيـان ان االثــنـ ا
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ضربت هزتان ارضـيتان تراوحت
قـوتــهــمــا بـ  3.3و  4درجـات 
قـضــاء الـزبــيــر الـتــابع حملـافــظـة
الـبـصــرة  دون الـشـعــور بـهـمـا .
ـــراصــد الــزلـــزالــيــة في وقــالت ا
الـهـيــئـة الـعـامــة لالنـواء اجلـويـة
الـتــابـعـة لــوزارة الـنـقـل في بـيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امـس ان (الـهـزة
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ـقبلة اذا مـا حصلت تغـيرات جوهرية ا
فـي مـعــدالت هـطــول االمـطــار). ونـفـذت
مـحافظـة بغداد حـملة لـرفع التجاوزات

احلــاصـلـة عـلى مــدخل بـغـداد/ الـكـوت
ضـمن نـاحـيـة جـسـر ديـالـى وقـال مـدير
الناحية عدنان مفتاح في بيان أمس إن

لـسنوات قـبل ان تتقـلص وتنتـهي بخلو
ديــالى مـن زراعــتــهـا رغـم وجــود جنـاح
الـتجربة في فـترة زمنيـة قياسية).  ومن
جــانب آخــر قــال مـديــر نــاحـيــة مــنـدلي
وكــالـة مـازن اكــرم لـ(الـزمـان) انه (وفق
تــأكـــيــد االنــواء اجلــويــة بــان مــعــدالت
ـتـوسط هـطــول االمـطـار سـتـكـون دون ا
ولـن تــؤدي الـى تــدفـق ســيـــول جـــارفــة
ـنــاطق عـلى الــشـريط صــوب الـقــرى وا
احلـــدودي مع ايـــران ضـــمن نـــاحــيـــتي
مــنـدلي وقـزانـيـة مـطــمـئـنـا اكـثـر من 10
ـــنــاطق االف اســـرة تــســـكن الـــقــرى وا
الـقريبة من الشريط احلدودي). واضاف
اكـرم  ان (مـلف االمـطـار مـتابـع من قبل
خـلـية االزمـة احلكـوميـة وسيـكون هـناك
تـدخـل فـوري عـنـد اي طـار مـؤكـدا بان
اي مـوجات امـطار غزيـرة ستـحتاج الى
سـاعات حتى تـتبلـور السيـول وتنجرف
فـي الـوديــان بــاجتــاه الــعـمـق الـعــراقي
ســواء في مـنـدلي او قـزانـيـة). وأوضح
أن  (الـوديان ستكون قادرة على احتواء
اي مـــوجـــات ان بـــرزت فـي الـــســـاعــات
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(احلــمـلــة جـاءت تــنــفـيــذا لـتــوجـهــيـات
مـحـافظ بـغـداد جـابـر الـعـطـا وبـاسـنـاد
قــوات الــشــرطــة االحتــاديــة مـن الــلـواء
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حـذر عـضـو االحتاد احملـلي لـلـجمـعـيات
الـفالحـيـة في ديالـى احمـد الـزيدي  من
خـــلـــو احملـــافــظـــة من زراعـــة الـــثـــمــرة
احلــمــراء ألول مــرة مــنــذ  10 ســنــوات.
وقـــــال الــــزيــــدي لـ(الـــــزمــــان) أمس ان
(الـفراولـة شكـلت مصـدر اقتـصادي مهم
نـاطق الـزراعيـة في ديالى لـلـعديـد من ا
خـــاصـــة جـــديـــدة الـــشـط  بـــعـــد جنــاح
جتـربـتـها بـشـكل غـيـر مسـبـوق وحـققت

االكتفاء الذاتي لسنوات عدة). 
W Ë«d  Ÿ—«e

واضــاف ان  (اســبــاب عــدة دفــعت الى
خـلو ديالى من مزارع الفراولة ألول مرة
مـنذ  10 سـنوات ابرزهـا تكرار اسـتيراد
شتالت موبوءة باألمراض ما تسبب في
خــسـائــر مـاديــة جـســيـمــة لـلــمـزارعـ

بــــــاإلضــــــافــــــة الـى اغــــــراق االســـــواق
ـســتـورد عـلى نــحـو زاد من مــعـانـاة بــا
االنـــتـــاج).  واشــار الـى ان  (الــفـــراولــة
يـز في انتاجه كـانت قطـاع اقتصـادي 
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استـثـنت تـعـليـمـات الـترقـيـات هـذا الـعام  الـرتب الـعـسـكريـة الـعـليـا  بـرغم عـطـائهم
وتفانـيهم العـوام كامـلة وتـضحـياتـهم حلمـاية الـبالد من االعتـداءات االرهابـية  فـيما
ناسبـة على تخرج دفعة جديدة من الضباط اجلدد اقتصـر العرض العسكري بهذه ا

في الكلية العسكرية االولى.

وجــرت مـراسم الــتـخــرج الـتي اطــلـقع
وحد) بـحضور عـليـها (دورة العـراق ا
رئــيس الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي
ووزيــر الـدفـاع جـمـعــة عـنـاد وعـدد من
الــقـيـادات االمـنـيـة. وقــال بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) ان (الــكــاظــمي أشــرف عــلى
حـــفل الـــتـــخــرج الـــذي اشـــتــمـل عــلى
اســتـعــراض كـراديس اخلــريـجـ من
الـــذين ســـيـــنــالـــون رتـــبــة ضـــابط في
اجلـيش  تتزامنا مع الذكرى  101على
تـأسيـسه) واضاف ان (سـماء احلفل 
شـهـدت اسـتـعـراضـاً نـوعـيـاً لـطـائـرات

الــقــوة اجلـويــة  ومـهــارات طــيـاريــهـا
األبــــطـــال) مــــشــــيـــرا الـى ان (رئـــيس
الــــــوزراء وزّع خالل االســــــتـــــعـــــراض
تفوق الـهدايا التقديريةبـ الطلبة ا

كـمـا قــدمت عـمـادة الـكـلـيـة الـعـسـكـريـة
هــديـةً تــقـديــريـةً إلى الــكـاظـمـي بـهـذه

ناسبة).  ا
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ووضـع الكـاظـمي يـرافقه وزيـر الـدفاع
في وقـت سبق حضوره احـتفال الـكلية
الـعـسـكريـة  إكـليـالً من الزهـور إحـياءً
واسـتذكاراً لتضحـيات جند العراق من

االول والــرابع من الــفـرقــة االولى لـرفع
جميع التجاوزات احلاصلة على جانبي

طريق مدخل بغداد الكوت).
d¹uDð ‰ULŽ√

الفــتـا الى (ان الــغـرض من احلـمــلـة هـو
فـسـح اجملـال العـمـال تـطـويـر وتـوسـعـة
ـــنــفــذة). الـــطــريق مـن قــبل الـــشــركــة ا
تـجاوزين برفع واضـاف انه ( ابالغ ا
الـتجاوز قبل اسـبوع من اطالق احلملة
لـيتـسنى لـهم رفعـها دون احلـاق الضرر
ـتــجـاوزين بــهم ال سـيــمـا وان اغــلب ا
كــانت لــهم اســتــجـابــة وتــعـاون واضح
الكـات الهندسية بـهذا الشان). وانهت ا
في مــحــافــظـة بــغــداد اعـمــال االكــسـاء
ــذكـور. "الــطــبــقــة االسـاس" لــلــمــدخل ا
وتشمل اعمال التطوير توسعة الطريق
من اجلـانب مـع طرق خدمـية بعرض8
امـتـار  اضافـة الى اجلـزرات الوسـطـية
واإلنــارات حـيث يـبــلغ طـول الـطـريق 8
كـلـيومـتـرات يبـدأ من جـسر الـرسـتمـية
وصـوال الى فلكـة سلمـان باك في قضاء

دائن. ا W∫ آليات تزيل جتاوزات في مدخل بغداد «“≈

إلــزام كلٍّ مـن رئــيس مــجــلس الــقــضـاء
األعـــلى والـــقـــضــاة وأعـــضـــاء االدعــاء
ن يـشغـلون الـعـام فضالً عن غـيرهم 
ـنـاصب الـرسـمـية إحـدى الـوظـائف وا
ادة في فقراتها األخرى كما تضمنت ا
ـــالـــيــة. ـــهـم ا بـــتـــقـــد إقـــرار عن ذ
وكـشفت الهيئة عن صدور امر استقدام
بـحق مـحـافظ بابـل على خـلـفـية تـعـي
. وافـاد البـيان مـئـات األجراء الـيـوميـ
(بـإصـدار مـحـكـمة الـتـحـقـيق اخملـتـصة
بـالنظر في قضايا النزاهة في بابل أمر
اسـتقدام للـمحافظ استـناداً إلى أحكام
ـــادة 331 مـن قــانـــون الـــعـــقـــوبــات) ا
واشـار الى ان (األمـر جـاء عـلى خـلـفـية
الـتحقيق في قضية تعي 2460 أجيراً
يــومـيـاً في مــديـريـة زراعــة احملـافـظـة)
واســتـــطــرد الــبــيــان بــالــقــول ان (أمــر
االسـتـقـدام شمـل محـافظ بـابل الـسابق
أيـــضــاً) مـــؤكــدة ان (االمــر جـــاء عــلى
خــلـفــيـة الـتــحـقــيق في قـضــيـة إصـدار
أوامـر تـعيـ األجراء الـيـوميـ خالفاً

لتعليمات تنفيذ موازنة). 

الية االستمارة اخلاصة بكشف الذمة ا
لــزيــدان خـالل الــعــام اجلــاري). بـدوره
كـتب اخلـبيـر السـياسي سـميـر عبـيد 
تـغريدة على تويتر جاء فيها ان (زيدان
يـؤسس لنهج جديد في العراق  كالذي
قراطية يـستخدم في جميـع الدول الد
وهـــو  اي وزيــر او قــائــد او مــســؤول
عـليه الـذهاب للـنزاهـة وكشف عن ذمته
نصب) واضاف ـالية قبل اسـتالمه ا ا
(نـبارك لـرئيس الـقضـاء هذه اخلـطوة 
ونــنــاشــده  االصــرار عـلـى مـا جــاء في
الـقانون  لتصبح شـرطا ملزما) وتابع
ان (زيـــدان بــهـــذه اخلــطـــوة احــرج مــا
ــنــظــومــة الــكــذب واالبــتــزاز وصــفـه 
والــــتـــشـــويـه). وكـــانت الــــنـــزاهـــة قـــد
أفــــصــــحـت أواخــــر الــــعـــام  2019 عن
تـفاصيل التعديل األول لـقانونها النافذ
رقم  30 لـسنة 2011  بـعد إقرار مجلس
الـنـوَاب الـتـعـديل طـبـقـاً ألحـكـام الـبـند
ـادَّة  61  والــبــنــد ثــالـثــاً من أوالً مـن ا
ـــادة  73  مـن الــدســـتـــور إذ أشــارت ا
ـــادة  16 أوالً هـ مـن الـــتـــعــــديل إلى ا

مـظلـوميـة اهل القـضاء فـهل هذا جزاء
ـطـالب بـأبـسط خـدمـات صــوت احلق ا

العيش). 
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كـما عـاقبت مـحكمـة جنـايات الـرصافة
وكـيل وزارة الكهـرباء السـابق بالسجن
سـتـة اعـوام وغـرامة   10 مـالي ديـنار
عن تـهمة تقاضـيه رشا واحالة مشاريع
بـالــبـاطن. وذكـر بـيـان جملـلس الـقـضـاء
االعــــلى تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس انه
ـتهم (احملـكـمـة اصـدرت حكـمـهـا عـلى ا
رعــد مـحـسن غـازي احلـارس بـالـسـجن
ســتـة اعــوام وغـرامـة 10 مـاليـ ديـنار
بـنــاءاً عـلى حتـقـيـقـات جلـنـة مـكـافـحـة
الـفـساد) واضـاف ان (احلـكم جاء وفق
الـقرار  160  وذلـك لتـلقـيه رشا واحـالة
ــشـــاريع تــابــعــة لـــلــوزارة لــشــركــات ا
بـالـباطـن). وكشـفت دائـرة الوقـائـية في
هـيئة النزاهة العامة عن إفصاح رئيس
مـجـلس الـقـضـاء فـائق زيـدان عن ذمـته
ـاليـة للعـام اجلاري. وأشـارت الدائرة ا
في بـيان تلقته (الزمان) إلى أنها (تلقت
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نـاشـد اهالي قـضاء الـدير في مـحافـظة
الـبصـرة  بأيقـاف ما وصفـوه بدعاوى
كـيـديـة تالحق ابـنـائـهـم الذيـن يـنـقـلون
مـعـانـاتهم ومـظـلـوميـتـهم الى اجلـهات
ـعنية. وقال عـدد من ناشطي وشيوخ ا
الـــقـــضـــاء امس ان (ابـــنـــاء الـــقـــضــاء
يــتــعــرضــون حلــمــلـة كــبــيــرة من اجل
ـطـالـب بـاخلـدمـات اســكـات صـوتــهم ا
االسـاسية للـعيش الكر وفي كل يوم
يـعتقل احـدهم بتهم ال تـعد وال حتصى
وجودة فعالً  بـسبب نقلهم للحـقيقة ا
وواقــعــاً) مــتـســائــلــ (هل عــدنـا الى
عـصر تكمـيم االفواه واسكات احلق ? 
ـــقـــراطـــيــة يـــحق ونـــحن فـي دولــة د
لـلـمواطـن فيـهـا قول مـا يـشاء ونـقـد ما
ـعـنـيـة بـ يــشـاء) مـطـالـبـ اجلــهـات ا
(التدخل وايقاف هذه االعمال واحتواء
ـــوقف من اجل اجلـــمــيع ) واشــاروا ا
الى انـه (اعـتــقــال احــد بـنــاء الــقــضـاء
حـــســـ الــگـــنــاص النـه يــقـــوم بـــنــقل
ــنــاشــدات الــتي يــشــاهــدهــا ويــنــقل ا
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ا اقراه رأيت منـذ فترة صغـيرة ان ادون في دفتري الـصغير  كل مـايروق لي 
حلـكماء في الكـتب واجملالت والصـحف من حكم واقـوال مأثورة وابـيات شـعرية 
فيد جمعها وقـد رأيت من ا جتسد أفكارهم ونـظرتهم للحياة  وادباء وسيـاسي 
ا فـيها من فـائدة مـعرفيـة ومتـعة للـقراءة ... وفـيما وعرضهـا امام الـقرأء الكـرام 

يلي باقة من شذرات الفكر واالدب :
ـفـكـر الـدكـتـور كـمـال الـسـامـرائي 1999 -1914  عن - يـقـول الـطـبـيب الـعـراقي ا
غـير انه يـحط من غير العـمر في مذكـراته : ان العـمر يرفـع قيمـة التـحف االثرية 

رحمة من هيئة االنسان .
- يـقول الـكـاتب والـفيـلـسوف والـنـاقـد السـاخـرالفـرنـسي  فـولتـيـر : كلـمـة واحدة
خـير عـنـدي من صفـحة كـامـلة في جـريدة كـبـرى فيـها رقـيقـة اسـمعـها وانـا حي 

أكون ميتا .
ـعلقـات طرفة بن الـعبد  -543 - يـقول الشـاعر اجلاهـلي العربي –احـدة شعراء ا

هند. رء من وقع احلسام ا 569  وظلم ذوي القربى اشد فضاضة على ا
تنـبي الشـعر فـأبد فيه  حـيث حتول بـعض ابيـات شعره الى - قال أبـو الطيـب ا
حكم عـربيـة و اقوال مـأثورة تـرد على لـسان الـناس يـذكرونـها ويـستـشهـدون بها

على احاديثهم ... منها :
- امة ضحكت من جهلها األ 
- وخير جليس في الزمان كتاب 

- وكل الذي فوق التراب تراب 
- مصائب قوم عند قوم فوائد 

- انا الغريق  فما خوفي من البلل 
- لـقـمـان احلــكـيم : يـوصي ابـنـه :- يـابـني ثالثـة ال يـعــرفـون االفي ثالثـة مـواطن
اليعـرف احلـليم االعـند الـغـضب  وال الشـجاع االعـنـد احلرب  وال األخ االعـند

احلاجة .
- يـقول غـاندي  1948 -1869   السـيـاسي البـارز والـزعيم الـروحي لـلهـند خالل

حركة استقالل الهند 
-مادام احلق بجانبك فالتخف ولو وقفت وحدك في وجه العالم .

-العنـف مظهر من مظـاهر شجاعة الـبدن  اماعدم الـعنف فهو مظـهر من مظاهر
شجاعة النفس .

- قيل عن ابلغ وصف جلرح ال يندمل :
 سألت اعرابية اشتهرت بالفصاحة : ما اجلرح الذي ال يندمل مدى الدهر ?

 قالت :-حاجة الكر الى اللئيم ثم يرده .
قيل لها : ماذا تقول عن الذل ?

قالت : وقوف الشريف بباب الدنيء ثم ال يؤذن له 

جميل جـداً ان نقرأ الدروس من متونـها لنعزز تصوراتـنا بالقيم االنسانـية النبيلة
و نقترب اكثر من منطق العقل العلمي فال ينبغي علينا ان نلغي
اجلمـيع لـصـالح قـراءات او قـنـاعات ذاتـيـة او فـئـويـة ولكن
يـنـبـغي ان نـنـتـشل انـفـسـنـا من اخلـوف الـفـكري ان صح
ـثـال ال يـعالج الـتـشـخـيص لنـكن فـالـتـطـرف على سـبـيل ا
بتـطرف يـقابله ولـكن ان نعـرف اجلميع من غـير ان نذوب

فيهم.

مبنى مجلس القضاء األعلى
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فـقـودين  كمـا قـرأ سورة الـشـهـداء وا
الـفاحتـة ترحـماً عـلى األرواح الطـاهرة
الــتي بــذلت في ســبــيل رفـعــة الــعـراق
وحـفـظ كـرامـة شـعـبه. ولـلـمـرة االولى
تـتوقف جداول ترقيـة الضباط في هذه
ـناسبة من رتبة عـميد فما فوق حتت ا
مـسـميـات مخـتـلفـة وجداول مـتـقطـعة.
بــــحـــسب مــــراقـــبـــون . واكـــدت وزارة
الـــدفــاع  أن تـــاريخ جـــيــشـــنـــا مــليء
ـفاخـر والـبطـوالت. وذكـرت الوزارة بـا
نـاسـبة الـذكرى ـركزيـة  في الـكـلمـة ا
ـائـة لـتـأسيـس اجليش  األولـى بعـد ا
(نــحــتــفل بــذكــرى الــتــأســيس  حــيث
انــبــثق هـذا اجلــيش في الــسـادس من
كــانـون الـثـاني  1921  مـن خالل فوج
اإلمــام مــوسى الــكــاظم عــلـيـه الـسالم
هـذا الفوج الذي تطور على مرّ السن
وكــــــبــــــر بـــــــإجنــــــازاته وبـــــــطــــــوالته
وبـتـضحـيات أبـطاله حـتى بات يـعرف

عــلى أنـه واحــداً من أفــضل اجلــيـوش
في العالم من خالل العدة والعدد).

وهـنّأ رئـيس اجلمـهوريـة برهم صالح
بــعـيــد تـأسـيس اجلــيش  فـيــمـا شـدد
ـا يــسـتـحـقه من عــلى ضـرورة دعـمه 
مـكـانة رفـيـعة.وذكـر صالـح في تغـريدة
عـلى تويـتر (حتـية اعـتزاز لـلجيش في
عــيــد تــأســيــسه مــســتــذكــرين مــآثـره
الــبــطــولــيــة لــلـذود عـن الـوطـن ودحـر
ا اإلرهـاب)  وأضاف (واجبـنا دعمه 
يـسـتـحـقه من مـكـانة رفـيـعـة مـؤسـسة
وطـــنــــيـــة دســـتـــوريــــة حـــامـــيـــة ألمن
الــــعـــراقــــيـــ واحلــــؤول دون عـــودة
االســـتــبـــداد الــذي زجه بـــالــســـيــاســة
واحلـــروب الــعــبــثـــيــة واالضــطــهــاد).
وتـعهـد رئيس الـتيار الـصدري مـقتدى
الـصـدر بـتقـويـة اجليش  مـشـيراً إلى
ن عـــلى الـــشـــعب وال ان اجلـــيـش ال 
يــرائـي في حــربه عــلى االرهــاب.وقــال

الـصـدر في بـيـان اصـدره فـي الـذكرى 
انـه (من أهم صفات اجلـيش البطل هو
الـتفـاني في الوطن مـضافـاً إلى نكران
الـذات) واضاف (لم اسـمع من اجليش
فـي يوم من االيـام وهو يـرائي بجـهاده
ـن عـــلى الـــشــــعب بـــحــــربه عـــلى او 
االرهـــــــــــاب او حتـــــــــــريــــــــــر األراضـي
ـغـتـصـبـة) مـؤكـدا ً (سـنـبـقى سـاع ا
لــتـقـويـته وهـيــبـته ونـرفض اي تـعـدي
عـليه بـالكالم او غـير ذلك).وهـنأ رئيس
الــكــتـــلــة الــصــدريــة حــسن الــعــذاري
ـــنــاســـبــة ذكــرى تـــاســيس الـــشــعب 
اجلـــيش  وجــاء فـي بــرقــيـــته انه (في
عـيـد حـماة األرض والـعـرض  في عـيد
رجـال الــعـراق في عـيـد أبـطـال الـعـراق
في عـيد جيشنا الباسل  كل عام وأنتم
بــخـيــر وتـبــقـون رمــزاً لـلـعــراق وقـوته
ــنـيـع). وقـدم رئـيـس جـهـاز وحــصـنه ا
مــكـافـحـة االرهـاب الـفـريق االول الـركن
عــبــد الــوهــاب الــســاعــدي  الــتـهــاني
سلحة لـلشعب والقائـد العام للقـوات ا
ــنـــاســبـــة. وقــال وأبـــنــاء اجلـــيش بـــا
سلحة الـساعدي في بيان ان (قواتـنا ا
خـاضتْ الـبـاســلـة بـكـافـة مـسـمـيـاتـهـا 
مـعارك مصيريـة على مدى هذا التأريخ
الــطـويـل دفـاعًــا عن شـعــبـنــا ووطـنــنـا
يـستـذكرهـا العـراقيـون بفـخرٍ ـعطـاء  ا
وإعـــتـــزازٍ فــهـي كــانـت ومــازالـت ســدًا
مـنيـعًا بوجهِ كل طـامع تسـولُ له نفسهُ

اإلعتداءَ على عراقنا العظيم). 
وثـــمّن رئـــيـس جــهـــاز األمـن الــوطـــني
بـطوالت أبنـاء القوات حـميد الـشطري 
ـسلـحـة ومالحمـهم للـحفـاظ على أمن ا
وسـيـادة البـلد. وقـال في بـرقيـة تـهنـئة
ـولى عــزّ و جلّ ان يُـد (نــسـأل الــله ا
نــعـمــة الـنــصــر واألمن والـسالم  رحم
الــــله شـــهــــداءنـــا وشـــافـى جـــرحـــانـــا

األبطال). 
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مـن جـــانـــبه  اشـــاد مـــحــــافظ الـــبـــنك
ـــركـــزي مـــصــطـــفـى غــالـب مــخـــيف ا
بــتـضـحــيـات أبـطـال اجلــيش الـبـاسل.
ة إن (جـيـشنـا بعـز وقـال في تـهنـئته 
رجـــاله ســيــبـــقى دومــاً ســـوراً عــالــيــاً
لـوطنـناً الـغالي). كـما قـدم رئيس هـيئة
احلـــشــد الـــشــعـــبي فـــالح الــفـــيــاض 
الـتـهـاني لـلـجـيش بعـيـده الـواحـد بـعد
ـئة. واضاف في بيان (اننا اذ نحتفل ا
  بــذكــرى تـــأســيس اجلــيش الــبــاسل
نـستـحضـر تاريخـاً طويالً ومـجيداً من
الــبــطــوالت والــتــضــحــيــات اجلــســام
وحـكـايـات تـرويـهـا األجـيـال جـيالً بـعد

جـيل عـمّن بـذلـوا أرواحـهم وارخـصوا
دمـــــاءهم مـن أجل ان يـــــظل الـــــعــــراق
شـامخا عزيـزا ال يدنس ترابه غاصب
وال يــدنـو من حـمـاه طـامع) مـؤكـدا ان
ـلـحمـة الـكـبرى لـتـحريـر الـعراق من (ا
دنس الـدواعش عنا  ليست ببعيدة اذ
ــسـلــحـة وقــفـة وقف أبــنـاء الــقـوات ا
األبـطـال الـصـامدين يـشـد ازرهم كـتـفا
بــكــتف رجــال اعــجـزوا الــعــدو بــقـوة
بــأسـهم وهم أبــنـاء احلـشـد الــشـعـبي
الـذين كانوا ظهيراً وسنداً وشريكاً في
الـنـصـر لـكل مـعـركـة خـاضـهـا جـيـشـنا
الــبــطل وهــو يـذب عن أرض األنــبــيـاء
ـــقـــدســات والـــتـــاريخ ويـــرد كـــيــد وا
األعداء الدواعش الى نحورهم خائب
نـافذ ). وحـيّا رئـيس هـيئـة ا مـخـذول
احلـدوديـة الـلواء عـمـر عدنـان الـوائلي
اجلـــيش في ذكـــرى تــأســيـــسه. وقــال
ـــرابـــطـــون عــــلى جـــبـــهـــات (أيـــهــــا ا
يـــاكــحل تـــراب هـــذا الــوطن الـــقــتـــال
يـاجـيش العـراق الذي تـعـجز الـكلـمات
عن وصفك فأنت الشجاعة واالخالص
وأنـت صـــفـــحـــة مـــشـــرفــــة في تـــاريخ
الـعـراق لك مـنا ألـف حتيـة واحـترام).
كـمـا جـدد رئـيس حتـالف الـفـتـح هادي
الـعـامري  دعـمه وتـأيـيده لـلـجيش في
تعزيز قوة القانون وحفظ هيبة الدولة
. وقــال (نـســتـذكــر مـعــاً تـضــحـيــاتـهم
باألمس الـقـريب وتسـطـيرهم اخلـالـدة 
فـي الدفـاع عن الـوطـن مالحم بـطـولـية
مـع إخوتـهم في بـاقي الـقـوات األمـنـية
شــرطــة وحــشــداً ومــكــافــحــة اإلرهـاب
وبـيشمركة  التي سيذكرها العراقيون
بـزهو وافتـخار بتلك الـعقيدة الـوطنية
الـــراســـخـــة). وشـــدد رئـــيس اجملـــلس
الـقيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية
حـيـدر الـعـبـادي عـلى ضـرورة حتـيـيد
اجلـــيـش الـــعـــراقي في الـــصـــراعـــات.
وبـارك العبادي في تغـريدة على تويتر
(لـلـجـيش تـأسـيـسـه لـقـد كـان وما زال
وسـيبقى رافعة الـوطن وهامة الدولة).
مـن جـانــبه  قـال رئــيس حتــالف قـوى
الــدولــة عــمــار احلــكــيم انه (في عــامه
ـئـة حتـيـة إجالل وإكـبـار األول بــعـد ا
لــلـجــيش الـبــطل سـور الــوطن وعـطـر
الـسواتـر وحرز الـتراب). في وقت اكد
مـحـافظ البـصرة اسـعـد العـيداني  ان
الــعـراق يــنـعم بــاألمن واألمـان بــفـضل
الـتـضحـيات اجلـسام وبـسالـة اجليش
الـعراقي فـي ردع قوى الـشر الظـالميّة
السـيما اجلماعات اإلرهابيّة التي تريدُ

 . سوءاً بالعراقيّ
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دة الزمنية الفاصلة ب رأيي االستاذ القدير شهرين وثالثة وعشرون يوما هي ا
طارق حـرب حـفـظه الـلـه فـبعـد ان تـبـنى بـتـأريخ 2021/10/13 رأيه في ان الـكـتـلـة
الصدريـة هي الكتلة االكثر عددا والتي ستكلف بتشكيل احلكومة وان التحالفات
ـا طال نـقـاشنـا مـعا نـوع في ظل الـقانـون اجلـديد وطـا بـ الـكتل الـسـياسـيـة 
وأخذ يصـرخ ويعلو صوته علينا بهذا الـرأي العجيب الغريب  يعود اليوم بتاريخ
تحدون هم الكتلة االكثر 2022/1/6  ليـتبنى رأي جديد مفاده ان النواب السـنة ا
اذا سـلبت الـكتـلة الـصدريـة اليوم ـا بدى يـا ابا زيـاد القـدير  عددا!  فـما عدا 

استحقاقها الذي منحته أياها قبل شهرين وثالثة وعشرون يوما! 
ورغم اننـا نختلف معه في الرأي اعاله ونراهما اراء ال تنبع من صحيح القانون
 اال اننـا نقول بـحسرة كـيف سيطـمئن االعالم وشبـاب القانون
تنـاقضة جـدا وماذا سيـفسرهـا الكتاب ثل هـذه اآلراء ا
والـنـاقـدون لـو ارادوا ان يـقـفـوا عـلـيـهـا بـحـثـا ونـقـاشا 
اترك احلـكم للـقـار اللـبيب لـيـكتـشف بفـطـنته سـر هذا
التـناقض ويـبحث عن صحـيح قانـون غير مـشوب بواقع

متغير !
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لكل دوله مـقـومـات كي تنـهض وكي تـكـون علئ الـدرب الـذي الغـبار عـلـيه .الدوله
التـقـوم اذا لـم تـنـظم فــيـهـا احلــقـوق والـواجــبـات وان لم تالمس روحــيه االنـسـان
ـعامـله والـعمل ومـافـيه من طبـيـعة او كـرامه .لـلدوله مـعـاييـر اهـمهـا الصـدق في ا
عـلئ تـنـظيم احلـيـاة وفق مقـاسـات ثـابته .الـدوله مـجمـوعه من الـقـيم االخالقيه ان

اصابها الترهل في باب فيه احدث نكسه كبر في اي عمل او واجب لها.
قراءة كـانت قبل قرون عـده وهي تتحدث عـن كيفيـة انهيـار الدول وكيف تزول من
الوجـود وان كانت لها صور معينه من االشكال وهذه الصور وان كان لها وجود
عـلئ االرض فــهي صـور شـكـلــيه ال اكـثـر احتــدث عن الـدول الـتي اصــابـهـا هـذا
الـوهن وغـرقت في مـنـاحي الـفـسـاد وانـعـدام الـقـانـون واخـريات مـن االمور الـتي

تعطيها ضبابيه في كل شي .
يـقـول ابن خـلدون وهـو عـالم اجـتمـاع وله كـتب عـده في هـذا البـاب يـقـول في تلك
قدمه ابن خـلدون ان من عالمات انـهيار الـدول هي متى ما قـدمه التي عرفـت  ا
نـجمـون فـيهـا وقراء الـكف وكـلمـا ازداد النـفاق فـي اجملتـمع  وكلـما ازداد كـثـر ا
داحون بـغير وجه حق وكلما كثـر علماء من دون علم ومتئ ما غـنون النشاز وا ا
نـصب من لـيس له اهل  ومتـى ما بـرر اللص جـواز سرقـته ومـتى ما انـكر تبـؤا ا
الـوفـاء من صــاحـبه وايــضـا اكـد ان مـن عالمـات انـهــيـار الــدول غـيـاب الــقـانـون
وانـتــشـار الـرعب وان يـلــوذ الـنـاس كل انــسـان الئ مـا له من طــائـفه وان اليـأمن
ن تتوهم ـكن  االنسـان حتى من صـديق له الن معاني الـصداقه احلـقه تضيع و
انه صــديق من ان يـرمي بك في كل تــهـلـكه ومن تـلك الــعالمـات ايـضـا  ان غـربـة
ـصـلـحـ ويزداد االنـسـان تـزداد ويـضـيع كل امل ويـضـيع صـوت احلكـمـاء او ا
ـؤامـرات والدسـائس ب ـال وتزداد ا ـال فقـد يقـتل االخ اخـيه من اجل ا عبـاد ا

الناس فيقول 
 فاعـلم ان تـلك من معـاني انـهيـار تلك الـدوله واحـدى عالمات زوالـها من االرض
فال حـياة من دون قـيم وال بقـاء من دون صدق.وكل مـا ذكرت قد
ـعـايـيـر ضـرب بـهــذا الـبـلـد وبـات فــيه فـقـد ضـاعت هــذه ا
واخـتل توازن الـصـدق والـنزاهـه وبات من يـجـوز الـسرقه
حتت اي يــافـطــة اخـر فال قــانـون نـراه عــلـيــهم بل بـات
يطـبق وبشدة اكـثر علئ الفـقير ان مـد يده من اجل ابعاد

شبح اجلوع ال اكثر..



ة من يعـاني ما اصطلح عـليه بيدوفـيليا..وال عالقـة لها باحلروب يرتكب هـذه اجلر
أو اجملـتــمع أو الــضــغــوط الــنـفــســيــة كــمـا حتــدث ذلك اســتــاذ عــلم الــنــفس الـذي

استضافته الشرقية .
ــعـنــيـة. الــداخـلــيـة والــقـضــاء إحـالــته إلى جلــنـة من أطــبـاء نـرجــو من اجلــهـات ا
واسـتـساريـ نـفسـي لـتـشخـيص حـالته عـضـويا وجـيـنيـا وعقـلـيا ونـفـسيـا..ونحن

ا يخدم العلم واجملتمع.. حاضرون لتقد هذه اخلدمة..
مع التقدير
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غـامرين..وحـيا الله اللهم ابـعد جـيشـنا عن الـطائـفيـ وا

سميات. كل منتسب يضع الوطن فوق كل ا
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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ديـر العـام للـتربـية في مـحافـظة شـارك ا
الـــنــجـف األشــرف مـــردان الــبـــديــري في
عـلمـ الوجـبة تـوزيع سنـدات أراضي ا
ـعلـم االولى  والـتي أطلـقـتهـا نـقابـة ا
ـــوافــقــات الالزمــة بــعــد إســـتــحــصــال ا
بـأطفاء الـقسط الـثاني  وتسـجيل قـطعة
األرض اخملصصة للنقابة بأسمها  ومن
ثم إعــطــاء ســنــدات لــلــمــسـتــفــيــدين من
درس . احلـفل الذي نظمتة ـعلم وا ا
مــديــريــة تــربـيــة احملــافــظــة يـوم أمس 
ــعـلــمـ حــيـدر طـارق وحــضـرة نــقـيب ا

ـديـر الـعـام لـلـشـؤون شـمـخي ومـعـاون ا
ـديـرية الـفنـيـة وعدداً من مـدراء أقـسام ا

علم . واعضاء نقابة ا
ـعــلـمـ  وثـمن الـبــديـري ( دور نـقــابـة ا
ونـقيـبـهـا واعـضاؤهـا في أطـفـاء الـقسط
الــثــاني  وإعـطــاء الــسـنــدات لــشـريــحـة
الــتــربــويــ  كــجــزء من إســتــحـقــاقــهم
بـاحلصـول علـى قطـعة أرض  والـوقوف

علم ودعمه في اجملاالت كافة) . مع ا
ديريـة  التـربية مشـيدًا ( بـالدور الكـبيـر 
وإدارتـها في قـيـادة الـعمـلـيـة التـربـوية 
وتــقــد األفــضل لــلــمــجــتــمع الــنــجــفي
والـعمل بروح الفريق الـواحد مع النقابة

ــشـاكل والـعـوقـات الـتي  في مـواجـهـة ا
تواجه العمل التربوي) .

من جـهـة أخـرى اتــخـذت وزارة الـتـربـيـة
ناهج إلبعاد قراراً جديداً يخص طباعة ا
تــدخل جــهــات من خــارج الــوزارة بــهــذا

لف. ا
وقـال وكــيل الــوزارة حـســ صــبـري في
مـؤتـمر مـشـتـرك مع رئـيس االدعـاء الـعام
والنـزاهـة في الـهيـئـة الـسيـاسـيـة للـتـيار
الـصدري جواد الشهيلي إن (الوزارة كان
ـناهج من لـديهـا مقـترحـا بشـأن طبـاعة ا
خالل اســــتـــبـــدال الــــشـــريك مـن شـــركـــة
قترح الـنهرين للـطباعـة حيث  تبـني ا

من قبل الوزير).
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وأضـاف أنه (خالل اجـتـماع
ـــــــــــاضـي   الـــــــــــوزارة ا
الــــتـــصــــويت عــــلى اشـــراك
صـندوق التربية مع الشريك
اخلـــــارجـي وهـــــو شـــــركـــــة
الـنهرين) الفـتا الى ان (هذا
ـــقـــتـــرح ســيـــمـــنع تـــدخل ا
جــهــات خــارجــيــة في عــمل
الـوزارة) وتـابع ان (طـبـاعة
ـوازنة الـكتـب تعـتـمد عـلى ا
االحتـادية وأن الشراكة ب
صـنــدوق الـوزارة والـشـركـة
سـتـسهم فـي طبـاعـة الـكتب
بـــالــــوقت احملــــدد وتـــوضع
بــــــــاخملــــــــازن اخلــــــــاصـــــــة
وتـوزيعـهـا ب ـديريـات  بـا

الطلبة دون تأخير).
من جـانـبـه  قـال الـشـهـيـلي

ان (هــنــاك مــشــاكل في عــقــود الــوزارة 
ـلفات من خالل الـقضاء) وتـابعنـا هذه ا
مـبـينـا ان (هـنـاك مـحـاولـة اسـتيـالء على
ـشكـلـة الكـبـيرة في مـقدرات الـتـربيـة وا
الــعــقـــود وبــعــد حتــريك الــدعــاوى عــلى
الـوزارة مـنـذ عـام  2014إلى هـذا الـيـوم
وصـلت نتائج التقارير األولية من ديوان
ـالــيـة وهـيــئـة الــنـزاهـة  و الــرقـابــة ا
تـدقيق  18عـقدا من الـعـقود الـتي ابرمت
ـتعاقـد  اضافـة الى تدقيق مع الـشريك ا
ــتـبـقي من الــعـقـود ثالثـة عـقــود فـقط وا

طوق التحقيق).
 مـشـيـرا الى انه (عـلى ضـوء ذلك صدرت
مـذكرات اسـتـقدام من قـبل الـقضـاء بحق
( وزيـرة التـربيـة السـابقـة ومدراء عـام
الـية مـبيـنا ان (تـقـارير ديـوان الرقـابـة ا
ثـبت مخـالفـات كثـيرة من اهـمهـا في عام
130  تـخـصـيص مـبـلغ مـقـداره 2014
ــالــيــة العـادة مــلــيــار ديــنــار من وزارة ا
تـأهيـل وترمـيم مـطـبعـة الـنـهرين اال انه
بـعد مدة اجتهت الـوزارة إلى التعاقد مع
بـرغم األموال التي صرفت شـريك محلي 
ـالـية وبـعـدها قـام الـشـريك احمللي من ا
بـبــيع كل مـقــدرات الـشــراكـة مع الـوزارة
بـاربعة أضعاف واالسـتحواذ على جميع

مطابع الوزارة).
وتـــابـع انه (مـن خالل مـــتــــابـــعــــة مـــلف
فـــإن هــنــاك مـــذكــرات أخــرى الــتـــربــيــة 
سـتـصــدر من الـقـضــاء بـحق وزيـر الحق
ومـدراء الـعــامـ في الــوزارة) مـضــيـفـا
ــلـــفــات من ديــوان (وبـــعــد تــدقـــيق كل ا
ـالـيـة  اتـضح أن  130مـلـيـار الـرقـابــة ا
دينار لم تسدد الى اآلن من قبل التربية)
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يـنــتـشـر مـتـحـور فـايـروس كـورونـا اجلـديـد
أومـيكـرون بسـرعة كـبيـرة في كثـير من دول
العالم. فما هي األعراض التي قد تشير إلى
اإلصـابـة به? يـقـول االطـبـاء إنه مـا زال على
الـناس االنتباه إلى األعراض التي أصبحت

مألوفة لإلصابة بكورونا ومنها:
سـعـال مـستـجـد ومـسـتـمر.حـمى.تـغـيّـر في حـاسّة

الشم أو حاسّة التذوّق.
ولـكن ثمة اطـباء يقـولون إن شعـور البعض
عــنــد إصــابــتــهم بــكــوفــيــد ال يــخــتــلف عن
الـشعـور باإلصـابة بـزكام شـديد إذ يـعانون
مـن الصـداع والـرشح ومن ألم في البـلـعوم.
ــرض ويـــطــلب تـــطــبــيـق (زوي) اخلــاص 
كــورونــا من مــئـات األلــوف من األشــخـاص
تـــدوين األعـــراض الــتي يـــعــانـــون مــنـــهــا
ومـؤخـرا يـقـوم بـاحـثـون بـدراسـة األعراض
ـتحـور دلتـا ومتـحور ـرتبـطـة باإلصـابة  ا
أومــيــكـرون اجلــديـد ســريع االنــتـشــار.وقـد
تـوصلـوا إلى أن األعراض اخلـمسـة التـالية

هي األبرز حتى اآلن:
سـيالن األنف. صـداع.إرهـاق (خـفـيـف أو شـديد)

عطس.ألم احلنجرة.
وبــــكل األحــــوال إذا شـــكــــكت بــــإصــــابـــتك
هم جدا أن تخضع لالختبار بـكورونا من ا
لـلــتـأكـد من األمـر فـحـتى الـذين اليـشـعـرون
بـــأعــراض شــديـــدة قــد يــعـــرّضــون صــحــة

 : اآلخرين إلى اخلطر.وقد سألنا خبيراً
{ هل تــؤشــر احلــمى عـــلى اإلصــابــة بــكــوفــيــد?

وأجاب
- احلـمى تعني ارتفاع درجة حرارة اجلسم
إلى 37,8 درجــة مـئــويـة أو أكــثـر. وتــظـهـر
احلـمى عندما يكون اجلسم بصدد التصدي
ألي الــتــهـــاب مــهــمــا كــان مــصــدره ولــيس
لــفــايــروس كــورونــا حتــديــدا.ومـن األجـدى
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ــيــزان الــطـبـي لـقــيــاس درجـة اســتــخـدام ا
ـكن احلــرارة. ولـكن إذا تــعـذر عـلــيك ذلك 
س أخـذ فكرة عن درجـة احلرارة عن طريق 
مــنـطــقـتي الــصـدر أو الــظـهـر.ومـن اجلـديـر
بـالذكر أن احلمى ليـست عموما من أعراض
اإلصـابـة بـالـزكام.فـإذا وجـدت بـأنك مـصاب
بـاحلـمى سـارع إلى إجـراء اخـتبـار لـلـتـأكد
مـن اصابـتك بـفايـروس كـورونـا أو سالمتك

منه.
{ ماذا عن السعال?

- إذا كـنتَ مصابا بالزكـام أو اإلنفلونزا قد
تـكون تـعاني أيـضا من الـسعـال عالوة على
أعـراض أخـرى.بـالـنـسـبـة لإلنـفـلـونزا فـهي
عـادة ما تصيب اإلنسان فـجأة وقد يشتكي
ــــصـــابـــون بــــهـــا من آالم فـي الـــعـــضالت ا
وقـشـعريـرة وصداع وإرهـاق وألم احلنـجرة
وســـيالن أو انـــســداد األنـف. وهي تـــســبب
شـعـورا أسـوأ بشـكل عـام من الشـعـور الذي
يــرافـقــنـا عــنــد اإلصـابــة بـزكــام شـديــد.أمـا
الـزكـام فهـو يتـطـور بشـكل أكـثر تـدرجا وال
تـتسم أعراض االصابة به بهذه الشدة وإن
صاب يشعر بأنه ليس على ما كـان يجعل ا
ــصـابــون بـالــزكـام من يــرام. وقـد يــشــكـو ا
الـسـعال والـعطـاس وألم احلـنجـرة وسيالن
ــصـابـون األنـف. ومن الـنــادر أن يـشــتـكي ا
بــالـــزكــام من احلــمـى والــقــشــعــريــرة وآالم
الـعـضالت والصـداع.أمـا بالـنـسبـة لـلسـعال
ـرتـبط بـاإلصابـة بـفـايروس كـورونـا فـهو ا
عـاناة سـعـال يسـتمـر ألكـثر من سـاعـة أو ا
مـن ثالث نوبـات أو أكـثـر من الـسـعال خالل
ســــاعــــة.واذا كـــنـتَ تـــشــــكــــو أصال من 24
الــسـعــال لـســبب طـبي آخــر مـثـل االصـابـة
ــزمن مـثال قـد ــرض االنـسـداد الــرئـوي ا
يــــزداد ســــعــــالك ســــوءا عــــنــــد إصــــابــــتك
بـكوفـيد.لذا عـليك اخلـضوع الختـبار كـوفيد

إذا بدأت بالسعال بشكل مستمر.
{ مــاذا يــعـنـي فــقــدان أو تـغــيّــر حــاسّــتي الــشم

والتذوّق?
- يـعّد هذا من األعراض الرئـيسية لإلصابة
بـفــايـروس كـورونـا وعـلى من تـظـهـر عـلـيه
هـذه األعـراض السـعي فورا الجـراء اختـبار
اإلصـابة بالفايروس.قـد ال يكون من يعانون
من هـذه التغييرات مصابون بأكثر من زكام
بـسيط ولكن عليهم التأكد من سالمتهم من
الـعـدوى بـفـايـروس كـورونا من أجـل جتنب

نقله إلى اآلخرين.
{ هل يــعــني الــعــطــاس أنـي مــصــاب بــفــايـروس

كورونا?
- لـيس الـعطـاس من األعراض الـكالسـيكـية
لإلصــابــة بـفــايـروس كــورونـا ومــا لم تـكن

تـشـتكي أيـضا من أعـراض أخرى
كـــاحلــمـى والــســـعــال أو فـــقــدان
حــاسـتي الـشم والـتـذوق فال داع
لــلــخــضــوع لالخــتــبــار - حــسب
تـــوصــــيـــات هـــيــــئـــة اخلـــدمـــات
الـصـحيـة في بـريـطانـيـا.ولكن مع
ـكن لألمـراض أن تــنـتـشـر ذلـك 
بــواســـطــة رذاذ الــعــطــاس ولــذا
ـنـاديل عـند يـنـصح بـاسـتـخـدام ا
الـعـطس والـتـخلص مـنـهـا بـشكل
آمـن فــــــــــــــورا ومـن ثـم غـــــــــــــسـل
األيـــدي.ومن أجل مـــنع انـــتــشــار
فـــايــــروس كـــورونـــا وغـــيـــره من

ا يلي: األمراض ينصح 
غـسل األيدي باستـمرار.استخدام
غـطـاء الـوجه عـنـدمـا ال يـكـون من
ـــــمــــــكن االلــــــتـــــزام بـــــشـــــروط ا
الــتـبـاعــد.مـحــاولـة االبـتــعـاد قـدر
اإلمــكـان عن أولـئك الـذين لـيـسـوا

باشرة d»÷∫ احلمى والم احلنجرة والرشح اهم اعراض أوميكرونمن أفراد أسرتك ا «

الـتـناقـضات والـثوابت انـها رسـالة
مختزلة في مخطط.

لـقـد بـرع الفـنـان خـضيـر احلـمـيري
ولــسـنـوات عـديـدة في إيـصـال هـذا
ـفهوم من خالل نـشره ألعماله في ا
مـجالت مهـمة تـصدر داخـل العراق
ومــنــهــا األشــهــر "مــجــلـة الـف بـاء"
وصــحف ومــجالت أخــرى مـحــلــيـة
وعــربـيــة مــنـهــا صـحــيــفـة "الــعـرب
الــــيــــوم" الــــتي أنــــظم إلــــيــــهــــا في
مــنـتـصـف الـتـســعـيـنــات من الـقـرن
ـنـصـرم والقت أعـمـاله الـفـنـية من ا
الـكـاريكـاتـيـر إستـحـسان اجلـمـهور
والـــنــقــاد حـــيث تــنـــاول مــواضــيع
مــتـنـوعـة بــثت بـسـخــريـته الالذعـة
ـؤدبة مـا يدور في الـشارع وحيث ا

تربى على أعماله أجيال عديدة.
اتــــخــــذ مـن مــــنــــهج الــــســــخــــريــــة
الــســـاخــطــة عــلى الــواقع أســلــوب
لـلـرفض والـبـوح يرسـمـهـا كـما هي
احلــقـيــقــة ولـكن بــطـريــقـة ســاخـرة
تــرهــقه حــ يـرســمــهـا ولــكن األلم
يـــخـف حـــ الـــبـــوح في مـــعـــرضه

الشخصي هذا.
أمـا رؤية احلميري في جتربته مع:
"(الـــــكـــــرسي) مـن أشـــــهـــــر األثــــاث
وأكــثـــرهــا ألــفــة وإســـتــخــدامــاً في
ـقـهى حــيـاتـنــا فـهـو مـوجــود في ا
ــــطــــبخ ــــطــــعم وا والــــرصــــيف وا
ـــدرســــة والـــدائـــرة والــــصـــالــــة وا
والــــــعـــــيـــــادة والــــــوزارة وقـــــاعـــــة
ـغـادرة وقـاعـة اإلسـتـقـبـال وقـاعـة ا
ـان وقـاعـة اإلمـتـحـان وقـاعة الـبـر
ا اإلنـتـظار غـيـر أنه أختـصـر (ور
شُـــوهَ) رمـــزيـــاً عــلـى نــطـــاق واسع

بداللة السلطة والهيمنة والنفوذ!
وقــــد كـــان الــــكـــرسي حــــاضـــراً في
مـخـيال الـفـنـان التـشـكيـلي ألسـباب
جــمـالـيـة وفــلـسـفـيــة عـديـدة ويُـعـد
كـــرسـي (فـــان كـــوخ) األشـــهـــر بــ
ـــرســومـــة كــمـــا يُــعــد الـــكــراسي ا
ـكـسـورة أمام الـكـرسي ذو الـرجل ا
ـــتــحــدة فـي جــنــيف مـــبــنى األ ا
(لـــدانــيــال بـــيــرست) األشـــهــر بــ
نحـوتة ودخل الكرسي الـكراسي ا
في أعـــمــال الــعــديــد من الــفــنــانــ
اآلخــريـن كــبــطل رئــيــسي لــلــعــمل
الــفـني أو بـصــفـة كـومــبـارس كـمـا
كــان حــاضــراً في األعــمــال األدبــيـة
أيــــــــضــــــــاً (قـــــــصـص وأشــــــــعـــــــار
ومــسـرحـيـات) بـداللــته الـرمـزيـة أو
دوحاً اإلجـتماعية أو السياسية 

ـرات وقد مـرة ومـهـجواً عـشـرات ا
تـطور الكرسي تاريـخياً من حجارة
كـبيرة طـاب ألحد أجدادنـا األقدم
اجلـلـوس علـيـها بـعـد أن شعـر بألم
فـي ركــبـــتــيـه إلى (مــســـطـــبــة) من
الـط أو احلـجر صـنعـها وطـورها
الحـقاً إلى (دكة) ثم (تـخت) فكرسي
بــأربع قـوائم بال ذراعــ وال سـنـد
وبـعـد فـتـرة نـبـتت لـه ذرعـان وإتـكأ
عـلى مـسنـد عـريض ثم آلت األمور
أخـــيــراً إلى كـــرسي يــهـــتــز ويــدور
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احلــمـيــري من مـوالــيـد/ مــحـافــظـة
بــــابل 1955 بــــكــــالــــوريـــوس إدارة
وإقـتـصـاد/ جـامـعـة بـغداد 1981 –
مـاجسـتير عـلوم إقتـصادية/ مـعهد
الــبـحــوث والــدراسـات الــعـربــيـة –
بــــــغـــــداد 1989 أقــــــام مــــــعــــــرضه
الشخصي األول (وهو طالب) على
ـتــاز قـصـيـرة في قــاعـة الـشـهــيـد 
كــلـيـة اإلدارة واإلقـتــصـاد/ جـامـعـة
بـــغــداد عــام 1978 الـــذي أفــتـــتــحه
األســتـاذ حــسن الـعـلــوي قـائالً في
رسـومه: "ان معرض الفـنان خضير
يــــنم عن قــــابــــلـــيــــة جـــيــــدة في فن
يز وأن الـكاريـكاتيـر وله أسلـوب 
كـان يـحمل بـعض تـأثيـرات رسامي
الــكـــاريــكــاتـــيــر عــنــدنـــا مــثل رائــد
وبـسـام". عـمل رسامـاً لـلـكاريـكـاتـير
فـي مـجلـة ألـف باء (2003-1979 ).
نـشـر رسـومـاته في أغـلب الـصحف
واجملـالت العراقية فضالً عن نشره
فـي صـحف ومـجالت عـربـيـة خـارج
الـــــعـــــراق. صـــــدرت لـه عــــام 1988
مـجمـوعته األولـى (كاري ... كـاتير)
مـن ضـمن سـلـسـلـة كـتـاب ألف بـاء
ضــــمـت مــــجــــمــــوعــــة مـن رســــومه
ـنـشـورة في اجملـلـة. رسـم الـعـديد ا
من الـــزوايــا الــكـــاريــكــاتـــيــريــة في
الـــصـــحف واجملـالت مـــنـــهـــا: (لــو
روتــ الـتــعـقـيــد شـعـيـط ومـعـيط
مسامير شاهدت قرصة السنارة
بــيـهه ان كــاري كـاتــيـر قـريــبـاً من
السياسة هالوين..). حصل جائزة
ـبـيـاد الـيـابـان الـسابع مـعـرض أو
الـذي أقامته جريدة يـوميوري أكبر
الـــصــحف الـــيــابـــانــيـــة. شــارك في
ــعــارض احملــلــيــة الــتي الــعـــديــد ا
أقـــامـــتــهـــا نـــقـــابـــة الــصـــحـــفـــيــ
الـعراقـي ووزارة الثـقافة واالعالم
ــلــصق لـــفن الــكــاريـــكــاتــيــر وفـن ا
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ــالــكي في عـن مـنــشــورات أحــمــد ا
بــــــغــــــداد صــــــدرت اجملــــــمــــــوعـــــة
الــكـاريــكـاتــيـريــة الـثــانـيــة لـلــفـنـان
خــضــيــر احلــمــيــري حتت عــنـوان
(رسـوم مُـندسّـة) الـتي أحتـوت على
أكـثـر من (270) صــورة تـعـبـيـريـة..
مـن بعـض مـا نـشـره في الـصـحـافة
الــورقــيـة داخل الــعــراق وخـارجه..
واحلـمـيري كـمـا هو مـعـروف أحد
أعـمدة فن الـكاريـكاتـير فـي العراق
الـذي بدأ مشواره الفـني منذ نهاية
الـعقد السـبعيني وحـتى كتابة هذه

األسطر.. 
فــنـان الــكـاريــكـاتــيـر الـراحـل مـؤيـد
نــعــمـة أخــتــصـر مــســيـرة خــضــيـر
احلـميـري قائالً: "رسـام كاريـكاتـير

حقيقي إجتهد وثابر ووصل".
نـــعم..  احلـــمـــيـــري فـــنـــان عـــمـــيق
ـــغــزى فـــهــو إنـــســان فـــنــان أوالً ا
وأخـيـراً لـكـنه مـبـدع يـتـمـتع بـذكاء
ـوضـوعات مـتـمـيـز وهـو يتـنـاول ا
احلـياتية اليومية ليحولها بالتالي
إلى صـيغة لـذيذة ونحن نـشاهدها
وقــد تـعــيش فـكــرتـهــا مـعــنـا طـوال
الــعـمـر.. جــرب عـدة أسـالـيـب فـنـيـة
وكــلــهـــا كــانت جــمــيــلــة ومــؤثــرة..
لـــيــســتـــقــر عــلـى أســلــوب مـــتــفــرد

ومتواصل.
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الــكــاتب الــســاخــر حــسن الــعــاني
يـؤشــر في مـقـدمـة هـذه اجملـمـوعـة
: "... عــــــلى أيــــــة حــــــال إذا قــــــائـالً
جتـاوزنا هـذه األنواع اإلفـتراضـية
فال يــجـوز أن نـعـبـر مــسـألـة بـالـغـة
األهـــمـــيـــة في إعـــتــقـــادي وهي إن
احلـــمــيـــري فــنـــان شــديـــد الــذكــاء
وعـلينا عدم مغادرة لوحته بسرعة
فــثـــمــة مــا يــخــتـــبئ في زوايــة مــا
الحـظـة والـتـدقـيق لـكي يـقــتـضي ا

تكتمل الرؤية...".
فـي إحــدى مــقــابالته الــصــحــفــيــة
يـؤكد احلمـيري: ".. ما مـنحني إياه
هذا الفن.. فهو اإلنشغال الدائم في
تـأمل األشـيـاء من حـولـي مجـتـمع
سـيـاسـة حـركـة الـنـاس.. ومـنـحني
مـحبة أعتـز بها من الناس...". وفي
لــقــاء أخــر يــســتــشف احلــمــيــري:
"أمـــيل دائــمــاً إلى تـــكــثــيف الــرسم
الـــكــاريـــكــاتـــوري ســواء مـن حــيث
ـرافقة اخلـطوط أو عـدد الكلـمات ا
غير اني لست متحمساً لتجربة كل

رســــــومي مـن الـــــتــــــعـــــلــــــيـــــقـــــات
فــالـكـاريــكـاتــيـر "الـصــحـفي" في كل
الــعـالم غـالـبـاً مـا تــرافـقه الـكـلـمـات
وذلـك ألنه يــتـنــاول حــدثــاً مــا وقـد
ـــعــــاجلـــة نــــاقـــصـــة دون تــــكـــون ا
إسـتـخدام الـتـعلـيق غـير أن هـنالك
نـوعـاً من الـكـاريـكـاتـيـر تـخـتص به
اجملـالت الــثـــقــافـــيـــة وصــالـــونــات
تخصصـة كونها تمثل ـعارض ا ا
حــالــة إلـتــقـاء لــرســامـ من لــغـات

متعددة...".
في 30/أب/2019 نـظـمـت مـؤسـسة
رؤيــا لـلــفـنــون عـلى أروقــة (دكـانـة
ـتـنـبي مـعـرضـاً رؤيــا) في شـارع ا
شـخصياً لـلفنان خضـير احلميري
بـعـنـوان (كـراسي) والذي ضم (36)
صـورة كاريـكاتـيريـة استـلهم فـيها
ـعـناه مـوضـوع رمزيـة (الـكرسي) 
عنـوي وما يـختزله من الـفكـري وا
أبـعـاد سيـاسـية وإجـتـماعـيـة.. وقد
ؤسسة كلـمتها في معرض قـدمت ا
احلــمــيــري: "تــقـدم مــؤســســة رؤيـا
ـــعــرض ـــعـــاصـــرة ا لـــلـــثـــقـــافــة ا
الــشــخــصي لــفــنـان الــكــاريــكــاتــيـر
خـضـيـر احلـميـري ويـحـمل عـنوان
ــعــرض  36عــمل "كـــراسي" يــضم ا
كــاريـكـاتــيـري حتـمل ثــيـمـة واحـدة
حــــيث أمــــعـن الـــفــــنــــان خــــضــــيـــر
احلــمـيـري عـلى فـكــرة مـخـتـزلـة في
الــكــرسـي تــبــوح لــتــفــضح ســلــوك
ارسات تكاد غاية بـشري أناني و
فـي الال إنـــســــانــــيـــة مــــتـــوشــــحـــة
بــالـقـسـوة الــبـاردة يـفــسـر لـنـا عن
طــريق الــعــبث بــاألشـكــال لــيــعـطي
جـوهرة الفكرة الـكامنة حتت هيكل
ـعــنى احلـقـيــقي الـكـامن الــعـمل وا
خـلف شـكـل الـكـرسي والـذي أبـتـعد
عـن غرضه الوظيـفي وهو اجللوس
مـن أجل الراحـة وعقـد اجملالس في
ـــقـــهى أو الـــعـــمل الـــبـــيـت أو في ا
ولــيـــعــكس بــصــورة تـــخــطــيــطــيــة
المح بـسيطـة وبشخـوص مدغمة ا
حــتى ال يــقـع في إحــراج الــتــجـاوز

على شخوص بعينها.
انـه يـتـنــاول حـالــة عـامــة ال يـخص
بـهـا أحد بل يـرسل إيحـاءات نقـدية
قـــمـــة بـــالــــرقي إلى أفـــراد تـــســـيـــر
بـالشعوب إلى الال معلوم من خالل
ـقـدرات والـثـروات وعـلى الـلـعب بـا
ـــثل الــــقـــائل "أيــــاك أعـــني غــــرار ا
ـرأة فــســمـعي يــا جــارة" أعـمــاله ا
ـــتـــزاحم من الـــتـي تـــعـــكس هــــذا ا

الــسـيــاسي.. فــضالً عن مـشــاركـاته
ـــكــســيك ــيــة: (بـــلــغــاريــا ا الــعـــا

غرب). بلجيكا اليابان مصر ا
فـي الــســـادســة عـــشــرة من عـــمــره
شـاهد أول رسومات جـريدة الثورة
وقـتـذاك تـأثـر بـهـا كـثـيـراً.. لـيـندس
هـــو في الـــكــاريـــكـــاتــيـــر وأبـــعــاده

اإلنسانية.
ا كـتبه الـفنان وأخـيراً نـستـأنس 
الـراحل منـصور البـكري مع رسمه
صـورة لـلحـميـري وقـد علق عـليـها:
"خـضـيـر فنـان كـاريـكـاتيـر مـحـترف
وغــزيــر اإلنــتــاج وأفـكــاره مــذهــلـة
وهـو بـطل مـن أبـطـال الـكـاريـكـاتـير
الـعراقي يطل عـلينا يـوميا برسوم
جـــديـــدة نــاقـــدة والذعـــة لم يـــتــرك
مـوضـوع سـياسي أو إجـتـماعي إال
وانـــتـــقـــده بـــأســلـــوبه اخلـــاص به

والــذي ال يــشــبه أي اســلــوب آخـر
مـــواضـــيـــعه ســـاخـــرة مـــضـــحـــكــة
ومـــبــكـــيـــة بــنـــفس الـــوقت فـــجــعل
الــشــعـب الــعــراقي يــعض اصــبــعه
الـذي تورط وانتـخب األحزاب التي
ســرقــته وخــانت األمــانــة خــضــيـر
إنــسـان مـحب ألصــدقـائه ومـخـلص
لـعمله وكر جداً ففي زيارتي إلى
بـغـداد وبـعـد إجـتـمـاع عـمـلـناه لـكل
رسـامي الكاريكاتـير العراقي دعانا
جميعاً إلى سمك مسكوف على أبو
نـؤاس وهذه هديتي لـه تعبيراً عن
مــحــبــتي وإحــتـرامـي له والنــتـاجه
الــغـــزيــر عــسى وأن أوفي جــزء من
وفــائه ومــحــبــته لــلــنــاس.. أتـمــنى
لـصديـقي العـزيز خضـير احلـميري
ستمر الـصحة والعافيـة واإلبداع ا

وطووووووووول العمر".

من رسوم خضير احلميري
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ومـضى الى الـقـول ان (هنـاك مـلف فـساد
ـدرسية كـبير جـدا هو  طـباعـة الدفـاتر ا
واالمـتـحـانـيـة وهـذه يـعـد عـقـدا مـغـايـرا
ــنــهــاج الـــدراسي وأن كل مــلف لــعـــقــد ا
يـطـبع بـأربـعـة أضـعـاف من قـبل مـطـبـعة

احتكارية واحدة).
 الفـتا الى (وجود تـعاون من قبل الوزارة
ووجـــدنــا مـــخــالـــفــات ــدة  خالل هـــذه ا
كـثيرة) واوضح الـشهـيلي ان (هذه اولى
ــلـفـات الــتي فـتـحـت من قـبـلــنـا وهـنـاك ا
قـبلة مـلفات اخـرى ستفـتح خالل االيام ا
والــنــتـائـج سـتــعــلن امـام الــراي الــعـام)
ــلـف اذا انــتــهى مـــشــيــرا الـى ان (هــذا ا
سـيطيح بـرؤس كبـيرة ومتـنفذين ووزراء

.( ومدراء عام
 واضـاف ان (هناك كما كـبيرا يصرف من
وبـعد ذلك ـنهـاج الدراسي  ـبالغ عـلى ا ا
ناهج الدراسية بسـتة أشهر يتم تغيـير ا
بـحجـة تـغيـيـر حـرف او كلـمـة واحدة في
ــنـهــاج بــالــعـام ســبــيل اعــادة طـبــاعــة ا
ـــبـــالغ مــخـــيـــفــة) الـــدراسي اجلــديـــد 
واسـتـطـرد بـالـقـول ان (قـرارات سـتـصدر
من قـبل القضاء في جـميع الدعاوى التي
اقـيـمت بـشــكل شـخـصي من قـبل االدعـاء

العام والنزاهة في التيار الصدري). 
واجـرى أمـ عـام تـيـار الـفـراتـ مـحـمـد
شـياع الـسـوداني جولـة مـؤخراً بـ عدد

نطقة السابعة ببغداد  من مدارس ا
ــيــزة الى وابــتــدأ الــســوداني جــولــته 
ثـانويـة االعتـزاز لـلمـتـميـزات الـكائـنة في
مـنـطــقـة الـبــنـوك حـيث وضـع اكـلـيال من
الـزهور عـلى نـصب لـلـشهـداء مـقام داخل
ــدرســة وقــرأ ســورة الــفــاحتــة ومن ثم ا

الـــــقى كـــــلـــــمــــة خـالل إقـــــامــــة مـــــراسم
ــدرسـة االصــطــفــاف حـيــا فــيـهــا ادارة ا
وانـدفاع الـطالـبـات لتـلقي الـعـلم ليـكونن
ـخـتـلف ـيــزة في اجملـتـمـع و عالمـات 
االخـتـصـاصـات وهـو مـايــحـتـاجه الـبـلـد
حـاليا ومستقبال كون الشابات والشباب
ــثـلـون ــعـرفـة  ــتـسـلــحـ بـالــعـلم وا ا
االعـمــدة احلـقـيـقـيـة لـلــتـنـمـيـة والـتـطـور

وبناء مستقبل البلد.
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ـدرسـة وجتـول الــسـوداني بــ شـعـب ا
واطـلع عـلى آلــيـة الـتـدريـس وكـذلك عـقـد
ـدرســة لالسـتـمـاع اجـتـمــاعـا مع ادارة ا
الى احـتيـاجـاتـها مـتـعـهدا لـهم بـالـسعي
اجلــاد لـتــلــبــيــتــهـا. وقــال بــيــان تــلـقــته
(الــــزمـــان) امس ان (الـــســـوداني أجـــرى
أيــضــاً زيــارة الى مــدرســتي مــتــوســطـة
احلـكـمـة وابــتـدائـيـة حــمـاة وجتـول بـ
شـعـبـهـمـا واستـمـع الى اهم احـتـيـاجات
ادارتـهما من اجل تلبيتها خدمة لالرتقاء
بـالعملية التـربوية) وقد اشاد السوداني
دارس كونها بـاجلهود الذاتيـة إلدارات ا
تـعمل عـلى اظـهار مـدارسهـا بـابهى حـلة
ويــعــمــلــون جــاهـديـن لــتـعــويض نــقص
الكــات بــالــقــيــام بــالــعــمل الــتــطــوعي ا
بــــتـــــنــــظــــيـف وتــــرتــــيـب وســــد نــــقص
ـستـلـزمـات الضـروريـة وتـذليل الـكـثـير ا
من الـعقبات امام الطـلبة وانتظام الدوام
ويجري هذا احياننا بالتعاون مع اولياء

امور الطلبة .
ـــــدارس الــــتـي زارهــــا واثـــــنت ادارات ا
الـسودانـي على مـبـادرة النـائب شـاكرين

طالبهم. اهتمامه ومتابعته 

ـصـابـون بـفـايـروس كـورونا من - يـعـاني ا
طــيف واسع من األعــراض الـتي تــمـتـد من
األعـراض اخلـفـيـفة إلى تـلك الـشـديـدة جدا.
ـصــابـ من أي وقــد ال يـعــاني بــعض من ا
ــرة ولــكـنــهم مع ذلك يــنـقــلـون أعــراض بـا
ـــرض إلى اآلخــرين.وقـــد تــبــدأ األعــراض ا
بــالـــظــهــور بـــعــد مــضـي فــتــرة قـــد تــمــتــد
ألسـبــوعـ من وقت اإلصـابـة بـالـفـايـروس
ولــكــنـهــا تـظــهــر عـادة في الــيــوم اخلـامس
لـذلك.وقد يكون الـشعور بضـيق التنفس من
أعـراض اإلصابة الشديـدة بالفايروس ولذا

راجعة الطبيب في هذه احلالة. ينصح 
ـا وبــكل األحـوال إذا أحــسـسـت بـالـقــلق 
يـنتابك من أعراض فـثق بحدسك وال تتردد
في طلب االستشارة الطبية في أسرع وقت.
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تراجعت االحـزاب العـربية ذات الـشعـار الوطـني و القومـي وتقدمت عـليـها احزاب
عروف في ساحة العمل الفقهي و شيئا من ة طـائفية بنسخ جديدة من ابناء ا قد
ـوها من تـهمة الـسياسـي وتقدمت مـعهـا تيارات مـنشـقة منـها وهي تـأخذ شـرعية 
ـوجبـها بـعد 2003 ان ال تـنـجح احزاب وخـصومـة تـاريخـية بـعيـدة الوقـوع تـقرر 
عنى اوضح السني يعمل في كون احملافظـات السنية.  ضمون الفقهي  طائفـية ا
الـساحـة بال تـنـظيـر و تـأطيـر وان وجـود مقـر لألخـوان في الـعراق لـيس اال بـفرض
بحـيث ال تمثـيل في النشـاط احلزبي و العضـوية النـيابيـة وفق هوية الـطائفة ايراني
بل لـتـمـثـيل قـبـلي و كــذلك الـتـنـافس تـنـافس ثـقل عــشـائـري طـبـقي ضـمن طـبـيـعـة
ـغلقة لـطيف واحد. ينجح من يـعمل وفق هذه الشروط احملافظـات ذات الكثافة او ا
و بعـكـسه فـشـعـرة الـفرق بـ االتـهـام بـاالرهاب و االدانـة به رقـيـقـة و تـنـقطع خال
اخلطبـة في اجلوامع فال حتاول ان تقدم نفسك ملتح قصير الثوب ومعك مسواك و
اال فأنت في خطـر. على اجلانب االخر فاللـيبرالية الـشيعية ما عـادت لتجد لها اي
ـا هي انها مكان ويـصعب احلـكم على ان قوى تـشرين قوى لـيبـرالية فـالصواب ر
ـالـكي و عـادل لـيـست مـنــتـمـيـة لالحـزاب الـتـي ثـارت ضـد حـكـومـتـهــا ايـام نـوري ا
ـنـشـقـ عن عـباءة ـهـدي لـكـنـها لـم ثقـدم اال صـحـة نـسب انـهـا لـيـست من ا عـبـدا
الـسادة او الـشيـوخ مع مالحـظة ان حـركتـ جديـدت فـازتا في انـتخـابات 2021

لها مع حزب طائفي عراقي غير موال اليران حبل سري.
عنـى اوضح ثان ان امكانـية جناح عملك الـشيعي صعـب ومحدود و خطر ان لم

تفرغ للعلوم الدينية ثوبا قبل عقل. تكن حتمل مظهر ا
بـعـد 19 عـامــا من سـقـوط او غـزو- حــسب اي تـسـمـيـة-
تستـعيد الـعباءة الـشيعـية مسـاحة تاريخ لـيس من اعمدة
ـســبـلـون في صالتــهم ان كـانـوا بـنــائـهـا الــلـيـبـرالــيـون ا
مصـل سامحة بضـغط حقيقة الـقوة التي غيرت صدام
حـس مـكانـا للـعمل لـلمـتكـتفـ بصـلواتهـم ان كانوا من

صل العمل شريطة اال يزاحموها بزي ديني. ا

اربيل

-1-
ال أحـد مـنّـا يـدعي الـعـصـمـة من الـذنـوب فالـعـصـمـة مـحـصـورة بـالـرسل واالنـبـياء
ـعاصي واألوصـياء  وحـدهم  ذلك انـهم لو لـم يكـونوا مـعـصومـ جلازت عـلـيهم ا
بشرين ومنها الـكذب وحينها ينتفي الوثوق بهم ويبطل الغرض من جعلهم الهداة ا

رسل احلكيم  –جلّت آالؤه وعظمت قدرته - . نذرين وهذا ماال يجوز على ا ا
-2-

حو بها تلك الذنوب. ومَنْ تتراكمُ عليه الذنوب البُدَّ أنْ يبحث عن الوسائل التي 
صير الوخيم معلوم غير مجهول . ؤمن العاقل واالّ فان ا هذا هو شأن ا

ومَنْ الذي يقوى على حتمل تلك العاقبة الوخيمة ?
ؤمن االمام علي بن ابي طالب ( عليها السالم ) . يقول امير ا

" ارحموا نفوسكم :
فـانكم قـد جربـتموهـا في مصـائب الدنـيا  فرايـتم جَزَعَ أحَـدِكُم من الشـوكة تُـصيبه

والعَثْرة تُدميه 
َ شيطان " ? فكيف اذا كان ب طابق من نار ضجيعَ حَجَرٍ وره

آل الوخيم البد أنْ نتحاشاه ونتخطاه انّ هذا ا
 ومن هنا تعظم احلاجة الى معرفة طريق النجاة .

-3-
ـفروضـة لوقـتهـا  ذلك أنَّ الصالة ُـنْجِـية هـو اداء الصـلوات ا وأول هـذه الوسـائل ا

هي عمود الدين 
إنْ قُبـلَتْ قُبِلَ ما سـواها وإنْ رُدّتْ رُدّ ما سواها  –كـما جاء في احلـديث الشريف-

.
وانّ أداء الصـلوات حتط اخلـطايـا والذنـوب كـما جـاء به اخلبـر عن الرسـول االعظم

(ص) .
واليك احلكاية :

كان الـرسول (ص) في جمع مـن أصحابه في ظل شـجرة فـأخذ (ص) غصـناً مـنها
فنفضه فتساقط ورقُه فقال :

" أال تسألوني عما صنعت ? "
فقالوا :

أَخبرْنا يا رسول الله :
قال (ص) :

ـسلم اذا قـام الى الـصالة حتاطـتْ عنه خـطايـاه كـما حتـاطت ورق هذه (انّ الـعـبد ا
الشجرة).

طلوب . حتاطت اخلطايا اي سقطت الذنوب  وهذا هو ا
كما ورد عن الرسول (ص) قوله :

ـؤمن ما حافظ علـى الصلوات اخلمـس لوقتهن  فاذا (ال يزال الشـيطان ذَعِراً من ا
ضيعهن جترأ عليه فأدخله في العظائم).

وهكذا يـتجلّى أنَّ الصالة جناح يطير به الى رضوان الله وتُمسح بها الذنوب كما
أنها حِصْن حص يقيك مكائد الشيطان .

-4-
ومن اخلـطيـر أنْ تصـبح الـصالة عنـد جمـهـور غفـير من الـنـاس نسـيّاً مـنـسيـاً حتى
ـسؤولية هنا تقع كأنهم لم يسـمعوا بأهميـتها ولم يدركوا وجوب احملافـظة عليها وا

أوالً على أولياء األمور 
سلم كافة ألنَّ كلَّ واحدٍ منهم راعٍ وهو مسؤول عن رعيته . ثم على ا

علم الذي يغرز حُبَّ الصالة في نفوس طالبه . ما أنبل ا
ويحثهم على االلتزام الكامل بها .

ـؤمـنـ الذين يـتـعـاهـدون أمـر الـصالة ويـحـثون ـتـواصـ بـاحلق من ا وما أطـهـر ا
الناس على أدائها .

وما أروع األطياب الذين ال يكفون عن التذكير بها ح حت أوقاتُها .
وتارك الـصالة فضالً عن كـونه ملـعوناً  فـانه يحـرم نفسه من

سيل من البركات الغامرة .
ومن أعظم اخلـطوب الـتهاون بـالفـرائض واالنصراف عن
ــعــاصي والــذنـوب الــطــاعــات واالقـبــال عــلى اجــتــراح ا
يستـعينون بنعم الله على معصيته  في مفارقة يندى لها

اجلب خجالً وأسفا .
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الـسـايكـوبـاثـيـة.. الـغـطـرسـة واخلـيـانـة وعـدم التـعـاطف مع

الضحية ..!?
السـايكوباثية جتـذرت وأنغرست في نفـسية وضمير  كل
جزرة جـبلة .. مالم تـتغيـر القيادات من ساهم وشـارك 
األمـنـية الـعـيا الـهـرم ..?? مجـزرة جـبلـة سـتتـكـرر وتزداد
مسـتقـبالً في ظل هـذا األنفالت األمـني ..ألـلهم أني بـلغت

فأشهد .. وما على الرسول أال البالغ ..

{ وماذا عن سيالن أو انسداد األنف والصداع?
- إن اإلصــابـة بـهـذه األعــراض ال تـعـني في
الــوقت الـراهن ضـرورة اخلـضـوع الخـتـبـار
كوفيد.ولكن ثمة بحوث تشير إلى أن بعضا
ــصـابـ بـكـوفـيـد تــظـهـر عـلـيـهم هـذه من ا
األعـراض. وتـنص التـعلـيـمات في الـواليات
ـتحـدة على أن من تـظهـر علـيهم األعراض ا
الـتالـية من احملـتمل أن يـكونـوا قد أصـيبوا
بــــكــــوفــــيــــد احلــــمى أو الــــقــــشــــعــــريــــرة.
الــسـعــال.ضــيق أو صـعــوبـة فـي الـتــنـفس.
اإلرهـاق.آالم في الـعـضالت الـصداع تـغـيّر
جـديـد في حاسّـتي الشم أو الـتذوّق ألم في
احلـنـجـرة.سـيالن أو انـسـداد األنف الدوار

أو القيء  اإلسهال.
رض الشديد? { وماذا لو كنتُ أشعر با
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حلــقــوق اإلنــســان أو أي مــحــاولــة
"لـــلـــســـيــــطـــرة" عـــلى مـــؤســـســـات
الــــبالد.وأعـــلن وزيــــر اخلـــارجـــيـــة
الكـازاخستـاني مختـار طليـوبيردي
اجلـمـعة أنه نـاقش الـوضع ومـهـمة
الـــقــوات الـــروســيـــة في الـــبالد مع
وزيـر اخلـارجـيـة األمـيـركي أنـتوني

. بلينك
œËb(«  «dðuð

الى ذلـك حتــــــدث وزيــــــر الــــــدفـــــاع
األمـيـركي لـويـد أوسـ هـاتـفـيـا مع
نــظـيـره الـروسي ســيـرغي شـويـغـو
اخلـمـيس كـمـا أعـلن الـناطـق باسم
الـبـنـتــاغـون جـون كـيــربي فـيـمـا ال

الذين يدعـمون كيـيف خصوصا في
ؤيدين صراعـها مع االنـفصـاليـ ا
لـلروس.وتـعتـبـر روسيـا على نـطاق
واسع الـــداعم الــرئـــيــسـي لــهــؤالء
نخرط في الصراع االنفصالي ا
الــذي يـشـهـده شـرق أوكـرانـيـا مـنـذ
حوالى ثمـاني سنوات والذي أودى
حـتى اآلن بـحـيـاة أكـثر من  13ألف
ـــــقـــــرر أن تـــــبـــــدأ شـــــخـص.ومن ا
مـحادثـات أمـيركـيـة روسيـة االثـن
في جنيف يليها اجتماع ب حلف
شمـال األطلـسي وروسيـا واجتـماع
آخر في منـظمة األمن والـتعاون في

أوروبا.

قداما  هنيئاً بعيدك جيشنا ا
في غرة التاريخ أنت وساما

وأنت في سوح الوغى صنديدها
وأنت في كل احلروب زِماما 
 فكنت ذو الفقار في صوالته
عتدين سقاما   فيها أذقت ا

دافعت عن أرض العراق وشعبه 
ورويت من دمك الطهور أداما  

أنقذت حدباء العراق و نينوى         
من داعش التكفير واالجراما 
وفي صالح الدين كانت جولة 

فكشفت بالتحرير عنها ظالما    
وعلى ثرى االنبار خضت معاركاً 

فلم تُبقِ لألعداء فيها  مقاما
وعن بالد العرب رحت مدافعاَ 

فكانت جلندك في الوغى أياما   
عارك  وجن كانت شاهدا 
أنزلت  فيها  بالعدو حِماما
هنيئاً جليش سفره أمجاداً 
وتاريخه بطولة وتميز ونظاما

والرحمة للشهداء من أبطاله  
جنات مثواهم وخير مقاما 

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف 
تـزال الـتـوترات تـخـيّم عـنـد احلدود
الروسية األوكرانية.وأضاف كيربي
في بـيـان مـقـتـضب "نـاقـشـا مـسـألـة
احلــــد من االخــــطــــار عـــنــــد حـــدود
أوكــــرانـــيـــا".ويـــتّـــهم األوروبـــيـــون
واألمـيـركـيـون وكـيـيف الـروس مـنـذ
أسـابـيع بـحـشـد عـشـرات اآلالف من
اجلـنــود عــنــد احلـدود األوكــرانــيـة
بـهـدف غـزو مـحـتـمل. وهـدد الـغـرب
مرارا بفرض عقوبـات "هائلة" وغير
مـسـبــوقـة إذا أقــدم الـكـرمــلـ عـلى
ذلك.مـن جــانــبـــهــا تــنـــفي روســيــا
تـهـديـد أوكـرانـيـا وتـؤكـد أن عـلـيـها
حـمـايـة نـفـسهـا من عـداء الـغـربـي
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زواج( گـصـه بـگــصه) األشــهــر في تـاريـخ بـغــداد وأشــهـر زواج فـي تـاريخ
ــنـصـور الـعــبـاسي  قـبـل اكـثـر من الف بـغـداد مـنــذ بـنـائــهـا من اخلـلــيـفه ا
وثالثـمائة سـنه حتى االن حصل  في  بـداية تاسـيس اجليش العـراقي سنة
1921 بـزواج  بغداديـ بنيـا  اجليش العـراقي اولهمـا زواج ( أبو اجليش)
الـفريق جعـفر العـسكري اول وزيـر دفاع من  الـسيده فـخريه السـعيد أخت
نـوري باشـا الـسـعـيد   وزرواج نـوري بـاشـا السـعـيـد البـاني االول لـلـجيش
من  نـعيمه العسكري اخت الفريق جعفر العسكري  وهكذا
كـان زواج من بنيـا اجليش سنة 1921 نـوري السعيد
والـفـريق جـعفـر الـعـسكـري  زواج ( الـگـصه بـگصه)
االشـهر في تاريخ بـغداد منذ وجـود بغداد اقول ذلك

ناسبة ذكرى تأسيس اجليش 6 كانون ثان .
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{ لــــــــــــنـــــــــــدن (أ ف ب) - كـــــــــــشـف
ـفـرق في كــونـســورسـيـوم مــتـاجــر ا
بـريـطـانـيـا اجلـمـعـة أن الـقـيود الـتي
ــتــحـورة فــرضت الحــتــواء تـفــشي ا
أومـــيـــكــرون مـن فـــيـــروس كـــورونــا
"قـضت" عــلى الـكـثـيــر من االنـتـعـاش
ــتـاجــر الــتـقــلـيــديـة الـذي حــقـقــته ا
مؤخرا.والكثير من التقدم احملرز في
أواخــر " 2021 تالشى فـي كـــانــون
األول/ديسمـبر مع ارتفـاع اإلصابات
بـأوميـكـرون فـيمـا حـالت اإلرشادات
ـنزل تـعـلقـة بالـعمل من ا اجلديـدة ا
ــتـاجـر دون تــبـضع الــكـثــيـرين من ا
وخـصـوصـا في بـلـدات ووسط مـدن"
ـديــرة الـتــنـفــيـذيـة حـسـبــمـا قــالت ا
للكونسورسيوم هيل ديكينسون."
ومع ذلك فـفـيـمـا سـجل اإلقـبـال (على
ــتـاجــر) تـراجــعـا مــعـتــدال مـقــارنـة ا
بــأشـهــر ســابـقــة فـإنه ال يــزال فـوق
مستويات اقتـصادات أوروبية كبرى
أخـرى إذ جتـنـبت الـبالد بـعـضـا من
الـقـيـود األكـثـر صـرامة الـتي فـرضت
في أمـاكن أخــرى" حـسـبـمـا أضـافت

في بيان.
تـاجر ـتسـوقـ في ا وتراجع عـدد ا
ـئة في الـبريـطـانيـة بـنسـبة  18,6با
كــانـــون األول/ديـــســمـــبـــر مــقـــارنــة
ــا قــبل ــاضــيــ أو  بــالــعــامــ ا
تـــــــــفـــــــــشـي اجلـــــــــائـــــــــحـــــــــة وفق
الــبــيــان.وأضــافت ديــكــيــنــســون أن
"إقــــــبــــــال الـــــــنــــــاس فـي كــــــانــــــون
األول/ديـســمـبـر طـوى ســنـة صـعـبـة

لــلـمـتـاجـر الــتـقـلـيـديــة الـتي سـجـلت
تــراجـعـا في اإلقـبــال بـنـســبـة الـثـلث
ــــســــتـــويــــات مـــا قــــبل مــــقــــارنـــة 
ــتـحــدة من بـ ــمـلــكـة ا الــوبـاء".وا
الــدول األكــثــر تــضــررا بــالــوبــاء مع
حصيلـة بلغت قرابة  150ألف وفاة.
وسـجـلت ارتـفـاعـا في اإلصـابـات مع
تفـشي أومـيـكرون في أواخـر تـشرين
الـثـاني/نــوفـمـبـر.في بـريـطـانـيـا بـلغ
معدل اإلصابات بكوفيد- 19أكثر من
شـــــخـص لـــــكل  20شـــــخـــــصـــــا في
ــــنــــتــــهي  31كــــانـــون األســـبــــوع ا
األول/ديـــســمـــبــر فـي أعــلى مـــعــدل

إصابات مسجل خالل اجلائحة.
ـــســبــوقــة قــرر ورغـم األرقــام غــيــر ا
رئــيس الــوزراء بــوريس جــونــسـون
عدم تشديد قيود احلد من الوباء في
ـرضى إنـكــلـتـرا مـعـتــبـرا أن أعـداد ا
ـســتــشــفى احملــتــاجــ لــعالج فـي ا
صاب بأمراض خطيرة ال حتتم وا
بــعــد مــزيـدا مـن الــتــدابــيــر.غــيـر أن
ـتـحـدة ـمـلــكـة ا مـنــاطق أخـرى في ا
شــــددت الـــتــــدابـــيــــر وقــــد فـــرضت
الــســـلـــطـــات في إدنـــبــره وكـــارديف
وبــلـفـاسـت قـيـودا عــلى الـتـجــمـعـات
والـفـعـالـيـات الكـبـرى لـفـتـرة مـا بـعد

يالد. عيد ا
فيما أعلنت ليما اخلميس أنّ جائحة
كـوفـيـد- 19يـتّــمت حـوالى  100ألف
طــفل في الــبــيــرو إحــدى أكــثـر دول
الـعـالم تــضـرّراً من فـيـروس كـورونـا
جلهـة أعداد الـوفيات بـالنـسبـة لعدد

ـرأة أنـاهي الـسـكّـان.وقـالت وزيـرة ا
دورانـد بـنـاءً علـى بيـانـات نـشـرتـها
مــجــلــة "ذي النــســيـت" الــطــبــيـة إنّ
"بلدنا هو لألسف البـلد الذي يُعدّ ما
يـقرب من  98ألف طفل فـقـدوا أباهم
أو أمّــــــــــهـم أو ولـي أمــــــــــرهـم خالل

الوباء".
v Ë« W Ëœ

وأعـــربت الـــوزيــرة عـن أســفـــهــا ألنّ
البـيرو هي الـدولة األولى في الـعالم
من حـيث عـدد األطـفـال الـذين فـقـدوا
أبــــــــــــــاً أو أمــــــــــــــاً بـــــــــــــــســــــــــــــبـب
اجلــــائــــحـــة.وأوضــــحت دورانـــد أنّ
وزارتهـا تدفع حـاليـاً معـاشاً شـهرياً
قدره  200سـول (حـوالي  50دوالراً)
ألكثر من  18ألف أسرة مشدّدة على
ستـفيدين من ضرورة زيادة أعـداد ا
ـســاعـدة.وقـالت إنّ احلـكـومـة هـذه ا
سـاعـدة الشـهـرية تـعتـزم دفع هـذه ا
ا مجموعه 83. 664 طفل يتيم كما
ـراهـق سـتـوفّـر لـهـؤالء األطـفـال وا
دعماً نفسياً وتـربوياً.والبيرو البالغ
عدد سكانها  33مليون نسـمة لديها
أعلى معدل وفيـات في العالم بسبب
اجلـائـحـة ( 6122 وفـاة لـكل مـلـيـون
نـسـمة) بـحـسب إحـصـائيـة أعـدّتـها
وكــالــة فــرانس بــرس اســتـنــاداً إلى
أرقـام رسـمـيــة.وحـتى الـيـوم أصـيب
في هـذه الدولـة األميـركيـة الالتـينـية
الواقـعة في مـنطـقة األنـديز أكـثر من
مـلـيـونـي شـخص بـفـيـروس كـورونـا

توفي حوالى  203آالف منهم.
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عـلى أرواح العـمـال وفق مـا أفادت
وكـــالــة األنـــبــاء الـــفــلـــســطـــيــنـــيــة
(وفـا).كـمـا أعربت األردن عـن طريق
وزارة خــــارجـــيـــتــــهـــا عن "أصـــدق
الـــتــــعــــازي لــــذوي الــــضــــحــــايـــا
والــتــمــنــيــات بـــالــشــفــاء الــعــاجل
" وفق مــــا نـــقــــلت لــــلــــمـــصــــابــــ
"وفــــــا".وأصــــــدر وزيــــــر الــــــدفـــــاع
اإلســرائـيــلي بـيــني غــانـتس بــيـان
تـعزية بـاللـغت الـعربـية والعـبرية

نشره على حسابه في تويتر.

ــتـحـدة الـى ذلك عـيّــنت الـواليـات ا
اخلــمـيس الـدبـلــومـاسي اخملـضـرم
ديفيـد ساترفـيلد الـذي تناول ملف
ــتــذبــذبــة مـع تــركــيـا الــعالقــات ا
مـــبــعـــوثًـــا لـــلــتـــعـــامل مع أزمـــتي
الـسـودان وإثـيـوبـيا بـعـد اسـتـقـالة
جــيــفــري فــيــلــتــمــان.وأعــلـن وزيـر
اخلـــارجـــيـــة األمـــيـــركي أنـــتـــوني
بـلــيـنـكن أن ســفـيـر واشــنـطن لـدى
تلك نتهـية واليته والذي  أنقرة ا
خـبـرة طــويـلـة في مـنــطـقـة الـشـرق

األوسط سـيتـولى مـنصـب مبـعوث
ـــتـــحــدة اخلـــاص إلى الـــواليـــات ا
الــقـرن اإلفـريـقي.وأفـاد بـلـيـنـكن في
بـيـان أن "خبـرة السـفـير سـاتـرفيـلد
ـمـتـدة مـنـذ عـقـود الـدبـلـومـاسـيـة ا
وعــــمــــله فـي ظل بــــعض نــــزاعـــات
الــعـالـم األكـثــر صـعــوبــة سـتــكـون
ـتواصـلة لدعم أساسـية جلـهودنا ا
الــــــسالم واالزدهــــــار فـي الــــــقـــــرن
اإلفريقي وحتقيق مصالح الواليات
ـــــنــــطــــقــــة ــــتــــحـــــدة في هــــذه ا ا

االستراتـيجية".وسيـحل بذلك مكان
فـيلـتمان الـذي استـقال لـدى زيارته
إثيـوبيـا في مسـعى للـتشـجيع على
عـقد مـحادثـات سالم إلنهـاء احلرب
الــتي انــدلــعت قــبل أكــثـر مـن عـام
وذلك في أعقـاب انسـحاب مـتمرّدي

تيغراي.
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وأفـــاد الـــنــاطـق بــاسـم اخلــرجـــيــة
األميـركيـة نيـد برايس الـصحـافي
بـأن فيـلتـمان عـقد مـحادثـات "بنّاءة
وجـــوهـــريـــة" فـي أديس أبـــابـــا مع
رئــــيس الــــوزراء اإلثـــيـــوبـي أبـــيي
ــتـحـدة أحـمــد.وأكـد أن الــواليـات ا
سـتـعـمل عـلى أن "يـنعـكس أي زخم
إيــجـابي من احملــادثـات عـلى أرض
الــواقع بـسـرعــة".وأضـاف "نـواصل
الــدعــوة إلى وقف فــوري لألعــمــال
العدائية وإنـهاء أي فظاعات في ما
يـتـعـلـق بـحـقـوق اإلنـسـان وإيـصال
ـــســـاعــدات مـن دون أي عــراقـــيل ا
والـــتــوصل إلى حـل لــلــنـــزاع عــبــر

فاوضات". ا
وذكـر بـلـيـنـكن بـأن فـيـلـتـمـان وهو
دبــلـومـاسي مـخـضـرم أيـضـا تـولى
اضي منـصبا رفـيعا في األ في ا
ــتـــحــدة كــان يــنــوي الــبــقــاء في ا

ــنـــصب ألقل مـن عــام عـــنــدمــا  ا
تعيينه مطلع .2021لكن  التعامل
مع فـيـلــتـمـان بـطـريــقـة تـفـتـقـد إلى
الـلـبـاقـة الـدبلـومـاسـيـة في تـشـرين
األول/أكـتـوبـر عـنـدمـا انـقـلب قـائـد
اجليش السوداني الفريق أول عبد
الــفــتــاح الـــبــرهــان عــلـى شــركــائه

ـدنيـ في السـلطـة بعـيد مـغادرة ا
ــبـعـوث األمــيـركي الـبالد من دون ا
أي حتـــــذيـــــر مـــــســـــبق عـــــلـى مــــا
يبـدو.وتأتي اسـتقالـة فيـلتمـان بعد
أيـام من اســتــقـالــة رئــيس الـوزراء
دني عبد الله حمدوك السوداني ا
لــيــبـــقى الــبــرهــان وحـــده زعــيــمــا
لـلـسـودان بال مـنـازع رغم الـدعوات
الـغـربـيـة لــلـمـحـافـظـة عـلى عـمـلـيـة
ـوقـراطـي لـلـســلـطـة االنـتــقـال الــد
الـــــتـي بـــــدأت عــــام .2019وتـــــولى
ســـــاتـــــرفــــيـــــلـــــد مــــلـف الــــعـالقــــة
الـدبـلـومـاسـيـة الـتي تـعـد غـايـة في
ـتـحدة احلـسـاسـيـة ب الـواليـات ا
والـــرئــــيـس الــــتـــركـي رجب طــــيب
إردوغـــان الــــذي أثـــار حــــفـــيــــظـــة
واشـنـطن عــبـر شـرائه أســلـحـة من
روسيا.ووصل ساترفـيلد إلى أنقرة
عــام  ?2019قـــبل وقت قـــصــيــر من
إصـدار الـرئيـس األميـركي حـيـنذاك
أمــرا مـفـاجـئـا بـسـحب قـوات بالده
مـن ســـــوريــــــا كـــــان يــــــطـــــالـب به
إردوغـان.وكـان ساتـرفـيـلـد صاحب
اخلـبرة الـطويـلة في مـصر ولـيبـيا
من بـ عدد قـليـل من الشـخصـيات
الـــتي عـــيّــنـــهـــا تــرامب وأبـــقـــاهــا
الـــرئــيـس احلــالي جـــو بـــايــدن في
مناصبـها لدى توليه الـسلطة.وترك
ــتـحـدة مـنــصب سـفـيــر الـواليـات ا
لــدى تــركـيــا بــعـدمــا ثــبّت مــجـلس
الـشيـوخ خلـيـفته جـيف فلـيك.وكان
الـســنـاتــور الـســابق فـلــيك من بـ
شــخــصــيــات احلــزب اجلــمــهــوري

األشد انتقادا لترامب.
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{ رام الله (االراضي الفلسطينية),
(أ ف ب) - قتل ثمانـية فلسـطيني
في حــادث ســيـــر امس قــرب قــريــة
فـصايل الـفـلـسـطـينـيـة الـقـريـبة من
مــــديـــــنــــة أريـــــحــــا في الـــــضــــفــــة
الـغـربـية.ووقع احلـادث بـ حـافـلة
صــغــيــرة كــانـت تـنــقـل الــضــحــايـا
وشاحـنة اسمنـت ثقيلـة على طريق
سـريع يـخـضع لـلـسـيـطـرة األمـنـيـة
االسرائيلية قرب أريحا الواقعة في
مــنــطــقــة األغــوار شــمــال الــضــفــة
الغربية احملتلة.وذكر بيان مقتضب
لـلشـرطة االسـرائيـليـة أن "العـامل

في جنمة داود احلمراء (لإلسعاف)
أفــادوا عن مـقـتل سـبـعـة أشـخـاص

وإصــابـة ثالثــة بـجــروح خـطـرة 
إجالؤهم بـطـائـرات هـليـكـوبـتر إلى
مستشفى عسكري".ولم يحدد عمال
اإلنـقــاذ والـشـرطــة هـويـة ضــحـايـا
الــــتــــصـــادم غــــيــــر أن الـــشــــرطـــة
الـفـلسـطـينـيـة أفادت وكـالـة فرانس
برس أن الضحايـا السبع عمال من
بـلــدة عـقـربـا الــقـريـبــة من نـابـلس
وكــانـوا عـائـدين الى مـنـازلـهم بـعـد
انـــتـــهــــاء وقت الـــعــــمل ووصـــلت
جثامينهم إلى مستشفيات أريحا.
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وأوردت وســائـل إعالم مــحــلــيـة أن
أعـمـار الــضـحـايــا تـتـراوح بـ 14
و 17عــامـــا ولـم يـــتــسـن لـــوكـــالــة
فـــــــرانـس بـــــــرس الـــــــتـــــــأكـــــــد من
ـعـلـومة.من جـهـته أعـلن الـرئيس ا
الفـلسـطيني مـحدود عـباس احلداد
وتـنــكــيس األعالم اجلــمـعــة حـدادا
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يـتصـوّر الـبعض إن الـعـبوديـة تـقـتصـر  عـلى األشخـاص الـذين ينـتـمون إلى
ـنـظــور الـتـراثي مع أن حـقــيـقـة األمـر كل عـرق خـاص أو لــون خـاص وفق ا
الـناس أحرار بـاألصالة ومـا االستعـباد إلّا عارض مـن عوارض احلياة حلق

. بفئة من الناس لها عرقها ولونها اخلاص
رة فالعبوديـة غير محددة بفئة خاصة أو عرق خاص هـذا التصوّر خاطئ با
كـنهم أن كـنهم إن يـكونـوا عبـيدًا و أو لـون خاص بل جـميع أبـناء الـبشـر 
يكونوا أحرارًا من خالل فكرهم ومنهجهم ورغباتهم التي تعكسها مواقفهم
ـواقف عـبـوديـة اإلنــسـان أوحـريـته خـصـوصًـا إذا من هـنـا حتـدّد لـنــا هـذه ا
اقـترنت بـالـتـناقـضـات احلادّة فـفي الـوقت الذي يـريـد إن يـتخـلّص من الـظلم
جّد الطغاة الذين ظلموه وسلبوا حقوقه وجعلوا من حياته كحياة العبيد 
هـناك دراسات نفـسية تـثبت أن اإلنسـان الذي اعتاد عـلى العبـودية أو اعتاد
ـط خـاص من احلــيـاة وإن اتــسم بــالـظــلم واجلــور وفـقــدان الـكــرامـة عـلى 
ـكنه تقبّل احلرية أو استـساغة النمط احلياتي الـذي يليق به كإنسان حر ال
وسـيـد نـفـسه وصـاحب كـرامـة بل إنه يـعـيش حـالـة الـغـربـة والـكـآبـة بـسـبب
فـقدانـه للـعـبـودية فـهـو يـريد إن الـبـقـاء في دوامـة هواجس اخلـوف والـتـسلط

والذل
هلبي:  يقول الشاعر أبو محمد احلسن  ا

إِن العبيدَ إِذا أذلَلْتَهم صَلَحوا×× على الهوانِ وإِن أكرمتهم فسدوا.
ـعانـاة والقهـر والهـوان ال تُطيق فـهؤالء العـبيـد الذين عـاشوا أشد الـضيم وا
أنـفسـهم حيـاةً أخرى وإن كـانت بخالف مـا كانـوا عليـه ويبقـون في توق إلى
ة طـاغيـة أو سيـد يـجلـدّهم كل يوم ويـدعس علـى رؤوسهم ويـقودهم من هـز

ة أخرى ومن وحل انكسار إلى آخر. حرب إلى هز
: عروف لين قال الزعيم الروسي ا

" امـا العـبد الـذي يسـيل لـعابه عـندمـا يـصف راضيًـا جمـال وبـهاء الـعبـودية
ويعجب ويفتخر بسيده الذي يجلده فهو عبد حقير نذل"

في ضـوء ذلك يـتضـح لنـا إن الـعبـوديـة ال تـقتـصـر على
فـئة مـحددة من الـناس وكـذلك باإلمـكان إن تـكون هذه
الـعبوديـة متوراثـة ترثـها األجيـال من أسالفها وإن لم
تـكن حـاضــرة عـهـد الـطـاغــيـة الـذي اسـتــعـبـد آبـائـهم

وأجدادهم.  

صـرَّحت كرست الغـارد مدير صنـدوق النقـد الدولي قائلـة: (احلرب ليست
وال حـتى في الـعراق أو سـوريا احلـرب هي على اقـتصـاديات في األنـبار 
ومن ثَّمَّ ـالـيـة  الـدول وتـفـقـيـرهـا وجتـويع شـعـوبـهــا وجتـريـدهـا من قـوتـهـا ا
جلــعـلِـهــا غـيــر قـادرةٍ عـلى تــسـديــد رواتب مـوظـفــيـهــا ومـنـهم الــعـسـكــريـة 
الـعسـكـري وقـوى األمن لـتظـهـر قوىً مـسـلَّحـة خـارج إطار الـدولة تـنـتهك

القانون وتسلب الناس وتُثير الفوضى وتأخذ األتاوات). 
اقة) ـفهـوم (التـدميـر الذاتي) هي إيـجاد (فـوضى خلـَّ إذن احلـرب احلديـثة 
فاهـيم األخالقية و االجـتماعـية و السـياسية; و تـسقط كل أركان الـدولة و ا
ـاليـة و الـزراعيـة  و الصـنـاعيـة و الـتجـارية ;و تـدمر الـبنـى اإلقتـصاديـة و ا
عـايـيـر التـعـلـيـميـة و الـتـربـوية و الـثـقـافيـة; لـتـجـعل أكبـر بـلـدٍ نـفطيٍّ حتط بـا
ـتـلـك كل مـقـومـات الـنـهـضـة صـاحب أعـلى مـخـزون مـن الـنـفط والـغـاز و 
احلـضارية من أرض خصبة و ماء و مواد أولية إلى عمقٍ وإرثٍ تأريخيٍّ  ال
يضاهيه أحد ; يعجز عن دفع رواتب موظفيه و يفشل في توفير فرص عمل

ألبنائه اخلريج ..
 عـنـدمـا رأيت (وائل بن خـاجــيـة) يُـضَـمـد جـرح رأسه الـنـازف سـألـته عـمَّن
ضـربه خرجت خاجـيَّة غـاضبةً و تـصرخ: آني ضربت وحـيوح (وهو اإلسم

اذا?? الذي تُكنيه خاجيَّة إلبنها وائل عندما تغضب عليه). قلتُ لها: 
كن أن نأخذه و نسـتفيد منه من  قـالت خاجية: كنتُ انـصحه بأن يقرأ مـا 
اء ; ال أن نـنـدفع  مـغـمـضـ نـتـعـاقـد ونـبـيع الـبـلـد و ا الـتـعـاقد مـع الصـ
; لكن وحيوح ادَّعى أنَّ الرئيس الصيني والسماء والط بال دراسة و يق
يـعـرف كل شيء عن الـعـراقـيـ حـتى مالبـسـهم الـداخـلـيـة ..لـعنـة الـله عـلى

وحيوح و على الرئيس الصيني ال أعرفه و ال يعرفني ..
 ضـحكِتُ و أجـبتهـا: يقـصد (وائل) بـكالمه; أنَّ كلَّ شيءٍ في العـراق يعرفه
الـرئيس الصيـني حتى مالبسـنا الداخـلية ألننـا نستـوردها منهم .. كلُّ شي

; وأمسينا ب الص و الط .. صيني و لم يبقَ في العراق إال الط
اللهم ارفع الغُمَّة عن هذه األمة..

اللهم ابتُلينا ب أفسد طُغمة..
لم يُبقوا للوطن و الدين حُرمةً..

{ عن مجموعة واتساب
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أكـــد رئـــيـس كــازاخـــســـتـــان قـــاسم
جـومــارت تـوكـايـيف امس اجلـمـعـة
إعـادة الـنـظـام الـدسـتـوري "إلى حـد
كـبـيـر" في هـذا الــبـلـد بـعـد أيـام من
اضــطــرابــات وأعــمــال شــغب غــيــر
مسـبوقـة.وتهـز أكبـر دولة فـي آسيا
الــوســطى حــركــة احــتــجــاج بــدأت
ــقــاطــعــات بــعــد زيـادة األحــد في ا
أســعـار الــغـاز ثم امــتـدت إلى مـدن
ــــاتي أخــــرى وخــــصـــوصــــا إلى أ
الـعاصـمة االقـتـصاديـة للـبالد حيث
حتــولـت الــتــظــاهـــرات إلى أعــمــال
شــغب فــوضــويــة أدت إلى ســقــوط

قتلى.
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ووصـلت وحدة مـن قوات الـروسـية
ودول أخـرى مـتـحالـفـة مع مـوسـكو
إلى كــازاخــســتـان اخلــمــيس لــدعم
ـبــاني الــســلــطــات عــبــر حــمــايــة ا
االسـتراتـيجـية ودعم الـشرطـة.وقال
الــرئـــيس تــوكـــايــيف فـي بــيــان إن
"الــنـظـام الـدســتـوري أعـيـد إلى حـد
ـنـاطق" مـؤكدا أن كـبـيـر في كـافـة ا
عـمـلـيـات إعـادة الـنـظـام سـتـسـتـمـر
قـاتلـ بشكل "حتى الـقضـاء على ا
كامل".وأضاف أن "الـهيئـات احمللية
تـــــســـــيــــطـــــر عــــلـى الــــوضـع لــــكن
اإلرهـابـيـ مـا زالــوا يـسـتـخـدمـون
أســــلــــحــــة ويـــلــــحــــقــــون أضـــرارا
".من جـهـتـها ـواطـن ـمـتـلكـات ا
أعـــــــلــــــنـت وزارة الـــــــداخــــــلـــــــيــــــة
الـكـازاخسـتـانيـة اجلـمعـة مـقتل 26
"مــجـــرمــا مــســلــحــا" وإصــابــة 18
آخرين بـجـروح. وقالت في بـيان إن

جــمـــيع مــنــاطـق كــازاخــســتــان "

حتــريـرهـا ووضـعــهـا حتت حـمـايـة
مــعـززة" مع إقــامــة سـبــعــ نـقــطـة
تـفـتـيش في أنـحـاء البـالد.واضافت
ـــاتـي الـــتي فـي الـــبــــيـــان أنه فـي أ
شهـدت أعنف أعـمال الـشغب "تؤمن
قـــوات حـــفـظ الـــنـــظــــام والـــقـــوات
سلحة والرديفة لها النظام العام ا
وحــــمـــايــــة الــــبــــنى الــــتـــحــــتــــيـــة
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وتــــنــــظــــيف
الشوارع".وأدت أعمال الشغب التي
تـخـللـهـا تبـادل إطالق نـار بأسـلـحة
نـاريـة إلى سـقـوط عـشـرات الـقـتلى
وأكــــثــــر من ألـف جـــريـح بـــحــــسب
السلطات. وأفادت الـشرطة بسقوط
 18قـــــتـــــيال و 748جـــــريــــحـــــا في
صـفـوفــهـا.واعــتـقل أكـثــر من ثالثـة
آالف شـــخـص في جـــمــــيع أنـــحـــاء
الــبالد حــسب أحـدث األرقــام الـتي
بـثـها الـتـلفـزيـون.وتواصـلت أعـمال
الـعـنف اخلـمـيس. وسـمع صـحـافي
من وكـالة فـرانس برس عـددا كبـيرا
اتي من الطلـقات في وسط مديـنة أ
الـتي تـبـدو آثـار اشــتـبـاكـات الـيـوم
الـــســـابق واضـــحـــة فـــيـــهـــا عـــلى
واجــهــات مـبــان اســودت بــألــســنـة
الــلـهـب وهـيــاكل آلــيـات مــتــفـحــمـة
وأغـلــفـة رصـاص عـلى األرض.وقـام
مـثـيــرو أعـمــال الـشـغب خــصـوصـا
بـنـهب مـبـانـي الـعديـد مـن الـقـنوات
الـتـلـفـزيـونــيـة وأضـرمـوا الـنـار في
ـقر الرئاسي. اتي وا مبنى بـلدية أ
واشــار صــحــافي من فــرانس بـرس
ـــبـــنى أصـــبــحت الى أن واجـــهــة ا
سـوداء بـفـعـل الـنـيران بـيـنـمـا خـلع
بـاب مـدخل اجملـمع.وسـبـبت أعـمال
الـشـغب بسـرعـتهـا وشـدتهـا صـدمة

في كــازاخـــســتــان الـــتي تــضم 19
ـوارد مـلــيـون نـســمـة والــغـنـيــة بـا
ـعـروفة بـحـكـومـتـها الـطبـيـعـيـة وا
ـــســتــقـــرة ومــســتـــبــدة.وحــاولت ا
الــســلـــطــات في الـــبــدايــة تـــهــدئــة
الــتـظــاهـرات من دون جــدوى عـبـر
خــفض فـي أســعــار الــغــاز وإقــالــة
احلــكــومـة وإعالن حــالـة الــطـوار
وفرض حظر جتول ليلي في جميع
أنـحاء الـبالد.ونـقـلت وكالـة األنـباء
ريــا نــوفــوســتي عن الــنــائب األول
لـرئــيـس اإلدارة الــرئـاســيــة دورين
أبــايـيف قـوله "في الــبـدايـة كـان كل
شيء ســلـــمــيــا. لــكن الحــقــا غــرق
ـتظـاهرون الـسلـميـون في دعوات ا
إلـى الـــــــــــــــعـــــــــــــــنـف مـن قـــــــــــــــبـل
".وأضـــاف أن احلـــشــد احملـــرضـــ
"كان يـقوده قطـاع طرق وإرهـابيون
مــســلـحــون" مــوضــحــا أن "قــطـاع
الطرق" قامـوا بعمليـات نهب بينما
تــولى اآلخــرون "تــنـفــيــذ هــجــمـات
أهـدافـهـا مــحـددة" لـلــحـصـول عـلى
ـعـزل عن ارتـفاع أسـلـحـة نـاريـة.و
تظاهرون غضبهم األسعار صب ا
ـسـتـبـد خـصـوصـا عـلى الــرئـيس ا
الـسـابق نــور سـلـطـان نــزاربـايـيف
( 81عــامـــا) الــذي حــكـم الــبالد من
 1989إلى  2019ومــا زال يــتــمـتع
بـنــفـوذ كــبـيــر. وهـو يــعـتــبـر راعي
الـــرئـــيس احلـــالي.وطـــالـــبت األ
ـتـحـدة اخلـمـيس جـمـيع األطراف ا
في كازاخـستـان ب"االمتـناع عن كل
أعـمال عـنف" بيـنـما دعت واشـنطن
إلى "حل ســلــمـي".من جــهــة أخــرى
ـتحـدة اخلـميس حـذرت الواليـات ا
الـقــوات الـروســيــة من أي انـتــهـاك

ÀœUŠ∫ فرق االسعاف في موقع حادث السير
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انسـتني األيـام جلّـها لـقد ذكـرني بجـيراني
واعــادني لــلـطــفــولـة والــشــبـاب ولــلــكـاتب
ـناطق كما أسلـوب جميل يتـحدث فيه مع ا
حتـــدث مع الـــصـــوب الـــكـــبـــيــر ص((458
ـنطقـة الفالنيـة في حديث حزين فتـعاتبه ا
فـيـرضـيهـا الـكـاتب بـالـكـتـابـة عن تـفـاصيل
كثـيرة عـنهـا  أسواق ومـناطق واشـخاص
ومـنـاســبـات وله قـدرة عــجـيـبــة في حـصـر
ــصــطــلــحــات وشـــرح احلــكــايــات بــدقــة ا
وتفـصـيل ولم يـتـرك جانـبـا اال وذكـره ذكر
األطــــعـــمـــة واخملــــابـــز و وســــائط الــــنـــقل
واأللــعــاب واالغــاني واالمــثــال واالهــازيج
وذكـر أسـمــاء بـعض األفالم الــسـيـنــمـائـيـة
التي كـانت مشهورة في تلك األيام مثل أبو
جاسـملر وهرقل وطـرزان وماشستي فضال
عن األفـالم الـهـنـديـة  ومـن األطـعـمـة ذكـر :
ازبـري شــروب  عـلّــوجــة كــر اســتـيـك 
لـوزينة بيض اللقـلق شعر البنات ريواز 
وذكر صـبـاحات كـركـوك ومكـونـات الفـطور
مـثل الــقـيـمــر واجلـ واحلــلـيب والــبـاجـة
والــلــ والـــكــاهي والــبـــاقالء والــلـــبــلــبي
وغيـرها وحتدث عن ليالي الصيف والنوم
عــلى الـــســـطــوح والـــفــنـــرات الــتـي تــربط
بـــالـــطـــائـــرات الــــورقـــيـــة وهي فـــوانـــيس
لون اخلفيف توضع مصـنوعة من الورق ا
فيـها شمـعة صـغيرة فـتتـحول الـسماء الى
انـوار طـائـرة جــمـيـلـة تـدخـل الـبـهـجـة الى

النفوس.
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وعـــرّج عـــلى ســــوق الـــهـــرج وهـــو ســـوق
تاريـخي يبـاع فيه كل شيء مثل الـساعات
والـــــدراجــــات والــــراديــــوات والـــــبــــراغي
البس نزلية وا والدرنـفيسات واألدوات ا
ـسـتعـمـلـة ويرتـاد هـذا الـسوق شـريـحة ا
كــبـــيــرة من الــنــاس  ولـم يــنس الــكــاتب
ظـاهــرة الـشــقـاوات وقــصص بـطــوالتـهم
التي تـستـهوي اجلمـيع وقد قـضى نظام
الـبــعث عـلى هـذه الـظــاهـرة بـعـد اجمليء
الى الـسلـطة سـنة  ?1968وذكـر الـكاتب
عـيــد اجلـيش والــفـعـالــيـات الــتي كـانت
جتـــري فـي كـــركــــوك من اســــتــــعـــراض
وتـــوزيع حــلـــوى اجلــيش والـــصــمــون
ـصاحـبة لـسوق العـسكـري والتـقالـيد ا
الشـبـاب الى التـجـنيـد االلـزامي وكانت
كــركـوك مــقـرا لــلـفــرقــة الـثــانـيــة وكـان
قـائـدهـا حـينـهـا الـلـواء الـركن إبـراهيم

فيصل االنصاري رحمه الله.
وبـقي ان نقـول ان مـا من مـطـبـوعة اال
وحتتوي على بعض األخطاء النحوية

اعداد وطباعة ونشر هذا الكتاب.
الكـتاب بقلم فنـان و مربي  ومثقف وانسان
وهو تـركمـاني القـوميـة ولكن بنـفس وطني
غـيـر متـعـصب لـقومـيـة او حلزب او طـائـفة
وكان مـديـرا إلعـدادية كـركـوك وتـخـرج على
ــئـات بل االالف من الــطـلـبــة الـعـرب يـديه ا
ـســيــحــيــ شـغل والــكـرد والــتــركــمــان وا
بعضهم مناصب عليا في الدولة وكما قلت
فــان الـــكــاتب مــســكــون بـــالــفن والــثــقــافــة
ـيـة الـفـنـون والـفـلـكـلـور وهـو خـريج اكـاد
اجلـمــيــلــة وكــان له نــشـاط بــارز من خالل
االعمـال  االذاعيـة والتـلفـزيونـية في الـقسم
التـركماني ويبدو من مواضيع الكتاب بان
ـديــنـة حـيث ابـحـر ـؤلـف غـارق في حب ا ا
في تـفـاصـيـلـهـا الـزمـكـانـيـة وضـمـنه صـور
اضي حـلـوه ومره لـيـله ونهـاره ووجدته ا
يحـسن استخـدام عنـصر التـشويق فـيجعل
القـار يتـوق الى ان يكـمل الكـتاب في يوم
وليـلة فهو يـحدث القار عن فـصول السنة
فـيـشـعر بـالـنـشوة في الـصـيف وبـالـبرد في

الشتاء.
الــكــتـــاب مــؤلف من كـــلــمــات ولـــكن لــهــذه
الــكــلــمــات قــدرة عــلى االخــذ بــيــد الــقـار
ـديـنـة اخملـتـلـفـة والـتـجـول به في مـنـاطق ا
ساجد طاعم والسينمات وا ويوقـفه امام ا
ـقـابـر واحملالت واحلـمـامـات واألسـواق وا
ــدارس وحــتى صــالــونــات ــكــتــبــات وا وا
احلالقــة وانه لم يــغــفـل شــيــئــا وإذا حـدث
ـــا دون قــصــد فـــلــيس ذلـك عن اهــمــال وا
والــــعـــتب عــــلى الــــذاكـــرة ذكــــر االحـــيـــاء
ـهـاجـر ذكـر أصـحـاب ــقـيم وا واالمـوات ا
ـنــاصب والــشــقـاوات والــفــقــراء واربـاب ا
ــهن ولـم يــنس الــتــقــالـيــد والــعــادات في ا
األعـــيــاد واالعــراس وايــام مــحــرم ولــيــالي

رمضان وحفالت اخلتان.
اضي لقـد ذكرني الكتاب بـأمور كثيرة من ا

ـطـبـعـيــة وهـذا مـا حـدث مع واالمالئـيــة وا
الـــكـــتــاب ولـــكن الـــعـــتب كل الـــعــتـب عــلى
ــصـــحح الـــلـــغــوي الـــذي ذكــر اســـمه في ا
الصـفـحة األولى وهـو األسـتـاذ محـمـد علي
ـفروض ان ال يـذكـر اسمه نـورالدين وكـان ا
ألنه لم يصـحح شيئا البتة وال اظنه قد بذل

جهدا او اتعب نفسه في التصحيح.
وقــد يــؤاخـــذ الــكــاتـب عــلى تــركـه لــبــعض
االمثـال التركـمانـية عـلى حالـها بال تـرجمة
ـا يـصـعـب عـلى الـقـار الــعـربي مـعـرفـة
عـنى رغم انه تـرجم بـعض االمثـال ولـكنه ا
ترك الـبعض بال تـرجمـة كما في ص (106)
ويتـسـاءل الكـاتب في بـعض أماكـن الكـتاب
ـنـطــقـيـة بـ الــكـلـمـة عن الــعالقـات غـيــر ا
ومـعـنـاها بـالـلـغـة الـتـركـمـانـيـة واحلق بان
بعض االهـازيج او االمثال قـد تكون جـميلة
بـلـغـتـها االصـلـيـة اال انـهـا ال تـعـطي مـعنى

ح غابرييل غـارسيا بـقرة تتأمـل الغسق من أعلى الـشرفة الـرئاسية ذات مسـاء 
ـبيـا. سـخـريـة ساحـرة اعـتـمـد علـيـهـا الـعـديد من األدبـاء في الـتـعـبـير عن في كـو
مواقـفهم وليس هـنالك أجمـل من االستعـارة التصـويريـة للشـاعر احمـد مطر في
ـنـاصب الـعلـيـا أمـر يـبـعث على قـصـيدة (الـثـور واحلـظـيـرة) فوجـود بـهـائم في ا
الـضـحك وان مثل هـذا الـتهـكم الـساخـر يـستـفـز مشـاعـرنا نـحن الـعراقـي إزاء
مـنـظر قـطـعـان األغنـام واألبـقار الـتي اسـتحـوذت عـلى بـعض الدرجـات اخلـاصة.
ديـريات الـعامة حيث تـكررت مـشاهـداتنـا لها وهـي تتـأمل الغـسق في شرفـات ا
ولم جتد مـطارداتنا لهـا نفعاً واخـطر ما نخـشاه اآلن ان يصل صدى انـتقاداتنا
الى أعـضـاء حـزب (بـهـاراتـيـا جـانـاتـا) في الـهـنـد الـذين قـرروا تـشـكـيل األفـواج
سلـحة لضمان أمن األبقار وما يزيد الط بلة أن مهمات حماية البقر ارتبطت ا
ـفـرط ضـد ـمـارسـات ارهـابـيـة في اجملـتـمع الـهـنـدي: وتـمـثـلت بـالـعـنف ا هـنـاك 
سـلمـ تقابـله في العـراق حمالت الـتسـقيط ضـد كل من يحـاول انتـقاد هوش ا
احملـاصـصـة وثيـرانـهـا الـهـائـجة. فـفي الـهـنـد وقـعت حـوادث مـروعة زعـزعت أمن
البـالد هنـاك وقُـتل فـتى مسـلم كـشـميـري عـمره  16عـاما لـركـوبه شاحـنـة كانت
ا انتـقلت إليـنا العـدوى حيث حتصـنت حظائـر أبقار االدارات تنـقل ماشيـة. ور

ـسلحـ والبصاصـ الذين صاروا يـتجولون في العـليا با
اروقتـهـا بـحثـا عن أي مـوظف قـد يهـمس في اذن زمـيله
سلط على كلـمة واحدة ينتقد فيـها الثور احملاصصي ا
رقابـهم. وسـوف نحـدثكم في مـقالـة الحقـة عن النـماذج

اخملتلفة لهذه األبقار ألن البقر تشابه علينا.
{ عن مجموعة واتساب
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خبـران مترابطان قرأتهما صباح اليـوم صدرا من مصادر مطلعة على احملادثات
االمـريـكيـة (االسـرائيـلـية) األخـيـرة بـخصـوص الـصفـقـة الـنوويـة مع أيـران جتعل
االستـنتـاج القائل بـاننـا على وشك رؤيـة الدخـان االبيض يـخرج من مـدخنـة قاعة
ـثل حتوالً و مـحادثـات فـييـنـا ب ايـران واطراف 1+6. اخلـبر االول وهـو االهم
ـوقف االسرائـيـلي تـمثـل في تقـد مـديـر االستـخـبـارات العـسـكـرية جـذريـاً في ا
االسـرائـيلـيـة اجلديـد الـلواء هـالـيـفا تـقـريرا الى مـجـلس الـوزراء االسرائـيـلي بأن
ـصــالح االسـرائــيـلـيــة النـهـا الـتــوصل الى صـفــقـة مع ايــران في فـيــيـنـا يــخـدم ا
سـتضـمن مـنع أيـران من احلـصول عـلى الـقنـبـلـة النـوويـة.هالـيـفـا كان يـعـلق على
ـمـارسـة ضـغـوط اكـبـر عـلى ـوسـاد (بـارنـيــا) الـذي طـالب  أيـجـاز قـدمه مـديـر ا

أمريكا لتتشدد في موقفها في فيينا. 
مسـتشار االمن الـقومي االمـريكي وعد هم فـهو أن سـوليفـان أما اخلـبر الثـاني ا
ـشتـركة جتاه نـاقشة الـستـراتيـجية ا اجلانب االسـرائيلي خالل اجـتمـاعه معـهم 
ـاضي بـالـتـهــديـد بـاسـتـخـدام مـا يـسـمى بـآلـيـة ايـران في يـوم 22 كـانـون اول ا
الـتـراجع الـفـوري snapback الـتي تـضـمـنـهـا اتـفـاق 2015 والـتي تـنص عـلى
ـلزمـة لكل دول فـروضـة من قبل مـجلس االمن وا العـودة اآلليـة فوراً لـلعـقوبـات ا
الـعـالم ضـد ايـران في حـالة أخاللـهـا بـشـروط االتـفاق. هـذا يـعـني تـعـرض ايران
لـعـقـوبات اقـتـصاديـة مـدمـرة النهـا سـتشـمل كل دول الـعـالم. وعـلى الرغم من ان
سولـيفان اخبر اجلانب االسرائيلي ان بريطانيا وافقت على هذه اخلطة ايضا اال
ـساعي دبلـوماسـية جديـة حللـحلة انه أكد لـهم ان هذا التـهديـد يجب ان يقـترن 

االزمة والوصول التفاق.
هـذان اخلـبـران فــضال عن االخـبـار الـواردة من طـهــران  سـواء مـنـهـا مـا يـخص
ـنـطقـة والـذي يـشـيـر الى رغـبـتـها ـفـاوضـات او سـلـوك ايـران في ا تـطـور سـير ا
لـحة في الوصول التفاق مع االدارة االمريكية يؤكد ما سبق وتوقعته في مقالي ا
ــنـشــور في جـريـدة الــزمـان الــغـراء يـوم 19 حـزيـران وقــبـيل اســتالم الـرئـيس ا
هـامه. مـا قـلـته آنـذاك يـبدو شـديـد الـقـرب مـالم يـحصل االيـراني اجلـديـد آنـذاك 
وهـنـا أعيـد الـتـذكيـر به:( ان مـا كـان يعـيق االتـفاق خالل مـسـتجـد خـارج الـتوقع
فاوِض ـاضيـة هو ليس فـقط التفـاصيل الـفنيـة كما يـشاع ولكن قـدرة ا االشهر ا

االيراني على تلبية مطالب الغرب االضافية.
تشددين بـاعطاء نـصر حقـيقي لروحاني-  هذه القـدرة كانت مكـبلة بـعدم رغبـة ا
فاوض. كمـا انها كانت مـكبلة بـفجوة الثـقة ب جناح الرئيس الـسابق- وفريقـه ا
ــفـاوض الــثـورة والــدولــة! هـذا الــوضع سـيــنــقـلب االن بــعــد ان يـصــبح الــوفـد ا
ومؤسـسات الدولـة حتت قيادة رئـيسي الذي هـو اصال من مؤسـسة الثورة. وألن
ـرجح ان نشـهد ـكنـهم ابرام االتـفاقـات الصـعبـة فان من ا األقويـاء هم فقط من 
اتفـاقا قريبا بـ ايران والغرب وسيـكون ضمن ذلك اتفاق عـلى السلوك االيراني

نطقة.  في ا
صحـيح انه سوف لن تسحب ايـران كل اذرعها ولن تنـفك عن التدخل في شؤون
لـكنها ستفـعل ذلك بشكل اقل استفـزازا بكثير وستـضبط ايقاع اذرعها االخرين

على ايقاع مصاحلها كدولة وليس كثورة.
اعـتـقـد اننـا سـنـكـون ازاء حالـة ذكـرتُـهـا في دراسـة نشـرت في مـركـز الـدراسات
مشابهة حلقبـة التسعينات حيث انكفئت االستراتـيجية بواشنطن قبل سنة تـقريبا
ايران عـلى تقوية اقتـصادها ومعـاجلة اخللل واالعطـال التي كانت تقـيد انطالقها

اقليميا.
ـنطـقة ككل ومـنهـا العـراق سيـشهـد استـقرارا نـسبيـا افضل من اخلالصة ان ا
نـاحـيـة الـتـدخالت االيـرانـيـة وضـبط ايـقـاعـهـا. واذا كـان ما زال هـنـاك من عـقالء
داخل العمـليـة السـياسيـة فاعـتقد انه سـتتـوفر لـهم فرصة افـضل للـتـــركـيز على
مطـالب الداخل الـعراقي وشبـاب تشـرين. تشـرين ومطالـب العراقـي الـعادي ال
ـقـبل ـنــطـقـة سـتـكــون هي احلـاكم ا مـطـالب ايــران وال امـريـكـا او اي مــن دول ا
لـلـعراق. سـيـتـفق اجلـمـيع ويـبقـى على الـعـراقـيـ ان يـتفـقـوا!). واعـتـرف هـنا ان
ـكن جـدا ان تـتـحــقق قـريـبـا بـخـصـوص االتـفـاق الـنـووي يـبـدو تـوقـعـاتي الـتي 
لالسف انهـا تتـحقق ايضـاً بخـصوص وضـعنا الـداخلي. اذ اليـبدو ان سـياسيي

العراق سـيتـفقون قـريبا كـما ستـتفق مرجـعياتـهم! وهنا سـيكون
رجعيات ان تتدخل اما (باجلزرة او بالعصا). على تلك ا

أعلم ان الـكثيرين سيقولون وماذا عن التصاعد االخير
لنشاطات بعض الفصائل الوالئية? 

أنه كـيـف يـتــفق ذلك مـع مـا تــقــول? االجــابـة بــبــســاطـة
ـــدرس قــوي الـــصـــخب الـــذي يـــســـود قـــبـــيل دخـــول ا

الشخصية لقاعة الدرس.
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ـــركــزيــة إلى الــعــمل من االســتــخــبــارات ا
العـراقي بالرواتب يظهر قسم غير مؤرخ
من بــرقـيـة وزارة االســتـخــبـارات أن إيـران
بدأت عـملـية جتـنيـد جاسوس داخل وزارة

اخلارجية العراقية. 
ــقـابــلـة  ووفــقـا لــلـمــلـفــات بــدأت إيـران 
ـــصــدر وعـــرضت مـــكــافـــأة له وعــمالت ا
ذهـبــيــة وهــدايــا أخـرى. لـم يـتـم ذكـر اسم
مسؤول وزارة اخلارجية في البرقية ولكن
يــتم وصف الــشـــخص بــأنه شــخص قــادر
على تـقد "رؤى استخبـاراتية حول خطط
احلكـومة األمـريكيـة في العـراق سواء كان
ذلك للتعامل مع  ISISأم أي عمليات سرية

أخرى". 
 وقال الـتقـرير: "سـيكـون حافـزاً للـموضوع
فـي الـــتــــعــــاون مــــالــــيـــاً ورفــــضت وزارة
ـوضـوع. وفي اخلـارجـيـة الــتـعـلـيق عـلى ا
سـؤولـون اإليرانـيـون بأن قـابالت أقـر ا ا
إيـران تـعـدّ مـراقــبـة الـنـشـاط األمـريـكي في
تحـدة حاسمة العـراق بعد غزو الـواليات ا
علومات لبقـائها وأمنهـا القومي. وتشـير ا
إلى أنـه عنـدمـا أطـاحت الـقـوات األمـريـكـية
بصـدام حسـ نقـلت إيران بـسرعـة بعض
أفـضل ضــبـاطـهـا من وزارة االسـتـخـبـارات
ومن منـظمة االستخبـارات للحرس الثوري

إلى العراق. 
ــسـتــشـاري احلــكـومــة اإليـرانــيـة  ووفــقـا 
وحــسب تـــقــريـــر لــشـــخص يــنـــتــسب الى
احلــرس أنـهم قـرروا الـتــواجـد في الـعـراق
بعـد  وصف الرئيس جورج دبليو بوش أن
إيــران جــزء من "مــحــور الــشــر" ويــعــتــقـد
القـادة اإليـرانيـون أن طهـران سـتكـون على
رأس قائـمة واشنـطن لتغـيير الـنظام فـيها

بعد كابول وبغداد. 
في جـــمــــيع أنــــحـــاء الـــعــــالم تــــتـــصـــدى
احلـــكـــومـــات لــلـــتـــســـريب من حـــ آلخــر
لــلـــبــيــانــات الـــســريــة أو رســـائل الــبــريــد
اإللكـتروني كـحقـيقـة في  احليـاة احلديـثة.
لـــكن األمـــر لـــيـس كـــذلك في إيـــران حـــيث
علـومات لرقـابة مشـددة وتخشى تخـضع ا

أجهزة األمن عليها على نطاق واسع. 
 إرسـال قـرابة  700صـفحـة من الـتقـارير
The" التي  تـسريبها بـنحو مجهول إلى
 ?"Interceptالذي تـرجـمهـا من الـفارسـية
إلى اإلنـكــلـيـزيــة وشـاركــهـا مع "نــيـويـورك
The  TimesوIntercept  ـز". حتـقق تـا
ـستـنـدات ولكن ال يـعـرفون من من صحـة ا
شفرة سربـها.  التواصل عـبر القنـوات ا
ـــصـــدر الـــذي رفض مـــقـــابـــلـــة أحــد مع ا
. في هــذه الــرســائل مــجــهــولـة ــراســلــ ا
ـصـدر إنـهم يـريـدون "إعالم ــصـدر قـال ا ا
ا تفعله إيران في بلدي العراق".  العالم 
  حتـتـوي بـعض الـتـقاريـر عـلى مـعـلـومات
اسـتـخـبـاريـة أولـيـة تـكـون دقـتـهـا مـشـكوك
ثـلون آراء فيـها بـيـنمـا يبـدو أن آخـرين 
ضـبـاط اخملـابـرات ومـصـادرهم مع جـداول
أعمـالهم اخلـاصـة. تظـهر بـعض الـبرقـيات
عـــدم الــــيــــقـــ مــــثل تــــلك الــــتي تــــصف
اجلـواســيس اإليـرانــيـ الــذين اقـتــحـمـوا
ــانــيـاً في الــعــراق فـقط مــعـهــدا ثـقــافــيـاً أ
لـيــجـدوا أن لــديـهم الــرمـوز اخلـاطــئـة ولم
يتـمكنوا من فتح اخلزائن. تعرض الضباط
اآلخرون لـلـضرب من رؤسـائهم في طـهران
بـسـبب عـدم قدرتـهم عـلى تـنـفيـذ مـهـمـاتهم

داخل العراق.  
  تـشــبــر الـصــحــيــفـة إلـى أن عـمالء وزارة
االســتـــخــبــارات الــذين  تــصــويــرهم في
الــوثــائق يــبـــدون صــبــورين ومــحــتــرفــ
. مـهــمـاتــهم الـرئــيـســة هي مـنع وعــمـلــيـ
سـلـح الـعـراق من االنـهيـار. من تـكـاثـر ا
السـنـة عـلى احلـدود اإليرانـيـة من الـنزول
إلى احلــرب الـــطــائـــفــيـــة الــتي قـــد جتــعل
ــسـلـمــ الـشــيـعـة أهــدافـا لـلــعـنف ومن ا
اخلروج من كردستان التي تهدد االستقرار
اإلقـلـيـمي والـسالمـة اإلقـلـيـمـيـة اإليـرانـيـة.
عمل احلـرس الـثوري واجلـنـرال سلـيـماني
أيـضــا عـلى الــقـضـاء عــلى تـنــظـيم داعش
ولـكن مع تــركـيــز أكـبــر عـلى احلــفـاظ عـلى
الـعـراق كــدولـة تـابـعـة إليــران والـتـأكـد من
ـوالية لـطهران بقـاء الفصـائل السيـاسية ا

في السلطة. 
تقـول الـصحـيفـة: هـذه الصـورة هي األكـثر
إثــــارة لالنـــــتــــبـــــاه في زمن الـــــتــــوتــــرات
تـحـدة وإيران تـصـاعدة بـ الـواليـات ا ا
مـنـذ سـنة 2018 عـنـدمـا انسـحـب الرئـيس

يـــتـــكــون األرشـــيف من مـــئـــات الــتـــقـــاريــر
والـبـرقـيـات الـتي كـتـبـهـا بنـحـو رئـيس في
عـــــــــامي  2014و 2015ضـــــــــبــــــــاط وزارة
االســـتــخـــبــارات واألمن اإليـــرانــيــة ووزارة
ـيدان الـداخـليـة الـذين كـانوا يـعـملـون في ا

داخل العراق. 
تتـمتع وزارة االسـتخـبارات وهي الـنسـخة
ركـزية اإليرانـيـة من وكالـة االسـتخـبـارات ا
بـسـمـعـة عـالـيـة بـوصـفـهـا وكـالـة حتـلـيـلـيـة
ومهـنية لـكنـها طغت ونـقضت في كـثير من
األحـيـان نـظـيـرتـهـا األيـديـولـوجـيـة مـنـظـمة
االســتـخـبــارات الـتــابـعـة لــلـحــرس الـثـوري
االسالمي التي  تـأسيـسها رسـمياً كـكيان
ــرشــد مــســـتــقـل الــعــام  2009بـــأمــر مـن ا
االيرانـي األعلـى أية الـلـه علـي خامـنـئي في
الــعــراق ولـبــنـان وســوريــا والـتـي تـعــدّهـا
إيــران جــهـة حــاسـمــة  ألمـنــهـا الــقـومي إذ
يــحــدد احلــرس الــثــوري - وبــخــاصــة قـوة
القـدس النخبوية بقيـادة اجلنرال سليماني
نـطقـة ويتم تـعي - سيـاسات إيـران في ا
سفـراء هذه الدول من الرتب العـليا للحرس
الـثـوري وليـس من وزارة اخلـارجـية الـتي
تـشـرف  عـلـيـها وزارة االسـتـخـبـارات وفـقا
سـتشارين عـدة لإلدارات اإليرانيـة احلالية

والسابقة. 
ـصـادر إن الـضبـاط من وزارة وقـالت هـذه ا
االسـتخـبـارات واحلـرس الـثوري
في الـعراق عـمـلـوا بـالـتوازي مع
بــعــضــهم بــعـضــاً وقــد أبــلــغـوا
النـتائج التي تـوصلوا إلـيها إلى
مقـرهم في طهران والـذي نظمها
بـــدوره في تــقــاريــر لـــلــمــجــلس

األعلى لألمن القومي.  
ـسؤول الـعراقي كان جتـنيد ا
جــزءاً أســاســاً من عــمــلـهـم وقـد
سـهـلت الـتـحـالفـات الـتي أقـامـها
العـديـد من الـقادة الـعـراقـي مع
إيران مـنذ أن كانوا يـنتمون إلى
جمـاعات معارضة تقاتل الرئيس
الـعـراقي الــراحل صـدام حـسـ
ــســؤولــ الـــعــديــد من كـــبــار  ا
الـــســيـــاســيـــ والــعـــســكـــريــ
واألمــنــيـ في الــعــراق  أقــامـوا
عـالقـــــات مع طـــــهـــــران وفـــــقـــــا
لــلــوثــائق كـمــا أن بــرقـيــة ســنـة
 2014نـــفــــســـهـــا الـــتي وصـــفت "الـــعالقـــة
ـهـدي قـد ذكـرت أيـضا أن اخلـاصـة" لـعـبـد ا
العـديد من األعضاء الرئـيسي اآلخرين في
مــجـــلس الــوزراء حـــيــدر الــعـــبــادي هم من

تربطهم عالقات وثيقة مع إيران. 
في هـــذا الــصـــدد أكــد احملـــلل الــســـيــاسي
ـــســتـــشـــار في شـــؤون الـــعــراق غـــيس وا
غــــريـــشي أن إيـــران ركـــزت عـــلى تـــعـــيـــ
ستوى في العراق. وقال مسؤول رفيعي ا
"لديـنا عدد كـبير من احلـلفاء من بـ القادة
ـكن أن نثق بهم وأعـيننا العـراقي الذين 

مغلقة". 
وطلب من ثالثة مسؤول ايراني التعليق
ـقـال في اسـتــفـسـارات وصـفت عـلى هــذا ا
سـربـة وقال وجـود الـبرقـيـات والـتقـاريـر ا
تـحدث بـاسم بعـثة علي رضـا ميـروسـفي ا
تـحدة اإليرانية إنه كان بعيدا حتى األ ا

وقت الحق من هذا الشهر. 
لم يرد مـاجـد طخت رافـانـشي سـفيـر إيران

ــتـحـدة عــلى طـلب مــكـتـوب  لـدى األ ا
تسـليمه بالـيد في مقـر إقامته الـرسمي كما
لم يرد وزيـر اخلارجـية مـحمـد جواد ظريف

على الطلب عبر البريد اإللكتروني. 
 وعــنــدمــا  االتــصــال به هــاتــفــيــاً رفض
حسن دانـييفار سفـير إيران في العراق من
2010 إلى 2017 ونــــائب قــــائــــد الــــقـــوات
الـبـحريـة لـلحـرس الـثوري سـابـقاً مـعـاجلة
مبـاشرة لوجـود البرقـيات أو أطالقهـا لكنه
أشـار الى أن إيـران لـديــهـا الـيـد الـعـلـيـا في
ـعــلـومـات في الـعــراق. "نـعم لـديـنـا جـمع ا
ــعــلـومــات من الــعــراق حـول الــكــثـيــر من ا
قـضـايــا مـتـعـددة بــخـاصـة حــول مـا كـانت
تــفـعـله أمــريـكـا هــنـاك". وقـال هــنـاك فـجـوة
واسعـة بـ الواقع والـتصـورات األمـريكـية
في الــعـــراق لــدي الـــكــثـــيــر من الـــقــصص

ألرويها" ورفض التوضيح. 
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وفـقــا لــلـتــقـاريــر بــعـد انــســحـاب الــقـوات
األمــريـــكــيـــة ســنــة  ?2011حتـــركت إيــران
بـسـرعـة إلضـافة مـخـبـرين سـابـقـ بـوكـالة
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عـنـد الـتـرجـمـة مــثل اهـازيج األطـفـال لـيـلـة
العيد حيث يقولون: 

يارن بـيرامدي بير قاشوغ عيراندي أي غدا
عيـد ملـعقـة من اللـ فالـعالقة مـفقـودة ب
مـلـعـقة الـلـ ولـيـلـة الـعـيـد وكـذلك (قـيزالر
يـولـداشي) ويقـابـلهـا بـالعـربـية أبـو بريص
والـتـرجـمـة احلــرفـيـة هي صـديــقـة الـبـنـات
وكيف يـكون هـذا احلـيوان صـديقـا لـلبـنات

وهو مخيف ومرعب.
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ويـتــضــمن الـكــتــاب عـددا من الــصـور ذات
واضيع اخملتلفة لكنها باألبيض العالقة با
واألسود ونـحن نعـيش مرحـلة مـتطورة في
لونة وأتمنى لو يتالفى الطباعة الرقمية ا
الــكـــاتب هـــذا االمــر وبـــاقي الــثـــغــرات في
الــــطــــبــــعــــات الــــقــــادمــــة وامــــا عــــنـــوان
ـاضي اجلـمـيل) كان الكـتـاب(حـكايـات من ا

يــــجـب إضــــافـــــة اسم

W∫ جانب من تظاعرات تشزين في ساحة التحرير U

ز" و ـشاركة مع صحيفة "نيويورك تا با
توثـيقها وإعـدادها في التقـرير الذي نشرته

 . ؤسست اإلخباريت كلتا ا
سبوق عن التـقرير يـكشف التـسريب غيـر ا
نــفــوذ طــهــران الـــهــائل في الــعــراق حــيث
ضني يعـرض تفاصيل سنـوات من العمل ا
الــذي بـــذلـه من تـــســـمـــيـــهم الـــصـــحـــيـــفــة
(اجلـواســيس اإليــرانــيـون) الخــتــيــار قـادة
الـــبالد ودفـع رواتب الـــوكالء الــعـــراقـــيــ
الذين يـعـملـون من أجل األمـيركـيـ لتـبديل
مـــواقـــفــهـم والـــتــســـلـل إلى كل جـــانب من
جــوانـب احلــيــاة الــســيـــاســيــة والــديــنــيــة

واالقـتـصـاديـة في الـعـراق وتـصف الـعـديـد
من البـرقيـات كيف يـتم ترتـيب االجتـماعات
ظلمة ومراكز التسوق أو حتت في األزقة ا

غطاء رحلة صيد أو حفلة عيد ميالد. 
اخملــبــرون يــتــربــصــون في مــطــار بــغــداد
ويــلـتـقــطـون صـورا لــلـجــنـود األمـريــكـيـ

ويضـعـون عالمـات الـتـبـويب علـى الرحالت
اجلــويـة الـعــسـكـريــة لـلـتـحــالف ويـقـودون
ـتـعرجـة إلى االجـتمـاعات العـمالء الـطرق ا

راقبة.  للتهرب من ا
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وأشـــــارت إلـى أنه يـــــتـم تـــــقـــــد رشــــاوى
لـــلــمــســـؤولــ الــعــراقـــيــ إذا لــزم األمــر
ويــحــتــوي األرشــيف عــلى تــقــاريــر ألمـوال
دفــــعت إلـى ضـــبــــاط في االســــتـــخــــبـــارات
ـا في ذلـك تـقــريـر يــكـشف عن الـعــراقـيــة 
مـبلغ  87.5ألف يـورو  إنفـاقه على هـدايا

لقائد كردي.  

وفــقــا إلحــدى الــبــرقــيــات االســتــخــبــاريـة
هدي االيرانـية التي  تسريبها فأن عبدا
ــنــفى عن كــثب مـع إيـران الــذي عــمل في ا
أثنـاء حكم صـدام حس في الـعراق كانت
لـه "عالقــة خــاصــة" مـع جــمــهــوريــة إيــران
اإلسالمـيـة عـنـدمـا كـان وزيـراً لـلـنـفط سـنـة
 ?2014وكــانت الـطــبـيــعـة الــدقـيــقـة لــتـلك
الـعالقـة مـفـصــلـة في الـبـرقـيـة وحـذر أحـد
سـؤولـ األمـريكـيـ السـابـق من كـبـار ا
ـكن أن تـعـني أن هـذه "الــعالقـة اخلـاصـة 
الـكـثـيـر مـن األشـيـاء هـذا يـعـني أنه وكـيل
كن ألي شريك لـلحـكومـة اإليرانـية" إذ ال 
سيـاسي عـراقي أن يصـبح رئـيـساً لـلوزراء
ـهـدي من دون مـبـاركـة إيـران وكـان عـبـد ا
عـنــدمـا حــصل عـلى رئــاسـة الــوزراء سـنـة
 2018ينـظر إلـيه كـمرشـح توفـيقـي مقـبول

تحدة. لدى كل من إيران والواليات ا
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ـسـربة تـقـدم حملـة اسـتثـنـائـية الـبـرقيـات ا
لــلــتــدخل اإليــرانـي الــســري كــمــا تــشــيــر
بالـتـفـصيل إلـى مدى سـقـوط الـعراق حتت
النـفوذ اإليراني مـنذ الغزو األمـريكي سنة
 ?2003والــذي حــول الـــعــراق إلى بــوابــة
لــلـقــوة اإليــرانــيــة بـهــدف ربط جــغــرافــيـة
نطقة اجلمهورية اإلسالمية للهيمنة على ا
من شـواطئ اخللـيج (الفـارسي) إلى البـحر

توسط كما تقول الصحيفة.   األبيض ا
وتؤكـد تقارير االستخـبارات اإليرانية التي
 تسـريبهـا إلى حد كبـير ما  كـان معروفاً
بــالـفــعل حـول قــبـضـة إيــران الـقــويـة عـلى
الـسـياسـة الـعراقـيـة لكن الـتـقاريـر تـكشف
ـا كان مـعـروفـاً في الـسابق أكـثـر بـكثـيـر 
عن مـــدى اســــتـــخـــدام إيــــران والـــواليـــات
ـتـحـدة لـلعـراق كـمـنـطـقـة انـطالق أللـعاب ا
التـجسس كـما سـلط التـقريـر الضـوء على
ـعـقــدة لـلـحــكـومـة الـســيـاسـة الــداخـلـيــة ا
اإليـــرانـــيــة حـــيث تـــتـــصــارع الـــفـــصــائل
ـتـنافـسـة مع الـعديـد من الـتحـديـات التي ا
تواجـهـها قـوات االحتـالل األمريـكـية أثـناء
كفـاحها من أجل اسـتقرار العـراق بعد غزو
تـحـدة وتبـ الوثـائق كيف أن الواليـات ا
ايران فـي كل منعطف عـلى وجه التقريب
ـنافسة تحدة في ا تفـوقت على الواليـات ا

على النفوذ.  

يــســتــعــرض مــؤلف كــتــاب (شــجـون عــلى
ضفـاف الرافـدين.. احتالل بغـداد وما خفي
ــدوح الــبــريــفـكــاني أعــظم) عــبــدالــقـادر 
التقـرير اخلطير الكامل لـصحيفة نيويورك
ـز األمريكية الذي كشفت فيه الصحيفة تا
عن وثائق سـرية لـلمـخابـرات اإليرانـية عن
مـــدى نـــفـــوذ طـــهـــران وتــــأثـــيـــرهـــا عـــلى
احلـــكــــومـــات الـــعـــراقـــيـــة عـن طـــريق من
" الــذين وصــفــتــهم بـ"الــعــمالء الــعــراقــيـ

يعملون لصالح إيران.
بحـسب الصـحيـفة فـإنه في منـتصف شـهر
تـشــرين األول الـعـام  ?2019ومع تـصـاعـد

االضــطــرابــات في بــغــداد نــزل
زائـــــر مـــــألـــــوف بـــــهـــــدوء إلى
العـاصـمة الـعـراقيـة في الوقت
ــــديـــــنــــة حتت الــــذي كــــانـت ا
احلــــصـــــار ألســــابـــــيع وكــــان
ـــتـــظـــاهـــرون يـــســـيـــرون في ا
الـشـوارع مطـالـبـ بـوضـع حد
لـلفـساد والـدعوة إلى اإلطـاحة
بـــرئـــيـس الـــوزراء عـــادل عـــبــد
هـدي منددين بالتأثير الكبير ا
جلــارتـهم إيــران في الـســيـاسـة
الــعــراقـيــة وقــد أقــدمــوا عــلى
حـــــــرق األعالم اإليـــــــرانــــــيــــــة
ومهـاجمـة القـنصـليـة اإليرانـية
وسط بــغـداد. (في الــتـقــريـر مـا

خفي أعظم)...
 قــاسم سـلــيـمــاني وتـظــاهـرات

العراقي 
كــان هــدف الـــزائــر إلى بــغــداد

اســـتــعــادة الـــنــظــام إال أن وجـــوده ســلط
الـضـوء عـلى مــظـالم لـلـمــتـظـاهـرين وكـان
هــدف زيــارة قــاسم ســلــيــمــاني قــائــد قـوة
ان القـدس اإليرانية إقناع احللفاء في البر
سـاعدة رئيس الـوزراء العراقي العـراقي 

على التمسك برئاسة احلكومة. 
لم تكـن تلك الـزيـارة هي االولى لـسلـيـماني
ـراقبـة األضـرار إذ تعـد جـهود إلى بغـداد 
ـهدي جزءاً من حمـلتها طهـران لدعم عبد ا
الطويـلة للحفـاظ على العراق كـدولة عميلة

لطيفة.  
تقـدم الوثـائق اإليـرانيـة التي  تـسـريبـها
صورة مـفصـلة عن مـدى عمل طـهران بـقوة
على الـتدخل في الشؤون الـعراقية والدور

الفريد للجنرال سليماني. 
الـوثــائق الــواردة هي أرشـيـف لـلــبـرقــيـات
االســتـخـبــاراتـيـة اإليــرانـيـة الـســريـة الـتي
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ِ الكلـماتِ عـلى الورق وعلى الـفضاء اليـ اإلدارةُ علم وفن األول مـتاح ومـسطر 
ـشكالت ـفاهـيمِ وطرائق الـتَّـعاملِ مع مـخـتلف ا ـختـلفِ الـلغـاتِ وا اإللـكـتروني و
ـهارةِ واخلـبرةِ َّ عالجُـها أو قـادت إلى االنـهيـارِ أما الـثّاني فـهو تـوظيفُ ا التي 
جـارب الــسّـابـقـةِ ـعــرفي والـتَّـعــامل مع الـعـلـم والـتـَّ والــذَّكـاء السـتـدعــاءِ اخملـزون ا
ـشاكلِ عـوقاتِ وا تـوفرةِ لـتسـييـر األعمـالِ ولتـشخـيصِ ا ـعلـوماتِ والـبيـانـاتِ ا وا
ـســــــــتقـبلـية والعـمل على إيجـاد حلـولٍ واقعيـة ومالئمة واالختنـاقات احلـاليةِ وا
ـاديـة وثـقـافـة اجملـتـمع ـاديـة وغـيـر ا ـشـكـلـة وكـلـفـتـهـا ا ـا يـتـنـاسـب مع حـجم ا

وموارده. 
اإلصالح بكل أنـواعهِ السيـاسي أو االقتـصادي أو اإلداري عمـلية مـنظمـة تبدأ
بـاحلـاجـة والـرغـبـةِ ومن ثم االجـمـاع عـلى إعـداد اسـتـراتـيـجيـةٍ لـإلصالح تـبدأ
ــضـطــربِ من خالل صـور ـشـخـيـصِ الـدَّقـيـق لـعــقـد االخـتــنـاقِ والــتَّـدفقِ ا بــالـتـَّ
عـلومات والبـيانات والعملِ العمـلياتِ والهـياكل التَّنظـيمية والـوصف الوظيفي وا
ساراتِ اخلـاطئةِ واقتراح سـياسات واجراءات وآليـاتٍ ومعاييرَ على تـصحيحِ ا
ـنـاصبِ وإيـجـاد حلـولٍ مـنـاسـبة لـلـتَّدفقِ وكـيـفـيـةِ اختـيـارِ األشـخـاص وجلمـيعِ ا
كنُ أن يتمَّ بواسطةِ تسـاعد النظام على التّعافي والتّـطور واالستدامة وهذا ال 
ـقـتـرحاتِ ـسـتـفـيـدةِ ألنَّ ا فـريقٍ او مـؤسـسـة خـارجـيـة دونَ تـكـلـيفٍ من اجلـهـةِ ا
ـعـلـوماتُ والـبـيـاناتُ واالسـتراتـيـجـات تـكون مـنـفـصلـةً عن الـواقع ولـيس لـديـها ا

الكافيةُ والالزمةُ إلعداد برنامجٍ أو استراتيجيةٍ لالصالح.
ارستُه للـرقابةِ سواء االسـتباقية أو الالحـقةِ من خالل تسليطِ كنُ  هذا الـدور 
ـكن أن حتصـلَ أو االخطـاءِ التي حـصلتْ من خاللِ شـاكلِ التي  وء عـلى ا الضـَّ
نـظمةٍ أو لشخصٍ سواء كان مـتخصصاً أو إعالمياً ارسـةِ دور الرَّقابة األفقية 

جموعةٍ أو بالدولة شـكلةٍ محددة تلحقُ الضَّرر بـفرد أو 
وابرازها للتصحيح أو حتويلها إلى قضية رأيٍ عامٍ.
كنُ العثـورُ عليه في الكتب اإلصالحُ عـلم وفن األول 
اني فهي رغـبة ومـهارة أو الفـضاء االلـكـتروني أمـا الثـَّ
وذكاء وخـبرة من يقود التَّشكـيلَ وقدرتُه على توظيفِها
َـســاراتِ من خاللِ االســتــعـانــةِ بـاخلــبـراتِ لـتــعــديلِ ا

الدَّاخليةِ واخلارجيةِ.
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ترامب من الـصفقة النـووية اإليرانية وأعاد
فـرض الـعــقـوبـات وسـارع الـبـيت  األبـيض
إلى إصدار األوامـر بتـوجه السـفن احلـربية
إلى اخلـــلـــيج  (الـــفـــارسـي) واســـتـــعــرض
اخلطط  الـعـسكـرية لـلحـرب مع إيران. وفي
تــشـرين األول وعــدت إدارة تـرامـب بـإرسـال
ـــمــلــكــة الـــعــربــيــة قــوات أمــريـــكــيــة إلى ا
السـعودية في أعقاب الهجمات على منشآت
النـفط هنـاك التي  إلقـاء اللـوم فيـها على

نطاق واسع على إيران.  
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تــعــلل الـــصــحــيــفــة الـــوجــود اإليــراني في
ـشـتـرك ـذهب ا جـنـوبـي الـعـراق بـأنه "مع ا
واالنتـماءات القبلية الـتي تمتد عبر احلدود
ـا كـان إليـران الـتي يـسـهـل اخـتـراقـهـا لــطـا
وجود رئـيس في جـنـوب الـعراق كـمـا أنـها
ـقـدسة في ـدن ا فـتـحت مـكـاتب ديـنيـة في ا
العـراق ونشرت الفـتات للـزعيم اإليراني آية
الــلـه روح الــله اخلـــمــيــني فـي شــوارعــهــا
وقــدمـت الــدعم لألحـــزاب الــســيـــاســيــة في
اجلــنـوب وأرسـلت الــطالب اإليـرانـيـ إلى
الـدراسـة في احلـلقـات الـدراسـية الـعـراقـية
كـمـا أرسلت عـمـال  البـنـاء اإليرانـيـ لبـناء
الـــفــنــادق الـــعــراقــيــة وجتـــديــد األضــرحــة

العراقية. 
ا تـكـون قد لكـن على الـرغم من أن إيـران ر
ـنافـسـة على تـحـدة في ا هزمت الـواليـات ا
الــنــفــوذ في بــغــداد فــقــد كــافــحت لــكــسب
التـأييد الشعـبي في اجلنوب العراقي اآلن
كمـا أوضـحت األسابـيع الـستـة األخـيرة من
االحـتـجـاجـات أنـهــا تـواجه تـراجـعـاً قـويـاً
بـــنــحــو غـــيــر مــتـــوقع في جــمـــيع أنــحــاء
اجلــنــوب وتــشــهــد األحــزاب الــســيــاســيـة
دعومة من إيران إحراق مقراتها العـراقية ا
الـرئـيسـة واغـتـيال قـيـاديـيهـا وهـذا مـؤشر
ــا قــلــلت من شــأن رغــبـة عـلـى أن إيـران ر
الــعـراق في االسـتــقالل كـان صــعـود إيـران
كالعب قـوي فـي الـعـراق نــتـيــجـة مــبـاشـرة
الفتـقـار واشنـطن إلى أي خـطـة بعـد الـغزو.
كـانـت الـســنـوات األولى الــتي تـلـت سـقـوط
صــدام حـســ فــوضـويــة ســواء من حـيث
اء األمن أم نـقص اخلـدمات األسـاس مـثل ا

والكهرباء.
راقبـ على األرض بدا عـظم ا وبالـنسبـة 
ــتـحــدة كـانت األمـر كــمـا لــو أن الـواليــات ا
حتدد الـسيـاسة أثـناء الـتنـقل وفي الظالم.
وكـان من بـ أكـثـر الـسـيـاسـات األمـريـكـيـة
ـســلـحـة كــارثـيـة قــرارات تـفــكـيك الــقـوات ا
العـراقية والـتطهـير من  اخلـدمة احلكـومية
سلحة اجلديدة ألي عراقي كان أو القـوات ا
عـضــوا في حــزب الــبـعث احلــاكم في عــهـد
ـــعــروفــة بــاسم صـــدام. هــذه الــعــمـــلــيــة ا
ـعـظم اجــتـثـاث الــبـعث تــهـمـيش تــلـقــائي 
الرجال السنة. فاصبحوا عاطل عن العمل
ويشـعرون باالستيـاء وشكلوا تمـرداً عنيفاً
يسـتهدف األمريكي والشيعة الذين يعدّون

تحدة.  حلفاء للواليات ا
مع انــدالع احلــرب الـطــائــفـيــة بــ الـســنـة
والشـيعـة نظـر السـكـان الشـيعـة إلى إيران
كـحـامـيـة لـهـم عـنـدمـا سـيـطـرت داعش عـلى
ـدن أدى ضعف الشـيعة وفشل األراضي وا
ـتــحــدة في حـمــايـتــهم إلى دعم الـواليــات ا
جهـود احلرس الثوري  واجلنرال سليماني
والية إليران يليشيات الـشيعية ا لتجـنيد ا

وتعبئتها. 
وفقـا لوثـائق وزارة االستـخبـارات واصلت
إيران االسـتفـادة من الـفرص الـتي منـحتـها
تحـدة لهـا في العراق. لـقد جدت الواليـات ا
ثـال مـجـموعـة كـبـيرة إيـران عـلى سـبيـل ا
عـلـومات االسـتـخـباراتـيـة عن األسرار من ا
األمـريـكـيـة حـيث بـدأ الـوجـود األمريـكي في
الـتـراجع بـعـد انـسحـاب الـقـوات األمـريـكـية
الـــعـــام  .2011كــــانت وكـــالــــة اخملـــابـــرات
ـركـزيـة األمــريـكـيـة قـد طــردت الـعـديـد من ا
عـمالئـهـا الــسـريـ في الـشـوارع مـنـذ مـدة
مـحطمـ من الغزو  –ويـخشـون أن يقـتلوا
ـــتـــحـــدة بـــســـبـب صالتـــهم بــــالـــواليـــات ا
ا من ايـران وبـسـبب نقص األمريـكـيـة ور
األموال بـدأ الـكثـيرون في تـقـد خدمـاتهم
إلى طـــهـــران. وكـــانـــوا ســـعـــداء بـــإخـــبـــار
اإليـرانـيـ بــكل مـا يـعــرفـونه عن عــمـلـيـات

ركزية في العراق.  وكالة اخملابرات ا
قبلة تكـشف صحيفة نيويورك في احللـقة ا
ـز األمريـكية أسـرار ما جـرى في منـطقة تا

جرف الصخر جنوبي بغداد  قاسم سليماني

احلــنــ لــلــمـاضـي شــعـور جــمــيل يــجــعل
الــشـــخص يــتــمــنـى عــودة األيــام اخلــوالي
بــذكـريــاتـهــا واحـداثــهـا واحلــنـ مــوجـود
بـالـفــطـرة ولـكـن تـزداد نـسـبــته من شـخص
آلخـر وكم من غـريب حنّ الى مـوطـنه وأهـله
وقـضى الــلـيل سـاهــرا بـاكــيـا تـبــلل دمـوعه
الوسـادة وال أحـد يـسمـعه ويـظل عـلى حاله

كابدة والشوق حتى يغلبه النوم. من ا
قال مـصـطـفى صـادق الـرافـعي عن الـشوق:
هــو حـــبل من احلــنــ الـــتف حــول الــقــلب
وكلـما نبض القـلب كلما اشـتد حبل احلن
شتاق على الـقلب وضاق عليه فـاذا التقى ا
ن يـروم رؤيته انـفك حـصار حـبل احلـن

عن القلب.
وقال االمـام بن حزم: فالشـوق قد يكون خلل
او ألرض تـرعرعت فـيـها او جلـمـاد ال حراك
فيه اال تـرى إنك تشتاق لـبيتكم الـقد عند

رؤية اطالله.
والله ما حملت عيني منازلكم 

اال توقد جمر الشوق في خلدي
وال تذكرت مغناكم وارضكم

اال كان فؤادي طار من جسدي
وكل شعب له حـكايات وتقاليد وتراث يجدر
تـذكرهـا وتخـليـدها بـتوثـيقـها خـوفا عـليـها
ــرور الـــزمن وقــد تـــصــدى مـن االنــدثـــار 
ــربي الـكــبـيــر األسـتــاذ يـيـلــمـاز شــكـر بك ا
اوغــلــو لـــهــذا الــبــاب فـــخــلــد الــكـــثــيــر من
احلــكـايــات واالمــثــال الـشــعــبـيــة اخلــاصـة
بتـركمـان العـراق وال سـيمـا تركـمان كـركوك
ـاضي ــوســوم (حـكــايــات من ا في كــتـابه ا
تكون من  460صفحة من القطع اجلميل) ا
ـتـوسط وقـد كـتب مـقـدمـة الـكـتـاب االديب ا
ـعـروف مـحــمـد خـورشـيــد قـصـاب اوغـلـو ا
رئيس حتـرير مـجلـة الـفنـار الشـهريـة حيث
اســهب في احلــديث عن الــكــتــاب والـكــاتب
بأسـلـوب شـاف كاف وكـان له دور كـبـير في

w{U*« w  „u d  »U J  …¡«d  
عنى الن الكتاب كركـوك عليه كي يستقـيم ا
خــاص بــكــركــوك وأهــالي كــركــوك ويــكـون
العـنوان حكايات كركوكلية او حكايات  من
مــاضي كــركــوك وخــيــارات أخــرى مــتــاحـة

للكاتب.
واما غالف الـكتاب فانه رغـم جماله مزحوم
بالـصور وكـانت صورة واحـدة منـها كـافية
عنى واحلال في الغالف اخللفي لتـوحي با

صمم. توحي بقلة خبرة من لدن ا
وفي اخلتـام أقول بان أكثر حكايات الكتاب
تــصــلح لــتــكــون مــادة لــفــيــلم ســيــنــمــائي
ومــسـلــسل تـلــفـزيــوني ألهــمـيــتـهــا ويـظل
ـاضي مـسـتـمـرا والـذي بـقي احلـنـ الـى ا
ــديـــنــة ولم يـــغــادرهــا مـــثل األســتــاذ في ا
الـكـاتب فـان حبـه لهـا يـزداد يـوما بـعـد يوم
وامــا الــذي غـــــــادر كــركــوك وغــاب عــنــهــا
عـقـودا طـويـلـة فـانـه يـزداد شـوقـا وحـنـيـنـا

اليها.

غالف الكتاب
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ـبور  وأسـفرت عن الـيزيـة كواال أجـريت قـرعة بـطولـة آسيـا لكـرة الصـاالت في العـاصمـة ا
وقـوع مـنـتـخـبـنـا الــوطـني في اجملـمـوعـة الـثـانـيـة الـتي ضـمـت الى جـانـبه مـنـتـخـبي الـبـحـرين
. واإلمارات فـيـمـا ضـمت اجملـمـوعـة األولى مـنـتخـبـات لـبـنـان والـسـعوديـة وعـمـان وفـلـسـط
ـقبل ويتـأهل األول والثاني من كلِ مـجموعةٍ نافـسات في األول من شهـر نيسان ا وتنـطلقُ ا
ؤمل أن تضـيفهـا الكويت عـلى أن يلتقي إلى نهائـيات كأس آسـيا لكـرة للصاالت الـتي من ا
ـتأهلـة خمسة نتـخبات ا ـركز الثالث فـيما بـينهـما ويتـأهل أحدهمـا ليصبح عـدد ا أصحابُ ا
منتـخبات إلى الـنهـائيات اآلسـيوية. ويـفتـتحُ منتـخبـنا مبـارياته في اخلـامس من شهر نـيسان
نـتخب اإلماراتي على أن يالعـب في ثاني مباريـاته نظيره واجهة أصـحاب األرض ا قـبل  ا

البحريني في السابع من الشهر نفسه.
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 في افـضل عـملـيـة تنـظـيم شـهدتـها
ـرحــلـة األولى  لــبـطــولـة الــدرجـة ا
االولى بكـرة القـدم للـموسم احلالي
التي كـانت قد اخـتلت كثـيرا بـعدما
ـذكور الى خـضع تـنـظـيم الـدوري ا
اكـثر مـن طريـقـة لعب قـبل ان يـبقى
ـشـاركـة اي فـريق الـبـاب مـفـتـوحـا 
ـشـاركـة وعـنـدهـا زاد عـدد الــفـرق ا
الى اكثر من  60 فريقا اغلبها تترك

نافسات.  ا
وتذهب دون حـسـاب قبل ان تـنجح
ــســابــقـات احلــالــيــة مــنـذ جلــنــة ا
ـرحــلـة ــاضي وحـصــرا ا ـوسم ا ا
ـنـتـهـيـة في الـسـادس والـعـشـرين ا
ــاضي والــتي سـارت من الـشــهــر ا
على افضل ما يرام وبأعلى درجات
بـاريات طـلـوب و تسـيـر ا الـعـمل ا
واعيد ها وهذا شيء يحسب لها
وهي الـتي تـقـدم عـمال اسـتـثـنـائـيـا
ونـــاجـــحــا بـــكل مـــعـــنى الــكـــلـــمــة
وتـــســـتـــحق االشـــارة جلـــهـــودهـــا
ـمـيزة والـواضـحـة بعـدمـا شرعت ا
طلوب وعمـقت أساليب  الـتنظـيم ا
جلـــمــيـع الــبـــطــوالت وخـــرجت عن
سياقات الـتنظيم التـقليدية لكل من
سـبـقـتـهـا النهـا تـديـر الـيـوم شؤون
الـبـطـوالت باالجتـاه الـصـحـيح قبل
ان تـتغـلب على الـتحـديات وشـكوك

االخرين.
v Ëô« WŽuL:«

ونسلط اليوم االضواء بسرعة على
اجملــمـوعــة االولى الــتي تــصــدرهـا
بــــاســـتـــحـــقـــاق احلـــدود 25 بـــعـــد
وانع انتـفاضة سـريعة عـبر فيـها ا
داخل وخـــارج مـــلــعـــبه فـي افــضل
فتـرة عمل بـقيادة عـادل نعـمة الذي
جنح في تـــعـــزيـــز ثـــقــة الـالعـــبــ
واالنـــــدفـــــاع في تـــــغـــــيـــــر االمــــور
وقع االول واالنـطالق بقـوة نـحـو ا
بـعــد الـفــوز بـســبع مـبــاريـات اربع
تـــــعـــــادالت ويــــســـــجـل خـــــالي من

اخلــســـارة  وفي افــضـل هــجــوم23
هدفـا وثـاني دفاع 8   وتبـقى رغـبة
الـــوصــيف دهــوك 24 جـــامــحــة في
ــوقع الــريــادي اذا نــا اخــتــطــاف ا
ـتصـدر القادم عـلمـنا ان لقـائه مع ا
سـيـقــام في عـقـر داره ويــتـطـلع مع
جمـهوره في العـودة للـموقع االبرز
واالفضل والطريق السـالكة للعودة
ـــــمـــــتــــاز  الســـــتــــغـالل  ولــــو ان ا
مـنافـسات اجلـولـة الثـانيـة ستـكون
وقف مـخـتـلفـة كـونـهـا من حتـسم ا

ـبـاريـات الـتي حتـدد بــسـبب عـدد ا
ـشـاركـة الــتي تـمـكن فـيـهـا مـسـار ا
الـــفــريـق من الــفـــوز بــســـبع مــرات
والـتــعـادل بـثالث وخـسـارة واحـدة
مرشحا للصدارة معوال على جهود
ـنـافـس الـتـشـكـيل ونتـائج بـقـية ا

في ايقاف وعبور احلدود.
وتــــراجـع مــــيـــســــان فـي اجلـــوالت
ــوقع الــثـالث االخــيــرة تـوقف في ا
من خمس مواجهات فوز وثالث18
تـعـادالت ومـثـلـهــا خـسـر وتـبـايـنت

ـــشــاركــة نـــتــائـــجه امـــام ظــروف ا
الـصعـبة وفـشل في مـتابـعة بـدايته
ونـزف الـنـقـاط في األمـتـار األخـيـرة
مـن الـــفـــصل األول ويــــحـــتـــاج إلى
إمــكـانـات مـضـافـة من اجل الـعـودة
ــبـــاريــات بـــقــوة و الـــعــمـل عــلى ا
التصـرف معهـا بشكل مقـبول وبعد
بداية متـعثرة لكن صـليخ تمكن من
حتـسـ نتـائـجه والـعودة لـلـتوازن
واظهررقدرة واضحة  في اخر ست
رحـلة بـفوز مهم جوالت  واخـتتم ا

عـــلى مـــصـــافي اجلــنـــوب بـــثالثــة
اهداف لهدفـ جمع فيها 13 نقطة
ليتقدم رابعا 16   وعليه ان يحافظ
عــلـى الـــتــغـــيـــر الــذي عـــكـــسه في
الــــنــــصف االولـى ومــــا يـــقــــال عن
ـرور الـذي صـلــيخ يـنــطـبق عــلى ا
انـحـنى كـثـيـرا قـبل ان يـصـحـو في
اخر خمسة ادوار حصد فيها عشر
نفاط ورفع الـرصيد الى 15 ويظهر
مـتـوازن دفاعـا وهجـومـا بتـسـجيل

وتلقي 15 هدفا . 
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وحــــسم الــــبـــيــــشـــمــــركـــة صـــدارة
اجملـمــوعـة االخـرى 24  بــافـضــلـيـة
الــــنـــــتــــائـج واألهــــداف والــــدفــــاع
ويعـاني مـشاكل الـذهاب لـكنه جنح
مــــرة بـــقـــهـــر بــــابل والزال يـــواجه
مـالحـــقــة كـــربالء والـــنـــاصـــريــة و
يـعـيش حـلم الـعـودة لـلـمـمـتـاز امام
مهمة الزالت غاية في الصعوبة الن
ـيدان قد االعتـماد على مـواجهات ا
تــــعـــرقـل االمـــور  و يــــدرك كـــربالء
الوصيف 21  في مواصلـة مشواره
باريـات القادمة وان والتحـكم في ا
يـكــون واقـعــيـا ومــنـافس كــمـا قـدم
نــفـسه في احلــصـة االولى من اجل
الـــوصــول الى مــبــتـــغــاه ويــســعى
الــعـــودة لــلـــصــدارة عـــبــر جـــهــود
عـنـاصـره ورغبـة اجلـمـهور الـكـبـير
واالمل في ان يــــســـتـــمــــر الـــفـــريق
باريات كما يجب بالعطاء وحسم ا
ـتـصدر والنه واقع بـ كـمـاشـتـي ا
والـــثـــالـث والـــثالثـي كل يـــتـــربص
باآلخـر في تقـرير مصـير اجملـموعة
ــبـاريـات مــا يـضــعـهم حتت واقع ا
الــقـادمــة  وتــقــد مـا لــديــهم امـام
احلـوافــز حـيث اجلـمــهـور الـكــبـيـر
ومـرافـقـتـه ايـنمـا يـلـعـب وهـو الذي
فرض نـفسه عـلى اقرانه  وتـعاقدت
ادارة الــــنـــاصــــريـــة  19 مع ثـالثـــة
مـحـتـرف لـتـعـزيز صـفـوف الـفريق
ـسار الـثـالث  الـذي تـمـكن الـعـودة 
ـطلـوب وتقدم النـتائج فـي الوقت ا
فـيـهـا واقـترب كـثـيـرا من الـوصيف
وقـد يحـتل مـوقعه اذا مـا تـمكن من
حـــسم مــبـــاراته الـــتي تــوقـــفت في
ملعبه ح حتديد موعدها اعادتها
واالســتـــفـــادة مــنـــهــا فـي الــتـــقــدم
لـلــوصـافــة واذا مـا اســتـمــر وتـابع
بقـوة ما تـبقى له من مـباريات وفي
ان يــــــكـــــــون الــــــطــــــرف االفـــــــضل
وهـويـحـضى بـشعـبـيـة كبـيـرة  كـما
حصل في احلضور الـكبير الذي لم رحلة االولى لدوري الدرجة االولى تنتهي بنجاح »½UN²¡∫ ا

يستوعبه مـلعب مباراته مع كربالء
مـا دعـا احلــكم  الى ايـقــاف بـعـدنـا
انتهى  الشوط االول بتعادلهما من
دون اهـــداف ومــطــلــوب من االدارة
ــديــر الــفــنـي تـقــيـم مــنــافــسـات وا
ـرحــلـة الـســابـقـة والــوقـوف عـنـد ا
ـــــشـــــاكـل واالهم دعـم صـــــفـــــوف ا
نـافسات نـظومـة للـدخول بقـوة ا ا
الـقــادمـة كـونــهـا من حتـدد مــصـيـر
الــتـــاهل لـــفـــريق واحـــد مــبـــاشــرة
للممتاز والزال البحري ليس ببعيد
ـتقدم 17  االخر الذي عن الثالثي ا
اهـدر عـدد من الـنـقـاط في مـبـاربات
ـقــدوره ان يـحـسـمــهـا حـيث كـان 
ــتـــأخــر الــشــرقــاط خـــســارته من ا
ـتصـدر بـســـــــــــــبع ويـبـتعـد عن ا
نـــقــاط ومــطــلــــــــــــــــوب مــعــاجلــة
االمــور قـبل ان تـتـضـاعف ويـبـتـعـد

بعد.
ولم يـــقـــدم الـــصـــنـــاعـــات مـــا كــان
ـوسم مــتـوقـعـا مـنه وهـو الـهـابط ا
احلــالـي ويــقف خــامــسـا 16  وسط
تـبـاين الـنـتـائج وفـشل فـي حتـس
ـسـتـوى  والتـبـدو عمـلـيـة الـعودة ا
ـــوقع ســـهـــلــــة اطالقـــا وهــــو في ا
اخلـامس من الفـوز بـاربع مبـاربات
ـثــلـهــا وخــسـر الــبـقــيـة وتــعــادل 
ويقف ديـالى في التـرتيـب السادس
ولم يــقــدم مــا مـتــوقع مــنه بــعــدمـا
سـقط اربع مـرات وتـعـادل في ثالث
وقع السادس 15 وخسر اربع في ا
ويـســعى إلى تــغـيــر مـســار االمـور
ويـقف اجلـنـسـيـة سـابـعا 12 والزال
نافسات وقريب من غير مؤثر في ا
مـنـطـقـة اخلـطـر ثم الـسـمـاوة الـذي
اسـتـمـر يــعـاني ويـقـف عـلى حـفـرة
الهـبوط بـعدما فـشل في ملـعبه قبل
ان يــخـــســـر ويــنـــزل اغـــلب نـــقــاط
ـنـطـقـة الـذهـاب 12 وتـتــواجـد في ا
احلـمـراء فـرق احلـسـ الـتـاسع 10
والــــشــــرقـــاط 9 وبــــابل  7 ثم غــــاز

الشمال بدون فوز.
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ـقــبـل وعن مــبـاراة نــاديه شــبــاط ا
لــعــدة ادوار .يــشــار إلى ان الالعب
حتـــــامل عـــــلى إصـــــابــــتـه من أجل
ــبـاراة ــشـاركــة مع الــفــريق في ا ا
ــــاضـــيـــة أمــــام الـــزوراء من أجل ا

االستمرارِ في الصدارة .

دة بـرنامج تـأهيـلي بعـد انقـضاء ا
الـسلـبيـة من أجل العـودة واللـحاق
ــــبـــاريـــات الـــفــــريق في الـــدوري
ـمـتـاز .وبـهذا سـيـكـون بـعـيدا عن ا
نتخب في لقاء ايران يوم تشكيلة ا
احلـــالي ولـــبـــنـــان في االول من 27

قـد شـعــر بـبـعض اآلالم فـي الـفـخـذ
ن لــلــقــدم الــيــســرى وأثــبــتت األ
الـفـحـوصـات بـعد ذلـك تعـرضه الى
تمـزقٍ من الدرجة الـثانية يـستدعي
ـدةِ ثالثـة أسـابيع. اراحـته سـلـبيـاً 
وأضـاف ان الالعب سـيـخضع الى

تــسـتــغـرقُ ثالثــة أســابـيع. وبــهـذا
سـيــكـون مــحـمــد خـارج حــسـابـات
بـيـتـروفـيـتـش في لـقـاء إيـران عـلى
االقل ضـمن مــنـافــسـات تـصــفـيـات
ـعـالج الـطبي كـاس الـعـالم. وقـال ا
عبـد الرحمن جـابر إن الالعب كان
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 يضيّفُ منتخب العراق لكرة القدم
نــظــيــرهُ األوغـنــدي فـي لـقــاءٍ دوليّ
قـررة أن يُقـام في ملعبِ ودي من ا
ـديـنـة الـدولي بـالعـاصـمـةِ بـغداد ا
وذلك في  21يـنـايـر/ كـانـون الـثاني

اجلاري.
ــبــاراة نـسـق لــهـا ضــمن  وهــذه ا
نـتخب الـعراقي إطار حتـضيـراتِ ا
السـتكـمال مـشـواره في التـصفـياتِ
ؤهلـة إلى كأس العالم اآلسيويّـة ا

ـواجــهـتي إيـران في 27 اســتـعـدادً 
من الشهر اجلاري ومـنتخب لبنان
في األول من شـهـر فـبـرايـر/ شـبـاط
ـــقـــبـل وكـــذلـك ضـــمن مــــســـاعي ا
االحتــادِ لـــرفعِ احلـــظـــر عن مالعب
العاصمة بغـداد. ويأتي هذا اللقاء
بــعــد جـهــودٍ مـكــثــفـةٍ بــذلـهــا وزيـرُ
الشباب والـرياضة رئيس االحتاد
عـــدنــان درجــال لـــلــحـــصــول عــلى
مــوافـــقــةِ االحتــادِ الـــدولي وكــذلك
مــــوافــــقــــة االحتــــاديـن األفــــريــــقي
ــبــاراة في واألوغــنــدي خلـــوضِ ا
الــعــاصـــمــةِ بــغــداد. يــشــاُر إلى أن
ـــنـــتــخـب الـــعــراقـي لـــكــرة الـــقم ا
ـقــبــلـة في ســيــبـاشــر تـدريــبــاته ا
العـاصـمة بـغداد في  17من الشـهر
ـــــدرب اجلــــــاري حتـت إشــــــرافِ ا
بــيــتـــروفــيــتش. ومن جــهــة اخــرى
أثــبـتت الـفـحـوصـات الـتي أجـراهـا
نتخب الك الطبي إصابة العب ا ا
الــعـراقي والــشـرطــة مــحـمــد قـاسم
بــتــمــزق في الــعــضــلــة الــربــاعــيـة
األمـــامــيـــة لـــلــقـــدم الـــيــســـرى مــا
يستدعي خضوعه لراحة سلبية قد
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d…∫ منتخب اوغندة بكرة القدم

دي دي  محمد رضا التميمي مدير الدعاية واالعالن
ومـديــر الــعالقــات الـعــامــة  جـاسـم حـســ عــبـاس
وبحـضـور رئـيس وأعـضاء الـلـجـنة الـنـسـوية. وفي
بداية اللقاء رحّب حمودي باحلاضرين مؤكداً سعي
ـبـيـة التـخـاذ كل مـا من شـأنه االرتـقـاء الـلـجـنـة األو
بــالـريـاضـة الــنـسـويـة وتــفـعـيل الـنــشـاط الـريـاضي
ـنخـرطات في لـلـمرأة الـعراقـية عـمومـاً والالعـبات ا
ختلف األلعاب الرياضية. السعي لالجناز العالي 
بية الدولية تؤكد ولفت حمودي الى ان اللجنة األو
بــاسـتــمـرار عــلى تــفـعــيل الــريـاضــة الــنـســويـة في
مـختـلف دول العـالم سعـياً مـنهـا لتـوظيف الـرياضة
ـجــمـله ولــيس االقــتـصــار عـلى خلــدمـة اجملــمــتع 
رأة. تـمـثل بـا ـتـمثل بـالـرجل دون اآلخـر ا نـصـفه ا
من جانبها أوضـحت رئيسة اللجنـة النسوية عضو
ـبيـة الـدكتـورة بـيداء كـتب الـتنـفـيذي لـلـجنـة األو ا
بيـة اليوم كـيالن ان لقاء الـسيـد رئيس اللـجنـة األو
جرى عـلى هامش االجـتماع الـرابع للجـنة النـسوية
لف الرياضة ما يشكّل تأشيرة واضحـة باهتمامه 
النسـوية. وأضافت كيالن قـائلة  ان االجتـماع أسفر
ـنهج رعايـة ستقـدمه شركة كي دي عن تداول أولي 
ـكن ان دي لـدعم الـريــاضـة الـنـسـويــة في الـعـراق 
ـضي لـتـوقـيـع مـذكّـرة تـفـاهم ثـنـائي بـ الـلـجـنـة
ـفوض لشـركة كي ـدير ا والـشركـة. من جانـبه قال ا
دي دي  مــحـمــد رضـا الــتـمـيــمي انه سـعــيـد بــلـقـاء
ـبـية الـوطـنـيـة العـراقـيـة  رعد رئـيس الـلجـنـة األو
حـمودي وان الـشـركـة جادّة  فـعالً في فـتح آفاق
تعاون ثنائـي مشترك مع اللجـنة النسوية في
بية بعد ان كانت للشركة جتربة ناجحة األو
ـركـزي فـي الـتـعـاون مع االحتــاد الـعـراقي ا
لـلــتـنس األرضي. هـذا وقــد حـضـر الــلـقـاء
ـبـيـة الـوطـنـيـة األمـ الـعـام لـلـجـنـة األو
الـعـراقـيـة  هـيــثم عـبـداحلـمـيـد و بـيـداء
ـكـتب التـنـفيـذي لـلجـنة كـيالن عـضو ا
ـبـيـة رئـيــسـة الـلـجـنـة الـنـسـويـة األو
باالضافة لعضوات اللجنة النسوية
الدكتورة شذى علي و لينا صباح
وعـصــمـاء عـبــداحلـســ ولـيـلى

. محمد أم
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بـيـة الـوطـنيـة الـعـراقـية إلـتـقى رئيس الـلـجـنـة األو
رعد حمودي صباح اليوم
ــــــــثـــــــــلي مـع 
شــــركـــة كي
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عـبــرت وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة عن حُــزنــهــا واســفــهـا
الـكـبـيـرين لـلـحــادث الـذي أودى بـحـيـاة اثـنـ من الـعـامـلـ
بي في محافظة البصرة  والذي يناء االو ـشروع ملعب ا
تـنـفـذه شـركـة انوار سـورى لـلـمـقـاوالت بـعـد انـهـيـار رافـعة
وسـقــوطـهــمــا اثـنــاء أعـمــال احلــدادة لـلــمــسـقف احلــديـدي
لـلمـلـعب. وقـال معـاون مـدير عـام دائـرة الشـؤون الـهنـدسـية
والـفـنيـة في وزارة الـشـبـاب والـرياضـة ايـاد طـارق بـحسب
قـيم للـملـعب وبـيان لـلوزارة  فـإن احلادث هـنـدس ا تـقريـر ا
وقع صـباح امس اخلميس بعد حدوث قطع لذراع (الكرين)
الرافعة التي كانت حتمل السلة احلديدية التي كان بداخلها
اثـن من الـعمـال يقـومان بـاعمـال اللـحام لـلهـيكل احلـديدي
ـــلــعب عــلى ارتــفــاع 23 م. واضــاف ان الــوزارة ــســقف ا
ـؤلم فـانـها بـالـوقت الـذي تـبـدي حزنـهـا واسـفـهـا لـلـحـادث ا
ـنـفـذة واسـتـنــادا الي الـشـروط الـعـامـة تـؤكـد ان الـشـركــة ا
ــشـروع ـدنــيــة ومـادام ا لـلــمــقـاوالت اخلــاصــة بـاألعــمــال ا
وقع بـعهدتـها فهي تـتحـمل سالمة األعمـال والعامـل في ا
ـنفـذة لـلـمشـاريع بـشروط أمال ان تـلـتزم جـمـيع الـشركـات ا
ـهـنـيــة لـلـمـحـافـظـة عـلـى سالمـة الـعـامـلـ ولـكي الـسالمـة ا
لـعب يتسع سـتقبل. يـذكر ان ا التـتكرر هـذه احلوادث في ا

لثالث الف متفرج.

واوضح ان ســـبب احلـــرمـــان جــاء
لـعـدم اسـتـفـاء شـروط الـتـراخيص
حــــيـث  اخـــــطــــار االنـــــديــــة و
ابالغـهـا بـالـقواعـد اإلجـرائـيـة التي
حتـكم هيـئة مـراقـبة دخـول االحتاد
اآلسـيــوي لـكـرة الــقـدم. وبــعـد هـذا
ـسـابـقة الـقـرار يـتـغـيب ايـران عن ا

االهم في اسيا.

بـكــرة الـقــدم حـرمــان ثالثـة أنــديـة
ــشـــاركــة في دوري إيـــرانــيـــة من ا
أبطال آسـيا للمـوسم اجلديد. وذكر
االحتــــاد فـي بــــيـــان صــــحــــفي  ان
االحتــــاد اآلســـيـــوي قـــرر حـــرمـــان
االنـديـة االيــرانـيـة بـيـرســيـبـولـيس
واسـتـقالل وجـول جوهـر سـيـرجان
ــشـــاركــة فـي دوري االبــطــال. من ا

مــانـــشــســتــر ســيــتي إضــافــة إلى
ـــاني تـــومـــاس تـــوخــيـل مــدرب األ
تــشـيــلــسي. وجنح مــانــشـيــني في
قـيــادة إيــطــالــيـا لــلــتــتــويج بــلـقب
ـاضي وحتـقيق الـيـورو الـصـيف ا
رقم قـيـاسي مع األزوري بـالـوصول
إلى  37 مـــبــاراة مـــتــتــالـــيــة بــدون
ــــة. أمـــا جــــوارديـــوال فــــقـــاد هـــز
الـسـيــتي لـلــتـتـويج بــلـقب الـدوري
اإلجنليـزي وكأس رابطـة احملترف
اإلجنــلـيـزيـة إضـافـة إلى الـوصـول
إلى نــهـــائي دوري أبـــطــال أوروبــا
لــلــمــرة األولى في تــاريخ الــنــادي.
ومن جـانـبه قـاد تـوخـيل تـشـيـلسي
لـلـفـوز بـلـقـب دوري األبـطـال لـلـمرة
الـثـانـيـة في تـاريـخ الـبلـوز وتـبـعه
بـــلــــقب الـــســــوبـــر األوروبـي عـــلى
حــسـاب فــيــاريــال اإلسـبــاني. ومن
جـهـة اخـرى قـرر االحتـاد اآلسـيوي
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أعـلن االحتــاد الـدولي لــكـرة الــقـدم
فيفا القـائمة اخملتصـرة للمرشح
لــلـفــوز بــجــائــزة أفـضـل مـدرب في

العالم لعام 2021. 
وســيــتم بث حـفـل تـوزيع اجلــوائـز
االفتراضي على الهواء مباشرة من
مـــقــر الــفـــيــفـــا في زيــورخ يــوم 17
كـــانــون ثـــان اجلـــاري. وتـــعـــتـــمــد
النتـائج على تصويت جلـنة حتكيم
ـــدربـــ والـــقــادة دولـــيـــة تـــضم ا
ــنـــتــخــبــات احلــالــيـــ جلــمــيع ا
بــاإلضــافـة إلـى تــصـويـت صـحــفي
ثل كـل منـتخب وطـني وأصوات
ــسـجــلــ عـلـى مـوقع اجلــمـهــور ا
الـــفــيـــفــا. وتـــواجــد في الـــقــائـــمــة
الـــنـــهــــائـــيـــة اإليـــطـــالي روبـــرتـــو
مانـشيـني مدرب مـنتـخب إيطـاليا
واإلسبـاني بـيب جوارديـوال مدرب
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قـالت كـوريـا الشـمـالـية  إنـهـا سـتـغيب عن
ـقـررة الـشـهر بـيـة الـشـتـوية ا األلـعـاب األو
ــقــبـل بــســبب جــائــحــة فــيــروس كــورونــا ا
وحتــركـــات قــوى مـــعـــاديــة وذلك بـــعــد أن
ــبـيـة الـدولـيــة بـالـفـعل حـظـرت الــلـجـنـة األو
مـشـاركـة ذلك الـبـلـد اآلسـيـوي في األلـعـاب
الشتـوية. وفي سبتمبر أيـلول علقت اللجنة
ـبيـة الـدولـية عـضـوية كـوريـا الـشمـالـية األو
حتى عام  2022لـرفضها إرسال فريق إلى
دورة األلـعـاب الـصـيـفـيـة بـطـوكـيـو مـتـعـلـلة
باجلـائحة. وقال توماس بـاخ رئيس اللجنة
بـية الدولـية في ذلك الوقت إنه ال يزال األو
ـمـكن قـبـول الريـاضـيـ الـفـردي من من ا
كـوريا الـشمـالـية الـذين يتـأهلـون لـلمـنافـسة
في بــكـ ولــكن دون وجــود أي تــفــاصـيل
بــشــأن حـــدوث ذلك. وقــالـت وســائل إعالم
رسـمـية فـي كوريـا الـشـمـاليـة اجلـمـعة إن
ـبـيـة ووزارة الــريـاضـة بـعـثـتـا جلـنــتـهـا األو
بـرسالـة إلى نـظـرائهـمـا الصـيـنيـ إلخـطار
آخـــر حــــلـــيف رئــــيـــسي لــــهـــا وداعــــمـــهـــا
ـكنهـا حضور االقتـصادي رسمـيًا بأنه ال 
بـياد الـذي تـبدأ فـعالـياته في  4فـبراير األو
شبـاط. وقالت الرسـالة وفقـا لوكالـة األنباء
ـركـزيـة الـرسمـيـة: لن نـتـمكن من الـكـورية ا
ـبــيـاد بــسـبـب حتـركـات ــشـاركــة في األو ا
ــيـة. ولم ــعـاديــة واجلــائـحــة الـعــا الـقــوى ا
ـركزية الـكورية يوضح بـيان وكالـة األنباء ا
عادية لكن تشيونغ سيونغ ما هي الـقوى ا
تشـانغ احمللل في معهـد سيجونغ اخلاص
في كوريا اجلنوبية قال إنهم يشيرون على
ـبــيـة الــدولـيـة أو األرجـح إلى الـلــجـنــة األو
تـحدة وفـرنسا وبـريطـانيـا التي الواليـات ا
تـعـتـقـد كـوريـا الـشـمـالـيـة أنـهـا وراء تـعـلـيق
ـبيـة الـدوليـة لعـضويـتهـا. وعلى الـلجـنة األو
ـبيـة الدولـية ال الرغم من قـرار اللـجـنة األو
يــزال هـنــاك أمل في ســول وأمــاكن أخـرى
ــــثـــابــــة مـــكـــان فـي أن تـــكـــون األلــــعـــاب 
تنافست بدعم للمـصاحلة ب الكوريتـ ا
ــبـــيــة الــدولــيــة. في دورة مـن الــلــجــنــة األو
األلـعـاب الـشـتـويـة  2018 الـتي أقـيـمت في
بــيــونــغــتــشــانغ كــوريــا اجلــنــوبــيــة ســار
تـنافست معًا في رياضـيون من الدولت ا
حـفل االفـتـتـاح وشــكـلـوا فـريـقًـا واحـدًا في

لعبة هوكي اجلليد للسيدات.

U¹—u  W —UA  dEŠ

5JÐ œUO³*Ë√ w  WO ULA «

رعد حمودي



AZZAMAN SPORT

{ لندن- وكـاالت: يبدو أن النجم الـبرتغالي كـريستيـانو رونالدو مسـتعدًا للـرحيل عن صفوف مـانشستر
درب الـقادم للشـياط احلمـر. وعاد رونالـدو إلى مانشسـتر يونايـتد منذ 5 يونايـتد في حال لم يُعـجب با
ـوسم عـلى الـرغم من ضـعف نـتائج أشـهـر وجنح في تـسـجيل  14 هـدفًـا في  21 مبـاراة خـاضـهـا هذا ا
ان يونايتد في حال لم يوافق انع رونالدو الرحـيل عن ا الشيـاط احلمر. وبحسب صحيـفة ميرور ال 
ـوسم خاصـة أنه لم يكن ـنتـظر تـعيـينه من قـبل إدارة النـادي في نهـاية ا ـدرب اجلديـد الذي من ا على ا
ـنتظر أن يـترك راجننـيك مهمته همـة الفنـية للفـريق بصورة مـؤقتة. ومن ا سعيـدًا بتولي رالف راجننـيك ا
وسم ومـواصـلـة عـملـه في مانـشـسـتـر يونـايـتـد بـصورة اسـتـشـاريـة. لكن عـدم اسـتـبـعاد الـفـنـية بـنـهـايـة ا
همـة الفنية بـصورة دائمة في حـال استعاد الفـريق بريقه تسـبب في حالة من الغضب راجننيك تـوليه ا
ـان يـونـايـتـد عـلـى غرار عـنـد الـعـديـد من جنـوم يـونـايـتـد. يـذكـر أن الـعـديـد من األسـمـاء تـرتـبط بـتـدريب ا

ماوريسيو بوكيتينو وإيريك ت هاج وبريندان رودجرز.
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{ ملبـورن-(أ ف ب) - حتولت قـضية
ــضــرب الــصــربي نــوفــاك جنم كــرة ا
ديـوكــوفـيـتـش إلى مـلــحـمـة ريــاضـيـة
صنف وصحيـة عقب منع أسـتراليـا ا
ـيـاً دخـول أراضـيـهـا وعـزمـها أول عـا
على تـرحيله قـبل أن تعـود السـلطات
عن قرارهـا بـالـترحـيل الـفوري لـيـبقى
ــسـافــرين.وكـان في مـركــز احـتــجـاز ا
) الـذي حتـوم ديـوكـوفـيـتش ( 34عـامـاً
ـضاد الـشـكـوك حـول تـلـقـيه الـلـقـاح ا
لفيـروس كورونـا من عدمه وصل إلى
مطـار مـلبـورن األربـعـاء بعـد حـصوله
ـشاركته في على إعـفاء طبي تـمهـيداً 
ـفــتــوحـة أولى بــطـولــة أســتـرالــيــا ا
بـطـوالت الـغـرانـد سالم والـتي يـحـمل

لقبها تسع مرات.
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ولـكن في مــواجـهـة طـعـن قـانـوني من
الــــنـــــجم الـــــصــــربي قـــــال احملــــامي
كــريــســتـــوفــر تــران إن أســتــرالــيــا ال
تخطط لترحيله قبل اجلـلسة النهائية
ـــقــرر عـــقــدهـــا يــوم لـــلــمـــحــكـــمــة وا
.وتــــقـــدم الـالعب الــــصـــربي اإلثــــنـــ
اخلــمـــيس بـــطــلب اســـتــئـــنــاف قــرار
السلطـات األسترالـية بإلغـاء تأشيرته
وطـرده من الــبالد في حــلـقــة جـديـدة
حتـولت إلى أزمــة دبـلــومـاســيـة.وقـال
مــصـدر قــضــائي إن قــاضي مــلــبـورن

قـرر أن ينـظر أنتـوني كيـلي كـان من ا
اخلمـيس السـاعة  4:00مساء (05:00
بـتوقـيت غـريـنـيـتش) بـطـلب الـصربي
احملتـجـز من قبل خـدمـات الهـجرة في
مـلبـورن مـنـذ وصـوله مـسـاء األربـعاء
شـاركة في البطولـة االسترالية بنية ا
الـــــتـي تـــــنـــــطـــــلـق في  17 كـــــانـــــون
الثاني/يناير احلـالي في سعيه للقب
عـاشـر والـ  21الـكــبـيــر في مـســيـرته.
وأعـــلن ديـــوكـــوفــيـــتش تـــوجـــهه إلى
ملـبورن عـلى حـسابه عـلى إنـستـغرام
الــثالثــاء عــقب حــصــوله عــلى إعــفـاء
طـــبي رغـم مـــعـــارضـــته الـــتـــطـــعـــيم
اإللزامي ولم يـعرف مـا اذا كان حصل
عـلى الـلــقـاح من عـدمـه.وأثـارت رحـلـة
ديـــوكـــوفــيـــتـش أزمــة بـــ صـــربـــيــا
واســـتــرالـــيــا حـــيث اتـــهم الـــرئــيس
الـصربي ألـكـسـنـدر فـوتشـيـتش الـبـلد
ـضـيف بـ "إســاءة مـعـامــلـة الـبـطل". ا
وقال فـوتـشـيتـش على إنـسـتـغرام إنه
حتـدث مع ديوكـوفـيـتش عـبـر الـهاتف
وأعلـمه أن "صربـيا بـأكمـلهـا معه وأن
سلطات البالد تتخذ جميع اإلجراءات
من أجل إنـهـاء إسـاءة مـعـامـلة أفـضل
العب كرة مـضرب في العـالم في أقرب
كن".وتابع "تـماشيًـا مع جميع وقت 
مــعـــايــيـــر الــقـــانــون الــعـــام الــدولي
ســتــنــاضل صــربــيــا من أجل نــوفــاك

ديـوكـوفــيـتش والـعـدالــة واحلـقـيـقـة".
وأضـاف "مـا هــو غـيـر عــادل الـهـجـوم
الـسـيـاسي (ضـد ديـوكـوفـيـتش) الـتي
يشـارك فـيـها اجلـمـيع بـدءا من رئيس
وزراء اسـترالـيـا زاعـمـا بـان الـقـوان
قـابل شدد تسـري على اجلـمـيع".في ا
ســـردان والــــد ديـــوكـــوفــــيـــتش امـــام
متـظـاهـرين مـؤيدين البـنه في بـلـغراد
ـسـاندة (ابـنه) ولـيس بـأنه يـطـالب "
اللـجوء الى الـعنف".واضـاف "لقـد قام
بتلـبيـة جميع الـشروط الـضرورية من
ـشـاركـة في الـبـطـولة اجل الـدخول وا
وكـان سـيـفـوز بــهـا حـتـمـا النه افـضل
العب كرة مـضرب في الـعالم".واضاف
ـســيح صُــلب وخـضـع لـلــكـثــيـر من "ا
االمور لكنه صمد وال يـزال حيا بيننا.
نوفـاك صُـلب ايـضا بـالـطـريقـة ذاتـها
لــكــنـه ســيــصــمــد ايـــضــا ألنه افــضل
ريــاضـي وشــخص فـي الــعـــالم".ورفع
تظـاهرون في بـلغـراد الفتـات منددة ا
كتـب على إحـداهـا "انـهم يـخـافون من
االفضل اوقفـوا فاشيـة كورونا".كذلك
تــظـــاهــر انــصـــار ديــوكــوفـــيــتش في
شــوارع مـــلــبـــورن وقــال الـــصــربي -
االسترالي سـانيـا البالغ  35عاماً إنه
يــتـــحــرق شــوقـــاً لــرؤيــته يـــلــعب في
مــلــبــورن وأضــاف "لــقــد مــر بــحــرب
ــضـرب. لم أهــلـيــة لــكي يـلــعب كــرة ا

يـفـعل أي شيء يـضـر بـالـعـالم" فـيـمـا
اعـتــصـمـت اجلـالــيـة الــصـربــيـة أمـام
فندق في ملبـورن قيل أن ديوكوفيتش
يـــنــزل فـــيه لـــلــمـــطــالـــبــة بـ "حتـــريــر
نوفاك".واحتـدمت قضية ديـوكوفيتش
عـــقـب إلـــغـــاء تـــأشـــيــــرة دخـــوله الى
ــطـار أســتــرالـيــا رغم وصــولـه الى ا
حيث قالت شرطة احلدود في بيان إن
أسترالـيا ألـغت تأشـيرة دخـول النجم
الــصـربـي اخلـمــيس لــتــعـذر تــلــبــيـته
متطـلبات الـدخول الصـارمة.وأضافت
ـواطــنــ الـذين ال "لــلـوافــدين غــيــر ا
يحمـلون تأشـيرة سـارية عنـد الدخول
أو الـذين ألــغـيت تــأشـيــراتـهم ســيـتم
احتـجـازهم وإبـعادهم مـن أستـرالـيا".
ـقابل قـالت وزيـرة الـريـاضة في في ا
والية فيكتوريا باإلنابة جاال بولفورد
األربــعــاء إن واليــتــهــا رفـضـت طــلــبًـا
ـــوافـــقــــة عـــلى لـــلــــمـــســـاعــــدة وأن ا
الـتأشـيـرات مـسـألـة تـخص احلـكـومة
الفدراليـة.وكتبت بولـفورد في تغريدة
"طلـبت احلكـومة الـفدرالـية مـا إذا كنا
ســــنــــدعم طــــلب تــــأشــــيــــرة نــــوفـــاك
ديــوكــوفـيــتش  لــدخــول أســتــرالــيـا".
وتـابعت "لـن نقـدم دعـمًـا فـرديًـا لـطلب
الــتــأشـــيــرة لــنــوفــاك ديـــوكــوفــيــتش
لــلــمــشــاركــة في بــطــولــة أســتــرالــيــا
ــضـرب لـعـام 2022 ـفـتــوحـة لـكـرة ا ا
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ـالكــمــة الـــشــابــة بـــغــداد. وتــضـــيف هــذه ا
احملـجبة عـائلتي وأصـدقائي دعمـوني كثيراً
سـتوى هم سـعداء بـا وحـظـيت بتـشجـيعـهم
الـذي وصـلت إلـيه.وتـتـلـقى بـشـرى حـصـت
تـدريـبـيـتـ كل أسـبـوع في صـالـة ريـاضـية
تـابــعـة جلـامـعـة خـاصــة في مـديـنـة الـنـجف
الــواقــعــة فـي وسط الــعــراق حــيث تــتــولى
تــــدريس مــــادة الــــريـــاضــــة ايـــضــــا.وخالل
تـدريـبـاتـهـا تـوجه بـشـرى وهي تـضـع قـناع
مالكــمـة حــول رأسـهـا لــكـمـات إلى الــيـسـار
والـيـم نـحو قـبضـات مدربـها وهي تـناور
بـحركـات رشـيقـة ومرنـة داخل حلـبة مالكـمة
مـرتديـة سرواال أسـود ضيقـاً يغـطيه سروال
ريــاضي قـصــيـر.وتـدرك هــذه الـريــاضـيـة أن
ــارســتـهــا لــلــمالكـمــة تــثــيـر الــكــثــيـر من
االسـتغراب واجلـدل ال سيما في مـدينة مثل
ـقـدسة ـدن ا الـنـجف الـتي تـعد إحـدى أهم ا
لـدى الشيـعة وتسود فـيها تقـاليد اجتـماعية
صــارمــة. وبــهــذا الــشــأن تــقــول واجــهــتــنـا
صـعـوبـات كثـيـرة نـحن في مجـتـمع مـحافظ
ويـتمتـع بتقـاليد مـحافظـة جدا يصـعب عليه

تقبل هذا األمر. 

ـراهـقـة أنه حتى وأمّ لـفـتـاة وصـبيّ بـعمـر ا
في الــبـيت خـصــصت غـرفــة لـلـتـدريـب فـيـهـا
بــســـاط وكــيس مالكــمــة. تـــشــكّل الــريــاضــة
بــالـنـسـبــة لـهـا شـغــفـاً فـهي تــمـارس أيـضـاً
الكــمــة.وقــد حـازت الــكــاراتــيه الى جــانـب ا
الكمـة للـنساء في وزن ـيدالـية الـذهبـية بـا ا
 كـيـلـوغـرامـاً في نـزاالت بـطـولـة الـعـراق 70
الـتي أقيمت مطلع كـانون األول في العاصمة

{ الــــنـــجف - (أ ف ب)  –تـــتــــنـــقل بـــشـــرى
احلـجار بخـفة وهي ترفع قـبضتـيها لـتحمي
وجـهـهـا وتوجه لـكـمات مـتالحـقـة خلصـمـها
خالل وحــدة تـدريـبـيـة جتـريـهـا في الـنـجف
ديـنة مـتـحديـةً الـتقـاليـد الـسائـدة في هـذه ا
احملـافظة كما الكثـير من العراقيات اللواتي
الكــمـة.وتـروي ـمـارســة ريـاضـة ا يــتـجـهـن 
بـشرى وهي مدربة لياقة بدنية تبلغ  35عاماً
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تنهي حـلبة مـرسى ياس اليـوم إستضـافة النـسخة
الــعـاشـرة مـن سـبـاق اخلــلـيج  12 سـاعــة سـبـاق
ــنـطـقـة الـتــحـمل الـوحــيـد والـفـريــد من نـوعه في ا
وذلك خالل عــطــلــة األســبــوع احلــافــلــة بـتــشــويق
ريـاضة الـسـيـارات من اخلـميس  6 إلى الـسبت 8
كـانون الـثاني اجلاري. وتـتوجه حـلبة مـرسى ياس
ــتــفــرجــ والـعــائالت بــالــدعــوة لـلــمــشــجــعــ وا
للحـضور واالستمتاع بفعاليات أحد أكثر سباقات
ـنطقة وأصـعبها واالسـتمتاع التحـمل شهرة في ا
بـلـحظـات ال تُـنـسى على مـسـار حـلبـة مـرسى ياس
بــتـصـمــيـمه اجلـديــد. يـشـهــد احلـدث انـطالق  15
ســــيـــارة مـن خط الــــبـــدايــــة ومن بــــيـــنــــهـــا  12 
ســيــارة  GT3و 3 ســيــارة GT4. وتــشــكل هــذه
الـسـيارات  10فـرق تـمـثل ست شـركـات مـصـنـعة
مــخــتــلـفــة ومن ضــمــنـهــا مــرسـيــدس وفــيـراري
وأـسـتون مارتن وماكالرين. ينقـسم سباق التحمل
ـدة  12ســاعـة إلى جـزئـ من ست سـاعـات عـلى

أخبار النجوم
uOM¹—u   UÐU Š pÐdð VzUB  ≥

”u²M u¹ ÂU √

{ مدريد- وكـاالت: سلط تقـرير صحـفي إسباني الـضوء على
أداء الـبـرازيـلي مارسـيـلـو الظـهـيـر األيـسر لـريـال مـدريد خالل
ـاضي ضـمن منـافـسات دور الـ مواجـهـة ألكـويـانـو األربعـاء ا
 من كأس مـلك إسـبانـيا. وقـالت صحـيفـة مونـدو ديبـورتيـفو 32
مـنـذ فـتـرة طـويـلـة تـوقـف مـارسـيـلـو عن كـونه الـظـهـيـر األيـسـر
ساهمته في الـدفاع والهجوم وقدم األفضل في قارة أوروبـا 
أداء سيئًا لـلغاية. وأضافت مارسيـلو حصل على فرصة اللعب
ـبـاراة كـامـلـة لكـنه لم كـأسـاسي ضـد ألـكـويانـو وشـارك في ا
يغـير وجـهـة النـظر حـول تراجع مـسـتواه الـتام رغم مـحاوالته
وهذه احملاوالت ال تـكفي ريال مـدريد. وأشارت الصـحيفة إلى
أن مـارسيلـو مصـمم علـى عدم الـرحيل في شـهر يـنايـر/كانون
لكي. وسم وإتمام عقده مع ا ثان اجلاري والـبقاء حتى نهاية ا
وأفاد التقـرير أن مارسيلو أحد أساطـير النادي يريد أن يختتم
ـاضـية ال مـسـيرته بـأفـضل طـريـقة ومـا حـقـقه طـوال الـسنـوات ا

يستطيع أحد محوه من التاريخ.
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مـن شك فـي أن الــــوبــــاء أثــــر عــــلى
الـــبــطـــولــة ويـــظــهـــر ذلك في قــرار
الكـاف بأال يـزيد عـدد اجلمـاهير في
ائة باريات عـــــن  60 في ا معظم ا

درجات. من سعة ا
ÕUI  U²Ždł

ولـــكن فـي مــبـــاريــات الـــكــامـــيــرون
سيـسمح بحـضور جـماهـيري يصل
ـــــــائـــــــة من ســـــــعــــــة إلى  80 في ا
ـباريات من درجـات وسيحـضر ا ا
تلـقـوا جرعـتي اللـقـاح أو لديـهم ما
ـســحـة يـفــيـد بــســلـبــيـة نــتــيـجــة ا
عرفـة أن اثن اخلاصة بـكوفيـد.و
ن يــعــيــشــون في ــئـــة فــقط  في ا
الـكـامـيرون تـلـقـوا جـرعـتي الـلـقاح
ـنـا في بـحـسب أرقـام من مـوقع "عـا
ــثــيــر أن بــيـــانــات" ســيــكــون من ا
نـشـاهـد كـيف سـتـؤثـر قـيـود كـوفـيد
ــفـروضــة عـلى حــضـور مــبـاريـات ا
الـبـطـولـة الـبـالغ عـددها  52مـباراة
والتي ستقام على  6مالعب.وتأثرت
عـدة مـنـتـخـبـات بـحـاالت كـوفيـد في
حتـضيـرهـا لـلبـطـولة فـمـثال تـفشى
الــفــيــروس في مــعــســكــر مــنــتــخب
الـرأس األخـضـر واضـطـر مـنـتـخب
غـــامـــبـــيـــا الــــذي يـــشـــارك في أ
أفـريـقـيـا لـلـمـرة األولى في تـاريـخه
إلى إلـغاء مـبـاراتـ وديتـ بـعـدما

ــكن إغــفـال مــيــنــدي.وبـالــطــبع ال 
حامل الرقم القـياسي في عدد مرات
ـــنـــتـــخب نـــيل الـــلـــقـب أال وهـــو ا
ـصـري الـذي حــاز الـبـطـولـة سـبع ا
مـــرات والــذي يـــضم خط هـــجــومه
جنم لـيــفـربـول مــحـمـد صالح الـذي
يراه البعض أفضل العب في العالم
في الـــوقت احلــالي.وهـــنــاك أيــضــا
مــنـتــخـبـات دائــمـا تــكـون مــرشـحـة
حلـسم الـلـقب مـثل غـانـا ونـيـجـريـا
وكذلك الكاميرون التي ستعول على
عــامــلي األرض واجلــمــهــور لــنــيل
الــبـــطــولــة لـــلــمـــرة الــســـادســة في
نـتـخبـات التي تاريـخـها.ومن بـ ا
يــنـتــظـر أن تـنــافس عــلى الـبــطـولـة
مـنتـخب كـوت ديـفـوار الـذي حصل
عـلى الـلـقب مـرتـ -  1992و- 2015
وذلك بالـنظـر لـكوكـبة الـنجـوم التي
ـلـقب بـاألفـيال ـنـتـخب ا يـضـمـها ا
فــمـثال لــدى الـفــريق سـيــبـاســتـيـان
هــاله مــهــاجم أيــاكس أمــســتـردام
وويـلـفـريـد زاهـا مـهـاجم كـريـسـتال
بـــاالس وفــرانـك كــيـــسي مـــتــوسط
مــيــدان مــيالن اإليــطــالـي.ويــضـاف
للـقائـمة الـسابـقة مـنتـخبـا تونس -
الــذي يــضم عــدة جنــوم عــلى غــرار
ساكني حنبـعل اجملبري ويـوسف ا
غرب الذي اخـتار مدربه وحيد - وا

األفــريــقي لــكــرة الــقــدم - الــكــاف -
مـــؤخـــرا أن جتـــري الـــبـــطــولـــة في
الكاميرون كما كان مقررا في الفترة
من  9 يـنايـر/ كـانـون الـثاني إلى 6 
فـبـرايـر/ شـبـاط من الـعـام اجلـاري.
وكان "الـكاف" قرر في يـوليـو/ تموز
من عــــام   2017تـــــرحـــــيل مـــــوعــــد
سـابقـة لتـقام في الصـيف بدال من ا
ــوعـد الــسـابـق في شـهــر يـنــايـر/ ا
كــانــون الــثـانـي وهـو مــا طُــبق في
نسـخة  2019 التي جـرت في مـصر
شاركة نتـخبات ا وكذلك رفع عدد ا
ــنــتــخــبــات إلى  24 مـــنــتــخــبــا. وا
ـشاركـة في هذه الـنسـخة العـربيـة ا
هي: مـــصـــر واجلـــزائــر وتـــونس
ـغـرب وموريـتـانـيـا والـسودان وا
وجـــزر الـــقـــمـــر الـــتـي تـــشـــارك في
البطـولة للـمرة األولى في تاريـخها.
شـاركة ـنتـخـبات الـ 24ا وقسـمت ا
في نــســخــة الــكــامـيــرون عــلى ست

مجموعات وهي:
اجملـــمــوعــة األولى: الـــكــامــيــرون -
بوركـينا فـاسو - الـرأس األخضر -

إثيوبيا
اجملموعة الثانية: السنغال - غينيا

بابوي - ماالوي - ز
ـغرب - غانا - اجملموعة الـثالثة: ا

جزر القمر - الغابون
اجملــمــوعــة الــرابــعــة: مــصــر -
نيجـيريا - الـسودان - غيـنيا

بيساو
اجملــــمـــوعـــة اخلــــامـــســـة:
اجلزائر - كوت ديفوار -
غــيــنــيــا اإلســتــوائــيــة -

سيراليون
اجملـــمــوعـــة الــســـادســة:
تـــــــــــــونـس - مـــــــــــــالـي -

موريتانيا - غامبيا
بـالــتـالي ســيـتـأهل إلى دور الــسـتـة
عــــــشـــــــر األول والــــــثـــــــاني عـن كل
مــجــمــوعــة بــاإلضــافــة إلى أفــضل
ـركـز أربـعــة مـنـتــخـبـات حــلت في ا

الثالث.
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يعد مـنتـخب اجلزائر حـامل اللقب
رشح حلسم البطولة أحد أبرز ا

خــاصــة إذا عـــلــمــنــا أنه خــاض 34
مبـاراة دون خـسـارة ويضم كـوكـبة
من الـنجـوم يتـقـدمهـم رياض مـحرز
العب مــانـشـســتـر سـيــتي ويـوسف
باليـلي الذي تـألق مـؤخـرا في كأس
العرب الـتي جرت في قـطر.كمـا يعد
مــنـتــخب الــســنـغــال وصــيف بـطل
اضية مرشحا للمنافسة النسخة ا
عــلـى الــلــقب بـــقــيــادة جنم هــجــوم
لــيــفـربــول ســاديـو مــانــيه وحـارس
مــــــــــرمـى تــــــــــشــــــــــلــــــــــسـي إدوارد

ديـر الفني لفريق رومـا صدمة كبيرة { روما- وكاالت: تلقى الـبرتغالي جوزيه مـورينيو ا
ـقبـلـة أمام يـوفنـتـوس. روما خـسر بـاراة ا بعـد تـأكد غـياب عـدد من العـبيه الـبـارزين في ا
ـلـعب سان سـيرو في بـاراة التـي جمـعتـهـما   بـنتـيـجة  1-3 أمـام نـظيـره ميـالن في ا

ــبـــاراة تــلــقي ريك مــنـــافــســات اجلــولــة  20 من الــدوري اإليـــطــالي. وشــهــدت ا
ـدافع جيانـلوكا مـانشيـني البطـاقة احلمراء ن وا كـارسدورب الظـهير األ
ليتأكـد غياب الثنائي بشكل رسمي عن مـباراة يوفنتوس. وبجانب هذا
الـثنـائي سيـغيب بـريان كـريسـتانـتي العب خط وسط الذئـاب الذي
شـارك كبـديل في الشـوط الثاني وحـصل على بـطاقـة صفراء عن
ــقـرر أن ــبــاراة بـســبـب تـراكـم الـبــطــاقــات الــصــفــراء. ومن ا ا
يـستـضـيف رومـا نـظـيـره يـوفنـتـوس مـسـاء األحـد الـقـادم على
مـلـعب األولـيـمـبـيـكـو فـي الـعـاصـمـة اإليـطـالـيـة في قـمـة لـقـاءات
ـركز السابع األسبوع  21 من الكالـتشيو. ويـحتل فريق روما ا

في جدول ترتيب الدوري اإليطالي برصيد  32 نقطة.

. أصــيب أكــثــر من نــصف الالعــبـ
وفــيـمــا يـتـعــلق بـالــبـنى الــتـحــتـيـة
العب في الكاميرون فإن وجتهيز ا
هـنــاك شـكـوكـاً تـتــعـلق بـهـذا األمـر
فـترض أن تقام سابـقة كان من ا فا
في الــكـــامــيــرون في  2019 قــبل أن
تــنــقل إلى مــصــر.وهــنــاك مــخـاوف
أمــنـيــة حـول مــنـطــقـة لــيـمــبـيه في
جـنــوب غـربي الـبالد حــيث تـشـهـد
صـراعــا في الـسـنــوات األخـيـرة من
قــبل مــيـلــيــشـات مــســلـحــة تــسـعى
فـإن لالنـــفــصــال.ومــنــذ عــام 2017  
ـسلـحـة والـتي جتادل اجلـماعـات ا
ـنـاطق الـناطـقـة بـاإلجنـلـيـزية بـأن ا
في الكاميرون مهمشة باألساس من
قبل احلـكـومة الـناطـقة بـالفـرنسـية
حاولت إقامة دولـة انفصـالية تدعى
"أمبازونيا".ومن أجل فرض النظام
نُـشـرت سـيـارات مـسـلـحـة وأقيـمت
نــقـاط تـفــتـيش في أرجــاء لـيــمـبـيه
الــتي شــهــدت تــفــجــيــر سـيــارة في
كــانــون الــثــاني 2021  إضــافــة إلى
تـــفــــجــــيـــرات أخــــرى في األشــــهـــر
األخيرة.وتستـضيف مدينـة ليمبيه

مباريات اثنـان منهما في األدوار 8
اإلقــصـــائــيـــة.ويــقـــول مــســـؤولــون
مــحـــلــيــون إن اإلجــراءات األمــنــيــة

تبعة ستمنع أي إرباك للبطولة. ا
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{ ياوندي- وكاالت: تـنطلق يوم غد
األحـد منـافـسـات كأس أ أفـريـقـيا
في الكاميرون بعد ستة 2021
أشـــهـــر تـــقـــريـــبـــا من
تــأجــيـلــهــا بــسـبب
وبــاء كــورونـا.
وعـــــــــــــــلـى
الـــرغم من
اجلـــــــــدل
الــــــــــــذي
رافــــــــــــق
تـــنـــظـــيم
الـبــطــولـة
مـــــؤخـــــرا
واحلـــــــــديث
عن احـتــمـالـيـة
نــقــلــهـا إلـى دولـة
أخــرى قــرر االحتــاد

خـليـلـوزيـتش كـوكبـة من احملـتـرف
يـــتـــقـــدمــــهم مـــدافـع بـــاريس ســـان
جـيــرمـان أشـرف حـكــيـمي ومـهـاجم
إشـــبــــيــــلـــيــــة اإلســــبـــانـي يـــوسف
الـنـصـيـري. وأبـدى عـدد من األنـدية
األوروبية انزعاجه من تـرك العبيها
شـاركة ـوسم من أجل ا منـتصف ا
فـي كــأس األ األفـــريـــقـــيــة.وعـــلى
ــثـال فــإن نـادي واتــفـورد ســبـيل ا
اُتـهم بـتجـريـد مـنتـخب نـيـجـريا من
إحـــدى نـــقـــاط قـــوته بـــدخـــوله في
خـالف حـــول مـــشــاركـــة مـــهـــاجـــمه
انويل دينـيس في البطولة وفي إ
الـنهـايـة احتـفظ الـنادي اإلجنـلـيزي
ـناخ في بالالعب.وبـسـبب طبـيـعة ا
الـــكــامــيـــرون وكــأس الـــعــالم الــذي
سيـقام في نوفـمبـر/ تشـرين الثاني
ـقــبل فـإن الــكـاف لم يـجــد خـيـارا ا
سوى اختـيار ينـاير/ كانـون الثاني
اجلاري إلقامـة البطـولة التي جتري
قرر أن تقام نسخة .ومن ا كل عام
صــيف الــعـام  - 2023خالل شــهـري
يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز في
كوت ديفوار.واقـترح رئيس االحتاد
الــدولي لـكــرة الـقــدم فـيـفــا أن يـتم
قـبلة من سابـقات ا تغيـير موعـد ا
كأس أ أفـريقـيا لـتقـام في الفـترة
ما ب  أيـلول وتشـرين الثاني. وما
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حلـبـة مرسى يـاس األمـر الذي سـاهم في إضـفاء
ــثـيـرة خالل سـبـاق جـائـزة ـزيـد من الـلـحـظـات ا ا
أبـوظبي الكبرى 2021  واآلن نـتطلع إلى رؤية ذلك
في سبـاق التـحمل أيـضاً حـيث نتـوقع العـديد من

ثيرة القادمة". اللحظات ا
 مــــــديــــــر وأضــــــاف أنـــــــدريــــــا فــــــيـــــــكــــــاريــــــلـي
ـــــروجــــة شـــــــركــــة  Driving Force Events ا
ـشـاركـ في لـلـســبـاق: "تـبـرز قـائـمـة الــسـائـقـ ا
احلدث مـدى جاذبـية سبـاق اخلليج  12 سـاعة في
. حـلـبـة مــرسى يـاس بـالـنـسـبــة لـلـفـرق والـسـائـقـ
نخطط لالحـتفال بـإقامـة النسـخة العـاشرة بتـنظيم
حـدث ال يُــنــسى يــسـتــفــيــد من جتــربـة الــســنـوات
السـابقـة واألفكـار اجلـديدة". ومع أجـواء التـشويق
ـنافـسـة التي تـشـهـدها حـلـبة الـسـباق سـيـكون وا
هـنــاك أيـضــاً الـكــثـيــر من وسـائل الــتـرفــيه خـارج
ـتـفرجـون والـعائالت ومن ـسـار ليـسـتمـتع بـها ا ا
ـشي فـي مـسـار الــصـيــانـة والـدورات ضــمـنــهـا ا

السريعة.

ــســار اجلــديــد فـي حــلــبــة مـــرسى يــاس حــيث ا
عدل في ـسار ا شوق على ا يخـوضون التحـدي ا
ــزدي من فــرص الـــتــجــاوز ثالثــة مـــواقع تــوفـــر ا
والــتــنــافس خلــوض ســـبــاق أســرع. أقــيم ســبــاق
اخلليج  12 ساعـة ألول مرة في حلبة مرسى ياس
الـشـهـيـرة بـأبـوظـبي في يـنـايـر  2012 وكـان شـهـر
ديـسمـبـر من عام  2019 قد شـهـد إقامـة الـنسـخة
الـتـاسـعـة مـن احلـدث حـيث سـجـلت أودي فـوزهـا
األول بسـيارة أتيمبو ريسينغ والتي قادها كل من
كــريــســتــوفــر مــايس ودرايس فــانــثــور وريــنــات
سـالـيـكـوف. وفي تـعـلـيق له قـال سـيف الـنـعـيـمي
الـرئـيس التـنـفـيذي لـشـركـة أبوظـبي إلدارة ريـاضة
السـيارات: "يـسرنا عـودة سبـاق اخلليج  12سـاعة
إلى حـلـبة الـسـبـاق في النـسـخـة العـاشـرة من هذا
ـــذهل حـــيث  اإلعـالن عن مـــشـــاركــة احلـــدث ا
مـجـموعـة من الفـرق والسـيـارات والسـائقـ الذين
سـيـصـطفـون عـلى خط االنـطالق خلوض الـسـباق.
ـضـمـار في لـقـد شـهدنـا بـعـض الـتغـيـيـرات عـلى ا

وقالت صحيفة "ذي ايدج" في ملبورن
إن قـوات احلـدود الـفـدرالـيـة اتـصـلت
بحـكـومـة فيـكـتـوريا عـنـدما أدركت أن
فـريق ديـوكــوفـيـتش قــد طـلب "الـنـوع
اخلطأ من التأشيرة".ووسط احتجاج
ـمـيزة ـعـاملـة ا واسع الـنطـاق عـلى ا
التي حـصل علـيهـا ديوكـوفيـتش قال
رئــــيـس الــــوزراء احملــــافظ ســــكــــوت
موريسون "القـواعد هي قواعد وليس
هـــنــاك حـــاالت خـــاصـــة".كــذلـك أثــار
مـنوح لديـوكوفيتش اإلعفاء الـطبي ا
ردود فعل غاضـبة حيث طـالبه رئيس
االحتـاد احملــلي لــلـعــبـة كــريغ تــايـلي
بالـكشف عن أسـباب هـذا اإلعفاء رغم
أنه لم يفصح على اإلطالق ما إذا كان
تـــلــقــى لـــقــاحـــا مــضـــادا لــفـــيــروس

"كوفيد-19  من عدمه.
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وقـال تـايـلي مـديـر بـطـولـة أسـتـرالـيـا
ــفــتـــوحــة أيــضــاً فـي تــصــريــحــات ا
لـلـصــحـافـيــ األربـعـاء "ســيـكـون من
ــفـيــد بـالــتــأكـيــد أن يــشـرح نــوفـاك ا
ـــوجـــبـــهــا الـــظـــروف الـــتي تـــقـــدم 
للـحـصـول على إعـفـاء" لـلمـشـاركة في
الــبــطـــولــة.وأضــاف: "أشـــجــعه عــلى
التحدث حـول هذا األمر ... لـقد مررنا
بــوقت عــصــيب جــدا خالل الــعــامــ
ـتـنًــا لـبـعض ـاضــيـ وسـأكــون  ا

الــعـقـبـات والــعـراقـيل الـتي وتــتـذكـر بـشـرى
واجـهت أول صالة تتـدرب فيها الـنساء قبل
افـتـتاحـهـا وكـيف أصبـحت تـشهـد إقـباال من
الكـمـة الــشـابـة تــسـتـطـرد ــتـدربـات.لــكنّ ا ا
قـائلة إن اجملتمع بدأ اآلن يـتقبل األمر بشكل
كـبيـر وثـمة الـكثـير من الـصاالت الـرياضـية
ـسـابح بـعـدمـا كـان هـنـاك حتـفـظ وتـسدّد وا
عـال مـصـطــفى الـبــالـغـة  16 عــامـاً مــفـعــمـة
بــعالمــات الـتــحــدي عـلـى وجـهــهــا لـكــمـات
الكمـة مرتـدية احلـجاب مـتسـارعـة لكـيس ا
وًمالبـس رياضيـة بيضـاء.  وتقول مـصطفى
ـرأة الـنـاجـحة مـجـتـمـعـنـا ذكـوري يـحـارب ا
ـتــطـلـعـة إلى جتـارب حـيـاتـيـة عـدة. عـلى وا
الـرغم مـن ذلك تـلـقت عال دعـمـاً من والـديـها
ضي وشـقيقها ومدربهـا. وتتابع علينا ان 
ـهـارة في هـذا الـنوع بـالـتـدريب واكـتـساب ا
ؤكد سيتقبل اجملتمع ذلك من ا من الـرياضة
تــدريـجـيـا وتــلـقـائـيــا.من جـهـتـه يـقـرّ رئـيس
االحتـاد العـراقي للـمالكمة عـلي تكـليف بأن
الكـمة النسائية حديثة الـعهد لكنها تشهد ا
إقــبــاالً … مــتـــزايــداً رغم طــبــيــعــة اجملــتــمع

العراقي وتقاليده.
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{ لــنــدن- وكــاالت: قـال تــقــريــر صــحــفي إن حــسـم مـســتــقــبل
البـرازيـلي فـيـلـيب كـوتـيـنيـو جنم بـرشـلـونـة في الـقـريب الـعاجل.
وبـحـسب شبـكـة سـكـاي سبـورتس فـإن كـوتـيـنيـو اتـخـذ قرارًا
بشأن مـستقبله وسيتم اإلعالن عـنه .ويُعد أستون فيال أحد
ـمتـاز يحـرصان على ضم فـريقـ من الدوري اإلجنـليزي ا
كـوتينـيو الذي يـود العودة إلنـكلتـرا واللعب بـشكل مسـتمر.
وأضافت الشبـكة كوتينـيو مستـعد للتـوقيع مع أستون فيال
ـيـرلـيج ويرى الـبـرازيلي ـركز  13 بـالـبر ويحـتل الـفريق ا
ـستـقـبل. ويـعرف ـيـزة في ا الـنـادي طمـوحًـا لـعـمل أشيـاء 
كـوتـيـنـيـو سـتـيـفن جـيـرارد مـدرب أسـتـون فـيال حـيـث لـعـبا
سـويًا عامـ ونصف في لـيفربـول والبـرازيلي يـعرف الكـثير
عن الـفـريق. وأفـاد مـصـدر لـلشـبـكـة أن هـنـاك فـرصـة لـعودة
كـوتـيــنـيـو إلى لــيـفـربـول وســيـكـون سـعــيـدًا بـالـعــودة لـفـريـقه
السابـق مع العلم أن الـريدز لن يـتحـرك لضم صاحب الـ 29
عامًا خالل ميـركاتو الشتاء. وكان كوتينيو قد انضم لبرشلونة
قـادمًـا من لـيـفـربـول مـقـابل  146 مـلـيـون إسـتـرلـينـي في شـتاء
وكـافح من أجل فـرض نـفسـه في الكـامب نـو كـمـا لعب  2018

على سبيل اإلعارة لبايرن ميونخ موسم 2019-2020.

مارسيلو 

نوفاك ديوكوفيتش

اإلجـابـات عـلى ذلك".من نـاحـيـته قـال
ستيفن بارنيس نائب رئيس اجلمعية
الطبيـة األستراليـة السابق إن اإلعفاء
وجه "رسـالـة مـروعـة" إلى األشـخـاص
الـــذيـن يـــحـــاولـــون وقـف االنـــتـــشـــار
تفشي لـ "كوفيد-19 وارتفعت اعداد ا
االصـابــات في اسـتـرالــيـا في الــفـتـرة
االخــيــرة لــتـســجـل أكـثــر من 60.000
اضية بعد أن حالة في الـ  24ساعة ا
كانت خالـية من حـاالت "كوفـيد" طوال
الـفـتــرات الـسـابـقـة. وضــمن الـسـيـاق
ذاته تـعـاطف اإلســبـاني رافـايل نـادل
مع منافسه اللدود والذي يتعادل معه
ومع الــســـويــســري روجـــيه فــيــدرر

بـعـدد ألـقــاب الـغـرانـد سالم (20
لكل منهـم) مشدداً في الوقت
ذاته عـلى انـه يـتــوجب عـلى
ديوكـوفيـتش حتـمل تبـعات
ـضاد عدم تـلـقـيه اللـقـاح ا
لـــــفــــــيـــــروس كـــــورونـــــا.
وأصـــــــــــــــيــب نــــــــــــــادال
بـــالـــفــيـــروس الـــشـــهــر
ـاضـي وقـــــــــــال إنه ا
يــــــــــؤمـن بـــــــــشــــــــــدة
بـــالــتـــطـــعــيـم لــوقف
جــائــحــة "كــثــيــر من
ــــوتــــون الــــنـــــاس 

بسببها".
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العـمل ; هو اجملـهود االرادي الذي يـبذله اإلنـسان إلشبـاع حاجـاته  أنه يعني
وارد الـطـبيـعـيـة بعـد بـذل ذلك اجلهـد لـلـتعـامل مـعهـا زراعـيا خـلق االنتـفـاع بـا
نطلق بدأ وصنـاعيا  والعمل وفق علم االقتصاد هو اساس القيمة  من هذا ا
اإلنـسـان مـنذ أن تـواجـد عـلى هـذه األرض يـصـارع الـطـبيـعـة لـتـأمـ احلـمـاية
ـقـدمة أن يـدرك االنسـان الـعراقي من أن الـعمل وخلق احلـاجـة  أردنا بـهذه ا
عجـزات  ولقد كان العمل مـنذ تأسيس الدولة عام جوهـر احلياة وأنه صانع ا
نتجة  طلوبة على وفق قاعدة التطور التدريجي للقوى ا 1921 ينال األهمية ا
نح لكي  ة فقد  تشريع قانون للعمل في العهد ا ـعطيات القد وبرغم كل ا
ـوجبه هـويـة عـمل ويـنـظم له دفتـر لـلـضـمان االجـتـمـاعي . وقـد صدر الـعـامل 
قـانون العمل رقم ١ لسنة 1958  وجـاء من بعده قانون العمل رقم ١٥١ لسنة
1970  وتاله قانون العمل رقم 71 لسنة 1987  وبعد السقوط  تشريع

قـانون العمل رقم 37 لـسنة 2015 هذه الـقوان جاءت لتنـظيم العمل وتضمن
راد منها التركيز عـلى أهمية العمل في بناء األ  غير أن حقـوق أطرافه  وا
مـا حملـته لنـا االيام منـذ العام 2003  مـا يشيـر تمامـا إلى عكس ذلك  فـلقد
توجه الـنظام اجلـديد نـحو خـزانة الـدولة السـتحالب ما فـيهـا وما يـردها تـباعا
لصـالح رجاله عـلى وفق قاعدة مـكافـأة اجملاهدين  وعـلى وفق قاعـدة تعويض
ا جعل الـكثير جدا ـناضل  وجـرت العمليـة بشكل غير مـنضبط  خسارة ا
ا أدى ـفتـرض   ـستـحق ا من الـنـاس يحـصـلون عـلى الـتعـويـضات خـارج ا
إلى تراكم الـثروة بيد الـقلة وسـاعد على االسـترخاء والكـسل  وبطبـيعة احلال
ـتـعـمـد ألكـثـر من 300 تـوقف عـجـلـة الـعـمل  يـضـاف إلى مـا تـقـدم اإليـقـاف ا
شركة عـمالقة تعود للـقطاع العام وقطـاع التصنيع العـسكري والتي كانت تدر
هـا السلـع واخلدمات ملـيارات الـدوالرات على خـزينـة الدولـة اضافـة إلى تقـد
ـفتوح في مـسألة االسـتيراد ـقابل ايضـا اتباع سـياسـة الباب ا العـامة و با
فـتوح على دول اجلـوار ومناشئ الـعالم االخرى دون قـيود أو ضوابط تـتعلق ا
واصفات أو حتى التمسك باسط قواعد التجارة بقدرة االستيعاب أو مطابقة ا
ـعـقـولـة وترك الـسـلع شـبه الـقـاتمـة عـلى اسـتـيـراد األسـاسـيـات والـكـمـالـيـات ا

الكمالية أو سلع الترف أو سلع العبث السلوكي 
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وازين العـمل وترك جيوشا من الـبطالة  وتسبب في إن فتح االسـتيراد اخل 
تـصــاعـد مـنـاســيب الـفـقـر  مــضـافـا إلــيـهـا تـراجع إنــتـاجـيـة الــورش الـيـدويـة
ومانيـوفكتـورات الصناعـات التقلـيدية  وحتـولت بذلك مصانـع جميلـة العمالقة
صانع إلى عتـال لالنتاج ـستوردة  وحتول فـنيوا تـلك ا إلى مخـازن للسلع ا

األجنبي  فأي اختالل اقتصادي يراد بهذا البلد. ?    
ـتـعاقـبة بـاالقتـصاد  وضـألة عـقول إن جـهالـة رؤوسـاء الكـابيـنات احلـكومـية ا
الــسـيــاسـيــ بال اسـتــثـنــاء  وتـبــعـيــتـهم لألجــنـبي ومــصـاحلـه اسـقط من كل
االعتـبارات أهمـية العـمل في حيـاة العراقـي  وأهمـية اإلنتـاج في خلق فرص
ـصانـع العـراقـية إلى الـعـمل والرفـاه االجـتـماعي  وحتـولت بـخـسة مـتـنـاهيـة ا
ـظـاهـر  وتـركـنـا الـعمل مـوالت  وحتـولت عـادات اسـتـهالكـنـا إلى استـهالك ا
ثـابر   وكان أيـادي تريـدنا شعـبا كسـوال خامال تـتعمـد فيه احلـكومات دون ا
تـابـع لكـل نـوايا اسـبـاب مـعـقـولـة افـتـعـال الـعطـل  وزيـادة فرص الـكـسـل  وا
تعاقبة يـراها نوايا تشجع إيقـاف العمل احلكومي تارة عن طريق احلكـومات ا
ـقـنـعة تـشـجـيع اإلجازات طـويـلـة األمـد وتـارة تـغض الـنـظر عـن البـطـالـة فـوق ا
وأخيرا استبشرت احلكومات خيرا بجائحة كورونا وغيرها من األسباب لتقلل
ـصانع وبنـسب ال تتنـاسب وحجم االخطار نسب الـعمل اليـومي في الدوائر وا
 والغـريب أن كل الوزراء دون اسـتثـناء يـتعـمدون إيـقاف الـعمل ودوران عـجلة
اإلنتـاج الزراعي والـصناعي واإلنـتاج احلربي  وألسـباب معـروفة واألغرب أن
البة يتم ذلك دون خـجل أو خشية من عـذاب الضميـر  وأخيرا يصـرح وزير ا
علي عالوي  أن الدولة ستسرح موظفيها إذا بقي االقتصاد يعتمد على النفط
ثل الـعراقي القائل (أحسن مدكلـهة كش اكسر رجلها)   وهنـا ينطبق عليك ا
طلوبة من ـثبط للعزائم أن تمـنح األموال ا كان األجـدر بك قبل هذا التصريح ا
فائض مـبيـعات الـنـفط األخيـرة إلصالح معـامل الـدولة ودفـعهـا لالنتـاج وإلزام
العـامل بالدوام ثمان ساعات عـمل لتجاوز أزمة البـلد االقتصادية  ال أن ترفع
ـئـة لـيزداد الـفـقـر وتـقلـيل فـرص الـعـمل  وأخـيرا سـعـر الدوالر بـنـسـبة 23 بـا
وافق 26 من اذا عـطلـتم الدوام لـيوم االحـد ا نسـأل السـييـد رئيس الـوزراء  
ــنح الـعـطل ـاذا االسـراف  كـانـون االول ?واخــيـرا ايـضـا نــسـأل احملـافــظـ 
وإيقـاف عجلة العـمل  فوك احلمل اعالوة  ما دمتم في احلـكم سيظل العراق

سابحا ب قلة العمل وكثرة العطل  واألمر كله لله عزوجل.....
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هــنــا حتـديــداً أبــرزهـا الــبــطـريــرك مـار
بـشارة الـراعي الذي يـطلق التـنبـيه تلو
الـتـنبـيه ومن دون األخـذ بصـرف النـظر
عـن ذلك ألنه ال ألـــبــــاب يـــفـــهـــمـــون من
إشـاراته. وهكـذا فإنـه إذا كان اللـبيب ال
يــفــهم مـن اإلشــارة فــعـنــدئــذ ال بــد من
إفـهـامه من خالل رفْع مـنـسوب الـتـنـبيه
ـا هـو أكــثـر من إلى درجــة الـتــحـذيــر 
ذلـك كأن تـكـون هنـالك دعـوة إلى حراك
ُـبـئـسة شـعـبي يـوقـظ مـثلـث الـسُـلـطـة ا
لـلنـاس والوطن عـلى حد سـواء من نوم

ضمائرهم. 
ولو ال اخلشية من أن يأخذ هذا احلراك
ـذهبية لـكان لزامـاً على جموع صـيغة ا
ـــرجـع الـــروحي الــــنـــاس مــــنـــاشــــدة ا
ـرجـع الـثــوري لــبـعض ــارســة دور ا
الــوقت حـيث أن مـا ســمـعه الـنـاس من
الــبـطــريـرك الــراعي في عـظــة مـنــاسـبـة
الـسنة اجلـديدة كان ضـمناً نـقلة نـوعية
مـن جانبه في إجتاه حسم األمور عِلْماً
بــأنه مـنـذ طـرحه صـيــغـة "احلـيـاد" قـبل
أشـــهـــر أمــام حـــشـــد في صـــرحه غـــيــر
مـسـبـوق ومـاتال ذلك فـي مـناسـبـات لم
يــصـرف الـبــطـريـرك الـراعـي الـنـظـر عن
مـواصـلــة الـتـنـبـيه والـتـذكـيـر وأحـيـانـاً
الـتـصويب عـلى مواطـن التـلكـؤ وكانت
لـه وقفات كالمية مـثل قوله "ال إنقاذ وال
إصـالح وال تــغــيــيــر من خالل جــمــاعــة
سـيـاسـيـة عـبـثت بـالـبـالد والـعـبـاد مـنذ
سؤول ثالثـ سنة ونيف" و"يا ليت ا

عـــنــدنــا يــعـــودون إلى إنــســانـــيــتــهم".
وعـندما بلغ غضبه مرحلة متقدمة وإلى

كتـوين بكل أنواع اإلذالل لـلبـنانيـ ا
هـو مـا يبـعث الـطـمأنـيـنة في الـنـفوس
ويــنــشـــر مــشــاعــر الــثــقــة بــأن هــؤالء
صــادقـون مـخــلـصـون حــادبـون في مـا
يــقــولــون. وهــكــذا فــإن مــا قـيـل ال هـو
مـخـتـصر.. وال هـو مـفيـد وحلق الـعام
 2021 بـالـعام 2020 وبـبـقـيـة األعوام

األربعة العجاف.
W ö  “u —

ـــثـــلث الـــرئـــاسي الـــذي فـي مـــقـــابل ا
ـارس رموزه الثالثـة مقالـيد السُـلطة
ا يـحقق وسـينـاريـوهات مـستـقبـليـة 
حسابات شخصية يدفع ثمنها الناس
هـــنـــالك رمــوز تـــبـــعث رؤاهـــا وصــيغ
احلـلـول الـتي تـطـرحـهـا عـلى اإلرتـياح
ـا وفق والــشــعـور بــالـطــمــأنـيــنــة.. إ
قـاعدة "تـفاءلوا بـاخليـر جتدوه" أعني

حــفــلت الــســنـة الــتي إنــقــضت بــاحلـد
األكـــثـــر من إمـــتـــهـــان أهـل الـــسُـــلـــطــة
الــلـبـنـانـيــة لـلـوطن والــشـعب عـلى حـد
ــشــار إلـيه ســواء وتــمـثَّل اإلمــتــهـان ا
ــنــاسـبــات أو خالل بــكــلــمــات أُلــقــيت 
لـقاءات لـلمثـلث الرئـاسي بزوار أجانب
أو هــيـئـات مــحـلـيــة. وعـنــد الـتـأمل في
ـرء بــإقـتـنـاع أن الــذين قـالـوه يــخـرج ا
الــــكالم الـــذي قــــالـــوه أو قــــيل عــــنـــهم
بـالوكالـة جاء تطـويالً ال مبرر له وجاء
بـــالـــتـــالي ال جـــدوى مـــنه مع أن واقع
ــزري الــذي يـعــيــشه اإلنــسـان احلــال ا
والـكـيـان في لـبـنـان يـتـطـلب مـا يـوجزه
تـعـارف على حُـسْن صيـاغة الـتـشبـيه ا

حروف كلمتيْه وهما: مختصر مفيد.
رْضي ثـلث غـيـر ا لم يـكن مـا أسـمـعه ا
ــــتــــصــــلــــة به عــــنـه وســــائــــر األذرع ا

دولـــيــة. هــنــا نـــتــســاءل: هل ســـيــبــقى
الــبـطـريـرك الــراعي وحـيـداً كـمــرجـعـيـة
روحــيــة يــنــادي بـاحلــيــاد صــيــغـة حل

ريض? للبنان ا
في حــال ال دعــامـة عــربـيــة ســيـاســيـة_
روحـية وال مساندة دولية فاعلة للفكرة
ــريـض عــلى مـــرضه. وأمــا ســـيــبـــقى ا
الـبــطـريـرك الـراعي فال يـعـود عـلى قـرع
جـرس احلياد في قـداديسه األسـبوعية.
وبـذلك يصيبه مـا أصاب حراك الغضب
الـشــعـبي الـذي عـاش بـضـعـة أشـهـر ثم
هــدأ الــغــاضــبـون وغــابــوا عن مــشــهـد
اإلحــتـــجــاج لــتــبــدأ حـــالــة من الــيــأس
والـتيئيس تعاظم فـيها إحساس أكثرية
ـرارة وخيبة اآلمال الـشعب اللبـناني با
ـعـقـودة عـلى أحالم أقـرب إلى األوهام ا

منها إلى احلقيقة.
ويـوماً بـعد آخـر سيجـد اللـبنـانيون إذا
ـريض علـى حد تشـخيص كـان الوطن ا
الـــبــطــريـــرك الــراعـي لن يــتـــعــافى ولن
يـتوافر عقار احلـياد له أنهم باتوا مثل
سـائر النازح ينـامون ويصحون على
كالم ال هـو مـختـصـر وال هو مـفـيد وأن
الـوطن إنـتـهى أكـثر مـن ضاحـيـة وأكـثر
مـن مـخــيـم وأنـهـم مــوزعـون عــلـى هـذه
الـــضــواحـي واخملــيـــمــات مـــثل ســـائــر
الـنــازحـ والالجـئـ الـضـيـوف. لـيس
مـن شـدة وطـأة ســوء احلـال نــقـول ذلك
ــا ألن مـا هـو حــاصل يـرسم مالمح وإ

ما هو على طريق احللول. 
ال قـــــدَّر الــــله وال حـــــول وال قــــوة إالَّ به

سبحانه وتعالى.

لــــبــــنـــان وإزدهــــاره وخــــيــــر جـــمــــيع
."... اللبناني

مـع أن الــبــطــريــرك الــراعي ال يــواصل
الـنطق حـياداً مـطلـوباً لـلبـنان من أجل
ـا من الـطـائـفـة الـتي هـو راعـيـهـا وإ
أجل لـبـنان الـصـيغـة احلـاضنـة جـميع
الـطـوائف فإن نـداءاته سـتبـقى مـجرد
صـــدى فـي واد وتــبـــقـى نـــقـــطـــة عــدم
ــا يـدعــو إلـيه عــلى مـا هي الــتـفــعـيل 
ــراوحـة وذلك في إنــتـظـار عــلـيه من ا
تـــــدعــــيم مـــــا يــــنـــــادي به أي األخــــذ
ـواقف مرجعـيات سيـاسية بـاحلياد 
وديـــنـــيــة عـــربــيـــة ودولـــيــة ومن دون
تـفـسيـر ذلك عـلى أنه تـدخُّل في شؤون

داخلية. 
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وفـي حـال صـدور إيـحـاءات  سـيـاسـية
عـربيـة ودولية ومـرجعيـات مثل األزهر
والــفـاتــيــكـان إلى جــانب  مــرجـعــيـات
روحـيـة لـبـنـانـيـة مـتـجـردة فإن هـامش
ا ينادي الـترحيب الشعبي الـلبناني 
بـه الـبــطــريــرك الــراعي ال يــعــود عــلى
احلـــذر الــذي هـــو عــلـــيه وســـيــســود
اإلنــطـبــاع بــأن هـنــالك إرادات عـربــيـة
ودولـية حتـبذ ذلك وتـتطـلع إلى خطوة
لــبـنـانـيــة جـامـعـة بــنـسـبـة مــلـحـوظـة.
ونــقـول ذلك عـلـى أسـاس أنه إذا كـانت
صــيـغــة األخــذ بـاحلــيـاد حـالً تـتــطـلب
توافقاً لبنانياً سياسياً وحزبياً حولها
فــإن ذلك الـتـوافق لـن يـحـدث حـتى إذا
ـية فُـرض عـلى لبـنان وضـمن دعوة أ
إجـراء إسـتفـتـاء عـلى الصـيـغة بـرقـابة

سؤول بعبارة مشارق الزمجرة نَهرَ ا
"أال تــخــافـون الــله والـنــاس ومــحـكــمـة

الضمير والتاريخ".
هـذه العـبارات الـتي تغـلب علـيهـا صفة
الــتـذكـيـر بـأمل أن تــنـفع الـذكـرى كـانت
ــــــرجع الــــــروحي األول فــــــقـــــــط من ا
لــطـائـفـة دون غــيـرهـا إالّ أنه في كالمه
ــنـاسـبـة الـعـام اجلــديـد يـبـدو صـاحب
مــوقف جتــمع مــفــردات صــيــاغـتـه بـ
ثــوريــة طــانــيـوس شــاهــ ومــبــدئــيـة

غيفارا.
ولـكي ال نـذهب بـعـيـداً في التـشـبـيـهات
فــإنـه كــان مــحــذراً بــخـــلــفــيــة روحــيــة
لــلــتــحــذيــر دون إعـذار أولــئك الــذين ال
يــدرون مــاذا يـفــعــلــون ولـذا فــهم غــيـر
مـــــعــــذورين.. أو بـــــاألحــــرى غـــــشــــيت
أبــصــارهم بــفــعل فــاعـل خـارجـي عــمـا
فـــعـــلـــوا بـــلـــبــنـــان الـــوطن والـــشـــعب
ويـواصـلـون فعْـل اإلستـهـانـة إلى درجة

هانة. ا
كابد من جـملة ما يـستوقف اللبـناني ا
الـذي يصغي بقلبه قبل أذنه في الكالم
اجلديد وليس األخير للبطريرك الراعي
قـوله "إن لـبـنان مـريض بـفقـدان هـويته
وكـأي مـريض يشـكـو من فقـدان صـحته
مـن الواجب إعادتـها إلـيه ومن الواجب
أن تـــعــود إلى لـــبــنـــان عــافـــيــتـه الــتي

خسرها...".
وهـــكـــذا مـــرة أُخـــرى وال يـــبـــدو أنـــهــا
األخـيــرة يـرى الـبـطـريـرك أن إسـتـعـادة
الـعافـية تـكون " ?إلـتـزام لبـنان احلـياد
بـ الـشرق والـغرب فـفي احلـياد خـير
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عـــقـــديـن من الـــزمن ومـــازال الـــقـــادة
والــســيــاســيــ يــلــوحــون بــ حـ
واخــــر  بـــافالس الـــدولـــة والـــعـــجـــز
الــشـــديـــد في مـــوازنـــاتـــهـــا خـــاصــة
وبـاالمس الـقــريب خـرج عـلـيـنـا وزيـر
ـالـية لـيـنـذر بـاالخـطـار التـي تواجه ا
ـقـبـلـة الـعـراق في الـسـنـ الـقـلـيـله ا
بــســـبب اقــتــصــادنــا  الــريــعي الــذي
تتحكم فيه  اسواق النفط  ناهيك عن
الديون التي اثقلت كاهل العراقي و
الـتـي سـتـواجـهــهـا االجـيــال الـقـادمـة
بدال عن انتـاج وبنـاء عملـية سيـاسية
وقراطية و حكومـة  وطنية مهنية د
عـلـمـيـة قـويـة تـتـمـكـنـمن  اعـادة بـنـاء
الدولة  وهـيبتـها واستـعادة عافـيتها
ارسة مهامها في فرض لتتمكن من 
الـقـانـون  وحتــقـيق حـيـاة بـامـكـانـهـا
حتـقــيق  تـكـافـئ الـفـرص لـلــعـراقـيـ
ــنـــحـــنـــيــات اخلـــطـــيــرة وكل هـــذه ا
ـــتـــحـــقـــقــة الـــســـلـــبــيـــة واالزمـــات ا
والضعف بسـبب العيش  حتت وطأة
قــادة وســيـــاســيــ واحــزاب ونــخب
اثبتت واعترفت  بفشلها وعلى لسان
قادتها في السر والـعلن بانها عجزت
عن تقـد اخلدمـات للـعراقـي  وحل
ازماتـهم وتفكـيكهـا واالنتـصار علـيها
وهذا ناجت عن االخفاقات والفشل في

ادارة العملية السياسية.
قد يـتبـادر سؤال مهـم في االذهان ما
معنى وفائدة اعـتذار واعتراف القادة
والسـياسيـ بفـشلـهم ونحن مـا زلنا
في اســـوء احــوالـــنــا وفـي خــضم كل
ـضطـربة هذه االوضـاع ومـياديـنهـا ا
نــتـــمــسك بــاحملــاصــصــة بــيت الــداء
ونـــــحن نـــــشــــــــهـــــد الـــــنــــقـــــاشــــات
واحلـــوارات اجلـــاريــة بـــعـــد نـــتــائج
انــتــخـابــات تــشــرين بـشــأن تــشــكـيل
الــــرئــــاســــات الــــثالث بــــشــــكـل عـــام
واحلكـومة (ونـوعهـا وموديـلهـا) هذه

رة بشكل خاص?? . ا
واطن عنى آخر مـالذي سيـجنيه ا
من سيـنـاريو مـكـرر في كل مرة وعـند
ـــواطــنــ كـل انــتـــخــابـــات??  احــد ا
اجــابـني: الــدوالر سـيــصـعــد..اسـعـار
ـكوك ـواد في االسـواق ستـنـطـلق  ا
فــضــائي نــحــو الــســمــاء ســتــتــأخـر
الـــرواتب ومـــعـــهـــا اجـــور الـــعـــمـــال
الــبــســطــاء.. وســتــهــبط مــســتــويـات
عيشة لكل فقير في العراق الى قعر ا
الـعوز.. وعـنـدما سـتـتـشكل احلـكـومة
ــســـتــفــيــدة بــعــد اتــفـــاق االطــراف ا
ســـنــــعــــود الـى احلـــال الــــذي ســــبق

االنتخابات!!.
ــارثــونــات  والــصــراعـات  كل هــذه ا

حــالــهـــا  وااليــفــاء بـــالــتــزامـــاتــهــا
الـــوطـــنـــيــة  والـــتـــعــامـل مع الــدول
االقلمية والدولية بندية ومن منطلق
سيادي وطـني  يبرهن  عـلى رصانة
الدولة  الـعراقـية وهو مـطلب وطني

شعبي عراقي. 
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هـكـذا بـيـئة سـيـاسـيـة  واجـتـمـاعـية
وامــنــيــة حــتـمــا  تــصــبح  حــاظــنـة
طـبـيـعـيـة  لـكل  الـتـنـاقـضـات بـيـئـة
ت وترعرعت وتـضخمت فـيها افة
الــــفـــــســـــاد  الــــتـي زادت من فـــــقــــر
العراقي وتفاوتهم الطبقي ودمرت
شترك العدل واالنصاف و عيشهم ا
 وهـي ذاتـــهــا عـــوامـل ومـــنـــاخــات
وظـــروف اســقـــطت هـــيــبـــة الــدولــة

وهجرت  كفاءاتها الوطنية
لـقـد نـالت كل هـذه االضـطرابـات من
اســتـقــرار حــيـاة الــعــراقـيــ وعـلى
ـسـتويـات وفي خـضم  كل جـمـيع ا
هــــذه اإلحـــــداث مــــا زالـــــة الــــكـــــتل
السياسية واحزابها وتيارتها تعمل
من اجل جتـســيـد واقع احملـاصـصـة
الــتي حتـقق مــنــافع ومـصــالح هـذه
الـــكــتـل الـــســيـــاســـيـــة واحـــزابـــهــا
وتــيـاراتــهـاوالــتي يـراد من خاللــهـا
(احملــاصــصــة) جتــســيــد وتــعـمــيق
وجتـــذيـــر اخلـــنــــادق الـــطـــائـــفـــيـــة
ـذهبـيـة والعـنـصريـة الـتي تؤدي وا
بالـنتـيـجة الى تـفكـيك العـراق ارضا
وشــعــــــــــبــا فـــيـــمــا الـــعــراقـــيــون
يــنـاشــدون  الــقـيــادات الـســيـاســيـة
والــطــبــقــات احلــاكــمــة ويــدعـونــهم
الـتـنـازل لـلـوطن ولـشـعـبـهم من اجل
احلــــفـــــاظ عـــــلى وحـــــدة الـــــعــــراق
ـقـراطـية والـعراقـيـ واحـتـرام الد

وحمايتها .
 لـــقــد عـــرض الــفـــســاد الــســـيــاسي
العراقي  إلى شـتى أنواع النكبات
ة على مدى ما يقرب ؤ  واالحداث ا

 اقـولهـا ال اريـد ان احـمل نـفسي وزر
غـيـري ولن اسـتـشـهـد هـنا بـكالم اي
احد بل اذكر مـا تنـاوله السيـاسيون
في كل موقف وتصريح.. واعي تماما
انها( الى حد ما) شجاعة في القول 
وتـصـريـحـهـم  هـو كـالـتـالي:( اثـبـتت
الكتـل السيـاسية واحـزابهـا والنخب
احلاكـمـة في العـراق فشـلـها في بـناء
الدولة  بـسبب عدم قـدرتها عـلى بناء
ـوقـراطـية الـعـمـليـة الـسـيـاسـية الـد

طلوبة)  احلقيقية ا
 ما يجب مـعرفـته  انهم بهـذا الفشل
وضــعــوا الــشــعب الــعــراقي فـي بـؤر
االزمــات الـســيـاســيـة واالقــتـصــاديـة
واالجتماعية التي انعكست على امن
واطن اجملتمعي والقومي الوطن وا
 وتــعـايــشـهم الــسـلــمي بـعــد ان اخـذ
الـقـادة والـســيـاسـيـ طـوائـفـهم الى
غـير مـواقـعـها الـوطـنـية واالنـسـانـية
ـسـؤولـة وخنـدقـوهـا ورسـمـوا لـها ا
ــطـــلــوبــة اهــداف غـــيــر اهـــدافــهـــا ا
وبـــــالـــــتـــــالي تـــــفـــــاقـــــمـت االزمــــات
ــســتــعــصــيــة بـــعــد ان تــضــخــمت ا
واصــــبــــحت اكــــبــــر مـن حــــجــــمــــهم
واستعصت عليهم وعجزوا عن حلها
اوالـــتـــخــفـــيف من حـــدتــهـــا ازمــات
وكــــــوارث حــــــلـت عــــــلـى الــــــعــــــراق
والـعـراقـيـ بـسـبب صـراعـات الكـتل
الـسـيـاسيـة واحـزابـهـا عـلى سـلـطات
الدولة مفضل مصاحلهم ومنافعهم
الــســيـاســيــة والــشــخــصــيـه الــغــيـر
ـنافع الوطنيـة العليا مشروعة على ا
والـــتي انــتـــجت  لــنــا زمـــر الــفــســاد
والــفـــاســـدين فـــيــمـــا نـــراهم الـــيــوم
ــلــمــة االوضـاع وردم عــاجــزيـ عن 
اخلنادق والفجوات اخلطيرة بعد ان
ــشـــهــد الــســيــاسي في ادى خــراب ا
الــعــراق الى خــراب الــدولـة وتــراجع
وانـحـسـار سـلـطـاتـهـا وتـردي ادائـها
واصبحت شبه عـاجزة عن اصالحها

مشروعـها  اخلدمي الـقابل للـتطبيق
ــيـدانـي والـعــمــلي لـتــقــد افـضل ا
اخلــدمـات لــلـمــواطــنـيــ  وكل هـذه
ـطالب هـي حتديـات كـبـيـره تواجه ا
االحــزاب والـــتــيــارات الــســيــاســيــة
وجتــــبــــرهـــا عــــلى قــــراءة االحـــداث
والـواقع العـراقي والـبـيـئة الـوطـنـية
الــســيــاســـيــة  بــدقه ومـــوضــوعــيــة
ومـهـارة  وبـعـقلـيـة مـتـفـتـحـة تـرتقي
ستـوى التحـديات ومطـالب الشعب
الـــعــــراقـي من اجل بــــنــــاء الــــدولـــة
وقـيـادتـهــا بـكـفـاءة  ووطـنـيـة عـالـيـة
ــــصـــالح بـــعــــيـــدا عن صــــراعـــات ا
نافع والبهرجة الـضيقة والفساد وا
 الذي افقر العراقي  وبدد ثرواتهم

 ودمر دولتهم.
تـــتــطــلب  االوضـــاع االن مــراجــعــة
االحــزاب والـــتــيــارات الــســيــاســيــة
لـبـرامـجـهـا  الـثـقـافـيـة والـسـيـاسـيـة
والـتـظـيـمـيـة  مـراجـعـة دقـيـقـة جادة
وعـمـلـيـة سـريـعـة   من اجل تـغـيـيـر
واقعـها الـداخـلي وبالـتالي  لـتتـمكن
مـن كــسب ثـــقــة الـــشــارع  الـــعــراقي
ــتـبــادلـة وصــوال لـتــحـقــيق الـثــقـة ا
واطني وهذا يتطلب بينها و ب ا
من جـــمـــيع الـــتـــيـــارات  مـــطـــالـــبــة
اعضـاءها  االلتـزام بضـوابط مهـنية
وسـيـاســيه اخالقـيه وطـنــيه  عـالـيـة
بعـد ان اصبح  من الـضروري ايـضا
ان جتــلس هـــذه االحــزاب وتــنــاقش
فـيـمـا بيـنـهـا اسـتـحضـار مـسـيـرتـها
ـاضـيـا وتـقـيم جتـاربــهـا لـلـمـراحل ا
والـتـعـرف عـلى اسـبـاب فـشـلـهـا  في
حـــكم الـــعــراق.. هـــذا الــفـــشل الــذي
اعــتـرف به كــمـا ذكــرنـا جـمــيع قـادة

هذه االحزاب  .
ان احــد اهـم  مــشــاكل  هـــذه الــكــتل
واالحــزاب والــتـيــارات الــسـيــاســيـة
الـــتي حتـــكـم الـــعــراق  هـي  غـــيــاب
صـلب حـقـيقـة  الـرؤى الـسـتـراجتـية
ــدنــيـة لــبــنــاء الــدولــة الـعــراقــيــة  ا
احلــديـثــة  الـتي تــعـتــمـد عـلـى بـنـاء
الهويـة الوطنـية العـراقية بـعيدا عن
ذهـبـيـة الـعـنـصـرية ـسـمـيـات ا كل ا
الــطــائــفـيــة  يــعـنـي غـيــاب مــشـروع
الـنـهــضـة الـوطـني احلـقــيـقي لـبـنـاء
ـو قـراطـيــة الـتي تـلـيق الـدولـة الــد
بـــالــعــراقــيــ الــشــرفــاء  ودولــتــهم
دنية والـعراقي يـطالبون بوضع ا
هـذه الـثـوابت الـوطـنـيـة نصـب اع
الـقـادة والـســيـاسـيـ من اجل بـنـاء
دولة قادرة على قـيادة البالد وخدمة
العراقي  في  مرحـلة ما بعد نتائج

االنتخابات.

تــعــنـي  حتـديــد مــســتــقــبـل الــعـراق
والعراقي  الذين تعودوا  على مثل
هـــذه  الــــنـــقـــاشـــات واحلـــوارات بل
الـصــراعـات  وخـبـروهــا  ويـعـرفـون
جــــدواهـــا مـــســــبـــقـــا  ورغـم ذلك هم
يــنـتــظـرون   نــتـائج هــذه احلـوارات
التي تـقـلق العـراقيـ وتـشغل بـالهم
وتـشعـرهم بـاخملاطـر عـلى حـاضرهم
ومـسـتـقـبــلـهم  اضف لـذلك اخـتالف
الـظروف  عـلى الـصـعـيـدين الـداخلي

واخلارجي في الوقت احلاضر.
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العراق  والعراقييـون بانتظار نتائج
حتـــقق طـــمــوحـــاتـــهم وتــرتـــقي الى
تــضـحــيـاتـهـم اجلـســيـمـة وصــبـرهم
صالح نافع وا بعيدا عن صراعات ا
 الـــشــخـــصــيـــة  لالاحــزاب والـــكــتل
السـياسيـة احلاكـمة  من اجل جتاوز
االزمــات واالشـكـالــيـات الــسـيــاسـيـة
ـعــاجلـات وطـنـيـة ايــجـابـيـة جـاده
ومقـاربتـها بـالشكل الـذي  يتالءم مع

ما نواجهه  من حتديات.
حتى االن   كل هذه االوضاع هي من
دفع بالعـراقيـ  للنـزول الى الشارع
محتج منتفض يطالبون  بوضع
وصـيـاغـة   مشـروع الـتـغـيـر الـشامل
في جــمــيـع مــرافق الــدولــة  واحلــكم
والـعالقـة بـ احلـاكم واحملـكوم  الن
حقـيقة الـتعـامل مع اي سلـطة  يجب
ان يـــنـــطـــلق من ســـلــوكـــهـــا  اجتــاه
ــواطـن والــدولــة  وهـــذا غــائب عن ا
الـــنـــمـــوذج الـــعـــراقي الـــذي يـــخص
ــواطـن  والــســلــطـة الــتــعــامل بــ ا
ويحدث مثل هذا اخللل بسبب غياب
ـــســاءلـــة  احلــكـــومــيـــة  والــثــواب ا
والـــعـــقـــاب   مـــا يـــؤدي الى ضـــعف
ـواطن بـالدولـة  هذه الـعالقة عالقة ا
الـــتي تـــقــوم وتـــعــتـــمــد عـــلى اسس
وقـــواعــد وثــوابـــة جــوهــريـــة قــويــة
ـشتـرك ب احلـقوق تشـكل القـاسم ا
ــتـبــادلــة بـ الــدولـة والــواجـبــات ا
ـدخل االسـاسي  في ـواطـنـ  وا وا
ــواطن الــعالقــة بــ الــطــرفــيـ  وا
ـركـز احملــوري  فـيـهـا  وفي يـشــكل ا
مـناهـجـها الـسـياسـيـة واالقتـصـادية
واالجــتــمـاعــيــة  ورؤهـا في تــطــويـر
التـربيـة والتـعلـيم  والثـقافة واالداب
والـفـنـوان وبــنـاء الـعـائـله وعـمـادهـا
راة والـطفل   الـتي تشكـل العوامل ا
االســاســيــة في بــنـاء االمـن الـقــومي

العراقي.
 وقـــــبـل كل ذلـك  مـــــطـــــلـــــوب من كل
االحـــــزاب والـــــتـــــيـــــارات والـــــكـــــتل
الـــســـيــــاســـيـــة تـــقــــد كال مـــنـــهـــا
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وقــبـل كل هــذا وذاك دورهــا الــسيء في
تـمكـ احلركـة الصـهيـونيـة من احتالل
فـلـسطـ وتـشريـد شعب بـكـامله ودعم
كـل مــا قــامت وتـــقــوم به اســـرائــيل من
احــتالل وقــتل يــومي لــلــفــلـســطــيــنـ
شئوم واالحـتفال الكبـير بوعد بلـفور ا
واخـيرا ولـيس اخرا تـصنـيف كل حركة

مقاومة لالحتالل كحركات ارهابية.
بـالـتاكـيد ان هـذا التـكر (والـذي اكرر
ـزاج الــشــعــبي انـه جـاء بــالــضــد مـن ا
ــحــاكـمــة بــلــيـر الــعــام الــذي يـطــالب 
وبـــوش) ســيـــشــجع الـــســاســـة الــذين
ــتـلــكـون نــفس الــتـفــكـيــر والـنــزعـات
االســـتــعــمــاريـــة عــلى االســـتــمــرار في
ـؤكـد ان ـقــابل فـانه من ا نــهـجـهم وبـا
مـثل هذه االجراءات ستزيد من التطرف
ــتــشـددة ــقــيت ومن عــدد احلــركـات ا ا
ومـؤيديـها. واالهم فـانهـا لن تساهم في
تـخـفيف الـتـوترات الـتي جتـتاح الـعالم
ولن تـصلح االخطاء التـاريخية او تعيد
االعـتبـار للشـعوب التي سـلبت حريـتها
وال لـالرواح الـــتـي ازهــــقت نــــتــــيــــجـــة
لـلـمـغـامـرات االستـعـمـاريـة. هـذه االمور
الــتي تــســتــوجب االعــتــذار وتـعــويض
ـتـضـررين بـدال من تكـر من ارتـكـبوا ا
هــذه اجلــرائم. ويــبــدو ان عــلى الــعـالم
الـثـالث ان يـنـتـظـر عـقـودا قـادمـة اخرى
سـار وحتى تصل حـتى يتم تـصحـيح ا
تحدة واوربـا الى قناعة بان الـواليات ا
مــا ارتـكــبـوه من افـعــال طـوال احلــقـبـة
االســتــعــمــاريــة ومــا تالهــا هي جــرائم
تــــــســــــتــــــوجـب االدانــــــة واالعــــــتـــــذار

والتعويض.
ي عراقي { كاتب واكاد

اخـرى جـرى الـتالعب بـهـا او تغـيـيـرها
مـن اجل تبـريـر احلرب وانه (اي بـلـير)
ـعـارضته عـمـد الى اقـالـته من منـصـبه 
خلـيــار احلـرب لـيـتـفـادى االحـراج. كـمـا
اتـهم رئيس رئيس الوزراء االسبق بانه
ـان واجلــمــهـور (ضــلل الــوزراء والــبــر
لــدعم حـرب اعــتـبــرهـا الـكــثـيــرون غـيـر
ـة). وكل هـذه احلـقائق قـانـونـيـة وجـر
كــــانـت قـــد وردت فـي كــــتــــاب الــــوزيـــر
See How) والــــــذي عـــــنـــــونهHoon 
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توقـع ان تنجح هـذه احلملة لـيس من ا
فـي سـحب او الـغـاء هــذا الـتـكـر لـكن
حــقـيــقـة قــيـامــهـا تـؤكــد مـدى الــغـضب
الـشـعبي عـلى سـياسـات رئـيس الوزراء
االســبق. وهي بـالـتـأكـيــد تـظـهـر الـبـون
ـــــزاج الـــــشـــــعـــــبي الـــــشـــــاسع بـــــ ا

والسياسات الرسمية.
ي بـصـورة لـقــد كـان الـراي الـعـام الـعـا
عـامــة والـبـريـطـاني والـعـراقي بـصـورة
خـاصة يطمح فـي ان تتم محاكـمة بلير
وقـــبــله جـــورج بــوش االبن كـــمــجــرمي
حـــرب خــاصـــة بـــعــد ان تـــكــشـــفت كل
احلـقائق عن دورهما الـسيء وعن كمية
الــتـضــلـيـل الـتي اعــتـمــداهـا والــكـمــيـة
الــهــائــلـة مـن االسـلــحــة احملــرمــة الـتي
اسـتــخـدمت في حـروبـهـمـا ومـا تال ذلك
من قـتل وتدمـير وتـعذيب في الـسجون
نـاهـيك عن الـعـدد الكـبـير مـن الضـحـايا
الـذين سـقطـوا جراء شـن حرب مـخالـفة
لـكل قـواعـد الـقـانـون الـدولـي والـقـانون
الـدولي االنـسـاني. ولـكن يـبدو ان اصل
بني الـسياسـة االوروبية واالمـريكيـة ا

مــرســوم الــتـكــر اخلــاص هــذا. وذكـر
ـعتـرضون في عـريضـتهم عـدة حقائق ا
تــبــرر وتــدعم مــوقـفــهم هــذا اولــهـا ان
ـكن (تــوني بـلـيــر تـسـبـب في ضـرر ال 
ــــمـــلـــكـــة إصـالحه لـــكل مـن دســـتـــور ا
ـتـحـدة ونـسـيج مـجـتـمع الـبالد) عـلى ا
اســاس انه اتــخـذ قــرارا فـرديــا واخـفى
حــقـائـق وزور غـيــرهـا لــتـبــريـر عــمـله .
ثــانـيـا (ان سـيـاسـة بــلـيـر وخـاصـة في
مــغــامـرتي الــعــراق وافـغــانــسـتــان قـد
تــســبــبـت في مــقــتل عــدد ال يــحصَ من
الـــبــــشـــر االبـــريـــاء نــــاهـــيك عن ارواح
) وهـناك من كتب اجلـنود الـبريـطانـي
في الــصــحف الـبــريــطـانــيـة ان ســقـوط
الـضـحايـا مـا زال مسـتمـرا لـهذا الـيوم.
وثـالـثـا (ان بلـيـر اخر شـخص يـسـتحق
مــثل هــذا الــتــكــر الــعــالـي وخــاصـة
ـلـكـة نـفـسـهـا) عـلى عـنـدمــا يـاتي من ا
اعــتـبـار ان هــذا الـتـكــر سـيــعـفـيه من
مـسـاءالت كـثيـرة. االعـتـراض االهم جاء
من امــهــات اجلــنــود الـضــحــايــا الـذين
قـتـلوا في حـربي الـعراق وافـغـانسـتان
حـيث انـهم قـرروا اعـادة االوسـمـة التي
مـنـحت لـهم اعـتراضـا عـلى تـكر بـلـير
النـه كـان الــســبب فـي مــقـتـل ابــنـائــهم.
ـواقف جمـيـعهـا لم تأتِ وهـذه االراء وا
ا اعتمدت على ما ظهر من اعتباطا وا
. كـما حـقـائق خالل الـعـقـدين الـسـابـقـ
اكــتــســبت احلــمــلــة زخــمــا اكــبــر بــعـد
تــصــريح وزيــر الـدفــاع االســبق (جـيف
هـون) الذي خدم مع بلـير الذي قال فيه
ان االخــيـر (امـره بـحـرق وثــيـقـة سـريـة
مـهـمة تـقول ان غـزو العـراق عام 2003
قــد يــكــون غــيــر قــانــوني) مع حــقــائق

بـعده (غـوردن براون وديفـيد كـاميرون
وتـريـزا مـاي) والـذين كـان عـدم تـكر
بـليـر سببـا في حرمانـهم من احلصول
عـلى هذا الـوسام الـذي اصبـح تقـليدا
يــحــصل عــلـيـه رؤوسـاء الــوزراء بــعـد
نـصب. كمـا قـيل ان احلكـومة تـركـهم ا
الـبـريـطـانـية كـانت تـشـعـر بـاحلرج من
ـهم وجتــاوز بــلـيــر الــذي كـانت تــكــر
هــنــاك اعــتــراضــات عــلى مــنــحـه هـذا
ـــلـــكـــة اخـــتـــارت ان الـــوســـام. لــــكن ا
تـســتـخـدم حـقـهـا اخلـاص في تـرشـيح
اســمـه ويــبــدو انــهــا  اعـــتــمــدت عــلى
تـوصية مكتبها اخلاص.. بكلمة اخرى
ان الـتـرشيح لم يـات من قـبل احلكـومة

البريطانية كما جرت العادة.
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ـوقعـ على بـالنـسـبة لـلمـعتـرض وا
الــطــلب والــذين ســيــصل عــددهم الى
ثـمـنمـائـة الف مُوَّقِع خـالل اربعـة ايام
ـــا يـــصل الى مـن بــدء احلـــمـــلـــة ور
ـليـون فانـهم ناشـدوا رئيس الوزراء ا
لكة البطال احلـالي للتقدم بطلب الى ا

ن كــان ــتـــاخــر جــدا  اثــار الـــتــكــر ا
يُـفترض ان يُـعامل كمـجرم حرب (توني
ـمـلـكـة ضمن بـلـيـر) بـاعلـى وسام في ا
قــائـمـة الــشـرف الـتي اصــدرتـهـا مــلـكـة
بـريـطانـيـا في عيـد راس الـسنـة ضـجة
كـــبـــيــــرة وردود افـــعـــال غـــاضـــبـــة من
الـبـريـطـانيـ انـفـسـهم قـبل غـيرهم من
الـشـعـوب الـتي تـضـررت مـن سـيـاسات
رئــيـس الــوزراء االســبق. لــقــد اعــتــبــر
الكثيرون ان مسالة عدم تكر بلير  ما
 يــــقـــرب من 15 عــــامــــا (تـــاريـخ تـــركه
نصب 2007 وحلد االن) كانت اشارة ا
واضــحــة عــلى عــدم الــرضــا عن اداءه
ومــرحــبــا بـــهــا شــعــبــيــا بــســبب زجه
بـــــريــــطــــانـــــيــــا فـي حــــربـي الــــعــــراق
وافـغـانسـتان. بل هـناك من قـال ان هذا
(االهـمال) هـو نوع من الـعقـوبة لـه بعد
صـدور تقريـر جلنة تشـيلكوت (2009-
2016) الـــذي ادانه بــصــورة واضــحــة
وان كـــانـت في بـــعض االحـــيـــان غـــيـــر
مـباشـرة. في ح ان كتـاب وسيـاسي
بـريـطانـي طـالبـوا بتـكر من اتى من

عــلى الــفـكــر االســتـعــمــاري وتـمــجــيـد
الـــوجــوه الـــتي تــتـــبــنـى هــذا الـــفــكــر
وتـــمـــارسه لم ولـن يـــتــغـــيـــر رغم كل
حـــمالت االحـــتــجـــاج الــتي اجـــتــاحت
العالم منذ عام 2015 والتي نتج عنها
اســـقـــاط وحتــطـــيم تـــمــاثـــيل عـــديــدة
الشـــخـــاص كـــانـــوا قـــد بـــدأوا فـــتـــرة
االســتـعـمـار وجتـارة الــرقـيق. وكـدلـيل
عــلى هـذا الـتـفـكــيـر هـو اصـرار الـدول
االســتــعـــمــاريــة الــســابــقــة وخــاصــة
ـثل بــريـطــانـيـا عــلى نـصـب تـمـاثــيل 
هـكذا اشخاص وبـشكل استفزازي في
الــدول الـتي اسـتـعــمـروهـا وفي امـاكن
مـتميزة حتى قامت شعوب تلك الدول
ـناسبة فان بـتدمير هذه الـتماثيل. وبا
الـعـراقـ كـانـوا اول من فـعل ذلـك عام
1958 عــنـدمــا حـطـمــوا تـمــثل جـنـرال
مـود الـذي كان عـلى راس القـوات التي
احـتلت بغداد عام 1917.ويـاتي تكر
بـلـيـر كدلـيل جـديد عـلى ان هـذا الـنهج
ط الـــتـــفـــكـــيـــر مــازال الـــرســـمي او 

راسخا.
كــمـا ان هــذا احلـدث يــثـبت ان الــنـهج
احلـكومي والـرسمـي البريـطاني راض
عن الـسياسة االستعمارية او لنقل ان
ســاسـة بــريــطـانــيـا الزالــوا مــشـبــعـ
بـالفكـر االستعـماري على الرغم من كل
الــكـــوارث الــتي تــســبـب بــهــا بــدلــيل
دعــمـهم ومـوافــقـتـهم ومـشــاركـتـهم في
سـيـاسـة حـصـار الـدول الـتي تـتـبـنـاها
تـحـدة وخاصـة في مـنطـقة الـواليـات ا
الـشرق االوسط واالستعداد للمشاركة
ـــنــطــقــة. فـي كل عــمل عـــســكــري في ا
(افـغانـستـان العـراق سوريـا ليـبيا)

  بـغــيـاب مـفــهـوم جـامع لـلــمـواطـنـة
ـاط كـثـيـرة من انـتـشـرت وسـادات ا
ـــفــاهــيم واالدبــيـــات الــســيــاســيــة ا
واالجــتــمــاعــيــة الــتي تُــذيب الــوطن
ـذهب والـشـعب في بــوتـقـة الـدين وا
ـدينـة حتى والعـشيـرة والقـرية او ا
اصـبح الوالء الحـداهـا يـسـبق الوالء
لــلـوطن اجلــامع واالنـتــمـاء لـلــشـعب
االكــــبــــر وتــــصــــدر هــــذا الـــوالء او
االنتـماء لـلمذهب او الـعشـيرة قـائمة
ـــفــهــوم االولـــويــات عــلـى حــســاب ا

اجلامع.
وقـــد لــــعــــبت األحــــزاب الـــديــــنــــيـــة
ــذهــبــيــة دورا كــبــيــرا في تــقـز وا
واطنة وحصرهـا في طائفة بذاتها ا
او دين بعينه وسـاندها بشـكل كبير
الـنــظـام الـعـشـائـري وتــقـالـيـده الـتي
ارساتـها على ترتقي في كـثيـر من 

نظام الدولة ومن ثم القانون.
إن مـســألـة الـتـداخل الــسـيـاسي بـ
الدين والـوطن واالنتـماء في بـلدانـنا
وكـيـفـيـة اقـحـام الـدين في الـسـيـاسة
وشؤون الدولة وكيف يحق لنظام او
حزب او مـجموعـة فرض تـعاليم دين
بـــذاته عـــلى مـــواطــني تـــلك الـــدولــة
ذهبية  كونات الدينية وا متعددة ا
حولت الـوطن في ظل مخـتلف انواع
االنــظـــمــة احلــاكـــمــة فـــيه (مــلـــكــيــة
قراطيـة ودكتاتورية وجمهوريـة ود
واسـالمـــيـــة) الى مـــجـــرد شـــعـــارات
ومـــهـــرجــانـــات واغــانـي وانــاشـــيــد
لـتـمجـيـد الـقـائـد او احلـزب او الدين
ـــذهـب بـــعــيـــدا عـن اي مـــفـــهــوم وا
لـلمـواطـنة الـتي تـنـضوي حتـتـها كل

وتــشــويـه لــلــدين ونــقــائه الــروحي
وبالتالي فان هـذا النمط من االنظمة
الــتي تُــقــزم االوطــان وتــذيــبــهــا في
شـخص دكـتـاتـور أو في كـيـان حزب
ســــيـــاسي او مــــذهب ديــــني او دين
ــواطـنــة الـتي بــذاته عـلى حــسـاب ا
تــضم مــخــتــلف مــكــونــات اجملـتــمع
عـرقــيـا وقـومـيــا وديـنـيـا ومــذهـبـيـا
ـاط من الـقـساوة الـتي تـؤدي الى ا
حتـدث عنـهـا مـدحت قالدة في مـقاله

(قساوة وطن).
تلك القساوة التي انتهت الى جرائم
(Genocide) لـالبـــادة اجلـــمـــاعـــيـــة
Ethnic cleans-) والتطـهيـر العرقي
ing) كـــمـــا حـــصل في كـــوردســـتــان
الـــعـــراق فــــيـــمـــا ســـمـي بـــاالنـــفـــال
وحلـبجـة او مثـيالتهـا التي تـعرض
لـهـا االيــزيـديـون عـبــر تـاريـخـهم هم
واالرمن في كــــوردســــتـــان تــــركــــيـــا

والــعـراق وفـي كل هــذه اجلـرائم 
مزج الدين بالسيـاسة معتمدين على
فــتـاوى مــنــحـرفــة او اطالق اســمـاء
ايات قـرآنـية عـلى تـلك اجلرائم كـما
في (االنــــفـــال) الــــتي اســــتـــخــــدمت
كــعــنــوان جلــرائم تــهــجــيــر الــكـورد
وتــغـيـيـب مـا يــقـرب من مــائـتي الف
مـــواطن مــدني ودفـــنــهم احـــيــاء في
صـحـراوات جــنـوب ووسط الـعـراق
وكـــذا احلــال في جــــــرائم مــنـــظــمــة
داعش االرهابـية ضـد االيزيـدي في
كارثـة سـنجـار عام 2014م التي راح
ضـحيـتـها االف الـقـتـلى وسبي آالف
الـــنـــســـاء واالطـــفـــال بـــاســـتـــخــدام
نصوص ديــــــــــنية في وطن تهيمن
عــلـيه احــزاب ديـنـــــــيــة مـذهــبـيـة ال
تــقـبل اآلخــر وتـتـحــمل وزر تـغــيـيب
االف مــــؤلــــفـــة أخــــرى من الــــرجـــال
ا محاكمة ال لسبب اال والشباب دو
لـكـونـهـــم من طـائفـة ديـنـيـة مـغـايرة

لهم.
اوجاعـنـا في اوطـان الـشرق االوسط
ال حصـر لهـا فقـد تبـعثـر الوطن ب
ـذهب والـعـشـيـرة واحلزب الـدين وا
والــقـــريــة والـــشــيخ والـــدكــتـــاتــور
واصــبـــحت الــوطــنـــيــة في ظل هــذه
الـكائـنـات مجـرد اغـنـية او نـشـيد او
شعار اجوف أو سلم ألعتالء كراسي

السلطة ليس اال!

ـسـمــيـات او الـكـائـنـات فـهي هـذه ا
بـالتـالي اصـغر مـنهـا بـكثـيـر لكـنهم
اي اصحابها عملـوا لسنوات طويلة
عــــلـى تــــقــــز الـــوطـن واذابــــته في
شـخص دكـتـاتـور او في كـيـان حزب
مـهـمـا كـبـر أو صـغـر لن يـتـجـاوز اال
نــسـبــة ضـئـيــلـة من مــجـمــوع ابـنـاء

وبنات الوطن.
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ـصري يـتـسـاءل الـكـاتب والـنـاشط ا
مـــدحـت قالدة قـــائـال: كـــيف لـــنـــا ان
ـزج او نــخـلط الــدين بـالـنــجـاسـة
وحينما سألـته عن النجاسة قال: إن
الـديـن قـداسـة والــسـيـاســة جنـاسـة
فــــكـــــيف يــــحـــــدث ذلك مـــــتــــهــــمــــا
السيـاسي في شـرقنا بـالتعاون مع
ن يـسـمـون انـفـسـهم رجـال بـعض 
ـمـارسـة الـنـجـاسـة ويـقـصد الـدين 
ــا فــيـــهـــا الـــتــحـــايل والـــكـــذب ور
الـــتــنــافس غـــيــر الــشـــريف من اجل
الـوصــول الى الـســلـطــة والـوصـول
الى السلطة في بلـداننا تستخدم كل
ــعــاصي مـن اجل الــكــرسي حــتى ا
وان كانت عـبر مـا يسـمى بصـناديق
االقتراع وهي بذلك تبـتعد كل البعد
ــرتـكـزات ـطـلق مع ا او تـتــقـاطع بــا
االساسـية لـلدين الـذي يعـتمد أسس
ـكن قــيــمــيــة وروحـيــة مــقــدســة ال 
التالعب في ثوابتها ومجرد ادخاله
أو استخدامه في السـياسة كاحزاب
او مــجـمــوعـات ســيـاســيـة غــرضـهـا
الـوصول الـى دفة احلـكم هـو تـدمـير
لـــكـــيـــان الــدولـــة وحتـــويـــلـــهـــا الى
دكتاتورية حترق االخضر واليابس
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 بـذل علمـاؤنا األقـدمون جهـودًا كبـيرة  في محـاولة الـكشف عن مـعاني األلفـاظ الغـريبة في
صـنفـات ما يُـعرف ـصنـفات ,من تـلك ا الـقرآن الـكر ,فـألـفوا في سـبـيل ذلك الكـثيـر من ا
ـســائل عن مـعـاني ألــفـاظ الـغـريب من ـسـائل نــافع بن األزرق والـتي هي مـجــمـوعـة من ا
القـرآن الكر سـأل عنـها نـافع بن األزرق عبـد الله بن الـعبّاس  ,مشـترطًـا علـيه بأن يـعطيه
بشـاهدٍ من الـشّعـر العربـيّ على كل جواب ,فـيروى أنَّه قـد خرج نـافع بن األزرق وجندةُ بن
ـرٍ مع مـجمـوعـة من اخلـوارج لطـلب الـعـلم فقَـدِمـوا مـكَّة  فـوجـدوا عبـد الـله بن عـبَّاس عـو
جـالـسًـا بـفـنـاء الـكـعـبـة وقـد أســـــــــــدل رجـله في زمـزم  ,واجـتـمـعت الـنّـاس يـسـألـونه عن
الـتّـفسـيـر فيُـجـيـبهم فـقـال له نافـع بن األزرق: "ما أجـرأك يـا بن عبـَّاس عـلى مـا تُجـريه مـنذ
اليـوم  فـقـال له ابن عـبـَّاس: ثكـلـتك أمُّك يـا نـافع وعَـدِمَتْك أال أخـبـرك مَن هـو أجـرأ مني?,
ا ليس له به عـلم ورجل كتم علمًا عنده  قال: قال: من هو يـا بن عبَّاسٍ? قال: رجل تكلَّم 
صـدقت يا ابن عبَّاسٍ..."  ,ثمَّ طلب مـنه أن يسأله عن أشيـاء من كتاب الله لـيفسرها له ,مع
سـائل: أن يقـول نافع: أخـبرني عن قوله صـادقه من كالم العرب  ,وصورة تـلك ا اإلتـيان 
تعالى فـيذكر له اآلية ثم يحدّد اللّـفظ الذي يريد أن يسأل عنه  ,فـيبيّن ابن عبّاس معنى ذلك
الـلّفظ  ,فيـقـول له نـافع : وهل كانـت العـرب تـعرف ذلك ?  ,فـيجـيب ابن عـبّـاس : نعم  ,أمـا
ثال عـندما سأل نافع بن سـمعت قول الشّاعر  ,فيـذكر له الشّاهد الشّعريّ  ,فعـلى سبيل ا
دهم في األزرق ابن عبـاس عن معنى لفظ (يعمهون) في قوله تعالى: ?الـله يستهز بهم و
طغـيـانهم يَـعْمَـهون  ?فـأجابـه ابن عبـاس معـنى يعـمهـون : يَلْـعبـونَ ويتَرَدَّدون ,وقـال له : أما

سَمِعْتَ قولَ األعشى: 
    أراني قد عَمِهْتُ وشابَ رأسي           وهــــــــــــــذا اللَّعْبُ شَيْن بالكــــــــــبير

ــتـأمل فـي تـلك ــصـادر الــتّـراثــيّـة  ,وا     وقـد وردت مــسـائـل بن األزرق في الـكــثــيـر من ا
صادر ـسائل ب مـصدر وآخر  ,فـقد اكتفـت بعض ا صـادر يدرك اختالف أعـداد تلك ا ا
ُـبرد ـسـائل كـامـلة  ,فـذكـر ا سـائل  ,بـيـنـمـا ذكـرت مـصـادر أخـرى ا بـذكـر جزء مـن تلـك ا
(ت285ه) في كـــتـــابه (الــــكـــامل في الـــلّـــغـــة واألدب ) ســـبـع مـــســـائل مـــنـــهـــا  وذكـــر ابن
ـسـائل تصل إلى اخلـمسـ مسـألة في كـتابه(إيـضاح األنـباريّ(ت328هـ) قـطعـة من هذه ا
الـوقف واالبـتداء)  ,وأخـرج الـطّـبرانيّ(ت360ه) في مـعجـمه الـكـبـير ( (31مـسـألـة من تلك
سائل عـناية كـبيرة  ,فـذكر ( (190مـسألة مـنها في ـسائل  ,وقد اعتـنى السّـيوطيّ بتـلك ا ا

كتابه اإلتقان .
ـسائل  ,فـعـدَّها    وقد أقـرَّ الـكـثيـر من عـلـماء الـلّـغةَ بـاألهـمـية الـعـلمـيـة والـتاريـخـيـة لهـذه ا
عرفة الغموض ها أول محاولة للشرح اللّغويّ الذي يُعتـمد فيه على شعر العرب  بعضهم أنـَّ
في ألـفاظ وتراكيب القرآن الكر  ,يقـول الدّكتور إبراهيم الـسّامرائيّ في هذا الصدد: "إنّ
ابن عبّـاس قد اعتمد فيها منهجًا لم يسبق إليه  ,وهو شـرح ألفاظ القرآن واالستدالل عليها
ـا جاء في شـعر العـرب . إنّ االحتـجاج بـالشّـعر في تفـسيـر وتوضـيح مفـردات القرآن لم
ـسائل إلّا يكن مـعروفًـا قبل هـذه األجوبـة التي أثرت عـن ابن عباس ..."  ,ومع أهـميـة تلك ا
سـائل قولهم: إنّ وجّهـة لهذه ا أنَّهـا تعرّضت إلى الـكثيـر من النَّقد ,فمن أبـرز االنتقـادات ا
سـائل ليـست من غريب القـرآن بل هي مفردات سُـئِل عنهـا ابن عبّاس ,وذلك ألنّ من هذه ا
عنى ,فـضلًا عن فـردات الواضحـة ا ـستـبعد أن يـسأل فقـيهُ مثل نـافع عن معاني بـعض ا ا
ــسـائل في مــجـلس واحـد  ,ومن االنـتــقـادات األخـرى صــعـوبـة أن تــطـرح ذلك الــعـدد من ا
الـضّعف فـي أسانـيـد الـرّواية ,كمـا سـجّل الـكـثـير من الـعـلـمـاء مالحـظاتـهم عـلى الـشّـواهد
الـشّـعـريّـة الـتي اسـتـشـهـد بـها ابـن عـبّاس  ,فـقـد بـيّـنـوا أنّ الـكـثـير مـن تـلك األبـيـات جاءت
منـسوبة لغير قائلها  ,كما قـد استشهد بأشعار الحقـة لفترة انتشار القرآن  ,كأشعار عمر
ـن جاءوا بـعـد أن تـداولت ألـفـاظ الـقـرآن الـكر  ,فال بن أبي ربـيـعـة واحلارث اخملـزومي 
يُعـقَل أن يـقـتنع نـافع بـشـعرهم ,وهـو يطـلب الـدّليل ,وعـلى الـرغم من ذلك كـله مـا زالت تلك
ـصنفـات الكثيـرة التي تنـاولت تفسيـر غريب ألفاظ ـسائل حتتفظ بـأهميـتها الكـبيرة  ب ا ا

القرآن.  
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ـعروف فرانشـيسكو شيـونيل هوسيه اخلمـيس عن عمر ناهز الـ97  توفي الروائي الفيـليبيني ا
ـترجمـة على نطاق " الفيـليبـيني.وتتـناول أعمـال الروائي الراحل ا عاماً عـلى ما أعلن نـادي "ب
راحل الـتي شهـدت استعـمار الـفيـليـب االستـعمـاري لبـلده وغـياب العـدالة االجـتمـاعية واسع ا
فيهـا.وكتب هـوسيه عـلى مدار سبـعة عـقود من مـسيرته األدبـية عـشرات الـروايات والقـصص القـصيرة
قـاالت وخُصـصت له زاوية في اجلـرائد كـان يكـتب فيـها بانـتظـام فضالً عن امـتالكه مـكتبـة.وأعلن وا
الفرع الـفيـليـبيني لـ "بـ كلـوب انترنـاشونـال" عبـر صفحـته على فـيسبـوك وفاة الـروائي في مسـتشفى
انيال قبل خـضوعه لعـملية جـراحية.ونشـأ فرانشـيسكو هـوسيه وهو ابن قس وخـياطة في قريـة فقيرة
في مقاطعة بـانغاسيـنان شمال البالد. وتـأثرت كتاباتـه إلى حد كبير بـالبطل الوطنـي الفيليـبيني هوسيه
ريزال.واشتهر بـ"ساغا روزاليس" وهـي سلسلة مؤلّفة من خـمس روايات عن حياة عائلتـ مدى مئة عام تمتد

من مرحلة االستعمار اإلسباني إلى ديكتاتورية فرديناند ماركوس.

رسالة مانيال
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ا معنـاه أن دورك معي إلى هنا قد لي 
انتهى ".. 

ثم لــنـنـظــر كـيف كـانـت تـصف لـقــاءاتـهـا
بــالــشــخص الــذي تــوهم نــفــســهــا بــأنه
حـقـيقي يـعـيش مـعه يـدعى" سراب  " في

قولها هذا:
" بعـد استرخـاء أغرقهـا في وحل اخليال
فــصــلــهــا عـن ضــوضــاء ركــاب الــقــطــار
وكـأنـهـا لـوحــدهـا راح فـكـرهـا يـشـغـلـهـا
بــأسـئــلـة حــاولت تــأجـيــلـهــا لمَ كل هـذا
الــشــقـاء وهـل هـو مـن صـنــعي أنــا? هل
وحدتي بـاختيـاري? كيف أخلق الـسعادة
من هـمـي الـذي يــكـسـي روحي الـعــاريـة?
وعت فــزعـة بــيـد تــربت عـلى كــتـفــهـا من
اخلــلف حــيـث كــان يــفــصـــلــهــا حــاجــز
زجـاجي على شـكل مـربع نفـذت تلك الـيد
من خالل شق صـغــيـر كــان يـحــيط بـذلك
احلـاجز. تـداركت فزعـهـا وارتبـاكهـا على
عجل كعادتها كيال تترك ضعفها يغلبها;
بـــحــزم رفـــعت يــدهـــا لــتـــرد الــيـــد الــتي
باغتتـها إلى صاحبهـا سرعان ما حتول
ذلك الـفزع إلى بـهجـة ح رفـعت نظـرها
ن طـال انــتــظـاره وتــأكـدت أنــهــا كـانـت 
ـقــابـلــتـهـا صــديـقــتـهـا وتــاقت روحـهــا 

سراب "..
بــيـنـمــا تـتـجــلى الـكــاتـبـة فـي الـلـعب مع
القار وجتعله يشعر بنشوة ما يقرأ من
ـعـبـر الـذي يـدل على ـقـطع ا خالل هـذا ا
مـهـنــيـتـهـا في الـكـتــابـة ومن يـفـهم مـبـدأ
رء يعرف مدى الكتابة وكيف يصوغها ا
اجلـمـاليـة الـتـي جعـلـت من هـذه اجلـمـلة
الـبـسيـطـة لـوحة غـايـة في الروعـة بـحكم
التحكم في النفس الذي ال يثور إال بقرار
من الكاتبة نفسها هذا هو الفن الكتابي

الذي نتمنى وجوده في عالم األدب:
" حيـرة سراب جعـلتهـا تفكـر قبل الكالم
ثم حـــزمـت أمـــرهـــا في تـــغـــيـــر مـــجـــرى
احلديث فلم يدلها فكرها إال بالسؤال ".
يـا الـله كيف تـلـوى الـنص هنـا? بـعد كل
تلك احليرة والقلق لم يخطر ببال سراب
إال الـسؤال? هنـا تكـمن احلكـمة الـكتـابية

 .. تواضع ككاتب وكقار في رأيي ا
ثم تـتـجـرأ بـاالعـتـراف مع نـفـسـهـا بـطـلة
الرواية التي تدعى" سما " بأن تقف على

ي ديفد استلهمتـني رواية الكاتب العا
هـلـبــرت لـورانس الـتي حتــمل عـنـوان"
أبـنـاء وعــشـاق " بـعـد أن عــرفت بـأنـهـا
درجت وصـنــفت بــقـائـمــة أفـضـل مـائـة
عــمل أدبـي في الــعــالم! أنــهــيــتــهــا في
غضـون ثالث أيام فقـط رغم ضخامـتها
 لكنها شدتني إليها جعلتني ال أرغب
بـاالبــتـعــاد عــنـهــا حـبــســتـني عــنـوة
ثـبتـتـني من أقـدامي عـلى األرض ألبقى
ـتواضـعة أتـابع أحداثـها الـبـسيـطة ا
ـنـسابـة بـتدفق رائع كـمـياه اجلـمـيلـة ا
ـيـاه الـشالل وأقل مــا يـقــال عن تـلـك ا
بأنها بـاردة وصافيه تسلب الـنظر بعد
الـروح! الـســبب في ذلك بـاإلضـافـة إلى
ما قلته كانت تعالج موضوعاً غاية في
الـتعقـيد الـعائـلي عالقة األم بـأبنـائها
وعالقــة األبــنــاء بــاألم. من هــنــا يـفــهم

اذا  اذا قلت ما قلته و تلقي اآلن  ا
ـيـة ضـمن تــنـصـيـفـهــا بـالـقـائـمـة الــعـا
أفضل مائة عمل أدبي عرفته البشرية!
لكن من حق اجلمـهور اآلن أن يتساءل
مـا دخل هذه الـرواية بـعـنوان الـدراسة
االنـطباعـية الـتي شرعت الـكتـابة عـنها
ومـا تــخـوض حــولـهــا روايـة" سـراب "
لـلـكـاتـبـة الـعـراقـيـة" نـهـايـة " ?! هـذا ما
أردت عرضه وتفصيله طـالباً انتباهكم

وتركيزكم أجلكم الله..  
ال تـتـعـجـلـوا حــكـمـكم; اقـرءوا الـروايـة
أوالً ثم ســـأجـــد انــطـــبـــاعــاتـــكم الـــتي
ستخرجون بهـا تشبه انطباعاتي التي
سـأسـجـلـهـا عـلـيـكم! الـغريـب في األمر
هــو األمـر ذاتـه أقــصـد ال يــصــدق من

ـا سـأعـلن عـنه وأدونه الـوهــلـة األولى 
أل! على ا

ال أعـرف كـيف صـاغـت الـكـاتـبـة أحداث
روايـتـهـا بهـذا الـشكـل الذي يـتـكون من
اخلـيـال الـواقعي وكـأنه جـزء مـلـموس
يـــحــسـه ويــشـــعــر بـه جــمـــيــعـــنــا دون
استطاعتـنا ترجمته عـلى الورق لكنها
فـعـلت كل ذلك بـحرفـيـة عالـيـة ومهـنـية
وصـلت حد أن أقـول بأن روايـتهـا يحق
ي تصنيفها رقم  101من الترتيب العا
حــسـب الــعـــرف األدبي دون أن أشـــعــر
بأنني أخـجل أو أتراجع عن حكمي أو
ــا قـرأت! انــطــبــاعي وال حــتى فــهــمي 
مـطــلـقـاً لن أتـراجع عن رأيي. فـهـذا مـا
خـــرجت به بـــعـــد أن قـــرأت روايـــتـــهـــا
مـتـوسطـة احلـجم في جـلسـتـ لكـنـها
جـعـلـتـني ال أنـقطـع عنـهـا إال لـلـضرورة

القصوى بحكم احلياة!
الــكــاتـبــة نـهــايــة لم تـطــلع عــلى روايـة
لــورانس ولم تـعـرف بــأن هـنـاك روايـة
ـوضوع الذي تتـحدث تقـريباً في ذات ا
يـخص عالقـة األم واألبـنـاء في احلـياة.
ومع ذلك كــنت أشــعــر بــأنــني لم أنــته
بــعــد من قــراءة روايــة أبــنــاء وعــشــاق
ومــازلت مــســتــمــراً في قــراءتــهــا عــلى
الـرغم من إني وقـتـهـا كـنـت أقـرأ سراب
ولـيس للـروانس! عجـباً مـا هذا الـشبه
تانـة والتـشبيه واحلـبكة في السـرد وا
ــــعــــاجلــــات والــــدرامــــا والــــصــــور وا
وتـطـبيـقهـا عـلى أرض الروايـة مـفاصل
دقــيـقــة تـخص حــيـاة الــعـائــلـة وبــهـذه
الــروعـة اخلالبـة الـتـي تـأسـر األلـبـاب?!

سبحـان الله..   رومانـسية عـلى مشاعر
ــرء يـبــكي دمــاً وفي فــيــاضــة جتـعـل ا
كان الذي حلظات جتعلك تـشم رائحة ا
تـصـفه في روايـتـهــا نـاهـيك عن الـلـغـة
تجلية التي برعت فيها الكاتبة عندما ا
ترسم الـطـبيـعة وجـمـاليـتـها بـالـكلـمات
السهلة التي تـدخل القلب دون حاجتها
لـــــــطـــــــرقـه وهـــــــذا في عـــــــرفـي األدبي

 . تواضع إبداع يستحق التكر ا
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سـراب شخـصيـة خيـاليـة غيـر موجودة
في الـــواقـع ســـوى في خــــيـــال بـــطـــلـــة
الـرواية سـما. لـكن صـورها وأحـاديثـها
ومـسـاهـمـاتـهــا وحتـركـاتـهـا داخل أطـر
الـروايـة كانـت فـعـاله لـكـنـها مـن خـيال
الـبـطـلـة الواهـم الـذي يـصـور لـنـا وكأن
سـراب صديـقة الـبطـلة مـوجودة كـائنة
بحق لـكنـها في الـواقع مـجرد سراب ال

وجود له كالضباب! كيف أقول لكم:
لننـظر كيف كـانت بطلـة الرواية حتاكي
ـوجـودة فقط في صـديـقتـهـا الوهـمـية ا

خيالها كظل ال غير بقولها:
" إنك محقة; أخذت مـني الكآبة مآخذها
ورمـتــني في حــضن الــيــأس بال عـودة.
حـمـداً لـلـه كـان هـنــاك بـصـيص أمل في
الــقــرطــاس والــقــلم. مــشـكــلــتي ال أحب
ــا يـطــبـق عـلـى أنـفــاسي وال الــبــوح 
.. ـا يـزيـد عـبـئـهـا هـماً حـتى لـنفـسي 
ـعـذبـة أصـبـحت أكــره شـكـوى روحـي ا

بحملها كم أتوق لراحة األموات!"..
وفي مـقـطع آخــر تـشـيـر بـه إلى أبـنـهـا
وهي تـتـحـدث إلى ظـلـهـا الـتي جتـعـلـنا
نعتقـد ونصدق بأنـها صديقتـها بالفعل

وما هي هكذا بقولها:
" طعـنني بـخنجـره الذي غـرزه في قلبي
بــرده ذاك; تــركــني أنــزف آالم جــراحي
اغـتال أمـل حلـمي فـيه بأنه مـنـقذي من
عالـم البؤس الـذي أحيـاه. يقـيني بـقلبه
العـطوف الرحـيم يرق على الـغريب قبل
الـقـريب. ومـن هـنـا بـدأت مـعـانـاة عذاب
صــراع جـــديـــد كـــأنه كـــتب عـــلـيّ مــدى
كنه التنصل الدهر! فاته أننا عائلة ال 
من هـذه الـعالقـة مـهمـا حـاول الـتـملص
منـها دون حلظـة تفكـير بعـمق منه. قال

حقيـقة ما كـانت تعيـشه احلياة التي لم
تــسـعـفــهـا أو تــكـافـئــهـا بل الــتي جـنت

عليها بقولها:
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ـهم إن صنع " إفـراطـهـا باحلـنـان لتـكـر
أحدهم ما يستحق الـثناء عليه; تهبه ما
يشـتهي ومـا يحـلم به من هدايـا وألبسه
وإن كـانت باهـظـة الثـمن. في حـ كثـير
مـا كــانت تــرقع مالبـســهـا كــيال تـقــتـني
اجلـديـد منـهـا حتى تـسـتطـيع تـوفيـر ما
يــســعــد أوالدهــا! شــغــفــهــا هــذا أســدل
غشاوة على عيـنيها أخفت رؤية األمور
عـلى مـا هي عـلـيه. أخـذت تـهـلل وتـبجل
تـفرد هذا في الـدنيـا رسمته إجنازهـا ا
كـلـوحة فـنـية تـبـقى خـالدة. لـهـا ألوانـها
وخـطــوطـهــا تـلك مــدى الـدهــر. تـوهـمت
بــامـتالكـهـا الـكـون بـكف مـا زال أوالدهـا
في كـفـهـا اآلخـر. خـيل إلـيـهـا أن بـنـاءها
ثــابت ال يـهـزه زلــزال أو يـهـده إعـصـار
تـــنــاست بـــأن أبــنــاءهــا بـــشــر من حلمٍ

ودم"..

من هنا نعلم حجم اخلسارة وكمية األلم
الــتي كــانت تــشـعــر به ومــا حلــقــهـا من
جـــراء أقــرب الـــنــاس إلـــيــهـــا أوالدهــا!
وصف جــــمـــيـل ســـرد رائـع واقـــعــــيـــة
مـنـطـقـيـة جتـلي في الـعـواطف واألكـثر
من ذلـك الـطــرح الــعــائــلي الــذي يــغــلف
محـتوى الـنص الذي تسـعى الكـاتبة من
ورائه إظـهـاره لـلـعــالم. هـذا مـا جـعـلـني
أقـول ما ذكـرته في الـبدايـة من أن رواية
ـبدعـة العـراقيـة تسـتحق أن تـكون رقم ا
ي دون أن  101في الـــتـــصــنـــيف الـــعــا
يـــرجـف لي طــــرف!.وإال كـــيـف تـــفــــســـر

حــركـتــهـا هــذه وتـشــبـيــهـهــا وكـيف 
الـربط بـ حـركـة وأخـرى بعـيـدة عـنـها

بقولها:
" نفـضت غطـاء السريـر عدة مـرات بقوة
وكـأنـهــا حتـاول الـتـخــلص من فـكـرة مـا

علقت بذهنها "..  
أنـظـر إلى الـكيـفـيـة التي كـانت تـتـقمص
بــهـا حـالــة الـبـطــلـة.. فـبــحـركـة الــغـطـاء
ـتكـرر شبـهـتهـا بفـكرة كـانت عالـقة في ا

غالى ذهنـها تهـزها بنـفس الطريـقة ا
بـهـا نـتـيـجـة انـفـعـاالتـهـا ومـا يـجـري

لها.. 
يــسـعـدني أن أخـتم انـطـبـاعـاتي هـذه
بدعة بستة أبيات من الشـعر دقتها ا
نـهـايـة إسـمـاعــيل بـادي في روايـتـهـا
لــســنـد حــجـتــهـا بــأنـهــا مـقــتـدرة في
عملها متمكنة منه وهي تصف من ال

يسمح النصح بقولها:
" ما فاد ندماً بعد أوان

وال داوى سماً في األبدان
من ال ينصت لنصح األقران 

عذابه يكون بنار األحزان
واهن في احلياة مهزوم جبان  

غفل عما هو جميل فتان
يصبح مستطرق فيها ماجن 

ال يردعه في التغير حسبان
خياالته ظنها يق 

 لله دره فهو عليل مسك
ما عال صرح ليس مت 

وال اقتدى برأي غير رزين

غالف الرواية

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7165 Saturday 8/1/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7165 السبت 5 من جمادى اآلخرة 1443 هـ 8 من كانون الثاني (يناير) 2022م

Êe(« ÈuÝ ·dFð ô W¹—uDÝ√ WM¹b

بُرهان شاوي: احلِداد يليق بالسيدة بغداد

قدس. اجلنس والعنف وا
الـروايـة بــالـنـسـبـة لـي خـطـاب حـضـاري
مـعـرفي وتاريـخي.. وهي شـئـنا أم أبـيـنا
شـــاهــــد تـــاريـــخـي يـــضم كـل اخلـــطـــاب
االجـتـمـاعي بـكل تـفـاصـيـله. أنـا ال أكـتب

روايات مسلية لقضاء الوقت. 
ــدجــجــة في { الــزومــبـي وقــطــيع اجلـــرذان ا
الروايـة ما الرسالة التـي اراد ايصالها برهان

شاوي?
-ال رسـائل سـياسـيـة أو اجتـمـاعيـة لدي.
ـا أنـا أروي ما أراه وأسـمـعه وأخـبره إ
من خالل جتـاربي الـشـخصـيـة. الـزومبي
ــدجــجــة هــنــا هــمــا وقــطــيع اجلــرذان ا
ـكن مـجـازان واسـتـعـارتـان سـرديـتـان 
للـمـتـلـقي أن يفـسـرهـا وفق تـقبـله لـهـما.
هـاتـان االسـتعـاتـان: الـزومـبي واجلرذان
ـدججة لـيسـتا لـشيء غيـر حضـورهما ا
شـهـد والـسـرد. أنا في جتـسـيـد فـضـاء ا
أكــتب بــطــريــقـة ســيــنــمــائــيــة وهــاتـان
االســتــعـارتــان تــســاعــدان في خــلق جـو

وفضاء الرواية.  
{ هل كــتب عـلـى الـعــراقـيـ أن يــعـيــشـوا في

هكذا نفق نفق مشرحة بغداد?
-تـاريخ احلـضارات الـعـراقيـة هـو تاريخ
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على الرغم من وجود قيـود قد يفرضها
اجملـتــمع والــدين عــلى الــروايـة إال أن
الــروائي بُــرهــان شــاوي اســتــطــاع أن
يـكـسر جـمـيع تـلك الـقـيـود لـيـخـرج لـنا
بأدب روائي قل مثيـله في عالم الرواية

العربية. 
تـاز برهان شـاوي بأسلـوب استطاع
من خالله أن يكشف احملـجوب ويعري
ـــمــنــوع ــيـط الــلــثـــام عن ا احملـــرم و
ويـتـعدى اخلـطـوط والسـواتـر ليـنـطلق
نحو اآلفاق بأسلوب قل مثيلة في عالم
الـروايـة  يـكـتب لـنـا مـالم يـتـجـرأ احد
مـن قـــبل عـــلـى كـــتـــابـــته في أي زمـــان
ومــــكـــان الـــذي يـــقـــرأ األدب الـــروائي
ــخـتــلف مــراحــله ومــدارسه وكــتـابه
شيء وأن يــــقـــرأ أدب بـــرهـــان شـــاوي

شيء آخر.
وهـذا مـا يــفـسـر مـنـع روايـاته في عـدد
ــغـرب وتـونس من الـدول الــعـربـيــة كـا
وبــعض دول اخلــلــيج من الــتـداول في
ـــكــتـــبــات عـــلى الــرغـم من أن بــعض ا
الــدول سـمــحت بـبـعـض روايـاته ولـكن

ليس جميعها.
مـنــذ أيـام صــدرت عن "مـقــبـرة الــكـتب"
روايـة جديـدة لـلكـاتب بـعنـوان "احلِداد
يــلــيق بــالـســيــدة بــغــداد" وهي اجلـزء
الــثـــاني من روايـــته األولى "مـــشــرحــة
بـغـداد" الـتي القت صـدىً واسـعًـا لـدى

القراء في العراق والدول العربية.
ـأسـاة العـراقـية" مـحـور الروايـة هي "ا
بـجمـيع فصـولهـا وقصـصهـا احلزيـنة
الـتي أبت إلّــا أن تـكـون مــأسـاة عـابـرة
لــلـــتــاريـخ حــيـث يــبـــدأ بــطـل روايــته
السابـقة آدم احلارس رحـلته في رواية
"احلِـداد يـلـيق بالـسـيـدة بغـداد" رحـلته
 بعـد هروب جميع برفقـة آدم الصغـير
اجلـثث من مـشـرحـة بـغداد داخـل نفق
ـــظــلم الـــذي يــجـــمع قــصص بـــغــداد ا
ومآسي العـراقي خالل فتـرات مظلمة
من تاريخ الـعراق فيـقف عنـد كل قصة
لــيــســـتــمع الـى صــاحــبـــهــا الــذي هــو
الضـحية أيـضا في وطن  كـان اإلنسان

فيه وما زال مجرد رقم.  
كان لنا هذا احلوار القصير مع الكاتب
الـــروائـي بـــرهـــان شــــاوي عن روايـــته
اجلــديــدة " احلِــداد يـــلــيق بـــالــســيــدة

بغداد" : 

ــاذا احلـداد فـقط هـو مـا يــلـيق بـالـسـيـدة  }
بغداد? 

دينة األسطورية اخلالدة لم -الن هذه ا
تعرف غيـر احلزن منذ تأسـيسها. حتى
فــرحــهـا نــادر.. مــرّ عــلــيــهــا الــطــغـاة..
والقتلـة.. واحملتلون األوغـاد.. وحكمها
اخلــونـة.. واخلـرفـان الــقـسـاة.. وعـانت
من أشـكـال االحـتالل. وكـمـا قـال الـرائع
اخلـالـد الـشـاعـر مـظـفـر الـنـواب.. لـيس
هــنــاك أرض ســـقــيت بــالــدم والــدمــوع
كــأرض بالدي وال حــزن كــحـزن الــنـاس
ـــديـــنــة فـــيـــهـــا. لــذلـك ال يــلـق بــهـــذه ا

األسطورية سوى احلِداد. 
{ بـــدأت رحـــلـــة آدم احلـــارس بـــرفـــقـــة ادم
الــصــغـــيــر حتــديـــدا من دون جــمــيع االوادم

واحلواءات? 
-نـعم هـذا صحـيح.. بـبسـاطـة ألن آخر
ـشـرحـة في روايـة "مـشـرحـة مـن غـادر ا
بغداد" هما آدم احلارس وآدم الصغير.
وهـنا من رحـلتـهـما مـعا تـبدأ الـرواية

اجلديدة. 
{ اعتـراف حواء الالأحد خـطير للـغاية كيف

ترى ذلك? 
-نــعم حـــواء الال أحــد كــشــفت أقــنــعــة

عاصرة رحـلة اجلديدة ا زيف في ا ا
أمــا بـــقــيــة احلـــواءات واألوادم الــذين
يــقـابــلـهم آدم احلــارس وآدم الــصـغــيـر
داخل الـنـفق هـم شـهـود علـى اسـتـبداد
الـنـظـام الـسـابق قـبل سـقوطـه واحتالل

العراق. 
{ نـفـقان األول مـا قـبل الـسـقـوط واآلخـر ما

بعده هل هناك نفق ثالث? 
ا.. الن العـراق قد دخل نفقـا مظلما -ر
ولن يخـرج منه قريـباً أبداً. هـناك أنفاق
أخرى.. فنـفق النظام الـسابق قادنا الى

أنفاق مظلمة جديدة. 
ــاذا يـلــجـأ قــلم بــرهـان شــاوي الى سـرد  }
قـصص القتل والـعنف والدم واالغـتصاب في

أعماله الروائية? 
-لقد توغـلت عميقـاً في الثالوث احملرم:
ـقـدس والـعـنف الـسـيـاسي. اجلـنـس وا
وكــلــهــا مـتــرابــطــة.. الــقــمع اجلــنــسي
لـلـجسـد يقـود إلى االغـتصـاب والـعنف.
والـعـنف الـذي يقـود إلى إنـهـاء اخلصم
ـقدس فيحاول الذي يصد الـرغبة. أما ا
قمع اجلـسـد والـرغـبـات فيـه وتقـنـيـنـها
حـسب الــشـريـعــة لـكن اجلـســد يـتـمـرد
بـــشــكل عــنـــيف. هي مــتـالزمــة مــا بــ

احلــزن وتـــاريخ الــدم والــعـــنف. تــاريخ
اإللغـاءات التاريـخيـة. العنف تـغلغل في
ـيل جـيــنـات الـشـخــصـيـة الـعــراقـيـة وا
إللــغــاء اآلخــر اآلخـر اخملــتــلف فــكــريـا
ومـذهبـيـا وقومـيا وسـيـاسيـا ودينـيا.
لـيس هـنــاك تـراكم وتـطــويـر ومـواصـلـة
ـــا هـــنــــاك الـــتــــحـــطـــيـم واإللـــغـــاء وأ

والهيمنة. 
الــســومــريـون ألــغــوا بـدايــات الــتــشـكل
البـشري في حضـارة تل العبـيد ثم جاء
األكــاديـون فــألـغــوا وحـطــمـوا وهــدمـوا
حــواضـر احلـضـارة الـسـومـريـة. أخـذوا
مـنـهـا ما يـسـاعـدهم علـى البـقـاء أخذوا
الــديـن لــتــأثــيــره عـــلى الــنــاس في ذلك
الــــــزمـــــان إلى أن جــــــاء االشـــــوريـــــون
والــبــابــلــيــون لــيــحــطــمــوا احلــضــارة

األكادية. 
{ ومع كل اعـــتــزازنـــا بــحـــضــارات الـــعــراق
ـة لـكن الـسؤال: أيـن هي وأين شـواهد الـقـد
هــذه احلـضــارات  مـقــارنــة بـحــضـارة مــصـر

ايا ?  القرعونية أو حضارة ا
هـي حــضــارات طــيــنــيــة تــتــهــشم حتت
قــعــقــعــة األســلـــحــة وجــزمــات احملــتل.
تــاريـخــنـا نــفق مــظـلم. لــذا تـبــدأ روايـة
"احلـداد يـلـيق بـالـسيـدة بـغـداد" بـدخول
آدم احلــارس وآدم الـــصــغــيـــر إلى نــفق

مظلم. نفق العراق الطويل الطويل. 
{ هـناك اشارة في الـرواية عن مـشهـد هجوم
تـنبي كـيف تفـسر لـنا اجلرذان عـلى شـارع ا

شهد?  هذا ا
-أنـا أكــتب األشــيـاء كــواقع مــوجـود ال
أكتب عـلى طريـقة (إيـاك أعني واسـمعي
ياجارة). مـشهد هـجوم اجلرذان الـهائلة
ــتـــنــبـي وقــضم األقـــفــال عــلى شـــارع ا
ا والـكـتب وحـرق الـكـتب هـو هـكـذا ر
يـحـتـمل أكـثر من تـفـسـير لـكـني ال أفـسر
وال أقـول شـيـئًـا غـيـر مـا كـتـبت ال أعـني
كتوب. أنا أكتب شيئا آخر غير النص ا
ـشـهـد الــذي من خالل مـكــونـاته يـؤثـر ا
ـتــلـقي ويــدفع به إلى الــتـفــسـيـر عـلـى ا

والتأويل. 
{ هل لــــلــــقـــراء ان يــــتــــوقــــعــــوا جـــزء ثــــالث

للمشرحة? 
ا.. لم أقرر بـعد.. لكن هنـاك احتمال -ر
أن يكون هناك جزء ثالث يروي ما جرى
مع آدم احلـــارس وآدم الــصـــغــيـــر بــعــد
تـشـتت انـتـفـاضـة تـشـرين حـيث انـتـهت

الرواية احلالية.  
غالف الرواية بُرهان شاوي
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تداولة بتلقائية على السننا والتي نقولها بعد حالقة شعر فردات ا واحدة من ا
الرأس أو الوجه وبكل تأكيد بعد االغتسال في احلمام !! 

وقد وثقت اجلـميلة ليلى مراد ح غنت : نعيـما يا حبيبي  نعيما يا مناي 
نعشة !!   فردة ا واحدة من اشهر صور استخدام هذه ا

ـنــاخي واالحـتــبـاس احلــراري الـذي بــتـنـا نــسـمع عــنه كـثــيـرا خالل الــتـغـيــر ا
ـية اخملتصة السـنوات االخيرة والذي صـار يثير قـلقا واسعـا في االوساط العا
واضيع التي تتناولها بالبـيئة والصحة واالقتصاد والطاقـة وأصبح واحدا من ا
نشـرات األخـبار في مـخـتـلف دول العـالم وذلك لـتـأثيـره الـواضح عـلى اختالف
ـعـتـادة ودرجـات احلـرارة الى حد تـداخل الـفـصـول االربـعة ـنـاخـية ا ـاط ا اال

بشكل يثير االستغراب الى حد الريبة احيانا !!! 
ـثـال جنـد حالـة اجلـفـاف وتراجع كـمـيـة االمطـار في كـالـيفـورنـيا وعـلى سـبيل ا
خالل السـنوات االخيرة وصلت الى حد انتهاج اساليب تقن الري واستخدام

ياه على مستوى الوالية. ا
وهذا الـنموذج ينطـبق على الكثيـر من دول العالم ومنهـا العراق الذي وصل فيه
ـياه الى درجـة أحالت دجلـة والفـرات الى ساقـية يـسهل عـبورها في انحـسار ا

واسم !!  بعض ا
نـاخي  فقد كان المـطار اخلير وبعـيدا عن استعـراض اسباب ونـتائج التغـير ا
ـاضية هنا تأثير رائع  ولم أجد في ذهني ما يناسب وصف منظر في االيام ا
االشجـار متألقة زاهيـة هذا الصباح وهي تلمع حتـت اشعة الشمس التي غابت
أليام سـوى ان أقـول لألرض الـتي نـعـشـقـهـا والـتي اغـتـسلت

مثل طفل صغير .. 
نعيما يا حبيبي 

نعيما يا مناي  
وصبحكم الله باخلير والعافية 

و ما
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كان بإمكاني أن أكتب سطرا ”على خريف ورق أصفر أو أن يذوب حبري على
موقـد احلنـ ولكن لـيس بإمـكاني أن أقف كـوتر مـشدود وسط هـذه العواصف

الثلجية... 
أحـيـانـا أشـعــر بـأنـني عـزالء حـتى من أحـرفـي الـتي كـانت مـعـاطـفي ذات يـوم 
ـسـافـة بـيـني وب ذاك وإنـني أشـعـر بـأن الـعالـم يقـيس مـسـتـوى ثـبـاتي وبـأن ا

نعطف تتالشي كلما حاولت النهوض من هزائمي... ا
ـبـتـورة من أظـلع الـسـطور لـقـد كـنت أقـتـرب من الـنهـايـات الـبـاردة والـكـلـمـات ا
ـتـهاويـة.. كنت أنـثى متـوقـدة احليـاة متـرفة بـالغـيـابات.. كـنت أقتـرب حتى من ا

لبد بالغيوم الرمادية... الرمق األخير من احلرف ا
رغم إنني أجـلس عـلى أريكـة احلـياة حـينـهـا إال إنني كـنت ال أسـتطـيع حتى أن
ي الـذي يـغـوص بلـحـمي ويـنـخـر عـظامي أنـظـر من نـوافـذي كنت مـحـاصـرة بـأ

ويكسر أنغام صوتي...
ــشي عـلى حــبل أخـاف حـتـى من الـظالل الـرســومـة عـلى شـعــرت إنـني كـمن 
اجلـدران الـليـلـية أعـد الـدقـائق وأطوي صـفـحات األيـام لـلخـروج من ذاك الـنفق

الطويل الطويل....
كانت كـتبي الـشاهـدة الوحيـدة على هـشاشـتي وضعـفي الذي أخـذ يجرني إلى
األسـفل كـنت أتشـبث بجـذع قـلمي كـالغـريق الـذي يتـمسك بـغـصن جناة لـلطـفو

فوق السطر..
كــنت أتـنـفـس حتت الـوهم وأحــيك الـواقع بــخـيـوط زرقــاء..كل شيء في داخـلي
ينـكمش.. عشت كل هذا األنهيـار وصطدمت بالفراغ دون أن تـلتفت نحوي كان
لم الـوقت أشالئي وسألت نفسي حـينها هل حان سلك حـديثنا مقـطوع.. حتى 

وقت إستيقاظي..
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دراســات الـــشــرق االوسـط في جــامـــعــة
يــوتـا  –مــديـنــة ســالت لـيـك بـالــواليـات
ـتـحدة االمـريـكـية بـ سـنتي – 1994 ا

2011 .
له كــتـاب مــهم بــعــنــوان ( الـعــراق مــنـذ
 .. 1958من الـثـورة الى الـدكـتـاتـورية )
.فـــضال عـن كـــتب ودراســـات ومـــقـــاالت
اخـرى .شـاركـته زوجـته مـاريـون فـاروق
Marion Farouk-Sluglett ســلـكــلـيت
في تـأليف بعض كتـبه  وكانت متزوجة
من عــراقي يــسـاري تــوفي وتــرك ولـدين
هـمـا مـروان وشـعالن وقـد عـلـمت بـأنـها

توفيت وحزن كثيرا عليها " .
كـتــابه (بــريـطــانــيـا في الــعـراق -1914
  (1932كـما قـلت هو بـاألصل اطروحته
لـلدكتوراه في جـامعة اكسـفورد .الكتاب
قـسمان  وفي كل قسم عـدد من الفصول
في الـــقــسم االول وعـــنــوانـه :" الــعــراق
 " حتت االحتالل واالنتداب البريطاني
وفـيه فصـوال تتحـدث عن انتـهاء احلرب
ــيـة االولـى  ومـؤتــمــر الـقــاهـرة  الـعــا
ـعاهدة العراقية البريطانية  والنفط وا
ـــشـــاكل االقـــتــصـــاديــة  واحلــدود  وا
والـدخول الى عـصبة اال  . 1932وفي
ؤلف عـنـد قضـايا الـقسـم الثـاني يـقف ا
الــــعــــشــــائــــر  واالراضـي  والــــدفـــاع 
والـســيــاســة الــداخــلـيــة  والــســيــاسـة
الـتعـليـمـية  وتـراث االنتـداب ونتـائجه
واجلــيـش  وقــضــايــا االمن  واالدارة 
تع  ـالـيـة  وهو بـدون شك كـتـاب  وا
ورائع  ووثــائــقي ومــفــيــد لــلــبــاحــثـ

عاصر .  هتم بتاريخ العراق ا وا
rN  Y×Ð

من الـبحـوث التي اجنـزها الـبروفـيسور
بـيـتر سـلـكـليت وزوجـته مـاريـون فاروق
سـلـكــلـيت واسـتـرعت انــتـبـاهي وكـتـبت
ـوسـوم :( بعض ـهم ا عـنـهـا  الـبـحث ا
الحـظات حول مسألة الـسنة والشيعة ا
في الــعــراق )  وهــذا الــبـحـث نـشــر في
(مـجلـة اجلـمعـية الـبـريطـانـية لـدراسات
British Journal of الــــشـــرق االوسط
  Middle Eastern Studiesالــــــــــتـي
تـصـدر في لـنـدن اجلزء  5الـعـدد  2سـنـة
 ..1978وترجمه (مركز دراسات اخلليج
الـعربي )  وصـدر في كراس سـنة 1980
بـعنوان : (التفسير الطائفي للسكان في
الـعـراق )  وقــدم لـلـمـســؤولـ وصـنـاع
الـقرار السياسي في العراق  آنذاك وفي

مكتبتي الشخصية نسخة من البحث.
والــبـحـثُ مـهم   ويــحــتــاج الى تــدقـيق
ودراســة كـمــا انه - حــسب اعـتــقـادي -
جـدير بـاالطالع .. وكنت قـرأته في حينه
 وقـبل أيــام عـثــرتُ عـلـيـه في مـكــتـبـتي
الـشخصـية .. وهو يـدحض مقوالت عدد
من الـــكــــتـــاب مـــنــــهم ( أوريل دان ) في
كــتـــابه :"الـــعــراق حتـت حــكـم قــاسم " 
وعـباس كـلـيدار  وحـتى مـجيـد خدوري
في ان (الـسنة ) هم من يحـكمون العراق
خالل الـ 70سـنة  وانه لم يكن (للـشيعة
) اي دور في احلــكـومـة واالدارة قـيـاسـا

الى الـنـسبـة احلـقيـقـية لـعـددهم  وانهم
مــنــذ ســنـة  1921احــتــكــروا الــســلــطـة
الـسـياسـيـة  ويـرد البـاحـثـان على ذلك 
ويـشـيران الى الـتـكويـنـات الـطبـقـية هي
مـن كــــــانت تــــــلــــــعـب الــــــدور  ولــــــيس

التكوينات الطائفية.
ؤلـفان ان االنتـساب العـشائري  يـقول ا
والـقرابـة تلعـب دورها  ولم يكن ألي من
هـاتـ احلــقـيـقـتـ أيــة عالقـة مـبـاشـرة
بـاالنتساب الطائفي ...وكـما كان متوقعا
ـثـال - فـإن الـشــيـوعـيـة - عـلـى سـبـيل ا
إجـتذبت الفـقراء في بغـداد  واجلنوب 
ــــســـاواة  والــــعــــدالـــة ووعــــدتــــهم بــــا

االجتماعية .
كـما أن مسـألة عـدد ( السنـة والشـيعة) 
كـلـها مـحض خـرافة مـضـللـة .. واليـوجد
تـخـاصم طـائـفـي  أو مـجـابـهـة طـائـفـيـة
خالل الــســنــوات  1921وحــتـى كــتــابــة
الـبحث  .. 1978يـقول الباحـثان بالنص
ــــكـن االســـتــــنــــاد الى :" فـي الــــعـــراق 
(الـطــبــقـيــة ) ولـيس الـى ( الـتــكـويــنـات
الـطائفية ) ; وبإستثـناء الطبقة احلاكمة
احلــالــيـة ( ( 1978والــهـيــئــات االداريـة
ـلك ـلك والـذي ال الـعــلـيـا ; فـإن الــذي 
ينطبق على الطائفت السنة والشيعة.
ية الثـانية بإستثناء " ومـنذ احلرب العا
(احلـزب الفـاطـمي )  االيراني الـذي  كان
ـال لم يـكن هـناك أي ـوله الـسـافـاك بـا
جتـمع سياسي شيـعي يذكر .. وال يوجد
أي أثـر مهما كان نوعه يدل على ان كتلة
الشيعة تقاوم أو تعارض النظام احلالي

تتيسر لهم فرصة لالطالع عليه من قبل.
فـي كــــــــــتــــــــــابـه ( مـن الــــــــــثــــــــــورة الى
الـدكتاتوريـــــــة : العراق منذ  1958قدم
الـبــروفـيــســور بـيــتـر ســلــكـلــيت دراسـة
مـوضوعـية عن اوضـاع العـراق منـذ كان
مـؤلــفـا من واليــات ثالث عـثــمـانــيـة قـبل
احلــــرب الــــعــــظــــمـى وحــــتى االحــــتالل
البريطاني  . 1918-1914كما وقف عند
ـصالح الـبـريـطانـيـة في الـعراق جـذور ا
واخلـلـيج الـعـربي  واوضـاع االقـلـيات 
ـلكي وبـعد سـقوطه في ووضع الـعراق ا
ثــورة  14تــمــوز   1958والــصـراع بـ
قـــادة الـــثـــورة والـــقـــوى الـــســـيـــاســـيــة
واحلـزبيـة العراقـية  وحـكم الزعـيم عبد
ـشـير عـبـد السالم الـكـر قاسم وحـكم ا
مـحــمــد عـارف وحــكـومــة عــبـد الــرحـمن
الـبـزاز ومـقـدمـات انقالب  1968وتـأمـيم
ـهـيب احمـد حـسن البـكر الـنفـط وحكم ا
ومـوضوع اجلـبـهة الـوطـنيـة والـتقـدمـية
وركـز عـلى قـضـايـا االقـتـصـاد واجملتـمع
والـنـفط واحلـرب الـعـراقـيـة  –االيـرانـيـة
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا وغـــزو الـــكـــويت 1990

واحلصار وتأثيراته . 
في الـسـنـوات االخـيـرة  2014أصـدر مع
االسـتـاذ  Andrew Currieعــمال مـهـمـا

Atlas of Islamic History  : هو
الـبروفيسور بيتر سلـكليت يعد متضلعا
 في اوضـاع الـعـراق  وكـان كـمـا عـرفـته

ا بكل تفاصيله . دقيقا  وعا

{ كاتب ومؤرخ عراقي 

غالف الكتاب
( ( 1978وتـنتظـر التحـرر منه كشـيعة ..
ـعــارضــتـهم له رغم وجــود االحـتــمــال 
عـلى اسس سـيـاسـيـة . وال يـوجـد ايـضا
ــنـــاطق الــســـنــيـــة لــهــا أي دلـــيل بـــآن ا
ــنـاطق الـشــيـعـيـة في االفـضـلــيـة عـلى ا

مجاالت التنمية واالستثمار .
ـعـقـول االفـتـراض بـأنه ويـبـدو انه مـن ا
مع انـتشـار التعـليم الـثانـوي واجلامعي
ـغريـات لكـل الذين يـريدون ووجـود كل ا
الـدراسة  وعلى أي مستوى فإن اختالل
تـوازن الـطـائفـتـ في االدارة سـيـخـتفي
من تـلـقـاء نـفسه ومـا يـهم الـنـظـام الـيوم
هـو غــرس مـبـاد الـبــعث بـ الــشـيـعـة
والـسنة  ويحاول في هذا السبيل إبعاد
اجلـمـاعـات الـديـنـيـة عن الـسـلـطـة  ومن

الطائفت على حد سواء " 
·ËdF  Œ—R

هـذا كالم الدكـتور بيـتر سـلكـليت .. وهو
تخصص عروف وا ـؤرخ البريطاني ا ا
ــعــروف ــعــاصــر وا بــتــاريخ الــعــراق ا
بـتـوجـهه الـيسـاري وبـكـراهـيـته لـلـنـظام
الـســابق وكـتــابـاتـه الـكــثـيــرة ضـده هـو
وزوجـته مـاريـون .. وقـد قـاال هـذا الكالم
في بـحـثـهـمـا سـنـة    1978أي فـي فـترة
حـكم الرئيس االسـبق احمد حـسن البكر
.. وقــبل ان تـنــشب احلـرب الــعـراقــيـة -
االيـرانـية بـسـنـتـ تقـريـبـا .. وقد وددت
ـهـتـمـون وطـلـبة ان يـطـلع الـبـاحثـون وا
الـدراسـات الـعـلـيـا الـتـاريـخـيـة عـلـيه أي
عـلى هـذا الـبـحث ومـسـاراته لالسـتـفادة
ـؤكـد انـهم لم مـنه فـي بـحـوثـهم  ومـن ا

وصل ا

 ·öF « qOKš rO¼«dÐ«

ربـطتني باألستاذ الدكتـور بيتر سلكليت
   Peter Sluglettأكــثــر من وشــيــجــة 
ومـنها انني كـنت اعمل في قسم التاريخ
وصل منذ سنة بـكلية اآلداب  –جـامعة ا
  1975وكـنت مقـررا للقـسم  وانا اعرف
ان هـنــاك في جـامـعــة اكـسـفــورد بـاحـثـا
انــكــلـــيــزيــا يـــدرس عن تــاريـخ الــعــراق
ــــــعـــــاصــــــر وان اطـــــروحــــــته هـي عن ا

(بريطانيا في العراق ( 1914-1932
Britain in Iraq, 1914-1932

وقـد ناقشها ومـنح شهادة الدكتوراه في
الــتـاريخ احلــديث وســرعـان مــا عـ في
جـامـعة درم . وكـان مـعي في الـقسم االخ
الـدكــتـور مـظـفــر عـبـد الــله االمـ  وقـد
تـمـكـنـا من اقــنـاع الـسـيـد رئـيس الـقـسم
آنـــذاك  وفي الـــســـنـــة  1977االســـتـــاذ
الـدكتور تـوفيق سلـطان اليـوزبكي  لكي
نـستضيف الـدكتور بيـتر سلكـليت إللقاء
مـحــاضــرات عـلى طــلــبـة قــسم الــتـاريخ
فـــــوافـق  وجــــاء الـــــرجـل والــــقـى عــــدة
مـحـاضـرات والـتــقـيت به كـمـا الـتـقى به
االخ مـظفـر عـبد الـله امـ  وكان يـحمل
اجـسـتـيـر كمـا كـنت انـا ايـضا شـهـادة ا
احمل هذه الشهادة  واتفقنا بعد جلسة
خـاصـة مع الـدكـتــور بـيـتـر سـلـكـلـيت ان
نـكـمل دراسـتـنـا في جـامـعـة درم  وبـعـد
مـنـاقـشــات مـسـتـفـيــضـة اتـفـقت مـعه ان
اكـتب عـن ( الـتـيـار الــقـومي في احلـركـة
الـوطــنـيــة الـعــراقـيــة) . امـا االخ مــظـفـر
فـاتفق على ان يدرس (التـيار الدمقراطي
في احلـركـة الـوطـنيـة الـعـراقـيـة )  وقام
نحـنا القبول الـدكتور بيـتر سلكـليت  
  وهـيأنا  انـفسـنا  لـلسفـر وسافـر قبلي
االخ مـظــفـر  وتــعـطــلت انـا ايــامـا ألجـد
نـفسي  وقـد اعلن الـتقـشف في العراق 
ــنـــوعـــا من اكـــمـــال الـــدراســـة خــارج
الـعـراق . امــا االخ الـدكـتـور مــظـفـر فـقـد
اكــمل دراســة الـدكــتــوراه وكــان مــشـرفه
الـدكــتـور بــيـتــر ســلـكــلـيت  ومــوضـوع
اطـروحـتـه لـلـدكـتـوراه كــان عن (جـمـاعـة
االهـالي واحلزب الـوطني الـدمقراطي ) .

عـــلى كـلٍ  عالقـــتي بـــالــدكـــتـــور بــيـــتــر
سـلكـليت لم تنـقطع  واكـملت الـدكتوراه
في كـلـية اآلداب  –جـامـعة بـغـداد  وكان
مـشـرفي واستـاذي هـو االسـتاذ الـدكـتور
فـــــاضل حـــــســــــ  وارسل لـي الـــــرجل
مـسـودة اطــروحـته  وقـبل ان تـطـبع في
ـسودة دار اثـيـكـا في لـندن  واحـتـفظ بـا
حـتى اليوم في مكتبتي الشخصية  كما

اعـطاني بـعض الـوثائق عن الـتعـليم في
الـعـراق  وسـافـرت الى لـندن ألبـحث عن
الـوثـائق في دائرة الـسـجالت العـامة في
ـتـحف لـنـدن ومـكـتـبـة الــهـنـد ومـكـتـبـة ا
الـبــريـطـاني وبــقـيت شـهــرا اجـمع مـادة
ألطــــروحـــتي عن ( تـــطـــور الـــســـيـــاســـة
الـتــعــلــيــمـيــة في الــعــراق خالل عــهـدي
االحـتالل واالنـتـداب الـبـريـطاني -1914
 ( 1932وقـد نــشـرهـا لي مـركـز دراسـات
اخلـلــيج الــعـربـي وطـبــعت في مــطـبــعـة
جـامـعـة الـبـصـرة سـنة  1982بـعـنـوان (

تطور التعليم الوطني في العراق) . 
مـا يهمني من هذا كـله  انني بقيت على
صـلـة بـالـدكتـور بـيـتـر سـلـكـليـت  وكنت
اعـرف انه عمل في جامـعة درم منـذ سنة
 1974حـتى سنة  ? 1994وانـه عمل في
جـامــعـة ســنـغـافــورة  وانه من مــوالـيـد
قاالت عن سنة  1943كان يكتب بعض ا
ــعـاصــرة الـداخــلـيـة سـيــاسـة الــعـراق ا
واخلـارجــيـة في صـحــيـفـة (الــغـارديـان)
الـبريطانية   وانا اعرفه واعرف توجهه
الـيـسـاري وبـقــيت اتـابـعه حـتى تـوفـيت
زوجــته االســـتــاذة مـــاريــون ســكـــلــيت 
وكـانت مـتـزوجـة  قـبـله من عـراقي وبـعد
وفـاة زوجها االول تـزوجها البـروفيسور
بـيــتـر ســلــكـلــيت وهـو مـن ربى ولـديــهـا
مـروان وشعالن من زوجها السابق .وقد
كـتبت عـنه اكثـر من مرة  كـما كـتبت عن
بـعض مـا أصدر مـن كتب  واتـذكـر انني
كــتــبـت عــنه مـــرة فــقــلـت :" أن االســتــاذ
الـدكتـور بـيتـر سلـكلـيت مـؤرخ بريـطاني
مـعــروف ..مــتـخــصص بــتـاريخ الــعـراق
ــعــاصــر  ســبـق ان اســتــضــافه قــسم ا
وصل الـتـاريخ بكـلـيـة اآلداب -جامـعـة ا
سنة  ? 1977وكنتُ مقررا للقسم  وكان
قـد انـتـهى لـتـوه من مـنـاقـشـة اطـروحـته
لـلدكـتوراه في جامـعة اكـسفورد : 1973
 )بـريـطـانـيـا في الـعـراق ( 1914-1932
 ? Britain in Iraq 1914-1932وقـــــد
ـا تزل مـطبـوعة اعـطاني نـسخـة منـها و
عـلى االلة الكاتـبة وبعد سنـوات نشرتها
دار اثـيكا في لـندن في كتاب لـدي نسخة
مـنه كـمـا اقـتـرحت عـلى الـدكـتـور بـرهان
خــلــيـل غــزال الـــدبــلـــومــاسي الـــعــراقي
الـسـابق ان يــتـرجـمـهـا  فــتـرجـمـهـا الى

اللغة العربية ونشرت .
عـمل بـيـتـر سـلـكـلـيت في مـركـز دراسـات
the Uni-  الـشرق االوسط بـجامـعة درم
 versity of Durhamب سنتي 1974
ــركــز الـى ســنـة  1994ثم عــمل مــديــرا 
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الــعـالم من زاويـة ال حتـمل سـوى احلب
والـــتــفـــانـي الــذي كـــان من ســـمـــاتـــهــا

عروفة.. ا
 تـعيش الدكتـورة سناء الطائي االن مع
زوجـهـا حيـاة مـسـتقـرة وهـانئـة ادامـها
ــوصل الــله عــلــيــهــا بــاحــدى أحــيــاء ا
ــتـلك الــعـريـقــة في اجلـانـب االيـسـر و
ـعـروف مكـتـبـة كـبـيرة ـؤرخ ا زوجـهـا ا
شـــغـــلت ثالث غـــرف مـن الــبـــيـت الــذي
يـسكنان به وهـذا الشيء قد أضفى على

حياتها الكثير من  السعادة 
فـــهي كـــانت وال تـــزال تـــعــشـق الــكـــتب
ـادة الـتي حتـتويـهـا هذه ورائـحـتـها وا
الـكـتب وتـشـعـرهـا بـالـكـثـيـر من الـراحة
الــنـفــســيـة والــتــواصل من خاللــهـا مع

معلومات العالم اخلارجي بكل زمن .
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انــتـقــلت ألــدكـتــورة سـنــاء الــطـائي من
ـركز الـدراسـات االقـليـمـية الى الـعـمل 
كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة
ــوصل وضـلت حلــد االن تـعــمل بـهـذه ا
الـكلية وهي بـاحثة وتدريـسية ومؤرخة

بذات الوقت .
وهـي من األوائـل الــــــذيـن أهــــــتــــــمــــــوا
بـالـتـاريخ اخلـاص بـالـثـغـور االسالمـية
وقـــد قــامـت بــعـــد أكـــمـــالــهـــا لـــدراســة
الـدكــتـوراه بـتـألـيف الــعـديـد من الـكـتب

منها :
 – 1مــديـنــة طـرطــوس مـديــنـة الــثـغـور

الشامية 
 -2احلـــيــــاة الـــفـــكــــريـــة في الــــثـــغـــور
والــــعـــواصـم حــــتى الــــقـــرن اخلــــامس
لـلهـجرة ( احلادي عـشر للـميالد ) وكان

هذا عام . 2009
 -3كـتاب عن حزب العدالـة والتنمية في

تركيا 
ولــدى الــدكــتـــورة ســنــاء كم كــبــيــر من
نشورة قاالت ا الـبحوث والدراسات وا

لها في الصحف واجملالت .
وهي مـتخـصصـة في التاريخ االسالمي
/ الـفـتـرة الــعـبـاسـيـة ولـهـا اهـتـمـامـات
رأة الـعـراقـيـة خـاصة عـديـدة بـشـؤون ا
والـعربـية بشـكل عام ولـها رؤيـة خاصة
عن مــعـنى ألـتــاريخ فـهي تـراه كــالـنـهـر
صب لذلك نبع الى ا تـماماً يتدفق من ا
لـيس ثـمـة فـواصل بـ عـصـر وآخر من
ـا هـنـاك تداخـل ب وجـهـة نـظـرهـا وا
كـافـة العـصـور واالنـسان بـالـنـسبـة لـها
ـــكــان لــيــصــنع يــتــفـــاعل مع الــزمن وا
الــتـاريخ وتــرى أن ابـراز دور الــشـعـراء
والــكــتــاب والــفــنــانــ والــصــحــفــيــ
ـثـفقـ بـشكـل عام يـتـحقق من خالل وا
الـفــكـر الــقـائم واحلـيــاة الـفـكــريـة الـتي

تأسست من وراءه .
وتـسـعى جاهـدة لـتغـيـير اجملـتـمع الذي
تـعيش خلدمته وبث روح االيجابية لكل

من حولها... 
قـــامت الـــدكـــتــورة ( ســـنـــاء الــطـــائي )
بـتنـظيم الـعديـد من احللـقات الـنقـاشية
في قـضايا تـتعلق بـالدول اجملاورة مثل
تـركيـا . وقد سـافرت مع زوجـها لـلعـديد
من الـــبـــلـــدان وأطـــلــعـت عـــلى ثـــقـــافــة
شـعوبها بـحكم عملهـا اجلامعي وكانوا
ؤتمرات التي يـشاركون في النـدوات وا

تقام في هذه الدول .
رأة  وظـلت مقـتنـعة هي وزوجـها بـأن ا
هي عـمــاد الـبـيت والـسـنــد لـعـائـلـتـهـا..
والـرجل يـسـتـمـد قـوته من قـوتـهـا لـذلك
ظــلـت هــانــئـــة راضــيــة كـل الــرضــا عن

حياتها وقناعاتها.
شوار مستمراً وما زال ا

سناء الطائي 

واوضح لـــهـــا انه أرمل مـــنـــذ ســنـــتــ
وتـمــنى ان يـقـضي مـعــهـا مـا تـبـقى من

حياته .
تــفـاجـئـت الـدكـتــورة ( سـنــاء الـطـائي )
بــاديء االمـــر وعــنــدمــا عـــادت لــلــبــيت
فـاحتت والدها ووالدتـها لكنـها لم تلقى
الـقـبـول الكـبـيـر لهـذا الـعـرض بل أبدوا

عدم رغبتهم بذلك .
لـــكن اصـــرار الــدكـــتـــورأبـــراهــيـم عــلى
االرتـبـاط بهـا ومـحاوالته الـعـديدة لـنيل
رضـا اهلها جـعلها هي االخـرى تتمسك
به دون ان تــعــلم بـل زاد أحــتـرامــهــا له

ولعرضه .
وأخـيراً رضـخ اجلمـيع لرغـبتـها ورغـبة
ــتـــقــدم لـــهــا وهـــو انــســـان مــعــروف ا
ـي مــؤرخ وجــلــيل فــتم الــزواج وأكــاد
فـــعالً يــوم  1/7/2008لـــيــبـــدأ مــشــوار

جديد في حياتها . 
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سـنـاء الـطـائي كـانت مـتـعـلـقـة بـشـكل ال
يـوصف بأخوتـها الثالثة وعـندما توفي
أخيها االصغر بحادث سيارة في شمال
الـــعـــراق عـــام  2010تــــعـــرضت ألزمـــة
نـفسية حادة وصدمـة أمضت فيها وقتاً
لــيس بـالــقـصــيـر لــكي تـتــغـلب عــلـيــهـا
..وتـســاقط شـعـر راسـهــا بـشـكل مـرعب

وكثيف من هول الصدمة واحلزن .
ـنـحـنا الـصـبر واالمل لـكن الـله دائـماً 
من جـديـد فـأعـاد لهـا االمل واألطـمـئـنان
بـقـدوم ولـيـدها اجلـمـيل ( احـمـد ) الذي

يدعونه بـ ( حمو) 
وذلـك في عــام  2013 لــيـــخــفف قــدومه

ها الكثير من حزنها . الى عا
لـكنها كانت موعودة باأللم لتفقد اخيها
الــثــاني بــنـوبــة قــلــبـيــة أصــابــته بــعـد
عـمليـات التحـرير وتوفي بـشكل مفاجئ
يـــــوم  18/2/2017 وتـــــرك لـــــهـــــا   من
االبــنـاء أربـعـة وصــبـيـة واحــدة فـقـامت
الـدكتورة سـناء بـاحتضـانهم وتربـيتهم
حتت كــنــفــهـا هـي والـدكــتــور ابــراهـيم
الـــعالف وســانـــدتـــهم حلــ أكـــمـــالــهم
الـــدراســــة وقـــد قـــوي عــــودهم وكـــانت

ا قدمته ألجلهم . سعيدة 
كـانت هي الـعـ الـتـي يـرى بـهـا أهـلـها

وصل ا
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الـبـعـض تـلـتـقي بـهم بـوقت مـتـأخـر من
حـيـاتك وعنـدمـا تتـعرف ألـيـهم عن كثب
تـشـعـر بشيء من الـنـدم الن الـظروف لم
تـكن مـهـيـئـة لـتتـعـرفـان عـلى بـعـضـكـما

البعض.
الـبـعض يـرغمك عـلى أن حتـبه بدون ان

تخطط لذلك .
كـلـمـاته وأنسـانـيـته ومـسيـرته احلـافـلة
ــعـانـاة واأليــثـار تـزيـدك ـصـاعب وا بــا
احـتـراماً له ولـصدق كـلـماته مـعك وهذا
الــذي حـدث مـعـي عـنـدمــا تـعــرفت عـلى
ـية فــــذة رقيـقة انـسانـة جمـيلـة وأكاد

ورائعة في كل شيء .
ـــليء بـــالــصـــدق ورحـــابــة صـــوتــهـــا ا
صـــدرهــا وحـــبـــهــا لألخـــرين جـــعالني
أسـعى الن اكـتب عنـها الـكثـيـر ليـعرفـها
كل مـن اليعرف من هي الـدكتـورة  سناء

الطائي
ولـدت الـدكـتـورة سـنـاء الطـائي في /21
ـربي الـفـاضل ( عـبـد 5/1969والـدهــا ا
الــله عـزيــز الـطــائي ) ولـهــا من االخـوة
ثالثـــة واالخـــوات اثـــنـــان وهي االبـــنــة

البكر لهذه العائلة .
نـشـأت في مـحـلـة الـكـلـوات الـقـريبـة من
ن من مــنــطــقـة الــســجن بــاجلــانب اال
ــوصل وأكـــمـــلت دراســتـــهــا مـــديــنـــة ا
ـتـوسـطـة واالعداديـة في االبـتـدائـيـة وا

منطقة واحدة هي منطقة الغزالني..
درسـة الغـزالي عام  االبـتدائـية كـانت 
 1975واكــمـلـتـهـا عـام  1980لــتـلـتـحق
ـــتـــوســطـــة في بـــعـــدهــا بـــالـــدراســـة ا
مــتــوســطــة اجلــزائــر ومن ثـم اعــداديـة
ـشـوار الـكــفـاح لـلـبــنـات الـتي اكــمـلت ا

فيهما بالعام  . 1989
وقـد تأخرت في دراستـها االعدادية مدة
ـرض الذي أعاق ثالث سـنوات بـسبب ا

تقدمها السريع .
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فـي عام  1990وبـعـد اكـمـالـهـا الـدراسة
االعـدادية ظهر قـبولها في كلـية القانون
لــكـن والــدهــا رفض ان تــلـــتــحق بــهــذا
الـكـلـية بـسـبب الـظـروف الصـعـبـة التي
كـانـت تـواجه عـائـلـتــهـا بل كل الـعـوائل
الـــعـــراقـــيـــة آنـــذاك بــســـبـب احلـــصــار
االقــتــصــادي فـطــلب والــدهــا مــنــهـا أن
تــتــقــدم الكــمـــال دراســتــهــا في مــعــهــد
ركزي كي تـتخرج منه بصفة ـعلم ا ا
مـعلمة لكي تتمكن من مواجهة الظروف

الصعبة وتعتمد على نفسها .
ـعــهـد.. وقــد قــضت سـنــتـ وأكــمـلـت ا
ـيـة في قـضاء لـغـرض الـدراسـة التـقـو
ـذكـور ـعــهـد ا سـنــجـاربـعــد اكـمـالــهـا ا
ـدرسة الوليـد االبتدائيـة في القضاء..
وقـررت هي وصديقـة مقربـة لها تدعى (
وفــاء ) في عـام  بــأن تــتـقــدمـان الكــمـال
الــدراسـة في كــلـيــة الـتــربـيــة بـجــامـعـة
ـوصـل وحـصـلت بـالــفـعل عـلى أجـازة ا
شـوار الذي بدأته دراسـية لـتكمل هـذا ا
وكـــان االســـاتــــذة يـــعـــامـــلــــونـــهـــا هي
وصـديقتها معاملة خاصة فيها نوع من
االهــتــمــام بــهــمـا وبــنــفس الــوقت يــتم
اعــطــاءهـمــا واجــبـات ومــواد اكــثـر من

غيرهما من الطالبات .
وأنـتهت الـدراسة في الـكلـية عام 2000
لــــتــــتــــخــــرج فــــيــــهــــا وحتــــصل عــــلى

البكالوريوس في التاريخ .
اجـستـير و وقـدمت بـعدهـا لدراسـة ا
قــبــولــهــا مـن احملــاولــة االولى لــهــا في

التقد .
وبــالــرغـم من ســعــادتــهـــا ألن حــلــمــهــا
سـيـتـحـقق لـكـنـهـا شـعـرت بـالـكـثـيـر من

احلزن الن صديقتها 
ـــشـــوار ( وفـــاء ) تــــركـــتـــهــــا من أول ا

وتزوجت ولم تكمل الدراسة .

لـكـن ( سـنـاء الـطـائي ) أصـرت عـلى مـا
ـاجـسـتـير بـدأته من خـطـوات وأنـهـت ا
عـام  2003أخـتـصـاص مـادة الـتــــاريخ
بـتـقــديـر جـيـد جـداً بـأشـراف اسـتـاذهـا

الدكتور (طه خضر عبيد ) .
ومــضت ثالثــة اشــهــر لــتــقــدم بــعــدهـا
المــتـحـان كــفـاءة احلـاســوب الـذي كـان
وقـتها من متطلـبات دراسة ( الدكتوراه
) الــتي كـانـت تـنــوي أكـمــالــهـا لــكـنــهـا
واجـهت مطب كبير وعائق عندما قامت
ـفاحتة والدها حـول أكمال الدكتوراه
فـرفض بـشـدة بـداية أالمـر وكـان مـبرره
ـشوار سيكون صعباً عليها من كل أن ا
اجلـوانب وكانت تـتخـوف من أسـتمرار
رفــضه لــرغـبــتــهـا لــكــنه اقـتــنع أخــيـراً
بـوجهة نـظرها واحـترمهـا وكان لعـمها
الـتاثـير الـكبيـر علـيه في قبـول أكمـالها

للدكتوراه 
واقــنـاعه بـذلك وفــعالً  لـهـا مـا أرادت
وعـنـدمـا  اعالن نتـائج الـقـبـول كانت
مـتـخوفـة جداً من عـدم قـبولـها وضـياع
حـلـمـهـا لــكن فـرحـتـهـا اكـتـمـلت عـنـدمـا
قـامـوا صديـقـاتهـا الـطـالبـات بـأقنـاعـها
سؤول عن بالدخول الى غرفة الدكتورا
أعالن الـقبول حـيث قررت ان تسأله عن
الـــنــتـــيــجـــة وكــان جـــوابه ب ألف ألف
مـبارك لك فـأنت الطـالبـة الوحـيدة التي

تقدمات .. جنحت ب ا
وبــدأت الــدراسـة فـي الـدكــتــوراه وكـان
والـدها الرافض في بدايـة االمرمن اكثر
الــشـجـعــ لـهـا بــعـد ذلك وكــان يـتـابع
ــواد الــتي تــدرســهــا مــعــهــا كل يــوم ا
ويــنــاقش مــعــهــا في الــكــتب اخلــاصـة
بـدراستها ويوصي والدتها بأن تتركها
تـخطو خطواتها بالشكل الصحيح رغم
ــصــاعـب الــتي كــانـت تــواجــهــهــا بل ا
تـواجه كل عـائـلة عـراقـية آنـذاك بـسبب

ويالت احلصار االقتصادي .
والـدهـا كان مـحـاسـباً في احـدى مـراكز
ـديـنـة وكـانت ( سـنـاء بـيع اخلـضـار بـا
عانـاته ألجل ان يحقق الـطائي ) تتـألم 
لــهم حــيــاة مــســتــقــرة  فـقــامـت بـعــمل
الزهور الصناعية واكاليل االعراس كي
تـقف مع والدها وتسانده في مصاريف
عـــــائــــــلــــــتـه وكـي ال تـــــثــــــقـل عــــــلــــــيه
أكــثـربــااللـتــزامــات الـتي كــانت تــرهـقه

وترهق كل رب أسرة عراقي.
ـرحـلـة من حـيـاتـهـا التي وكـانت هـذه ا

تـعـرفت أنا عـليـهـا من خاللهـا وعلى كل
تـفاصيـلها هي التي جـعلتـني افخر بأن
عطاء اكـتب عن مسيـرة هذه االنسانـة ا
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انـتـهى الـعام  2007بـحـصول ( سـناء )
عــلى شــهــادة الــدكــتــوراه في الــتــاريخ
االسالمي مـن كـلــيــة الــتــربـيــة جــامــعـة
ـوصل وكـان والـدهـا سـعـيـد جـداً بـهـا ا

ا اجنزته . و
والـتقى بأساتذتها وأبدى شكره العالي
لـهـم عـلى رعـايــتـهم ألبـنــته طـوال فـتـرة

دراستها ودعمهم لها.
ظـلت بعدهـا بأمل أنتـظار التـعي الذي
لم يـــتــحــقـق بــالــرغـم من مــحـــاوالتــهــا
الــعــديـدة بــخــصــوص ذلك.. وذات يـوم
قــابـلت الــدكـتــور (أُبي) رئــيس جـامــعـة
ـــوصل في تـــلك الـــفـــتـــرة وأوصـــاهــا ا
وصل ومركز ـراجعة مركـز دراسات ا
الـدراسـات االقلـيـميـة وهـو مركـز بـحثي
ـــؤرخ (ابــــراهـــيم يـــرأسـه الـــدكــــتـــور ا

العالف) وفعالً قامت الدكتورة
ـذكـورين ـركـزين ا ـراجـعـة ا  (سـنـاء) 
ولم يــخـطــر في بـالــهـا بــأن هـنــاك امـراً
يـنتظرها سيغير كل مـسار حياتها فيما

بعد .
وعـــنـــدمـــا راجـــعت مـــركـــز الـــدراســات
االقــلـيـمــيـة وقــابـلت الــدكـتــور ابـراهـيم
الـعالف وكان رئيساً للمركز كما اسلفت
قــام بـــاعــطـــائــهـــا رســالــة الـى رئــاســة
اجلــامـــعــة يـــبــدي فــيـــهــا حـــاجــته الى

ركز. خدماتها للعمل معه با
ولم يـتـغـيـر احلـال وأنـتـظـرت مـدة سـتة
اشـهر الى أن عاد لها االمل بصدور أمر
الـتـعيـ اجلـامـعي في مركـز الـدراسات
االقـليميـة في اجلامعة لتـعمل جنباً الى
جـنب مع الدكتور ابراهيم العالف وكان

هذا يوم  2008 /18/2
وعـندما راجـعته لـكي تباشـر وهي تذكر
انه كــــان يــــوم االثـــنــــ في االســــبـــوع
اسـتدعـاها مبـاشرة يوم اخلـميس الذي
ـوضــوع هـام وهي يــلـيه لــيـفــاحتـهــا 

كانت تظنه متعلقاً بعملها .
لـكـنـه كـان صـريـحـاً واضـحـاً مـعـهـا ولم
يــتـأخـر بــأعالن عـرضه بــالـزواج مــنـهـا

بيتر سلكليت 
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رضى النـفسي لِـدرجة أن بعض أعـتقد ومـعي الكـثيرون ,إن العـالم مزدحم بـا
األصحّــاء شـكال هم في الـباطن مـرضى فـعال !!. يَـعيش اغـلب الـناس مـشـاعِر
مُـزيفة ,وال تـعبر عن حـقيقـة مشاعرهم ,يَعـتقدون إنهم مُـنفتحـون على العالم معَ
ظاهر ابتسامة إنـهم منغلقون على انفسهم ,ويَعـيشون حتت أسم الشكليات وا
كاذبـة ود كاذب خوف كاذب عـالم مُزيف عالم يتـوارى خلف شاشة احلـقيقة
! ,فكُل مـا نَراه في الـواقع هو صـورة مركبـة كنـوع من اخلداع الـبصري ,ولكن
ما خَـلفها  أعظم واخـطر!. و حينمـا حتاول ان تَنتـشل نفسِك من ذلك العالم ال
محـال سَيتـهمونك بـأبشع االوصاف مـثل االنطوائـية وقد يـتهمـوك بانك مريض
َـهم الزائف ك تُربك عَـا َـهم الكـاذب وحَـقيـقـة عـا ـعزل عن عـا كَ  نـفسي ,فعـا
وتـفـضـحه. فـتـصـبح بـنـظـرهم "مـريـضـا نـفـسـيا" ,لـكن يـسـعـدك هـواء الـفـجر و
يــحـزنك غــروب الـشَــمس… انت "مـريـض نـفـسـي" لـكــنك كـالــبـاقــ تـنـام الــلـيل
وتخـشى كثيرًا أن تـفقد أحدا مـن عائلتك أو شـخصا اخر عـزيز عليك ,فـيؤرقك
ا انت "مـريض نفسي" لكنك ـثل عندك احلياة نـفسها. رُ كثـيرا أن تفقد احد 
ا..! انت ُـتعة بِـشيء آخر سِواه… رُ حتب عمـلك كثيـرًا لِدرجة أنك ال تشـعر با

"مريض نفسي". رغما عنك ,ال لسبب حقيقي سوى أنك تختلف عنهم !!.
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تنبي يسأل باستغراب عن مسـاء امس وصلتني رسالة من الشاعر ابو الطيب ا
عـدم زيـارتي لـلـشـارع منـذ  االنـتـهـاء من تـرمـيـمه واصـبح بـحـلـة جـديـدة ورائـعة
بالـرغم من اني احد رواده منذ سـن وكل يوم جمـعة لدي بث مبـاشر من جسر
انع خير بـصراحة احترت في االجابة الشـهداء. وختم رسالته بالـقول: عسى ا
وال اعرف سـبب عـدم ذهابي رغم ان الـشارع يـبقى مـفـتوحـا الى اللـيل واجواءه

رائعة ومفرحة.
 وكـتـبت له ايهـا الشـاعر اخلـالـد فرحت جـدا برسـالتك ولـيس لـدي سبـبا مـقنـعا
ـلل واالعـتـكـاف في البـيت كـنت ال اطـيق الـبـقـاء في الـبيت لـهـذا الـغيـاب سـوى ا
نـصور الى الـكرادة الى الصـاحلية ساعـة واحدة وتراني كـالفـراشة انتـقل من ا
وشارع فـلسط اجلس بقرب سـائق الكيا اسمع قصص الـناس وبعدها اصعد
ـواضـيع الــتـقط صــورا مع الـكـاسب مع ابـو الــتـوك تـوك واخــوض مـعه شـتـى ا
ـلل واحلـزن على والـفـقيـر وبائـع اجلاي وابـو اللـبـلبي. لـكن مـنذ فـتـرة شعـرت با
اوضاع الـبلد فال تنفع كتابة او بث مبـاشر حتى في عيد رأس السنة وجدت ان

البيت افضل مكان الن البعض يفهم احلرية هي االساءة للناس وقلة االدب.
فاهيم بكل جوانب احلياة ال تستـغرب يا شاعرنا الكـبير فقد تغيـرت االخالق وا
اصبـحت السرقة شطـارة والنفاق اصـبح هوية البعض واحلـسد اصبح كارثة ال
ينـفع معه سبع عيون وال اشعال الـبخور النميمـة اصبحت كاسراب اجلراد عند
تهاجم الزرع اراذل القوم اصبحوا واجهة اجملتمع والعاجل واحلصري والترند
ـدفع وال فرسك ـواقع والفـضـائيـات لم يعـد سـيفك يـنفع امـام الـكا وا تسـيد ا
يسبـق الهمر وحتى الـبيداء اصبـحت مصيدة لالبريـاء وعقيد يـاسر قبل اسابيع
ضيء بالقمر اما القرطاس  نحره في وضح النهار ليلنا اصبح اليشبه ليلك ا
والقـلم أسأل  عـنه وزارة التـربيـة كيـف اضاعـتهم واصـبح بعض الـطلـبة ال يـقرأ
ــدراس االهـلـيـة تــزحف كـالـنــمل لـتـغــطي ارض الـعـراق وال يــكـتب. الـكــلـيـات وا
ـدراس احلـكـومـيـة ال حـول وال قـوة تـصـور طـالب في االبـتـدائـيـة لـديه مـدرس وا
خــصــوصي وشــخص يــحـمـل شـهــادة دكــتــوراه وهـو بــاالصل يــحــمل شــهـادة
أسـاة عام االبـتـدائيـة ال تسـتغـرب يا شـاعـرنا والـله انا شـاهد عـيـان على هـذه ا
دير العام انـتظرت امام بابه فاذا هو 2005 كانت لـدي معاملة وحتتاج لـتوقيع ا
حـمـيـد الـفيـتـرجي الـذي كـنت اصـلح سـيـارتي في مـحـله قـلت له شـلـونك اسـتاذ
حمـيدعرفتني كنت اصلح سـيارتي عندك وقع معاملـتي بسرعة وقال انت متوهم
يـخـلق من شبـه اربعـ ال اعرف كـيف اصـبح مديـر عـام وهو بـالـكاد يـقـرأ كلـمة
راشـد يــزرع الـذي هـجــر الـزراعـة واصــبـحت الــفـواكه واخلــضـر تـأتي من دول

اجلوار.
تـنـبي اخـشى عـلى تمـثـالي من الـسـرقة قـلت له ال تـخف قـبل اشـهر  قـاطـعـني ا
كـنت هـنـاك وطـلب مـني شـاب ان التـقط له صـورة مع تـمـثـالك فـقـلت لـلـشاب هل
تـنبي فـقلت للـشاب ماذا ن هذا الـتمثـال قال  انه ا تعـرف 
ـتـنـبي قـال اعـتـقـد انه كـان اشـهـر جنار في كـان يـعـمل ا
تنبي كفى يا ابني انك تقتلني العـصر العباسي صرخ ا
الف مـرة بهذا الـكالم فقلت له ومـاذا نقول ونـحن شهود

أسي. عيان على كل هذه ا
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تــلــقــيــنـــا دعــوة رســمــيــة من مــؤســســة
ـسرحي  دورة الـفنان مهـرجان كـركوك ا
ــهــرجـان عــلي كــر مـوقــعه مـن مـديــر ا
شـــكــو عـــمــر كـــاكه رش الـــتي انــعـــقــدت
اعـتــبـارا من 25 لـغــايـة 30 كـانـون االول
اضي... انطلـقت بنا الـسيارة من كراج ا
النهـضة في بـغداد فـجرا وقـد دخل البرد
إليـهـا بـشكل قـاس ال سـيـما تـلك الـسـاعة
ا أدى أن وقـد واجهـنـا ضـبـابا كـثـيـفـا 
تكـون سرعـة السـيارة بـطيـئة جـدا لكـننا
حـ دخـولـنـا مـحـافـظـة كـركـوك الـطـيـبـة

انقشع الضباب . 
وما أن حـطت رحالـنا بـاب فنـدق (كركوك
بالزا) استقـبلونـا الزمالء القـائمون على
ـــهـــرجــان بـــحـــفــاوة بـــالـــغـــة في بــاب ا
الــفــنـدق..وقــد وفــروا لــنــا كــافـة وســائل
الـــراحـــة إلـى حـــد الـــتـــفـــاصـــيل وبـــعـــد
اسـتراحـة قـصـيـرة توزع الـقـائـمـون على
ـهرجـان بـقيـادة الوفـود وإرشادهم هذا ا
بـــشــــكل مــــنـــظم ودقــــيق إلى األمــــكـــنـــة
سـارح التي تـعرض فـيها األعـمال في وا

توقيتات مضبوطة.
هرجان على دعوة الفرق الكردية يرتكز ا
سرحية في تكونة من الفرق ا حصرا وا
كـردسـتــان الـعـراق ودول اجلــوار تـركـيـا
ـهرجان وإيران و سـوريا وكـان افتـتاح ا
جـميـال لكـنه يـحـتـاج مـزيـدا من االبـهار..
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افــتــتح أمــ بــغـداد  عالء مــعن يــفــتــتح مــعـرضــاً فــنــيـاً
يـة الفـنون اجلـميـلة للـمنـحوتـات اخلزفـية في قـاعة اكـاد
ببـغداد للفـنان امير حنـون حنش  مؤكداً بـان (العاصمة
ستـشهـد تـنفـيـذ عدداً جـديداً من االعـمـال الفـنـية)  كـما
ـثـقفـ والفـنـان لـلـمشـاركـة في انـضاج االفـكار (دعا ا
وتـطــويــرهــا في مـشــروع تــأهــيل شــارع الـرشــيــد الـذي
ـشهـد جديد تسـتعـد امانـة بغـداد للـمبـاشرة به وحتـويله 
ـتــنــبـي).وقـال بــعــد ذلـك في اجلــلــسـة يـضــاهـي زقــاق ا
االحـتــفـالـيـة الــتي اقـيـمت فـي مـسـرح حـقـي الـشـبـلي ان
(هنـاك تعـاون مستـمر مع اسـاتذة الـفنون اجلـميـلة وعدد
ـبـدعـ لتـنـفـيذ اعـمـال فـنيـة جـديـدة أسوة من الـفـنـان ا
بـجــداريـة الـفــنـان فـائـق حـسن ولـوحــات الـكــرافـيـتي في
جـداريــات الـوزيـريـة خلـلق فـســحـة من اجلـمـال واضـافـة
ــسـة فـنـيـة وتـثـقـيـفـيـة الحــيـاء الـعـاصـمـة بـغـداد) مـثـمـنـا
ية الفنون شـاركة الفاعلة  لعميد واسـاتذة وطلبة اكاد ا
تنبي  كما دعى اجلمـيلة في احياء حفل افتتاح شارع ا
عـمـيـد كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة الى اسـتـحـداث جـداريـات
لالساتـذة الراحـلـ الفـنانـ سامي عـبد احلـميـد بدري

حسون فريد.

ـعـدل ثالثـة عــروض يـومـيـا في قـاعـة و
بية ـدرسي وقاعة الـلجنـة األو النشاط ا
ـركز الـثقافـي في كركوك كذلك في قـاعة ا
احلـديـثـة االنـشــاء .هـذه الـقـاعـة الـراقـيـة
ذات احلجـم الكـبـيـر والتـصـمـيم اجلـميل
عـلى شـكل دائـرة كـامـلـة تـقـريـبـا اال أنـها
تـفــتـقــر إلى بـعض الــتـقـنــيـات احلــديـثـة

السيما في اإلنارة . 
وهي بـــــشــــكل عــــام تــــصــــلـح إلى عــــمل
ـسـرح الغـنـائي واحلفالت األوبريت أو ا
ـوسـيـقـيـة. مـع ذلك أدت فـعـلـهـا كـقـاعـة ا
مسرح حتت مـتغيـرات انية نـتيجـة كثرة
ـشاركة... تـتسم العـروض بشكل الفرق ا
ــتــوسط واجلــيــد ــقـــبــول وا عــام بــ ا
ــمـــتــاز لــذلك نـــرى بــعــضــهـــا يــتــسم وا
ـدرسي بـل هـنــاك عـروض لم بـالــطــابع ا
ـسرحي تتـوفر فـيهـا بديـهيـات العرض ا
ـستوى وهي قليـلة ولكـن نرى بعـضها 
نطقة في ح إقليمي جيد قياسا لدول ا
ي نـرى أعـمــاال تـرتـقي إلى مــسـتـوى عـا
كمـسرحـيـة (طرطـوف) للـكـاتب الفـرنسي
مــولـــيـــيــر وقـــد أخــذت اجلـــائــزة األولى
بـاستـحـقـاق عـالي بالـتـمـثـيل واإلخراج .
عمـلـوهـا الكـرد االتـراك في مـنتـهى الـدقة
والـكــمـال كــان مــوضـوعــهـا إدانــة لـرجل
الـدين الـفـاسـد الـذي يـسـتـغل مـوقـعه في
تمريـر مأربه الدنـيئة كـذلك فضح الطـبقة
األرستـقـراطيـة واالقـطـاع في تلك الـفـترة
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بـحث وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار حـسن
عند اسـتقباله له ناظم مع  اخملـرج صالح كرم
مــؤخـــرا إنـــتـــاج مـــســـلـــسلٍ ضـــخمٍ عـن ثــورة
ــبـاركــة الـتي الــعــشـرين يــلــيق بـهــذه الـثــورة ا
أسست إلنشاء الدولة العراقية احلديثة.وأعرب
كـرم عن (سـروره بــهـذا الـلـقــاء مع نـاظم الـذي
عُـرف بـنـشـاطـاته وتـبـنــيه لـلـمـشـاريع الـثـقـافـيـة
والـفـنيـة اجلـادة.)وفـيـمـا يـخص مـسـلـسل ثورة
الـعـشرين قـال كـرم إنَّ (وزير الـثـقافـة سبق أن
تــرجم كـتـابــاً رائـعـاً عـن ثـورة الـعــشـرين وقـد
استـفدنا منه في إضـافة  مواقف وشـخصيات
سـلسل الذي يـتكون من ثالث إلى سيـناريو ا
حلـقة وقد كتبه الفنان الراحل عبد اإلله حسن
وتـوليـت كتـابة الـسيـناريـو واإلخراج وسـتقوم

وزارة الثقافة بانتاجه إنْ شاء الله).

سيـامـيـ متالصـقـ بـبعـضـهم لـكنـهـما
مـــتــنـــافــريـن في كل شيء أحـــدهـــمــا في
أقصى اليسار والثاني أقصى اليم مع
أنــهــمــا مـن دم وجــســد واحــد وتــمــضي
ـسـرحـيـة في تــواتـر جـمـيل ومـفـارقـات ا
كومـيـديـة هادئـة لـعـبهـا مـخـرج شاب مع
ثـلـي شـابـ في أداء رائع (لم يـتسع
اجملـال لـلـحديـث عن هـذا الـعمـل اجلمـيل
وأعمال أخـرى) ليس من السـهل التحدث
قال عن ١٤ عمال مـسرحـيا في ظل هـذا ا
ولكن بشكل عام كانت الـعروض متفاوتة
ــمـثــلـ الحظ أن جــمــيع ا بـاجلــودة وا
ـمـثالت غـالـبـيـتـهم من الـشـبـاب كـذلك وا
ـرأة اخملــرجــ وهــنــا أقــول مــشــاركــة ا
واضح جدا بـحضـورهـا وأدائهـا بالـعمل
ــســـرحي يــؤشــر لـــهن عــلـى مــســتــوى ا
مـجتـمـعـاتنـا الـشـرق أوسـطيـة كـذلك لـها
حـــضـــور الفت عـــلـى مـــســـتـــوى اعالمي
واســتــقــبــال الــوفــود ومــتــابــعــة شـؤون

هرجان واجللسات النقدية .  ا
سرحي أما مسك اخلتـام فكان للـعرض ا
الكبير الذي أثار جدال واسعا في الوسط
الثـقافي والـفني وهي مـسرحـية (انـتظار
كــودو) من إخــراج اخملــرج الــقـديــر أنس
عبـد الـصـمـد مع أنه واجه صـعـوبات في
سـرحيته  اال طلـوبة  توفيـر التقـنيـات ا
انه جتـاوزها بـحـنـكـته وصـبـره وخـبرته
مع زميله الفنـان القدير محـمد عمر كذلك

ـسرحـية تمـيزوا في احلـفاظ عـلى شكل ا
ـالبس واالكـــســـســـوار ودقــة من حـــيث ا

احلركة إضافة إلى تقمص الشخصية.
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هـنــاك عــمل تــركي اخـر مــهم يــدور حـول
حالق يـشــبه رئـيس اجلــمـهـوريــة شـبـهـا
كــبــيــرا تــتـحــفـظ عـلــيـه الـدولــة وتــودعه
بالسجن و استغل اخملرج الـسينوغرافيا
بـشــكل مـذهل وكــانت هي األخـرى بــطـلـة
العـمل..عـمل اخملـرج بطـريـقة الـداتـو شو
عـلى لـوحـات مـرســومـة بـالـكـرافك بـشـكل
شـاهد مهـني رغم الصـعـوبات بـتركـيب ا
ـكـان حـينـهـا كـان ضبط وهي من الـدقة 
األداء التمثيلي مـتزامنا مع عرض الداتو
ـــاءات واإلشـــارات شـــو واعــــتـــمــــاد اإل
لتقـريب فكرة الـعرض.وهناك لـديهم عمال
اخـر اســمه (دون كـيــشـوت) وكــان أيـضـا
عمال جـيـدا. أما اإليـرانيـون الـكرد قـدموا
عـمال مــونـو درامــيـا بـشــخـصــيـة واحـدة
موضوعه يدور حـول عجوز تـشد الرحال
ـتاز للـعـودة الى موطـنـها بـأداء وجـهد 
مـثلة واحـدة جتاوزت إشـكالـية الـديكور
ـــســـرحي وحــ وســقـــوطـــهــا االرضي ا
سألناها من انت قـالت اني طبيبة ولست
سـرح. اما الكرد العراقي متخصصة با

اجـادوا في مـسـرحـيــة (إلى نـسـخـة مـنه)
تـألـيف الـكــاتب الـقـديـر عــلي عـبـد الـنـبي
الــزيــدي تــدور أحــداثــهــا عن شــخــصــ

ــسـرح الــفـنـان تـفــاني وإخالص مــديـر ا
صادق وآخرين وكان عـرضا جميال أثنى
. أمـا احلـفل ـتـابـعـ عـلـيه الـكـثـيــر من ا
اخلـتــامي اجلــمـيل فــقـد تــخـلــله كـلــمـات
هـرجان وقد حضره واطراء على جناح ا
وكـــيل وزيـــر الـــثـــقـــافـــة فـي احلـــكـــومــة
االحتــاديــة عـــمــاد جــاسم أثـــنى به عــلى
ـهـرجـان وأظـهـر دعـمه إلى هـكـذا إدارة ا
أنشطة وأكد عـلى الهوية الـعراقية وعلى
ركـزية ضرورة الـتنـسـيق مع احلكـومـة ا
وحـكـومــة احملـافـظــة بـهـكـذا اعــمـال كـمـا
إشــاد نـــقــيب الـــفــنــانـــ جــبــار جــودي
هرجان ودقة بذولـة إلجناح ا باجلهود ا
الـــتــنـــظـــيم وقـــدم بــاقـــة ورد إلى مـــديــر
هرجـان الفـنان الـقدير شـاكو عـمر كاكه ا
رش ... بعدها تمت قراءة توصيات جلنة
الـتـحـكـيم من قـبل الـفـنـان الـقـديـر حـيـدر
مـنــعـثـر أكــدت عـلى ضــرورة أن تـكـون

مـسـاحـة أكـبــر لـلـتـألـيف احملـلي
وان يكون عرض مسرحي
ولـيس ثـالثـة عــروض كـذلك
ــثـــلــ يــجـب أن يــكـــون 
ــــســــرحي من الــــعــــرض ا
اثـنـ إلى ســبـعـة والـغـاء
ــــونـــو درامــــا والــــغـــاء ا
الـداتـو شـو وعـدم تـقـد
العروض ساعة الظهيرة
والى مهرجانات أخرى.
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ـصرية سـميـة اخلشـاب مقطع ـمثـلة ا نـشرت ا
فـيـديو من كـواليـس احدى جـلسـات تـصويـرها
اجلــديـد عــلى وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي
قطع قائلة: (سنة جديدهة ـمثلة على ا وعلقت ا
سعيـدة كلهـا تفـاؤل وجناح وصحـة وبركة لـينا
ـتـابـعة ـمـثـلـة الـتي حتـظى  جـمـيـعـاً يـا رب). ا
كثيفة القت من متابعيها اجمل التمنيات بالعام
ـصـرية مي ـمـثـلة ا اجلـديـد. الى ذلك كـشفت ا
عــــــز الـــــديـن من خـالل وســـــائـل الـــــتــــــواصل
االجـتـمــاعي انـهـا اصــيـبت بــنـوبـة مــرارة لـيـلـة
االحــتــفــال بـرأس الــســنــة واخـذت مــســكــنـات
واعلنت عن احـتمال خضوعـها لعملـية جراحية
ــقــبـلــة. وجــاء في رســالــتــهـا: خالل الــفــتــرة ا
(كـريـزة مـرارة قويـة طـول اللـيل من بـعد  12لـو
اســتــمـــرت عــمـــلــيـــة بــإذن الــلـه .. أنــا واخــدة
مــســـكــنــات قــويــة ولــسه
هــــنــــام دلــــوقــــتى من
الـوجع يارب بـكرة
مــــســـــتـــــاهـــــلش

عملية).

 ÍbOÐe « bLŠ« r¦O¼

اإلسـتــشـاري الـنـفـسي الــعـراقي يـحل ضـيــفـا عـلى قـنـاة
(الشـرقية) مساء غد االحد في برنامج (اطراف احلديث)
الذي يـعده ويـقدمه االعالمي مـجيـد السـامرائي ويـخرجه

حيدر االنصاري.

n «Ë vM

ـعـهد الـفـنـانـة السـوريـة احـتـفى ا
ـــســـرحـــيــة الـــعـــالي لـــلــفـــنـــون ا
ــشــوارهــا الـــفــني وجتــربــتــهــا
اإلبـداعـيـة ضـمـن فـعـالـيـة مـلـتـقى
اإلبداع الـتي اقـيـمت على خـشـبة

مسرح سعد الله ونوس.

w UL(« ÊU−M  rþU

اني العراقي السـابق صدر له كتاب بعنوان الوزيـر والبر
( صفحات مينائية مضيئة في تاريخ العراق).

w{«— qOŽULÝ« Â“UŠ

ـساعد في كلـية الهنـدسة بجامـعة ذي قار نعته االستاذ ا
غفرة والرضوان ية سائل الرحـمة وا االوساط االكـاد

لروحه الطاهرة.

»dŽ ”U³Ž

االديب الـعـراقـي اقـام له مـنـتـدى الـطـوز االدبي  في فـرع
صالح الـدين في احتــاد االدبـاء والـكـتـاب وبـالـتـعـاون مع
الـتجـمع الثـقافـي جلـسة ثـقافـية لـتـوقيع كـتابه (ذكـرياتي)

تنبي بطوزخورماتو. اضي في قاعة مكتبة ا االربعاء ا

 w½«uA  Ê«dLŽ

ؤسسة الروائي اإلمـاراتي صدرت له رواية جديـدة عن ا
الـعـربــيـة لـلـدراســات والـنـشـر بــعـنـوان (يــومـيـات خـريج

توسط. ريادي) تقع  في  376 صفحة من القطع ا

ÍËöBOH « rO¼œ« »UDŠ

االديب الـعـراقي تـلـقى مـواسـاة االوسـاط الـثـقـافـيـة لـوفاة
سـائل الله تـعالى ان يسكنه اضي  ولده عـلي االثن ا

فسيح جناته.

bO « Êe¹

ـمــثل الـسـوري يـجــسـد شـخــصـيـة الـضــابط خـلـيل في ا
مــســلــسل (جــوقــة عــزيــزة) الــذي انــطــلق تــصــويــره في

العاصمة دمشق مع اخملرج تامر إسحق.

‰«“U  sJ  w «dF « ÍbM−K  ÎU³B½ cÒHM¹ ÊUM

‰eM*« fO³Š
ويـتـمـيـز اجلـنـدي الـعـراقي الـشـجـاعـة
بحركة تظهر تفاصيل الشجاعة وقوته
الـبدنيـة والعقـلية في مـحاربة اإلرهاب
واالنـتشار علـيه.  وجاء اختيـار الفنان
لــتــنــفــيــذ هـــذا الــنــصب عــلى نــفــقــتهِ
الحـم والـبـطـوالت اخلــاصـة لـيــخـلـد ا
لـلـجـيش الـعـراقي مـنـذ تـأسيـسهِ في6 

كانون الثاني عام 1921.
وقـدم طلب الهداء هـذا العمل الـبطولي
سلحة مصطفى لـلقائد العام للقـوات ا
الــكـاظـمي لـكن لـم تـرده اي مـعـلـومـات
لـلقـبول وبـقي جنـديهُ الشـجاع حـبيس
مـنـزلهِ في ديالى راغـباَ آن يـكون لـهذا
الـتمثـال مكانه الـذي يليق به وبـبسالة
وكـرامـة اجلـيش الـعـراقي مـن اجلـهات
ــعــنـيــة.  والــفــنـان عــلي كــر حــمـد ا
اخلـزرجي مـن مـواليـد بـغـداد لم يـكـمل
دراســتهِ في مـعــهـد الـفــنـون اجلـمــيـلـة
ـنــصـور وانــتـقل لـلــعـيش في بــغـداد ا
ديـــالى وشــارك في عـــدة مــهــرجــانــات
ومعارض فنية في بغداد واحملافظات.

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

نـفذ الـفنان  عـلي كر حـمد اخلزرجي
من مــحــافـظــة ديـالى نــصـبــاَ تـذكــاريـاَ
يــجــســـد الــنــصب شــجــاعــة اجلــنــدي
الـعراقي البطل احتفاءً بذكرى تأسيس
اجلــيش الـعـراقـي الـبـاسل. والــتـمـثـال
مــصــنــوع من مــادة احلــديــد مـع مـادة
االســمــنت فــضالً عـن خـلــيط مـن مـادة
االســــمــــنـت الالصق الــــبــــريــــاكــــتــــ
واالســـمــــنت االبـــيـض والـــرمل .كـــمـــا
واســتــخــدم الـنــحــات عـلـي كـر طالء

ادة البولستر.  النصب 
ويـتكون الـنصب من قاعـدة كونكـريتية
ـادة احلـديــد بـقـيـاس 110 مــسـلـحــة 

سم 110*سم
ويـنتصب عليها اجلندي حامالً سارية
الـعلم الـعراقـي وقيـاس اجلندي 2 مـتر
و  20 سـم  مع الـســاريـة  3 مــتـر و20 
سـم .  وجـسـد الــنـصب جــنـدي عـراقي
شــجـاع يــتـرجل فــوق ثـعــبـان لــيـقــتـله
لــيــمـــثل الــثــعــبــان الــعــدو و االرهــاب

ÊU e «≠ …d¼UI «

هن الـتمـثـيلـية في مـصر نـعت نـقابـة ا
اخلـميس الفنانـة  مها أبو عوف داخل
أحـد مـسـتـشـفـيـات الـقـاهـرة اجلـديـدة
وذلـك بعـد صراع مع مـرض السـرطان
عـن عمـر نـاهز  65 عـامـا.  وكـانت أبو
ـرض الـعضـال على عـوف تـعاني من ا
ـاضـيـة حـيث أصـيـبت مـدار الــفـتـرة ا
بــالـتـهـاب رئــوي حـاد ونـقـلـت بـسـبـبه
ــركــزة لــتــفــارق مــؤخــرا لــلــعــنــايــة ا
احلـياة. وكان آخـر تواجد لـلفنـانة مها
أبـو عـوف من خـالل مـسلـسـل "احلـرير
اخملـمـلي" والـذي عـرض خالل األشـهر

اضيـة والراحلة هي شقيقة الـقليلة ا
الـفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة
ــلــحن أحــمــد شــفـيـق أبـو من أبــنــاء ا
عـــوف وكــونـت مع شـــقــيـــقــهـــا عــزت
وشـــقــيــقــاتـــهــا الــثالث "مـــنى ومــنــال
ومــيـرفت" فــرقـة "الــفـور إم" في نــهـايـة
ــاضي وهي ســـبــعــيــنـــيــات الــقـــرن ا
الـوحيدة ب شـقيقاتهـا التي استمرت
بـالعـمل الفـني والتـمثـيل. والفـنانة من
مـوالـيد الـقاهـرة عام 1956  درست في
اجلـامعة األمريكية بالقاهرة وشاركت
في أكثر من  35 عـمال تلفزيـونيا ولها

ما يربو على  21 فلما.

ســاعـد وتــعـاون وشــارك زمالءك بــالـعــمل وحـاول أن
تبتعد عن األنانية بعالقاتك.

qL(«

حتـاول أن تـتـحـلى بالـهـدوء والـبـعد عـن األنانـيـة فـهذا
شئ مهم بحياتك.

Ê«eO*«

جـدد سعـيك خلـطط مـتجـددة لـلحـصـول عـلى أهدافك
كن. في أسرع وقت 

—u¦ «

تــمــتـــلك الــقــوة االجــتــمــاعــيــة فـى تــكــوين الــعالقــات
والسفر.يوم السعد االربعاء.

»dIF «

أنت قـادر بشـكل جيـد على أن تـعيش بـعالقة عـاطفـية
ناجحة .

¡«“u'«

 انت شخص فضولي  وجتيد استكشاف األشياء
احمليطة بك.رقم احلظ.9

”uI «

انت شخص ذكي جتيـد التفـكير بطـريقة إيـجابية.رقم
احلظ 9.

ÊUÞd «

رحة التـى جتعلك محور تتميـز بالشخـصية الهـادئة ا
اهتمام اجلميع .

Íb'«

حــاول ان تــخـصـص ســاعـة بــيــومك لــلــجــمــشي النه
يجعلك بصحة جيدة .

bÝô«

تـبـحث دائـمـا عن كـل مـا هـو جـديد سـواء بـالـعـمل أو
العالقات العاطفية.

Ë«b «

ارسـة الـرياضـية جتـعلك في حـالـة مزاجـية مـقبـولة
.يوم السعد السبت.

¡«—cF «

تك ويزداد رونقك وتقوم بدور احملب على  تشتد عز
أكمل وجه.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على   9 مـربعات كـبيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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طرية اللبـنانية سميرة طرب سعدون جـابر وا لقطة تعود لسـنوات السبعينـات جتمع ا
توفيق.

(من صفحة نادي االذاعة)

·uŽ uÐ√ UN  VÒOG¹ ÊUÞd «

ـية ان جنـمة تلـفزيـون الواقع { لـوس اجنلوس  –وكاالت - أفـادت وسائل اعـالم عا
ية مـايلي سـايرس وذلك بعـد ان شوهدت كيم كـارداشيان ألـغت متابـعة الـنجمـة العـا
مع حبيـبها بـيت ديفيـدسون في حفـلة رأس السنـة.على صعـيد آخر كـانت قد كشفت
كارداشـيان أنها (عـانت كثيرا لكـي حتمل بشكل طـبيعي خصـوصاً ان االطباء أكدوا
ـئــة حلـصـول حـمل كل شـهـر بـسـبب نـسـبـة لـهـا انـهـا ال تـمتـلـك سـوى نـسـبة  20 بـا

خصوبتها الضئيلة).

UN²FÐU²  wGKð ÊUOýœ—U
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ــصــمم اإليــطـالي { مـيـالنـو (أ ف ب) - أعــلن ا
ـاضي إلغـاء عروض جورجـو أرمانـي الثالثـاء ا
لـتـصـامـيـمه كـانـت مـقـررة هـذا الـشـهـر في إطـار
ـوضـة الـرجالـيـة في مـيالنـو وأسـبوع أسبـوع ا
األزيــاء الــراقـــيــة في بـــاريس بــســـبب االزديــاد
الـــكــــبـــيــــر في اإلصـــابــــات بـــكــــوفـــيـــد- 19 في
أوروبا.وأشـار بيان صـادر عن مـجموعـة أرماني
ــصـمـم الـشــهــيـر إلى أن (الــقـرار الــصــادر عن ا
البالغ  87 عامـا اتُّـخـذ ببـالغ األسف بـعـد تفـكـير
معـمّق على ضـوء تفـاقم الـوضع الوبـائي.وبذلك
ألـــغـــيت عـــروض مــــجـــمـــوعـــة خـــريف/شـــتـــاء
2002/ 2023 لــدار أرمــاني في مـــيالنــو وكــذلك
األمـر مع عـروض مـجـمــوعـة ربـيع/صـيف 2022
في بــاريس).وردا عــلـى ســؤال لــوكــالــة فــرانس
برس بـشـأن إمـكان تـقـد الـعروض افـتـراضـيا
قــال نــاطق بــاسـم دار أرمــاني إن (هــذا اخلــيــار
لـيس مـطـروحـا حـتى الـلـحـظـة). وبـاتت أرمـاني
أول دار إيطـالـية كـبـيرة تـلـغي عـروضهـا بـسبب

ـوجــة اجلـديــدة من اإلصــابـات عــلى غــرار مـا ا
ــوجـــة األولى في جـــائــحــة حــصل أيـــضــا فـي ا
كوفيد- 19 في شباط 2020. وبالتـالي فإن عودة
عروض األزياء احلضورية التي  اإلعالن عنها
في أيـار  2021 لم تـعــمّــر طـويـال.وقـال جــورجـو
أرمـانـي إن (عـروض األزيــاء تــشـكـل مـنــاســبـة
وظف محورية ال بديل لها غير أن سالمة ا
واجلمـهـور لهـا األولـوية من جـديـد). وكان
ــوضـة الـرجــالـيـة في بـرنـامـج أسـبـوع ا
كـــانـــون ـــقـــرر بــ  14و 18  مــيـالنــو ا
الـــثــــاني  يـــضـم أســـاســـا  23 عـــرضـــا
ـشـاركـة  47عالمـة جتـاريـة حـضـوريـا 
بينهـا فندي ودولشتـه إيه غابانا وبرادا.
وتُــصــنف إيـــطــالــيــا من أكـــثــر الــبــلــدان

األوروبية تضررا جراء جائحة كوفيد-9 1
مع  137 ألف وفاة وهي تشهـد حاليا ازديادا
مـــتـــســــارعـــا في اإلصــــابـــات في ظـل تـــفـــشي

تحورة أوميكرون. ا
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ــــكن قـــبــــول اعالن من أي مــــســـؤول من دون أن ال 
يتـأكد العـراقيون بـعد شهـر أو شهرين كـأبعد حد من
صـدقـية تـنـفيـذه.  وعـلـينـا أن نـسـتحـدث بـنـكاً لـلـوعود
تشـرف عـليـه مؤسـسة رقـابـية وقـضـائيـة تـتم تـصفـية
حسابـاته في نهاية كل مـوسم او سنة وبحـسب أهمية
الــوعـــود. شــهـــدنــا ســـنــوات طـــويــلــة مـن اســتـــثــمــار
ـرابـاة بـفـوائـدها الـسـيـاسـي فـي بضـاعـة الـوعـود وا

 . الي على حساب ا
 لـقد سـمع الـشعب وعـوداً كبـيرة أطـلقـتهـا احلكـومات
ومجـالس احملافـظـات السـابـقة لـو جرى تـنـفيـذ واحد
ائـة منهـا لكـان البـلد قـد خرج من نفـق ازماته التي بـا

ال تنتهي. 
ـــســـؤولـــون والـــســـيـــاســـيـــون عـــامـــة في مـــواسم  ا
االنـتـخـابـات او سـواهـا مدمـنـون عـلى األكـاذيـب وهو
التـوصـيف االدق لـكلـمـة الوعـود ألنـهـا ال تمت بـصـلة

للتنفيذ من قريب أو بعيد. 
 اذن مـا هـو احلل? ليـس امام الـعـراقيـ سـوى رصد
الوعـود الـصـادرة من االن فصـاعـداً وتـسجـيـلـها في
دفـتر كـبـير مـعـلن لـلجـمـيع وإلزام مُـطـلقـيـها بـسـقوف
ا ال يحتـمل التبرير واللف والدوران زمنية للـتطبيق 
ة تـتضـمن ازعاج السـلطات وإال كانت جـنحـة او جر
ـثـلـهــا الـشـعب الـذي بـاسـمه يـصل احلـقــيـقـيـة الـتي 
ـنـاصب الـعـلـيا الـيـوم. فـضال عن الـسـيـاسـيـون الى ا
رامي االحـتفـاظ بـحقـوق التـحقـيق واالسـتجـواب في ا

سؤول من دون تطبيقه.  التي تقف وراء ما يقوله ا
هكـذا نستطـيع ان نقول انه هـناك دولة قـانون وسيادة

وأمل وعدالة وكرامة ومسؤولية. 
زيــارة رئـيس احلــكـومـة الـى مـوقع مــجـزرة جـبــلـة في
دني محافـظة بابل وحضور مـجلس عزاء الشـهداء ا
العشرين خطـوة قيادية مسؤولـة ستكون حتت عيون
ساءلـة من العراقـي حتى لو ـتابعـة وا التـمحيص وا
ــان في قــلــوبــهم والــســنـتــهم مـن خالل أضــعف اال
السيـما عنـدما جرى اإلعالن عن تـكليف رئـيس جهاز
االمن الوطني بـتقد تقريـر عن تنقية األجـهزة األمنية
وحتـديـد صالحـيــاتـهـا ومـرجـعــيـاتـهـا ومـســؤولـيـاتـهـا
بــــوضــــوح ومن دون أن تــــقع في غــــفــــلـــة مـن الـــزمن
العـراقي الضـائع بيد من يـستخـدمها إلرهـاب الشعب
ــعـيـب بـقــاؤه في دولـة حتـت بـنــود قـانــون الــطـوار ا

تدعي انها مستقرة من خالل دستور دائم . 
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جـانب أودري هـيـبـورن.ومـا لـبث
أن تـــــــــــــــزوج مــن أخـت دوروثـي
سـتراتن غـيـر الـشقـيـقـة ثم أفلس
مالـياً فـغادر لوس أجنـليس إلى
نـــيــويـــورك حــيـث عــاود الـــنــقــد
السينمائي. وفي نهاية مسيرته
مــثّـل في أعـــمــال ســـيـــنــمـــائـــيــة
وتـلـفـزيـونـيـة فـأدى عـلى سـبـيل
ـــثـــال دوراً فـي مـــســـلـــسل "ذي ا
ســوبــرانــوز"  وشـارك فـي فـيــلم
"كــــــــيل بـــــــيـل" لـــــــكـــــــويـــــــنـــــــ
تــــارانــــتـــيــــنــــو.وكــــتـب اخملـــرج
ــكـســيـكـي غـيــيـرمــو ديل تـورو ا
عــلى تــويــتـر "لــقــد كـان صــديــقـاً
عــزيــزا ومــبــشــر بــالــســيــنــمـا" 
مالحظـاً أنه "أخـرج روائع" وكان

"لطيفاً جداً".

دة  15دقيقـة على األقل ليـصفق 
(...) فلـيسـتـرح (بوغـدانوفـيتش)
بـفـرح إلى األبـد  ويـستـمـتع إلى
ـبهجة". األبد بلحـظة تصفـيقنا ا
وبــعـد حتــقـيـق بـوغــدانـوفــيـتش
جنــــاحــــات أخـــــرى في مـــــطــــلع
الـسـبـعـيـنـات من بـيـنـهـا "واتس
آب دوك?" مع باربرا سـترايـسند
و "بـيــبـر مــون"  بـدأت مــسـيـرته
بــالـتــدهـور بــسـبب ســلـســلـة من
اإلخـفـاقـات. وأقـام اخملرج عـالقة
عاطـفيـة مع عارضـة مجـلة "بالي
بوي" اإلبـاحـية دوروثي سـتراتن
الــتي قــتــلــهــا زوجـهــا قــبل وقت
قــــــصـــــــيــــــر مـن إطالق فـــــــيــــــلم
بــوغـدانــوفــيــتش "ذاي أول الفـد"
الـذي أدت فـيه دور الـبـطولـة إلى

{ لـــوس اجنــلـــيس- (أ ف ب) -
تــوفـي اخملــرج األمــيــركي بــيــتــر
بـــوغــــدانــــوفـــيــــتش أحــــد أبـــرز
شخـصيـات حركـة "نيـو هولـيود"
ومخرج فـيلم "ذي الست بيـكتشر
شـو"  عن عــمـر نـاهـز  82عـامـا 
بــحـسب مــا أعــلن مـديــر أعــمـاله
اخلـــــــمـــــــيـس.ودخل بـــــــيـــــــتـــــــر
ولود عام 1939 بوغدانوفـيتش ا
في كينـغسـتون (والية نـيويورك)
عـــالم الــســيــنـــمــا كــنــاقــد وبــدأ
مسيرته كمخرج بفيلم "تارغتس"
قــبل أن يــكــرس نــفــسـه لــكــتــابـة
فـيـلـمه "ذي الست بـيـكـتـشـر شـو"
ـتـحـدة في 1971  عن الـواليــات ا
خــمــســيــنـات الــقــرن الــعــشـرين.
وحصد الفيلم الذي تدور أحداثه
في بــلـدة صــغـيــرة في تـكــسـاس
تــمـر بــأوقـات عـصــيـبــة ثـمــانـيـة
تــرشـيــحـات جلــوائـز األوســكـار
. وشـبّـهه بـعض وفـاز بـجـائـزتـ
ـراقـب بـتـحـفـة أورسـون ويـلز ا
"ســيــتــيــزن كــاين"وعــلّـق اخملـرج
فرنسيس فورد كوبوال على وفاة
بــوغـدانــوفـيــتش الـتي لم تُــحـدد
أســبـابــهـا مــبـديــاً حـزنه الــبـالغ
واصـفـاً الـراحل بـأنه "كـان فـنـانًا
كـبـيـراً ورائـعـاً". وقـال "لن أنـسى
أبــداً الــعــرض األول لــفـيــلم +ذي
الست بــيـكــتــشـر شــو+".وأضـاف
اخملرج "أتـذكـر نـهايـة (الـعرض)
حــ وقف اجلـمــهــور من حـولي
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