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عـد خبـراء قرار احملـكمـة االحتادية
الــعـلـيـا الـقـاضـي بـعـدم دسـتـوريـة
فـتح بـابا الـتـرشيح �ـنـصب رئيس
اجلـمـهوريـة �ـرة ثانـيـة � انتـكـاسة
جــديـدة بـعـد ابـطــال قـانـون الـنـفط
والــــغـــاز في اقــــلـــيم كــــردســـتـــان�
مــؤكــدين الــقـرار يــقــود الـبالد الى
مــتــاهـات وال انــفــراجـة قــريــبـة اال
بـاستـثمـار الفرصـة وتفـاهم القوى
الـسـياسـية عـلى انهـاء هذا الـلبس
والــغــمــوض. وقــالـوا فـي احـاديث
امـس ان (قرار االحتادية زاد الهوة
بـ� الفـرقاء � وسيـدخل العراق في
مـتـاهـات سـيـاسـيـة جـديـدة � كـونه
�ـثل انـتـكاسـة بـعـد ابطـال قـانون
الــنـفـط والـغــاز في حـكــومـة اقــلـيم
كـردستـان الذي القى رفضـا واسعا
مـن القيـادات الكرديـة وقوى اخرى
طـــالــبت بـــالــركـــون الى الــتـــفــاهم
حـفـاظـا عـلى مـسـتـحـقـات وحـقـوق

االكــراد). بــدوره قـال اكــد الــبـاحث
بـالشأن السياسي رعد هاشم لقناة
(الـشرقيـة نيوز) امس ان (احملـكمة
بــقـرارهـا وضـعت مــجـلس الـنـواب
امـــام خـــيـــارات جـــديـــدة مـــنـــهــا �
تــسـجــيل شــخـصــيـات اخـرى ذات
قــدرة ومـــقــبــولــيــة لــدى اجلــمــيع�
والســيـمـا الـكـتـل الـفـائـزة)� واشـار
الـى انه (القـرار سيـقـود البالد الى
مـتـاهـات اخرى � وكـمـا هو مـعـلوم
ان هـناك ثلـثا معـطال داخل مجلس
الــنـواب � ولــكن بـامــكـان الــثـلــثـ�
االخـــريـن الـــدفع �ـــرشح رئـــاســـة
اجلـمهـورية � لـكن ليس خـيار امام
الـــــقــــوى اال الـــــتــــفـــــاهل والـــــدفع
�ـسـارات اكثـر انفـتاح وازالـة هذا
الــلـبس والــغـمــوض � وقـد نــشـهـد
تـفـاهـمـات مـرتـقـبـة والـتوافـق على
الــــرؤى ا�ـــطـــروحــــة وا�ـــشـــاركـــة
الـسـياسـيـة حتى ال يـغـ� حق احد
�فـذلك هو االطـار االسلـم للـعمـلية).
وقـضت االحتاديـة� بعدم دسـتورية

إعـادة فـتح بـاب الـتـرشـيح �ـنـصب
رئــــــيـس اجلــــــمــــــهــــــوريــــــة �ــــــرة
ثــــانـــيـــة.وأكـــدت احملــــكـــمـــة خالل
جـلـسـتـهـا امس انه (ال يـوجد نص
دسـتـوري او قـانوني �ـنح رئـاسة
مــجــلس الــنــواب صالحــيــة اعـاده
فــتح بـاب الـتـرشـح �ـنـصب رئـيس
اجلــمـهـوريـة)� مــؤكـدا انخ (يـجـوز
إعــادة فـتح بـاب الـتـرشـيح مـجـدداً
�ــنــصب رئــيس اجلــمـهــوريــة لـكن
بــقـرار من مــجـلس الــنـواب ولـيس
من رئاسته). وبرغم من التفاهمات
وا�ــبـاحـثــات الـتي ال تــزال جـاريـة
بـ� الكتل السياسية بشأن اختيار
رئـيس اجلـمـهـوريـة� إال أن الـشارع
كـــــان يــــتـــــرقب ان يـــــســــهـم قــــرار
االحتــاديــة في انــفــراجــة وا�ــضي
بــاالسـتـحـقــاقـات ال تـعــقـيـد االزمـة
وتـــأخـــيــر حـــسم ا�ـــنـــصب. وقــال
عـــــضــــو احلــــزب الــــد�ـــــقــــراطي
الـكـردسـتـاني شـريف سـلـيـمـان في
تــــــصــــــريـح امس ان (جــــــلــــــســــــة

الـتصـويت على رئـيس اجلمـهورية
مـرتـبـطـة �ـا � إقـراره في جـلـسة
االحتــاديـــة)� مــبــيــنــاً أن (مــســألــة
تـــرشـــيـح ريـــبـــيـــر أحـــمـــد خـــالـــد
مــحــســومــة مــنــذ بــدايــة تــشــكــيل
الـتحـالف الثالثي� والتـحالف قوي
يـعتمد على مـضام� وأسس الثقة
ا�ـتبادلة)� مؤكدا ان (هـناك تفاهماً
واضــحـاً مـن قـبل اعــضـاء مــجـلس
الـنـواب والـكـتل الـسيـاسـيـة بـشأن
تـرشيح خالد � فهـو الرئيس ا�قبل
لـلـعـراق). بـدوره � راى الـنـائب عن
احلــزب نـفـسه مـاجــد شـنـكـالي في
تـــــــــصــــــــــريح امـس ان (مــــــــــرشح
الــــد�ــــقــــراطـي �ــــنــــصب رئــــيس
اجلـمـهوريـة � هو مـرشح التـحالف
الــثالثي)� الفـتـا الـى ان (الـتـحـالف
ســـيــعـــمل عـــلى حتـــقــيق نـــصــاب
اجلـلسة  220نـائبـاً لتـمريـر مرشح
اجلــمــهـوريــة� وا�ـضـي مع مـرشح
الكتلة الصدرية والتحالف الثالثي
لــــرئـــاســـة الــــوزراء)� ومـــضى الى

الــــقـــول ان (الــــتـــحــــالف الــــثالثي
مـتـمـاسك ومـت� وقـوي� وسـيـعمل
عـــلى ضم كـــتل أخـــرى لــتـــشـــكــيل
حــكـومــة االغــلـبــيـة الــوطـنــيـة� ألن
الـوضع السياسي واالقتصادي في
الـعـراق ال يـتحـمل عـرقـلة بـتـشـكيل
احلـكـومـة). في غـضـون ذلـك � عـقد
حتـالف الـسـيـادة بحـضـور رئـيسه
خـمــيس اخلـنـجـر ورئـيس مـجـلس
الــــنـــواب مــــحـــمــــد احلـــلــــبـــوسي
�اجـتـمـاعاً مـوسـعـا �ـناقـشـة مـسار
الــعــمـلــيــة الـســيــاسـيــة واخلـروج
بــنـتـائج تــضـمن تــشـكـيل حــكـومـة
قــــويــــة قـــادرة عــــلى إدارة الــــبالد
وجتــاوز كل الـعـقـبـات. وقـال بـيـان
تـلقـته (الزمان) امس ان (االجـتماع
نـاقش االجـتـمـاع آخـر مـسـتـجـدات
الــسـاحـة الـعــراقـيـة عـلـى مـخـتـلف
األصـعـدة و�ـقـدمـتـهـا الـسـيـاسـية
واالقـــــتــــــصـــــاديـــــة)� مـــــؤكـــــدا ان
(اجملـتـمـعـ� شددوا عـلى مـواجـهة
الــضـغــوط واالسـتـمــرار في طـريق

األغـــلــبــيـــة الــوطــنـــيــة� واإلســراع
بـتـشكـيل احلكـومـة وأهمـية تـقارب
وجـهات النظـر ب� شركاء الـعملية
الـسياسية وإنـهاء اخلالفات خدمة
ألبـناء العراق� كما تطرق االجتماع
الـى محاور عدة ذات صـلة مباشرة
بـأبرز قـضايا ا�ـواطن� بـشكل عام
لـتعزيز الـثقة باحلـكومة اجلديدة).
بــدوره �اكــد الــســيــاسي ا�ــسـتــقل
يـوسف الـكالبي� عـدم رغـبـة االطار
الـتنسيـقي والتيار الـصدري بكسر
االخـر واقـصائه. الـكالبي اشار في
تـــــصـــــريـح امس الـى ان (هـــــنــــاك
انــســدادا حـقــيــقـيــا في الــعـمــلــيـة
الـســيـاسـيـة� لـكن هـنـاك بـادرة امل
تـؤكـد ان االطـار والتـيـار كالهـما ال
يـرغـبان بـكـسر االخـر او اقـصائه)�
مـشـيـرا الى (وجود العب دولي في
ا�ـنطقـة� والعراق فـيه اذرع خطرة�
لــذلـك عــمــلــيــة صـــنع قــرار وطــني
بــحـاجــة الى اجـمــاع وطـنـي وثـقـة

بالبعض).

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24.  Issue 7211 Wednesday 2/3/2022 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7211 االربعاء 28 من رجب 1443 هـ 2 من آذار (مارس) 2022م

bOF�« WFLý b�uð q³I²�*« qOł œ«bŽ≈Ë d¹uM²�« e�«d�

ôuÝ— ÊuJ¹ Ê√ rKF*« œU� ∫Êu�ËR�*«Ë ”—«b*« cO�öð
ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

لـم يـــكن أمـس الـــثالثــــاء � يـــومـــاً
عـاديــاً في مـدارس الــعـراق � فــقـد
غـمـرت تالميـذهـا االفـراح وتوجت
اركـانها كلمات االمتنان الى ا�علم
بـعيـده � وهي مـنـاسـبة السـتـذكار
جـهــود وتــضـحــيــات رسل الــعـلم
وقـامـات اعداد ا�ـواهب في مـراكز
الــتــنــويــر . وعــبــر الــتالمــيــذ عن
مـحـبـتــهم �ـعــلـمـيــهم واعـتـزازهم
بــــجـــهــــودهـم الـــتـي تـــغــــرس في
نـفــوسـهـم االمل واخلـيــر وتـبــشـر
بــا�ـســتـقـبـل الـبـاهــر � فـيــمـا دعـا
مـواطنون � احلكومة � الى تشريع
قــوانـــ� تــضــمـن اســتــحـــقــاقــات
اضــافــيـــة لــلــمــعـــلــمــ� وحتــسن
أوضــاعـــهم ا�ـــعــيـــشــيـــة وتــؤكــد
احـقيتهم في احلـصول على الدعم
سـواء � كــان ا�ـادي أم ا�ــعـنـوي .
ومن جـــهــــتـــهم قـــال مــــعـــلـــمـــون
لـ(الـزمـان) أمس انــهم (سـيـظـلـون
شـمعة تنير درب ا�ستقبل الجيال
الـعراق مـعاهـدين الـله على تـقد�
خـــبــــراتــــهم وعـــصــــارة فــــكـــرهم

ألبنائهم الطلبة).
وكـانت مدارس بغداد واحملافظات

قـــــد خـــــصـــــصـت احلـــــصـــــة األولى
لالحـتـفاء بـعـيـد ا�عـلم وتـأكـيد دوره
في بـــــنــــاء مــــجــــد الــــبـالد من خالل

جحافل ا�تفوق� واالوائل كل عام.
وهــنــأ وزيــر الــتــربــيــة عــلي حــمــيـد
الـدليمي� ا�علمـ� بعيدهم معبراً عن
فـخره بكونه أحـد أبناء هـذه الرسالة
الــتي انــبــثــقت من رســالـة األنــبــيـاء
والــــرسل بـــــانــــهـم صــــمــــام األمــــان

للمجتمعات ا�تطورة.
وقـال الدلـيمـي على هـامش االحتـفال
الـذي حـضـرهُ في اعـداديـة احلـريـري
لـلـبنـات� في بـغـداد� انه (انـطالقا من
هذه ا�عانِ السامية النبيلة واعترافاً
بـسمـو الـرسالـة الـتي تؤدونـهـا نقفُ
الــيــوم إجالالً واحــتــرامــاً �ــعــلــمــنــا
الـعـراقي في عــيـده األغـر وأبـصـارنـا
شـاخصة الى تـضحياتـه وتفانيه في
سـوح العـلم وا�ـعـرفة� مـقـدمـ� بذلك
صــــورةً مــــضــــيــــئــــةً لــــعــــراق األمل
واإلقـتدار والصمود � فهنيئاً لعراقنا
بــهـــذا احلــصــاد الـــطــيب وهـــنــيــئــاً
�علمينا بكونهم أمناء على أبنائه).
وقـدم الــدلـيــمي (االحــتــرام والـثــنـاء
�ــسـيـرتـكم الــعـلـمـيـة والــتـربـويـة �ـا
بـذلـتمـوه من جـهـود اسـتـثـنـائـية في
شـحذ الهمم والـطاقات وتعـبئتها في

مـسار الـتعـليم وحتـفيـز الطـلبـة على
ارتـقاء متطلبات النجاح� نقولها بكل
فــخــر وثــقــة أنـــكم قــادة ا�ــســتــقــبل
وقــادرون عــلى حتــويل االزمــات الى

فرص النجاح والبناء).
وهـنا وزيـر التـعلـيم الـعالي والـبحث
الـعـلـمي نـبـيـل كـاظم عـبـد الـصـاحب
جـــمــيـع الــهـــيـــئــات الـــتــعـــلـــيــمـــيــة
والـتـدريـسـيـة فـي الـعـراق �ـنـاسـبـة
عــيــد ا�ـــعــلم الــذي جـــســد تــاريــخــا
وحـــضــورا حـــافال بـــا�ـــســؤولـــيــات
والـقيم الوطنية وصاغ مجدا راسخا
تــنــهل مــنه األجــيــال ويــقــتـفـي أثـره
ا�ـصـلــحـون. وقـال في بــيـان (نـرجـو
لألسـرة الـتـعـلـيـمـيـة كـافـة مـزيـدا من
الـنجـاح والتـوفيق في أداء رسـالتهم
في خـدمة الـعراق وتعـضيـد مسارات

التنمية في هذا البلد الكر�).
وهـنـأ مـحـافـظ كـركـوك راكـان سـعـيـد
اجلـــبــوري �ا�ـــعـــلــمـــ� وا�ـــدرســ�
والـكوادر التربوية والتدريسية بعيد

ا�علم .
وقـال (يـسعـدنـا ويـشـرفـنـا ان نـتـقدم
بـالتـهـاني والـتـبـريـكات لـلـمـعـلـم�).
قـائال  ان (االول من اذار � �ـثـل يوم
عظـيم  للذين نفتخـر ونعتز بعطائهم
اجلــلــيل وجــهــودهم وتـضــحــيــاتـهم

الــســخــيــة). وتــقــدمت قــيــادة قــوات
الــشــرطــة االحتــاديــة بــأســمـى آيـات
الـتهاني والـتبريكـات إلى رسل العلم
وا�ـعـرفة وصـنـاع االبـداع � ا�عـلـم�
االجالء مـتـمـنـيـة لـهم دوام الـتـوفـيق
والــسـداد خــدمــة لـبــلـدنــا وشــعـبــنـا

العزيزين  
مـستذكـرة (هذا االحـتفـال الذي �ثل
كل مـعـاني الـوفــاء واإلمـتـنـان فـأنـتم
مـــشــاعل الـــنــور الـــتي تـــنــيــر دروب
األجـيـال النــكم تـشـرفـتـم بـحـمل هـذه

الرسالة اإلنسانية العظيمة ).
و�ـناسبة عـيد ا�علم� يـتقدّم محافظ
الـبنك ا�ركزي مصطفى غالب مخيف
إلى األسـرة التعلـيمية بـأحر التهاني
مـتـمـنـيًــا لـهم ا�ـزيـد مـن الـنـجـاحـات
ا�ــهـــنــيــة والـــعــلــمـــيــة وهم يــؤدون
رسـالتـهم النـبيـلة في أحـلك الظروف
لـتـحـقــيق نـهـضـة اجملــتـمع وضـمـان
مـسـتــقـبل أجـيــاله� مـؤكــدًا في بـيـان
تـلــقــته (الــزمـان) امس (أهــمــيـة دور

ا�علم في بناء العراق).

فـيما هنأ وزيـر التخطـيط� خالد بتال
النجم� االسرة التعليمية .

وقـال (تمـر عـليـنا هـذا الـعام الـذكرى
الـسنوية لعيد ا�علم العراقي� لتثبت
فـيها االسرة التعـليمية من جديد� ان
ا�ـعلـم سيـبقـى هو احملـور واالساس
لـلعملية التـنموية في البالد� النه هو
الـذي يتولى صـناعة االجـيال القادرة
عــلـى الـتــعــاطي مـع احلــيـاة بــصــيغ
مـتطـورة)� مضـيفـا� ان (هذه االهـمية
وهـذا الـدور� يـسـتـدعي من اجلـمـيع�

الـــعـــمل اجلـــاد مـن اجل الـــنـــهــوض
بـقطاع التربـية في العراق� سواء من
خـالل ســد الـــفـــجـــوة ا�ــوجـــودة في
االبــــنـــيـــة ا�ــــدرســـيــــة� او من خالل
االهـتـمام بـدعم ا�الكـات الـتـدريـسـية
والـتـعـلـيـمـيـة� وتـوفـيـر بـيـئـة افـضل
لـلتـعلـيم).  ودعا (االسـرة التـعلـيمـية
في الـــــعــــراق� الى بــــذل ا�ــــزيــــد من
اجلـهــود من اجل حتــسـ� مــسـتـوى
الـتـعلـيم� والـلـحـاق بـركب اال� التي
ســبـقـتــنـا في هــذا اجملـال)� مـتــمـنـيـا
(جلـــمــــيع ا�ـــعــــلـــمــــ� وا�ـــدرســـ�
واالسـاتــذة� الـنــجـاح والــسـداد� وان
يــحــفظ الـــله الــعـــراق واهــله من كل
سـوء).  وكـانت وزارة الــتـخـطـيط قـد
اعـــلـــنت عن اجنـــاز  2160مـــدرســـة
خالل الـعــام ا�ـاضي ضــمن ا�ـوازنـة
االسـتثمـارية لـلمحـافظـات وصناديق
االعـمـار تـصــدرتـهـا الــبـصـرة بـواقع
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مدرسة� ثم بغداد  214وحلت كربالء
اخــيـرا  6مـدارس فــقط� فــيـمــا كـانت

حصة وزارة التربية  124مدرسة.
وأكـــدت األمــــانـــة الـــعــــامـــة جملـــلس
الـوزراء� وجـود مـشــروعـ� �ـعـاجلـة
احلـــاجــة لــبـــنــاء أعـــداد جــديــدة من
ا�ـدارس واحلاجـة لبـناء ا�ـزيد مـنها

الســتــيــعـاب الــزيــادة احلــاصــلـة في
أعـداد الـطـلـبـة� فـيـمـا أشـارت إلى أن
إنـشـاء ا�ـدارس في ا�ـنـاطق احملـررة

يتم بالتعاون مع األ� ا�تحدة.
وقـال ا�تـحـد� بـاسم األمـانة الـعـامة
جملـــلـس الــوزراء � إن (مـــا أعـــلـــنـــته
وزارة الـتــخـطـيط مــؤخـراً عن إجنـاز
 2160مدرسة العام ا�اضي جاء

وفق مـيزانية تـنمية األقـاليم� وأيضا
ضمن صندوق ا�ناطق احملررة).

وأضـــاف� (فـــيــمـــا يـــخص مـــشــروع
األبـنية ا�درسيـة� فهناك خطان األول
مــــشــــروع وزارة الــــتــــربــــيــــة رقم 1
ومـشروع األبنية ا�درسـة النموذجية
�ـــوجب اإلتـــفــاقـــيـــة الــعـــراقـــيــة –
الـصينية). وأوضح أن (عدد ا�دارس
�ـوجب االتـفـاقيـة والـتي سـتـنـفـذها
شــركـــتــا ســيـــنــوتك وبـــاور جــايــنــا
الـصـينـتـ� يصل إلى  7آالف� وأدرج
ألف مــنــهـــا في مــوازنــة  ?2021و3
آالف في مـوازنة  (2022الفـتا إلى أن
(األربـعـة آالف ا�ـتـبـقـيـة سـتنـجـز في

.( السنوات الالحقة تباعاً
وفـيما يتعـلق �شاريع بناء ا�دارس
فـي ا�ــــــنــــــاطـق احملــــــررة أوضح أن
(األمـانة الـعامـة تـعاونت مع بـرنامج
األ� ا�ــــتــــحــــدة اإل�ــــائـي والـــدول

ا�ـــانـــحـــة بــهـــذا ا�ـــلف ووصـــلت
األمـور �راحـل متـقـدمة و� إنـشاء
مــــدارس وإعــــادة بــــنــــاء مــــنـــازل
ومـؤسـسـات � تـهـد�ـهـا علـى يد

عصابات داعش اإلرهابية).
وأعـلن مكـتب محـافظ ميـسان علي
دواي عـن تـــــوزيع ٢٠٠ قـــــطـــــعـــــة
سـكنـيـة لـلـمالكـات التـعـلـيـمـية في
مـيـسـان وقـال بـيـان ان (احملـافـظة
هـنـئت ا�ـعـلـمـ� بــعـيـدهم مـثـمـنـا
جـــهـــودهم الـــكــبـــيـــر وا اخلـــيــرة
والعـمل النبيل �علمينا ومدرسينا
الـذين كـانت رسـالـتـهم اإلنـسـانـيـة
والـعلمية والـتربوية واالجـتماعية
طــريـقـاً لــتـرســيخ الـقـيـم الـنـبــيـلـة
خلــــدمــــة اجملــــتــــمع وهـم يـــؤدون
دورهـم في بـــنـــاء جــيـل مـــتــســـلح
بـالعلم وا�عرفـة للمسـتقبل الزاهر
رغم كل الـتــحـديـات). مـشـددا عـلى
(أهـمية الرسالة الـتي يقومون بها

وأثرها على ابناءنا الطلبة). 
واكـد الببـان ان (احملافظـة ستوزع
خالل االيـام الـقـليـلـة الـقـادمة ٢٠٠
قــطـعـة ارض ســكـنـيــة لـلـمــعـلـمـ�
وا�ــــدرســـــ� وبــــحــــسـب نــــقــــاط
ا�ـــفــــاضـــلـــة الــــواردة بـــضـــوابط

التوزيع ).
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ا�ـصــاحب ووصل الى نـسب اجنـاز
مـتقدمة)� مشيرا الى انه (يستوجب
من اجل زيـادة الطـاقة االنتـاجية أن
تـربط هـذه ا�ـشـاريع بـشـكل مـبـاشر
مع مـحـطة ا�ـعاجلـة ا�ـركزيـة� حيث
� االتـفـاق مع شـركـة نـفط الـبـصرة
واعالم الـــوزارة عـــلى وضـع خـــطــة
لـغرض توقف محطة العزل من اجل
ربـط هــــذه ا�ــــشــــاريـع احلــــديــــثــــة
بـاحملـطـة). وواصـلت أسـعـار الـنـفط
ارتـــــفــــاعـــــهــــا� وسـط اســــتـــــمــــرار
االضـــطــرابـــات في أوربـــا واحلــرب
الـدائـرة الـتـي تـشـنـهـا روسـيـا عـلى
أوكـرانــيـا� مع اسـتـمـرار إعالن دول
الــعــالم عن عــقــوبــات جــديـدة عــلى
مـوســكـو.وسـجــلت الـعـقــود اآلجـلـة
خلــــام بــــرنت  100.99دوالر� وقــــد
المس ا�ــؤشــر أعـــلى مــســتــوى في
ســبع ســنــوات عــنـد  105.79دوالر
بــعـــد الــغــزو الـــروسي ألوكـــرانــيــا
األســبـوع ا�ــاضي. فــيــمــا ارتــفـعت
الـعـقود اآلجـلة خلـام غـرب تكـساس
الــــوســــيط األمـــــريــــكي إلى 96.58
دوالر� والمس هــــذا الـــعـــقــــد أعـــلى
مــــســــتــــوى له عــــنــــد  99.10دوالر
لـلبرميل في اليـوم السابق� واستقر

مرتفعا بأكثر من  4با�ئة. 

الـقـرنة  2حـا� عـبد االمـام خضـير�
أن تـوقف احلقل عن العـمل � الهدف
مــنه زيـادة الــطـاقــة اإلنــتـاجــيـة من
الـــنــــفط �ـــعـــدل  450ألـف بـــرمـــيل
.وقــال خـضــيـر في تــصـريح يـومــيـاً
امس إن (تــــــوقـف احلــــــقل مــــــؤقت
ويستمر  21يوماً فقط وجاء لتنفيذ
خـطة التـطوير الـنهائـية حلقل غرب
الــقـــرنـــة� ا�ــعـــدة من قـــبل الــوزارة
وشـركة نفط البصرة)� ولفت الى ان
(اإليـقــاف يـسـتـهــدف ربط ا�ـشـاريع
احلــديــثــة بـاحلــقل ويــتـم بـعــد ذلك
اسـتـئــنـاف عـمــلـيـات انــتـاج الـنـفط
اخلـام �عـدالت اعـلى �ا هي عـليه
لـــلــــوصــــول إلى انــــتـــاج  450ألف
)� مـؤكـدا ان (االنـتاج بـرمـيل يـومـيـاً
احلــالي خالل الـعــام اجلـاري يـصل
وفق خــطـة االنــتـاج ا�ـعــدة من قـبل
االطــراف ا�ــعـنــيــة إلى اربــعـة االف
بــرمــيل)� وتــابع انـه (جــرى انــشـاء
مـجــمـوعــة من ا�ـشــاريع ا�ــتـعــلـقـة
بــزيــادة الــطــاقــة االنـتــاجــيــة الــتي
تـضـمـنت حـفـر مـجـمـوعـة من االبـار
اضـافـة الى مـشـاريع اخـرى تـتـعـلق
بـالــطــاقـة االنــتـاجــيــة)� واسـتــطـرد
بـالقـول ان (اخلـطة تـضـمنت انـشاء
مــــشــــروع مـــنــــظــــومـــة عــــزل ا�ـــاء

ا�ــاضي من احلـقــول الـنــفـطــيـة في
وسط وجــنــوب الــعــراق بــلــغت 91
مـليـونا و 314الـفا و  828بـرميال �
امـا من حــقـول كـركـوك عــبـر مـيـنـاء
جـيهان فقد بلغت مليون و 475الفا
و 345بـرميال)� ولفت الى ان (معدل
الــكـمــيــات الــيــومــيــة بـلــغت ثـالثـة
مالي� و 314الف بـــرمــيل يـــومــيــا
و�ـعدل سـعـر البـرمـيل الواحـد بلغ
اكثر من   92,083دوالراً ). الى ذلك
� أكــد مــديــر قــسم حــقل نــفـط غـرب

وحــقـــقت الــوزارة ايـــرادا يــفــوق 8
مـلـيـارات دوالر من مـبـيـعـات شـباط
ا�ـاضي . وذكـر البـيان انه (بـحسب
االحـصــائـيــة االولـيــة الـصـادرة عن
شــركـة تــســويق الــنــفط الــعــراقــيـة
ســــومـــو � بـــلـغ مـــجـــمــــوع كـــمـــيـــة
الـــصـــادرات من الـــنـــفط اخلـــام 92
مــلـيــونـا  790الــفـا و173بــرمـيالً �
بـايـرادات بـلـغت تـفـوق  8مـلـيـارات
دوالر)� مـؤكدا ان (مجمـوع الكميات
ا�ـصــدرة من الـنــفط اخلـام لـلــشـهـر
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كـشـفـت شـركـة الـنـفـط الـوطـنـيـة عن
صـدور قـرار من احملـكـمـة اخملـتـصة
بــــغــــلـق الــــتــــحــــقــــيـق في جــــولــــة
الــتــراخـيـص اخلـامــســة �اخلــاصـة
بـتـطويـراحلـقـول الغـازيـة بـعد اربع
سـنــوات من الــنـظـر فـي الـقــضـيـة .
وقـال بـيان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(الــــشــــركــــة عــــقــــدت اجــــتــــمــــاعـــا
مـوسعا�شهد اقـرار برنامج متكامالً
حلـفـر االبار في الـصـحـراء الغـربـية
النـتـاج الـغاز من خـالل وضع خطط
لـتطـويرحقـول الغـاز احلر� تـتضمن
عـمليات االستـكشاف وحفر اآلبار )�
واشــارت الى انـهــا ( تـمـتــلك خـطط
ســتــراتــيـــجــيــة لــزيـــادة الــطــاقــات
االنـتـاجيـة من الـغـاز احلر من خالل
تطوير احلقول الغازية � ويأتي ذلك
�ضـمن تـوجـهـات احلـكـومـة ووزارة
الـنفط لالستثمـار االمثل للغاز احلر
وا�ـصـاحب � واالسـتفـادة مـنـها في
تـشــغـيـل مـحــطـات تــولـيــد الـطــاقـة
الـــكـــهــربـــائــيـــة وفي الـــصــنـــاعــات
الـبتـروكيـمـاوية �فـضالً عن التـحول
الى الـطاقة النظـيفة وحمايـة البيئة
وا�ـنـاخ من االنـبـعـاثـات الـضـارة ).
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بــغــداد عـنــد الــنـقــطـة  24بــا�ــركـز
اخلـامس عـشـر�فـيـمـا تـعـادل فـريق
الــزوراء مع فـريق سـامـراء سـلـبـيـا

بدون اهداف.

الــوقت الــقـاتل  عــنـد الــدقـيــقـة 90
بــاقـدام عــلي رحـيم لــيـرفع  الــنـفط
رصـــيـــده لـــلــنـــقـــطــة  39بـــا�ـــركــز
الــســادس� وجتــمـد رصــيــد امــانـة
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 تمكن فريق  الطلبة بكرة القدم من
حتـقـيق الـفـوز عـلى مـضـيفـه فريق
الــكـهـربـاء أمس بـهـدف من دون رد
ضــمن مــنــافـســات اجلــولـة  24من
الـــدوري الــعــراقـي ا�ــمــتـــاز لــكــرة
الـقدم. وسجل الهدف الالعب وكاع
رمــضــان بــالــدقــيــقــة  59مـن عــمـر
الـلقاء وبـهذه النـتيجـة عزز الطـلبة
مـركـز الوصـافـة برصـيد  49نـقـطة�
بـينـما جتـمد رصـيد الـكهـرباء عـند

النقطة  29با�ركز العاشر.
وحلــســاب ذات اجلـولــة فــاز فـريق
الــنــفط عـلـى ضـيــفه امــانـة بــغـداد
بـــهــدف دون مـــقــابل� فـي ا�ــبــاراة
الــتي اقــيــمت  عـلـى مـلــعب الــنـفط
وجـــاء هــدف الــنــفـط الــوحــيــد في

وا�علم� في عيدهم� فهم النموذج
األرقـى واألســــــمـى لــــــلـــــــعــــــطــــــاء
والـتــضـحـيـة� وهم الـنـمـوذج الـذي
يُــحـتــذى به)� وتـابع انــهم (جـزء� ال
يـتجزّأ من صناعة هويتنا الوطنيّة
وإذا كـان أبنـاؤنا واألجيـال ا�قـبلة
أمــانـة في أعـنـاقـنــا� فـإن ا�ـعـلـمـ�
وا�ـــعــــلـــمـــات هم أصـــحـــاب هـــذه
األمـانة� وا�ؤتمنـون عليها)� وتابع
ان (ا�ــعـــلّــمــ� شــبـــهــوا بــالــرسل
لـدورهم الـكـبـير والـعـظـيم في بـناء
اجملـتـمـعـات� وهـذا يـدعـونا إلى أن
نــبــادلـــهم الــعــطــاء والــتــضــحــيــة
بـاحملـبـة واالحـتـرام وتـوفـيـر كـامل
احــتــيــاجــاتــهم لــنــكــون عــلـى قـدر
ا�ـــســـؤولـــيـــة والـــتـــحـــدي� جتـــاه

ا�ــعـلـمــ� أوّالً� وأبـنــائـنـا ثــانـيـاً)�
ولـفت الى ان (الـقـطـاع الـتـعـلـيمي�
كـــالــقــطــاعـــات األخــرى� عــانى مــا
عــانـــاه� وهــنــاك من أراده قــطــاعــاً
فـــاســـداً� لـــكن الـــروح الـــوطـــنـــيّــة
وا�ـسـؤولـيـة اإلنـسـانـيـة لـشـريـحـة
واسـعـة من معـلمـينـا رفضت ذلك)�
ومـضى الى القول (شرعنا في هذه
احلـكومة ببـناء الف مدرسة� ضمن
االتــفـاقـيّـة الــصـيـنـيــة� فـاحلـكـومـة
حتــمـلت ا�ـسـؤولـيــة كـامـلـة� بـرغم
وظـيــفـتـهـا األسـاسـيـة في ا�ـرحـلـة
االنــتـــقــالــيّــة� إجـــراء انــتــخــابــات
تـشريعـية مبـكرة� أجنزنـاها� لكـننا
حتـمــلـنـا مـسـؤولـيــاتـنـا كـامـلـة في
مــخــتــلف الــقـطــاعــات احلــيــويّـة)�
مـشـيرا الى ان (حـكومـته متـمسّـكة
بـكل اتـفـاقـيّـة أو مـذكـرة تـفـاهم مع
أي دولــة تـصب في صـالح الـعـراق
مـن أجل بـنـاء الــعـراق والــنـهـوض
به). فــيــمـا كــشــفت هـيــئــة ا�ـنــافـذ
احلـــــدوديــــة�عن ســـــبب حــــضــــور
رئـيـسـها عـمـر الوائـلي الى جـلـسة
مـجلس الـوزراء.وذكرت الـهيـئة في
بـــيـــان تــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس لن
(الــوائــلي حـضــر جــلـســة اجملـلس
��ـناقـشة عـدد من ا�واضـيع ا�ـهمة
اهـمـهـا مـوضـوع اجـالء احلـاويات
ا�ــتــكــدســة في ا�ــوان� الــبــحــريـة
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دعــــا رئـــيس الـــوزراء مــــصـــطـــفى
الــكـــاظــمي � الــقــوى الـى تــكــثــيف
اجلـــهـــود لــلـــمـــضي في تـــشـــكــيل
حـكـومـة فـاعـلـة وقـويـة �تـتمـكن من
تــقــد� اخلــدمــات لــلــشــعـب. وقـال
الــكــاظــمي خـالل جــلـســة مــجــلس
الــوزراء امس ان (الـعــراق �ـر في
ظـروف حساسة توجب على جميع
الـقوى الـسيـاسيـة تكـثيف اجلـهود
لـلمـضي في تـشكيـل حكـومة فـاعلة
وقـويـة في خدمـة ا�ـواطن والبـلد)�
وأشــــــــــار الـى انـه (خـالل األيـــــــــام
ا�ـــاضــيـــة� جنح أبـــطــال الـــقــوات
األمـنـيـة في قـتـل واعتـقـال عـدد من
عـناصر عصابات داعش اإلرهابية�
وهــذا مــا يــســهم في إجــهــاض كل
مـحـاوالت اسـتعـادة الـتنـظـيم قوته
ا�ـهـزومة بـسواعـد اجليش وجـهاز
مـكافحة اإلرهـاب وقيادة العـمليات
ا�ـــشـــتـــركــة واحلـــشـــد الـــشــعـــبي
والـبـيـشـمـركـة� وكـذلك جـهـاز األمن
الـــوطــــني واســـتـــخـــبـــارات وزارة
الــداخــلــيــة والــصــنــوف الــبــطــلــة
األخــرى)� مــبــيــنــا ان (الــواجــبـات
والـتــحـديـات تـدعـونـا إلى احلـفـاظ
عـلى هـذه اإلجنـازات واسـتثـمـارها
وتــعـزيـزهـا في احلـقــبـة الـقـادمـة)�
وبـــارك الــكــاظـــمي (لــلـــمــعـــلّــمــات
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ا�ـــــدارس االبـــــتــــدائـــــيـــــة بــــدواء
ا�ـبـيـنـدازول)� واضـاف ان (فـريـقـا
طــبــيـا مــكــون من وحــدة الـصــحـة
ا�ـدرسيـة وتعـزيز الـصحـة ووحدة
االمراض االنتقالية � اعطى الدواء
لــطالب ا�ـدارس من اجـل الـقـضـاء
عــلـى الـديــدان ا�ــعــويــة). بـدوره �
شـدد الفريق الطبي على (االهتمام
بــالـنــظـافـة الــشـخـصــيـة من غـسل
الــيـدين قـبل تـنـاول الـطـعـام وعـدم
شــرب ا�ــاء واكل الــطـعــام ا�ــلـو�
وااللــتــزام بـاالجــراءات الــوقـائــيـة
الـالزمـــة لــلـــحـــفـــاظ عـــلى صـــحــة
وسـالمـة اجلــمـيع). فــيـمــا رصـدت
الـوزارة امس � نحو  1023اصابة
مـقـابـل شـفاء  2829حـالـة وبـواقع

 10وفيات جديدة. واوضح
ا�ـــوقف الــوبــائـي الــيــومي� الــذي
اطـــلــعت عــلــيه (الــزمــان) امس ان
(عـدد الفـحوصـات اخملتـبريـة التي
اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتهـا بـالفـايـروس بلـغت اكـثر
من  15الـــــفـــــا � حـــــيـث � رصــــد
اصـابـة  1023بـكـورونـا في عـموم
احملافظات)� مؤكدا ان (الشفاء بلغ
   2829حالة وبواقع  10وفيات

جــديــدة)� وتــابع ان (اكــثـر من 49
الـف شخص تـلقى جـرعات الـلقاح
ا�ضاد في مراكز الوزارة ا�نتشرة

ببغداد واحملافظات).

الـوزارة � نـفـذت ا�ـراكـز الـصـحـيـة
الــتـابـعــة لـقـطـاع االعالم لــلـرعـايـة
الصحية االوليه في الدائرة �حملة
الـعالج اجلـمـاعي الـوقـائي لـطـلـبة

حتــصــ� وقـائي لــطــلـبــة ا�ـدارس
االبــتـدائــيـة من الــديـدان ا�ــعـويـة.
وقـال بيـان للدائـرة تلقـته (الزمان)
امـس انه (تــنــفــيــذًا لــتــوجــيــهــات
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نــفـذت دائـرة صـحـة بـغـداد الـكـرخ
الــتـابـعــة لـوزارة الـصـحــة �حـمـلـة
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الدوري ا�متاز
جرت امس
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تـــأســــيس أكـــاد�ـــيــــة الـــطـــيـــران في
اجلـامـعـة . وقـال احملـافظ في تـصـريح
أمـس (نــحن فـي احلــكـــومـــة احملــلـــيــة
داعـمـون لـتـطـويـر جـمـيع اجلـامـعـات �
ونـــســعى أن يـــحــصـل أبــنــاؤنـــا عــلى
الـــتــخـــصــصــات الـــنــادرة وا�ـــهــمــة �
والــشــهـادات الــعـلــيــا من ا�ـؤســسـات
الـــعــلــمـــيــة في الـــعــراق). فــيـــمــا قــال
الـزهيري انه (� مـناقشـة مشروع فتح
أكــاد�ـــيــة الــطــيـــران في اجلــامــعــة �
لـتكـون النـواة األولى �شـروع أكاد�ي
أكــبـر واوسـع � لـتــفـتح أبــوابـهــا أمـام
الـطـلـبـة من جـميـع محـافـظـات الـعراق
�ــا فـيــهـا كـردســتـان). وأكــد الـوائـلي
(نـحـن في احلـكـومـة احملـلـيـة داعـمـون
لـتطوير جميع اجلامعات � ونسعى أن
يـــحــصل الــطـــلــبـــة الــعــراقـــيــ� عــلى
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــنـــادرة وا�ـــهـــمــة
والــشــهـادات الــعـلــيــا من ا�ـؤســسـات
الـــعــلــمـــيــة في الــعـــراق � �ــا يــوازي

األعــضــاء). واضــاف انـه (� اخــتــيـار
مــديـر قــسم الـنــقل اجلـوي في ســلـطـة
الــطــيـــران ا�ــدني الــعــراقي الــدكــتــور
مــحـمـد جــودت عـامـر من قــبل اعـضـاء
اجملـلس بـاالجـمـاع الى فـريـق اخلـبراء
اخلـــاص بــــوضع االســـتــــراتـــيـــجـــيـــة
اخلـاصـة بزيـادة عـدد ا�قـاعـد العـربـية
في مـجـلس ا�ـنظـمـة الدولـيـة للـطـيران
ا�ـدني الدولي � وجلنة ا�الحة اجلوية

في ا�نظمة).
‰Ëœ W�—UA�

وأكـدت السلـطة (أنهـا تسعى من خالل
اجملـلس التنـفيذي اجلديـد في مشاركة
الـدول األعضاء في رسم مالمح اخلطة
الـتطويـرية لواقع الـطيران في ا�ـنظمة

العربية والعراق بصورة خاصة).
مـن جــهــة اخـــرى  أســتـــقــبل مـــحــافظ
الــنــجف مــاجـد الــوائــلي أمس عــمــيـد
جـامعـة الفرات األوسط الـدكتور مـظفر
صـادق الـزهـيـري � وناقـشـوا مـوضوع
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العاشر للمنـظمة بانتخاب مكتب
تـنـفـيـذي جديـد مـكـون من تـسـعة
أعـــضــــاء وبــــرئــــاســـة احملــــامي
الــعـراقـي عالء شــون � وتــكـلــيف
احملـــامي مـــحـــمـــد الـــنـــصــراوي

برئاسة  فرع العراق. 

بغداد
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تـــــتـــــمـــــيـــــز االراضـي الـــــزراعـــــيــــة
والـــبــســـاتــ� ا�ـــمــتـــدة من هــيت –
الـبـغـدادي- حـديـثـة  –عـانة- راوة-
حـــصــــيــــبــــة وصــــوال الى جــــزء من
االراضي الــسـوريـة بــاالرتـفــاع عـلى
نهر الفرات واعتمدت منذ 400 سنة
على الناعـور في سقي تلك االراضي
والـبــسـاتـ� ويـشـرح لــنـا احـد كـبـار
السن من هيت عن مكونات النواعير
وفـائـدتهـا وهـو يـؤشـر عـلى كل جزء
مـنـهــا وهي تـسـتـمــر بـالـدوران عـلى
الرغم من ان الـبسـات� حـاليـا ال يتم
السقي لها من النواعير لكن الناعور
الــيــوم اصــبـح ايــقــونــة ســـيــاحــيــة
�ـنــظـره اجلـمــيل وحـركــته في نـقل
ا�ـيـاه الى مـا يــشـبه الـنـافـورة الـتي
وضـعت في امـام مـقـهى (الـنـواعـير)
قــائال: الــنــاعـور هــو عــبــارة عن ألـة
مـــائـــيـــة  دائـــريـــة دائـــمـــة احلـــركــة
مخصصـة لرفع ا�اء من النـهر وعبر
القـنـاطر الى الـبسـاتـ� على جـانبي
نـهـر الـفـرات (نـهـر الـفـرات يـحتـضن
مديـنة هيت مـن اجلانبـ� وغالـبا ما
تــســمع اهــالي هــيت يــســتــخــدمـون
عـــبــارة (مــديــنــتــا تـــنــام عــلى كــتف
الـــفـــرات) ويـــكـــمل احلـــاج حــديـــثه:
وتتـكون الـناعورة مـن دوالب خشبي
ضخم يـدور حـول محـور خـشبي من
خـشب اجلـوز حـصـرا  يـدعى الـقـلب
يرتكز عـلى قواعد خشبـية موضوعة
على قواعد حـجرية ثـابته وقوية في
قـاع الــنـهـر" وهـذه الـنــواعـيـر دائـمـا
نراها في السيـنما ا�صريـة يطلقون

دوران النـاعورة  –عضـايض خشب
واصل من اجلــامــعـات ومــا حـولــهـا
واخــيــرا االبــواب وتــكــون عــريــضـة
مــثــبـتــة فــوق وشـاحــ� مــتـقــابــلـ�
تـتـحرك عـنـد دوران الـنـاعـور) صدق
من قال (احلاجـة ام االختـراع) وعند
الــســؤال من يــصــنع الــنــواعـيــر في
هيت قالـوا لنـا شخصـا خبيـرا بهذه
ا�هنة الفـنية ا�عقدة� لـنترك النظري
فالـنـواعيـر في هـيت جمـيـلة ورائـعة
وشـكـلـهـا فـي الـصـور يـعـطي بـهـجـة
وسعـادة� ونـحن نـتابع انـحـدار ا�اء
تدريـجيا نـتصور مـدى الفـائدة التي

جعلت تلك البسات� مثمرة .
rN�d�Ë XO¼ w�U¼«

كـانــوا اهــلي هـيت
وهم يتنزهون على
الـــكــورنـــيش الــذي
صـــمــمـــته شــعـــبــة
ا�ــوارد ا�ــائـيــة في
هــيت وافــتــتح عــام
2020 وتـتــوفـر فـيه
مـصــطـبــات وامـاكن
مـــســقـــفــة جلـــلــوس
الـعـوائل حلــمـايـتـهم
من االمـــطـــار  –وقــد
واجــــهـــتــــنــــا بـــعض
االمــــطـــار ونــــحن في
مـنـطــقـة الـتـربـة- حي
البكر البعض جلا الى
احلـــافـــلـــة والـــبـــعض
االخر كـان مـصـرا على
اكمـال بـرنامج الـرحـلة
الـــتـي كـــانت تـــنـــتـــهي

وبـــــاركـت نـــــقـــــابـــــة احملـــــامــــ�
الــعــراقـــيــ� لــشـــون اإلخــتــيــار�
وأكـدت كفـاءته واستـحـقاقه لـهذا
ا�ــــنـــصـب� مـــتــــمــــنـــيــــة له دوام
التوفيق في خدمة العدالة ومهنة

احملاماة  .

محكمة جنايات النجف
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شـاركت سلطة الطيران ا�دني العراقي
� في أعمال اجمللس التنفيذي للمنظمة
الــعـربـيـة لـلـطــيـران ا�ـدني في ا�ـغـرب
والـــذي يــــســـتـــمـــر يـــومي 22-23 من
شـبـاط اجلـاري.  وبـيـنت الـسـلـطة� في
بــيــان تــلـقــته (الــزمــان) امس أن (هـذا
اإلجــتـمــاع لـلــمـجـلـس يـأتي بــعـد فـوز
الـعراق في عـضوية اجملـلس التنـفيذي
اجلـــديــد لـــلــدورة من  2021ولـــغــايــة
2023. ونـــــاقش اجملــــلـس في جــــدول
اإلعـمال اعـتمـاد توصـيات جلـان النقل
اجلــــــوي وأمن الــــــطــــــيـــــران ا�ــــــدني
والـــسالمــة اجلــويــة وبـــالــتــعــاون مع
ا�ــنــظــمــة الـدولــيــة لــلــطــيـران ا�ــدني
الـدولي� من أجل حتقيق األهداف التي
من شـأنهـا العمل عـلى تطويـر النواقل
اجلـوية العـربية وإزالة ا�ـعوقات التي
تـواجـههـا ومـناقـشـة خطـة الـعمل وفق
رؤيـــــة عـــــمل هـــــادفـــــة جلــــمـــــيع دول

عـليـهـا (الـساقـيـة) وايـضا تـسـتـخدم
لـنـقـل مـاء الـنـهـر الى الــيـابـسـة عـلى

ضفاف النهر.
 —uŽUM�« r�−�

يـوجــد �ـوذج مـجــسم لـلــنـاعـور في
متحف الشهيد احـمد عفتان كمجسم
وتـــفــاصـــيل مــكـــونــاته   :مـــكــونــات
الناعور هي (القـلب وهو مركز دائرة
الــنـــاعــورة- الــكـــفت وهي ســانــدات
كالـوسائـد تـكون حتت الـقلب تـصنع
من خـشب اجلـوز- الـصـر وهي قـطع
خـشـبــيـة سـمـيـكـة فـي مـحـيط الـقـلب
تصـنع من خـشب ا�شـمش- األعـتاب
وعددها 16 عتبة مهما اختلف حجم
الـنــاعـورة من خـمـســة أمـتـار وحـتى
25 مـتــرا- الـوشـاحــات وتـصـنع من
شجر اجلـوز وعددها اثـنان وثالثون
وشـاحـا لــكل نـاعـورة  –الـقـيـود هي
تـصل بـ� الـوشـاح واالخـر- الـدائرة
:جتمع على دوائـر وهي دائرتان لكل
ناعورة  وتصنع من خشب اجلوز أو
الـــتــوت  - األطـــابــيع  بـــ� الــدائــرة
والوشاح  –الرادين وأساف� وقبون
وهي عبارة عن طبقت� من األخشاب
تشـكل اسـفل واعـلى الصـنـدوق � اما
الـقـراعـات فـهي لـتثـبـيت الـرادين من
االطـراف األربـعـة�- ا�ـيـازيب ومـنـهـا
يـنــصب ا�ـاء في الـنــاعـورة والـطـبق
ويــشـــكل جـــانـــبي الـــصـــنـــدوق امــا
الصندوق فـهو جلمع وحمل ا�اء من
الـنهـر إلى أعـلى الـناعـور لـيصب في
الــــقـــنـــاة- الــــريش وهي مـن خـــشب
اجلوز إلعطـاء قوة دوران للـناعور –
اجلـامـعـات وهـي مـخـصـصـة لـزيـادة

بغداد
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بدأت أزمة أوربا الـشرقية بعد نهـاية احلرب العا�يـة الثانية � أو بعـد انتصار احللفاء
عـلى احملـور � وبـعـد ذلك دخل الـعـالم احلـرب الـبـاردة عـلى جـبـهـتـ� شـرقـيـة بـقـيـادة
االحتـاد الـسـوفـيـتي الـســابق والـواليـات ا�ـتـحـدة األمـريـكـيـة � ولـكن في عـام 1989
انـتـهت احلـرب البـاردة إلى حـد مـا بـانـتـصـار خـفي لـلـدول الغـربـيـة بـقـيـادة الـواليات

ا�تحدة األمريكية وتفكك االحتاد السوفيتي إلى جمهوريات مستقلة. 
بـعـد هـذه الـفـتـرة � تـصـاعـدت الـتـوتـرات في ا�ـنـطـقـة الـشـرقـيـة من أوربـا � وازدادت
مطالب دول االحتـاد السوفيتي السـابق باالنضمام إلى دول غرب الـناتو � خوفًا على

مستقبلها. 
بـعـد وصول فالد�ـيـر بوتـ� إلى الـسلـطـة في موسـكـو � تغـيـرت ا�عـايـير الـسـياسـية
والـعـسـكـريـة لـروسـيـا إلى حـالـة جـديـدة من مـسـارات احلـكم الـقـوي � بـعـد أن صدم
العـالم بقـرارات االنفتـاح التي اتـخذها مـيخـائيل غوربـاتشـوف في نهايـة الثـمانيـنيات

القرن ا�اضي . 
كـان لـفالد�ـير بـوتـ� ونـهـجه ا�ـتشـدد السـتـقالل االحتـاد الـسـوفيـتي الـسـابق كـلـمة
أخرى خاصـة مع بعض الدول مثل جورجيا وأوكرانيـا التي هدفها هو أفضل وسيلة
�وسكـو إلرسال رسالـة إلى الغرب مـفادهـا أن دول االحتاد السـوفيتي الـسابق يجب
أن يـظل داخل (دائرة نـفوذ) روسـيا � وأن أوربـا والواليـات ا�تحـدة ليس لـهمـا حقوق
هــنـاك�  رأيـنــا هـذا اخلـيـار فـي أوكـرانـيـا فـي فـبـرايـر 2022 عــنـدمـا شــنت الـقـوات
الروسيـة هجومًا واسعا النطاق  على منـاطق ومدن أوكرانية � واندلعت حرب شرسة

ب� اجلانب� الروسي واألوكراني على عدة جبهات.
كانت االشتبـاكات العنيفة بشكل خاص ب� القوات الروسية واألوكرانية على اجلبهة
الـشـمـالـيـة لـلـعـاصـمـة كيـيـف � ومقـاومـة اجلـيش األوكـراني وقـوات األمـن الداخـلي �
فضـالً عن القـوات ا�ـتـطوعـة من ا�ـواطـن� داخـل ا�دن � عـقـبـة أمام الـروس لـوصول

القوات إلى العاصمة وا�دن الكبيرة األخرى.
 أدت هـذه احلــرب إلى فــرض عـقــوبـات اقــتـصــاديـة كــامـلــة عـلى مــوسـكــو من حـيث
اخلدمات ا�صرفية والطيران وطبعا وصول النفط والغاز الروسي إلى أوروبا � وهذه

األحداث الدموية تشير اآلن إلى توحيد الغرب بقيادة أمريكا ضد الروس.
 تعـتـبر أوكـرانيـا مكـانًا مـنـاسبًـا �صـيدة الـدب الـروسي في فخ االوكراني � لـذا فهل

هناك أشياء أخرى اكيد سنعرفها في ا�ستقبل .. 
ال شك أن احلرب الـروسية األوكـرانية هي درس لـلعالم احلر
بأن ا�ـقاومة هي السبـيل الوحيد لـلتخلص من االحتالل وأن
ا�قـاومة ال تعـرف الصـغار والكـبار في احلـروب خاصة إذا

كانت هناك ع� ساهرة على الوطن .
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اإلبـداعُ طاقة� كـامنة� مـوجودة� في كثـيرٍ من بنـي البشرِ� ولـكنَّهـا في كثيـرٍ من االحيانِ
تبـقى حبـيسةَ الـعقلِ لـعدمِ قدرةِ صـاحبِـها على اكـتشـافِها أو تـوجيـهِها واسـتثـمارِها
لذلكَ فهيَ حتـتاجُ إلى معـلمٍ (معلم� مـدرس� تدريسي جـامعي) يجـيدُ اكتـشافَ القوةِ
الـكامنـةِ في عقلِ ا�ـتعلـمِ ويحفـزهُ محـاوالً البحثَ عن نـقاطِ الـقُوةِ ليـحولَـها إلى ابداعٍ
عفِ لعالجِهـا. ألنَّ ا�هندسَ ينـق�بُ لِيجدَ ا�ـكانَ األمثلَ الستـخراجِ  النفطِ� ونقاطِ الضـَّ
وَا�علمَ ينـقبُ لِيجدَ الطَّريقةَ األمثلَ الستـخراجِ اإلبداعِ من العقولِ� وا�علمُ الذي يَنقلُ

ا�عرفةَ بطريقةٍ فريدةٍ يُحققُ اإلنتباهَ والتركيزَ الكاملَ لطلبتهِ.
أمــا ابـداعُ ا�ـعـلمِ فــقـدرتهُ عـلى تـوظــيفِ كلَّ مـعـارفهِ ومــهـاراتِه وخـبـراتِـه خلـلقِ بـيـئـةٍ
تعليـميةٍ حاضـنةٍ ومحفزةٍ عـلى إظهارِ كل� معـارفِ ومهاراتِ وخبـراتِ ومواهبِ ا�تعلمِ
الستثمـارِها وتوجيهِها وتطويرِها �ا يعودُ بـالنَّفعِ عليهِ وعلى ا�هنةِ والعلمِ واجملمتعِ.
ألنَّ ا�ُعلمَ الذي يَـنجحُ في إحداثِ التغييرِ ا�طلوبِ في سـلوكِ طلبتِهِ يَكونُ لهُ أثر� كبير�
عـلى العـمـلـيةِ الـتـعلـيـمـيةِ وا�ُـجـتمعِ� وا�ـعـلمُ ا�ـبدعُ ضـمـيـرُ األمةِ احليِّ� االهـتـمامُ بهِ
ورعايتُهُ وتَـمكينُهُ من أداءِ دورهِ احلقيـقي� ينعكسُ ابداعاً وصَالحـاً ورُقيَّاً في التعاملِ

وحُسنِ خلقٍ على اجملتمعِ.
قـبـلـة� حـارة مـلـؤهـا اإلحـترام واحلـب والـعرفـان عـلى يـدِ كل مـعـلمٍ وطـنيٍ مـهـني نـزيه
وشـريف يـؤمن أن الـتـعـلـيمَ هـو الـسـبـيل الـوحـيـد لـلـتـطـورِ والـرقيِ وإصالح اجملـتـمع
ويعـمل عـلى تـعـلـيم ا�عـارف وا�ـهـارات واالجتـاهـات وغرسِ الـقـيَّمِ واالخالقـيـاتِ �ا
يحقق الـتعايش والـتعاون والتـسامح واالبتـكار واالبداع والـتنافس االيـجابي وا�هني
وفق التعـامل احملفز وا�سـؤول وذلك بالوقـوفِ على مسافـةٍ واحدةٍ من جميعِ الـطلبةِ.
نبدؤها بتـقبيل يد معـلمنا األول معـلم القيَّم واالنسانيـة نبينا االكـرم محمد صلى الله
عـلـيـه وعـلى آله وسـلم اعـتــرافـا بـالـفـضـلِ بـعـد الـله ســبـحـانه وتـعـالـى وتـاكـيـداً عـلى

االستمرارِ بنهجهِ وقيمهِ وأخالقياتهِ ومثلهِ.
- التَّحـفيزُ على اإلبداعِ واالبتـكارِ وا�نافسةِ يـحتاجُ إلى بيئةٍ
تـعـتـمـدُ الـقـيمَ واألخالقـيـات االجـتـمـاعـيـةِ وا�ـهـنـيـةِ كـأساسٍ

للمعامالتِ ومنحِ الفرصِ.
- ا�ُعـلمُ لـيس وظـيـفـةً� إنَّهُ ا�ـسـتـقـبلُ� لـذا يَـجب تـهـيـئةَ كلَّ

ا�واردِ واألدواتِ الختيارِهِ وتأهيلهِ.

�ـسك اخلـتــام عـزف وغـنـاء الـفـنـان
مــوفق عــمـــاد .وانــا كــنت من ضــمن
ا�شـاركـ� بالـفعـالـية عـلى الرغم من

االمطار اخلفيفة!
كـان االهـالي يـلـقـون عـلـيـنـا الـتـحـية
والـتــرحـاب ويــقـولـون اهـال بـاهـالي
بغـداد حتتـاجون شيء نـحن بيـوتنا
قــريـــبـــة ومـــفــتـــوحـــة لــلـــضـــيــوف�
الكـورنيش بـحاجـة الى خدمـات مثل
تــوفـيــر احلــمـامــات واكــمـال الــعـمل
ا�ـمـتـد من اجلـسـر فـالـبـعض يـشـكو

من تأخير اكمال الكورنيش .
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�ـكـن ان تـكـون الــسـيـاحــة في هـيت
افـضل �ـا هي عـلـيه عـلى الـرغم من
اجلــهـــود الـــطـــيـــبــة الـــتي اوصـــلت
النـواعـير الى ان تـكـون ضمن الئـحة
التراث العا�ي في منظـمة اليونسكو
من اجل صـون الـتراث الـثـقـافي غـير
ا�ادي وحتت عـنـوان (حرفـة صنـاعة
الـنـواعـيـر ) وعـلى ا�ـسـؤولـ� اعادة
الـــنـــظـــر في ا�ـــشــاكـل الــتـي تــواجه
الـنــشـاط الـسـيــاحي فـمن الـضـروري
اعـادة اعمـار وتـأهيل قـلـعـة هيت فال

يـــعــقل ان نـــتــكـــلم عن تـــاريخ هــيت
ومــســاهـمــتــهـا فـي بـنــاء حــضـارات
وادي الــرافــدين عـبــر الــتــاريخ  �ـا
تـــوفـــره من مـــادة( الـــقـــار) وتـــكــون
عــاجـزة عـن بـنــاء قـلــعــة هـيت! كــمـا
يـجب االهتـمـام بالـعـيون الـكـبريـتـية
والـتي تــسـتـخـدم كـعـالج لـكـثـيـر من
االمــراض اجلـلــديــة وأالم ا�ــفـاصل�
وجتـنب االهـالي والــبـيـوت الـقـريـبـة
من عـيـون الــقـار االضـرار الـصـحـيـة
واالهتمـام بهذه االحـواض لفائـدتها

االقتصادية.

اجملرمـ� بعـدما ضـبطت بـحوزته 6
كيلـوا غرام من ا�ـواد اخملدرة. وذكر
بـيـان جمللس الـقـضـاء االعـلى تـلـقته
(الـــــزمــــان) امس ان (اجملـــــرم الــــقي
القـبض عـليـه من قبل مـفـاز الشـرطة
اخملـتـصـة فـي مـفـرق غـمـاس بـعـدمـا
ضـبـطـت بـحـوزته 6 كـيـلـو غـرام من
ا�ــثــيل امـفــيــتـامــ� اخملــدرة �كـانت
مـخـبـأة داخل مـركـبـته)� وأضـاف أن
(احلكم بـالسـجن ا�ؤبـد بحق اجملرم
يأتي استـنادا الحـكام ا�ادة 28 اوال
مـن قـــانــــون اخملــــدرات وا�ــــؤثـــرات
الــعـقــلـيــة). الى ذلك�ضـبــطت هــيـئـة
النـزاهـة العـامة مـخـالفـات وشبـهات
فساد رافـقت توقيع عـقد بنـاء بارجة
بـحريـة لـشركـة نـفط البـصـرة بقـيـمة
مـقــدرارهـا 56 مـلــيــون دوالر. وقـال
بيان للـهيئة تـلقته (الزمان) امس ان
(الـــشــركــة وقـــعت عــقـــداً مع شــركــة

ة; لبـنـاء بارجـة بحـرية  بـقيـمة كوريـَّ
مـقـدارها 56 مـليـون دوالر)� مـشـيرا
إلى أن (فـريق عـمل مـديـريـة حتـقـيق
الـــبـــصـــرة� الــذي انـــتـــقل إلى قـــسم
الـــعـــقــود في الـــشـــركــة � كـــشف عن
وجــود مـــخــالــفــات مــالــيــة وإداريــة
وشبـهات فسـاد في العـقد ا�ـبرم ب�
الــشــركــتــ�)� واضــاف ان (عــمــلــيــة
تـنـفـيــذ الـعـقـد مع الـشـركـة الـكـوريـة
جاءت خالفاً لألغـراض التي �ّ على
أسـاسـهـا الـتـعـاقـد)� مـؤكـدا (توجـيه
الـدعوة إلى عـددٍ كـبـيرٍ من الـشـركات
قبـل اإلحالـة علـى الشـركـة الكـورية)�
ولــفت الى  تــنــظـيم مــحــضــر ضـبطٍ
أصـولي بالـعـملـيـة الـتي نفـذت وفـقاً
�ذكرة ضبط قضائية� وعرضها على
قـاضي محـكـمـة حتقـيق الـنـزاهة في
الـــــبــــصـــــرة� التـــــخـــــاذ اإلجــــراءات

القانونية ا�ُناسبة). 
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فــاز الـــعــراق بـــرئــاســـة ا�ـــكــتب
الــتـنـفــيـذي لـلــمـنـظــمـة الـعــربـيـة
لــلــمــحــامـ� الــشــبــاب� وذلك في

اجتماعات جرت في تونس. 
واختتمت السبت� اعمال ا�ؤتمر
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ال اظن ان امـريكـا التزال ألـقـادرة واالمرة والـناهـيـة وصاحـبة احلـريـة والد�ـقراطـية
والـقـوة الـعظـمى خـاصـة بعـد ان تـلـقت الـهزائم فـي العـراق وافـغـانسـتـان والـيوم في
اوكرانـيـا كـمـا انهـا مـهـما بـلـغت بـها احلـمـاقـة مـداها فـانـهـا لن تسـتـطـيع فـعل شيئ
اليران بسبب االتـفاق النووي غيـر التهديـد بالعقـوبات االقتصاديـة مثلمـا تفعل اليوم
مع روسـيـا بـسـبب اوكـرانـيـا ونـفس الـذيـول الـذين سـاهـمـوا بـاحلـرب وغـزو الـعـراق
يفعلـون ما تفعله سيـدتهم وولية امرهم بإصـدار عقوبات اقتصـادية ضد روسيا وانا
على ثقة بـان عشاق امريـكا وذيولـها الذين يراهـنون على عظـمتها وقـوتها . الن هذه
العظمـة محفـورة في عقولهم وعـلى جدران قلـوبهم . ومهمـا حدث فانـهم لن يصدقوا
هزائـمهـا ا�ـتكـررة النهم (صـم عمي اليـفقـهـون).. فأمـريكـا كمـا يـقال أكـلت هواء في
العـراق وامـتأل بـطنـهـا باألوجـاع ورأسـهـا بالـصـداع العـراقي� وهي الـيـوم في ورطة
جتعل أعداءهـا �تلئي الصدور رضاً وفرحاً وشماتة� فلقد باءت بفشل ذريع وخاب
مـسـعاهـا في اسـتـعـمار الـعـراق والـسـيطـرة عـلى نـفطـه وتطـويع شـعـبه وحتـويله إلى
�وذج جتعل منه شـبحاً مرعبـاً لدول في ا�نطقة سـوف يجتاحهـا الطوفان األمريكي
واخملطط التـوسعي األمريكي. صحيح أن أمريكا جنحت في تمزيق العراق وتقسيمه
واشعاله فتـناً وحروباً طائفية يستحيل مـعها أن يعود العراق عراقاً واحداً كما كان�

لكن مشروعها االستبدادي واالستيالئي على خيرات العراق النفطية أصبح هباءً.
وأن أمـريـكـا حـاولت قـدر جـهـدهـا أن تـخـرج من الـعـراق أمـام الـعـالم وأمـام الشـعب
األمريـكي محـفوظـة ماء الـوجه� محـفوظـة الكرامـة ولكن ذلك يـبدو بـعيـد ا�نـال علـيها
فلقـد واجهت من اإلنسان في العراق شراسة وعنفـاً� وصرامة وفتكاً تفوّق على فتك
(االبـاتـشي) و (االف سكـسـتـ�) وطـائـرة (الشـبح) وصـاروخ (تـومـاهـوك) والرؤوس
ا�نضبـة وكل ما أنتجته ترسانة ا�صانع احلربـية األمريكية من سالح جهنمي مهلك
كـما انـهـا انـهـزمت من افـغـانـسـتـان في وضح الـنـهـار بـتـبـريـرات اليـصـدقـهـا الطـفل
الــرضـيع . فــهل لــهــا أن تـورط نــفــســهـا بــالــنــوم عـلى فــراش الــبــارود والـتــرســانـة
النوويـة حينما تريد أن حتارب روسيا ..? خاصة وان روسيا التريد من اوكرانيا ان
تـصـبح مـثل كـوبـا المـريـكا الـشـمـالـيـة. اظن ان الـواليـات ا�ـتـحـدة الـيوم فـي اضعف
حـال فـلــيس لـهـا خــيـار عـســكـري لـلـمــواجـهـة مع الــروس وان حتـشـيــدهـا اعالمـيـا
وعسكريـا الوكرونيا النـها تدرك جيدا ان روسـيا تمتـلك اسلحة فـتاكة اليسـتهان بها
من امـريـكـا وحلـفـائـهـا. خاصـة وان ردت الـفـعل االمريـكـيـة كـانت خجـولـة جـدا فهي
مـجــرد تــهـيــدات غــيـر كــافــيـة لــردع روسـيــا او مــنـعــهــا من غـزو
اوكرانيـا. وإنها لو فعلت فهي حتمـاً تفتح على نفسها أبواب
جـهـنم وسـوف تدخل في جـحـيم لن تـطفـئه مـطـافئ احلريق
في نـــيــــويـــورك وواشـــنــــطن ولـــوس أجنــــلـــوس وكل ا�ـــدن

األمريكية .
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أصــدرت مـحـكــمـة جــنـايــات الـنـجف
حــكـمــا بـالــسـجن ا�ــؤبـد بــحق احـد
اجملرمـ� بعـدما ضـبطت بـحوزته 6
كيـلـو غرامـات من ا�ـواد اخملدرة عن

جر�ة ا�تاجرة بها.
وذكـر بـيـان جملــلس الـقـضـاء األعـلى
امس أن (اجملـرم الـقي الـقـبض عـليه
من قـبل مفـاز الـشـرطة اخملـتـصة في
مفرق غماس بعدما ضبطت بحوزته
 6كـيـلو غـرام من ا�ـثـيل امـفـيـتـام�
اخملــــدرة كــــانت مـــــخــــبــــأة بــــداخل

سيارته).
وأضـاف أن (احلكم بـالـسـجن ا�ـؤبد
بـحق اجملـرم يـأتي اسـتـنـادا الحـكـام
ا�ادة  /28اوال من قـانـون اخملـدرات
وا�ـؤثــرات الـعـقــلـيـة رقم 50 لـسـنـة

.(2017
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وأرجـأت محـكـمة جـنـايات الـرصـافة
مـوعد مـحاكـمـة ا�تـهم بـقتـل اخلبـير
األمني هشام الهاشمي إلى منتصف
آيار ا�قبل. وقال مصدر ان (احملكمة
ارجــأت مـحـاكــمـة قــاتل الـهــاشـمي �
وحـددت منـتـصف ايـار ا�قـبل مـوعد
لــلــنـظــر بـالــقــضـيــة). وأعــلن رئـيس
الــوزراء مــصـطــفى الــكـا�ــمي� بــعـد
نـحو عـام من اجلـر�ـة وحتـديداً في
 16من تمـوز ا�ـاضي �إلقـاء الـقبض
على ا�ـتهمـ� بقـتل الهـاشمي. وكان
ثـالث مـســلــحــ� أغــتــالــوا اخلــبــيـر
االمـــني بــإطالق الـــنــار عـــلــيه وهــو
داخل عـــجــلـــته في 6 تــمــوز 2020
أمـامَ مــنـزله �ـنــطـقـة زيـونــة. فـيـمـا
أصــدرت مـحـكــمـة جــنـايــات الـنـجف
�حـكـمــا بـالـسـجن ا�ــؤبـد بـحق احـد

نـظيراتها في الدول ا�تـقدمة).  مطالباً
(عـــمــادة اجلـــامــعـــة بــتـــقــد� جـــمــيع
مـــخـــطــطـــات ودراســـة مـــشــروع فـــتح
أكــاد�ــيــة الــطـيــران وتــقــد� تــقــريـرٍ
بــاالحـتــيـاجــات ا�ـهــمـة فــيه . وعـرض

الـــعــمـــيــد نــسـب اإلجنــاز في الـــبــنــاء
لــلـقــاعــات واسـتــحـصــاله عــلى بـعض
األجـهـزة اخلـاصة بـالـطائـرات لـتدريب
الـــطـــلـــبـــة في اجلـــانـــبـــ� الـــنـــظـــري
والــتــطــبــيـقـي � وأن ا�ـعــدات هي ذات

مــواصــفـات عــالــيــة لـتــطــبــيق شـروط
(ايــســـا) في مــجــال سالمــة الــطــيــران
ا�ـدنـي � و أكـاد�ـيـة سـلـطـة الـطـيـران
إلدراج األكــاد�ـيـة حــسب الـتــصـنـيف

العا�ي .
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جانب من اجتماع
مجلس الطيران
ا�دني العربي
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نـــعت مــديــريــة صـــحــة مــيــســان
االثن� فقيدتها الدكتورة سعيدة
صــلـيــوة الــتي وافــهــا األجل في

السويد.
وتعـد عائلـة صليـوة من العوائل
ا�ـسـيــحـة ا�ـعـروفــة في مـيـسـان
حيث ماتزال احـفادهم في مدينة
الـــــعـــــمـــــارة  وجــــاء فـي بـــــيــــان

التعـــزية  
(تـــنــعى دائـــرة صــحــة مـــيــســان
بـادارتـها ا�ـمـثلـة بـالدكـتـور علي
مـحـمــود الـعالق وا�ـنــتـسـبـ�  �

فقيدتنا 
الدكـتوره سـعيدة يـونان صـليوه
اخصـائيـة نسـائيـة وتولـيد التي
وافــــــهـــــا االجـل فـي ا�ــــــهــــــجـــــر

السويد).
ومـن ا�ــــعــــروف ان ا�ــــرحــــومـــة
الـدكــتـورة ســعـيــده صـلــيـوة من
عـمالـقة طب الـنـسائـية والـتولـيد
في احملــــافــــظــــة . واكـــدت وزارة
التـعلـيم العالي والـبحث الـعلمي

امـس �بـــدء إجـــراءات الــــتـــقـــد�
اإللكتروني الى الدراسات العليا
الـيـوم الثالثـاء �وفق الـتوقـيـتات
ا�تعلقة بـالعام الدراسي ا�قبل .
وقـالت الــوزارة في بـيــان تـلــقـته
(الــــزمــــان) امـس �(نــــعـــــلن بــــدء
إجراءات التقد� اإللكتروني الى
الـدراسات الـعلـيا الـيوم الـثالثاء
�وعـــــلـى الـــــبـــــريــــــد اخملـــــصص
adm.rdd.edu.iq وفـــــــــــــــــــــــــــــق
الـتــوقــيــتـات ا�ــتــعــلـقــة بــالــعـام
الــدراسي ا�ـــقــبـل)� واضــاف انه
(في ضــوء الــبـــرامج الــدراســيــة
الــــتي تـــبــــلغ ألـــفــــ� وخـــمـــســـة
وتـسـعــ� بـرنـامـجــا مـوزعـا بـ�
شــــهــــادات الــــدبــــلــــوم الــــعــــالي
وا�ـــاجــــســـتـــيــــر والـــدكـــتـــوراه�
واســــتـــجــــابـــة لــــتـــزامـن بـــعض
الـتوقـيـتات واإلجـراءات الالحـقة
لـلـتـقـد� مـع شـهـر رمـضـان �فـقد
قـررت الـوزارة تـغـيـيـر االمـتـحـان
التنافسي وحتديد موعده ابتداء
من يـوم االثـنـ� ا�وافق  16ايار
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اكـد وزيــر الـبــيـئــة جـاسم عــبـد الــعـزيـز
الـفـالحي � ان الـعـراق يــواكب االنـشـطـة
الـبـيئـيـة ويسـعى لـلـحصـول عـلى الدعم
اال�ي �ـواجـهــة الـتـغــيـرات ا�ـنــاخـيـة.
وقــــال الــــفـالحي خالل اجـــــتــــمــــاعــــات
?اجلمـعية الـعامـة لأل� ا�تحـدة للبـيئة
في نــيـروبي ان (الـعـراق يــواكب الـعـالم
فـي كل االنـــشــطـــة الــبـــيــئـــيــة ويـــطــمح
لــــلــــحــــصــــول عــــلى الــــدعـم اال�ي في
مـواجـهـة اضـرار الـتـغـيـرات ا�ـنـاخـيـة).
وحــذرت األ� ا�ـــتـــحـــدة من أن نـــصف
سكـان العـالم يجـدون أنفسـهم في موقع
ضعف شديد� حـيال التداعيـات القاسية
وا�ـتـزايـدة لـلـتـغـييـر ا�ـنـاخي� فـيـمـا قد
يقلص عدم التحرك للمسؤول�� الفرص
الـضـئـيلـة لـقـيام مـسـتـقبل قـابل لـلـعيش

على األرض.
—«d��ô« �UO�«b�

ويـرسم التـقريـر اجلـديد خلـبراء الـهيـئة
احلكومـية الدوليـة ا�عنـية بتغـير ا�نا�
صـورة قــاتـمـة ال لــبس فـيــهـا تــظـهـر أن
تـداعـيـات االحـتـرار ا�ـناخـي النـاجم عن
الـنشـاط الـبشـري باتت واقـعـا يُشـعر به

من اآلن.
فـــــمع مـــــوجـــــات اجلـــــفــــاف والـــــقـــــيظ
والـفـيضـانـات واحلـرائق وانـعدام األمن
الــــغـــذائي ونــــقص ا�ــــيـــاه واألمـــراض
وارتـفـاع مـسـتـوى ا�ـيـاه� يـجد  3,3إلى
 3,6مـلـيــارات شـخص� أي نـحـو نـصف

d�
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سـكـان العـالم انـفـسهـم في وضع ضعف
شـديد عـلى مـا جاء في ا�ـلـخص ا�وجه
لــواضـعي الـسـيـاســات لـتـقـريـر يـقع في
آالف الصـفحات تـفاوضت بـشأنه الدول
195 األعـضـاء في جلـسـات مـغلـقـة عـبر
االنترنت استمـرت أسبوع� �واضطرت
إلى تـمـديـدها 24 سـاعة إضـافـيـة.وهذه
لـــيــست ســـوى الــبـــدايــة. فـــفي حــال لم
يــتــحـرك الــعــالم ســريــعــا جـدا خلــفض
انبعاثات غازات الـدفيئة سيواجه وابال
من الـتـداعـيـات الـتي ال هـروب مـنـها وال
�ـكن الـعـودة عنـهـا احـيانـا في الـعـقود

ا�قبلة � بحسب اخلبراء .
وقــــال األمـــ� الــــعــــام لأل� ا�ـــتــــحـــدة
أنطونيو غوتيريش (اطلعت على الكثير
من الـتقـارير الـعلـميـة في حيـاتي لكن ال
شيء يـقـارن بالـتـقـرير احلـالي)� واصـفا
إياه بـانه (مجـلد يـفند ا�ـعانـاة البـشرية
ويــشـكل اتـهـامـا حــيـال فـشل الـقـادة في
مكافـحة التـغييرات الـبيئـية). وعد وزير
اخلـارجـيـة األمـريـكي أنـتـوني بـلـينك ان
(الــتــقــريــر يــشــكل تــذكــيــرا بــأن األزمـة
ا�ناخية تهددنا جميعا ويظهر أيضا لِمَ
يـنبـغي عـلى األسـرة الدولـيـة االستـمرار
في اتخاذ اجراءات مناخية طموحة� في
وقت نواجه فيه حتديات عا�ية ملحة). 
ووطأة هذه ا�ـعاناة أكـبر على الـشعوب
ا�ـعـرضة اكـثـر من غـيـرها مـثل الـسـكان
األصــلـيـ� أو الـفـئـات الـفـقـيـرة عـلى مـا
شدد الـتقـرير. لـكن الدول الـغنـية لـيست

�ـنـأى عـن هـذه الـتـداعـيـات كـمـا تـظـهر
الــفـيـضـانـات الـتـي اجـتـاحت ا�ـانـيـا أو
احلـرائـق الـعــنـيــفــة الـتي انــتــشـرت في
الواليـات ا�ـتحـدة العـام ا�اضي.وتـمنى
الرئيس ا�ـشارك للـمجمـوعة التي أعدت
الـتـقـرير فـي الهـيـئـة احلكـومـيـة ا�عـنـية
بـتـغـيـر ا�ـنـا� هـانس أوتـو بـورتـنر (أال
يــحـجب غـزو روسـيـا ألوكـرانـيـا أهـمـيـة
الـتــقــريــر)� مـؤكــدا أن (شــبح االحــتـرار
ا�ناخي يالزمـنا وجتاهـله ليس خيارا).
ومع ارتـــفــاع حــرارة األرض 1,1 درجــة

مئـوية مـقارنـة �سـتوى مـا قبـل الثورة
الــصــنــاعـيــة� الــتــزم الــعـالـم في اتــفـاق
باريس  2015 اذ حـصـر االحـتـرار دون
الــــدرجــــتــــ� وبــــحــــدود1,5 درجـــــة إن
أمــكن.وفي اجلــزء األول من تــقــيــيــمــهـا
الـذي نـشـر في آب � اعـتبـرت الـهـيـئة أن
(احلـــرارة ســـتــــرتـــفع 1,5 درجـــة خالل
2030 أي قـبل عــقــد �ـا كــان مــتـوقــعـا
ســابـــقــا� إال ان تــقــريـــرهــا تــرك الــبــاب
مفتوحا � وحتدث عن إمكان النزول إلى
دون 1,5 درجـة مـئــويـة بــحـلـول نــهـايـة

الـنفـط والغـاز لإلقـلـيم ونص ا�ادة
 112مـن الـــــدســــتـــــور � فـي حــــ�
عــجـزت الـسـلـطـات االحتـاديـة بـعـد
مـرور  17ســنــة عـن أداء واجــبــهـا
القـانوني في صيـاغة قـانون �برغم
ا�بادرات عام 2007 وتراجعها عن
ا�ـسـودة ا�ـشـتـركـة لـقـانـون الـنـفط

والغـاز التي تـمت ا�وافقـة علـيها)�
مشيـرا الى انه (من ا�هم أن يجري
تـشـكــيل احملـكــمـة �ــوجب قـانـون
جــديــد وفـقــاً ألحـكــام ا�ـادة 92 من
الــدسـتــور وتــؤدي مـهــامــهـا وفــقـاً
لـذلك� ويتم إصـدار قـوان� مـوافـقة
لـكل ا�ـؤسـسـات الـدسـتـوريـة و�ـا
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عــدت رئــاســـات اقــلــيم كــردســتــان
االربـع � قـرار احملــكــمــة االحتــاديـة
العـليـا بشـأن عدم دسـتوريـة قانون
النـفط والغـاز في االقلـيم � انتـهاكا
للحقوق والصـالحيات الدستورية�
وان كـردسـتـان سـتـسلـك كل الـسبل
القـانونـية من أجل حـمايـة مصالح

الشعب. 
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(بـأشراف رئـيس االقـلـيم نيـجـرفان
الـبـارزانـي � اجـتــمـعت الــرئـاسـات
األربع �البر�ان واحلكومة ومجلس
قـــضــاء االقـــلــيم فـي مــقـــر رئــاســة
كــردســتــان � نــاقــشــوا خالله قــرار
االحتــاديــة بــشـألن قــانــون الــنــفط

والغاز في االقليم).
‚uI� W�—U2

واكـــد الــبــيـــان (الــرئـــاســات عــدت
الـقــرار غــيـر مــقـبــول� وأن االقــلـيم
ســــيـــــواصل �ـــــارســــة حـــــقــــوقه
الـدستـورية ولن يـتـخلى بـأي شكل
عن حــــــــقــــــــوقـه وصـالحــــــــيــــــــاته
الـدسـتـوريـة� وسـيـسـلك كل الـسـبل
القـانونيـة من أجل حمايـة احلقوق
والـــصـالحـــيــــات الـــدســــتـــوريـــة)�
واضـاف ان (الـقـرار مـخـالف لـنص
وروح ومــبــاد� الـنــظــام االحتـادي
احلقـيقـية� وانتـهاك صـريح ومعلن

للحـقوق والصـالحيات الـدستورية
لـإلقــــــلـــــــيم � ألنـه أدى إلـى ســــــلب
صالحــيــة دســتـوريــة مـن األقـالــيم
ومنـحهـا للـسلـطة االحتـادية� وهذا
ال يــتـفـق مع صالحــيــات احملــكــمـة
وهـــــــو �تـــــــراجع عـن الــــــنـــــــظــــــام
االحتـادي)� الفـتـا الى ان (احملـكـمـة
اعــتـمـدت فـي تـشـريع قــرارهـا عـلى
قـوان� صـدرت في الـعـام� 1976
و1985 وهي قـــوانــ� مـــركـــزيــة ال
تــتــفق مـع مــبــاد� دســتــور 2005
الذي غـيـر نظـام احلكم من ا�ـركزي
إلـى االحتــــــادي ووزع بــــــوضـــــوح
السلـطات ب� األقالـيم واحملافظات
والـســلـطــة االحتـاديــة)� مـبــيـنـا ان
(االقــلــيم يــرى أن هــذا الــقـرار� إلى
جـــانب كـــونه يـــقــوض الـــدســـتــور
والــنــظـــام االحتــادي� فــإن غــايــات
خاصـة تقف خـلفه في نـفس الوقت
وهـــو �لـــيس بـــالــقـــرار احلـــيــادي�
والسـيـمـا أن الـعـراق �ـر بـأوضاع
ســيـــاســيـــة حــســـاســة ومـــعــقــدة�
وتــخــوض األطـــراف الــســيــاســيــة
مــحــادثــات من أجـل الــتــوصل إلى
تفاهم وإيجاد طريق للحل للخروج
من االنـسـداد واجلمـود الـسـياسي�
وهذا القـرار يزيد الوضع تـعقيداً)�
مــشـددا عــلى ان (عـقـود كــردسـتـان
النفطية أبرمت اعتماداً على قانون

يضـمن جتسيـد النـظام االحتادي)�
ومــــضى الــــبـــيـــان الـى الـــقـــول ان
(رئاسة االقليم ستواصل العمل مع
كـل األطـــراف الــــســـيــــاســــيـــة ومع
اجملــتــمـع الــدولي من أجـل اتــخــاذ
إجـراء يحـمي احلقـوق الـدستـورية
لـكـردسـتـان� كـمـا سيـتـخـذ الـبـر�ان

اإلجراءات الـقانـونيـة والدسـتورية
الالزمـة�وسـيسـتـمـر مجـلس قـضاء
االقــــلــــيم بــــالــــعــــمـل من مــــوقــــعه
الـدسـتـوري مع ا�ـراكـز الـقـضـائـيـة
الــعـراقــيــة لــلـدفــاع عن دســتــوريـة
حــــقــــوق كـــردســــتــــان)� وتـــابع ان
(حكومة االقليم هي دائماً مستعدة
حلل ا�شـاكل على أساس الـدستور
وســـتـــواصل احلـــوار الـــبـــنـــاء مع

احلكومة االحتادية). 
q�UA� q�

في غــضـون ذلك � اســتـقــبل رئـيس
حـكـومـة كـردسـتـان �وفـداً عـسـكـرياً
أمريكـياً برئاسـة كبير ا�ـستشارين
العسـكري� وا�ـلحق العـسكري في
الــســفـارة األمــريــكــيـة لــدى بــغـداد
اجلـــنــرال كـــيث فــيـــلــيـــبس. وذكــر
الـــبــيـــان ان (الــلـــقــاء� تـــطــرق الى
الوضع العام في العراق� باإلضافة
إلى مناقـشة سبل توطـيد العالقات
بـ� االقــلــيم والــواليـات ا�ــتــحـدة�
كذلك تأكيـد أهمية تعـزيز التنسيق
بـ� قـوات الـبـيـشـمـركة واجلـيش �
�ــواجــهـة اإلرهــاب)� وأثـنى الــوفـد
عــــلى (اإلصـالحـــات اجلــــاريــــة في
وزارة البيشمركة� وال سيما التقدم
احلــــاصـل في تــــوحــــيــــد وحــــدات
الــقــوات� كــمـا شــدد عــلـى ضـرورة

ا�ضي في دعمها وإسنادها).
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الــقـرن� لـكن اجلـزء الـثــاني من الـتـقـريـر
يشدد على ان (هـذا التجاوز ا�وقت 1,5
درجة مـئويـة سيـتسـبب بأضـرار جديدة
ال رجـوع عـنـهـا تـطـال األنظـمـة الـبـيـئـية
الــضـــعــيــفــة مــثل الــقــطــبــ� واجلــبــال
والـسـواحل مع سـلـسـلـة من الـتـداعـيات

على اجملتمعات ا�قيمة فيها).  
ÀUF��« iH�

ويــنـشـر اجلـزء الـثـالـث من الـتـقـريـر في
نيـسان ا�ـقبل ويـتنـاول احللـول خلفض

انبعاثات غازات الدفيئة.
وأكـد الـتـقـريـر أن (التـداعـيـات الـكـارثـية
سـتـتـفـاقم مع كل زيـادة وإن ضـئـيـلة في
حــــرارة األرض� مع تــــكــــاثـــر احلــــرائق
وذوبـان الـتـربـة الـصـقــيـعـيـة)� مـتـوقـعـا
(انـقـراض  3إلى 14 بـا�ــئـة من األنـواع
عــلى األرض حــتى مع ارتــفــاع احلـرارة
1,5 درجـة مــئــويــة فــقط �وانه بــحــلـول
2050 ســيــكــون نــحــو مــلــيــار شــخص
يـقـيـمـون في مـنـاطق سـاحـلـيـة مـعـرضة
لـلخـطر تـقع في مـدن ساحـليـة كبـيرة أو

جزر صغيرة). 
من جـانـبه � قـال رئـيس وزراء أنـتـيـغـوا
وبـاربـودا غـاسـتـون بـروان الـذي يـرئس
رابــطـة الــدول اجلــزريــة الــصــغــيـرة إن
(الـتكـيف حـيوي السـتـمراريـتـنا)� داعـيا
الدول ا�تطـورة إلى (احترام التـزاماتها
لزيادة ا�ساعدات إلى الدول الفقيرة في
مـجـال ا�ـنـا� لـلـســمـاح لـهـا � والسـيـمـا

باالستعداد للكوارث ا�علنة). 

 —bB�« 5��

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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-1-
قلـيلـون اولئك األطـيـاب الذين �ـور في قـلوبـهم حُبّ النـاس -عـمومـا وأصدقـائهم
خـصـوصـاً - ولـكـنـهم ال �ـلـكـون وسـيـلـةً لـلـتـعـبـيـر عن ذلك احلُب ا�ـوّار � والـود
العميق � فقد يُغمط حقهم .. وال يحظون �ا يجب أنّ يحظوا به من تقدير وثناء .

-2-
ومـن الظـواهـر ا�تـكـررة عـلى مـدى األيام انـقالب بـعض األصـدقاء وانـتـقـالهم من
فسـطاط احملبـة والصفـاء الى خنادق الـغلظـة واجلفاء وهم بـذلك يطوون صـفحات

حافلة بأروع ألوان التواصل .
-3-

وغالـباً ما تأتي ردودُ الـفعل على ذلك االنقالب من جـنس الفعل� فـتقابل الصدود
بالصـدود غير عابِئةٍ بالتاريخ الطويل ا�ـشتمل على مشاهد من اللطف� والتعاطي

الفريد� ليس من السهل أنْ تُنسى ..!!
-4-

أما األطـياب الـذين انتصـروا على أنـفسـهم وعلى كُلّ أالعـيب الشـيطـان ..� فانهم
يأبـون التـحول عـما هم عـليه من الـنقـاء والصـفاء � وحتـى لو حاولـوا اخلروج من
عالم الـوداعة الى دنيا اجملابهة الساخنة � فانهم يتراجعون في اللحظات األخيرة

مُسْتَجِيبِ� لنوازع اخلير ا�ركوزة في أعماقهم .
-5-

وقد قـرأتُ للشـاعر ا�صـري الراحل (اسـماعيل صـبري) ببـيتَـيْن جميـل� في هذا
الـبـاب يـصـوّران الـصـراع الـنـفــسي الـذي عـاشه حـ� أراد االنـتـقـام من صـديـقه
العـاق� غير أنه لم يستطيع ا�ضي قـدماً في ذلك� فكسّر السهام وكفّ عن الرمي
تـرفـعـاً عن االسـاءة � وثـبـاتــاً عـلى مـا طُـبِـعَتْ عـلـيـه نـفـسُه مِنَ الـوداعـة واجـتـنـاب

اإلضرار باآلخرين واليك ما قاله :
اذا خانني خِلٌّ قد�� وعقَّنِي 

وَفوّقْتُ يوماً في مَقَاتِلِهِ سَهْمي 
تَعَرض طيفُ الودّ بيني وبَيْنَهُ 

فكسّر سهمي فانثنيتُ وَلَمْ أَرْمِ 
-6-

ومن نـاقـلــة الـقـول الـتـذكـيـر بــأنَّ اخلـلق احلـسن والـسـيـرة
احلمـيـدة همـا من أعظم الـكـنوز � فـيمـا حـاالت التـذبذب
واالنـقالب على األحـباب � واجـتـراح العـقوق والـصدود
سـمـات سـلبـيـة وخـيمـة وسـيئـة لـلـغايـة عـلى كل ا�ـديات

وا�ستويات .
وهنا تكمن العظة .

أنطونيو غوتيريش جاسم عبد العزيز الفالحي
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حالة يشتبه بهـا ومراجعة الشعبة
الزراعية التخاذ اإلجراءات الالزمة

علما ان احلملة مجانية).
ووافــقت الــوزارة الـــزراعــة � عــلى
تـصـديـر اعـضـاء تـنـاسـلـيـة ذكـريـة
حــيــوانـيــة الى تــركــيــا. وبــحـسب
وثـيـقـة � فـان (الـوزارة وافقـت على
تـصـديـر اعـضـاء تـنـاسـلـيـة ذكـريـة
خاصة بالعـجول الى تركيا). وكان
 وزيــــر الــــزراعـــة مــــحــــمــــد كـــر�
اخلــفــاجـي بــرفــقــة وفــد أمــني قــد
وصل الى مـحافـظة كـركوك صـباح
اخلـمــيس  وقـال الـنـاطق الـرسـمي
لـلـوزارة حـمـيـد الـنـايف أن (الـوفـد
االمـــني ا�ـــرافـق لـــلــوزيـــر يـــرأسه

الـــفــــريق اول ركن عــــبـــد االمــــيـــر
الــشـمــري نـائب قــائـد الــعـمــلـيـات
ا�ـشـتـركة  وبـرفـقـة  قائـد الـشـرطة
االحتــاديــة ومــديــر عــام اجلــر�ـة
االقـتـصـاديـة  بـغـيـة عـقـد اجـتـماع
مـشتـرك لقـادة الـعمـليـات  و مدراء
اجلـر�ـة االقــتـصـاديــة واالجـهـزة
االمــــــــنـــــــــيـــــــــة ذات الــــــــعـالقــــــــة
حملـافــظـات ديـالى وصالح الـدين
ونــيـنــوى وكـركــوك � أضـافـة الى
مــدراء الـزراعــة  وا�ــســتـشــفــيـات
الـبـيـطـريـة و اخملـتـصـ� بـالـثـروة
احلـيــوانـيـة وا�ـعــنـيـ� بــالـقـطـاع
الـزراعي في تـلك احملـافـظـات   من
اجل وضع خطط وتعاون مشتركة

بـغــيــة  مــنع عــمــلــيــات الــتـهــريب
وجتـفـيف مـنـابـعه � فـضال عـن سد
الـــثــغــرات الـــتي من خاللـــهــا يــتم
دخول ا�واد ا�هربـة  بغية  حماية
ا�ـــنــــتج  احملــــلي وتــــفــــعـــيل دور

االنتاج الوطني). 
جتـــدر االشــارة الى ان عـــمــلـــيــات
الــتــهـريب لــلـمــنــتـجــات الـزراعــيـة
ارتفعت في االيام ا�اضية وسببت
اغـراق سوقي �ـا  اثـر سلـبـا على
االنـــتــاج الـــوطـــني �  حـــيث  وجه
الـسـيـد دولـة رئـيس الـوزراء  كـافة
االجـهـزة االمـنـيـة �تـابـعـة ارتـفاع
االســــعــــار مـن جــــانب واحلــــد من

التهريب من جانب أخر .

ا�ـقــبل �لـلــتـخـصــصـات الـطــبـيـة
والــهـــنــدســـيــة� ويـــوم الـــثالثــاء
لـتــخـصــصـات الـعــلـوم الــصـرفـة
والـعـلــوم الـزراعـيـة والــبـيـطـريـة
والــعـلـوم اإلداريـة واالقـتـصـاديـة
واألربـعـاء لـتـخـصـصـات الـعـلـوم
اإلنسـانيـة واالجتـماعـية)� وتابع
انه (� اعتـماد خـطط اجلامـعات
للدراسات العلـيا ا�صادق عليها
في مـــخـــتـــلـف الـــتـــخـــصـــصــات
�وتــهـــيب بــالــطـــلــبــة ا�ـــؤهــلــ�
للتـقد� بذل مزيـد من االستعداد
الــعــلــمـي ا�ــمــكن �حتـــقــيــقــا �ــا
يــــطــــمـــحــــون إلــــيه مـن نـــتــــائج
إيـــــجـــــابـــــيـــــة فـي االمـــــتـــــحــــان

التنافسي). 
W�K� qI�

مـن جــهــة اخــرى � حــددت وزارة
الـتــربـيـة � ضــوابط تـنـقل طــلـبـة
الــصـفــوف ا�ـنــتـــــــهــيـة الــثـالث
ا�ــتــوسـط والــســادس اإلعــدادي
خالل الـنــصف الـثـاني من الـعـام
الـــدراسي اجلـــاري.وذكـــر بـــيــان

لـلوزارة تـلقـته (الـزمان) امس ان
(تــنــقل الــطــلـبــة بــ� ا�ــديــريـات
العامة للتربـية يتم بعد تقد� ما
يثبت نقل محل سكن الطالب هو
وبقيـة افراد عائلتـه بغض النظر
عن واقع احلــــال في مــــا يـــخص
الـنــجـاح أو اإلكـمـال� وكـذلك يـتم
نـقل الــطـلــبـة داخل ا�ــديـريـة في
حال جناح الـطالب أو إكماله في
امـتـحـانات نـصف الـسـنـة بدرس
أو درس�) � واضـاف (�ـنع نقل
الطلبة من ا�ـدارس ا�سائية إلى
ا�ـــدارس الــــصـــبــــاحــــيـــة او من
ا�دارس احلـكـوميـة إلى ا�دارس
األهلية)� مؤكدا ان (تسلُّم طلبات
الــنــقل ســيــتــوقف بــعــد 31 آذار
اجلــــاري� عـــلى أن يــــتم تـــزويـــد
مراكـز فحص الـدراسة اإلعـدادية
وا�ـتــوسـطــة بـجــمـيع مــوافـقـات
الــنــقل لــغــرض تــعــديل بــيــانـات
الـطــلـبــة)� وتـابع ان (ا�ــديـريـات
العامة للتربـية تتحمل مسؤولية
خالف ما جاء بكتاب الوزارة). 
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أعــلــنت وزارة الــزراعــة ومن خالل
دائرة وقايـة ا�زروعات وبـالتعاون
مع مـديـريـة زراعـة الـبـصـرة وقسم
الـــوقـــايــة ووحـــدات الـــوقـــايــة في
شعبـة زراعة ســـــــــفـوان والزبير�
عن تـــنـــفـــيـــذ حـــمـــلـــة مـــجـــانـــيــة
�كــــــــافحة حشـرة سوسة النخيل

احلمراء. 
وذكـــرت ان (مالكـــاتــهـــا الـــفـــنـــيــة
بـــاشــرت بـــعــمـــلــيـــات ا�ــكـــافــحــة
وبـاسـتـخـدام مـبـيـدات من شـركـات
رصينـة والتحري والـرصد حلشرة
ســـوســة الــنـــخــيل احلـــمــراء وفي
مـزارع الـنـخيل فـي ناحـيـة سـفوان

وقـــضــاء الــزبــيــر فـي مــقــاطــعــات
ســفــوان الــشــرقــيــة والــرافــضــيــة
اجلنـوبية والـدريهمـية وطريق ١٧
والــنـجــمي الــشــرقي لــلـكــشف عن
ظــهـور أيـة أصـابـات بـآفـة سـوسـة

النخيل).
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وأضافت� ان (الوزارة اهابت ومن
خـالل مــديـــريـــة زراعــة الـــبـــصــرة
أصـحــاب مـزارع الـنــخـيل الـتــقـيـد
وااللـتزام بـقانـون احلجـر الزراعي
وعدم نقل اشجار وفسائل النخيل
وأجزاء النخيل ونخيل الزينة ب�
االقــضـــيـــة والــنـــواحي ومن والى
محافظـة البصرة والـتبليغ عن أية  حميد النايف

»��ŸUL∫ جانب من اجتماع رئاسات االقليم

سعيدة يونان صليوه
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رغم انـنا مسـلمـون نتـجه لقبـلة واحـدة وجتمـعنا رايـة ال اله اال الله مـحمـد رسول الله
ورغم ان ديـننـا االسالمي احلـنيف يـأمـرنا �ـراعـاة ابن الـسبـيل والـذين تقـطـعت بهم
السبل في اوقـات احلروب والكـوارث الطبـيعـية انتـابني شعـور من االلم واحلزن على
جـزء من اهلـنا وشعـبنا عـندما حـلت بهم كـارثة داعش فخـرجو تاركـ� ورائهم كل ما
�كن ان نـسمـيه ( تعب الـعمـر ) ليـفروا بـاهلـيهم و�ـا �كن حـملـه على جـسر بـزيبز
اللع� والـذي يربط محافـظة االنبار بالـعاصمة بغـداد ولم تتمكن الـعوائل ا�هاجرة او
النازحة سـموهم ما شئتم من عـبور نهر الفرات اال بـوصاية كفيل يـحمل بطاقة سكن
بـغداد ورغم ان غـالبـية هـذه العـوائل قد قـاومت داعش �دة سـنة ونـصف وفـروا هربا
من بطش داعش بهم كـونهم موظف� ومـنتسب� في قـواتنا االمنيـة وعوائلهم رافض�
الـعيـش حتت حكم داعش مـتنـاسـ� في الوقت ذاته ان احلـبيب ا�ـصـطفى صـلى الله
عليه واله وصـحبه ايضا هاجروا من بطش كفار مكة ليبتدأ العام الهجري االسالمي
وهـنا يـتـوجب علـي ان اذكر الـدكـتور عالء جنـاح وكل مـابـذله في سبـيل الـله وبـحسه
الـوطني من انـقاذ مـئات الـعوائل الـعالـقة في الـصحراء فـالتـاريخ يكـتبه رجـال الوطن
من الشرفاء امـا اخلونة والطائفي� فهم الى مزبلة التاريخ � ما دفعني الى كتابة هذا
ا�ــقــال هي صـور احلــرب الــروسـيــة االوكــرانـيــة حـيـث هب االوربـيــون عــلى احلـدود
الـبولنـدية وبـاقي احلدود وهم يحـملـون الفتات تـتبـرع بنقل الالجـئ� مـجانا والفـنتات
اخـرى بـتـوفـيـر الـسـكن اجملـاني بل وصـل االمر الـى تـوفـير فـرص الـعـمل فـي صورة
رائــعـة لالنــسـانـيــة بـكـافــة صـورهـا الــسـامــيـة فـتــذكـرت حـال الــنـازحــ� في الـعـراق
ومـعامـلـتـهم الـسـيـئـة في مخـيـمـات الـذل امـا الـذين ذهـبو اليـجـار الـبـيـوت والـوحدات
الـسـكـنـيـة فـقـد واجـهـوا اسـعـار بـاهـظـة الـثـمن في مـنـاطق الـعـاصـمـة او في شـمـالـنا
احلـبــيب حــيث � مـضــاعـفــة اسـعــار االيـجــارات من قـبـل جتـار احلــروب الـتــافـهـ�
وا�ستـغل� الزمات الـشعوب هـذا في اجلانب االنساني امـا عن السيـاسة فكل الذين
يـختـلفـون بالـرأي مع الرئـيس االوكراني فـقد حـملـو السالح �ـواجهـة الغـزو الروسي
مـتنـاس� خالفـاتهم الـسيـاسيـة � بل وصل احلد ان يـعود االوكـرانيـون نسـاء ورجال
الى بـلـدانهـم ليـحـمـلـوا الـسالح ضـد اجليش الـروسي مـشـكـلـ� جـماعـات لـلـمـقـاومة

الـشـعــبـيـة ضـد هـذا الــغـزو الـروسي والـســؤال هـنـا مـاذا لـو
تـوحدنـا كشـعب نابـذين ا�ذهب والـطائفـة والقـوميـة في بلد
علم االنـسانية الكتابـة وفي بلد اول من سن القوان� وفي
بلد �ـلك نصف خيـرات الكرة االرضـية والكثـير من ابناء
شعـبه يعيش حتت خط الفقـر لعن الله االحتالل االمريكي

وكل مافعله ببلدي احلبيب .

اخلـيانة كـلمة غيـر محببـة يكرههـا اجلميع لـكن �كن يرتكـبها اجلمـيع بقصد او دون
قصد وهناك خيانة كبرى وصغرى كالذنوب الكبيرة والصغيرة واللمم منها.

ودعـني اتـكـلم بايـجـاز عن اخلـيـانة ان سـمـحت لي.. الـله أبـعـدك عنـهـا وعـنا.. فـكـلـمة
اخليانة تـتفاوت مستويـاتها االصطالحيـة ولكنها في كل حاالتـها تدخل في ما يكرهه
اجملـتـمع.. فـمن اكـبرهـا خـيـانـة الـوطن� مرورا بـخـيـانـة االمـانة� وخـيـانـة الـزوجة� الى

خيانة السر� وفي جميع احلاالت يدخل الكره قاسما مشتركا ولكنه جانب خفي.
ففي حاالت خـيانة االمانة� يكون اجلشع واحلسـد هما السبب في ان يخون االنسان
االمانة� واجلـشع صفة مالزمـة للغـني� حيث يريـد ان يزداد غنى� وقـد يؤدي اجلشع
الى ان يـخــون الـرجل� عـلـى الـرغم من انه �ــلك امـانــة� رجال غـنـيــا مـثــله من بـوابـة
اجلشع. أمـا الـفقـير فـقـد يكـون لديه احلـسـد� وهو ان يـتمـنى زوال الـنعـمة من غـيره�
ومن بوابـة احلـسد قـد يـخـون الرجل امـانـة رجل اخر� وتـصـيح اخليـانـة لالمانـة هـنا
اساسهـا الكراهية في السر� فال يأمن الـرجل آلخر ابدى له جشعه او حسده� ولكنه

ابدى احلب جهارا� واخفى الكراهية سرا� فوقعت خيانة االمانة.
وفـي حالة احلـبيب� فقـد يقـول قائل ان اخليـانة ال حتدث دائـما بـسب الكراهـية سرا�
فقد يـحب الرجل زوجته ولـكنه يحب اخرى من بـاب التغيـير� او م ناجل االثارة� وفي
كلتا احلـالت� هناك كراهية في السر للـزوجة وحب معلن� وتتمثل الكراهية في انه لم
يفـكـر او انه لم يهـتم �ـشاعـر الزوجـة� وعـدم االهتـمام نـوع الكـراهـية� حـتى الذي ال
يـعـيـر اهـتـمـامـا ألبـنــائه� هـو في صـورة اخـرى يـكـرهـهم� من دون ان يـعـرف ان عـدم

اهتمامه سيؤدي الى مشاكل لألبناء لم يكن يفكر فيها.
اما في حالة خـيانة السر للصديق� فيكون االستهـتار والغباء هما السبب� االستهتار
الذي قد يـضر الصديق� هـو نوع من الكراهـية في السر� ألن الصـديق لم يكن ليأمن

لصديقه لو لم يجد منه احلب واالهتمام عالنية.
ان الـكـراهيـة في الـسـر بوابـة لـلـخـيانـة بـكل انـواعهـا.. فـمن يـكـره انسـانـا في الـسر�
وشرط ان يظـهر له احملبة في العلن� هو مشروع خـائن� فح� يكره االنسان مسؤوال
في السر ويبـدي له احلب علنا� فقد يتـعرض هذا ا�سؤول للخـيانة ح� يأتمن الكاره

له على اسراره� حيث يكشف االنسان باحلب ما ال يكشفه �ن يكرهه.
حتى احلمـاة التي تكره زوجة ابنهـا في السر� وتبدي لهـا احلب علنا� فمن ا�ؤكد ان
الـكره الـدف� سـيخـرج في الوقت ا�ـناسب� لـيقـوم بدور االذى الذي يـخلـفه كل خائن

في من خان.
وهذا ال يعني ان نقيم العقاب على الكاره بجرم اخليانة� ألن اخليانة تتفاوت عقوبتها
حـسب درجـة االذى الذي احلـقه بـاألخـرين� واعـظـمهم واشـهـدهم هي خـيـانـة الوطن�
حـيث يـكـون االذى عـلى الـوطن كـامال� واخلـسـارة كـبـيرة ال تـقـاس بـخـسـارة الـفرد..
لـهـذا� هي مـن اشـد الـعـقـوبـات في جـمـيع دول الـعـالم� فال رحـمـة خلـائن� وال تـهـاون
معه.. فاحلب غـير الصادق �ثل خـديعة اذن.. فاذا أحببـنا يجب ان يكون هذا احلب
صادقا حـتى ال نخدع االخرين� واذا أبـغضنا احدا وصـعب عليه أمر مـواجهته بهذا

الـبـغض� فــلـيس من الـعــدالـة ان نـظـهــر احلب� فـيـامن لــنـا وتـسـهل
خـيــانـته. ور�ــا يـقـول قــائل ان الـكــراهـيــة احـيــانـا ال �ـكن

اظهارها كاحلب� ر�ا خوفا او سعيا وراء مكسب..
فــأقــول ان اعالن الــكــراهــيــة لـــلــشــخص أقل ضــررا من

خيانته.. واستطيع ان اشرح الكثير عنها 
ولـكـننـي اترك ذلك لك وابـعـدهـا عنك وعـنـا وذلك عـلى الله

يسير.



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

—u³Ž s� WOÐd(« sH��« lOLł lMLð UO�dð
qO½œ—b�«Ë —uHÝu³�« wIOC�

 wÝËd�« pMÐdO³Ý ·dB� vKŽ  UÐuIŽ ÷dHð UO½UD¹dÐ  ©w−Š√Ë Ád�√Ë w−Š√Ë VŠ®VFý

{ واشـنطـن - (أ ف ب)  قررت وزارة
اخلـزانـة الـبـريـطـانـيـة أمس الـثالثـاء
إدراج "ســـبــيــربــنـك"� أكــبــر مــصــرف
تــســـلـــيف روسي� عـــلى قـــائــمـــتـــهــا
لــلــكـــيــانــات الـــروســيــة اخلـــاضــعــة
لــــعـــقــــوبـــات عــــلى خـــلــــفـــيــــة غـــزو
أوكــرانـــيــا.وتــأتي اخلــطــوة بــعــدمــا
أعلنت احلكومة االثنـ� أنها ستجمّد
أصول جـميـع ا�صـارف الروسـية في
ا�ـــمــلــكـــة ا�ــتــحـــدة وأمــرت ا�ــوان�
الـبـريـطـانـيـة بـعـدم الـسـمـاح لـلـسـفن

الروسية بالرسو.
X½d²½« dO�uð

 كــمــا وصــلت شــحــنــة من مــحــطـات
تـوفــيـر خـدمــة االنـتـرنت عــبـر أقـمـار
"سـتـارلـيــنك" االصـطـنـاعـيـة الـتـابـعـة
إليـلـون مـاسـك االثـنـ� إلى أوكـرانـيـا
علـى ما أفـاد وزيـر أوكـراني طلب من
ا�ــلــيـارديــر ا�ــسـاعــدة في مــواجــهـة
الـــغــزو الـــروسي.وســـتــســـاعــد هــذه
ا�ـــعـــدات في تــوفـــيـــر االنــتـــرنت في
مـناطق تـوقـفت فيـهـا اخلدمـة بـسبب
الـــهـــجـــوم الـــذي بـــاشـــره الـــرئـــيس
الـــروسـي فالد�ــــيـــر بــــوتـــ� عــــلى
جارته.وكـتب وزيـر الشـؤون الـرقمـية
في أوكرانيا مـايخايـلو فيدوروف في
تغـريدة "سـتارلـينك بـاتت هنـا. شكرا
إيــلــون مـاسـك" مع صـورة لــشــاحــنـة
حتـــمل مــعــدات "ســتـــارلــيــنك".وكــان
فـــديــروف حـث مــاسك عـــلى تـــوفــيــر
خـدمـات "سـتـارلـيـنك" ألوكـرانـيـا بـعد
أيــــام عــــلى بـــــدء الــــغــــزو الــــروسي
األسـبـوع ا�ـاضي وكـتب في تـغـريـدة
"فـــيــمــا حتـــاول اســتــيـــطــان ا�ــريخ�
حتــاول روســيـــا احــتالل أوكــرانــيــا!
فــيـمــا حتط صــواريـخك بــنــجـاح من
الفضاء� تـهاجم الصـواريخ الروسية
ا�ــــدنــــيـــ�".ورصــــدت مــــجــــمــــوعـــة
"نتبـلوكس" �ـراقبة االنـترنت سلـسلة
من االنـقـطـاعـات في خـدمـة االنتـرنت
في أوكــــرانـــيــــا مــــنـــذ بــــدء الــــغـــزو
الروسـي.وتشـغل "سـتارلـينـك" كوكـبة
من أكــثــر من ألــفي قـمــر اصــطــنـاعي
هدفها توفير االنترنت عبر العالم وال
ســــيــــمـــا إلـى ا�ـــنــــاطـق الـــنــــائــــيـــة
والـفـقـيرة.وأطـلـقت الـشـركـة اجلـمـعة

 50قمرا إضافيا ومن ا�توقع أن
ترسل أقمـارا كثيـرة أخرى في فترات

الحقة إلى مدار األرض.
من جـــــانـب أخـــــر أظـــــهـــــرت صـــــور
الـتقـطتـهـا أقمـار اصـطنـاعـية اإلثـن�
في أوكــرانـيـا رتالً عــسـكـريــاً روسـيـاً
هـائالً يـزيد طـوله عن  60كـلم يـتـقدم
باجتاه العاصمة كييف التي جعلتها
روسـيــا هــدفــاً رئــيــســيـاً لــلــعــمــلــيـة
العسكريـة التي تشنّهـا منذ اخلميس
ضدّ جارتهـا ا�والية لـلغرب. ونشرت
هذه الصـور مسـاء اإلثن� "مـاكسار"�
الـشــركــة األمــيــركــيــة ا�ــتــخــصــصـة
بـــالـــتـــصـــويـــر بـــواســـطـــة األقـــمـــار
االصــطــنـاعــيـة� وأرفــقــتـهــا بـرســالـة
بريدية قالت فـيها إنّ الرتل "�تدّ من
تـخـوم مـطـار أنـطـونوف (حـوالي 25
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـن وسط كـــيـــيف) في
اجلـنـوب إلى تـخـوم بـريـبـيـرسك" في
الـشــمـال. ومــنـذ بـدأ الــغـزو الـروسي
ألوكــرانـيـا يــشـهــد مـطـار أنــطـونـوف
مــعــارك ضــاريــة إذ تــســعى الــقــوات
ا�هاجمـة للسـيطرة على هـذه ا�نشأة
االسـتراتـيـجـية والـتي تـسـهّل علـيـها
كـــثـــيـــراً الــســـيـــطـــرة عـــلى كـــيـــيف.
وأوضــحت مــاكــســار أنّ الـرتـل الـذي
�ـتـدّ بــطـول حـوالى  64كـيـلــومـتـراً
"يتألّـف من مركبـات جزء مـنها يـسير
بـــعـــيـــداً بــعـض الــشـيء عن بـــعــضه
الـبعض� واجلـزء اآلخـر يـسيـر جـنـباً
إلى جنب في صفّ� أو ثالثة صفوف
متـراصّة". وبـدت في الـصور صـفوف
طــويــلــة من ا�ــركـبــات تــســيــر خـلف
بعضها الـبعض على طرق في الريف
األوكــــراني� وبــــقـــربــــهـــا فـي بـــعض
األحيان دخان قالت الشركة إنّه ناجت
عـن حـــرائق فـي ا�ـــبــــاني اجملـــاورة.
ونـشرت الـشـركة األمـيـركيـة من جـهة
ثانـية صـوراً أخـرى أظهـرت انتـشاراً
جديداً للـقوات الروسيـة - مروحيات
هجومـية جـاثمة وعـربات عسـكرية -
فـي بــــيالروس� عـــــلى بُــــعـــــد أقلّ من
ثالثـــ� كــيـــلــومــتـــراً من احلــدود مع
أوكـــرانـــيـــا. ومــــنـــذ بـــدأت الـــقـــوات
الــروسـيـة هــجـومـهــا عـلى أوكــرانـيـا
اخلميس� جنـحت القوات األوكـرانية

حـــتى الـــيـــوم في الـــدفـــاع عن وسط
العـاصمـة وصـدّ الهـجمـات الروسـية
عـليه. وفي الـيـوم اخلـامس عـلى بدء
الغزو ال يـزال تقـدّم القوات الـروسية
"بــطــيــئــاً" عــلــمــاً بــأنّ هــذه الــقــوات
حتـتـشـد حـول الـعـاصـمـة. والـثالثـاء
قــــــالت رئــــــاســــــة أركــــــان اجلــــــيش
األوكراني في مـنشـور على فـيسـبوك
إنّ الـقـوات الـروسـيـة أعـادت جتمـيع
صـــفــوفــهـــا خالل الــســـاعــات األربع
والعشرين ا�اضـية� وحشدت عربات
مدرّعـة وأسـلحـة مـدفعـيـة "لكي تـقوم
قبل كل شـيء بتـطويـق كيـيف وا�دن
الـــكــــبــــرى األخـــرى فـي أوكـــرانــــيـــا
والــسـيـطــرة عـلــيـهـا". وأفــاد مـصـدر
دبلوماسي وآخر أمني وكالة فرانس
برس اإلثن� أنّ موسكو تستعدّ لشنّ
هجـوم وشيك عـلى العـاصمـة. ونهار
اإلثـنـ� قال مـسـؤول في الـبـنـتـاغون
إنّ الـرتل العـسـكـري الـروسي ا�ـتّجه
إلـى كــيــيف "تــقـــدّم حــوالى خــمــســة
كــيـــلــومــتــرات" وأصــبح "عــلى بُــعــد

حوالى  25كلم" من ا�دينة.
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و أعـــلن وزيـــر اخلــارجـــيــة الـــتــركي
مولود تـشاوش أوغـلو مسـاء اإلثن�
أن بالده ســتـمــنع الــسـفـن احلـربــيـة
لـ"الـدول ا�ـشـاطـئـة وغـيـر ا�ـشـاطـئـة
لـلـبــحـر األسـود" من عـبــور مـضـيـقي
البـوسفـور والدردنـيل.وقال تـشاوش
أوغــلـو "لـقــد أخـطــرنـا جــمـيع الـدول
ا�ـشــاطـئـة وغـيــر ا�ـشـاطـئــة لـلـبـحـر
األسـود بـأال ترسـل سفـنـهـا احلـربـية
لتمر عبر مضائقنا"� مضيفا "التزمنا
�ــا تـنص عـلــيه اتـفــاقـيـة مــونـتـرو"
التي تمنح تركيـا حق التحكّم بعبور
هـذين ا�ـضيـقـ�� وفق مـا نـقـلت عنه
وكـــالــة أنــبــاء األنــاضــول الــتــركــيــة
الرسمية.وكـان الرئيس التركي رجب
طيـب إردوغان قـد أعـلن قـبيل ذلك أن
بالده "لن تــتــخــلى ال عن روســيـا وال
عن أوكـــرانــيــا كــمــا لن تــتــخــلى عن
مصـاحلها الـقومـية".وبـرر في أعقاب
اجتماع للحكـومة اخلطوة بأن تركيا
"قــررت أن تـطـبّـق اتـفـاقــيـة مــونـتـرو
بـــطـــريـــقــــة حتـــول دون تـــصـــعـــيـــد

األزمة".ومنذ أن بـدأ الهجوم الروسي
عــلى أوكــرانــيـــا� يــطــالب الـــســفــيــر
األوكراني لـدى أنـقرة فـاسيل بـودنار
تـركـيــا بـإغالق مـضـيــقي الـبـوسـفـور
والـــــــــدردنــــــــيـل أمـــــــــام الــــــــســـــــــفن
الـروسيـة.وتـتـحـكم أنـقـرة في مداخل
ا�ضيق� ا�ؤدي� إلى البحر األسود
�وجب اتـفاقيـة مونـترو ا�ـوقعة في
الــعـام  1936والــتي تــضــمن حــريــة
ا�الحـة عبـرهـمـا والـتي تمـنـحـها في
ا�ـقــابل �ــوجب ا�ـادة  19احلق في
مـنع عـبـور الـسـفن احلـربـيـة في زمن
النـزاعـات إال إذ كـانت بصـدد الـعودة
إلى قــواعـدهــا.ومـســاء اإلثـنــ� شـدد
تـشـاوش أوغـلــو عـلى ان هـذا الـنص
ينطبق على اجلـميع وليس فقط على
ا�ــتــحـاربــ�.وقــال وزيـر اخلــارجــيـة

واحلبـوب.لكن إردوغان جـدد التـأكيد
أن "الهـجـوم الذي تـشـنه روسيـا على
أراضي أوكرانيا غير مقبول" و"أشاد
بـــنـــضـــال احلــــكـــومـــة األوكـــرانـــيـــة
وشــعــبـهــا".وقــال في هــذا اإلطـار من
دون تسـميـة روسيـا "ما يـعقـد األمور
أن الـدول الــتي هي مـصــدر ا�ـشــكـلـة
تشـغل عـضويـة هـيئـات الـتحـكيم في
اال� ا�ــتـــحــدة".وتــولّـت روســيــا في
شـبـاط/فـبـرايـر رئـاسة مـجـلس األمن
الدولي� وهي عضو دائم فيه وتتمتّع
بــحق الــنــقض "الــفـيــتــو" عــلى غـرار
الـواليـات ا�ـتحـدة وا�ـمـلـكـة ا�ـتـحدة

وفرنسا والص�.
وامـتـنـعـت الـصـ� األسـبـوع ا�ـاضي
عن التصويت على مشروع قرار يندد

بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

كحـال كل الشـعـوب شديـدة االستـقطـاب�أنـقسم الـعراقـيـون(غالـبا)الى
فريـق� أحـدهمـا مـؤيد واآلخـر منـدد باحلـرب الـتي شنـها الـروس على
االوكران. والن احلـرب كـما يـقـول كالوزفتـزه هي اسـتمـرار لـلسـيـاسة
بوسـائل أخرى فأننـا نحتاج ان نـفهم سبب أنقـسامنا الـسياسي الذي
أدى النقـسـامنـا في الـرأي حتـى حتولت مـواقع الـتواصل الى جـبـهات
حـربـيـة مشـتـعـلـة بـ� انـصـار هـذا الـفـريق وذاك. عـلـمـيـاً فـأن تـقـو�ـنا
�وقف او شـخص ما يـتحـدد باجتـاهـاتنـا النـفسـية نـحوه. واالجتـاهات
كـمــا يُـجــمع عـلــمــاء الـنــفس تـتــكـون مـن ثالث مـكــونـات هي:(1ا�ــكـون
العـقلي�اي مـقدار مـا نعـرفه(ا�ـعلـومات وا�ـعتـقدات)عن ذلك الـشخص
أو ا�وقف و(2ا�ـكون االنفـعالي�اي ما نـشعـر به من حب او كره جتاه
ذلك ا�ــوقف او الـشـخص و(3ا�ــكـون الــسـلـوكي الــذي �ـثل الــسـلـوك
احملتـمل(وليس ا�ؤكد)الذي سنتبناه بناء على تفاعل كل من معلوماتنا
وانـفـعاالتـنـا مع ا�وقف. لـتـبسـيط ا�ـوضـوع فأن اجتـاهـاتنـا واحـكامـنا
نحـو احلرب في اوكرانيـا�أو حتى غيرها من ا�ـواقف تتحدد في ضوء
تـــــــفـــــــاعل مـــــــعـــــــلــــــومـــــــاتـــــــنـــــــا او مــــــعـــــــرفـــــــتـــــــنــــــا بـــــــكـل اطــــــراف
ا�ـوقف(روسـيـا�اوكـرانـيـا�اميـركـا واوربـا�احلـروب الـسـابقـة...الخ) مع
انفـعاالتنا أو شـعورنا(احلب والكـره والقيم ا�ـعنوية الـتي �تلك). هذا
التـفاعل ا�ـعرفي-االنـفعـالي هو الـذي سيـحدد مـوقفـنا الـسلـوكي على
الـرغم من انه لــيس بـالـضـرورة يـحــدد سـلـوكـنـا الـفــعـلي الن الـسـلـوك
الـفـعلي ال يـتأثـر فقط بـاجتـاهاتـنا وا�ـا بتـقـييـمنـا الجتاهـات االخرين.
فنـحن قد نـكوّن اجتـاه ايجـابي نـحو روسـيا لـكنـنا نـخشى أظـهاره في
مجمـوعة او مجتمع مع� الننا نعلم انهم سيكرهوننا اذا افصحنا عن
موقفـنا احلقيقي.والسبـاب جغرافية وتاريـخية واجتماعـية ونفسية�فأن
العـراقي��مثل كثـير من الشعـوب في العالم يُعـطون ثقالً أكبـر للمكون
االنـفـعـالي(الـشـعــوري) في اجتـاهـاتـهم عـلى حـسـاب ا�ـكـون ا�ـعـرفي.
�ـعــنى ان مـقــولـة(حب وأحــجي وأكـره وأحــجي) تـنــطـبق كــثـيــراً عـلى
سلـوكنا.مثـالً جتد الكـثير من ا�ـتطاعنـ� على شبـكات التـواصل يُفتي
بأشـياء ال يعرفها بخصوص قوة طـرفي النزاع وقدراتهما االقتصادية
وغـيـرها من ا�ـعلـومـات التي يـحتـاجـها مـكونّـه العـقلي ا�ـعـرفي للـحكم
على ا�ـوقف�وتـراه ويـتحـول الى لـيـدل هارت او كـالوزفتـزه الن مـكونه
الشـعوري(حبه او كرهه او قيمه)تدفعه الصـدار أحكام غير موضوعية
فقط كي يـشعر براحة نـفسية. أنه يرى االمـور مثلما يـراها ح� يتابع
فريـقه ا�فـضل ويـؤيده ألنه يـحبه ال النه يـلعب أفـضل.وأذا كان ا�ـكون
ا�ـــعـــرفي الحـــكـــامـــنـــا يـــتـــأثـــر بـــثـــقـــافـــتـــنـــا ومـــعـــارفـــنـــا وقـــراءاتـــنــا
وخـبـراتنـا(الـسـابـقـة واحلـاضـرة ومـا نـتوقـعه لـلـمـسـتـقـبل)�فـان ا�ـكون
االنـفعـالي(الـشـعوري) غـالـبـاً مـا يتـأثـر بـخبـراتـنـا احليـاتـيـة وتنـشـأتـنا
االجتماعية�مركزا على البعد التاريخي للخبرة. فتجربتنا السيئة مثال
مع امــريـكــا واحـتـاللـهــا لـلــعـراق وقــتــلـهــا لالبـريــاء مــنـذ احلــصـار ثم
االحتالل�وتـسببها في نظام احلـكم البائس الذي نعاني منه فضال عن
جتـاربـهـا الـسـيـئـة الـكـثـيـرة مع الـعـرب وا�ـسـلـمـ� جتـعل الـكـثـيـرين ال
يكـرهـون أمريـكـا فحـسب بل يـنـاصرون كل من يـحـاربهـا ويـعادون كل
من يوالـيها. من جـانب آخر فـأن تقـدير ثقـافتـنا الـشرقيـة ألهمـية قـيمة
الـقــوة والـشـجــاعـة والـكــرامـة جتـعــلـنــا نـحب(في تــقـيـيــمـنـا الــسـلـوكي
العـاطفي)كل مـا �ثل هـذه القـيم ويتـبنـاها. لـذا يحب الـكثـيرون بـوت�
النه قوي وشـجـاع ولم يرضـخ المريـكا وسـواهـا من القـيم الـتي تدخل
ضــمن ا�ــكــون الــشـعــوري الجتــاهــاتــنـا. وا�ــفــارقــة في شــعــور هـؤالء
االشخـاص ان احلرب(كقـيمـة سلوكـية) كان يـنبـغي ان تكون مـرفوضة
وفق ا�ـعـايـيـر االنـسـانـيـة�لـكن النـنـا نـنـتـمي لـثـقـافة ال تـرى فـي احلرب
ضـيـرا�وال في القـتـال مـثلـبـةً بل على الـعـكس من ذلك تـعلـيـهمـا وتـؤكد
علـيهما فان ا�كون الشعوري الوجدانـي لدينا ال يتأثر كثيراً �وضوع
رفض احلرب. أنـنا نـربي أوالدنا على أخـذ حقـهم بأيديـهم�ال بالـقانون
وأن اخلزي والـعار ان ال ترد الصاع صاع� �ن يـعتدي عليك جسديا
او لـفـظـيا او سـواهـا!!من جـانب آخـر يجـري أهـمـال(أو تـقلـيل أهـمـية)
ا�ــكــون ا�ـعــرفي في احلــكم عــلى ا�ـوقف بــســبب شـدة تــأثــيـر ا�ــكـون
االنـفــعــالي. فــحـتى مـن يـدرك ان حــرب بــوتـ� هي حــرب خــاسـرة في
الـنـهايـة وان كل احلـسـابات الـعـقـليـة والـدالئل الـرقمـيـة تشـيـر الى انـها
حمـاقة مـن طراز حـماقـات حـروب الطـغـاة التي ادت تـاريـخيـاً الى دمار
شـعـوبهم وزوال مُـلـكهم�فـأن الـكثـيرين ال يـسـتطـيـعون مـقـاومة شـعورهم
الـطاغـي وحبـهم الـكبـيـر النتـصـار القـيم الـتي يتـبـنونـهـا وا�شـاعـر التي
يحتضنونها.مثالً يعتقد الكثيرون ان روسيا دولة عظمى يصعب تأثرها
بـاحلـصـار والـعـقـوبـات الـدولـيـة دون ان تـتـوفـر لـديـهم مـعـطـيـات رقـمـيـة
حقـيقـية عن حقـيقـة االقتـصاد الروسي الـذي يقـوم اكثر
من  %40مــنه عــلى جتــارة الــبــتــرول والــغــاز.كــمـا
يـنـسى الــكـثـيـرون الـدمـاء الـســوريـة الـتي سـفـكـهـا
اجلـيش الـروسي هنـاك.عـلى اجلـانب اآلخـر يـجهل

الكثيرون ان أوكرانيا تصنف(مثل …

—qð∫ مركبات روسية في رتل على مشارف كييف

التركي إن "روسيـا سألتنـا ما إذا كنا
سـنـطــبّق اتـفـاقـيــة مـونـتـرو إذا دعت
احلـاجــة: وقـلـنــا لـهم (لــلـروس) إنـنـا
سنـطبّـقهـا بحـذافيـرها".وكـانت أنقرة
قد تريّـثت في الرد عـلى مطـلب كييف
بالقول إن "خبراءها" يدرسون "ما إذا
احلـــرب قـــائــــمـــة من وجــــهـــة نـــظـــر
قانونية"� االمر الذي يتيح لها تفعيل
امتيـازاتها �ـوجب االتفاقـية.واألحد
أعــلن تــشـاوش أوغــلــو أن الــرد جـاء
إيجابيا وأن تركيـا ستطبّق االتفاقية
بحذافـيرها.وتـسعى تركـيا إلى إقامة
توازن في عالقاتها مع أوكرانيا التي
بــاعــتــهـا طــائــرات قـتــالــيـة مــســيّـرة
تــســتـخــدم في الــتـصــدي لــلـدبــابـات
الـروسـيـة� ومع روسـيـا الـتي تـعـتـمد
عــلـى إمــداداتـــهـــا ال ســـيــمـــا الـــغــاز

عمان
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 تـعـبـت الـنـسـوة من الـصـراخ والـعـويل والـلـطم� وبـرد جـوّ الـعـزاء� والحـظت
ا�رأةُ ا�ـنشـدةُ األمرَ� وهو صـعب� علـيهـا� وعلى ا�ـهنة الـتي اتّخـذتهـا سبيال
لـلـعـيش. قـالت عـنـدهـا أشـعـارا حتتـفظ بـهـا لألوقـات الـصـعـبـة� وهـذه تُـبكي
احلـديـد والـصـخـر� لـكـنـهـا لم تـفـعل الـيـوم وال مـقـدار عُـشْـرِ أعـشـار فـعـلـها

ا�عتاد� فالنساء يبك� بانفعال مصنوع ال مطبوع. 
ما العمل?   

الـنـسـاء الالتي يـلـطـمن وهنّ واقـفـات� تـربّـعنَ عـلى األرض� وتـثـاءبت إحـدى
بنـات اجلـيران بـصوت مـسمـوع. وفي تلـك الدقـائق احلرجـة� اندفـعت زوجة

الرجل ا�توفّي وبيدها صحيفة يومية. صاحت:
"نشروا النعيَ في جريدة اليوم". 

تلقّفت ا�رأةُ ا�نشدةُ اخلبرَ� وصارت تهتف باجلميع� وبطريقة مسرحية: 
"في اجلريدة� في اجلريدة...". 

صارت الـنسـوة يـلطـمن ويـنتـح� بـطـريقـة لم تـخطـر علـى بال اجلـميع� وكنّ
يــنـظــرن إلى صـورة الــراحل في عَــرض الـصــفـحــة األولى من الـصــحـيــفـة�
وأبـكاهنّ هذا األمر أكثـر� فهنّ يشعرن اآلن بـا�أساة ألنها
ماثـلة للجمـيع مثل فيلم سينـمائيّ� بينمـا حقيقة األمر
أن خبـرا صغيرا للغاية ذكرته الـصحيفة اليومية عن
رحــيل قـحــطـان جــاسم عـلــيـوي� فـإنــا لـله وإنــا إلـيه

راجعون...
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{ دمــشق� (أ ف ب) - لــقي  11شــخــصـًا
عــلى األقل حــتـفــهم أمس الـثـالثـاء جـراء
حــــريق داخل مــــركـــز تـــســــّوق في وسط
دمـشـق� وفق مـا أعـلـنت وزارة الـداخـلـيـة
الــــســـوريــــة الــــتي حتــــقق في أســــبـــاب
انـدالعه.وأفـادت الـوزارة عـلـى صـفـحـتـها
عـلى فـيـسـبوك عن (إخـمـاد احلـريق الذي
نـشب في مول المـيرادا في شـارع احلمرا
فـي دمـشق) وجنم عــنه (وفـاة أحــد عـشـر
شـخصـاً وأضرار مـادية كبـيرة) مـوضحة
أن (الـتحـقـيقـات مسـتمـرة �عـرفة أسـباب

احلريق).
»uKD� nO�uð

و أعـلــنت وزارة الـصـحـة الـفــلـسـطـيـنـيـة
وشـــرطــة احلـــدود اإلســرائـــيــلـــيــة أمس
الـثالثــاءاسـتـشـهـاد فـلـسـطـيـنـيَّـ� اثـنـ�
بــرصــاص الــقـوات اإلســرائــيــلــيـة خالل
عـمـلــيـة دهم في شـمـال الـضـفـة الـغـربـيـة
احملــــتـــــلــــة.وأفــــادت شـــــرطــــة احلــــدود
اإلسـرائيـلية أن عـناصر وشـرطة يعـملون
بــشــكل ســّري دخـلــوا إلى مــخــيم جــنـ�
لالجــئـ� لـتــوقـيف مــشـتـبه بـه "مـطـلـوب
بـتـهمـة القـيـام بأنـشطـة إرهـابيـة".وذكرت
أنه "بـعد توقيف ا�ـشتبه به وبـينما كانت
الــقـــوات تــغــادر ا�ــنــزل� بــدأ إطالق نــار
كــثـــيف من عــدة جــهــات� ورّدت الــقــوات
الــســـرّيــة في ا�ــكــان بـــإطالق الــذخــيــرة
احلــيــة".وأضـافت أن عــنــاصـر الــشــرطـة
وصلوا إلى مركباتهم وأطلق مهاجم آخر
الـنار عـلى القوات الـتي "ردت بإطالق نار
دقـــيق".بــدورهــا� ذكـــرت وزارة الــصــحــة
الــفــلــســطـيــنــيــة أن شــخـصــ� قــتال في
ا�ــــواجـــهــــة. وعــــّرفت وكــــالـــة األنــــبـــاء
الـفلسطـينية "وفا" عـنهما على أنـهما عبد

الـلـه احلـصري ( 22عـامـا) وشـادي خـالد
جنم ( 18عـامـا).وأشـارت إلـى أن الـقوات
اإلسـرائيلية "اعتـقلت األسير احملرر عماد
جـمال أبو الـهيجا بـعد مداهـمة منزله في
اخملـــيم".وأفــادت الـــوكــالــة أن "مـــســيــرة
حـــاشــدة وغـــاضـــبــة مـــنـــددة بــجـــر�ــة
االحـتالل في مخـيم جنـ�� جابت شوارع
جـنـ� ومـخـيـمـهـا" بـعـد الـعـمـلـيـة.وتـأتي
عـــمــلــيــة الـــدهم بــعـــد عــمــلـــيــات تــوغل
إســــرائـــيــــلــــيـــة فـي مـــدن فـي الـــضــــفـــة
الــغـــربــيــة.والـــشــهــر ا�ــاضـي قــتل فــتى
فــلــسـطــيـني عــمـره  14عــامـًا بــرصـاص

الـــقــوات اإلســرائــيـــلــيــة الـــتي قــالت إّن
عــنـاصـرهـا أطــلـقـوا الــنـار عـلـيـه بـعـدمـا
رصـدوه يرمي زجاجـة حارقة قـرب مدينة
بـيت حلم.والضفة الغربيـة التي احتّلتها
إسـرائـيل في  1967يـعـيـش فـيـهـا الـيوم
نـحو ثالثـة مالي� فلـسطـيني إلى جانب

 475ألف إسرائيلي يقيمون في
مـسـتـوطنـات يـعـتـبرهـا اجملـتـمع الدولي
غــيـر قــانـونــيـة. قــتل مــا ال يـقل عن 440
مـــــدنـــــيـــــا بــــ� حـــــزيـــــران/يـــــونـــــيــــو
وأيــلــول/ســبــتــمــبــر  2021فـي جــنـوب
الــســودان بـ� فــصــائل مــوالـيــة لــنـائب

الـــرئــيس ريــاك مـــشــار وأخــرى تـــابــعــة
لـلرئيس سلـفا كير على مـا جاء في تقرير
صــادر عن األ� ا�ــتـحــدة.وأشـار تــقـريـر
بـعـثة األ� ا�ـتحـدة في جـنوب الـسودان
ومـكتب حقـوق اإلنسان فـي األ� ا�تحدة
إلى تـسـجـيل "انـتـهـاكـات خـطـرة حلـقوق
اإلنـسـان تشـمل مئـات عـملـيات الـقتل في
حـق مدنيـ� خالل معـارك في تمـبورا في
الوالية االستوائية الغربية".وأوضح "ب�
حـزيران/يـونيـو وأيلـول/سبـتمـبر 2021
قـتل مـا ال يقل عن  440مـدنـيـا وجرح 18
وخـــــطف  ?74خـالل مـــواجــــهــــات بـــ�
مـجمـوعات مـتحـاربة".وتـعرض نـحو 64
مــدنـيــا لـعــنف جـنــسي مـرتــبط بــالـنـزاع
بـيـنـهم فـتـاة في الـثالـثـة عـشـرة تـعرضت
الغـتـصـاب جـمـاعي� مـا تسـبب �ـقـتـلـها
عــلى مــا جـاء في الــتــقـريــر فــيـمــا سـجل
اخــــتـــفـــاء  56شــــخـــصـــا خـالل الـــفـــتـــرة
نـفسـها.واضطـر نحو  80ألـف شخص إلى
الـفرار من القتال على ما اكـد التقرير مشيرا
إلى تــســجـيل "انــتــهـاكــات أخـرى حلــقـوق
اإلنـسـان مـنـها نـهب ا�ـمـتـلكـات وتـدمـيـرها
وجتــنــيـد األطــفـال والــهــجـوم عــلى عــمـال
ومـنـشآت وخـطـاب يحـرض عـلى الكـراهـية
والــعـنف".وحـمل الــتـقـريـر ا�ــسـؤولـيـة ألى
عــنــاصــر في الـقــوات ا�ــســلـحــة ا�ــوالــيـة
لـلـرئــيس سـلـفـا كـيـر وخـصـومـهم ا�ـوالـ�
لـنـائب الـرئـيس ريـاك مـشار و"ا�ـيـلـيـشـيات
ا�رتبطة بهما".وقالت مفوضة األ� ا�تحدة
الـسـاميـة حلقـوق اإلنسـان مـيشـيل باشـليه
فـي بــيـــان "نــدعـــو كل أطــراف الـــنــزاع إلى
مـحاسـبة كل األفراد الـضالـع� في عمـليات
الـقـتل واالغـتـصـاب واخلـطف وغـيـرهـا من

االنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان". o¹dŠ ∫ اثار احلريق الذي اندلع في دمشق
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أشــهـــر� لالقالع في صـــاروخ تــابع
لــشـركـة "سـبــايس إكس" من قـاعـدة
كـاب كـانـافـيـرال في فـلـوريـدا نـحـو
وجــهـتــهم في  30آذار/مـارس.ومن
Ax-1ا�ـتـوقع أن تــسـتـغــرق مـهـمـة

عـشـرة أيام� سـتكـون ثـمانـيـة منـها
عــلى في احملــطـة. وتــضم الــرحــلـة
ثالثة رجال أعمـال� أحدهم أميركي
واآلخـر كـندي والـثـالث إسـرائـيلي�
دفـع كل مــــنــــهم عــــشـــرات مـاليـــ�

الــدوالرات� بـاإلضــافــة إلى مــايــكل
لـوبـيـز-ألـيـغـريـا� وهـو رائـد سـابق
فـي "نــــاســـــا" ســــبـق أن شــــارك في
بـــعـــثــــات إلى مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء
الـدولـيـة.وأكـد أليـغـريـا فـي مـؤتـمر
صحـافي ُعقـد االثنـ� أنّ ا�شـارك�
فـي الـــبــعـــثـــة لـــيـــســـوا "ســـيـــاحــاً
فـضائـيـ�"� مشـدداً عـلى أن الرحـلة

"ليست عطلة".
ÊUJ� W¹ƒ—

أما رئـيس شركة "أكـسيـوم سبايس"
الــــتي تــــنــــظـم الــــرحــــلــــة مــــايــــكل
ســوفــريـــديــني فــقــال إّن الــركــاب ال
يـشـاركــون في الـرخـلــة إلى احملـطـة
بـــهـــدف رؤيـــة ا�ـــكـــان� "بـل إلجــراء
أبـــحـــاث مــهـــمـــة".ومن ا�ـــرتــقب أن
يـجـري هؤالء  26جتـربـة عـلـمـية في
اجملـمــوع تـتـمــحـور عـلـى مـواضـيع
عـّدة من بيـنهـا اخلاليـا اجلذعـية أو
صـحـة الـقـلـب� بالـتـعـاون مـع مـراكز
الــبــحـــوث ا�ــوجــودة عــلى األرض.
وسـيــركـز بــحث آخـر عــلى الـتــحـكم
الـذاتـي لـلـمــركـبــة في حـالــة انـعـدام

اجلــاذبـــيــة.وقــالت مــديــرة مــحــطــة
الـفـضـاء الدولـيـة روبـ� غايـتـنز "إّن
رواد الـفـضـاء اخلـاصـ� يـخـطـطون
إلجـراء أبـحاث ذات تـأثـير حـقـيقي".
وســيـغــتـنم الــطـاقم كــذلك الـفــرصـة
لـــيـــحـــمل مـــعه إلـى األرض نــتـــائج
جتـــــارب أجـــــرتـــــهـــــا "نـــــاســـــا" في
احملطـة.وسيعـمل الطاقم الـذي تلقى
تــدريـــبـــات فـي وكــالـــة "نـــاســـا" في
هيوس� وفي شركة "سبايس إكس"
في كالـيفورنـيا� في اجلـزء األميركي
من احملــــــطـــــة.وفـي الـــــوقـت الـــــذي
تـتـصــاعـد فـيه حـدة الــتـوتـرات بـ�
الـواليات ا�ـتـحدة وروسـيـا في شأن
الوضع في أوكرانيا� قال أليغريا إّن
رواد الــفـضــاء "يــأمــلــون" في زيـارة
اجلـــــــزء الـــــــروسـي مـن احملـــــــطــــــة
ايـــضــًا.ووقـــعت شـــركــة "أكـــســيــوم
سـبايس" اتـفاقـًا يشـمل أربع بعـثات
إلى احملـــطـــة مع شــركـــة "ســـبــايس
إكس"� ووافــقت "نـاسـا" الــتي تـمـّول
اإلقــامــة فـي احملــطــة رســمــيــاً عــلى
مــهــمــة  Ax-2الــثــانــيــة.واعــتــبــرت

"أكسـيوم سبـايس" أّن هذه الرحالت
تمّثل خطوة أولى نحو هدف طموح
يـشـمل بـنـاء مــحـطـة فـضـاء خـاصـة
بـهـا. وأوضح سوفـريـديـني أن "هذه
الـرحالت تـتـيح لـنـا فـرصـة لـلـتـمـرن
عــلى نــطــاق أصــغــر".ومن ا�ــرتــقب
إطالق الـنـموذج األول لـهـذه احملـطة
اخلاصة في أيـلول/سبـتمبر ?2024
وسـُيــربط هـيــكـلـهــا بـدايـةً �ــحـطـة
الــفــضــاء الــدولــيـة قــبـل أن يـصــبح
مــسـتــقـًلــا عـنــد تـوّقف األخــيـرة عن
الـعـمل عـام  2030مـبــدئـيـًا.وتـشـجع
"نـــاســا" عـــلى خـــصـــخـــصـــة ا�ــدار
ا�ــنـخــفض� وتـأمل في الــتـوقف عن
إدارة تــشــغــيل احملــطــة بــنــفــســهـا�
االســتــعــانــة بـخــدمــات مــؤســسـات
خاصة لكي يتسنى لها التركيز على
االســــتـــــكــــشـــــافــــات الـــــبــــعـــــيــــدة
ا�ــدى.وأرســلت روســيــا عــام 2021
طـاقم عـمل إلـى احملـطـة الـفــضـائـيـة
الــدولــيـــة لــتــصــويــر فـــيــلم فــيــهــا�
باإلضـافة إلى قيـام مليارديـر ياباني

برحلة إليها برقفة مساعده.

{ واشـــــــنـــــــطـن�(أ ف ب) - يـــــــات
األعــضـاء األربـعــة ضـمن طـاقم أول
رحـلـة خـاصـة بـالـكـامل إلـى مـحـطة
الفضاء الدولية على أ�ّ االستعداد
بفضل تدريبـات خضعوا لها طوال

WHC�UÐ WOKOz«dÝù«  «uI�« ’U�dÐ 5]OMOD�K� œUNA²Ý≈

W¦FÐ ∫ طاقم البعثة الفضائية خارج احملطة

s¹dAð  UD×�

. الثابتون..  سواترا  للمجدِ
خيط الدخان جليسهم في البردِ .

الكل باع وقال ما شأني انا
فتسابقوا نزفاً ألجل الوعدِ. 
وقفوا نخيال كالعراق مجددا

ودماؤهم فاحت كماء ِ الورد ِ.
طافوا على وجع البالد روايةً

. لكنهم ..قد او غلوا في السردِ
حتى حتولت النساء سرادقا

. لقراءة الياس� او للحمدِ
  واللطمُ و(األحاه) صار تالوةً 

كي ترتوي صبراً بيوم الفقدِ.
البرد والتهديد ال يعنينا

نحن العراق وصبرنا يكفينا .
ساحة احلبوبي اآلن...

من مـحــطـات تـشــرين .. الـصـدق والــثـبـات والـســلـمـيـة
والتحدي...
… .السومري
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استـعدادا لـلهجـوم على الـعاصـمة األوكـرانية
ومـدن أخرى.في هـذه االثـنـاء يـتـواصل فرض
العـقوبـات الدوليـة على روسـيا.وذكـرت شركة
"ماكـسار" األميركية للتصوير بواسطة األقمار
االصطـناعيـة خالل الليل بـعد نشـر صور عدة
التـقطت من الفضاء "يـتأّلف الرتل من مركبات
جـزء مـنــهـا يـسـيــر بـعـيــدًا بـعض الـشيء عن
بـعـضه الـبـعض� واجلـزء اآلخـر يـسـيـر جـنـبًا
إلى جــــنب فـي صــــّفــــ� أو ثالثــــة صــــفـــوف
متـراّصة".وأضافت الشركة أن الرتل "�تّد من
تـخوم مطار أنـطونوف (حوالى  25كـيلومترًا
من وسط كـــيــيـف) في اجلــنـــوب إلى تـــخــوم
بريـبيرسك" شماال.وهذا ا�طار مسرح منذ بدء
غـزو روسيـا ألوكرانـيا في  24شـباط/فـبـراير
�واجـهات عـنيـفة إذ يـحاول اجلـيش الروسي
التحـكم بهذه ا�نشاة االستراتـيجية للسيطرة
عــلى ا�ــديــنــة.وأكــدت هــيــئــة أركـان اجلــيش
األوكـراني أمس أن القوات الـروسيـة جتمعت
خالل الــســاعـــات األربع والــعــشـــرين وتــضم
مدرعـات وقطعا مـدفعيـة "لتحـاصر أوال كييف
والسـيطرة عليهـا فضال عن مدن كبيرة أخرى
في أوكـرانـيـا".وقـال مـصـدران لـوكـالـة فـرانس
بـرس االثــنـ� أحــدهــمـا دبــلـومــاسي واآلخـر
أمـني إن مـوسـكـو تـسـتـعـد لـهـجـوم عـسـكـري
وشيـك.وقـال مـسـؤول كبـيـر فـي وزارة الـدفاع
األميـركية إن القـافلة الروسـية الرئيـسية التي
تـتـقدم بـاجتـاه كيـيف "قـطعـت مسـافـة خمـسة
كـيـلومـتـرات تقـريـبا" االثـنـ�.وأقام ا�ـدافـعون
عن الـعــاصـمــة الـتي خــضـعت حلــظـر جتـول
طوال عـطلـة نهـاية األسـبوع� خـنادق وأعادوا
بــرمـجـة لــوحـات الــكـتـرونــيـة عـلى الــطـرقـات
لــتـحــذيــر الــروس من أنـهـم "سـيــســتـقــبــلـون

بالرصاص".
وفـي حـ� بــدت الــقــوات الــروســيــة وكــأنــهـا
تستـعد للمعـركة في محاولة جديـدة للسيطرة
عـلى كـيــيف� اسـتـمـرت في تــضـيـيق اخلـنـاق

على ا�دن األوكرانية الكبرى األخرى.
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استبعد نبيل إسماعيل فهمي وزير اخلارجية
ا�صـري االسبق  احتمال نشوب حرب شاملة
ب� روسيا والغرب في أوكرانيا بسبب ثمنها
الــبـاهظ عـلى اجلـمــيع �وأضـاف في تـصـريح
لـ(الـزمــان) امـس أن) مــا يــجــري حــالــيــا هـو
محـاولة احلـصـول على أكـبر قـدر من الفـوائد
أو إعــادة تـرتــيب األوضـاع بــعـد مــرور ثالثـة
عقـود على نـهايـة احلرب الـباردة) . فـيمـا دعا
الـقـائم بـأعـمـال السـفـيـر األوكـراني بـالـقـاهرة
روسـالن نـــيـــتـــشـــاي مـــصـــر إلى اإلعالن عن
تــضــامـنــهــا مع أوكــرانـيــا في ظل اســتــمـرار
الـــعــدوان الـــروسي عـــلــيـــهــا ويـــتــمـــثل هــذا
الـتـضـامن في امـدادهـا بـاألسـلـحـة والـذخـيرة
�واجـهة أكبر جـيش في القارة � وتعـليقا على
دعـوة الـقـائم بـأعـمـال الـسـفـيـر األوكرانـي أكد
مصـدر دبـلومـاسي رفـيع ا�سـتـوى للـزمان أّن
مصـر تـقف موقـف احليـاد في األزمـة احلالـية
وتــدعـو جـمــيع األطـراف إلى احلــوار إليـجـاد
حل لألزمـة بـالــطـرق الـدبــلـومـاسـيــة� جتـنـبـا
لـلـخـســائـر الـتي �ــكن أن حتـدث لـلــمـدنـيـ�
الـذيـن يـدفــعــون ثـمـن هـذه احلــرب . قــّصـفت
الـقــوات الـروسـيــة الـثالثــاء مـركــز خـاركـيف�
ثاني كـبـرى ا�دن األوكـرانـية� فـي هجـوم طال
مـقــر اإلدارة احملــلـيــة� وفق مـا أعــلن مــحـافظ
ا�ـــنــــطـــقـــة أولـــيغ ســــيـــنـــيـــغـــوبـــوف.وقـــال
ســيــنــيـغــوبــوف فـي فــيــديـو عــلـى "تــلــغـرام"
"تعـّرضت الساحـة ا�ركـزية في مديـنتنـا ومقر

إدارة خاركيف لهجوم إجرامي".
 وأضاف "يـواصل احملتلون الروس استخدام
األسلحة الثقيلة ضد السكان ا�دني�"� مشيرا
إلـى أن عـدد الــضــحـايــا لم يــعــرف بـعــد.كــمـا
أظـــهـــرت صـــور مـــلـــتـــقـــطـــة عـــبـــر األقـــمــار
االصـطـنـاعـيـة الثالثـاء رتال عـسـكـريـا روسـيا
�تـد على عـشرات الكـيلـومتـرات يتـقدم ببطء
بــاجتــاه كـيــيف فــيـمــا أفــادت هـيــئــة األركـان
األوكـــرانـــيـــة أن مـــوســكـــو جتـــمع قـــواتـــهــا
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ا�نامة

يعتـبر أهم خطوة لـتوجيه ا�ريض
لـيحيـلك بعـدها لـلكـادر التـمريضي
وأغـلـبـهم مـتـجهـمـ� ال تـشـاهد في
وجـه أحـــدهـم أي إبـــتــــســــامـــة وال
إشــارات تــطــمــ� وال حــتى كــلــمـة
طــيــبـة تــخــفف عن كــاهل ا�ــريض
وهو أحـوج ما يكـون لهـا� وال يقدم
لك اي خـدمة حـتى تـدس في جـيبه
كالعادة ا�قسوم رغم رواتبهم التي
يحسدهم علـيها الكثيـر لكنها عازة
سـيـئـة بـقـيت مالزمـة لـلـبعض دون

رادع وظيفي وال خلقي. 
واذا تمعنت بأرضـياتها وجدرانها
فـســيـتــهـيـئ لك أنك في مــسـلخ من

شدة قذارتها !
لذا فقد بات هنالك عرف سائد لدى
أهالي ا�وصل �ن يضطر �راجعة
تـلك ا�ـقـابـر ا�ـتـنـقـلـة بـأن يـقـال له

للتندر ((رايح للموت برجليه!!))
أمـــا عن كـــيــفــيـــة حــصـــول مــرافق
ا�ـريض سريـرا لـترقـيـده او كرسي
لـدفـعـه فـتـلك مـعـانـاة اخـرى يـطول
شـــرحــهــا ولـــقــد رأيت بـــأم عــيــني
مـــرافـــقــا
يـــــحـــــمل
الـسـيالن
بـــــــيــــــده
لـــــوالــــده
بــــعـــد أن
عـجـز عن
الـــعــثــور
عــــــــــــــلـى
مسند!! 
وآخـر قـد
حــــــــــــمـل
والدته عـلى ظهـره لشحـة الكراسي
الطبية ونـقاالت ا�رضى� وثالث قد
إفـتــرش األرض بــعــد أن عــجـز عن
الـفـوز بـسـريـر� ورابـعـهم قـد توفت
والـدته من طـول اإلنتـظـار وهو في

حالة هيستيرية !!! 
أمــــا احلــــصــــول عــــلى قــــنــــيــــنــــة
األوكسج� والوصفـة الطبية فتلك
طامة كبرى أخرى خللو ا�ستشفى
وصيدليتها  تماما من أي قنينة و
دواء و أبسط ا�ـستلـزمات الطـبية�
لـــتــــجــــد ضــــالــــتك عــــنــــد أســـوار
ا�ـــســتـــشـــفى في صـــيـــدلـــيــات أو
بـــســطــات تــضــرب بـــهــا الــشــمس
احلارقة وأغـلبها أدويـة مسربة من
ا�ــــذاخــــر احلـــكــــومــــيــــة� أو هي 
مستلزمات وأدوية  مضروبة ومن
مـناشيء رديـئـة جدا  ,تـصوروا أن
مخازنهم خالية حتى من السرجنة
(احلـــقــنــة) والــكــانــيــوال وا�ــغــذي
والقطن وا�عقمات وأغلب الظن أن
هـنـالك سـمـاســرة تـسـيـطـر عـلـيـهـا
بــنـــقـــلــهـــا من اخملـــازن وا�ـــذاخــر

احلكومية إلى الباعة !!
 وال تتسـائل عن السـونار والرن�
واألشـعــة وا�ـنـاظــيـر والـعــمـلـيـات
وبـــــاقـي األجـــــهـــــزة الــــــطـــــبـــــيـــــة
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للمسـتشفيات والـعيادات اخلاصة
ألســعــاراهـــا الــفـــلــكــيـــة والــتي ال
يـضـبــطـهـا ضـابط مــهـني بـعـد ان
تــداخــلت الــتــجــارة مع الــطب في
أســــواء عـــــقــــد تــــزاوج شـــــهــــدته
االنـســانـيـة وسط مــوت الـضــمـيـر
وغــيـــاب تــام  لـــلــجـــان الــرقـــابــة

الصحية!
أما طبقة ميسوري احلال والطبقة
ا�ـتوسـطة فـلقـد وصل بهم الـيأس
مبـلغه من حتسـن النظـام الصحي
فـوجــهـتــهم مع كل طــار� هـو إمـا
الـــقــطـــاع الـــصـــحي اخلــاص وإن
اضـطـروا الجــراء عـمـلــيـات كـبـرى
فـسـتكـون وجـهـتهم كـوردسـتان او

دول اجلوار.
واآلن أنــقـل لـكـم مـشــاهــداتي  من
داخـل ردهـة الــطــوار� وكـرفــانـات
مـوزعــة في بــاحـة مــسـتــشـفى دار
الــسالم كـــذلك ارض ا�ــســـتــشــفى
اجلـمهـوري التي تـمزقت إربـا لدى
زيـارتي لــلـمـديــنـة والــوقـوف عـلى
هـذا الـقـطـاع ومعـانـاة الـنـاس منه

وهي رحــلــة مـحــفــوفـة بــاخملــاطـر
شــبــيـهــة بـلــعــبـة ســكــة ا�ـوت في

مدينة مالهي متهالكة:
فـــبـــعــد مـــعـــانـــاة لــنـــقل ا�ـــريض
وبـالـسـيـارت الـشخـصـيـة وخـاصة
مـرضـى الـقـلب واحلـاالت احلـرجـة
من حــوادث الــسـيــارات واحلـروق
والـــتـــســمـم ومــصـــابي فـــايــروس
كـــورونــا وغـــيـــرهـــا من األمــراض
جــنــبــكم الــلـه كل مــكــروه لــغــيـاب
ونـدرة سـيـارات اإلسعـاف لـيـنـتقل
ا�ـــريض بـــعــدهـــا �ــأســـاة أخــرى
بـــالـــبــحـث عن طــبـــيب الـــطــوار�
والطبيب اخلافر ولـينتظر ساعات
حــــتى يــــصل غــــرفـــة الــــطــــبـــيب�
ليتفاجئ بها وهي تغص با�رضى
وال تــكــاد تــمــيــز صــحــيــحــهم من
سـقـيـمـهم و دون أي إحـتراز ال من
فـــــايـــــروس كــــــورونـــــا وال من أي

وباء!! 
واجلـــو مــوبـــوء بـــرذاذ الــســـعــال
والــعــطـــاس ومــخــلــفــات ا�ــرضى
ومـرافــقـيـهم  دون أي إكـتـراث من
قــبل اجلــمـيـع لـتــقف أخــيــرا أمـام
الـــــطـــــبــــيـب ا�ــــرهـق من تـــــزايــــد
ا�ـراجـعـ� وهـو ال �ـتـلك اخلـبـرة
الالزمة لـلتـشخـيص االولي والذي

بغداد

�U�d� ‰ö�

r�UF�« w� wJ�d�_« ‚uH��« —UON��
في الـبداية قـام الرئيس االمـريكي جو بـايدن بـتضخـيم مشكـلة اوكرانـيا وباع
من الـعنتريـات كأن الصـواريخ وحامالت الطـائرات جاهزة عـند اول رصاصة
يطـلقها بوت� على اوكرانيا وظهر ان تلك العنتريات الفاشوشية حجة للتغطية
عـلى تنـازالته وانـبطـاحه اليران في مـفـاوضات فـييـنا عـلى اسـاس انه ال يعـير
اهـمية اال للـكبار من اجل الـتفرغ لـلدب الروسي والتـن� الصـيني اال انه ظهر
ال يـحسن التعامل ال مع الكبار وال مع الصغار الن سياسة اخليار الواحد او
خـلطـة احلل الدبـلومـاسي لكل االزمـات جعـلت امريـكا في مـوقف مذل ومـهان
الن سـياسة احلـزم والقرارات الـشجاعـة من واجبات الـدول الكبـرى التي تقع

على عاتقهم مسؤولية االمن والسلم الدولي� .
كـمـا فـعل الـرئـيس االمـريـكي االسـبق جـون كـنـيدي فـي ازمـة صواريـخ خلـيج
اخلـنازير في كوبا عام 1961.. �ـا يعني ان مواقف امـريكا ا�تـذبذبة افقدت
مـصداقيتـها امام العـالم كونها دولـة عظمى� لهـذا كثير من الـدول وخصوصاً
احلـلفـاء الـدائـمـ� لم يعـد حتـمـلـهم انتـهـازيـة امـريكـا وتـخـلـيهـا عن شـركـائـها
الـتقلـيديـ�� كمـا حصل في هـروبهـا ا�فـاجئ من افغـانسـتان وانـسحـابها من
الـعـراق الـذي سـلـمـته الى ايـران� وكـذلك سـوريـا الـتي مألت روسـيـا الـفراغ�
وايـضا تخليها عـن حلفائها من العـرب التقليديـ� لهذا جند تراخي عربي عن
دعـم بـايــدن في حـمــلــته �ـواجــهــة روسـيــا ومـنــهـا مــصــر الـتي كــانت حــلـيف
اسـتراتـيـجي المريـكا فـي عهـد الرئـيس مـبارك امـا االن فـقد عـمقـت عالقاتـها
الـسياسية والعسكرية والتجاريـة والسياحية مع روسيا� ولم يختلف األمر مع
دول اخلـليـج العـربي ومـعـانات الـتـجاهـل األميـركي المـنـهم القـومي والـتـهافت
على توقيع االتفاق النووي مع إيران بالرغم من سياسة ايران ا�زعزعة لألمن
والـسلم فـي ا�نـطقـة� عالوة عـلى غض الـطرف عن الـتـعنت احلـوثي في الـيمن
وإلــغــاء الـرئــيس بـايــدن تـصــنــيف "احلـوثــيـ�" حــركـة إرهــابــيـة� لــذلك وقـعت
الـسعـوديـة عقـوداً عـسكـريـة مع روسيـا لـتزويـدهـا أنظـمـة دفاع جـوي مـتقـدمة
وأسـلحة برية وصاروخية� وكذلك ا�شـاركة مع الص� في تصنيع الصواريخ
ونـقل التنقـية من غير شـروط مقيـدة مثلمـا تفعل امـريكا .. وايضـاً تركيا وهي
عـضو في حلف الـناتـو وفيـها قاعـدة كبـيرة وحـضور عسـكري امـريكي كـبير�
وعـندما شـعرت �واقف امـريكا االنـتهازيـة وسعت قنـوات التواصل والـتعاون
مع روسـيـا والصـ�� واالكـثر مـن ذلك حتديـهـا المـيركـا وحـلف الـناتـو بـشراء

منظومة "أس-400 الصاروخية للدفاع اجلوي من روسيا .. 
فـضالً عن إسرائيل التي تعتبر من أقرب حلفـاء أميركا وأكثرها اعتماداً على
ا�ـظلة األميركية� حتى وجدت نفسهـا مضطرة في االونة االخيرة في التنسيق
مع مـوسـكـو �ـواجـهـة خـطـر ا�ـيـلـيـشـيات اإليـرانـيـة عـلى حـدودهـا مـع سـوريا
ولـبنان خـصوصـاً بعد انـبطـاح ادارة بايدن اليـران وشحذ مـوافقـتها من اجل
الـعـودة الى االتــفـاق الـنـووي .. �ـا يــعـني ان انـحـســار الـدور االمـريـكي في
الـسياسة الدولية أفـقد ثقة احللفاء قـبل االصدقاء� على خالف مواقف روسيا
الـتي اثبتت للـعالم مصداقـيتها مع احلـلفاء .. لهـذا �كن اعتبـار هذا التراجع

بـدايـة النـهـيـار الـتـفـوق االمـريـكي النه عـلى مـا يـبـدو ان
الـعجوز االمريكـي يعيش عقدة االنـتخابات وان هوس
سـيـاســته انـصـبت في مـواجــهـة احلـزب اجلـمـهـوري
وتـفـتـيـت قـرارت الـرئـيس تـرامـب لـضـمـان الـفـوز في
اجلــولــة الــقــادمـــة وغــيــر ذلك لــيــذهـب اجلــمــيع الى
اجلـحـيم اال ان مـؤشــر االسـتـطالعـات تـشـيـر الى انه

سوف يذهب الى اجلحيم .

الـتـجـميـل فتـلك مـقـصلـة ال يـتـحمل
ا�واطن البسيط سوطها  !

 ونـتــيــجــة الـعــمــلــيـات احلــربــيـة
إنـتـشرت فـيهـا األوبـئة وتـضـاعفت
وتـداخـلت األمـراض و تـلـوث فـيـها
ا�اء والهواء والزرع والضرع� �ا
زاد الـضـغط عـلى الـنـظـام الـصحي
ا�ـــتـــرنح أســـاســـا وطــرحـه أرضــا
بالضربـة القاضيـة� ولم يعد هنالك
أمال في الوقت ا�نظور من نهوضه
في ظل الفوض والـفساد والـتخبط
اإلداري والــتـجــاذبــات بــ� مــراكـز
الـقـوى� وغـدا حـاله كـحـال ا�ـريض
ا�يئوس منه ومسجّى يحتضر في

غرفة اإلنعاش! 
وقد اسـتبدلت مـشفيـاتها الـعمالقة
والـــتي أصـــبــحت أثـــرا بــعـــد عــ�
sandwich Panel بــكــرفـانــات نـوع
اثــبــتت فـســلــهـا وعــدم مالئــمـتــهـا
وافــتــقـــارهــا لــلــسالمـــة األمــنــيــة�
وبعض ا�باني البديلة وهي كئيبة
بـائــسـة تـعــلـوهــا الـقـاذورات ,�ـا
يــزيــد من مــعــانـاة ا�ــريض بـل قـد
تـكــون مــسـر�عــة في جــلب أجـله إن
سـاقه حـظه الــعـاثـر يــومـا بـا�ـرور
قـرب أسـوارهـا أو ا�ـبـيت إضـطارا

حتت سقفها و جدرانها. 
كــانت هــنــالـك مــشـافـي يــقــصــدهـا
الـكثـير من الـعرب و الـعراقـي� من
كـوردسـتـان واحملـافـظـات اجملـاورة
�ــا تـتــمـتع بـه من اجـهــزة حـديــثـة
وكـــفــاءآت طــبـــيــة مـــاهــرة� والــتي
شـيـدت في عـهـد االنـظمـة الـسـابـقة
والـــتي لم يـــكن لـــلــنـــظـــام احلــالي
نــصــيب مـــنــهــا ســـوى إســتــبــدال
مسـمياتـها � فـضال عن عجزهم عن
تـشـيـيد أي مـسـتـشـفى فـي نـيـنوى
وباقي محافظات العراق على غرار
مـا� تشـييده كـمسـتشـفى السالم 
وا�ـســتـشــفى الـعــام واجلـمــهـوري
ونــحن عــلى ابـواب عــقــدين مـضت
من حكم  أحزاب خالصة إجنازهم
أنـهـم ( مـزقـوا وأجـرمـوا وأفـسـدوا
َنـهـبـوا ا�ـيــزانـيـات الـتـرلـيـونـيـة و

دمرروا وهجَّروا وخربوا ا�عمر!)
وأكـثر الـناس معـاناة هـم الطـبقات
الـفـقـيـرة ا�ـعدمـة والـذين يـشـكـلون
الــغــالــبـيــة الــعـظــمى من الــســكـان
ويــــتــــعــــذر عــــلــــيــــهـم الــــتــــوجه 
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وكـانت شــعـاراتـنــا بـســيـطـة وذات
معـاني كبيـرة كنـا نقرأ سـوية كتب
قادتنا فأتذكـر حينما قلت لي عليك
ان تقرأ كتب الـسيد الشهـيد محمد
باقر الصـدر (اقتصادنا وفـلسفتنا)
وغــيـرهــا وكــنت اغــوص في بــحـر
علمه وعـمق فكره وبـا�قابل حـينما
تـقرأ جـنـابك كتب عـن ثورة الـكورد
وتـاريـخـنـا ونـضـالـنـا من مـؤلـفـات
الراحل زبير بالل إسماعيل وتطلع
عـلى مـقـاالت الـراحل مال مـصـطفى
الــبــارزاني وكــأنك تـدخـل في عـمق
االحداث وتقلب األيام وارى مالمح
وجهك تتغير ب� حزن يعتصر فيه
قـلـبك وبـ� فرحـه ترسـمـهـا حروف
الــكــتب واجــلس امــامك اتــرجم لك
بــعض الــكــلـمــات الــكــورديــة الـتي

تستوقفك جبراً. 
كـــاكـــا عــلـي مــاذا حل بـــنـــا وكــيف
تــمــزقــنـا و�ــاذا نــست مــخــيالتــنـا
مـاضً فيه عـشـنا سـويـة على ارض
وطن دافـعـنا عـنه وقـدمنـا اغـلى ما
�ـلك ألجـله. هل سـيـاسـة الـتـغـيـير
ابـعـدتنـا ام قـلـوبنـا تـوقف نبـضـها
هل جـفت احـبـار اقالمـنـا احلـرة ام
كـــســرتــهـــا ســطـــوة الــعــنـــصــريــة
والـطائـفيـة التي تـريد تـمزيقـنا هل
اخرست حروفـنا التي كـانت تنطق
بـــــالــــوحـــــدة واحملــــبـــــة واالخــــوة
والــنــضــال والــوطن ام انــطــقــتــهـا
مـــدخـالت اخلـــارج �ــــا ارادته من
تمـزيق لوحدة الـشعب وعـلمت بأن
احتــادنــا كــان قــوة فال بــد من شق
الصف والـعمل عـلى تقسـيمـنا هذا
عـربـيـاً وذاك كـورديـا ’وهـذا سـنـيـاً
وذاك شـيعـياً ومـسـيحـياً ومـسلـماً.
كيف لـنا ان نـعيـد ا�اضي ونـعيش
بهنـاء بعيـداً عن االنشقـاق والعناء
كـيف لـنــا ان نـحـيي مــا مـات فـيـنـا
ونــرسم مــســتــقــبالً ألجــيــال لــيس
ذنــبـــهــا اال انــهــا عــاشت الــتــطــور
والسرعـة والتقنـية والعو�ـة بعيداً
عـن احلـب والـــــــــسـالم واالخـــــــــوة

والتفاني والعطاء واإلخالص. 
من يـسعـون وراء احلروب والـدمار
هـم اجلـهالء فـي بـلــدي فــاحلـرب ال
تــقــدم لــنــا ســوى ا�ــوت والــدمـار.

وكما قال غالد ستون 
احلــرب مــأســاة يــســتــعــمـل فــيــهـا
االنــســان أفــضل مــا لــديه لــيـلــحق

بنفسه أسوأ ما يصيبه." 
كاكا كيف لنا ان نوحد شق الصف
كـيف لــنــا ان نـقــول بـصــوت عـالي
اننا ا�اضي واحلاضر وعلينا بناء
ا�ستقبل بال كـراهية بال احقاد بال
منـافسـة على مـناصب ومـكتـسبات
دنـيويـة. لـيس ضيـر ان يـأخذ اخي
اسـتحـقاقه وال مـشـكله بـأن اصوت
له مـن اجل تــأريـخــاً أســمى من كل
ا�قاعد وا�ناصب والسلطات. كيف
لـنا ان نـشكـر بـعضـنا األخـرى على
أيـام عـسـرهـا كـان يـسـراً وعـنـائـها
كـــان ســـهالً. كـــاكــا عـــلي نـــحن من
�ـــجـــد الــنـــضـــال نــحـن من يــدرك

الـدنـيــا انـقى مـاذا حل بــنـا وكـيف
تمـزقنا وتـفرقنـا. عشت معـكم ستة
سـنـوات من عـمـري ال أسـتـطـيع ان
أنـسـى فـيــهــا يـوم واحــد بـدون ان
ابـتـسم رغم فـقـر احلـال لـكـنـنـا كـنا
اغنياء رغم صعوبة ا�ـعيشة لكنها
كــانت ســهــله رغم قــلــة الــتــواصل
اإللكـتروني ومـا حدث االن اال انـنا
كــنــا مـتــواصـلــ� بــنـقــاء الـقــلـوب
وصـفــاء الـنــوايـا ووحــدة الـهـدف.

كما يقال في احلكمة الشائعة. 
كل شيء �ــكـن شــراؤه اال الــنــيــة
الـــطــيـــبــة  –فــهـي تــنـــبع من بـــئــر
ســحـري داخل الــقــلـوب الــطــاهـرة

فقط." 
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كانت امي تقول لي حـينها ان عمر
يخجل عندما نغسل ثيابه ويصلي
بــصـــوت مــنــخــفض ويـــأكل قــلــيل
وكانت تـطـلب مني ان احتـدث معه
او أرسل له رســالـــة من قـــبــلك كي
جتعله يـطمأن أكثـر ويعيش وكأنه
بـ� اهــله ونـاسه وعـائـلـته. وفـعالً
كتـبت له رسالـة واوصلتـها للـقرية
على سفح اجلبل وبـعدها بدء عمر
بـــالـــتـــعـــايـش وكـــأنه أحـــد افـــراد
عـائلـتنـا حتى مـرت السـنوات دون
ان أحس انـا بغـربـتي بيـنكم ودون
ان يشعـر عمر بأنه بـعيداً عن اهله
ونــاسه رغم اخــتالف الـلــغـة ولـكن
جتـــمــعــنــا لـــغــة االخــوة واحملــبــة
واالحـتـرام والـتـقـديـر. كـنـا نـعـيش
يـومــنــا بال تــفــكــيـر بــالــغــد وكــنـا
جنـتـمع على الـصالة سـويـة وعلى
سفرة الطعام البسيطة  وال يفرقنا

شيء.
كــــانت امي تــــرسل لــــنــــا اخلــــبـــز
الـــكـــوردي والـــعـــسـل وبـــعض من
خــــيـــرات اجلــــبل من جــــوز وتـــ�
ورمـان وكنـتم انتم تـرسلـون التـمر
والــــدبـس والــــســـــمك اجلـــــنــــوبي
اجملـــفـف وغـــيـــرهـــا من نـــعم الـــله
حينهـا. كنا نرسم ادبـيات التعامل
وحـوار الـنـقـاش وأسـلـوب احلـيـاة
بكل صفـاء وكنا �تلـك مخافة الله
ومــحــبـــة الــعــبــادة بـــدون الــكــفــر
با�ـباد� السامـية او التـعالي على
الــعـــادات والــتــقـــالــيــد الـــعــرفــيــة

والعشائرية.
كـاكـا كـان الـعـيـد �ـر عـلـيـنـا عـيداً
وكان احلزن يقسم بـيننا جتسيداً.
كان احللم واقـعي واخليال واضح
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و�يز ا�كتوب وا�قال نحن نعرف
احللـول بال خصـال وال جدال نحن
أبـناء الـوطن واألرض بـصحـرائـها
واجلـبـال. تـعـال كي جنـلس سـوية
ونـقـلب ا�ـاضي ونـتـذكـر مـا قـدمته
لي واهـــديــتـه لك كي نـــبــتـــعــد عن
ا�نـاكثـات واخلالفات والـصدامات
فالعراق باألوجاع يـحتضر وعلينا
ان نــعـيــد له احلــيــاة. قـد صــبــرنـا
كــثـــيــراً عـــلى الــشـــقــاء والـــعــذاب
والـنـضال ضـد حـكم صـدام وكانت
أيـام وسـن� عـجـاف وكنـا نـكرهـها
ونصـبـر على مـا نحب الـيوم كي ال
نـنـسى مـاضـيـنـا ونـعـيش من اجل
الوطن. كما قال امير ا�ؤمن� علي

ابن ابي طالب (عليه السالم). 
الصـبر صبران صـبر علـى ما تكره

وصبر على ما حتب" 
زاد فـي الـــوطن الــــفـــقــــر واجلـــوع
وتفاقم الفساد على ا�باد� والقيم
وتغيـرت منظومة االخـالق العريقة
الـتي تـربـيـنــا عـلـيـهـا فال دولـة بال
شــعب وال �ــكـن بــنــاء حــكم عــلى
أجـســاد الـفــقـراء. بالدنــا تـمـلــئـهـا
اخلـيـرات وفـيـهـا الـشـعب يـعـتـاش
عــلى قـوت يـومه والــشـتـات. وهـنـا
استذكـر ما قاله الـراحل الباقي في
قــلــوبــنــا ا�ــنــاضل مال مــصــطــفى

البارزاني. 
" عــــار عـــلـي ان اظل ال مــــبــــالــــيـــا
وراضــــيــــا في وقـت يـــعــــاني فــــيه
الــــنـــاس اجلــــوع من حــــولي ولـــو
وهـبت لي إمـكـانـيـة انـقـاذ احـد من
ا�ـوت جــوعـا حلــسـبت ذلك شــرفـا

عظيماً." 
وختاماً كـاكا اود ان أقول زور سو
بــاست ده كه م عــلى كل مـا قــدمـته
لي فـي تـلـك الــســنــوات اجلــمــيــلـة
وعـلى كل مـا تـعلـمـته مـنك من لـغة
عــربــيــة اصــيــلــة وصــيــد الــســمك
وحـضــروي اجملـالس احلــسـيــنـيـة
وشـعـائر عـاشـوراء  وشـكراً لـلـكرم
واحلب والـــتـــضـــحـــيـــة والـــوفـــاء
واإلخـالص. وتـعــال سـويــة نــكـتب
قصصنا الى أجيال لم تعي وتدرك
وحتـس مــا عـــانــيـــنــاه ســـويــة مــا

عـشـناه سـوية مـا مـر علـيـنا سـوية
تــــعــــال نــــقص مـــــاض اجــــمل من
احلاضـر ونؤسس �سـتقـبل يجمع
أبنائنا ال �زقهم ويبعدهم الواحد
عن االخــــر. وال تـــنــــسى الـــدبــــكـــة
الــكـــورديــة الــتي رقــصــنــا ســويــة
بـــزفــــاف اخـــيـك األصـــغــــر وكـــنت
سـاهـراً طـوال اليل اعـلـمـكم علـيـها
فــرحـــ� تــســـر قــلـــوبــنـــا تــواضع

تصرفاتنا. 
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دعـنــا نـعـيش من جـديـد بال غـربـاء
يــــتـــدخـــلــــون بـــيـــنــــنـــا وال دخالء
يـخــطـطــون لـشق صــفـنــا. وجنـعل
صــوتـــنـــا واحـــد وهــدفـــنـــا واحــد
وقـرارنــا واحـد كــمـا قــال سـمــاحـة
ا�ــــرجع الــــديـــنـي الـــســــيــــد عـــلي

السيستاني دام ظله الوارف
ان يــكـــون الـــعــراق ســـيـــد نـــفــسه
يحـكمه أبنـاءه وال دور للـغرباء في
قــراراته يــســتــنــد احلــكم فــيه الى

أرادة الشعب."  
تـعــال نـعــتـلي جــبل سـفــ� ونـأكل
اخلــــبــــز والــــتــــ� وادعـــــوني الى
ضفـاف الفـرات وخضـاره واسقني
كـأس الـشـاي محـبـة بـعد مـسـقوف
السمك اجلنوبي وخبزكم ا�عجون
بـطيـبة ونـقـاء قلـوبكم. تـعال نـبني
جـسـراً لــتـسـيـر عــلـيه ارواحـنـا ان
رحــلـنــا ونــنـظــر الى اجــيـالــنـا من
بـعـدنـا فـخـورين بـكل مـا كـنـا عـليه
من نـضـال ومـا قـدمـنـاه لـهم. تـعال
نـتركهـم يعـيشوا بـعدنـا بسالم بال

حروب وال انقسام. 
تـــعــــال نـــكــــتب حــــروف كـــورديـــة
�ــعـاني عــربـيــة وحـروفــاً عـربــيـة
بـلهـجة كـوردية. تـعال نـصلي حـباً
اخي فـوالــله الــعـمــر لم يـبــقى فـيه
بـقـيـة ولم نـسـتطـيع تـأجـيل ا�ـنـية
فـمـا جنـمـعه في الـدنـيـا ليـس اليك

وليس اليه. 
مـا فـعـلـته بــنـا احلـيـاة غـريب ومـا
نساه بعض الساسة اغرب بعد ان
كـــنــا بـــاألمس أوفـــيـــاء بــعـــضـــنــا
للـبعض تغـيروا عليـنا في ا�واقف
اخـوتـنا الـيوم كـمـا يقـال بـاحلكـمة

ا�ــــشـــهـــودة. بــــــــالـــوفــــاء كـــنـــــــا
وكـــــــانــــــــــــــو...وبـــــــا�ــــــــواقــــــف

البسيـــــــــطة بـــــــــانــــــوا !!!!" 
ان الــبــعض يـــا اخي من اخــوتــنــا
يــســـعــون بــكل مـــا اوتــوا من قــوة
وعـز�ــة سـلــبـيــة ال تـلــيق بـهم من
اجل تـــشــويه صــورتـــنــا وتــمــزيق
حلـمــتــنــا ونــســيـان مــاضــيــنــا قـد
اغـرتـهم الـدنـيـا ونـسـوا االخـرة قـد
اســـتـــخـــدمـــوا كل وســـائل احلـــكم
والتسلط ضد شعبهم الكوردي كي
يـرسـموا صـوره غـيـر حقـيـقيـة عـنا
ويـــســـتـــذكــرون مـــا لـــيس فـــيه من
الواقع شيء كي يحشدوا أهلنا في
اجلـــنـــوب ضـــدنــا وقـــد نـــســوا او
تــنـاســوا اخـطــائـهـم وسـلــبـيــاتـهم
وتـــقــصـــيــرهم مـع شــعــبـــهم الــذي
يعـاني من فقدان االمن واالسـتقرار
والـطـائـفـيــة وسـوء الـقـرار والـفـقـر
واالنهيار وهنا اود اإلشارة الى ما

قاله الراحل علي شريعتي
خـيـر لك ان تقـضي وقـتك بـالـسعي
إلدخال نفسك اجلنة  –على السعي
في اثبات ان غيرك سيدخل النار." 
وهــنـا اإلشــارة الى الـبـعـض مـنـهم
وحتية احترام واجالل لكل من كان
مع الــــوطـن ووحـــدة الــــشــــعب من
ساسة العراق باختالف قوميا تهم
واديــانــهم ومــذاهــبــهم فــوالــله كل
شيء زائـل والـوطن بـاقي وهــنـيـئـا
�ن يـتـرك بعـد رحـيله سـمـعة طـيـبة
وذكــرى جـــمــيــلــة لــشــعــبه وامــته.
واخـــيــراً ولـــيس اخــراً أتـــمــنى ان
تكون كلمات خفيفة على مسامعكم
وهـادئة عـلى عـيونـكم ورقـيقـة على
قــلـوبــكم فــوالــله مــا خط قــلـمي اال
صادقـاً وما كتـبت هذه احلروف اال
بـألم وحـزن عـلى مـا يـجـري بـيـنـنـا
كـأبـنـاء وطن واحـد وشـعب ضـحى
جــمـــيـــعه ألجـل الــعـــيش بـــحـــريــة
وكـرامـة. عــسـاهـا تــكـون ذكـرى �ن
نسى نـضالـنا وتاريـخنـا سوية في
ارض واحــدة ووطن واحــد وهــدف

واحد. 
{ خـــبـــيـــــر بــالـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيــة
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من جــبــال الــنــضــال وســفــوحــهــا
اخلـــالــــــدة 

الى اهــوار اجلــنــوب وبــنــادقـــــهـا
الشاهــــدة

اكـتب مــقـالـتي هــذه لـقـلــوب نـقـيـة
ليست حاقدة

كي تـبـقى ذكـرى ألجـيـالـنـا ا�ـقـبـلـة
الواعـــدة

كــاكــا عـلي بــعــيــداً عن الـســيــاسـة
والساسة كيف احوالك 

مــاهي تــطــورات عــمـلـك وصـحــتك
واجلميع في عائلتك

هل تغـيرت مالمح وجـهك وطيـبتك
ورقه قلبــــــــــك

كــتــبت هــذه الــكــلــمــات كي أتــذكـر
ا�اضي واذكــــــــــرك

أتذكـر حينـما كنـا سوية في بـيتكم
وقـريـتـكم عـلـى نهـر الـفـرات ونـحن
نــتــقــاسم رغــيـف اخلــبــز ونــشـرب
الشاي فجراً. ومن حـولنا اخلضار
واالشجار ا�تصافية بهدوء حفيف

اوراقها. 
وعــنــدمــا كـنــا نــقـلـب في عـقــولــنـا
صـفـحات الـنـضال سـويـة ومواجه
الـطــغـيـان والـدكــتـاتـوريــة بـكل مـا
اوتـيـنـا حـينـهـا من قـوة بال تـفـرقة

وال طائفية وال عنصرية.
أتــذكـر كــاكــا حـيــنـمــا جــرح اخـيك
وكــــــان عـــــلـى مـــــواجـه خـــــطـــــوط
الـــشــــيــــطــــان بــــ� كــــوردســــتـــان
واجملــاهـدين حـيـنـهـا وبـ� الـبـعث
واألجهزة القمعية. يومها اوصيت
اخـوتي في أربـيل بـأخذ كـاكـا عـمر
وابـــعـــاده عن ا�ـــنـــاطـق اخلـــطــرة
وادخــــلــــوه الى أربــــيل وبــــقي مع
عـائلـتي عـلى سـفوح اجلـبـال حتى
تـعــافى وعــاد يـدافع عن الــقـضــيـة
الــعــراقــيـــة ونــضــالـــنــا مع قــوات
الـبــيـشــمـركه بــعـيــداً عن أي نـزعه
عـــنــصـــريه وطــائـــفــيـــة وغــيـــرهــا
وامـــتــزجت بـــتــلك االيـــام دمــائــنــا
واجسادنا ا�ـقطعة بـقضية واحده
اال وهي الــــتــــخــــلص من الــــظــــلم
والـبـعث. فـأيـنـمـا كـنـا كـان الـهدف
والقضية واحده وأود اإلشارة الى

حكمة قالها تشي جيفارا
" ال يهمنـــــي أين ومتى ســـــأموت
بــــقـــدر مـــا يــــهـــمـــنـي ان يـــبــــــقى

الــــوطن" 
اخي حـيــنـمــا كـنـت مـعــكم واخـيك
معنا هل كان ذاك العالم أسمى هل
كــــــــانـت األرواح ارقى هـل كــــــــانت
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بغداد

ال غـــرابــة في تــدهـــور ا�ــنــظــومــة
الـصحـية في الـعراق حـالهـا كحال
جـمـيع الــقـطـاعـات اخلــدمـيـة بـعـد
إحتالله وتدمير مـؤسساته ا�دنية
وبـنـاه الـتحـتـيـة ثم عزل وتـصـفـية
وتـشــريـد أغـلب صـفـوته وكـفـاءآته
ليتولى شؤونه بعد ذلك الفاشلون
والـرعــاع وأنـصـاف ا�ــتـعــلـمـون ,
فـــالــنـــتــيــجـــة كــانـت مــحـــســومــة

بالسقوط ا�دوي  .
وكـمـا قـيل فلـيس اخلـبـر كالـعـيان,
فـــكـل مـــا قـــد طـــرق مــــســـامـــعـــكم
وشـاهـدتـمـوه عـبـر الـفـضـائـيات و
قــرأتـــمــوه فـي وســائل الـــتــواصل
اإلجتماعي عن الواقع الصحي في
الــعـراق ســادتي األفــاضل ال �ـثل
ســـوى الــنــزر الـــيــســـيــر عن واقع
مــزري يـنـوء حتت وطــأته الـشـعب
الـعـراقي ا�ـبـتـلى� و�ـثـل اإلهـمال
والفساد ا�تـعمد فيه وجه آخر من

أوجه اإلرهاب .
5N� l�«Ë

والــواقع الــصـــحي في مــحــافــظــة
نـــيــنـــوى ال يــعـــكس ســـوى عــشــر
ا�ــعــشــار لـواقـع مــهـ� و مــؤسف
تـعيـشه كل مـدن العـراق واقضـيته
ونــواحـــيه وقــصـــبـــاته نــظـــرا �ــا
تــعــرضت لـه من إرهــاب وتــدمــيــر
حتت يــافــطـة الــتــحـريــر ثم تــبـعه
إرهاب آخـر  بالتـعمد بـعدم اعادة
تــلك ا�ـنـظـومـة الى سـابق عـهـدهـا
رغم مـــرور أكـــثـــر من اربـع أعــوام
على حتريرها من ارهاب داعش! 
ومن ضمن صفـحات التـدمير التي
طــالــتــهــا هــو إســتــهــداف جــمــيع
مـشافـيـها الـكبـيـرة وبكل مـعداتـها
وأجـهـزتـهـا وكـذلك بـاقي مـراكـزها
الصحيـة وحرق وتفخـيخ وتفجير
آلـيـاتـهـا وهــجـرة مـعـظم كـوادرهـا
الـــطــــبـــيــــة ا�ـــتــــخـــصــــصـــة إمـــا
لـــكـــوردســـتـــان الـــعـــراق أو لــدول
اجلــوار� كــمــا أنـهــا غــدت مــديــنـة
مـقفـرة تـخـلو من أي مـبـنى صحي
مــتـكــامل يــحــقق احلــد األدنى من
الــرعـايــة الـصــحــيـة وتــفـتــقـر ألي
مــــســـتـــشـــفى نــــظـــامي ولـــغـــايـــة

الساعة! 
وال تغرنكم بعض ا�ـراكز الصحية
اخلـاصـة وال الـعـيـادات وال مـراكـز

مـهـمـا اخــتـلـفت بـشـأنـه االراء � يـظل احلـكم الـقــضـائي الـذي اصـدره االسـد
مـوضع جتـاذب واجـتـهـادات مـتـضــاربـة بـشـأن  قـضـيـة خالفـيـة بـ� احلـمـار

والذئب حول لون العشب .
لـقـد احتـدم اخلالف بـ� االثـنـ� بـعـد ان أصرَّ احلـمـار  عـلى ان لـونه اصـفر
بـينـما اكـد الذئب ان لـونه اخضر وجـلب معـه  حزمة من الـعشب لـدعم اقواله
خالل  ا�ـرافـعـة الـقـضـائـيـة الـتي تـولى مـلك الـغـابـة الـبت بـهـا  � ا�ـفـاجأة ان
االسـد وبـعد مـداوالت أصـدرَ حـكـمـاً  �ـعـاقبـة الـذئب رغم قـوة الـوثـيـقـة التي
قـدمـهـا �  وكـان مـن حـقه ان يـسـتـغــرب� كـيف تـعـاقـبــني مع ان لـون الـعـشب
اخـضر  � هنا  قال االسد � نعم  لون العـشب اخضر � ال خالف بيننا بشأن
ذلك  � ولـكني اعاقـبك ألنك تنـاقش حمـاراً وحتاول ان تقـنعه بـاحلقيـقة وكأنك
تـتجاهل غباءه�كان عليك من االساس ان حتـترم نفسك باالمتناع من الدخول

في منافسة معه على هذا ا�وضوع . 
� هل كـان احلــمـار عـلـى جـهلٍ ولـذلـك أصـرَ عـلى  ان الــعـشب اصــفـر ولـيس
اخـضـر  � كيـف تسـتـقـيم هـذه الـقـنـاعة لـديه وهـو يـتـنـاول  الـعـشب االخـضر
عـندمـا يـطلق له الـعـنان في ا�ـراعي � هل كـان يكـتـفي بالـعشـب ا�تـيبس  ذي
الـلون االصفر وقد اعتاد على هذه الوجبة اليومية  ولم تتوفر له الفرصة ابداً
لـلتعرف عـلى العشب االخضـر اخملصص لغيره مـن الدواب ولذلك أصرَّ على
رأيه� هل كـان عــلى وشك ا�ـوت لـكـثــرة الـعـلف االصـفــر الـذي يـتـنـاوله وارادَ
الـتـمـاهي مع ا�ـثل الـشــائع (مـوت يـحـمـار حـتى يـجـيك الـربـيع) � ام انه اراد
مـنـاكـدة الـذئب فـحـسب  � امـا اخـطـر سـؤال يـسـتـحق الـطـرح  � هل تـعـرض
عـقل احلمار  الى عمـلية غـسيل دماغ من جـهات اقليـمية او دولـية ضمن بنك
اهـدافها  ألسـتخدام (قـدرات ) احلميـر  تنـفيذاً  ألجـندة اصحـابها � ومع كل
هـذه االسئلة بخطورتها واسـتحقاقاتها  يظل البـحث عن مصير احلقيقة التي
طـرحها الذئب  جوهر كل تلك ا�ـرافعة � كيف يجوز اختـفاء بريقها   � وكيف
لألسد  ان ينقسم على نفسه � يحكم لصالح احلمار بينما قناعته الشخصية

لصالح الذئب
احلـال ان البعض في ا�شهد السياسي العام العراقي يستميت من اجل هذا
ا�ـــنــهج (احلــمــاري) فـي الــتــعــاطي مـع االحــداث بــالــرغم مـن كل  احلــقــائق
الـواضحـة الدامغـة ا�تـوفرة فـيه � هو يـرى في مغـادرته لهـا هز�ةً لـه واليهمه
من قـريب او بـعــيـد ان تـتـعــرض احلـقـيـقـة الـى الـهـز�ـة  � ا�ـهـم لـديه تـرتـيب
اولـوياته عـلى اساس انه الـرقم االصعب  ومابـعد ذلك فـليـكن الطـوفان ولذلك
أصـرَ على الـتـنـفيـذ احلـرفي  لتـوصـيةالـداعـيـة النـازي غـوبلـز  (اكـذب �اكذب
حـتى يصـدقك االخـرون) � وليس انـتـشال الـبالد من وصايـة اجلـهل والتـنطع

وادعاء ا�فهومية ليل نهار.
 هم يـزعـمـون انـهم  �ـتـلـكــون صـكـوك الـوطـنـيـة والـنـزاهـة  وفـائض خـبـرة ال
جتـاريهم فيـها ايـة جهات اخـرى � �ه� لو كان لـهيـاة النزاهـة لسـان غير مـقيد
بـأعـتـبـارات أمن اجلــيـوب � لـكـانت مـســلـسالت  الـفـضـائـح عـلى مـد الـبـصـر

القضائي
الـبرنامج ا�رسـوم هكذا  � وهـناك مَن يستـميت بهـدف تخزين الوقت  نـقيضاً
لـكل احلقائق  الفـيزيائـية�  واال اي مسـوغ �نح سياسـي� تخـصيص  ا�زيد
من االشـتغاالت اجلانبية ألغتصاب الواقع � راجـعوا  التوقيتات ا�عتمدة االن
لـتأم�  اسـتحـقاقات ا�ـناصب غـير عابـه� �ـا ينـتظره الـعراقـيون من حسم

للعديد من القضايا ا�لًحة   . 
ان ا�ـضـاف الـذي �ـكـن  مـسـكه مـسك الـيــد  � عـمـلـيـات الــتـشـويش ا�ـبـطن
وا�فـتوح للتعتيم على  استـحقاقات ا�يدان للحيـلولة دون وضعها على منصة
ا�ـسـاءلة � تـصـفـحـوا مـلـفـات الـفـساد � ومـن  غيـر الـفـسـاد يـتـطـلب ا�ـعـاجلة

السريعة واحلاسمة  .
لــقــد نـخــر ا�ــنـظــومــة االخالقــيـة الــعــامـة  � يــبــطئ ويـســرع عــبـر  ازرار من
اخـتصـاصاتـها تـعطـيل استـرجـاع الشـفافـية  � يـجري ذلك في كل اخلـدمات
وعـلى رأسهـا الـكهـربـاء � او اسـتعـادة ا�ـنتج الـصـنـاعي ألمتـصـاص البـطـالة
وتـقليل تسرب االحـتياطي النقـدي ا�غلف باحلـاجات التجاريـة االستيرادية  �
االخـطر ان الـفسـادَ فـساد مـرّكب  ح� يـكون ضـابط شـرطة (بـطالً) له�وح�

يصيب البنية الزراعية الى حد أستيراد  الفجل في بعض االحيان 
 امـام كل هذه االسـتـحـقاقـات الـتي اشـيـر اليـهـا اعـتقـد ان الـبـعض يفـضـلـها
بـذات  اصـرار  احلـمـار علـى ا�غـالـطـة  � يـفـضـلـهـا ان تـكـون صـادمة � عـلى
قـياس (خبز باب االغا حلو وحار ومكّسب)  � وان تظل  سارية ا�فعول حتت
الطلب الى اجل غير  مسمى  مع مداورة ب� مقتضيات التفاؤل والتشاؤم .
بـخالصـة �عـنـدمـا اعـلـنت اعـتـقـادي  ان اخلـريـطـة ا�ـرسـومـة لـلـعـراق ابـقـاؤه
يــتــأرجح عـلـى احلـافــة كـان بــرا�ــراحلـاكم االمــريــكي يـتــســلى في ا�ــنـطــقـة

اخلـضـراء  بـقـضم اخلـبـز الـعـراقي (الـتـوصـاه)  � وعـنـدمـا
نـشر مذكراته عن ادارته للـمشهد العـراقي تب� العديد

من انحدارات تلك احلافة   . 
الـسـؤال احملـوري الـذي يـنـبــــغي االشـتـغـال علـيه  �
مـتى يــقـرر الـذئـب اقـامـة دعــــــوى اسـتـئــنـاف  ضـد
احلــمــار ويــنــقل ا�ــلـف  من واليــة مــلك الــغــابــة الى

حارسها.

واإلخـــصـــائـــيـــ� ومـــصـــرف الــدم
واخملـتـبـرات والـتـحـالـيل والـكـشف
الدوري فتـلكم قد غدت مـصطلحات
طبـية لـكلمـات منـسية مع زمن ولى
وفــــات (وقـــول لـــلـــزمـــان إرجع يـــا

زمان).
كل ذلك يــحـــدث لــيـس في ا�ــوصل
فـحــسب بـل في اغـلـب مـحــافــظـات
العراق ومدنه  أمام أنظار اجلميع
مـن وزيـر الـصـحـة وكــتـلـته وحـزبه
ومدير عـام صحة نـينوى واحملافظ
ومجـلس احملافـظة ونـواب ا�وصل
الـسابـق� والـذين نـأمل من نوابـها
احلالي� أن تكون لهم وقفة مشرفة
تــســجل لــهم فـي الــنــهــوض بــهـذا
الــــقـــطــــاع اخلــــدمي� لـــكـن لألسف
اجلـميع مـلتـزم الـصمت وكـأن فوق

رؤوسهم الطير! 
وال أظن أن السيـد مدير عـام صحة
نــيـنـوى وطــاقـمه االداري وال حـتى
احلكومة ا�ـتمثلة بـوزير الصحة و
وزارته واقــــســـامــــهـــا ودوائــــرهـــا
الـتـفــتـيـشـيـة والـرقــابـيـة لم يـطـرق
مسامعهم او يلفت انتباههم ذلك و
بـالـتـأكـيـد ان مثـل هذه ا�ـ�سي هي
عــامـل مــشــتــرك جلــمـــيع ا�ــشــافي
احلكـوميـة في العراق ,فإن أجابوا
باإلسـتغـراب والنـفي فتـلك مصـيبة
ألنـهم قد ولـوا امـرهم من هـو ليس
أهال لها� وان عـلموا ولـم يتداركوا

حجم ا��ساة فا�صيبة اعظم .
وال أريـــد أن أخــتم مـــقــالي دون أن
أخلص لــــكم مـن وجــــهــــة نــــظـــري

األسباب ا�ؤدية لذلك ثم احللول:
حـقيـقـة األسبـاب كثـيـرة ومتـشعـبة

وعلى رأس ذلك
اوال /الـــدمــار الـــعـــظــيـم الــذي حل
�ـشـافـيـهــا الـكـبـيـرة وعـدم مـبـاالة
احلكـومة ا�ـركزيـة بإعادة تـأهيـلها
منتظرة ان يتحرك اجملتمع الدولي
ومـــنــظــمـــاته بــالـــقــيــام بـــا�ــهــمــة
واجملتمع الدولي يعتبر العراق من
اغـنى وافــسـد الـدول في آن واحـد�
ويـفـتـقـر لألمن لـنـتـوافـد مـنـظـمـاته
وشـــركـــاته� والـــكــرة يـــتـــقـــاذفـــهــا

الطرف�. 
ثـانـيـا/  تـولي الـفـاشـلـون نـتـيـجة

احملــاصـصـة ا�ـقــيـتـة  إدارة ا�ـلف
الـصــحي وغـيــاب الـوازع اخلــلـقي
واإلنـــــســـــاني وعـــــدم الـــــشـــــعــــور
بـا�ـسـؤولـيـة وغـيـاب مـبـدأ الـثواب
والــعـــقــاب� وا�ـــثل يـــقــول من أمن
الـعقـاب فـقد أسـاء األدب� فـا�وظف
الـبسـيط يـراقب األعلى مـنه وهـكذا
حـتى يـصل الـتـدرج لـلـمـديـر الـعـام
والـوزيــر فـإن إنــصـلــحـوا إنــصـلح
احلــال� وإن فــســـدوا فــســد احلــال
وكـمـا يـقـال (إن كـان رأس الـسـمـكة
خــايس فـال داعي لــتــقــلــيــبــهــا وال

فحص ذيلها!) . 
ÊU�� bOOA�

فـاحلل ال يـتـمـثل بـتـشـيـيـد ا�ـبـاني
واستيراد افضل األجهزة وا�عدات
واألدويــــة و ا�ــــســـــتــــلــــزمــــات مع
ضرورتـها فقـبل ذلك نحـتاج إلعادة
تــولي ا�ـهــنـيــ� نـظــيـفي الــسـيـرة
والـســريـرة  بـعــد عـزل الــفـاسـدين
وا�ــقــصـريـن مـنــهم وســوقــهم إلى
احملــــاكـم مع إعـــــادة الــــنـــــظــــر في
التـعـيـنـات و اسـتـقـطـاب الـكـفاءآت
وتوفير احلماية الالزمة للمنظمات
و لـــلــكـــوادر الـــطـــبــيـــة من بـــطش
وسـطـوة األحـزاب والـطـائـشـ� من

ا�ليشيات... 
وأخـــيـــرا هــــنـــالك أمــــر في غـــايـــة
األهـمـية حـيث يـوجد في احملـافـظة
مـــــشـــــاريع �ـــــشـــــافي ضـــــخـــــمــــة
كــا�ــســتـــشــفى األ�ــاني وهي قــيــد
االجنـاز واخـرى تراوح في مـحـلـها
كمخططات  ثانـية مشاريع متلكئة
بـسـبب الـصراعـات وثـالـثة مـنـجزة
ولـم تــــــدخل اخلــــــدمــــــة بـــــســــــبب
الــتــخـــصــيــصــات او اخلالف بــ�
الـوزارات وجـمـيـعــهـا بـحـاجـة الى
وقفة وجهد وطني الجنازها. 

نتـمنى الـسالمة والـصحـة للـجميع
وان يــقع هـذا الــتـقـريــر عن الـواقع
الـصـحي ا�ـؤسف ألكــبـر مـحـافـظـة
عــراقـيــة عــانت األمــرين من بــطش
داعش وظـــلم أولـي الـــقـــربى حتت
أنظار السـيد رئيس الوزراء وباقي
ا�ـسـؤولـ� لـيـمـدوا لـهـا يـد الـعون
ولـيـنـصفـوهـا �ـا وقـع علـيـهـا من
إرهاب داعش وتسلط الفاسدين.. 
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احلظر للمالعب

في العراق
Í—u�'« ÊU�b�

»U�—ù« W�UN� vK� dÒ�R� V�ö*« s� dE(« l�— ∫wK�«e�«

6

احلظـر الرياضي� وبـاسمي ونـيابةً
عن جـميـع أعضـاء الـهيـأة اإلدارية�
نــشـــكـــرُ الــكـــابـــ� عــدنـــان درجــال
جلـهــوده الـقـيّــمـة في رفـعِ احلـظـر�
خـاصـةً بــإقـامـةِ ا�ـبــاراة الـرسـمـيّـة
ضـمن تـصـفـيــاتِ كـأس الـعـالم بـ�
مـــنـــتــخـــبــنـــا الـــوطــنـي ونــظـــيــره

اإلماراتي الشقيق في بغداد.
وذكـرَ ا�ـسـعـودي: إنه بـرفع احلـظر
عن ا�العب العراقية وعودة احلياةِ
إلى الـعـاصـمـةِ بـغـداد� اليـسـعـنا إال
أن نــبــارك جلـــمــهــورنــا الــريــاضي

وأضاف� أن هـذا القرار هـو مؤشر
مــهم عـلـى نـهـايــة االرهـاب وعـودة
األمن واالسـتــقــرار لـربــوع بـلــدنـا�
وسـتعـود الكـرة العـراقيـة �كـانتـها
الطـبيعيـة عربيـا واقليمـيا ودوليا�
وسـتـكون الـبـدايـة من ارض مـلعب
مـديـنـة الـصـدر الـكـر�ـة عـبـر لـقاء
مـنـتـخـبـنـا مع ا�ـنـتـخب االمـاراتي
الـشــقـيق.وفي ســيـاق مــتـصل قـال
رئيس الهيئـة اإلداريّة لنادي أمانة
بــغـــداد� فالح مــنـــدب ا�ــســعــودي
نـبــاركُ لـكل الــشـعبِ الــعـراقي رفع

اســــتـــــحـــــقـــــاق� طــــبـــــيـــــعي .وعن
الـتــحـضــيـراتِ� نـوهَ درجــال: نـحن
مـقـبـلـون عـلى عـملٍ كـبـيـرٍ لـتـغـيـيـر
عـــملِ مــــنـــظـــومـــةِ احتـــاد الـــكـــرة�
ودراسة واقـع الكـرة� وستـتم دعوةُ
عــدد من الــشــخــصــيــات �ــنــاقــشـةِ
اســتــراتــيــجـيــة وعــمـل مــنــظــومـةِ
االحتـاد قـبل الــشـروعِ بـتـطــبـيـقـهـا

على أرضِ الواقع .
من جــــهـــــته� قــــال الـــــنــــائب االول
لــرئــيس االحتـــاد� عــلي جــبــار: إن
الـنـجــاحـات الـسـابـقــة لـلـمُـبـاريـات
الــدولـيّـة الـتي أقـيـمت في مـخـتـلفِ
مـالعـبـنا أسـهـمت بـشـكـلٍ كبـيـرٍ في
احلــصــولِ عــلى قــرار رفع احلــظــرِ
الــدولي� وأشــكــرُ جــمــيعَ اجلــهــود
الــتي بــذلـت في ســبــيل احلــصــولِ
عــلـى الــقــرار� وكــذلـك الــشــكــر إلى
اإلعالمِ الــــريــــاضي واجلــــمــــهــــور

الكر�.
W�M�u� �UOB��

وأكـد النـائب األول لـرئيس مـجلس
الــنـواب حــاكـم الـزامــلـي�  أن قـرار
رفـع احلـظـر عـن ا�العب الـعــراقـيـة

مؤشر على نهاية اإلرهاب.
وقـال الــزامـلي عــبـر احــدى مـواقع
الـــتـــواصـل االجـــتـــمــــاعي نـــبـــارك
لـــشـــعـــبـــنـــا الـــعـــراقي والـــقـــطــاع
الـــريـــاضي قـــرار رفع احلـــظـــر عن
مالعب بـلـدنـا احلـبـيب وهـي بـداية
تـــدفــعــنـــا لــلــعـــمل بــجـــديــة اكــثــر
للنهوض بواقعنا الرياضي عموما
والـــكـــروي خـــصــــوصـــا واعـــطـــاء
األولــويــة �ــلف الــبــنى الــتــحــتــيـة
لـلمـؤسـسات الـتي تعـنى بـالشـباب
والـــريــاضـــة وحتــقـــيق ا�ـــزيــد من

االجنازات الرياضية.

ا�ديـنة� كـان اخلطـوةَ األولى بقرارِ
رفع احلظر� حلقتهُ موافقةُ االحتاد
الـدولي عـلى إقـامةِ مُـبـاراة أوغـندا
الـوديّـة في بـغـداد� وخالل سـاعاتٍ
كان هنـاك مؤشر� ايـجابي بالـنسبةِ
لـنـا عــلى مـوافـقــةِ االحتـاد الـدولي
عــلى خـوضِ ا�ُـبـاراة ا�ُـقـبـلـةِ أمـام

اإلمارات في التصفيات.
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وتـابعَ رئــيس االحتـاد: إن طــلـبــنـا
بـــأن تــكـــون مـــواجــهـــةُ مـــنـــتــخب
االمارات في تصفـياتِ كأس العالم
في العاصمة بـغداد كنا واثق� من
مــوافـقـةِ االحتـاد الــدولي عـلـيه من
خالل الـتـقــاريـر الـتي تـســلـمـنـاهـا
بــوقتٍ مـبـكـرٍ والــتي كـانت تـوضح
لــنــا إشــاراتٍ ايــجــابــيــة تــطــمــئن
احتـادنـا بـضـرورةِ اخـتـيـار مالعب
الــعـــاصــمــةِ بـــغــداد الســتـــضــافــةِ

ا�باراة.
وأكــــدَ درجـــال: أنه ســــتـــتم دعـــوةُ
رئـيسي االحتـادين الـدولي جـياني
انــفــانــتــيــنــو واآلســيــوي الــشــيخ
سلمان بن إبـراهيم� فضالً عن عددٍ
مـن رؤســـــاءِ االحتـــــادات األخــــرى
وبــعـض الــشـــخـــصــيـــات �ُـــبــاراة
اإلمارات في تصفياتِ كأس العالم.

قناعة فيفا
وكشفَ درجال عن: إنه ال توجد أي
اشتراطاتٍ من قبل االحتادِ الدولي
بـخــصــوصِ مُــبــاراة مــنــتــخــبــنـا�
والـقــرارُ جـاءَ بـعـد قــنـاعـةِ الــفـيـفـا
بقدرة الـعراق على تنـظيمِ ا�باراة�
وهمّنا النجاحُ فيها لنؤكدَ للجميع
أن الـعــراق قـادر� عــلى اســتـضــافـةِ
ا�ُـــبـــاريـــات الــدولـــيّـــة� وان عــودة
ا�بـارياتِ إلى العـاصمةِ بـغداد هو
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بـاركَ وزيــرُ الــشـبــاب والـريــاضـة�
رئـــيـس االحتـــاد الـــعـــراقيّ لـــكـــرةِ
الـقـدم� عدنـان درجـال� رفعَ احلـظر
الدولي عن مالعـبنـا� وصدور قرارِ
االحتــــــاد الــــــدوليّ بــــــإنــــــصـــــافِ
جـمـهـورنا وحتـديـد ملـعبِ ا�ـديـنةِ
في الـعـاصـمـةِ بــغـداد السـتـضـافـةِ
مُبـاراة منتـخبنـا الوطني وشـقيقه
اإلمــاراتـي في الــرابع والــعـشــرين
من الشهر ا�ُقبل حلسابِ تصفياتِ
كـأس الـعـالم 2022� والـقـرارُ جـاءَ
بـعـد قنـاعـةِ االحتاد الـدولي بـقدرةِ

العراق على استضافةِ ا�ُباراة .
وهـــــنـــــأ درجـــــال� في ا�ـــــؤتـــــمــــرِ
الصحفي الذي أقـيمَ اليوم في مقرّ
االحتـــاد� اجلــمــاهــيـــرَ الــعــراقــيّــة
�ـنــاسـبـةِ اسـتــضـافـة الــعـاصـمـة
احلـبيـبة بـغداد ا�ـباريـات الدولـيّة

بعد غياب دامَ 21 سنةً.
وقـــالَ درجـــال: إن جنـــاح االحتــاد
بكـسبِ قرار رفعِ احلظـر جاءَ بدعمٍ
مــبـاشــرٍ من دولـةِ رئــيس الـوزراء�
مـصــطـفى الــكـاظـمـي� إضـافـةً إلى
دعمِ وإســـنــادِ االحتـــادِ اآلســـيــوي
واالحتـاداتِ الــعـربــيّـة الــشـقــيـقـة�
ورئـيس احتــاد مـجــلس الـتــعـاون
اخلـــلـــيـــجي واإلعالم الـــريـــاضي�
وكـذلـك الـدور الـبــارز لـلــجـمــاهـيـر
الـريـاضـيّـة الـتي عـكـسـت الـصورةَ
احلـضـاريّـة في ا�بـاريـاتِ الـدولـية
الــوديّـة الـتي أقـيــمت في الـبـصـرة

وكربالء وأربيل.
وأشــارَ إلى: أن دور رئــيس احتـاد
غـربي آسيـا� سـمو األمـيـر على بن
احلس�� بـنقلِ نهائي بـطولة غرب
آسيـا للشـباب وإقـامتهـا في ملعب
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بغداد - ساجد سليم
بـــعـــد غـــيــاب دام 20 عـــامـــا تـــعــود
العـاصمـة بغداد بـاحتـظانـها بـطولة
ا�ـرحـلة االولـى من الـدوري العـراقي
بالدراجات للفئـات االربعة ا�تقدم�
والشبـاب والنـاشئ� والـنساء وذلك
على الـطـريق السـريع في ابـو غريب
وشـارع ابــونـؤاس وسط الـعــاصـمـة
بـغــداد �ـشـاركـة واســعـة من انـديـة
الـوسط والـفــرات االوسط والـشـمـال

واجلنوب.
وقــال امــ� سـر االحتــاد فــؤاد حــمـد
نحـن سعـداء جـدا بعـودة ا�ـنافـسات
والسباقات الى العـاصمة بغداد بعد
االنقـطاع الـطويل لـهذه ا�ـسابـقة عن
بغداد بسـبب الظروف االمـنية وقطع
الطرق للسباقات لكن هذه ا�رة جنح
االحتــاد الـــفــرعي في بـــغــداد وبــعــد
جهود مـكثـفة من قـبل رئيس االحتاد
الـفـرعي الـدكـتـور مـعن غـريب القـامة

هذه ا�ـرحـلة فـي بغـداد بـعد االتـفاق
مع اجلهـات االمنـية وحتـديد الـطرق

التي ستجري عليه ا�نافسات.
واضـــاف حــمـــد ان بـــغــداد جـــاهــزة
الســتـــقـــبـــال ابــنـــائـــهـــا من جـــمــيع

محافظات العراق.
وحددت جلنة ا�ـسابقات في االحتاد
مـوعدا القـامـة هـذه ا�رحـلـة هـو يوم
الــثــالـث من اذار اجلــاري ويــســبــقه
ا�ؤتمـر الفني لـلبطـولة الذي سـيقام

الـــنـــتــائـج  وكل شيءيـــســـيــر خالف
الــرغــبــة فـيــمــا يـريــد اربــيل الــعـودة
ا�بـاريـات  االرض لـتعـويض خـسارة
الـشــرطـة ومـصـلـحــة جـمـهـوره الـذي
يـامل ان يـكــون الالعـبـ�  اسـتـفـادوا
من  هـز�ـة ا�ـيـدان االخـيـرة والعـمل
على حتقيق الـنتيجـة  التي تشير كل
الــدالئل  تــمــضـي �ــصــلــحــةاالصــفـر
والزال نفط البصرة يعاني في الفترة

االخـيرة وفـشل اكـثر مـن منـاسـبة في
مـــكــانه  عـــنــدمــا خــســـر من االمــانــة
ويــسـعى لـتــعـويــضـهـا عــلى حـسـاب
الـــــــــنــــــــجـف االخــــــــر الــــــــذي �ــــــــر
بـفـتـرةانحـسـار شـديـدة بـعـد خـسارة
الـكـهـربـاء   واخـتـلف عـمـا كـان عـلـيه
في القسم الثاني  من ا�رحلة االولى.
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 وتخـتـتم مـباريـات االسـبوع ا�ـذكور
يــوم غــد اخلــمــيس عــنــدمــا يـضــيف
ا�ـيـنـاء  نـفط الـوسط بـقـيـادة ا�ـدرب
الـرابـع و في ان يـقــدر عـلى حـل عـقـد
الـنـتـائج  وكـسـرهـا  حـصـرا في هـذه
الـــفــتــرة بـــعــد زيــادة  الـــنــــــــــتــائج
السلبية واخرها الهز�ة الكبيرة من
الــنــفط  ويــامـل ان تــخـتــلـف ا�ــهــمـة
عــبــردعـم ا�ــلــعب واجلــمــهــور الــذي
يـنـتـظـر ان تـاتي الـنـتـيـجـة اخملـتـلـفة
هـــذه ا�ــرة امــام تــصـــاعــد حتــديــات
ا�ــشــاركـــة  الــفــاشــلــة  وسط  تــرقب
الـــوسط الــكـــروي في ان يــســـتــطــيع
الـفـريق الـعودة ولـو من بـعـيـد  فـيـما
يـــامـل الـــوسط جتـــاوز  احـــبـــاطـــات
الـــنــتــائج  الـــتي الزمــته مـــنــذبــدايــة
ا�رحـلة احلـاليـة ويسـعى إلى تداركه
من مـلــعب ا�ـيـنـاء والــفـريق  ا�ـتـعب

كثيرا.

bOF� ”UO�« d�U�
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Í—Ëœ∫ احدى مواجهات الدوري ا�متاز بكرة القدم

عن مـسـتـويـات ومـواقع  الـفرق الـتي
تــغـلـبت عــلـيــهـا مـؤخــرا  لـكن  االهم
قلـب االمور بـسرعـة وفي فـتـرة مهـمة
امـــام الــصـــراع عــلـى الــوصـــافــة مع
الــغـر� الـطــلـبـة  طــا�ـا الــشـرطـة في
وضع مـخـتلف وصـعـوبـة الـلـحاق به
امـام  فـارق الـنــقـاط الـكـبـيـر في وقت
سـيـلــعب الـكـرخ مــا بـوسـعه من اجل
تدارك الـنتـيجـة والعـمل على حتـقيق

اجـواء الـهروب من ا�ـنـطـقـة االخـيرة
الـتي تـاخـر فـيـهـا كـثـيـرا  و سـيـكـون
الديـوانـية احملـبط امام مـهـمة لـيست
بــالــســهــلــة  عــنــدمــا يــخــرج �ــلــعب
فــرانـــســو حــريــري �ــواجــهــة اربــيل
والسعي إلى جتنب الـنتيجةالـسلبية
بــعـد الــفــشل ا�ـتــواصل امــام اقـرانه
ســواء في مـــلــعــبه أو خــارجه وبــات
بـــغــيــر الــقــادر  عـــلى جتــاوز نــحس
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وإعالمـــنــــا الـــريـــاضـيّ الـــوطـــني�
ونــشـيـد بـكلِ اجلــهـودِ الـتي بـذلت�
الســـيــمــا من قــبـل وزيــر الــشــبــاب
والريـاضة رئـيس اإلحتاد الـعراقي
لكرة القـدم� عدنان درجال� من أجل
إجنـــاحِ هــــذه اخلـــطــــوه ا�ـــهــــمـــة

والتاريخية.
: نـطـالبُ اجلـهـات ا�ـعـنـية وأضـافَ
باحملافظةِ على هذا ا�نجز� وتقد�
صـــورةٍ نــاصـــعـــةٍ عن الـــعــراق من
خـالل الــتــنــظــيـمِ عــالي ا�ــســتــوى

وحسن إدارة ا�باريات.

ÊU�e�« ≠œ«bG�
تعـثر نـادي الشـرطة بـعـد خسـارته امام فـريق نـادي النـفط بنـتيـجة (55-80) وذلك حلـساب مـنافـسات
الـدوري ا�مـتـاز الـعراقـي بكـرة الـسـلة. وضـمن ا�ـنـافـسـات ذاتهـا تـغـلب فـريق نادي نـفط الـبـصـرة على
مضـيفه فـريق نادي احلشـد الشعـبي بنتـيجة (77-82) فيـما  فاز نـادي دجلة اجلـامعة عـلى نادي غاز

الشمال بنتيجة (104-82).
وتغـلب نادي الـتضـامن على نـادي الكـهربـاء بنـتيـجة (81-87) حلـساب الـدوري ا�مـتاز الـعراقي بـكرة

السلة.

w�U�d�« r�U� ≠W�d�UM�«

يـــجــهـــز  فـــريـق زاخـــو وجـــمـــهــوره
لإلطاحة بـالشـرطة واالنفـراد باحلاق
اخلــسـارة االولى بــا�ـتــصـدر بــعـدمـا
عـجـز الـكل حلـد االن  من الـنـيل  مـنه
في الـلـقـاء الـذي سـيـجـمـعـهـما ضـمن
الـدور الـرابع والـعشـرين مـن الدوري
ا�ــمـتــاز الــيـوم  وجــعل من  ا�ــبـاراة
احلـدث االبــرز  والـتــحـول فـي مـسـار
الـــبــطــولــة  والـــســؤال  هل �ــقــدور
زاخـو حتـقـيق هـذا االمـر سـيمـا وانه
تــراجع كــثـيــرا مـؤخــرا فــيـمــا تـصب
الــتــرشــيـحــات  لــلــشــرطـة فـي حـسم
ا�واجهة  والعودة بكامل النقاط بعد
استمـراره  في تقد�  االداء الواضح
وفـــاعـل كـــثــــيـــر وارتــــفـــاع احلــــالـــة
ا�عنـوية  ا�ـدعومة بـالنتـائج اجليدة
واحلـفـاظ عـلـيـهـا و تـقـد� ا�ـسـتـوى
وا�ـبـاريـات   بـافـضل طـريقـة  وجنح
فـي جتـــــــــاوز حتـــــــــديـــــــــات  مـالعب
احملــافــظــات واخـرهــا الــتــغـلـب عـلى
اربـيل بـهـدف كـمـا يـشـعـر  بـاالرتـياح
الـكـبـيــر في ظل الـفـوارق الـواسع مع
الــوصــيف لــكن مــهــمـة الــيــوم تــبـدو
حذرة الن زاخـو يـريـد حتقـيق ضـربة
ا�ــوسـم عــبــر احلــديـث عن ضــمــانــة

الفوز.

ويـسعـى  نوروز احلـفـاظ عـلى مـسار
مباريات ا�ديـنة والتحضـير للخروج
بـالـنـتـيـجـة الـثـالـثـة عـنـدمـا يـستـقـبل
الصـناعـة امام تـصاعـد مهـمة الـدفاع
عن ا�ـوقع ولو عـبـر هـكذا مـنـاسـبات
الـتي   تـقف الى جـانب الـفـريق الذي
قــدم مـــبــاراة طـــيــبـــة امــام اجلـــويــة
والتفـكيـر ينصب فـي الفوز  لـتوسيع
الـــفــارق مع الـــكــرخ واالبــتـــعــاد  عن
دائـــرة  الــــنــــزول  في وقت يــــظــــهـــر
الـصـنـاعة مـنـشـغل كـثـيـرا في الـدفاع
عـن مــكـــانـه احلـــالي وهـــذا مـــرهــون
بالـنـتيـجـة و الفـوز وحـده واستـعادة
التوازن بعد تراجع  النتائج األخيرة
 التي جتعل من ا�همـة ا�ذكورة غاية
في الـصـعــوبـة  ولـكـون  نـوروز حـرم
الـــضـــيـــوف من ايـــة فـــائـــدة مـــنـــهــا

منذبداية ا�رحلة احلالية.
W�u'«Ë ŒdJ�«

وتــبــدو الـفــرصــة مـواتــيــة لـلــجــويـة
لتحقـيق الفوز الـرابع تواليا  في ظل
الـفــوارق الـفــنـيـة ونــتـائج  اجلـوالت
االخـــيــرة وكـــله امل فـي االســتـــمــرار
واالســتــقـــرار  بــتــحـــقــيق الـــنــتــائج
ا�نـتظـرة من االنصـار الذين  يـاملون
بـــرغــــبـــة لــــدعم ادء الــــفـــرقــــة الـــتي
استـعادت وضـعهـا الطـبيـعي  بعـيدا

Î«dJ�F� Íd�� tO�«—UJ�« œU%≈
w���M* ÎU�d�A� ÎUO��—b�
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إنـتـظم مــنـتـخـبــا نـاشـئي وشـبـاب
العراق للـكاراتيه �عـسكر تدريبي
مغـلق �ـحـافـظـة السـلـيـمـانـية في
كـردســتـان الـعــراق يـسـتــمـر حـتى
نـــهـــايـــة األســـبــوع اجلـــاري وذلك
إسـتـعــداداً  لـبـطــوالت غـرب آسـيـا
والـبـطـولـة الـعـربـيـة ودورة ألـعـاب

التضامن االسالمي.
وقــــال رئـــيـس االحتـــاد الــــعـــراقي
ا�ـركـزي لـلـكـاراتـيـه الـدكـتـور عادل
عيدان إن ا�عسكر التدريبي يجري
لفـعالـيتي الكـاتا والـقتال وسـيعزز
من قـدرات العـبي ا�ـنتـخـبـ� حيث
يـشــرف عـلى الــتـدريــبـات اجلــهـاز
الـفـني ا�ــصـري الـذي � الــتـعـاقـد
مـــعه مـــؤخـــراً بـــدعم مـــبــاشـــر من
رئـيس الـلـجـنــة األو�ـبـيـة األسـتـاذ
رعـــد حــمـــودي وأعـــضــاء ا�ـــكــتب

التنفيذي.
واوضح عــيـدان ان اجلـهـاز الـفـني
ا�ـــصــــري تــــمـــكـن� وخالل فــــتـــرة
وجــيـزة من إحـداث تـقـدم مـلـمـوس
في أداء الالعــــبــــ� كــــمــــا أجــــرى
تـــغــيـــيــرات مالئـــمــة فـي صــفــوف

ا�نتخبات.
وب� أيضا ان إدارة االحتاد واثقة
من ان تلك الـتغيـيرات سيـكون لها

أثر إيـجابي في مـستويـات ونتائج
الالعــــبــــ� في االســــتــــحـــقــــاقـــات

الرسمية ا�قبلة.
واشـــــار عــــيـــــدان الى أن االحتــــاد
وضع مــنـهـجـاً مـكــثـفـاً لـلــمـعـسـكـر
التدريبي يهدف �ضاعفة الوحدات
الـــتـــدريــبـــيـــة ســعـــيـــاً لــلـــوصــول
بــالالعــبـ� الـى أعـلى مــســتــويـات
اجلاهزية وحتقيق نتائج طيبة في
الــبــطــوالت اخلــارجــيــة الــعــربــيــة

والقارية والدولية.

ÎU�U� ≤∞ »UO� bF�

في اجلــامـعـة ا�ــسـتـنــصـريـة في في
الساعة اخلامسـة عصرا يوم الثاني
من اذار� امــا ســبـاقــات الــيـوم االول
تنطلق في الـساعة التاسـعة صباحا
لـســبـاق الـفــردي الـعـام لــلـنــــــــسـاء
لـقــطع مـســافـة 40 كم امــا الـســبـاق
الـثـاني هـو لـفئـة ا�ـتـقـدمـ� لـلـفردي
الـعـام لـقـطع مـسـافـة 80كم امـا اخر
ســـبــاقــات الــيـــوم االول هــو ســبــاق
الفـردي العـام للشـباب لـقطع مـسافة

60 كم. 
WI�U�*« ‚öD�«

وستـجري سبـاقات الـيوم االول على
طــــريق ابــــو غـــريـب الـــســــريع� امـــا
سباقات اليوم الـثاني التي ستجري
على طريق ابو نؤاس وستنطلق في
الساعـة التاسـعة صبـاحا هي سباق
فـردي ضـد الـســاعـة لـلـشـبـاب لـقـطع
مـسـافة 15 كم وايـضـا سـبـاق فردي
ضد الساعة للمتـقدم� لقطع مسافة
30 كم اما السبـاق االخير للـناشئ�
سـبـاق الـفـردي الـعـام لـقـطع مـسـافـة
40كم.وذكــــر امـــ� ســـر االحتـــاد ان
عــلى جـمــيع الـفــرق ا�ـشـاركــة جـلب
كـشــوفـات بـاســمـاء الالعــبـ� وعـلى
جـميع العـبي الـفئـات الـعمـريـة جلب
معهم مستـمسكاتهم االصـولية منها

رعد حمودي جواز سفر ام بطاقة موحدة.

 Í—Ëb�« �U��UM� sC�% œ«bG�
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تـنـفس اجلـميع مـن متـابـعي دوري الـكـرة ا�ـمـتاز الـصـعـداء عـنـدمـا جنحت
شـبكة االعالم الـعراقي الى جانب قـناة العـراقية الـرياضيـة وبتظـافر جهود
كل من اسـهم بــحل مـشـكـلـة نــقل مـبـاريـات الــدوري الـعـراقي �ـا اضـاف

متابعة واضحة جملريات ا�باريات واالثارة والتشويق.
واليـختـلف احـد عن ا�ـديـات التـي تصـلـهـا شاشـة الـعـراقـية الـريـاضـية من
خاللـها بـثـها عـلى الـعديـد من االقـمار الـصنـاعـية وهي تـعـد فاكـهـة تعـودنا
عـليـها في مواسـم عديدة ونـحن نتـابع نقل مـباريـات الدوري عـلى شاشـتها
اجلـميلـة� وكان لي سـؤال مع االخ الزميـل االعالمي ا�عروف كـر� حمادي
وهـو احد ابـناء الـشبـكة بـشأن عـدم نـقل ا�بـاريات سـابقـا� فقـال حتقق كل
شيء وعـادت شاشـة الوطن لـنقل ا�بـاريات الى جـانب برامـجهـا الريـاضية

ا�تنوعة وتغطيتها لالحداث الرياضية داخل وخارج العراق.
نـعم اقولـها بصـراحة ان النـكهـة لدوري الكـرة دون العـراقيـة الريـاضية مع
اعـتـزازنا بـبـقـيـة الـقـنـوات الـتـلـفـزيـونـيـة االخـرى لـكـونـهـا حتـتضـن كـفاءات
اعالمـيـة طمـوحـة من الـشـباب والـشـابـات الى جـانب وجـود شركـة عـشـتار
التي يقودها االخ محمد هيجل .. نعم انها قناة الوطن التي قادها اكثر من
زمـيل عـزيـز بـدايـة من الـزمالء مـحـمـد خـلف وحـمـزة حـسـ� وحـسن عـيال

وحليم سلمان وحيدر شكور.
الـرياضية الـعراقيـة ومنذ ابثـاقها عام 2005 نـالت حقوق الـنقل احلصري
�ـنافـسات الـدوري ا�مـتاز بكـرة القـدم وعمـلت علـى تأطـير عالقـتهـا باحتاد
الـكـرة آنـذاك مـن خالل الـزمـيل الـزمــيل حـمـزة حـســ� .. وهـا هـو الـزمـيل
حـيـدر شـكور يـواصل جـهـوده ومـتـابـعـته اجلـادة الـتي بـذلهـا من اجـل نقل
مـبـاريـات الـدوري الـعـراقي الى جـمــاهـيـر وعـشـاق الـكـرة� فـكـنـا شـغـفـوين

�تابعة ا�باريات ونحن في بالد الغربة.
شـكــرا �ن سـعى حلل مــشـكــلـة الــنـقل الــتـلـفــزيـوني
وشـكرا لـشبكـة االعالم العـراقي وشكرا الدارة
الـقنـاة والـعامـل� فـيهـا عـلى ما بـذلوه من من
جــهـود �ــتــابــعــة االحـداث الــريــاضــيــة عـلى
شــاشــتــهــا والســيـــمــا مــنــافــســات الــدوري
الـعراقي .. وشكـرا للـجميع وشـكرا �ن بادر

بحل هذه ا�شكلة مع التحية.

تـوقفت وسـائل اعالم ريـاضيـة عـراقيـة  عنـد الـتصـرف الـغريب الـذي ابداه
الالعب  الـدولي مـازن فيـاض  بعـدم رغـبته بـالـدخول كالعب بـديل وخوض
مـا تـبـقى من مـبـاراة  فـريـقه الـزوراء  ضـمن مـنـافـسـات  الـدوري الـعـراقي
ا�ـمـتـاز  مــشـيـرة في سـيــاق اخلـبـر الى  سـعي ادارة الــنـادي الـذي �ـثـله
فـيـاض بانـزال عـقـوبات صـارمـة بـالالعب ا�ـذكـور  كونه لم يـخـضع لـرغـبة
ا�ـــدرب ايــوب اوديـــشــو  الـــذي دعــاه لـــلــنـــزول كالعب بـــديل في ا�ـــبــاراة
ا�ـذكورةحيث جاء بتاكيد  اجلـهاز اإلداري لفريق الزوراء أنه بصدد اتخاذ
عـدة عـقوبـات ضـد الالعب ا�ـذكـور السـيـمـا بعـد  ان مـني فـريـقه بـخـسارة
امـام  منـافـسه الطـلبـة بـهدف لالشيء في اجلـولة 23 من الـدوري الـعراقي

ا�متاز
وحـقيقـة فان مبـاريات الـكرة سواء عن طـريق ا�نـافسات احملـلية او الـدولية
عـرفت �اذج من الالعبـ� ا�زاجيـ�  الذين افقـدوا  مواهبـهم وامكانـياتهم
فـرصة مـهمـة الرتـقائـهـا لسـدة الـنجـوميـة بـسبب الـتـصرفـات الـتي يقـدمون
عـليهـا  فيـفوتون عـلى انفـسهم فـرص مهمـة  جتعـلهم قـريب� من الـنجـومية

والبروز  كديدن اغلب الالعب� وطموحاتهم التي حتيط بهذه االمنيات ..
وقـد ابرزت  العشرات من ا�بـاريات �اذج متكررة لالعـب� تلعب امزجتهم
الـدور الـفــعـال في ان  تــسـهم بـابــعـادهم عن ســدة الـنـجــومـيـة او الــلـحـاق
بـاقـرانـهم  �ن يـخـوضـون غـمـار الـكـرة ويـعـلـون شـان الـطـاعـة واالحـتـرام
لـرغبات مدربـيهم  السيـما وان الكامـيرات تتـرصد الي انفعـالة او  تصرف
عــابـر  يــجــاهـر بـه  الالعب ســواء من خالل اخــراجه من ا�ــبــاراة او عـلى
الـعكس تمـاما حيـنما يـدعو ا�ـدرب ذلك الالعب للدخـول كبديل  خـصوصا
وان تـلك التـصـرفات تـبدو جـلـية عـند انـزال العب في دقـائق اخيـرة ال�كن
مـعهـا بـاي حال من االحـوال تغـيـير واقع ا�ـبـاراة  فيـاتي مثـل ذلك التـبديل
كــرسـالــة مـن جــانب ا�ــدرب لــلالعب بــاحــتــرام قــرار االول واالذعــان اليـة
تفصيالت يجدها مناسبة لكن على العكس يجد ذلك الالعب  نفسه محاطا
بـعبارات السخـرية والتهكم   مـن خالل جدوى ا�هارات التي سـيقدمها في
غـضـون دقـائق مـعـدودة  في اي مــبـاراة تـلـفظ انـفـاسـهـا االخـيـرة  والعـبي
الـفريـق ا�نـافس عـاجزيـن  عن اية مـحـاوالت �كن ان تـمـنـحهم الـتـقدم  او

االستئثار بنقاط ا�باراة ..
والـكثيـرون يستذكـرون �اذج عديـدة من الالعبيـ� ا�زاجيـ�  الذي  تخلى
عـنهم الفريق بسبب هذه اجلزئية في  مشوارهم الكروي فعلى سبيل ا�ثال
كـان ا�نتخب الوطني في فترة نهـاية التسعينيات �ـتلك العبا مدافعا قديرا
جـاء من عـائـلـة ريـاضـيـة حـيث ورث عن والـده مـركـز  الـدفاع فـي ا�ـنتـخب
لـكن كلنت الصحف الرياضـية  تشير اليه في اغلب تـقاريرها  الى مزاجية
خـاصـة �ـلــكـهـا ذلك الالعب ا�ــدافع الـذي ارتـقى سـدة ا�ــنـتـخب الـوطـني
اضـافة لدفاعه عن  فريـقه الشرطاوي  لـكن  الذاكرة لم تبقي مـكانا واسعا
لالعـب ا�ــذكـــور بــســـبب  ا�ـــشـــاكل الـــتي كــان يـــفـــتــعـــلـــهــا هـــذا الالعب
والـتـصـرفـات الـتي كـان يـنـتـهــجـهـا فـغـاب حـتى عن اسـتـوديـوهـات االعالم
والـذاكرة اجلـمـعيـة لـتاريخ الـكـرة العـراقـيـة  رغم ان فتـرته الـتي لعب فـيـها
كـــانت تــعــد من فــتــرات االزدهــار الــكـــروي الــعــراقي  الســيــمــا من خالل
اكـتظـاض صفـوف ا�نـتخب الـوطنـي بالـقلـيات  وا�ـهارات الـكروي ا�ـتمـيزة
اضـافـة الى ان تــلك الـفـتــرة بـالـتـحــديـد اسـهــمت بـبـروز العــبـ�  واصـلـوا
مـشـوارهم  الـكـروي باالجتـاه  لـنـيل الـشـهـادات الـتـدريـبـيـة  الـتي اعـانتـهم
لـتولي مـهام تـدريبـيـة في  اوساط فـرقنـا الريـاضيـة  ومن نـتاج تـلك احلقـبة
الـتي  تزامنت مع نـهايـة التـسعيـنيـات ومطلع االلـفيـة  بانهـا انتـجت مدرب�
كـثـيريـن  منـهم عـلى سـبـيـيل ا�ـثـال الاحلـصر  عـصـام حـمـد واحـمـد كاظم
وسـامر سـعـيد واحـمـد عبـد اجلبـار وقـحطـان جـثيـر ورزاق فـرحان واحـمد

كاظم وحمزة هادي ..
امـا في الشان الـعا�ي  فهـنالك الـكثيـر من الالعب� ا�ـزاجي� الـذين فقدوا
جنـوميتهـم بسبب هذا االمـر  مثلـما هو مـعروف  فالالعب الـفرنسي انـيلكا
الـذي كـان يـعـد من الالعـبـ� ا�ـهـمـ�  وكان مـن ب� الـالعـب� الـذين كـانت
تـترقبـهم االوساط الـكروية البـرازهم  في مشـهد ارتـقاء  اوائل التـصنـيفات
كــالالعــبــ� الـنــجـوم لــكن مــشـاكـل هـذا الالعـب طـغت بــشــكل كـبــيــر عـلى
مـسـتواه فـانـزوى حتى عن كـامـيـرات االعالم  دون ان تتـوقف عن مـشواره
الالحق في عـالم الـكرة  اضـافة لـنـجوم اخـرين في مـنتـخـبات عـا�ـية لـعبت
امـزجتهم وتـصرفاتـهم سواء من خالل مشـاركاتهم الـدولية او  في  ارتداء
فـانيالت االندية  الـتي مثلـوها  دورا في انزوائهم وخـفوت جنومـيتهم  التي
لم يـعــد هـنـالك من يــذكـرهـا بــاسـثـنـاء احلــديث عـمـا
تـــــركه هـــــذا الـالعب او ذاك  خـــــصـــــوصـــــا من
تصرفات  بعيدة كل البعد عن الواقع الرياضي
ا�ـتــداول فــرسـخـت تـلك اجلــزئــيـات بــالــذاكـرة
اجلـمعيـة وطغت عن كل حملة  للـنجومـية ابرزها

الالعب  ا�ذكور في ا�قابل .
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طـلب االحتاد الدولي لـكرة القـدم (فيفا)
من روسـيا استكمـال مبارياتهـا ا�قبلة�
في إطـار الـتـصـفـيـات ا�ـؤهـلـة لـبـطـولة
2022فـي قطر� على أرض كـأس العالم 
مــحــايـدة حتـت اسم احتـاد كــرة الــقـدم
الـــروسي بــدون عـــلــمـــهــا ونـــشــيـــدهــا
الـــــــــوطـــــــــنـي فـي أعـــــــــقـــــــــاب غـــــــــزو
أوكـــرانـــيـــا.وأعـــلـــنـت دول عـــدة أنـــهــا
سـترفض مـواجهـة روسيـا� �ا في ذلك
إنـــكـــلـــتــــرا وويـــلـــز� وكـــذلك بـــولـــنـــدا
وجــمـهــوريــة الـتــشـيـك والـســويـد.ومن
ا�ـــقــرر أن تـــشــهـــد جــولـــة ا�ــبـــاريــات
2022مـواجـهة الـفاصـلة لـكأس الـعالم 
روسـيا مع بولـندا� قبـل مواجهـة الفائز
من جــمـهـوريــة الـتـشــيك أو الـسـويـد -
ومـن ا�ـــــقـــــرر أن تـــــقـــــام في مـــــارس/
آذار.وشـن الـرئـيس الــروسي فالد�ـيـر

بــوتـ� غـزوا عـســكـريـا عــلى أوكـرانـيـا
اجملــاورة� يـوم اخلـمـيس ا�ـاضي.وقـال
رئـيس االحتـاد الـبـولـنـدي لـكـرة الـقـدم�
سـيـزاري كـوليـزا� إن قـرار الـفيـفـا "غـير
مـــقـــبــول عـــلى اإلطـالق" في حـــ� كــرر
االحتـاد الـسـويـدي واالحتاد الـتـشـيكي
لـكـرة القـدم موقـفـهمـا من عـدم مواجـهة
روسـيا.وقـال "لسـنا مـهتـم� بـا�شـاركة
في مـباراة الـظهور هـذه. موقفـنا ثابت:
ا�ـنتخب الـبولندي لن يـلعب مع روسيا

مهما كان اسم الفريق".
وقـــال كــارل إيـــريك نــيـــلــســـون رئــيس
االحتــاد الـســويــدي لـكــرة الـقــدم �ـوقع

إنهم "غير راض�" عن قرار الفيفا.
وقـال: "رأينـا ال يخـتلف الـيوم والوضع
في أوكـرانـيـا لم يتـغـيـر بعـد أن تـلقـيـنا
رسـالة من الفـيفا� لذلك لـيس لدينا رأي
آخـر الـيـوم"."نـريـد أيـضًـا الـتـحـدث إلى

بـولندا وجمهورية التشيك حتى نتمكن
من إبـالغ الـفـيـفـا �ــا نـعـتـقــده� لـكـنـنـا
تـوقعنا موقفًا أكثـر حدة من الفيفا. كنا

سنفعل ذلك".
WO{U¹—  ULEM�

وتــقــام بـطــولــة أوروبــا لـلــســيـدات في
إنــكـلـتــرا في يـولــيـو/ تـمــوز� وتـشـارك
الـسـويد إلى جـانب هـولنـدا وسويـسرا
فـي نـفس اجملــمــوعـة مـع روسـيــا.وقـال
الـــفــيــفــا إن مـــحــادثــات ســـتــجــرى مع
مـنـظمـات رياضـية أخـرى �بشـأن ما إذا
كـــــان يـــــنــــــبـــــغي طــــــرد روســـــيـــــا من
ا�ـنـافـسـات.وقـال االحتـاد الـدولي لـكرة
الـقــدم في بـيـان: "الـفـيـفـا يـود أن يـؤكـد
مـجددا إدانته السـتخدام الـقوة من قبل

روسيا في غزوها ألوكرانيا".
الـعـنف لـيس حالً أبـدًا� والـفـيـفـا يـعرب
عـن تـــضـــامـــنه الــــعـــمـــيق مـع جـــمـــيع

األشـخـاص ا�ـتـضـررين �ـا يـحدث في
أوكــرانـيــا"."سـيــواصل الـفــيـفــا حـواره
ا�ـسـتـمر مع الـلـجنـة األو�ـبـية الـدولـية
واالحتــــــاد األوروبي لــــــكـــــرة الــــــقـــــدم
وا�ـنظـمات الـرياضـية األخـرى لتـحديد
أي إجـراءات أو عـقـوبات إضـافـيـة� �ا
فـي ذلك اســـــتــــبـــــعــــاد مـــــحــــتـــــمل من
ا�ـسـابقـات� والتـي سيـتم تطـبـيقـها في
ا�ـــســتــقـــبل الــقـــريب إذا لم يـــتــحــسن
الـوضع بسرعة".وفي وقت سابق� أعلن
احتـاد كرة القدم اإلجنليزي أن إجنلترا
لـن تــلـــعب أي مـــبــاريـــات دولــيـــة ضــد
روســيــا عــلى أي مــســتــوى بــعــد غــزو
أوكـرانـيـا.كـما دعـت مجـمـوعـة من كـبار
الــريــاضـيــ� األوكـرانــيــ�� األحـد� إلى
منع الرياضي� الروس والبيالروسي�
من ا�ــنــافــسـة.وكــتــبت اجملــمــوعـة إلى
(IOC) الــلـــجــنــة األو�ــبــيــة الــدولــيــة
والـلـجـنـة األو�ـبـيـة الـدولـيـة لـلـمـعـاق�
(IPC) تــدعـــوهم إلى "تــعــلــيق فــوري"
لـلجنت� األو�بية والـبارا�بية الروسية
والـبيالروسية.وقالوا إن التعليق يجب
أن يـــتـم في أعـــقــــاب الـــغـــزو الـــروسي
ألوكـرانـيا� ودعـوا إلى تضـمـينـها دورة
األلـعــاب األو�ـبـيـة لـلـمـعـاقـ� في بـكـ�
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وروســيـا كــدولـة �ــنـوعــة بـالــفـعل من
األلـعـاب األو�ـبـيـة والبـارا�ـبـيـة بـسبب
فـضيـحة ا�نـشطـات� ولكن يسـمح لعدد
مـحدود من الريـاضي� با�ـنافسة حتت
عــلم مــحــايــد.ويــجــتـمـع مـجــلس إدارة
الــلــجــنـــة الــبــارا�ــبــيــة الــدولــيــة يــوم

األربعاء.
وعـلق االحتاد الـدولي للجـودو الرئيس
الـــروسي فـالد�ــيـــر بـــوتـــ� كــرئـــيس
فــخـري له.وأعـلـنت الـهــيـئـات احلـاكـمـة
لـــريـــاضـــة ا�الكـــمـــة� االحتــاد الـــدولي
لــلـمالكــمـة ورابــطـة ا�ـالكـمــة الـعــا�ـيـة
وغـــيــرهــا� إنــهــا لـن تــصــادق عــلى أي
مـنـافـسـات عـلى الـلـقب في روسـيا.وفي
كــأس الــعـالـم لـلــمــبـارزة في الــقــاهـرة�
رفـض فريق الرجال األوكراني ا�شاركة
أمــام روســـيــا.وقــال الــفــريق "هــذا هــو
احــتـجــاجــنـا عــلى احلـرب. ال �ــكـنــنـا
ا�ــبـارزة ضــدهم بــيـنــمـا عــائالتــنـا في
خـطــر واجلـمـيع في خـطـر".في غـضـون
ذلك� قــال نـادي تـشــيـلـسـي اإلجنـلـيـزي
ا�ـــمــتـــاز لــكـــرة الــقـــدم إن الــوضع في
أوكـرانـيـا "مـروع ومدمـر".وجـاء الـبـيان
بـعـد أن تـعرض مـالك تـشيـلـسي رومان
أبـراموفـيت�� ا�لـيارديـر الروسي الذي
يـعـتقـد أنه مقـرب من بوتـ�� النتـقادات
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لـــعــدم ذكــر احلـــرب عــنــدمـــا أعــلن أنه
ســـيـــتــــخـــلى عن "اإلشـــراف ورعـــايـــة"
الـــنــادي.بــوتــ� حـــاصل عــلى احلــزام
األســـــود في اجلـــــودو وحــــصـل عــــلى
جــائـزة دان الـثـامــنـة� وهي واحـدة من
أرفـع اجلــوائـــز الــريـــاضـــيــة� مـن قــبل
االحتــــاد الـــدولـي لـــلــــجــــودو في عـــام

2012. كما شارك في تأليف كتاب
بـعـنـوان "اجلـودو: الـتـاريخ� الـنـظـريـة�

ا�مارسة".
وقـــال االحتــاد الــدولي لـــلــجــودو: "في
ضــوء الــصــراع الـدائــر في أوكــرانــيـا�
يـعـلن االحتـاد الـدولي للـجـودو تـعـليق
وضع الـسـيد فـالد�يـر بوتـ� كـرئيس
فــــخــــري وســـفــــيـــر لـالحتـــاد الــــدولي
لــلــجــودو".كــمــا أعـلـن االحتـاد الــدولي
لــلـمالكــمـة ورابـطــة ا�الكـمــة الـعــا�ـيـة

وهـيئات أخرى حاكمة
لــريـاضــة ا�الكـمـة عن
حتــــركـــهم� قــــائـــلـــ�:
"مــثـلــمـا وضــعت هـذه
احلـرب حـداً لـلـمالكـمة
فـي أوكــــرانــــيــــا� فــــإن
مـنـظـماتـنـا لن تـصادق
عــلى ا�ـنــافـســات الـتي
تــــقـــام في فـي روســـيـــا
حــتـى إجـراء مــزيــد من

التقييم للوضع".
الـى ذلك قــــــرر االحتـــــاد
الــــدولي لــــكــــرة الــــقـــدم
الـــــفـــــيـــــفـــــا� واالحتـــــاد
األوروبـي لـــكــــرة الـــقـــدم

يــويـفــا تـعــلـيق األنــديـة وا�ــنـتــخـبـات
الـــــروســـــيـــــة من ا�ـــــشـــــاركـــــة في أي
مــنـافـسـة.ويـعــني الـتـعـلــيق اسـتـبـعـاد
فـريق روسـيا لـلـرجال من ا�ـشـاركة في
الـتـصـفـيـات ا�ـؤهـلـة لـكأس الـعـالم في
مــارس/آذار ا�ــقـبل.وأصــدر االحتـادان
بـيانا مشتركا جـاء فيه: "كرة القدم هنا
مـوحَدة تـماما ومـتضـامنة بـشكل كامل
مـع كــل ا�ـــــــــــــــتــــــــــــــــضـــــــــــــــرريــن فـي
أوكـرانـيـا".وأضـاف الـبـيـان: "مـسـؤولو
االحتـــادين يــأمـــلــون في أن تـــتــحــسن
األوضــاع في أوكــرانــيــا بـشــكل كــبــيـر
وسـريع� بـحيث تـعود كـرة القـدم عامال
مـن عــــوامل الــــوحـــــدة والــــسالم بــــ�
الـــشـــعـــوب".وطُـــرد فـــريـق ســـبـــارتــاك
مـوسكـو من مسـابقـة الدوري األوروبي
لـكـرة القـدم� كـما فـسـخت اليـويـفا عـقد
رعــايــة مع شــركــة الــطــاقــة الــروســيــة
الــعـمـالقـة غــازبـروم.وأوصت الــلـجــنـة
األو�ـبية الدولية بـحظر الرياضي� من
روسـيـا وبـيالروسـيـا عن ا�ـشـاركـة في
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يـتمـسك برشـلونـة بأمل جتـديد عـقد اجلـنـاح الفـرنسي عـثمـان د�بـلي خالل ا�وسم احلـالي. وينـتهي عـقد
د�بلي مع الـبارسـا في الصيف ا�ـقبل� ورفض الـفرنـسي كل عروض التـجديـد� ويستـطيع الـتوقيع مـجانًا
. ووفقًـا لصحيـفة "موندو ديبـورتيفو" اإلسـبانية� فـإن برشلونـة لم يعقد أي جـلسة مع د�بلي أو مع أي نادٍ
وكيله مـوسى سيسوكو بشأن الـتجديد منذ ا�ـيركاتو الشتوي ا�ـنصرم. وأشارت الصحـيفة اإلسبانية إلى
أن برشلونـة ينتظر أولًا بـوادر إيجابية من وكيل د�بـلي بخفض مطالبه ا�ـالية بشأن عمولـة التجديد� لفتح
باب ا�فـاوضات مجددًا. وأوضـحت أن سيسـوكو يتمـسك �وقفه ألن د�بـلي صفقـة مجانيـة� ما يسمح له
بـاحلصـول على مـكافـأة كبـيرة� خـاصة أن ذلك لم يـتحـقق عنـد انتـقال اجلـناح الفـرنسي إلـى برشلـونة في
.2017وذكرت أن د�ـبـلي ووكـيـله يـدركان جـيـدًا أن بـرشـلونـة ال يـسـتـطـيع تلـبـيـة شـروطهـمـا ا�ـالـية صـيف 

للموافقة على التجديد� بسبب الوضع االقتصادي للنادي.
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4-20 بـــــكــــــ� خالل الــــــفـــــتـــــرة بـــــ� 
فـبـراير/شـباط اجلـاري.ويأتي ذلك بـعد
قـــيــام روســـيــا بـــاجـــتــيـــاح عــســـكــري
ألوكـــرانـــيـــا يـــوم اخلــمـــيس ا�ـــاضي.
وأدانت الــفـيـفـا االجـتـيـاح� داعـيـة إلى
وقـف سريع لألعـمال الـعدائـية وإحالل
الــسـالم. وقــررت في بــيــان لــهــا أمس
األحـد عدم إقامة منـافسات دولية على
األراضـي الـروسـيـة.وأعـلـنت دول عـدة
أنـها سترفض مواجـهة روسيا� �ا في
ذلك إجنــلـتـرا� وويــلـز� وكـذلـك بـولـنـدا�
وجـمــهـوريـة الـتـشـيك� والـسـويـد.وكـان
مـــقــررا أن يــواجه ا�ــنـــتــخب الــروسي
24مـارس/آذار نـظـيـره الـبـولـنـدي يوم 
ا�ـقــبل في الـتـصـفـيـات ا�ـؤهـلـة لـكـأس
الـعـالم.وعـلى صـعيـد الـكـرة النـسـائـية�
كـــان مـن ا�ـــقـــرر أن يـــشــــارك الـــفـــريق
الـروسي فـي بـطـولـة أوروبـا لـلـسـيدات

2022 ا�زمعة في إجنلترا في شهر
يـوليو/تموز� حـيث جاءت قرعة الفريق
الـــروسي في مــجــمــوعـــة تــضم كال من
هــولـنـدا� والــسـويـد� وســويـسـرا.وكـان
االحتاد األوروبي لكرة القدم� ويفا� قرر
نــقل نـهــائي دوري األبــطـال من مــديـنـة
ســــان بـــطـــرســــبـــورغ الـــروســــيـــة إلى
الـعـاصـمـة الـفـرنـسـيـة بـاريس� عـلى أن
28مايو/أيار تـقام مباراة النهائي يوم 
عـــــلى اســـــتــــاد دو فـــــرانس شـــــمــــالي
بــاريس.وتـنـعــقـد الـلـجــنـة الـبــارا�ـبـيـة
الـدولية بعد غد األربعاء لبحث مشاركة
روســـيـــا من عــدمـــهـــا في مـــنــافـــســات

أو�ـبـيـاد بـكـ� الـشـتـوي - قـبل يـومـ�
فـــقط من انـــطالقــهـــا.وقــالـت الــلـــجــنــة
األو�ـبـيـة الـدولـيـة إن "احلـرب الـراهـنـة
في أوكـرانيا تضع احلـركة األو�بية في
ورطــة"� داعـــيــة ا�ــنــظــمــات احلــاكــمــة
لـــلـــريــاضـــة حـــول الـــعــالـم إلى حـــظــر
الــــــــــــريــــــــــــاضـــــــــــــيــــــــــــ� الــــــــــــروس
والـبيالروس.وانتقـدت اللجنـة األو�بية
الــروســـيــة دعــوة الــلــجـــنــة األو�ــبــيــة
الــدولــيــة� قـــائــلــة إنــهــا تــتــنــاقض مع
الـلـوائح التـنـظيـمـية لـلجـنـة� فضال عن
ا�ــيـثـاق األو�ـبـي.عـلّق االحتـاد الـدولي
لـــلـــجــودو رئـــاســـة فالد�ــيـــر بـــوتــ�
الــفــخـــريــة لالحتــاد� قــائال: "في ضــوء
الــصــراع الــدائـر فـي أوكـرانــيــا� يــعـلن
االحتـاد الـدولي لـلـجـودو تـعلـيق وضع
الـسـيد فالد�ـير بـوت� كـرئيس فـخري
وســـــــــفـــــــــيـــــــــر لـالحتـــــــــاد الــــــــــدولي
لــلـجـودو.وأعــلـنت الـهــيـئـات احلــاكـمـة
لـــريـــاضـــة ا�الكـــمـــة� االحتــاد الـــدولي
لــلـمالكــمـة ورابــطـة ا�ـالكـمــة الـعــا�ـيـة
وغـــيــرهــا� أنــهــا لـن تــصــادق عــلى أي
مـنـافـسـات عـلى الـلـقب في روسـيـا.كـما
أعـلن االحتاد الـدولي للـمالكمـة ورابطة
ا�الكـمة العا�ية وهـيئات أخرى حاكمة
لـريـاضة ا�ـالكمـة عن حتـركهم� قـائـل�:
"مـــثـــلـــمـــا وضـــعت هـــذه احلـــرب حــداً
لـلـمالكمـة في أوكرانـيـا� فإن مـنظـماتـنا
لن تـصـادق عـلى ا�ـنافـسـات الـتي تـقام
فـي روســـيــــا حـــتـى إجـــراء مــــزيـــد من

التقييم للوضع".

أي مـــــــســـــــابـــــــقـــــــة دولـــــــيــــــة
مـنظمة.وحثت الـلجنة األو�بـية الدولية
ا�ـنـظمـات الريـاضيـة ا�ـعنـية عـلى عدم
الـــســمـــاح لـــلــريـــاضــيـــ� من روســـيــا
وبــــيـالروســــيــــا بــــا�ــــشــــاركــــة في أي
مـسـابـقـات� وذلك بسـبب "خـرق الـهـدنة
األو�ــبــيــة" من قــبـل حـكــومــتَـي هــاتـ�
الـدولت�.وتـعدّ الهـدنة األو�بـية تقـليدا
قــد�ــا يـعــود إلى الــقـرن الــتــاسع قـبل

ا�يالد في اليونان القد�ة. 
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1993أصـــدرت اجلـــمـــعـــيــة وفـي عــام 
الـعامـة لأل� ا�تحـدة قرارا يـلزم الدول
األعــضــاء بـاحــتــرام الــهـدنــة.وتــقـضي
الـهدنة األو�بية بـوقف جميع النزاعات
خالل فـتـرة تبـدأ من اليـوم السـابع قبل
افـتـتاح األلـعـاب األو�بـيـة وحتى الـيوم
الـسـابع من اختـتامـهـا.وتضـمن الهـدنة
األو�ـبيـة بهذا ا�ـعنى تـنقّل الريـاضي�
وأقـاربـهم بأمـان ب� بـلدانـهم والبـلدان
ا�ــضـيـفــة لأللـعــاب األو�ـبـيــة.وأقـيـمت
دورة األلــعـاب األو�ــبـيــة الـشـتــويـة في

WD�U¹∫ جماهير كروية اوربية ترفع يافطة تدعم اوكرانيا

{ ســــاو بـــاولــــو� (أ ف ب) - غـــادر
أسـطورة كرة القدم الـبرازيلي بيليه
مــســتـشــفى ألــبـرت أيــنــشـتــاين في
الـعـاصـمـة سـاو بـاولـو� بـحـسب مـا
أعـــلن األخــيــر االثـــنــ�� حــيث كــان
يــتـلـقى عالجــاً كـيـمـيــائـيـاً واضـطـر
لـلتـمديد بـسبب الـتهـاب في ا�سالك
الـبولية.وقال أطباء بيليه البالغ 81
عــــامـــاً في بــــيـــان� بــــعـــدمــــا مـــكث
أسـبـوع� في ا�ـسـتشـفى� إنه "مُنح
اإلذن �ـــغـــادرة ا�ــســـتـــشـــفى يــوم

الــــســــبـت".وأضــــافــــوا إن "وضــــعه
مـستـقر سريـرياً� وتـعافى من عدوى
ا�ـسالك البولية واستمر في العالج
مـن ورم القـولـون الـذي � اكـتـشافه

في أيلول/سبتمبر 2021. 
وخـــــضع بــــيـــــلــــيـه في الـــــرابع من
أيــلـول/سـبـتـمــبـر ا�ـاضي لــعـمـلـيـة
جـراحية في ا�ستـشفى نفسه إلزالة
ورم الــــقــــولـــون ا�ــــكــــتــــشف خالل
الـفحوصات الروتيـنية. مكث بعدها
عـــشـــرة أيــام في وحـــدة الـــعــنـــايــة

ا�ـركـزة� قـبل أن يـعـود إليـهـا لـفـترة
وجــيــزة بــعــد أيــام قــلــيــلـة بــســبب
صـعوبات في التـنفس.وأدخل بيليه
إلـى ا�ــســـتــشـــفى مــرة أخـــرى �ــدة
أسـبوع� في كانـون األول/ديسمبر
ا�ــــــــاضـي لــــــــتــــــــلـــــــــقي الـــــــــعالج
الــكــيــمــيــائي.كــانت صــحــة الالعب
10فـي سـيـلـيـسـاو األســطـوري رقم 
هــشــة في الــســنــوات األخــيــرة� مع
دخــــــــــــــول الـــــــــــــعــــــــــــــديــــــــــــــد مـن
ا�ـستـشفـيات.وعـانى بيـليه� واسمه
احلـــــقــــيــــقـي إدســــون أرانــــتس دو
نـاسيمينتو� من مشاكل صحية عدة
فـي الـسـنـوات األخــيـرة� خـصـوصـاً
خـالل الـعام 2019 عــنـدمـا نُـقل إلى
ا�ـستشفى في بـاريس� قبل ان يُنقل
إلـى ساو باولو بسبب حصوات في
الكلى.وسجل بيليه� الالعب الوحيد
فـي التـاريخ الذي فـاز بـكأس الـعالم
1962 1958و ثــالث مــــــــــــــــــــرات (
و1970) قــــــــــبـل اعــــــــــتــــــــــزالـه فـي

1999وقد اختير في .1977 من
قـبل اللجنـة األو�بية الـدولية� كأحد
أفــضل ريـاضــيي الـقـرن الــعـشـرين�
وبـــعــدهــا بــعــام كـــأفــضل العب في
الـقرن نفسه من قبل االحتاد الدولي

لكرة القدم (فيفا).
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بـات الـفـرنـسي باتـريس كـارتـيـرون� ثانـي مديـر فـني� يـتم اإلطـاحة بـه� من قبل
قطبي الكرة ا�صرية� األهلي والزمالك.

وأعلن مـجلس إدارة الزمالك� أمس اإلثن�� فسخ عقد كارتيرون بالتراضي�
بسبب تراجع نتائج الفريق األبيض مؤخرًا.

ويعـيد كارتيرون بـذلك سيناريو اإلجنـليزي مايكل إيـفرت� الذي تعاقد مع
الزمالك في عام 1980 لكنه لم يحقق أي إجناز يذكر� لتتم إقالته.

وذهب إيـفـرت لـتـدريب األهـلي في مـوسم 1991-1992 لـكن الـفـشل
األفريقي� وتراجع الفريق في الدوري أطاحا به من القلعة احلمراء.
يــشـار إلى أن كــارتـيـرون تــولى تـدريب األهــلي في مـوسم 2018-
 لكن تـمت إقالـته بعد خـسارة نـهائي دوري أبـطال أفريـقيا�2019

واخلروج من البطولة العربية في أسبوع واحد.
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تثـار الكثير من الشكوك حول مـستقبل البولندي روبرت
لـيـفـانــدوفـسـكي� مـهـاجم بـايـرن مـيـونخ� في ا�ـوسم
ا�قـبل. وينـتهي عـقد لـيفـاندوفـسكي مع بـايرن في
صيف 2023 وبالتالي إذا لم يجدد مع الفريق

الــبــافــاري� قــد يــرحـل في الــصــيف ا�ــقــبل.
ووفقًـا لـبـرنامج "الـشـيـرجنيـتـو" اإلسـباني�
فإن عـائـلـة لـيـفـانـدوفـسـكي تـضغـط على
الالعب الـبـولـنـدي� من أجل االنـتـقال

إلى إسبانيا.
وأشار البرنامج اإلسباني إلى
أن هــنــاك احــتــمــالــيــة بـأن
يـوقع ليـفـاندوفـسكي مع
أتـــلــتــيـــكــو مـــدريــد في
ا�ــوسم ا�ــقــبل. يــذكـر
أن لـــيـــفــانـــدوفـــســكي
ارتــبط أكـثــر من مـرة�

باالنـتقـال إلى ريال مـدريد في الـسنـوات األخيـرة. وكان لـيفـاندوفـسكي
صرح مـؤخرًا بشأن مستقبله: "أنا هاد�� من ا�هم بالنسبة لي أن أكون

قادرًا على التركيز في ا�لعب". 

 ôU�Ë ≠ ÊbM�

رد اإليطالي أنطونيو كونتي� ا�دير الفني لتوتنهام هوتسبير� على الشائعات التي
ترددت بـشأنه في الصحافة البريطانـية. وقال كونتي� في تصريح أبرزه احلساب
الـرسـمي لفـابـريزيـو رومانـو� خـبيـر انتـقـاالت الالعبـ� وا�ـدرب� في أوروبـا� على
مـوقع الــتــواصل االجـتــمــاعي "تـويــتــر": "عـلــيــكم أن تـفــهــمـوا مــتى تــكـون هــنـاك
إسـتـراتـيـجـيـة وراء ردود أفعـالي". وأضـاف ا�ـدرب اإليـطـالي: "في كل مـرة نـعـقد
فيهـا مؤتمـرًا صحفيًـا� تظهر أنـباء عن وجود إستـراتيجيـة وراء ذلك". وختم: "بعد
بـيرنـلي كـانت الـلـحظـة ا�ـنـاسـبة إلرسـال الـرسـالة الـصـحـيـحة� ورسـالـة واضـحة
لنـفسي وإلى الـنادي والالعـب� أيـضًا". وزعـمت الصـحافـة البـريطـانية أن كـونتي
انقـلب على إدارة توتنهام من خالل تصريحاته عن سوق االنتقاالت الشتوية� كما
قالت إن ا�ـدرب اإليـطالي في طـريقه لـلرحـيل عـقب اخلسـارة بهـدف دون رد أمام

بيرنلي في الدوري اإلنكليزي ا�متاز.

‰UDÐ√ Í—Ëœ wzUN½ qIM¹ wÐ—Ë_« œU%ù«

U�½d� v�� UÐ—Ë√
فـي باريس.وعـبر االحتـاد عن امتـنانه
لـلرئيس الفرنـسي� إ�انويل ماكرون�
عـــلى "دعـــمه الـــشـــخــصـي والــتـــزامه
بـإجراء أبرز وأشهر مباريات النوادي
األوروبـيـة في كرة الـقـدم بفـرنـسا� في
ظـروف غـير مـسبـوقة".ونُـقلت ا�ـباراة
2020مـن اسطنبول إلى الـنهائية في 
لـشبونـة بسبب وباء فـيروس كورونا.
وكــان يُـتـوقع أن تــسـتـضــيف ا�ـديـنـة
التركية مباراة النهائي العام ا�اضي�
ولـكن تـقـرر نـقـلهـا إلى الـبـرتـغـال مرة
أخــرى - في بـورتـو - بــسـبب الـوبـاء
أيـضا.وقـال ا�تـحدث بـاسم الكـر�لن�
د�ــتـــري بــيــســكــوف� عن األمــر: "من
ا�ــؤسف أن يُــتـخــذ مـثل
هــــــــــــــــــــــــذا
الــقـرار".أم
ا وزيــــــرة
الــثــقــافــة
الـبريطان
يـة� نادين
دوريـس فرحبت
بـقـرار االحتاد األوربي
لـكرة الـقدم� واصفـة إياه بأنه
"حـاسم".وقـالـت: "ال ينـبـغي أن يُـسـمح
لـــروســيـــا بــاســتـــغالل الـــفــعـــالــيــات
الـريـاضـيـة والـثقـافـيـة عـلى ا�ـسـتوى
الـعا�ي إلضـفاء الـشرعـية عـلى هجوم
مـتـعـمـد وبال مـبـرر وبال ضـرورة على
دولــة د�ـقــراطـيـة ذات ســيـادة".وأمـر
االحتــاد األوروبي لـكــرة الـقـدم� في
اجــــتـــمـــاع اجلــــمـــعــــة� األنـــديـــة
وا�ـــــنــــتــــخـــــبــــات الـــــروســــيــــة
واألوكـرانـيـة� بـلـعب مـبـاريـاتـها
احملـلية خـارج ا�نطـقة.ولم ببق
مـن األنــــديـــــة الـــــروســــيـــــة في
ا�ـــنـــافـــســـات األوروبـــيـــة هــذا
ا�ــوسم إال سـبـارتــاك مـوسـكـو�
الـذي أوقعته القـرعة مع النادي
األ�ــاني اليــبـزيغ في دور الـ16
مـن مــــــســــــابـــــــقــــــة الــــــدوري
األوروبـي.وجـــــــــاء فـي قــــــــرار
االحتــاد أن ســبــارتــاك وبــاقي
األنــديــة الـروســيــة واألوكـرانــيـة
"مطالبة بلعب مبارياتها احمللية في
مـالعب مـــحـــايـــدة� حـــتى إشـــعـــار
آخـر".وعـلى مـسـتـوى ا�ـنـتـخـبـات
ســـتـــلـــعب روســـيـــا وأوكـــرانـــيــا
ا�ـــبـــاريـــات الـــفــاصـــلـــة من أجل
الـتأهل إلى نـهائيات كـأس العالم

2022 في مارس آذار. وقال
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)�
بــهـــذا الــشــأن� إنه يــتــابع تــطــور
األوضــاع في ا�ـنـطـقـة.ويُـتـوقع أن
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تـــقـــرر إجـــراء نـــهـــائي دوري أبـــطــال
أوروبـا في باريس� بعد سـحب تنظيم
ا�ـبـاراة من روسـيا� بـسـبب هجـومـها
عـلى أوكرانيا.وكان يفترض أن تُجرى
ا�ـباراة في سـانت بـطرسـبرغ يوم 28
مـــايـــو أيـــار.وأكـــد االحتـــاد األوروبي
لـكرة القـدم� في اجتمـاع اجلمعة� أن
ا�ـــبــــاراة ال �ـــكن أن تـــقـــام في
مــــلـــعب غــــازبـــروم.وأعـــلن أن
مــــبــــاراة الــــنــــهــــائي
ســـــتُـــــجـــــرى في
"مـلـعب فـرنـسا"

WD�U¹∫ جماهير كروية اوربية يرفعون يافطة تدعم اوكرانيا

اخلـمـيس إنه سيـزيل رمـز الشـركة من
عــلى قــمــصـان العــبــيه.وقــال ألــيـكس
فـيـليب� ا�ـسـؤول السـابق في االحتاد
األوروبـي لكـرة القـدم� وا�ـستـشار في
االحتـاد الـدولي� إن االحتـاد األوروبي
مــطـالب بـإعـادة الـنــظـر في الـشـركـات
الــتي يــقــبل بــرعــايــتــهـا.وأضــاف في

يـسـتـضيف ا�ـنـتخـب الروسي نـظـيره
24مارس الـبولندي فـي موسكو� يوم 
آذار� بـينما يسافر ا�نتخب األوكراني
في الــيـوم نـفـسه إلى اسـكـتـلـنـدا.وفي
تـطورات أخرى:شارك العب مانشستر
ســـيـــتي األوكـــراني� أولـــيـــكـــســـانــدر
زيـنـتـشـيـنـكـو� في وقـفـة نـظـمت وسط
مـدينة مانشستر� دعما لبالده.و نادي
مانشستر يونايتد يفسخ عقد الرعاية
الـذي يربطه بشركة الـطيران الروسية
ايــروفــلــوت.والعب الــتـنـس الـروسي�
دانـييل ميدفيـديف� قال إن سماع خبر
هـــجـــوم بالده عـــلـى أوكـــرانـــيـــا كــان
"صـعـبا" عـلـيه� وإنه يريـد "دعم الـسلم
فـي كل العـالم".وفـريق سبـاق فـورموال
هاس" أزال اسم الشركة الروسية" 1
الــراعـيـة له� ا�ـمـلــوكـة لـرجل األعـمـال
د�ـيـتـري مـازبن� ا�ـقـرب من الـرئيس
فـالد�ــيـــر بــوتـــ�� من أجــهـــزته� في
الـيـوم األخيـر من االخـتبـارات األولـية

في برشلونة.
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والعــبـة الــتــنس األوكـرانــيـة� إيــلـيــنـا
سـفـيـتلـيـنا� طـالـبت بـا�سـاعـدة لوقف
احلــرب.والـلـجــنـة األو�ــبـيـة الــدولـيـة
طـالـبت االحتادات الـرياضـيـة الدولـية
بــعـد إقــامـة فــعـالــيـات في روســيـا أو
بـــــيالروســـــيـــــا.ولم يـــــشـــــر االحتــــاد
األوروبـي لـكـرة الـقـدم� في بـيـانه� إلى
الـعالقـة التي تـربطـه بشـركة غـازبروم
الــروســيــة ا�ــمــلــوكــة لــلــدولــة.وتــعـد

تـصـريح للـقنـاة الـرابعـة في إذاعة بي
بـي سي: "عـــنـــدمـــا كـــنت فـي االحتــاد
األوروبـي� وضـــــــعت جـــــــمـــــــلـــــــة من
الــتــوصــيــات تــخص هــذا الــنــوع من
الـعـالقـات بـحـيث جتـعـلـهـا عـلى األقل
واضــــحـــة وخــــاضـــعــــة لـــلــــقـــوانـــ�

الداخلية".

غــازبـروم من أهم الــشـركـات الــراعـيـة
لـالحتـاد األوروبي لـكــرة الـقـدم بــعـقـد
30مـلـيـون دوالر� طـويـل األمد قـيـمـته 
فـــــضال عـن امــــتـالكــــهـــــا حلق إطالق
اســـــمــــــهـــــا عــــــلى مــــــلـــــعـب ســـــانت
بــطــرسـبــرغ.وتــرعى غـازبــروم أيــضـا
نــــادي شـــالــــكه األ�ــــاني� الــــذي قـــال

وأنـديـتـهـا بـا�ـشـاركـة في أي بـطـولـة�
بــاإلضـافــة الى تــوصـيــة من الــلـجــنـة
األو�ـــبـــيــة الـــدولـــيـــة الى االحتــادات
الـعــا�ـيـة بـحـظـر الـريـاضـيـ� الـروس

والبيالروس من منافساتهم.
واعـتـبر االحتـاد الـدولي للـتـايكـواندو
الــذي يــتــخــذ من ســيــول مــقــرًا له أن
تـصـرفات مـوسكـو تـتعـارض مع رؤية
الـــــــريــــــاضـــــــة "الــــــسـالم أغــــــلـى من
االنـتـصـار".وأضاف في بـيـان "في هذا
الــــــصــــــدد� قـــــــرر االحتــــــاد الــــــدولي
لــلـتـايـكـوانــدو سـحب احلـزام األسـوَد
9دان ا�ـــمــنــوح لـــلــســيــد الـــفــخــري 

فـالد�ـــــيـــــر بــــــوتـــــ� في تــــــشـــــرين
الـثاني/نـوفمبر 2013. كـما أعلن أنه
لـن يـــقـــيم مــــســـابـــقــــات في روســـيـــا
وبــيالروس. وتــمــاشــيًــا مع تــوصــيـة
الــلــجـنــة األو�ـبــيــة الـدولــيــة� لن يـتم
عـــــرض أعـالم الـــــبـــــلـــــدين أو عـــــزف
نـشـيـديـهـمـا في أحـداث الـتـايـكـوانـدو
حـــــول الــــعـــــالـم.ال �ــــارس بـــــوتــــ�
الـــتـــايـــكـــوانـــدو في الـــواقع� بـل هــو
مـحترف في اجلودو� وقد شغل مطوّال
مــنــصب الــرئــيس الــفــخـري لـالحتـاد
الـدولي لـلجـودو قـبل أن يجـرّده األحد

من هذا الشرف.

األســوَد الــفــخــري بـســبب غــزو بالده
ألوكـرانيا.مع تـكدّس القـوات الروسية
خـارج العـاصمة كـييف وهـروب مئات
اآلالف مـن الالجـئـ� األوكـرانـيـ� إلى
الـبلـدان اجملاورة� أمطـر زعمـاء العالم
وا�ـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة عـــقـــوبـــات
اقـتصـادية على بـوت� وأقرب حـلفائه
وكـذلك الشركات ا�رتبطة بروسيا.كما
وجـدت روسيا نفسـها في عزلة كروية
وريـاضـيـة تـامـة بـعـد قـرارات صـارمـة
من االحتادين الدولي واألوروبي لكرة
الـقـدم االثـنـ� بـإقصـاء مـنـتـخـبـها من
كـأس العالم وعدم السماح �نتخباتها

{ بـاريـس� (أ ف ب) - سحـب االحتاد
الــدولي لـلــكـرة الــطـائـرة الــثالثـاء من
روســيـا تـنــظـيــمـهـا مــونـديـال 2022
ا�ــــــــقـــــــــرر بــــــــ� آب/أغــــــــســـــــــطس
وأيــلــول/سـبــتــمــبـر� بــســبب غــزوهـا
ألوكـرانيـا.وكانت بـولنـدا بطـلة الـعالم
وفـرنسا بطـلة األو�بيـاد قد حذرتا من
االنــــســـحـــاب بــــحـــال االبـــقــــاء عـــلى
االســـتــــضـــافـــة الـــروســـيـــة. وأوضح
االحتـــاد الــدولي أن هــويـــة ا�ــضــيف
.و جـرّد االحتاد اجلـديـد ستـعلن الحـقاً
الـدولي للـتايكـواندو الثالثـاء الرئيس
الــروسي فالد�ـيـر بـوتـ� من احلـزام
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أربيل

ثـالث طــــبــــقــــات:احلــــكّــــام� الــــشــــعب�
ا�ـعـلـمون..واوصى بـالـعنـايـة بـالطـبـقة
الثالثة النه بصالحها يصلح اجملتمع.
مـا ا�ـطـلوب ألعـادة دور ا�ـعلم وتـفـعيل
رســالــتـه في تــوعــيــة اجملــتــمع وبــنــاء
الـوطن? األول:ان تـبـتـعـد الـسـيـاسة عن

ا�ؤسسات التربوية?
الــثــاني:ان يـتــولى مــسـؤولــيـة وزارتي
الــتـربـيــة والـتـعـلــيم الـعـالـي تـربـويـون
واكــــــــاد�ـــــــــيــــــــيـــــــــون اصــــــــحــــــــاب
اخــتــصــاص..ولــيت يــتــولى الــتــعـلــيم
العا�ي اكاد�ي بروفيسور..مسيحي!
الـثالث:ان يـصادق الـبر�ـان علـى قانون

يحمي ا�علم ويرعاه.
الـرابع:ان يـعـمل ا�عـلم ذاته عـلى اعادة
االعـتـبـار لـنـفـسه وان يـكـون �ـسـتـوى

(كاد ا�علم ان يكون رسوال).
هل تــرتـقي الــسـيـاســة ويـرتــقي ا�ـعـلم
نــفـسه الى ادراك ان مــعـظم الــتـحـوالت
االيــجـابـيـة وقـادة الـتـغــيـيـر في الـعـالم
كـانوا مـعلـم�..وان نـعمل جـميـعا على
تـــفـــعــيـل دور ا�ــعـــلم الـــعـــراقي..الــذي

يحتاجه اآلن في زمن احملنة?
في الـيابان تقليد لطيف:في كل مناسبة
تــخــرّج يـجــلس ا�ــعـلــمــون ويـضــعـون
ارجــلــهم في طــشــوت ويــقـوم الــطــلــبـة
بــغـسل اقــدام مـعــلـمــيـهم.هل يــعـمــلـهـا
طــالــبـنــا?.مــســتـحــيل!..بس عــاألقل من

يشوف ا�علم..خل يخفي اجلكاره!

ثـمـانـينـات الـقـرن ا�اضي بـزج األسـتاذ
اجلـامـعي في اجلـيش الـشـعـبي..وتـبعه
(الـنظام الد�قراطي) بالتمييز الطائفي
لـدرجة ان احلال وصل باحـد الطلبة في
كـلـيـة آداب بـغـداد وبـالـقـسم الـذي كـنت
أدّرس فــيه� ان دخل الـقــاعـة الــدراسـيـة
وســـــــحـب األســـــــتـــــــاذ مـن ســـــــتـــــــرته
واخــرجـه..واهــانه امــام طــلــبــته.ومــثل
هـــذا..وأشــنع..حــدث كـــثــيــرا جملــرد ان
الـــطـــالب يـــتـــمـــتـع بـــســـلـــطـــة احلــزب
الـفـالني.ومع انـنـا في اكـثـر من مـؤتـمـر
طـالـبـنا ان تـكـون ا�ـؤسـسات الـتـربـوية
بــعـيــدة عن الـســيـاســة..واتـخــذت فـعال
بــــــعـض االجــــــراءات اال ان تــــــأثــــــيــــــر
األحــزاب�االسالمــيــة بــخــاصــة� مـا زال
مـوجودا�وما تـزال الطائـفية فـاعلة على
صــــعـــيــــد وزارة الــــتـــعــــلــــيم الــــعـــالي
حتـديـدا...فـح� يـتـولى الـوزارة (سنّي)
تـــكــون في حــال وحـــ� يــكــون الــوزيــر

(شيعيا) تكون في حال آخر.
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ولـلتاريخ..في نيسان 2012 وبدعوة من
مــكـتــبه�جــرى لـقــاء شـخــصي مع وزيـر
الــتــعـلــيم الــعـالـي الـســيــد عـلي األديب
وعـــرض عــلـيّ الــعـــودة الى بـــغــداد مع
تــلــمـــيح نــقــله لي مـــلــحق ثــقــافي كــان
حـاضـرا الـلـقاء بـأسـنـاد مـوقع اكاد�ي
كـبير لي..فشكـرته واعتذرت. وفي نهاية
الــلـقــاء اسـديت له نــصـيـحــة قـلــتـهـا له

االلــتـحـاق بــاجلـيش الــشـعـبـي�ثم تـلـته
الــــضــــربـــة األوجـع في زمن احلــــصـــار
(..(2003-1991ففيه كان راتب ا�علمة ال
يــسـاوي ثــمن حــذاء لـهــا..وسـاء احلـال
الـــــذي اضــــطــــر كـــــثــــيــــرون الـى فــــتح
(بــسـطـيـات) في الـشـوارع�ووصل األمـر
الـى ان بـعض الــنـاس كــانــوا يـنــظـرون
لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــلـم بـــــــعـــــــ� الــــــــعـــــــطف
والـــــشـــــفــــقـــــة..والـــــتـــــصــــدّق عـــــلـــــيه
(خـــطــــيـــة..مـــعـــلم!).وا�ــــحت هـــيـــبـــة
ا�ـعلم..واضطر هو الى ان يـهدر بقيتها

بقبوله هدايا(رشاوى) من الطلبة.
في اواسط التسعينيات..اجريت دراسة
مــيـدانــيـة عـن الـتــخـلــخل في ا�ـكــانـات
االجـتماعيـة واالقتصادية تـب� منها ان
األســـتــاذ اجلــامــعي الـــذي كــان يــحــتل
ا�ــرتـبـة الــرابـعـة في قــمـة هـرم ا�ــكـانـة
االقـتصادية في اجملتمع�تراجع في زمن
احلــــصـــــار الى ا�ــــرتـــــبــــة الــــرابــــعــــة
والـعشـرين�وتراجـعت مكـانة ا�ـعلم الى
ا�ـرتبة ما قبل األخيرة بنقطت�!.وحدث
في الــتــســعــيــنــيــات ايــضــا ان اضــطـر
األسـتـاذ اجلـامـعي الى ان يـعـمل سائق
اجـــرة بـــســيـــارتـه اخلــاصـــة�واضـــطــر
آخــــــرون ان يــــــبـــــــيــــــعــــــوا أعــــــز مــــــا
�ـلـكـون..مـكـتـباتـهم.وتـعـد الـسـلـطة او
الـطبقة السياسـة احلاكمة هي التي لها
الــــــــدور األكــــــــبــــــــر فـي األســــــــاءة الى
ا�ـعـلم..بـدأهـا الـنـظـام الـدكـتـاتـوري في

احــد االيـــام كــنت واضــعــا الــســجــارة
بـــفــمي وامــشـي مــتــبــخـــتــرا في احــد
شوارع قريتي (آلبوهالله)..وهب..واذا
انـا ومعلمي وجها بوجه. لم ارمها..بل
ضــغـطــهـا بـراحــة يـدي واطـبــقت كـفي

على جمرتها.
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هـكذا كـنا نـحن تالميـذ ذاك اجليل وما
قـبـلـنا..نـحـتـرم ا�عـلم ونـهـابه ونـخافه
ايـــضـــا..وبـــقي يـــحـــظـى بـــاألعـــتـــبــار
االجـتـمـاعي والـكـفـايـة األقـتـصادي في
زمـن اجلـــمــــهـــوريـــة األولـى.وكـــان في
ســبــعـيــنــيــات الـقــرن ا�ــاضي يــعـيش
وضـعـا اقـتصـاديـا جـيدا ايـضـا.اذ كـنّا
يـومها جنوب بلدان اوربا الشرقية في
الـعـطـلة الـصـيـفيـة بـألف دوالر ونـعود
مـحـمــلـ� بـالـهـدايـا..الى الـثـمـانـيـنـات
الــتـي شــكــلت بــدايـــة تــدهــور مــكــانــة
ا�ـــعــلـم..وحتــديـــدا..يــوم أجـــبـــر عــلى

كـان الـزمن الذهـبي لـلمـعـلم هـو النـظام
ا�ـلكي..فـفيه كـان يلـقب بـ(األفندي) ألنه
ارتـــــــدى الـــــــزي االوربي ولـــــــوضـــــــعه
االقــتـصـادي ا�ـعـتـبـر. واألهم..ألنه كـان
يـــــحــــظـى بــــاالحـــــتــــرام واالعـــــتــــبــــار
االجـتـمـاعي..ويـعـدّ الـقـدوة في الـثـقـافة
واالخـالق والــــســــلــــوك..وكــــان في ذاك
الـزمـان ينـظر الـيه كمـا لو كـان (رسوال)
ا�ـقـترن بـتكـر�ه من قـبل النـبي محـمد

الذي قال (ا�ا بعثت معلما(.
عـن ذلك الزمن اذكـر لكم حـادثـة واقعـية
تــعـــكس كــيف كـــانت لــلــمــعـــلم هــيــبــة
واحـــتــرام في خـــمــســـيــنـــيــات الـــقــرن
ا�ــــاضي.كــــنت تــــعــــلــــمت الــــتــــدخـــ�
بــــعــــمـــر((12ســــنــــة..ألنــــني كــــنت ابن
ديـــوان�وكــان اجلــالـــســون كــثـــيــرا مــا
يـكـلـفـونـني بـاشـعـال سـجـائـرهـم( عـمو
قـــــــاسـم..ورّث هـــــــاي اجلــــــــكـــــــارة من
ا�ـوكــد..مـوقـد الـقـهـوة يـقـصـدون).وفي

بـالـنص: ان سيـكـولوجـيـا السـلـطة في
الـعراق عـودت احمليـط� بـا�سؤول ان
يــــــــــقـــــــــولــــــــــوا لـه مــــــــــا يــــــــــحب ان
يـسـمـعه..واخـشى أن يكـون احملـيـطون
بك مـن هذا النوع سيما وأن بينهم من
هــــــو حــــــديث اخلــــــبــــــرة(بـــــيــــــنــــــهم
طــلـبـتي!)..وعـلـيه اقــتـرح عـلى جـنـابك
تــشــكـيل هــيــئـة مــســتـشــارين بــدرجـة
بـروفيسور من االخـتصاصات الـعلمية
واالنـسانـية عـلى ان يكـونوا مـستـقل�
سـيـاسـيـا.(مـوثق فـي كـتـابـنـا..كـتـابات
ســــــــاخــــــــرة ص 17).. ولـم يــــــــأخــــــــذ
بـها..وتردى حال التـعليم اجلامعي في
زمـــنـه وزمن من بـــعـــده بـــعـــد ان كـــان
يتصدره على مستوى العالم العربي.
ثـمـة من ال يـدرك ان دور ا�عـلم يـتـعدى
نـشـاطه في ا�درسـة�فبـ� ا�ـعلـم� من
هـم مـفـكـرون وأدبـاء بـارزون وفـنـانـون
مــبـــدعــون�بل ان الــكــثـــيــر من الــقــادة
الـسياسي� الوطني� كانوا في األصل
مــعـلـمــ�!..وكـان ا�ـعــلـمـون يــشـكـلّـون
الــــنـــســـبــــة األكـــبــــر من الـــســــجـــنـــاء
الــســيـاســيــ�!..مــا يـعــني انــهم بــنـاة
مـجــتـمع..وتـلك حـقـيــقـة ادركـهـا هـتـلـر
الـذي اسـتـثنـى ا�عـلـمـ� من زجهم في
احلـرب�و�ا سئل �اذا? اجاب..انهم هم
الــذين ســيـعــيـدون بــنــاء ا�ـانــيـا بــعـد
احلــــــرب. وقــــــبــــــلـه كــــــان احلــــــكــــــيم
كــونـفـوشـيـوس قــد قـسّم اجملـتـمع الى
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اسـتعملت أمـريكا سالحا جـديدا فتاكا�
فـــألـــقت قـــنـــبـــلـــة ذريـــة عـــلى مـــديـــنــة

هيروشيما. 
فى ذلك اليوم األسود قتل مائة ألف من
الـسـكـان� وجـرح وشـوه مـئـات األلـوف�
وحـل دمار عـمرانى هـائل� ورأى الـعالم
مــجــزرة بــشــعــة خالل بــضع ســاعـات.
وبـدال من أن تنتـظر حكومـة أمريكا �دة
مـعـقـولة كـافـية لـتـرى إن كانت حـكـومة
الـيـابـان سـتـسـتسـلم وتـتـجـنب أمـريـكا
إحـداث ا�ـزيـد من قـتل بـشع غـيـر مـبرر
أتـبعت الـقنـبلـة األولى خالل ثالثة أيام
فـقط بـقـنـبلـة ثـانيـة ألـقـتهـا عـلى سـكان

مدينة جناساكى ا�دني�. 
مــهـمـا كـانت ا�ـبـررات الـعـسـكـريـة فـقـد
أظـــــهـــــر ذاك الـــــتـــــصـــــرف أعـــــراضــــا
سـايكوباثية لـنظام احلكم األمريكى� إذ
غــاب الــضـمــيـر الــذى يـتــعـلم من درس
مـرعب� ويشعر بالـذنب جتاه ضحايا ال
ذنـب لـــهـم� ويـــرفـض أن يـــرد الــــصـــاع
صـاعـ�. غـاب أى نـوع من الـقـلـق الذى

يتميز به الضمير ا�تزن.
ومثال ثانيا� وألن السايكوباث ال يتعلم
مـن أخطـائه� بل وال يعـترف بـها أصال�
فـــعل نــظــام احلــكـم األمــريــكى خــطــئــا

هـنا عن عقـلية نظام احلـكم وتصرفات
مـؤسـسـاته جتـاه اآلخـرين� ولـيس عن
الــشـعب األمـريــكى ا�ـشـهـور بــطـيـبـته
وبـسـاطة مـعـشره والـكـثيـر من طـباعه

احلميدة.
دعـنا نـصف أمثلـة قلـيلة من تـصرفات
أنــظـمـة احلـكم األمـريـكـيـة فى ا�ـاضى
واحلـــاضــر لـــلــبـــرهــان عــلـى ارتــبــاط
الـتشخيص هذا بوقائع حدثت وعانى
ا�الي� من آثارها ا�وجعة وا�دمرة.
فــمــثال� من أجـل إرغـام الــيــابــان عـلى
االسـتسـالم فى نهـاية احلـرب العـا�ية
الثانية� كما استسلمت أ�انيا النازية�

لــــو تــــمـــعــــنـــا فـى دالالت تـــصــــرفـــات
مـؤسـسات احلـكم األمـريكـية ا�ـتـعاقـبة
الـنـفـسـية والـسـلـوكيـة والـعـقلـيـة� عـبر
الـــعــالم كــله� لــفــوجــئــنــا بــتــمــاثــلــهــا
وتـطـابقـهـا مع كثـيـر من أعراض الـعلل
الـعـقـلـيـة والـنـفسـيـة الـتى يـصـاب بـها
بــعض األفــراد. أعــراض تــصــرفـات أو
أمــراض نــفــســيــة أو عــقــلـيــة من مــثل
الــعـصــاب والـوسـاوس والــهـسـتــيـريـا
والـتـصـرفـات الـسـيـكـوبـاثـيـة والـهوس
والـفصام والبـارانويا يلـحظها ا�راقب
فـى ذاك الـتــصــرف الـتــاريــخى أو هـذا
الـقـرار احلـالى. وبـالـطـبع نـحـن نتـكـلم

ظاهرة اإلرهاب بكل أشكالها.
إنـنـا نـضع �اذج من تـصـرفات أنـظـمة
احلـكم األمريـكية ا�ـتعـاقبة� الـدالة على
عـــدم الــتـــوازن وكــثـــرة االضــطـــرابــات
الــذهـنــيـة والــنـفــسـيــة� نـضــعـهــا أمـام
مـسـئولى أنـظمـة احلـكم العـربيـة الذين
يــضـعـون ثـقـتـهم الـتـامـة الـسـاذجـة فى
أمـيركا كجهة محـايدة عاقلة قادرة على

حل كل مشكلة يواجهونها.
ذلـك أن أمريكا أصبحت ظاهرة محيرة�
فــهى بـلـد كـبـيــر وغـنى وغـيـر مـهـدد أو
مـحـاصـر� وفيه أفـضل الـعـقول ا�ـبـدعة
والــبـشـر اإلنـسـانـيـ� الـشـرفـاء� ولـكـنه
يـسـمح لـنـظـام حكـمه� جـيال بـعـد جيل�
أن يـتصرف بـتلك األسالـيب والعـقليات

واألمراض التى ذكرنا.
إنــهــا حـقــا أحــجـيــة الــعـصــر ا�ــلـيــئـة

بالتناقضات واألسرار.
مفكر عربى من البحرين
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بـ� السكان الهنود األصلي� وهم فى
أضــعـف حـاالتــهم اجلــســديــة عــنــدمـا
كــانــوا يــسـاقــون مــشـيــا عــلى األقـدام

�سافات طويلة.
سـيتعب الـباحث لو أراد تغـطية مئات
الــصــراعــات واحلـروب واالغــتــيـاالت�
�ــــا رافـــقـــهـــا من أكــــاذيب إعالمـــيـــة
وتــــبـــريـــرات غــــيـــر أخالقــــيـــة� الـــتى
خـاضتها أمريكا عبر تاريخها الطويل
حتـت تــأثــيــر مــجـــمــوعــة من األفــكــار
واالنـطباعات والعواطف والسلوكيات
والــــعالقـــات مع اآلخـــرين اخلـــاطـــئـــة
والـعدوانـية� ورافـقتـها أحـيانـا حاالت
مـن الــــتـــصــــرفــــات الـــهــــســــتـــيــــريـــة
والـهـلوسـات ا�تـخـيلـة التى ال ارتـباط

لها بالواقع.
فـى يـومــنـا هــذا أنـظــر كــيف تـتــعـامل
أمـــريـــكــا مع تـــعــقـــيــدات الـــوضع فى
أوكـرانيا بـهستـيريا صـاخبة� أو كيف
تـتـعـامل مع مـنـافـساتـهـا االقـتـصـادية
والـــتـــجـــاريــة مع الـــصـــ�� ا�ــلـــيـــئــة
بـالتصرفـات العصبـية غير الـناضجة�
أو كـيف تتصـرف بعقـل� ووجه� مع
ا�ـمارسـات االستـعمـارية الـصهـيونـية
جتـــاه الــشــعب الــفــلــســطــيــنى أو مع

�ــاثال فى فــيـتــنـام عــنـدمــا اسـتــعـمل
قـنـابل الـنابـالم ومـادة األورجن السـامة
لــيــســمم ولـيــحــرق الـغــابــات وا�ـزارع
ويقتل ويسمم األلوف من سكان غابات

فيتنام.
ومـــثال ثـــالــثـــا� كــرر األمـــر نــفـــسه فى
الـــعــراق عــنــدمـــا اســتــعــمـل الــقــنــابل
اخملـصـبـة �ـادة الـيـورانـيـوم ا�ـشـعـة�
ضـد ا�ـدنـي� الـعـراقيـ� فـقـتل من قتل
ونـشر فى الـعديد من األنـحاء العـراقية
أنــواع أمــراض الـســرطـان فى أجــسـام
أطــفــال الــعـراق الــذين يــعــانــون حـتى

يومنا هذا.
W�Ëb�« ÂUO�

ومــثال رابــعــا� ومن قــبل قـيــام الــدولـة
األمــــريــــكــــيــــة بــــرر كــــهــــنــــة ا�ــــذهب
الــبـروتـســتـانـتى عـنــد الـرجل األبـيض
إبـادة السكان األصـلي� الهـنود احلمر
بــأنــهــا تــصــرف مــبـارك مـن الـرب� ألن
إبــادتـهم سـتــقـلل عـدد الـكــفـار وتـقـوى

شوكة ا�ؤمن�. 
فــكــان أن قــادت وســاوس وهــلــوســات
الـــفـــصـــام وكل أعـــراض الــبـــارانـــويــا
اخلــيـالـيـة الــديـنـيـة آنــذاك إلى حتـلـيل
نــشـر شـتى أنـواع األمـراض الـوبـائـيـة
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جــيــواسـتــراتــيـجـي حـيــوي; ال تــسـمح
�ــوجــبه روسـيــا لالمــريــكـان والــغـرب
بــضـمـهــا حلـلف الــنـاتـو; إذ يــعـني ذلك
وقـوف حلف الـناتو عـلى بوابـة  روسيا
الـــشــرقــيــة واجلـــنــوبــيــة; إذ ان حــدود
أوكـرانـيـا الـغربـيـة تـبعـد عن الـعـاصـمة
الــروسـيـة مــوسـكــو بـحـدود ١٥٠ كم; و
كــذلـك فــإن مــوقــعــهـــا يــســاهم بــدرجــة
خـطيـرة على خـنق �ر روسـيا الـوحيد
عـبر البـحر االسود و"بـحر آزوف"; الذي
يـعتـبر االمـتداد الـشرقي لـلبـحر االسود
وتـطل عـلـيه سـواحل روسـيا الـغـربـية ;
هــذا إضـافــة; الى أراضــيـهــا اخلـصــبـة
وبـــخــاصــة اجلـــنــوبـــيــة واجلــنـــوبــيــة
الـــشـــرقـــيـــة فـــهـي من اوائل الـــدول في
زراعـــة وتـــصـــديـــر الـــذرة والـــشـــعـــيـــر
واحلـنطة; وبال شك فإن هذه احملاصيل
تـــنـــافس انـــتـــاج الـــواليـــات ا�ـــتـــحــدة
االمـريـكـيـة مـنـهـا; �ـا يـدفـعـهم إلدخـال
أوكـرانـيـا في حـلف الـنـاتـو والـسـيـطرة
عــلى الــزراعـة فــيـهــا من خالل شــركـات
الــــزراعـــة الــــعــــا�ـــيــــة مــــثل شــــركـــتي
"مـونـتـانـسـو" و"كارجـيل" األمـريـكـيـت�;
وكـــذلك امــتـالكــهـــا قــاعـــدة صــنـــاعــيــة
قــويــة;إضـافــة الى ثــرواتـهــا ا�ــعـدنــيـة
كـالغاز والـنفط الصـخري واليـورانيوم;
والـتي تـعـتبـرهـا أمريـكـا مـصادر بـديـلة
لــلـنــفط والــغـاز الــروسي; ومن شـأنــهـا
الــضـغط عــلى روسـيــا ومـحـاصــرتـهـا ;
لــكل هـذه االسـبــاب فـقـد ســعت امـريـكـا
والــغـرب الى إثـارة ا�ـشـاكل والـفـوضى

غـورباتـشوف";    مـخاطـبا االمـريكان :
(سـنـقـدم لـكم اسـوء خـدمـة سـنـحـرمكم
من الـعدو. ). لتنطلق الواليات ا�تحدة
األمـريــكـيـة �ـشـروعـهـا االمـبـراطـوري
لـقـيـادة الـعـالم; إال ان هـواجس الـعداء
وا�ــنـافـسـة ضـد روسـيــا ظـلت قـائـمـة;
فـعلى الرغم من التعـهدات التي قطعها
الـــرئــيـس االمــريـــكي االســبـق ريــغــان
لـنظيـره السوفيـتي غورباتـشوف بعدم
تــوسـيع حــلف شـمـال االطــلـسي خالل
ا�ـفـاوضـات ا�تـعـلـقـة بتـفـكـيك االحتاد
الـسـوفـيـتي وقتـذاك ; إال ان االمـريـكان
كــعـادتـهـم لم يـلـتــزمـوا بـهــذا االتـفـاق;
وقـــامت بــضـم  عــددا من دول االحتــاد
الـــســوفـــيــتـي الــســـابق والــتـي كــانت
مـنـظويـة ضمن حـلف وارشو الـسابق;
واالقـــتـــراب من اوكـــرانـــيـــا احملـــاذيــة
لــــروســـيــــا; الــــتي تــــتـــمــــيــــز �ـــوقع

الــواليـــات ا�ــتــحــدة األمــريــكــيــة ودول
الـغـرب كـانـوا يـنـتـظـرون سـاعـة الـغـزو
الـروسي ألوكرانـيا; وكـأنهم عـلى موعد
مــعـــهــا; فــقــد حـــذر  وزيــر اخلــارجــيــة
االمـريكي انـطوني بلـنك� خالل جـلسة
جملـلس االمن قبل الـهجوم بـإسبوع في
17شـبـاط ا�ـاضي; بـأن  هجـوم الـقوات
الــــروســـيــــة اصــــبح وشــــيـــكــــا; وقـــال
"مـعلـوماتـنا تـظهـر بوضـوح أن القوات
الـروسـية عـلى احلدود األوكـرانيـة� �ا
فيها قوات برية وطائرات� تستعد لشن
هـجوم عـلى أوكرانيـا في األيام ا�قـبلة;
وان العاصمة االوكرانية كييف ستكون

احد االهداف". 
w�Ë— Âu��

لـقد بـدأ الغـزو الروسي فـعال كمـا توقع
االمـريكان والغرب في 24 شباط 2022;
بـعد يـوم واحد من  من تـوقيع الـرئيس
الـــروسي عـــلى  أعـــتـــرافه بـــإســتـــقالل
مــقــاطــعـــتي  دونــيــتــسك ولــوغــانــسك
االوكـــــرانــــتـــــيـــــ�; ذات االغــــلـــــبـــــيــــة
الــروســيــة;والزالت الــقــوات الــروســيـة
تــهــاجم الـقــوات االوكـرانــيــة ا�ـدافــعـة
وتـشيـر االخبار الى ان الـقوات الـغازية
وصـلت االن  الى الـعـاصـمة االوكـرانـية
كــيـيف. ان هـذا الـهـجــوم; جـاء نـتـيـجـة
لـتــفـاقم لألزمـة بـ� روسـيـا واوكـرانـيـا
الـتي لم يتم حلها منذ ثمان سنوات; إذ
تــعــود جـذورهــا الى عـام 2014; فــبـعـد
االطــاحـة بـالـرئــيس االوكـراني االسـبق
ا�ـوالي لروسـيا  "يانـوكوفيـتش" بثورة
شـــعــبـــيــة مـــوالــيـــة لـــلــغـــرب ; وإلــتي
اعـتبـرتها روسـيا إنقالبـا عسكـريا على
الـسـلـطـة الـشـرعـيـة في أوكـرانـيـا ; �ا
أثـــار حــفـــيــظـــة ســـكــان  ا�ـــقــاطـــعــات
اجلــنــوبــيـة الــشــرقــيـة ألوكــرانــيـا ذات
االغـلـبـيـة الروسـيـة ; قـامت عـلى اثـرها
روســيــا بـالــتـدخل وضـم "شـبه جــزيـرة
الـــــقـــــرم ومـــــيــــنـــــائـــــهـــــا احلـــــيــــوي"
"سـيـفاسـتـوبول"; (الـذي يـضم  القـاعدة
الـبحـرية الـرئيـسيـة لالسطـول البـحري
الــروسي  في الــبـحـر االســود; إذ �ـثل
هـذا الــبـحـر ا�ـمـر الـبـحـري  الـرئـيـسي
الــذي يـربـط روسـيــا بـالــبـحــر االبـيض

ا�توسط). 
بـعد انهـيار االحتاد الـسوفيـتي وتفككه
عـام 1990وانـتـهـاء احلرب الـبـاردة ب�
الـواليـات ا�ـتـحـدة االمـريـكـيـة واالحتاد
الـسـوفـيـتي الـسـابـق; قـال  "-الـكـسـندر
أريـاتوف- ا�ستشـار الدبلوماسي آلخر
رئــيس لإلحتـاد الـسـوفـيــتي مـيـخـائـيل

حـــيث أكـــد دبــلـــومــاســـيـــاً من االحتــاد
األوروبـي قــال إن حــوالي 70 فـي ا�ــئــة
من الـسوق ا�صـرفية الـروسية سـتتأثر
وفـقا �ـا ذكره مـوقع قناة DW اال�ـانية;
كــمـا أكــد الــرئـيس اال�ــاني في خــطـابه
الــيـوم وكــذلك الــرئـيس الــفــرنـسي; انه
سـيـتم االسـتـعـاضـة عن الـغـاز الـروسي
بــــبــــدائل مـالئـــمــــة; وا�ـــــــــــــشــــكــــلـــة
الـكــــــــبيرة التي ستواجهها روسيا ان
حـــلف الــنـــــــــــاتــو ســيـــغــلق ا�ـــمــرين
الــبـحــريـ� الــلــذان هـمــا �ـثــابـة رئــتـا
روســـــــــيـا; وهمـا الـبحـر االسـود الذي
تــتـحــكم فـيـه  تـركــيـا من خالل مــضـيق
الـبـوسفـور; وكذلك بـحـر البـلطـيق الذي
تـسـيطـر علـيه دول حلف الـناتـو; والتي
تــروم من خالله روســيـا أيــصـال الــغـاز
الـى أ�ــانـــيـــا واوربـــا �ـــشـــروع نــورد
سـتر�  2 والـذي على مـايبـدو لن يكتب

له النجاح . 
ومــــعـــــروف ان الــــواليــــات ا�ــــتــــحــــدة
األمـريـكـيـة تـعـمل وفق سـيـاسـة افـتـعال
االزمات وجتعلها ذرائع لتنفيذ أهدافها
االسـتـراتـيـجـيـة� لـذا فـإنـهـا اسـتـثـمـرت
االزمـة االوكـرانـيـة لـتنـفـيـذ أهـدافـها في
حـصـار روسـيا وإسـتـنزافـهـا واحلد من

نفوذها. 
لـتنئى بنفسها ومن خـلفها حلف الناتو
مـن الدخـول في هذه احلـرب ا�ـستـعرة;
وتــــقـــــوم بــــإدارة هــــذه االزمــــة وفــــقــــا
�ــصـاحلــهــا; إنـهــا خـبــطــتـهــا لـتــشـرب

صافيها.

و� الـتـحـذيـر من مـغـبـة وقـوع روسـيا
في الفخ االوكراني; وعلى ما يبدو فإن
اجلـيش االوكـراني اتـبع استـراتـيجـية
احلـــروب غـــيـــر الــنـــظـــامـــيـــة ( حــرب

العصابات). 
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ان تـطورات ا�عـارك ب� الطـرف� يؤكد
انـتـقال االوكـرانيـ� الى حـرب مقـاومة
ضــد الــغـزو الــروسي الــتي قـد يــطـول
أمـــدهـــا; الســـيــمـــا ان حـــلف الـــنـــاتــو
واالمـريـكان اليـزالوا يـجهـزون اجليش
االوكـراني بصواريخ مقـاومة الدبابات
االمـريـكـيـة احملمـولـة عـلى الـكـتف نوع
جـافلـ�; وصورايخ مـقاومـة الطـائرات
نـوع ستـنغر وأسـلحـة أخرى تسـتخدم
فـي حـرب ا�ــقـاومــة والـعــصـابـات; ألن
الـنـاتـو والـقـيادة االمـريـكـيـة; عـلى علم
كــامـل بــأن قــدرات اجلــيش االوكــراني
أضـعف من مـسـتـوى اجلـيش الروسي
بــكــافــة ا�ــســتـويــات ولـن يـتــمــكن من
خـوض حربا نظامية ضد الروس; وان
االوكـراني� وحلف الناتو يهدفون الى
اطـــالــة  أمـــد هـــذه احلــرب; والـــســعي
السـتــنـزاف روسـيـا بـخالف مـا تـوقـعه
الــــدب الــــروسي  من ان هــــذه احلـــرب
سـيكون حسمها سريعا لصاحله ; هذا

من اجلانب العسكري. 
أما من اجلانب االقتصادي فإن روسيا
تــتــعــرض لـهــجــوم اقــتــصـادي اوربي
وأمـــريــكي مـــشــتـــرك في مـــقــدمـــتــهــا;
اسـتـبـعـاد روسيـا من نـظـام "سـويفت";

في إوكـرانيا وجتيـير نظام احلـكم فيها
لـصـالح الغـرب; والـذي تعـتـبره روسـيا
انـقالبا عـلى الشـرعية في أوكـرانيـا.لقد
ســبــقـت االزمــة االوكــرانــيــة االخــيـرة ;
انــــفـــجــــار ا�ـــشــــهـــد الــــســـيــــاسي في
كـازاخسـتان سريـعًا في أول أيام 2022
فـقـد عـمَّت احـتـجاجـات  ا�ـدن الـكـبرى�
انـتشار كثيف لقوات األمن� ومواجهات
اسـتمرت ألسبـوع� خلَّفت وراءها 225
قـتـيـلًـا; وتدخّـلت قـوى اجلـوار سـريـعًا�
واجـتمعت مصالح مـوسكو وبك� على
تـثـبيت الـوضع القـائم في البالد� وسط
تـــــخــــوف كــــبـــــيــــر مـن دعم أمـــــريــــكي

للمحتجّ�.
يـبدو ان الضغط االمـريكي على الروس
مـن خالل صـــــنـــــاعـــــة الـــــفـــــوضـى في
كـــازاخـــســـتـــان بــالـــتـــزامن مـع االزمــة
االوكـرانيـة; دفع الرئـيس بـوت� مـرغما
ال بـــطال لــشن حـــربــا عــلـى أوكــرانــيــا;
ومـحـاولـة فـرض أمـرا واقــــــعـا عـلـيـهـا
الن ا�ـــوضــوع اصــبـح مــوت او حــيــاة
بـالنـسبـة  لروسـيا وأحـتمـاالت تفـككـها
مـسألة وقت اذا لـم تتــــــــدخل عـسكريا
في أوكـــرانــيـــا; مــزهـــوتــاً بـــتــفـــوقــهــا
الــعــسـكــري عــلى أوكـرانــيــا; والبـد من
الـتأكـيد هـنا ان روسـيا وقـعت في الفخ

االمريكي. 
فـقـد ذكرت  في مـقـال سابـق; ان أمريـكا
وحــلف الــنــاتـو يــعــمالن مــنـذ انــتــهـاء
احلـرب الـعا�ـيـة الثـانـية اسـتـراتيـجـية
احلـروب بـالوكـالة; وهم بـارعـون فيـها�
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من ا�ـرجح أن يــكـون الـعـام الـدراسي احلـالي 2021- 2022  نـهـايـة جتـربــة الـتـعـلـيم
اإللـكتروني التي فـرضتها جـائحة كـورونا ومتحـوراتها علـى بلدان العـالم� وتعاملت مع
مـعـطــيـاتـهــا� وخـضـعت مــضـطـرة لـتــأثـيـراتــهـا عـلى مــدى ثالث سـنـوات.فــا�ـؤسـسـات
األكاد�ية الى جانب ا�ؤسسات األخرى وعلى صعيد عا�ي� تعايشت مع جتربة تعليم
جديدة (افتراضـية) لم يتوقعها أحد با�رة � ولم تـكن ضمن حسابات الدول� منذ العام
الدراسي 2020 -2019 حـتى خضنا جـميعا غمـار التجربة الـتعليـمية بأدق تفـاصيلها
من حـيث السـلبـيـات بالـدرجة األسـاس قـبل التـحول� نـحـو التـعايش وا�ـمـارسة والـفهم
واالستيـعاب التـدريجي� للـمنصات الـتعلـيميـة االلكترونـية من ا�رسل وا�ـتلقي� وطـبيعة
نـقل الـرسـالـة ا�ـعــلـومـاتـيـة� ومن ا�ــؤشـرات ا�ـلـمـوسـة عـن الـواقع الـدراسي أنه اتـسم
بالـتـذبذب والـتـراجع في ا�ـستـوى الـعـلمي لـلـطـلبـة عـلى خـلفـيـة اجلـهل بنـسـبـة متـقـدمة
بـتفـاصـيل الـتـعـلـيم االفـتراضـي أو البـيـئـة الـرقـميـة� إذ واجـهت اجلـامـعـات عـقـبات في
مـقدمـتهـا ضـعف البـنى التـحتـية لـلمـؤسسـات االلـكتـرونيـة لغـياب االسـتعـداد والتـهيـئة�
وضعف ثقافـة األستاذ اجلامعي في إدارة احلاسوب والبرامج والتطبيقات وأمور عدة�
لكن يـبقى الـسؤال الـذي �كن أن يـجيب عنه كـل متلـقي و�ارس �ـهنـة التـدريس اثناء
اجلائـحة� هل كـانت إدارة األستـاذ اجلامـعي للـحاسـوب وتقـنياتـه وبرمجـياته� هي ذات

الثقافة التي �ارسها في إدارة العلمية التعليمية عبر احلاسوب بالوقت احلاضر?
◊u� lD�

وبطـبيعـة احلال فاجلـواب الذي سيـتحدث به الـكل حتـما� يتـلخص بأنـهم قطعـوا شوطا
طـويال من ا�مارسـة بالتـدريس االلكترونـي مع اخلضوع لدورات عـمليـة� وحتلوا بإدارة
ومهارات مختلفة كليا عما كانوا عليه في بداية التجربة مطلع 2020 بل أن كثيرا منهم
تبـدلت عنـده ا�فاهـيم االكاد�يـة� وتطورت ثـقافـتهم وزادت صداقـتهم بعـالم احلاسوب�
وبرامجه حتى منـحهم فرصة الوصول بالتفكـير واالبداع الى منهجية جديدة� من حيث
التدريـس والتفـكير الـنقدي واألداء الـتطبـيقي� مسـتفيـدا من تكامـلية عـلم احلاسوب في
تلـبيـة متطـلبـات التعـليم االلـكتـروني� وتطبـيقـاته العـمليـة سيـما في الدراسـات الوصـفية
االعالمـية� بـحيث نـقلـتهم الـتـجربـة نحـو التـدريس احلديث الـذي يـتنـاسب مع متـطلـبات
الـتفكيـر الصحيح لإلنسـان العصري. ومن هـذا ا�نطلق فأن جتـربة التعـليم االلكتروني
يـنبـغي أن تعـضدهـا وتواكبـها اجلـامعـات بتـوصية وتـأكيـد من وزارات التـعلـيم العالي�
ألنها إذا كـانت اليـوم جتربـة من طبيـعة الـتحديـات التي فـرضتـها اجلائـحة� فـأن العالم
يـتحول من حيث ال يـشعر حلـظة بعد أخـرى� نحو الـعالم االلكتـروني في ميدان الـتعليم
وبـاقي الــقـطـاعــات األخـرى في إطــار الـتـكــيـيف ا�ــرحـلي والـدخــول في عـمق الــعـصـر

الرقمي.  
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بغداد

وجّه 27 بر�انياً بـريطانياً رسالة إلى رئيس الوزراء الـبريطاني بوريس جونسون تدعوه
إلى تـأييـد احلمـلة الـعا�يـة لتـشريع مـعاهـدة دوليـة حلظـر االستـخدام الـسياسـي للدين�
وسـتـتوّج احلـمـلـة بعـقـد مـؤتـمر دولي في الـربـاط في شـهـر أيار / مـايـو ا�ـقبل تـمـهـيداً
لــطـرح مـشـروع ا�ــعـاهـدة عـلـى اجلـمـعـيــة الـعـامـة لأل� ا�ــتـحـدة في دورتــهـا الـقـادمـة

(السابعة والسبعون) التي ستلتئم في أيلول / سبتمبر ا�قبل 2022.
وتمـثّل ا�ـبـادرة توجّـهـاً جديـداً في الـعالقات الـدولـية  يـهـدف إلى إبرام قـواعـد قانـونـية
دولـية جديـدة واضحة ودقـيقة ومحـدّدة حلظر االسـتخدام الـسياسي لـلدين من أي كان
وحتت أي مزاعم أو ذرائع أو مبـرّرات� تلك التي تقوّض مـبدأ ا�ساواة وتسـوّغ التمييز
العتبارات دينـية أو عقائدية أو غير ذلك� كما تهدف إلى حظر اإلقصاء الديني أو تقييد
حـرية االعتقاد والـعبادة و�ارسـة الطقوس والشـعائر الدينـية� علماً بـأن مبدأ ا�ساواة

هو ركن أساس من أركان ا�واطنة ا�تكافئة في الدولة العصرية. 
ا�بادرة التي شارك في صـياغتها عدد من الـدبلوماسيـ� واخلبراء القانونـي� العامل�
في األ� ا�ـتـحــدة سـابـقـاً� انـضـم إلـيـهـا نـحـو 2000 بـر�ـاني فـي الـعـالم من مـخـتـلف
الـقـارات ومن أديــان وتـوجـهـات فــكـريـة مـتــنـوّعـة يـجــمـعـهم احلـرص األكــيـد عـلى عـدم
اسـتخدام الدين في الـسياسة وسـيكون إبرام ا�ـعاهدة حدثـاً فارقاً يشـمل حياة وعيش
ومستقـبل مليارات البشر � علمـاً بأن األ� ا�تحدة اعتمدت يوم 4 شبـاط /فبراير يوماً
عـا�يـاً لألخوة اإلنـسانـية ابـتداءً مـن العام 2021 بـعد تـوقيع بـابا الـفاتـيكـان فرانـسيس
وشـيخ األزهر أحـمد الـطيّب وثـيـقة تـاريخـية في أبـو ظبي 2019 حيث الـتطـلّع لـلقـضاء
على أسـباب وجـذور العديـد من النـزاعات واالحـترابـات ا�ستـعصـية والـتي اتخذت من
الـدين ستـاراً وشـكّلت بـؤراً مسـتـد�ة بـسـبب انتـهـاكات حـقوق االنـسـان وعدم احـترام
مباد� التعايش والـتنوّع والتعدّدية� خصوصاً بتوظيـفها التعاليم الدينية خلدمة أهداف
سياسـية أنـانية ضـيّقـة. ولذلك سـيكون صـدور تشـريع دولي خطـوة على صعـيد تـعزيز

االستقرار والتنمية االنسانية الشاملة وا�ستدامة.
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صـحيح أن ليس مـجرّد إبرام مـعاهدة �ـنع استخـدام الدين ألغراض سـياسيـة سيؤدي
أوتوماتيكـياً إلى تغيير واقع احلال� لكن وجود مثل هذه ا�عاهدة سيكون رادعاً قانونياً
حتسب له احلكومـات والدول أكثر من حساب. وال أعتقد أن دولة ما سيكون �قدورها
الـوقوف ضـدّ إبـرام مثل هـذه ا�ـعاهـدة ألنهـا سـتكـون خـارج اإلجمـاع الدولـي وبالـتالي
سـتفـضح نـفسـهـا وتكـشف حـقيـقـة توجّـهاتـهـا التـمـييـزيـة اإلغراضـيّة.ويـتـصدّر كلّ من
رئيـس أساقفة الكـنيسة األنـغليكـانية السـابق اللورد روان ويلـيامز والبـر�انية عن حزب
العمّـال ماري كيـلي فوي حمـلة البـر�انيـ� البريـطانيـ� لالنضمـام إلى ا�عاهـدة الدولية
التي أطـلقتـها مـنظـمة بيـبيـور انتـرناشونـال وهي منـظمـة مسجـلة في بـريطـانيا كـمنـظمة
مدنـية غير حـكومية� وذلك بـعد مقالـة نُشرت في جريـدة اإلندبندنت الـلندنيـة أشار فيها
الـشاعر والـكاتب سالم سـرحان إلى احلاجـة ا�اسـة إلى وجود معـاهدة من هـذا النوع
�ـسـاعــدة اجملـتـمع الـدولي فـي الـتـعـامل مع الـنــزاعـات الـديـنـيــة احلـالـيـة وا�ـســتـقـبـلـيـة
وخطـورتها عـلى البـشرية� حـيث دفع  مالي� الـبشر حـياتـهم في حروب سـقيمـة بسبب
االسـتخـدام الـسـيـاسي للـدين. إن مـا نـشـهـده في عا�ـنـا الـعـربي واإلسالمي الـيوم من
تـوتّرات طـائفـية واحتـرابات مـذهبـية ونزاعـات دينـية خـير دليل عـلى ذلك� ولو تـفحّـصنا
أسبـابها� خـصوصاً بـ� الشيـعة والسـنة فسـنراهـا واهية� فـهم أتباع دين واحـد يتّسم
بـالـتـسـامح واحـتـرام الـكـرامـة االنـسـانـيــة لـبـني الـبـشـر والـتـعـارف والـتـعـايش والـتـآزر
والتواصل وبالطـبع بالعدل واالحسان� وينسحب األمر على ا�ـسلم� وا�سيح� وبقية
األديـان والطوائف. لـقد جتاوزت أوروبا صـراعاتها الـدينية والـطائفيـة بعد أن نزفت في
حـرب دامت 100 عـام في الفـتـرة ب� (1337 و 1453) وفي حـرب الثالثـ� عـام التي
شملت دول وسـط أوروبا� كان ضحـايا أ�انـيا وحدها 13 ملـيون ونصف ا�لـيون نسمة
في بلد عدد سكانه لم يزد آنذاك عن 30 مليون نسمة� ولم تنته تلك احلروب إلّا بتوقيع
صلح ويستفاليا العام 1648 الذي أقرّ سـيادة البلدان وحرية العبادة وحق التنقّل� ولم
يتـوقّف الصراع بـ� الكنيـسة الكـاثوليكـية والكـنيسة الـلوثريـة الذي دام نحو 500 عام
إلّـا في العام 2016 ح� � التوقـيع على اتفاق مع بـابا الفاتـيكان فرانـسيس وا�طران
منـيب يونـان بوضع حد لـهذا الـنزاع التـاريخي الـذي ال معنى له� عـلى أن يُتـرك البحث
فـيه إلى الالهـوتـيـ� وا�ؤرّخـ� وألّـا يُسـتـخـدم في احلـياة الـيـوميـة لـلـمؤمـنـ� من أتـباع
الـكـنيـسـت�� فـمـا أحوجـنـا لإلبـقاء عـلى ا�ـواقف التـاريـخـية لـلـفرق اإلسالمـيـة في كتب
التـاريخ والـدراسـات الديـنـيـة وليس فـي خطب اجلـمـعة والـتـحـريض الطـائـفي والـشحن
ا�ذهبي اليـومي باستخدام الدين سـياسياً وألغراض ال عالقة لـها بالدين ذاته?ا�عاهدة
الدولـيـة �نع اسـتـخدام الـدين سـيـاسيـاً� هي دعـوة سلـمـية لـعـدم توظـيف الـدين سالحاً
ضــدّ اآلخــر من أتـــبــاع أديــان أخــرى أو من الـــدين ذاته أو مــؤمـــنــ� آخــرين أو ضــدّ
أصـحاب األفكـار واآلراء التي تـضع مسافـة واحدة من جـميع األديان والـعقـائد. ولذلك
اسـتــجـبت بـأملٍ حــ� دعـيت إلى االنـضــمـام لـلـحــمـلـة الـدولــيـة� خـصـوصــاً بـانـضـمـام
شــخـصــيـات وازنــة وكـوكــبــة المـعــة من ا�ـثــقــفـ� �ن فــيـهم ا�ــفــكّـر األمــريـكي نــعّـوم

تشومسكي والشاعر وا�فكّر أدونيس.
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عــســكــري في الــعــديــد من دول الــعــالم
والـشواهد ماثلة أمام ا�ـنظمات الدولية
الـــتي تـــعـــني بـــالـــقـــــــــــانــون الـــدولي
وبــــحـــقــــوق اإلنـــســــان وحتت أنــــظـــار

اجملتمع الدولي ? 
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وأين كـان  القادة األمريـكان من القانون
الـدولي عندما قاموا بأقذر واكبر عملية
غـزو عسـكري لـلعـراق  شهـدها الـتاريخ

احلديث ? 
ألم يــكن بـايــدن أول ا�ـؤيـديـن لـعـمــلـيـة
غــزو الــعــراق عــنــدمــا كــان عــضــواً في
الـكونكـرس األمريكي � فـالغزو الـبربري
لـلـعـراق الدولـة ذات الـسـيادة والـعـضو
فـي هــيـــئــة األ� ا�ـــتــحـــدة كــان بــدون

وأســقـطـتم حـكـومــتـهـا وجـعــلـتم مـنـهـا
شـعـوبــا وقـبـائل ومـيـلـيـشـيـات تـتـقـاتل

بينها ? 
وأيـن كـنـتم وأيـن الـقـانــون الـدولي �ـا
فـعلـتموه وتـفعلـوه بسـوريا منـذ سن�?
ثـم مــاذا تـــفـــعـــلـــون في ســـوريـــا  ومن
خــولــكـم بــاحــتالل جــزء من أراضــيــهــا
تــبــنــون الــقــواعــد الــعــســكــريــة فــيــهـا
وتــســاعــدون أكــرادهـا فـي اخلـروج عن
ســيـطـرت الـدولـة وتــأسـيس مـا يـسـمى
بـاإلدارة الذاتـية لـبعض مـناطـق سوريا
وتـــــــمــــــدونـــــــهم بـــــــالــــــسـالح وا�ــــــال
وتــســـــــــيــطـرون عــلى حـقــول نـفــطـهـا

وتسرقوه كل يوم? 
أي قــــانـــون دولي يـــســــمح بـــذلك أم ان
الــقـانــون الـدولي الــذي تـعــرفـونـه غـيـر
الــقــانــون الـدولي الــذي يــعــرفه الــعـالم

ومنظماته الدولية ? 
فـــعـن أي قــانـــــــــــــون دولـي يـــتـــحــدث
الــرئــيس األمــريــكي بــايــدن وغـيــره من
الــســاســة األمــريـكــان وحــلــفـــــــــــائـهم
األوربـــيـــ�  وهم أول مـن يـــخـــرق هــذا
الـقـانـون وأول من ال يـحـتــــــــرمه وأول
من يـوظـفه �ـصـاحله وأهدافه اخلـبـيـثة
فــكــــــــــفـاكم نـفـاقــاً وكـفــــــــــاكم الـكـيل

�كيال� .

ا�ــتـجـانس ووحـدته الــوطـنـيـة وإثـارة
الصراعات الــــــــعرقية والطـــــــــائفية
بـــ� مــكـــونـــاته ال يـــعــتـــبـــر انــتـــهــاك
لـلــــــــقـانون الـدولي � ولم تكـتـــــــــفوا
بـذلك بل سـلمـتم الـعراق عـلى طبق من
ذهـب إليــران  وألحــزاب طـــائــــــــــفــيــة
مــوالـيــة لـهـا  إلكــمـال عــمـلــيـة تــدمـيـر
الــعــراق وشـــعــبه من خالل عــمــلــيــات
الــقـــــــــــتل واالغــتــيـاالت واالجــتــثـاث
والـــتـــهــــــــــــجـــيـــر وإثـــارة الـــصـــراع
الــطـائــفي وســـــــــرقــة أمـوال وثـروات
الــعــراق وتــدمــيــر صــنـاعــته وزراعــته
ومــؤســسـاته الــعــلـمــيــة والـتــعــلـيــمـة
والـصـحـيـة وإشاعـة الـتـخـلف واجلهل
والـترويج لـتجـارة وتعـاطي  اخملدرات
والـتــأسـيس لـلـمـيـلــيـشـيـات ا�ـسـلـحـة
اخلـارجـة عن سـيـطـرة الـدولـة وتـدمـير
كـل مـــا �ـت لـــلــــعــــلم والــــتــــــــــــقـــدم
والــنــهــوض بـصــلــة بــحــيث � إعـادة
الـــعـــراق قـــرونــا الـى الــوراء  ,وال زال
الـعراق وشعـبه يعاني تداعـيات الغزو
واالحـتالل الى أيامنا هذه والله وحده
يـعلم الى مـتى سيـبقى يـعاني من آثار
الــغــزو واالحـتالل ا�ــريـرة  ,وأيـن كـان
الــقـانــون الـدولـي الـذي تــتـشــدقـون به
الـيوم أيها األمـريكان يوم دمـر� ليبيا

تـــفـــويض من مـــجـــلس األمن ومـن أيــة
مـنـظـمـة دولـيـة  و� بـتـبـريـرات واهـية
تـراجع عـنـهـا الـرئـيس األمـريـكـي بوش
االبـن وإدارته  الحـــــــقــــــاً وقــــــالــــــوا ان
مـخابـراتـهم قد ضـللـتهم  في عـذر أقبح
مـن الـفــعـل فــقــد ضـرب األمــريــكــان في
غـزوهم للـعراق عـرض احلائط الـقانون
الــدولي وكل قــوانـ� األرض والــسـمـاء
وشــاركــهم في هــذه اجلــر�ـة الــكــبـرى
حـليفتهم وتـابعتهم بريـطانيا وعدد من
الــدول األوربـيـة وبــكل قـوة هـذه الـدول
األوربـيـة الـسـائرة في ركـاب األمـريـكان
الـتي اعـتـبـرت هي األخـرى ان العـمـلـية
الـروسـية انـتـهاك لـلـقانـون الـدولي لكن
مـشاركتكم يا حلـفاء أمريكا  في جر�ة
 األمـــريــكــان الـــكــبــرى بـــغــزو الــعــراق
واحـتالله وقـتل ملـيون عراقـي وإسقاط
احلــكــومـة الــعــراقـيــة وتــدمـيــر الــبـنى
الـتحـتيـة للبـلد من مـؤسسات ووزارات
ومـــعــامـل ومــصـــانع وطــرق وجـــســور
وجـامعـات ومسـتشـفيـات وحتى مـنازل
ا�ــواطـنـ� األبـريــاء ال يـعـتـبــر انـتـهـاك
لـــلــقــانــون الـــدولي� واحــتاللـــكم أيــهــا
األمـريكان للـعراق لعدة سـن� والتحكم
�ـقدراته وترهيب شعبه وسرق أمواله
وثـرواته وتـدمـيـر نـسـيـجه االجـتـمـاعي

هــــاجم كـل قـــادة وســــاســــة الــــواليـــات
ا�ـــتـــحــدة األمـــريــكـــيـــة وعــلـى رأســهم
الــرئــيس األمــريــكـي بــايــدن الــعــمــلــيـة
الـعـسـكريـة الـروسـيـــــــة ضـد أوكـرانـيا
فـــقــــد وصف بـــايـــدن وفـــريــــقه األمـــني
الــعـمــلـيــة بـأنــهـا انــتـــــــــــهــاك صـارخ
لـلقانون الدولي وال ادري هل كان هؤالء
األمـريكـان ورئيسـهم نيـام وصحوا اآلن

على وقع العملية الروسية ? 
وهل كـانـوا ال يعـرفـون القـانـون الدولي
الـذي انـتهـكه أغلـب الرؤسـاء األمريـكان
في الـعقود ا�اضيـة مئات ا�رات وحتى
في الـسن� القليلة ا�اضية والى أيامنا
هــذه وقــامــوا بـغــزو وقــصف وإســقـاط
حــكـــومــات وتــغــيــيـــر أنــظــمــة وتــدخل

 ÍbO�e�« w�U�

عمان



يقـيم مكـتب الثـقافـة التركـمانـية في اإلحتـاد العـام لألدباء والكـتاب مـهرجـان الشـعر التـركمـاني العـراقي في بغـداد �ساهـمة عـدد كبـير من الـشعراء
واألدباء والكتاب وا�ثقف� التركمان من مختلف مناطق تركمان إيلي وذلك يوم اجلمعة ا�قبل ا�وافق  18شباط اجلاري.

منهـاج ا�هرجـان يتضـمن اجللسـة أالفتتـاحية ثم الـتجمع الـثقافـي في شارع ا�تـنبي في قاعـة شناشـيل واجللسـة الثانـية أمسـية شعـرية أدبيـة بنادي
الـصيـد الثقـافي في قاعـة عشتـار واخلتـامية أصـبوحـة شعريـة أدبيـة ثقافـية في نـادي اإلخاء التـركمـاني في قاعة فـضولي. وقـال بيان تـلقـته (الزمان) امس ان

الدعوة عامه للجميع وان الدورة ستحمل اسم االديب و الفنان اكرم طوزلو
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الشك احلـديث عـن اثـار احـمــد الـبــيـاتي� حــديث يــطـول كـونـه شـاعــراً ونـاقـداً
واعالميـا� فاحلديث هنا يأخـذ ابعادا كثيرة� لـكننا اليـوم نتحدث عنه� وهو في
واحـة الشـعـر� وبـالتـحـديد قـصـيـدة النـثـر� واالكثـر دقـة الـبنـاء ا�ـقـطعي فـيـها�
فـقـصـيـدة الـنـثـر شـكل فـني سـعى في الـتـخـلص من قـيـود نـظـام الـعـروض في
الشعـر العربي� كـمحاولـة للتـحرّر من االلتزام بـالقواعـد ا�وروثة في الـقصائد
الـتقـليـديّة� ونـستطـيع ان نطـلق على قـصيـدة النـثر بانـها نص تـهجـيني� يـنفتح
عـلى الـشعـر والسـرد والنـثر الـفني� بـيد انـها حتـمل ايقـاعاً داخـليـا� قد يـكون
منفـردا� ذلك بتوزيع عالمـات الترقيم والـبنية الـداللية وفقـاً لبنيـة التضّاد� (ان
�ط البـناء ا�قطعي في القـصيدة اجلديدة يـعتمد في بنـيته االساس على تعدد
مراكـز احلـدث� اوتوزع احلـدث الـرئـيس على مـحـاور عـدة� او جتسـيـد حاالت
كثيـرة تختـلف في مضامـينهـا وطبيـعة جتربـتها� لـكنها تـلتقـي بعضهـا البعض
بـخـيط واحـد يـكـون عـادة غيـر مـرئي� وهـذا �ط مـهم من اال�ـاط ا�ـركـزية في
الشـعر اجلديد� اذ يتـوقف على اساسها جنـاح القصيدة)كـتاب عضوية االداة
الـشـعـريـة ص ? 33من هـنــا مـسك الـشـاعــر الـبـيـاتي الــعـصـا من الـوسط في
قصـيدته (خـا� شمـع)� حيث تـكونت من ثـمان مـقـاطع وكل مقـطع حمل مـعنى
تكـمـيـلي �ـا يـلـيه� بـالـرغم من ان ا�ـعـنى اجملـمل
من الــقــصـيــدة هـو الــوجع� وعــادة مـا يــكـون
األلم� او الـوجع هو احسـاس اوشعـور سلبي
بـعدم الـسعـادة� وا�عـانـاة.. كمـا ان األلم� قد
يـكون مادي� أومـعنوي بـحسب الـعوامل التي
تسـببه� فـقد يـكون نتـيجـة إحسـاس أوشعور�
وبـــطــبــيــعــة احلــال فــا�ــادي� قــد يــكــون مــثل
الــصــداع� أوا�ــغص� بــيــنــمــا ا�ــعــنــوي مــثل
احلزن والـقلق والتوتر� لكن مجسات الشاعر
البـياتي هنا تتركز باالحاسيس� واالحاسيس
جتربـة واعية تتميز بالـنشاط العقلي الشديد�
وبدرجـة معـينـة من ا�تـعة أو ا�ـعانـاة� وغالـبا
مـا تـتــشـابك الـعـاطــفـة مع احلـالـة الــنـفـسـيـة�
وا�ـزاج� والشـخـصـيـة� والتـوجه� والـدافـعـية�
لـــتــخـــرج عن اطـــار الــتـــوقع� والــشـــعــر عـــنــد
الفالسفـة هو الكالم الـذي ينشـأ عن مخيلـة الشاعـر� كونها صـاحبة الـتجربة�
ثم يؤثـر في مخـيلة ا�ـتلـقي� كمـا يذكـره ابن طبـطبـا� لذا جـاءت قصـيدة (خا�
شــمع) لـوحــة مـرصــعـة بــالـوجع الــظـاهــر� والـوجع اخملــفي� فـالــوجع الــظـاهـر
صرحت به الـكلمـات عالنية مـثال اليأس والـسقوط واخلـوف والعذاب وغـيرها�
امــا الـوجع اخملـفـي فـيـمـثـل الـتـأثـيــرات اخلـارجـيــة عـلى ذات الـشــاعـر� كـقـول

الشاعر:
(رعشة خوف
تقبع في غبش

في حلظة اضطراب
تغتال احالمنا)

فــاخلـوف لـيـست مـشـكـلــة الـشـاعـر� ا�ـا مـشـكـلــته االكـبـر في حـاالت اغـتـيـال
احالمه� الن الوضع االجـتماعي الـعام جعـله (على سحـابة متـأخرة)� حتى انه
(بـصـمت فظـيع) يـنـتفض� لـكن انـتفـاضـته بيـأس� �ـعنى ان الـوضع الـذي فيه
ميـئوس مـنه� وكون احـمـد البـياتي في واحـة الشـعـر� وهي واحة تـسكن بـعالم

الال�كن وتقبل االحتمال� يقول:
(أسفل الورقة
حبالً غليظاً

شذبنا كأغصان شائكة
تتحرك فوق أد� األرض)

من هـنــا تـمــسك الـشــاعـر بــاحلـركــة فـوق اد� االرض� اي �ــعـنـى ان شـعـور
الــشـاعـر انه الزال في عـمــلـيـة الـزمــكـانـيـة� اي االحـتــمـالـيـة� الــتي تـقـتـرب من
احلـيـاة� واحلـيـاة مــعـنـاهـا اسـتـمــرار احملـاولـة لـلـخــروج من لـوحـة الـوجع الى

لوحات اخرى..

مــنـهــا أوالده اخلــمــسـة الــذين تــخــلى عــنــهم لـدار
األيـتـام فـور والدتـهـم. وكـانت حـجـته احلـفـاظ عـلى
سـمـعـة أمـهم. ألنه لـم يـتـزوجـهـا� وقـد يـكـون سـبب
عدم زواجه منها نرجسيته التي طغت على أفكاره�
فـقـد كـانت خـادمة فـي البـيـوت� مـا جـعل زواجـهـما
إهـانـة له. وكـتب أنـه قام بـذلـك� ألن تـربـيـة األطـفال
كانت سـتأخذ من وقـته الكثـير� وتمنـعه من القراءة
والــتـألــيف. تــلى ذلك كــتــاب "الــعـقــد االجــتــمـاعي"
( ?(1762وفـكـرتـه لم تـكن جـديـدة� فـقـد ظـهـرت في
كـتـابـات الـفالسفـة اإلغـريق� ثم أسـهب في الـتـعمق
فيهـا الفيـلسوف الـبريطـاني "توماس هـوبز"� ولكن
روسو كـان أول من أعطـاها ذلك االسم. وتـقوم على
تخـلي ا�واطن� عن بعض حقوقهم لصالح احلاكم
مـقـابل حـمـايـته حلـقـوقـهم. قـال روسـو: "إنَّ احلاكم
في احلقـيقة هـو الشـعب الذي يتـكون من مـواطن�
متساوي�� وأنَّ الدين ليس سوى نوع من الطغيان
واالســتـبــداد". وقــد أدى ذلك إلى حـمــلـة حــكـومــيـة
ضده� أصـدرت احلكـومة عـلى إثرهـا أمراً بـالقبض
عـلـيه� وحـرق كـتبـه� فهـرب من فـرنـسـا إلى جـنيف.
وقد زاد ذلك مـن عقدة االضطهاد التي الزمته طوال
حـيـاته. وعـلى مـا يـبـدو أنـه كـان يـسـتـمـتع بـعـقـدة
الشـعور باالضـطهـاد� حتى انه قال: "إن االضـطهاد

يرفع روحي"!
      كــيف ســيــتــعــامل "صــالح" مـع هــذه الــســيـرة

العطرة? 
      �ــا أنَّ مـــوضــوعـــة "صـــالح" الــرئـــيـــســة هي
التـنوير� فـهو سـيأخذ من تـلك السـيرة مـا يثبت أنَّ
صــاحـبـهـا تـنــويـري� والـتـنـويــري عـنـد صـالح هـو
الــلــيـبــرالـي� أو الــعــلــمـانـي� أو ا�ــلــحــد� وإنْ كـان
مسـتبـداً ومتـخلـفا. أمـا تلك األجـزاء التي تـثبت أنَّ
هـذا الـتـنـويـري ظـالمي ومـتـخـلف وأحـمق� فـهـو ال
يـراهـا� بل سيـعمـل على اخـفائـهـا بصـيـاغة "سـيرة
ذهـنــيـة" غــيـر تــلك احلـقــيـقــيـة� وإن فـعـل وذكـرهـا�
أحـيـانا� فـهو ال يـتوقف عـنـدها بـالدرس والـتحـليل
واالدانة لـلفـكـر ا�تـخلف والـظالمي� وهـذا ما فـعله
مع الــذيـن تــرجم لـــهم كــلـــهم (يـــنــظـــر: مــدخل إلى
الــتـــنــويــر األوربي� وكــذلك مـــعــارك الــتــنــويــريــ�
واالصولـي� في أوربا) فمن وجـهة نظره إنَّ صراع
الشعـوب االوربيـة ومثقـفيـها ومفـكريـها لم يكن مع
ا�ـلــوك ا�ـســتـبــدين وال مع االقــطـاع� بـل مع الـدين
فـقط� لـهـذا ينـبـغي أن تـوّجه أحـداث حيـاتـهم كـلـها
إلى مــا يــثــبت ذلك الــصــراع� ويــؤكــده. واحلق إنَّ
طريـقة صالح هذه تـكاد أنْ تتـكرر مع (التـنويري�)
كلـهم� مع اضفاء هالة بطولية� جتعل من التنويري
مُخـل�صاً وسوبرمانا� في تناقض صارخ ب� حقيقة

ما يدعون إليه� وب� ما يريده صالح منهم. 
      واحلــال أنَّ حــيــاة (الــتــنــويــريـ�) عــبــارة عن
نوبـات من العـقل واجلنس والهـرطقـة� حتى إذا ما
وصــلـنــا إلى مـا بــعـد احلـداثـي اخلـطــيـر "مـيــشـيل
فوكـو"� فإنَّ احلديث عـنه سيـأخذ منـحى آخر نأنف
من اخلوض فـيه� ألننا �تلك قيماً أخالقية� ر�ا ال
يدركـها "فوكو" النـعدامهـا في بيئـته االوربية� وقدر
تــعــلق األمــر بـروســو� فــإنَّ صـالح لـم يـذكــر اجلـزء
ا�تـعلق بـعشيـقته� وأوالده اخلـمسـة� ودار اإليتام�
وذلك الـفـاصل الـكـبــيـر بـ� حـديـثه (الـتـربـوي) عن
الـعـائـلـة واألوالد� وفـعـله (الالتـربـوي) مع الـعـائـلـة
واألوالد� ألن ذلك سـيـســبب حـرجـاً كـبـيـراً لـصـالح�
ولــلـتــنــويــريــ� الــذين راهــنــوا عــلى أكــاذيــبه في
تبـييض صفـحاتـهم. أما اجلزء الـثاني� فـهو الذي 

كـــثـــيـــراً مـــا يـــســـتـــعـــرض هـــاشم صـــالـح سِـــيَــرَ
(الــتــنــويـــريــ�) وحــيـــواتــهم� قـــبل أنْ يــدخل في
رؤوســــهـم� ويــــعــــرض أفــــكــــارهـم� ر�ــــا ألنه من
ا�ـؤمـنــ� بـأنَّ مـا في الـرأس ال بــد أنْ يـظـهـر عـلى
اجلوارح. وهـو ما أكـده اإلمام علي (ع) بـقوله: "ما
أخـفى أمـرؤ شـيـئـاً� إال أظهـره الـله عـلى صـفـحات
وجهه� وفـلتـات لسـانه". فالـظاهـر� وال شيء غيره�
هو الـذي يوصلنا إلى البـاطن وا�ضمر وا�سكوت
عنه. وتـلك هي فلـسـفة "جـبل اجللـيـد" العـائم التي
حاول بـعض الروائي� تقليدها� حيث يظهرون لك
اجلزء األعـلى� وعـليك أنْ تـكتـشف اجلزء الـغاطس
في ا�ـاء� الـذي �ـثل تـسـعـة اعـشـار اجلـبل. ولـعل
وليم فـولكنر على رأس هؤالء الذي يجيدون إخفاء
األشيـاء كـلهـا� حـتى ذلك اجلزء الـظـاهر� ومع ذلك
فــإنَّ الــقــار� يــســتــطــيع الــوصــول إلى االعــشــار
الــعــشــرة� بــســـبب بــراعــة "فــولــكــنــر" في اظــهــار
الـعالمـات� بـعـد بـراعــته في اخـفـائـهـا. ولـكن هـذه
الــبـراعــة لم تـأتِ من مــؤلف ذكي� فــحـسب� بل من
قار�ٍ يـقظٍ فطنٍ متمـرسٍ وصبور� وإال فهي فـلسفة
غـيـر مأمـونـة الـنـتـائج� ومن الـصعـوبـة الـسـيـطرة
علـيهـا� أو اإلمسـاك بهـا� أو حتقـيق مصـاحلة ب�
طـرفـيـهــا� أعـني أنْ يـتـوافـق بـاطن ا�ـرء وظـاهـره�
وهـو مــا أطــلق عــلــيه رســول الــله (ص): ا�ـروءة�
وعرّفـها بقوله: "ا�روءة أنْ ال تعـمل شيئاً في السر
تستحي منه في العالنية". وتلك شفافية ال يعرفها
إال ا�ـؤمـنـون بـضـرورة ا�ـطـابـقـة بـ� ا�ـرء وذاته�

ألنهما شيء� واحد ال شيئ�.
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طــبــعــا الــلـيــبــرالــيــون والــد�ــقــراطــيـون� وعــلى
طريـقتـهم في الفـصل ب� األشـياء: الـدين والدولة�
الــدين واحلـيــاة� الـدين واألخـالق� الـدين والــعـلم�
الـدين والـكـون� الـدين والـدين� عـلى طـريـقـتـهم في
هـذا الـفـصل هم ال يؤمـنـون بـالـعالقة بـ� الـظـاهر
والـبـاطن� فـيـمـكن لـلـمـرء أنْ يـقـول شـيـئـاً� ويـفـعل
شـيـئا آخـر� وهـو في الـسر غـيـره في العـلن� وثـمة
فلسـفتان- ا�ـكيافيـلية والبـراغماتـية- تمثالن أُس
نـظــامـهـم الـتــعـلــيــمي والـســيـاسـي واالجـتــمـاعي
االقتـصادي والثقـافي� تبيحـان لهم ذلك الفصل� ال
سـيــمــا وهـمــا تــتـحــدثــان �ـنــطق نــفـعـي ال يـأبه
بــالـوسـائل� ألنَّ ا�ــهم عـنـده الــغـايـات� كــمـا يـفـعل
الـــعــلــمــانـــيــون الــعــرب عـــنــدمــا يــتـــحــدثــون عن
الــد�ـــقــراطــيـــة- ولك في عــادل ظـــاهــر� وجــورج
طرابـيشي� ونـصر حامـد أبو زيـد مثـاال- بوصـفها
ضـــرورة لــلــقــضــاء عــلى االســتــبــداد الــســيــاسي
والـعـشـائـري� ثم يـرفـضـونـهـا� وحـبـرهم �ّـا يـجف

بعد� ألنها ستؤدي إلى فوز األصولي�!.
      لــنـتـقــدم خـطــوة أخـرى لـلــحـديث عن طــريـقـة
"هاشم صـالح" ا�ميـزة� ولنـأخذ مفـكراً مـرموقاً من
طراز "جـان جاك روسو"� ولـنتـحدث باخـتصار عن
قـضــيــتـ�: واحــدة تـخـص قـلب روســو� واألخـرى
عـــقـــله� وكالهـــمـــا بــاطـن ســيـــظـــهــر فـي األقــوال�

واألفعال� والسلوك:
      �كن الـقـول أنَّ "روسو" كـان شخـصـاً بائـساً�
وقد امتـاز بشـخصـية بـالغة احلـساسـية والـتوتر�
فقـد عانى من الوسواس القـهري منذ صغره� وظل
يعـاني من هذا القـهري حتى أنه كـتب عندمـا تقدم
به الــسن: "أنــا مــصـاب بــاجلــنـون". وعــنــدمــا بـلغ
اخلــمـســ� من عـمــره نـشـر ثالثــة كـتب� أشــهـرهـا
"أ�يل" وكـان عن تربـية األطـفال والـقيم الـعائـلية�

سيـحظى باهتمـام "صالح"� ال سيمـا الشق ا�تعلق
بالـعقد االجـتماعي� واكـذوبة الشعـوب التي حتكم
نـفـسـهــا بـنـفـسـهـا� مع الـتـركـيـز عـلى أوامـر إلـقـاء
الـقـبض الـتي صـدرت بـحق روسـو� لـيـبـ� عِـبْـرَها
كـــيف أنَّ األصــولـــيــ� يـــطــاردون الـــتــنـــويــريــ��
ويـــصــــدرون األوامـــر بـــاعــــتـــقـــالــــهم? رغم من أنَّ
احلكـومة الـفرنـسيـة (الالديـنيـة) هي من فعل ذلك�
وال عالقـة لألصـولـيـ� بـا�ـوضـوع� وعـنـدمـا يصل
"صــالح" إلى هـــذه الــنــقــطــة� ســـواء تــعــلق األمــر
بـروسـو أم بـغـيـره� فـإنه� دائــمـاً� مـا يـتـرك ا�ـفـكـر
الــذي يـتــحـدث عـنـه� واحلـكـومــات ا�ـســتـبـدة� وال
يـذكـرها بـخـيـر وال بشـر� لـيصب جـام غـضـبه على
األصولـي�. ومن ثمـة� فإنَّ سِيـرَ "صالح" متـشابهة
كـلـها� فـالـبـطل أما عـلـمـاني أو مـلحـد� وهـو دائـما
مطـارد من الغـوغاء الـديـنيـ�� وتنـتهي ا�ـطاردات
كـلهـا بـالثـورة الفـرنـسيـة عنـدمـا تقـتص من الدين
وا�ـتـديـنـ�� وحـتى بـعـد الـثـورة الـفـرنـسـيـة الـتي
أسـست (الـتــنـويـر)� ونـشـرته في الـبالد االوربـيـة�
فإنَّ البطلَ ال يتغير� بل سيبقى مطارداً� ولكن هذه
ا�رة من االشـباح االصولية الذين اعدمتهم الثورة

الفرنسية!
      لنـستشهد� هـذه ا�رة� بكلـمات "صالح" نفسه�
وهو يـقدم لنا حياة أحد التـنويرين الكبار� قبل أنْ
يـــصـل إلى رأسه� يــــقــــول صـــالـح: (إنَّ مـــشــــاريع
"أوغست كـونت" العـلـميـة راحت تضـطرب� بـسبب
تقلبات حياته العاطفية� و�ا أنه كان قبيحاً جداً�
فإنه لـم يستـطع أنْ يجـذب أية امـرأة إال عن طريق
ا�ـال. في عام  1825تـعرف إلى عاهـرة� وتزوجها�
كانت ا�ـرأة جميـلة� وتدعى "كـارول� ماسان"� ولم
تقـطع عالقتهـا برجلـها السابق الـقوّاد� بل فرضتْ
على زوجـها أنْ يستقـبله في بيته� وهـو يعلم أنها
تنـام معه! فجن جنونه� واضطرب عقله� وكان ذلك
عام  .1826وقد حـصلت أزمته النـفسية في وضح
النـهار� أمـام النـاس� عـندمـا كان يـلقي دروسه عن
الــفــلـــســفــة الــوضـــعــيــة. وكــان بـــ� احلــاضــرين
شخـصيات في أكاد�ية العلوم� فضال عن فالسفة
مـهـمــ�. وكـانت ا�ــفـاجــأة: فـقـد وقـع األسـتـاذ في
وسط الـقـاعـة مـغمـيـاً عـلـيه� وعـنـدئـذ اقـتادوه إلى
مسـتشفـى لألمراض العـقلـية في فـرنسـا. و�ا طال
ا�ــرض� هــجــمت عــلــيـه زوجــته في ا�ــســتــشــفى�
وقادتـه إلى الـبـيت� من دون أذن الـطـبـيب. وهـناك
فـوجئ بــأن أمهُ أحـضـرت الـكــاهن من أجل الـقـيـام
�راسم الـزواج الشرعي عـلى الطريـقة ا�سـيحية.
وفيما كان يهذي ويشتم الكهنة� ورجال الدين راح
يوقع عـلى زواجه الكـنسي! كـان منـظرا سـوريالـياً
مــضــحـكــاً مــبــكــيــاً� ثم انــتــكـس� وعــاوده ا�ـرض
الـنـفــسي أكـثــر من مـرة� بل حــاول االنـتــحـار عـام
 1827عــنــدمــا ألــقى بـــنــفــسه من أحــد اجلــســور
البـاريسية� ولكن صـادف سقوطه مرور أحد رجال
الــشـرطــة� فــانــقض عــلــيه وانــتــشــله... بــعــد ذلك
بسـنتـ�� فقط� اسـتعـاد قواه الـعقلـية إلـى الدرجة
الـكـافـيــة الـتي تـســمح له بـاسـتــئـنـاف دروسه عن
الفلـسفة الـوضعيـة في منزله. وهـي الفلسـفة التي
سوف تسـيطر على عـقلية الغـرب والغربي� طوال
الـعـصـر الـصـنـاعي� بل حـتى هـذه الـلـحـظـة. وكان
آخــر جـزء مـن "الـفــلـســفــة الـوضــعـيــة"� أي اجلـزء
الـسـادس� قـد صـدر عـام  .1842وفي االفـتـتـاحـيـة
الـعـامـة لـهـذا الـكـتـاب الـضـخم يـسـتـعـرض كـونت
بـشـكل مــفـصل نـظــريـة ا�ـراحل الــثالث من تـطـور
الـــبـــشـــريـــة: ا�ـــرحـــلــة الـالهـــوتـــيـــة� وا�ـــرحـــلــة
ا�ـيتـافيـزيقـية� وا�ـرحلـة العـلمـية� ويـنتج عن ذلك
ثالثة أنـواع من الفـلسـفة� فـفي ا�رحـلة الالهـوتية
حتاول الـروح البشـرية أنْ تفـسر ا�سـببات األولى
والـغــايـات الـنــهـائـيـة� وهـي تـعـتـقــد أنَّ الـظـواهـر
الطبـيعية تنـتج عن القوى اخلارقة للـطبيعة... أما
ا�رحلـة ا�يـتافيـزيقيـة� فهي مـرحلة انـتقـالية حتل
فــيـهـا الـقـوى الــتـجـريـديـة مــحل الـقـوى اخلـارقـة 

لـلطـبـيعـة... وأخـيرا تـنـتـقل البـشـرية إلى ا�ـرحـلة
الـثـالـثـة: الـعـلـمـيـة أو الـوضـعـيـة� وعـنـدئـذ نـشـهد
تطـور العلوم والصناعة� وال تعود الروح البشرية
تـبحـث عن أصل الـكون وغـايـته ومـ�له� أو من أين
جئـنا? وإلى أين ا�صير? وإ�ا حتاول أنْ تكتشف
عن طريق احملـاجة العقالنية� وا�الحظة العيانية�
والـقــوانـ� الـفـعـلــيـة الـتي تـتــحـكم في الـظـواهـر.
والـواقع أنَّ اإلنــســان نــفـسه يــلــخص في مــسـاره
الـشــخـصي حــيـاة الــبـشـريــة كـلــهـا. يــقـول كـونت
: "من مـنـا ال يـتـذكر أنـه كـان الهوتـيـا في مـخـتـتـمـاً
طـفـولته� ومـيتـافـيزيـقـيا في شـبـابه� ووضعـيا في
كهولته". ينظر: معارك التنويري� واالصولي� في
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إذا بدأنـا من النهايـة� وسأحتدث عن نفسي� وإلى
حد مـا عن أقراني وجـيلي� فـأنا ال أتـذكر أني كنت
الهـوتـيا فـي طفـولـتي� فاإلنـسـان يولـد وهـو خالي
الـــذهـن من أي فـــكـــرة وعـــلـم فـــعـــلي� ســـوى هـــذا
االسـتـعداد الـفـطري� أي أنَّ عـقـله صفـحـة بيـضاء�
عبَّـرَ عنـهـا اإلمام عـلي (ع) بـقوله: "إنَّ قـلبَ احلدث
كاألرض اخلـاليـة� مـا ألقي فـيـها من شـيء قبـلته"�
كمـا أني لم أكن وضعياً في كهولتي وشيخوختي�
أما في شـبابي� فقد كنتُ كـتلة من النـشاط ا�لتهب
فـي مـواجـهـة الـظـلـم والـدكـتـاتـوريــة الـتي تـمـثـلت
بـــحــزب الـــبــعـث الــعـــربي االشـــتــراكـي والــقـــائــد
الـضــرورة� وال شك أنَّ الـذي يـقــارع الـدكـتــاتـوريـة
لــيس بـالـضــرورة أن يـكـون مـيــتـافـيــزيـقـاً� بل هـو
واقــعي� مــؤمن بـأنَّ الــله ال يــغـيــر مــا بـقــوم حـتى
يغـيروا مـا بأنـفسـهم� وبسـبب إ�انه هـذا هو في
صـراع دائم مع نـفـسه� فـمـرة تنـتـصـر عـلـيه� ومرة
يـنتـصر عـليـهـا� ولكن في احلـصيـلة الـنهـائيـة هو
مـــؤمن بــــأنَّ اإلنـــســـانَ كـــائن� خـــطّـــاء� وأنَّ خـــيـــرَ
اخلطـائ� الـتوابـون� ومن ثم فإنَّ اخلـطأ لن يـثبط
عـز�ـته� بل ر�ــا سـيـكــون دافـعـا إلعــادة الـنـظـر�
ومـراجـعة الـنـفس. عـمـومـا فأنـا وجـيـلي مـؤمـنون
بوجـهة نظر سـارتر: الوجـود يسبق ا�ـاهية� وتلك
قضـية تخص اإلنسان� وإال فإنَّ لـلحيوان والنبات
شأنـاً آخرَ� ومن ثمـة فإنَّ اإلنـسان هو الـذي يحقق
ذاته وماهـيته وحـقيـقته� بـاختـياره� بـعد أنْ تـكفل
الله تـعالى بـوجوده� ولـهذا فـإنَّ البـشرَ� إذا كـانوا
مــتــواطــئــ� فـي وجــودهم� فــهـم مــتــفــاوتــون في

ماهيتهم ودرجة انسانيتهم.
      طبـعا مـن حق القـار� أنْ يعـترض ويـقول: إنَّ
"كونت" ال يـقصدك أنت وال جيلك� ألنه ابن الفضاء
األوربـي� ومـن ثم فـال بـــــد أنْ نــــــعـــــيـــــده إلـى ذلك
الـفـضـاء� قـبل أنْ نـحاكم مـقـوالته. هـذا االعـتراض
غايـة في الصواب� وهـو ما قـلناه مـنذ الـبداية: إنَّ
نـــظـــريــة "كـــونت" لـــيـــست عــامـــة� بل هـي تــخص
الشـعـوب األوربيـة� ومن ثم� فال بـد أن �ـوضعـها
في مكـانهـا� وجنريـها عـلى اإلنسـان األوربي فقط:
. وهنا من حقنا أنْ نسأل: هل طفالً� وشـاباً� وكهالً
ســيــمـــر الــطــفـل األوربي بــهــذه ا�ـــراحل الــثالث:
الـديـنـية واخلـيـالـيـة والـعـلـمـية? ومـن أين سـيأتي
با�ـرحلت� األولى والثانيـة� واجملتمع كله علماني
لـيـبـرالي وضعي? ال شـك أنَّ الطـفل يـتلـقى تـربـيته
وتعـلـيمه من األسـرة أوال� ومن ا�ـدرسة واجملـتمع
ثــانــيــا� وال أظن أن األســرة االوربــيــة لــهــا عـالقـة
بالدين أو باخليال� كما أن ا�درسة� وهي مؤسسة
تمثـل الدولة وتوجهاتها واجـندتها� ال وجود فيها
لـلـدين أو اخلـيال� وإذا كـانت مـعـلومـاتي خـاطـئة�
فأرجـو أنْ يعـذرني الـقار� الـكـر�� ويتـفـضل عليَّ
بتـصحيـحهـا. وعلى فـرض أنّهـا صحـيحـة لم يبقَ
ســوى ا�ـرحــلـة الــوضـعــيـة. مــا يــعـني أن الــطـفل
األوربي ال �ــر إال �ـرحــلــة واحــدة هي ا�ــرحــلـة
الـــوضــعــيــة� الـــلــهم إال إذا كــان "كـــونت" يــقــصــد
بـا�رحـلـة الـديـنـيـة الفـطـرة الـتي فـطـر الـله الـناس
عليـها� فطرة التوحيـد� حيث يولد اإلنسان موحدا

الـفـطرة� أو �ـسـخـانهـا بـالـفعل� فـهل يـتـحدث
"كـونت" عن الـقـوة والـفـعل? إنه احـتـمـال بـعـيد
جــــدا� وال �ـــكن تـــصـــوره مـن مـــبـــدع كـــتـــاب

"الفلسفة الوضعية".
      وبـــالــعـــودة إلى ســيـــرة حــيـــاة "أوغــست
كونت"� فـإننـا لن نتـحدث �ـنطق "فـاقدَ الشيء
ال يُـعـطـيه"� وال �نـطق "مـعـلم نفـسه ومـؤدبـها
أحق بــاإلجـالل والــتـعــظــيم مـن مــعـلـم الــنـاس
ومؤدبهم"� بل سنتحدث �نطق آخر� يأخذ من
الـنـاس فـكـرهم� ويـترك لـهم حـيـاتـهم اخلـاصة�
فثمـة حكم� عدل� سـيحاسبـهم عليهـا� فنقول: إنَّ
"كـونت" في نــظـريـته ال يــتـحـدث عـن الـشـعـوب
كلـهـا� بل عن الـشـعوب األوربـيـة� حـصراً� ومن
ثم فـإنَّ نـظريـته لـيست عـامـة� كمـا أنـها لـيست
صــحـيــحـة� فــقـد أخــطـأ في ا�ــرحـلــتـ� األولى
والـثــانـيـة� فــا�ـفـروض أنَّ ا�ــرحـلـة األولى هي
ا�ــيــتـافــيــزيــقـيــة� والــثــانـيــة هي الالهــوتــيـة�
والـثـالثـة هي الـعلـمـية. ولـو قـام "كونت" الـيوم
مـن قــبــره� لــتــحــدث لــنــا عن مــرحــلــة رابــعــة�
عنوانـها: ما بـعد احلداثة� أو مـا بعد العـلمية�
حــيث يـــعــود الــنـــاس إلى ا�ــرحـــلــتــ� األولى
والثانـية� اخليالـية والدينـية� بعد أنْ اكـتشفوا
أنَّ ا�ـــرحــلـــة الــوضــعـــيــة اخـــتــزلـت اإلنــســان
والــطــبــيــعــة إلى قــوانــ� عــلــمــيــة ومــعـادالت
رياضـيـة� فسـلـبت منه روحه� ونـزعت عـنه تلك
الصـورة ا�ثالية الرائـعة التي ورثها عن آبائه.
ولكن هـذه العودة ستكون مشـوبة بفكر ما بعد
حـداثي تـفـكــيـكي� ال يـؤمن بـقـيـمـة الـدوال� وال
بـقـدرتهـا عـلى الـقول� وال بـالـوجـود الفـعـلي �ا
تـشـيـر إلــيه من مـوجـودات� بل هــو سـيـحـصـر
نـفـسه في ا�نـطـقة الـبـينـية� حـيث األشـياء هي
وليـست هي� حتى إذا مـا حُصِـرَ صاحـبهـا ب�
فـكـيه� ادّعى انـها "اسـتـراتـيـجيـا" تـتـوخى هدم
الــفـــلــســفـــات� ونــقض ا�ـــركــزيــات� وتـــفــكــيك
اليـقـينـيـات� ولكن من دون حـديث عن الـبدائل�
ألنه ال بدائل عـند اسـتراتيـجيا ال تـؤمن بسوى
العـدم. ومن ثمة فإنَّ هذه الـعودة تعكس ا�أزق
العـدمي الذي تـمـر به الشـعوب (ا�ـتنـورة)� لذا
فــإن احلــديث عن مــرحــلــة خــامــســة ســيــكـون
ضروريـاً� هنا� عـندما تـكون أوربا وأمـريكا في
ذيل الـقــائـمـة� بـعـد أنْ يــتـغـلب عـلــيـهـا الـتـنـ�
الصيني أو الدب الروسي� وتلك األيام نداولها

ب� الناس.
      وبعـد� فـإنَّ طرق الـوصـول إلى التـنـوير ال
تـتــعــدد بــتــعـدد الــســالــكــ� إلـيـه من فالســفـة
ومـفـكـرين ومـثـقـفـ� وصـعالـيك� بـل هو طـريق
واحــد� اتـــفــقـــوا عــلـــيه� وكــأنَّـه وحي� نــزل من
الـسـمـاء� فقـرروا االلـتـزام به� وعدم مـنـاقـشته� أو
اخلوض فـيه� رغم أّنهم متمـسكون جدًا بـعقولهم
الـتي ال تـقـبل الـقــسـمـة عـلى اثـنـ�: إنه الـعـقل ال
الغيب. فهم متمسكون باألول� هاربون من الثاني
هروبـهم من األسد- وإن كنُْت أشكُّ� أْن يـكون ثمة
عـــقل� غـــفل�� مـن دون مـــرجـــعـــيـــات غـــيـــبـــيــة أو
ميتـافيزيقية- ألن الغـيب� أو الدين� بالنسبة لهم�
مرحـلة من مراحل الـفكـر البشـري� كان فـكرهم قد
تـخــّطـاهـا� لــذا فـإن "صــالح" يـرفض الــعـودة إلى
الــعـــصــر الـــذي نــزل فـــيه الـــقــرآن� كـــمــا يـــفــعل
الـسـلفـيـون� ويرفض كـذلك اسـتلـهـام ذلك العـصر
بـرؤية عـصـرية نـهـضويـة� كـما فـعـلت جـمهـورية
إيـران اإلسـالمـيــة� مــثالً� �ـاذا? ألنه عــصــر ديـني
نصي� ال وجـود للعـقل فيه� وألن الفـاصل الزمني
بيـنه وب� "عصـر التنـوير األوربي" يكـاد يتجاوز
الــقـرون الــعــشـرة� لــذا هــو يــدعـونــا إلى "عــصـر
الـتـنـويـر األوربي"� بـوصـفه نـهـايـة الـتـاريخ� وإن
كـان الـفـاصل الزمـني بـيـنـنا وبـيـنه أربـعـة قرون�
ور�ا خـمسة أو سـتة� بحسـب التحقـيب الزمني

الذي يختلف فيه احلداثيون أنفسهم. 
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ا�ـنـطلق طـرح الـدكتـور الـعزاوي قـضـايا عـديدة
كـان الـقـصــد مـنـهـا الـتـيـسـيـر في تـعـلـيم الـلـغـة
الـــعــربـــيــة� ومن أجـل أن التــتــهـم هــذه الـــلــغــة
بـالصـعوبة� وكـذلك من أجل النـطق بهـا بصورة
صـحـيـحـة بـعيـدة عن اخلـطـأ� ومن االقـتـراحات

ا�همة التي سجلها العزاوي هي :
١_أن نـحـيط الطـالب �نـاخ لـغوي سـليم� وذلك
بــأن نــسـمــعه الــكالم الـفــصــيح ونـحــكــمه عـلى
اســتـعــمـالـه في مـخــاطـبــاته ومــحـاوراته داخل

الصف.
٢_أن نـكثر من ترويته النصـوص البليغة شعرا
كـــانت أم نـــثـــرا� وأال نــشـــفق عـــلـــيه من كـــثــرة
احملـفوظ� فـكلـما كـثر حـفظه سـلم لسـانه واتسع

مخزونه اللغوي.
٣_ان نـشـكل الـكـتـب ا�ـدرسـيـة جـمـيـعـهـا سواء
كـانت كـتب لغـة وأدب ام كتب عـلوم� وإذا فـعلـنا
ذلـك فــإن عـــ� ا�ـــتـــعـــلم لـن تـــقع اال عـــلى كالم
مـــشــكـــول �ـــا يــؤدي إلى طـــبع لـــســانـه عــلى
الـفـصـيح� يـقـول الـدكـتـور الـعـزاوي :(أدعـو إلى
حتـفــيظ الـطـالب قـدرا كـبــيـرا من الـقـرآن الـكـر�
وا�ـأثـور من شعـر الـعرب ونـثرهم� حـتى تـترسخ في
ـا عـــلى نــحــو ـلــغـــة وأنــظــمـــتــهـ نــفـــسه قــوانـــ� الـ
عـفوي)�وكذلك كـان اعتناؤه �ـوضوع التعـبير سواء
كالمـا كـان أم كـتـابـة� إذ يـفـضل اسـتـخـدام مـصـطـلح

التعبير بدال من مصطلح االنشاء.
 الـذي يعني اخللق أو اإلبداع ألن الغرض من الدرس
هـو أن نعـد إنـسانـا قادرا عـلى أن يعـبر عـما يـواجهه
من مـواقف احلياة تعبيرا واضح الفكرة صافي اللغة

سليم األداء.
رحم الـله تـعالـى الدكـتـور نعـمة رحـيم الـعزاوي

فقد كان من ا�دافع� عن لغة القرآن.

عالمـة في اللغة العربيـة وعلومها المساغ في
ذلك� مـؤلفاته� نقـاشاته� محاضـراته كلها تدل
عــلى ذلك� قـال عـنه ا�ـرحــوم الـدكـتـور صـالح
مـهدي هاشم: (الدكـتور نعمـة رحيم العزاوي�
نـحـوي بـطـبـعه� لـغـوي عـلى سـجـيـته� مـنـحه
اخلـليل من بركـات ابداعه� تخـرج في (معاني
الــــقـــرآن) بـــ� يــــدي الـــفـــراء وأبـي احلـــسن
األخــــفش� (فــــصـــيح ثــــعـــلـب) في شــــغـــافه�
(مـقتـضب ا�برد) في أعـماق سـطور دراساته�
يـدخل العـزاوي على الزمـخشـري في (كشافه)
و(مـفـصـله) دو�ـا رهـبـة� يـروح ويـغـدو عـلى
اجلــرجـاني دو�ــا كـلـفــة� اليـقــرأ أبـا مـوسى
احلـامض في تعـصبه� ويكـون مع ابن يعيش
فـي وفـاقه� هـذا هـو الــعـزاوي مـزيج نـادر من
تـلك الـقـمم في نـحـونـا العـربي).ولـد الـدكـتور
الـــعـــزاوي في احلـــلـــة ســـنــة ١٩٣٦م وأكـــمل
تـعليمه فيها� حاز درجـة البكلوريوس �رتبة
الـشرف األولى مـن دار ا�عـلمـ� العـاليـة سنة
��١٩م� حــصل عـلى شـهـادة ا�ــاجـسـتـيـر من
كــلـيــة آداب جـامـعــة بـغــداد سـنـة ١٩٧٤م عن
رسالته (أبوبكر الزبيدي األندلسي وآثاره في
الـنحو والـلغة)� بعـدها حصل عـلى الدكتوراه
مـن آداب بـــغــــداد أيـــضــــا ســــنـــة ١٩٧٧م عن

رسـالته (النقـد اللغوي عـند العرب حـتى نهاية
الـقـرن الـسابـع الهـجـري .درس الـدكتـور نـعـمة
الـعزاوي على أيـدي جهابذة الـلغة الـعربية في
ذلك الـزمـان: الـدكـتور مـحـمـد مـهدي الـبـصـير�
الــدكـتـور مـصــطـفى جـواد� الـدكــتـور إبـراهـيم
الـسامـرائي� الدكتـور سلـيم النعـيمي� الـدكتور
عـبــد الـهـادي مـحـبـوبه والــدكـتـور أحـمـد عـبـد
الـستار اجلـواري� فالعجب أن يـخرج العزاوي
هــكـذا� أربــعـون عــامـا مــدة خـدمــته� ووظـائف
عـديــدة شـغـلـهـا وكـان عــضـو جلـان مـهـمـة في
وزارتي الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـعالـي� شارك في
مـؤتــمـرات عـربـيـة ودولـيــة� مـؤلـفـاته عـشـرون
ومــقـاالت كـثـيـرة في الــصـحف واجملالت� فـقـد
اجتــهت أكــثـر مــقـاالتـه إلى الـعــنــايـة بــالـلــغـة
الـعربيـة العامة� والـنحو العـربي خاصة� وهو
يـــدعـــو من خالل هـــذه ا�ـــقــاالت إلـى ضــرورة
تـيسيـر النحو واعـادة النظـر في طرق تدريسه
�ــا يــنــسـجـم واحلـاجــة الــيه والــتــعــبــيـر به
بـصورة صحيحـة في لغة احلياة الـيومية� أما
بـحـوثه فـقـد نـشـر الـدكـتـور الـعـزاوي أكثـر من
عـشـرين بـحـثا في اجملالت الـعـلـمـية الـعـراقـية
والــعـربـيــة� أمـا آثـاره فــقـد اتــسـمت بـالــكـثـرة
واجلـودة في آن واحد� كذلك اشترك في تأليف

أربـعـة عـشـر كـتـابا مـنـهـجـيـا خملـتلـف ا�راحل
الـدراسـيـة� وقد أورد ا�ـرحـوم الـدكتـور صـباح
نــوري ا�ـرزوك فـي بـحــثه ا�ـوســوم (مـؤلــفـات
احلـليـ� ا�طـبوعـة في اللـغة واألدب) عددا من

مؤلفات العزاوي.
أمــا اجلـهــد الــذي أقـصــده في تــدريس الـلــغـة
الـعـربـية فـقـد اجته فـيه الدكـتـور الـعزاوي إلى
جـانب مهم هـو :تعـليم الـلغـة (بوجه عـام) :لقد
هـيـأت اخلبـرة الـطويـلـة للـدكتـور الـعزاوي في
حـقـل الـتـعـلـيم مـهـارة كــبـيـرة في الـقـدرة عـلى
رصـد مــظـاهـر قـصـور تـعـلــيم الـلـغـة وسـمـاته
الـتـفكـيـريـة� ومن ثم القـدرة عـلى معـاجلـة هذه
ا�ــظــاهــر بــحــسب رؤيــة جــديــدة خــالــيــة من
الشوائب التي تعكر ذهن ا�علم� ولذا ومن هذا
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صدر عـدد جديـد من مجـلة األديب ا�ـعاصر
الــفـــصـــلــيـــة� عن اإلحتـــاد الــعـــام لألدبــاء
والـــكــتــاب� في  188صــفـــحــة من الـــقــطع
ا�ـتـوسط� ضـمـت مـقـاًال إفـتـتـاحـيـا لـهـيـئـة
التحرير� وأبواب دراسات ومن ذاكرة النقد
والـــنــصـــوص الـــشــعـــريـــة والــنـــصــوص
القصـصية وسـيرة مكـان ومقاالت واحلوار
وأمــا بـعـد.ا�ـقـال اإلفـتـتـاحي  60بـاقـة ورد
تـنـاول رحـلـة مـجـلـة األديب ا�ـعـاصـر� عـبر
سـتـ� عـامـا من تــأسـيـسـهـا� وفي دراسـته
حيثيـات مفهوم الـسردية ووظيفـته النقدية
دار االكاد�ي عبد الله إبراهيم� حول النقد
ا�ــنــهـجي� وقــراءته ا�ــتـخــصــصـة لــآلثـار
األدبـيــة.وســعى االكــاد�ي بـاقــر ابــراهـيم
الزيدي� الى ترسيخ شروط ا�عرفة العلمية
في دراســة الـتــراث� من خـالل كـتــابــته عن
القطيـعة تؤسس النـهضة وكتب االكاد�ي
مثـنى كاظم صادق� دراسـة عن رواية إمرأة
الـقـارورة تـألــيف سـلـيم مــطـر: تـفـضي الى
عمق الصلة التـي تربط الكاتب ا�غترب في
جــــنـــيف بــــوطـــنه.. مـــاضــــيـــا وحـــاضـــرا
ومسـتـقـبال.ديـوان (وله لـهـا) للـشـاعـر عـمر
الـسراي� إسـتنـفد ثـمان صـفحات 51 – 44
ضمن دراسة للدكتـور خليل شكري هياس�
مـنغـما الـدراسة �ـقاطع فـائقة اجلـمال من
قصائد الديوان: وكما يخرج األطفال أكفهم
من حـافـلـة تقـودهم من ا�ـدرسـة الى اجلـنة
وقت ا�طـر.. كـنت أدخل يدي في مـوجة من

نفانيف سحرها.. لتبتل بالذكريات.
وقرأ االكاد�ي علي حس� يوسف� احلالة
الــشـعــريـة عـنــد جـبــار الـكــواز� في دراسـة
بعنوان أقانيم الشعر من حزن احلكاية الى
الضـحك في ا�رآة ورسـخت أ. د. وسن عبد

ا�نعم� نظرية الـنقد األدبي عربيا� من خالل
دراسـة عن كـتاب الـنظـرية الـنـقديـة العـابرة

للتخصصات تأليف عباس عبد جاسم.
وتـوالت مـواد الـعـدد� بــرصـانـة إخـتـيـارهـا
ا�ــــشـــوق: من أروقــــة الــــنـــقــــد األكـــاد�ي
الــعـــراقـي.. مــحـــسن إطـــيـــمش إ�ـــوذجــا
لالكاد�ـية نـادية غازي الـعزاوي� وقـصيدة
الباقون للشاعـر كاظم احلجاج: منذ ولدنا..
كــان الــغــيم عــيــونــا تــبــكي بــاســمــة فــوق
البستان.ضم العدد قـصائد للشعراء: حسن
سـالم عـلــبـة مـكـيــاج احلـزن وا�ـغـربي سي
مــحـــمــد الــبــلـــبــال مــاء عـــاقــر ورعــد زامل
قـــصـــيـــدتـــان وبــــاقـــر صـــاحب لن وعـــادل
الـصـويـري الـثـنـائي ومـحـمـد أحـمـد فـارس
تـفـاصــيل عـراقـيـة جـدا وهــنـاء أحـمـد بـعـد
الـعـاشـرة وقـاسم الــعـابـدي هـوامش فـأس�

ورحــيم زايــر الــغــا� الــبــلــدة الــصــغــيــرة
ومــصــطــفـى اخلــيــاط إمــرأة الــعــمــر ورنـد
الـربـيــعي أنـا األقـصى األخـيـر إســتـهـلـتـهـا
بـالـقــول: لم أكن إمـرأة ســيـئــة.. كـنت أعـبئ
ا�رايـا في شقوق الـغياب.. أرسم لـفضاءات
الوحشة نافذة للهجرات.وفي باب القصص
نـشـرت في الــعـدد نـصـوص لــكل من زهـيـر
كـر� عـرق زحالوي وحتـسـ� عـبـد الـرضـا
خـــيــــار جـــديــــد آخـــر وجنم االمــــيـــري في
الــفـردوس ا�ــفـقــود وزهـراء ثــائـر الــطـرفي
شـيزوفـرينـيـا وحسـ� محـمد شـريف حدث
في تـشرين.أهـدى عيـسا ضيـايي� تداعـياته
ا�كانية في كفرياثا.. صورة مدينة الى روح
الشيخ عـمر اخلياط� الـذي شاركه جناحاته
وخـذالنه.. صغـيرا.كـتب النـاقد غـنام مـحمد
خــضــيــر� عـن حتــوالت الــنــقـــد ا�ــســرحي
الــعـراقي.. تــاريـخــيـا وإجــتـمــاعـيــا� وكـتب
االكــــاد�ي ريــــاض مــــوسى ســــكـــران� عن
الفرضية اجلمالـية والضرورة الثقافية� في
نصوص السـيرة عند عـقيل مهدي� في باب
مـقاالت تـلتـهمـا بواكـير النـقد ا�ـسرحي في
العراق للدكتور عـلي محمد هادي الربيعي�
وا�ـسـرح العـربي من الـسـيـرة الغـيـرية الى
الــســيـــرة الــذاتــيــة لــعـــواد عــلي� والــنــقــد
ا�ـسـرحي وجتـلـيــات الـتـجـريب لـلـدكـتـورة
سـافرة نـاجي� والتـشـفيـر �واجـهة الـعنف
الــــرمــــزي في نــــصــــوص الـــكــــاتب ســــالم
الـزيــدي.حـاورت االكـاد�ـيــة عـالـيــة خـلـيل
الروائي ا�غـترب جنم والي� وإختـتم الناقد
عـلي الـفـواز� �ـقــال حـمل عـنـوان (الـشـعـر
الـعـراقي وعـصـاب هــيـدغـر) وعـلى الـغالف
الـداخـلي األخـيـر سيـرة ذاتـيـة لفـنـان الـعدد

وائل ا�رعب.
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يضـيّف نادي الـسرد في االحتـاد الـعام لألدبـاء والكـتّـاب في العـراق القـاص و الروائـي ابراهـيم سبـتي� لـلحـديث عن جتربـته الـسرديـة في جلـسة تـشـهد أوراقـاً نقـديةً
وشهادات لنقاد وروائي�� كما سيوقّع الضيف مجموعته القصصية االخيرة ( عربة الصمت). يدير اجللسة القاص والروائي حسن البحار. 

الساعة احلادية عشرة ضحى األربعاء ٢ آذار ٢٠٢٢. قاعة اجلواهري. 
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مـنذ بـداية خمـسيـنيات الـقرن الـعشرين
بــدأت في بـغــداد احلـاجــة لـلــتـوسع في
إنـشاء ا�ـدن السـكنـية احلـديثـة. في عام
١٩٥٤ بـــدأ مــجــلـس االعــمــار الـــعــراقي
بـالـتـخـطـيط لـلـتـوسع الـعـمـراني �ـديـنة
بـغـداد السـتـيـعـاب ازديـاد عـدد الـسـكـان
بـســبب ا�ـوالـيـد واحلـاجـة إلى مـسـاكن
جــديـدة � وكـذلك �ــو الـهـجــرة بـاجتـاه
الــعـاصــمــة ونـشــوء أحـيــاء عــشـوائــيـة

ومناطق فقيرة بائسة. 
في تـلك الفترة كان مجلس االعمار الذي
أنــشــأ عــام ١٩٥١ قــد قــرر إنــشــاء مــدن
ســكـنــيـة قـادرة عــلى سـد احلــاج األنـيـة
وا�ــسـتـقـبــلـيـة� مــنـهـا مــشـروع إسـكـان
غــربي بــغــداد بــنـحــو (٢٥) ألف دار في
جـانب الـكـرخ � ومـديـنـة الـفـيـصـليـة في
جـانب الرصافة� وكـالهما واطئـة الكلفة
� إضــافــة مــدن الــوشــاش والــطــوبــجي
وغيرها. كما تقرر إنشاء مدن (زيونة) و
(الــيــرمــوك) و(ا�ــأمــون) ذات ا�ــســاحـة

األكبر. 
قـــرر مــجـــلس االعــمـــار إســكـــان أهــالي
الـصرائف خارج بغداد � وتوزيعها على
الـذين لديـهم مهـن وحرف. أما الـفالح�
فـتـقـرر إعادتـهم إلى مـنـاطقـهم األصـلـية
ومــنح كل فالح قــطـعــة أرض �ـســاحـة
مــائـة دو� لـزراعــتـهـا بـشــرط أن تـبـقى
بــاسم الـدولـة كي ال يــتم تـقـســيـمـهـا أو

بيعها. 
اتـــفق مــجــلـس االعــمــار مـع ا�ــهــنــدس
ا�ـعـمـاري الـيـونـاني كونـسـتـانـتـيـنوس
دوكـــســــيـــاديس ( ١٩١٤ - ١٩٧٥) عـــلى
وضع تــصـامـيم لــبـنـاء من خــمـسـة إلى
سـبـعـة قـطاعـات نـظـامـية �ـنـازل واطـئة
الـكلـفة �ـساحـة ٢٠٠ إلى ٣٠٠ متـر لكل
مـنزل� ويتم جتهـيز ا�دينـة �ا حتتاجه
من بـنى حتـتـيـة ومـاء وكهـربـاء وتـربـية

وصحة وشوارع مبلطة وغيرها. 
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تـخرج دوكـسيـاديس من كـليـة الهـندسة
ا�ـعمـارية في جامـعة أثيـنا الـتقنـية عام
١٩٣٥� وحـصل عـلى شـهـادة الـدكـتوراه
من كــلـيـة شــارلـوت نـبـيــرغ في جـامـعـة
بـرل� التقـنية. في عام ١٩٣٧ � تـعيينه
رئـيـسًا لـبلـديـة أثيـنا � ثـم شغل مـنصب
رئـيس اإلدارة اإلقلـيميـة وتخـطيط ا�دن
فـي وزارة االشــغـــال الـــعـــام. شــارك في
ا�ــقــاومـــة الــيــونــانــيــة والــتــعــاون مع
احلـكومة البريطـانية. بعد احلرب تولى
مـهـمــة إعـادة تـرمـيم مـديـنـة أثـيـنـا بـعـد
احلـــرب الــعـــا�ــيــة الـــثــانـــيــة من خالل
مـنــصـبه كـوزيـر لالعـمـار. وقـد أكـسـبـته
جتـــربــــته في احلـــصــــول عـــلى عـــقـــود

مشاريع إسكان في عشرات البلدان. 
فـي عــــام ١٩٥١ أسس دوكــــســــيــــاديس
شـركـة خاصـة لالسـتشـارات الـهنـدسـية
والــتـي �ت بــســرعــة حـــتى افــتــتــحت
عـشرات ا�كاتب فـي ٤٠ بلدا في القارات
اخلـمـس. في عـام ١٩٦٣ غـّيـرت الـشـركة
DA International co. اســـمـــهــا إلى

  Ltdلالستشارات العمرانية. 
لـعل واحـداً من أهم أعمـاله هـو تخـطيط
مـديــنـة إسالم آبـاد الـعـاصـمـة اجلـديـدة
لـلباكسـتان بعد أن تـقرر مغادرة كراجي
كـعاصـمة قـد�ة. اتـسم مخـططه بـفصل
الــســيــارات عن الــنــاس� بــشــكل يــتــيح
ســهــولــة الــوصــول إلى وســائل الــنــقل
الـعـامة وا�ـرافق احلـكومـيـة والتـجـارية
واحلـدائق. كـما ابـتكـر تصـاميم �ـساكن
واطـئة الكـلفة واستـخدام مواد إنـشائية

محلية مناسبة �ناخ كل منطقة. 
مـنحته الـيونان وسـام األرز الوطني من
رتـبـة فارس. كـمـا � تكـر�ه عام 1965
من قـبل الواليات ا�تحـدة االمريكية. في

 28يــونــيـو  1975وفـي مـديــنــة اثــيــنـا
بـــالــيــونــان تــوفـي اخملــطط احلــضــري
وا�ـهنـدس ا�عـماري كـونسـتانـتيـنيوس

دوكسيادس عن ( 61سنة).
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كـان اخملـطط الـقـد� لـبـغـداد قـد أعد من
قـبـل مـؤسـسـة مـونـوبــريـواالنـكـلـيـزيـة .
وكـانت حـدود بـغـداد غـربـاً تـنـتـهي عـند
نــهــر اخلــر � وشــرقــًا عــنــد ســدة نــاظم
بـاشـا� �ـا جـعلـهـا تـتخـذ شـكالً طـولـيًا
مـوازيـًا لـنـهر دجـلـة. لـذا ووفق تـصـميم
ومــخـطط دوكـسـيــادس اجلـديـد فـقـد �
إلــغـــاء هــذين احلــدين ( الــســدة ونــهــر
اخلــر)  �ـا فــسح اجملــال لـنــشـوء مـدن
مـلـحـقـة جـديـدة وهي  بـغـداد اجلـديـدة�
وزيونة� والرشاد� ومن ثم مدينة الثورة
شـرقـا.... والشـعـلة وا�ـنـصور وا�ـأمون
والـــــدورة والــــداوودي غــــربــــًا .”ووفق
الــتـصــمـيم فــقـد � الــتـخــطـيـط النـشـاء
مـديـنـتـ� لـلـضـبـاط شـرق وغـرب بـغداد
فـكــانت مـديـنـة الـضـبـاط واأللف دار في
مــكـانـهــا احلـالي لــقـربـهــا من مـعــسـكـر
الـرشيد والقاعدة اجلـوية� وكذلك مدينة
الــيــرمـوك وحي الــوشــاش لـقــربــهـا من
معسكر الوشاش (متنزه الزوراء حاليا)

ومعسكر أبوغريب .
جــمــيع هــذه ا�ــدن واألحــيــاء ا�ــذكـورة
أعـاله � الــتـــخـــطـــيط إلنـــشـــائــهـــا في
مـنتصف اخلمسينيات ,وقـسم منها نفذ
في الــعـهـد ا�ـلـكي  والـبـاقي � تـنـفـيـذه
ايـام اجلـمـهـوريـة. كـذلك انـتهت فـي تلك
الـفـترة تـصامـيم ا�طـار الدولي اجلـديد�

وفي موقعه احلالي قرب أبو غريب.
قـامت شـركة دوكـسيـاديس ببـناء مـنازل
اإلســــكـــان والــــوشـــاش والــــطــــوبـــجي
بــالــتــعــاون مع شــركــة تــاجــريــان� و�
افـتـتـاحـها من قـبل ا�ـلك فـيـصل الـثاني

عامي ١٩٥٧ و ١٩٥٨. 
أمـا مديـنة الفـيصـليـة فلم يتم تـشيـيدها
آنـــذاك بــســبب حـــصــول انــقالب ١٩٥٨
حـيث قـام الزعـيم قاسـم بطـرد الشـركات
األجـنــبـيـة. و� تـقـلـيل مـسـاحـة األرض
إلـي (١٤٤) مــتــرًا مــربــعــاً. وزيــادة عـدد
الــقـطــاعـات إلى (٧٩) قـطــاعـًا كل مــنـهـا
يــضـم ألف دار. وقــد اخــتــلف تــصــمــيم
بـعض الـقطـاعات مـثل القـطاع رقم (٢٣)

و (٣٤). 
وقــام الــزعـــيم قــاسم بــتــوزيع األراضي
فـارغة وليست دور جاهـزة كما هو شأن

ا�دن السكنية األخرى. 
مـن اهم تـــصـــامـــيم دوكـــســـيـــادس  في
الــعــراق هـي احلي الــعــربي في بــغــداد
ومـــجــمــوعـــة  احــيــاء  اطـــلق عــلـــيــهــا

اإلسـكان.  وهي مـنتـشرة في الـعديد من
مـحـافظـات الـعراق مـنـها بـغـداد وأربيل
والـــكــوت واحلـــلـــة والــتي اعـــتـــمــد في
تـصـميـمهـا على الـتـخطـيط الشـطرجني
لـــــبث فــــكـــــرة ا�ــــســــاواة . وواضح ان
دوكـســيـادس انـتـبه الى مـنـظـر الـنـسـاء
وهـن  يـتـبــادلن احلـديـث امـام بـيــوتـهن
و�ـعرفته لطـبيعة اجملتـمع العراقي  فقد
اصـر على توفـير مسـاحات صغـيرة ب�
الــبـــيــوت عــلى شــكـل مــربع  اســمــاهــا
Gossip Squares مــربــعــات لـلــثــرثـرة
بـــعـــيــدة عن انـــظـــار ا�ــارة واصـــحــاب

السيارات.
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أقـر مجـلس االعمار ا�ـلكي مجـموعة من
ا�ـشـاريع الـسـكـنيـة في بـغـداد والـعراق

مثل:
١-بناء (١٢٠) دار في منطقة الوشاش
٢-بـــــنـــــاء (١٠٠٠) دار في مـــــنـــــطـــــقــــة

الشاجلية لعمال السكك 
٣-وافق مــجــلس االعــمـار عــلى تــنـفــيـذ
ا�ــنــهـاج اخلــاص الــذي يـشــمل إنــشـاء
حـوالي (١٠�٠٠٠) مسكن يتضمن إنشاء
(٤٠٠٠) دار فـي بغداد و (١٠٠٠) دار في
ا�ــــوصـل و (١٠٠٠) دار في كــــركــــوك و

(٢٠٠٠) في البصرة. 
٤- إنــشــاء مــسـاكن مــلــحق بــا�ــشـاريع
الـصـناعـية مـنهـا (٨٦٠) مـسكن �ـوظفي
ومــسـتـخـدمي مــعـمل الـغــزل والـنـسـيج
اجلـــديـــد في ا�ـــوصل� و(٥٥٠) مـــســكن
�ــوظــفي ومــسـتــخــدمي مــعـمل تــولــيـد
الــطـاقـة الــكـهــربـائـيــة في دبس. وكـذلك
ا�ـسـاكن الـالزمة �ـوظـفـي ومسـتـخـدمي

معملي السمنت والسكر في ا�وصل. 
٥- مـــخـــطط إلنـــشـــاء (٢٥٠٠٠) دارا في
مــخــتــلف أنــحــاء الــعــراق في الــســنـ�

اخلمس األولى حتى عام ١٩٦٠. 
٦-مـــخــــطط إنـــشـــاء (٤٠٠) ألف وحـــدة

سكنية في العراق حتى عام ١٩٨٠ .  
٧-في مــنــتـصـف اخلـمــســيـنــات كــلـفت
احلـكومة العراقية مؤسسة دوكسياكس
اعــداد مـخـطط عــصـري وجـديــد �ـديـنـة
بــغـداد يــحــتـوي عــلى مــشـروع ســكـني
لــلـبــنـاء واالعــمـار والــتـطـويــر وتـدريب
ا�ــهــنــدســ�. قــامت ا�ــؤســسـة بــوضع
مـخطط لـتطـويق مـدينـة بغـداد بوحدات
سـكـنـيـة جـاهـزة� مـتـعـامـدة ومـنـفـصـلة�
تـمـتـد عـلى مـرور عـريـضـة. وقـد قـسمت
هــــذه ا�ـــنــــاطق بـــدورهــــا الى وحـــدات
“بلدية ”�ـراكز صغيرة وأحياء سكنية
تـابعـة لهـا� ووضعت حتت مـنظـومة من
الـطـرق ا�قـفـلة. ويـتـألف كل مـركز بـلدي

من سوق ومسجد ومرافق عامة.
٩- مــــشــــاريع اإلســــكــــان في ا�ــــأمـــون
والـيـرمـوك وزيونـة وحي اإلسـكـان غرب

بغداد. 
١٠-وكـان من ا�ـقرر أن يـتم حـتى نهـاية
عـام  1958إنــشـاء  2800دار � وإعــمـار
 1215قــــطـــعـــة أرض وإنــــشـــاء قـــريـــة
�ـوذجـيـة في مـشـروع ا�ـسـيـب الـكـبـير
وإنــــشــــاء  2235دارًا وإعــــمــــار 1543
قـطـعة أرض وإنـشـاء ست قرى إضـافـية

في مشروع ا�سيب الكبير.
١١-بـــوشــر بــالــفـــعل فــيـــهــا في كل من

ا�ـوصل ودبس وسرجـنار والسـليمـانية
وكـــركــــوك والـــبـــصــــرة. فـــقـــد أعــــلـــنت
مـناقصات النشاء مشاريع إسكان أخرى
فـي الكـوت والـعـمـارة وكـربالء وا�ـسيب

الكبير. 
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تقع مدينة الصدر شرق بغداد في جانب
الــرصـافــة . ويـبــلغ عـدد ســكـانــهـا ١�١٥
مــلـيـون نــسـمـة حــسب إحـصـاء ٢٠١٨ �
ومـساحتـها (١٣) كيـلومتـر مربع. وبذلك
تـبلغ الـكثـافة الـسكـنيـة (٢٧) ألف نـسمة

لكل كم٢. 
كـانت أراضي ا�ـديـنـة تـابـعـة لـلـوزيـرية�
وكـان فيها مزرعة تـسمى (مزرعة حكمت
ســلــيــمــان). وكــان حي األورفــلي فــيــهـا
يــسـمـى (تـلــول الـســديـرة). وقــد � فـرز
األراضـي والشوارع واخلـدمات فـي عهد
وزيرة البلديات الدكتورة نزيهة الدليمي
(١٩٢٣-٢٠٠٧) الـــتـي كــانـت أول وزيــرة

في العراق والعالم العربي. 
حـــــتى عـــــام ١٩٦٥ اخـــــتــــفـت جــــمـــــيع
الـصـرائف بعـد أن بـاشر الـسـكان بـبـناء
مـسـاكنـهم بـالـطابـوق والـشيـلـمان. وفي
٣٠ أيـلول ١٩٧١ بـلغ عدد الـقطـع ا�وزعة
في مــنــطــقــة الـثــورة (٦٣�٧٢٦ ) قــطــعـة

ضمن ٧٩ قطاعًا. 
وبــلـغت مـسـاحـة الــقـطـاع الـواحـد (٢٥)

ألف متر مربع. 
مــرت ا�ـــديــنــة بــعــدة تـــســمــيــات خالل
تـاريخها. ففي العهد ا�لكي كانت تسمى
(مـنـطقـة الصـرايف) وهي مـساكن بـنيت

من القصب وأعواد النخيل. 
وبــعـد تــوزيع األراضي مـن قـبل الــزعـيم
عـبد الكر� قاسم عام ١٩٥٩ أطلق عليها
اسم (مــديـنـة الـثـورة) تـيـمـنـاً بـثـورة ١٤

تموز ١٩٥٨ . 
وفـي عـهـد األخــوين عـبــد الـسالم عـارف
وعـــبــد الــرحــمن عــارف (١٩٦٣- ١٩٦٨)

سميت ب (حي الرافدين). 
وفـي عـهـد أحــمـد حـسن الــبـكـر (١٩٦٨-
١٩٧٩) أعـيد اسمها إلى (مدينة الثورة).
وفـي عـــــهــــــد صـــــدام (١٩٧٩-٢٠٠٣) �

استبدال اسمها إلى (مدينة صدام).
فـي ١ كانـون اآلول عام ١٩٩٩ قـرر صدام
تـغييـر الوضع اإلداري للمـدينة حيث �
اســتـحـداث (قـضــاء صـدام) ومـركـزه في
احملـــلـــة (٥١٤) في مـــحـــافــظـــة بـــغــداد.
وتـرتبط بالـقضاء نـاحيتـ� هما (نـاحية
الـفداء) ومركزها محلة (٥٣٤) � و(ناحية

بطل التحرير) ومركزها محلة (٥٤٨). 
و� اسـتحداث قـضاء أخر بـاسم (قضاء
الـقائـد صدام) ومـركزه في مـحلة (٥٣٥).

وغيرها. وبرز من ا�دينة فنانون وأدباء
وشـــعـــراء وإعالمـــيـــون وصـــحـــفـــيــون
وريـاضيون المعـون رفعوا اسم العراق.

تـشتهـر ا�دينـة بأسواقهـا الشعـبية مثل
(ســــوق مــــريـــدي) و (ســــوق الــــعـــورة)
و(ســـوق جــمـــالــة) و (ســـوق اجلــوادر)
و(ســـوق الــــفالح) � (ســـوق الـــداخل) و
(سـوق جـمـيـلـة) و (سـوق حـي طارق) و
(ســــوق احلي) و (ســــوق الـــكــــيـــارة) و
(ســوق الــوحـيـالت) و (سـوق األولى) و

(سوق الرضوي) و (سوق العالوي). 
وتـوجد في ا�ديـنة مسـاجد وحسـينيات
ومـــدارس كـــثــيـــرة ونـــوادي ريــاضـــيــة
ومالعـب شـعـبـيـة� وأربع مــسـتـشـفـيـات
ومـراكـز طبـيـة وعيـادات طـبيـة شـعبـية�
إضــافــة إلى عـيــادات األطــبـاء ومــكـاتب

احملام�. 
بعد السقوط عام ٢٠٠٣ شغل الكثير من
أبـنــاء ا�ـديـنـة وظـائف عـالـيـة كـالـوزراء
والـنـواب وأعـضـاء مجـالس احملـافـظات
واألقـــــضــــيـــــة والــــنـــــواحي والـــــوكالء
والـسـفـراء ورؤسـاء اجلامـعـات وعـمداء
الـكـليـات والقـضاة وا�ـدراء العـام� في
الـدوائـر احلـكـومـيـة وقـادة فـرق وألـوية
عـسـكـرية وشـرطـة. كمـا تـع� اآلالف في
الـــدوائــر احلـــكـــومــيـــة وفي ا�ـــنــطـــقــة
اخلـضراء وفي الرئاسات الثالث � حتى
أنـه في إحدى الـسنـوات وبـسبب إغالق
جــســـور قــنــاة اجلــيـش ا�ــوصــلــة بــ�
ا�ــديـنـة وبـغـداد ألسـبــاب أمـنـيـة تـغـيب
غــالــبـيــة مــوظـفي ا�ــنــطـقــة اخلــضـراء
وأكـــثـــرهم إداريــون وســـواق وحــراس�
فأصبحت كأنها في يوم عطلة رسمية.
مـنـذ عـام ٢٠٠٤ تعـرضت مـدينـة الـصدر
إلى عـشـرات العـمـليـات االنـتحـاريـة ب�
ســيــارات مـــفــخــخــة وأحــزمــة نــاســفــة
وعــبـوات نـاسـفــة اسـتـهــدفت أسـواقـهـا
وشــوارعــهـا ومــســاجــدهـا ومــدارســهـا
ومـالعــبــهـــا أدت إلى ســقـــوط عــشــرات
اآلالف من الـضـحـايـا وتخـريب الـزبـنـية

فيها. 
 —œUB*«
-موسوعة ويكيبيديا 

-مــوسـوعـة شـذرات الـذهب في ١٩ آذار
٢٠٢١

-مـشاريع الـسكن فـي العراق  –حتـس�
الشيخلي 

مدينة الصدر  –وليد الصكر  -
الـتقـسيمـات اإلدارية في بغـداد منذ -
سبع� عامًا  –د. صالح عبد الرزاق

وتـرتـبط به (نـاحـيـة النـخـوة) ومـركـزها
فـي مــحــلـــة (٥٢٧) � (نــاحــيـــة الــفــارس

العربي) ومركزها محلة (٥٦٥). 
وبــعــد ٢٠٠٣ سـمــيت (مــديـنــة الــصـدر)
تـيمـنًا بـعائلـة الصـدر التي قـدمت اثن�
من مـراجع الدين هما السيد محمد باقر
الـصـدر والـسـيـد مـحـمـد مـحـمـد صـادق

الصدر.  
أما الهيكل االداري فأصبح كالتالي: 

قــضــاء الــصــدر ١ : وتــرتـبـط به (مــركـز
الـقـضـاء) و (نـاحـيـة الـفـرات) و (نـاحـية

الصديق األكبر)
قـــضــاء الــصـــدر ٢ : تــرتــبـط به (مــركــز
الـقـضـاء) و (أبـناء الـرافـدين) و (نـاحـية

ا�نورة)
د�وغرافيا ا�دينة

إن الــطـابع الــعـشـائــري يـسـود ا�ــديـنـة
وخـاصـة طابع جـنـوب العـراق . ويرجع
ذلـك إلى أن مـــعـــظم ســـكـــانـــهـــا تـــعــود
أصـولهم إلـى سكـنة األرياف والـفالح�
وغـالــبـهم (٩٠%) من مـحـافـظـة مـيـسـان�
إضـافة إلى محافظـات ذي قار والبصرة
وواسـط وبـــــابل والـــــنـــــجـف وكـــــربالء

وا�ثنى والديوانية.  
يـــنــتـــمي ٩٠% مـن ســكـــانه الـــعــرب إلى
ا�ـذهب الـشـيـعي � وهـنـاك ٥% من الـكرد
الـشـيـعـة والـتـركـمـان يـسـكـنـون في حي
األكــــراد� إضـــافـــة إلى ٥% مـن الـــســـنـــة
الــقـادمـ� من نـيــنـوى وكـركـوك وديـالى

وصالح الدين واألنبار.   
بــــعــــد عـــام ٢٠٠٣ وبــــســـبـب األحـــداث
الــطـائـفـيــة في مـنـاطق الــكـرخ واالنـبـار
هــاجـر عـشــرات اآلالف من الـشــيـعـة من
مـنـاطـقهم وبـنـوا مـساكن عـشـوائـية في
مـديـنـة الـصـدر حتى سـمـيت مـنـطـقـتهم
بــالــقــطــاع (صــفــر). وبـذلـك ارتـفـع عـدد

القطاعات إلى (٨٠) قطاعًا. 
حــتـى ســقــوط الــنــظــام عــام ٢٠٠٣ كـان
مـــعــظـم ســكـــان ا�ــديـــنـــة من الــفـــقــراء
وا�ــعــدمــ� الـذيـن يـعــمــلــون بــوظـائف
بــسـيـطــة في دوائـر بـغــداد أو بـدرجـات
صـغيـرة في اجليش والشـرطة العـراقية
� حــيث كــانــوا يــعـانــون من الــتــمــيــيـز
الــطـــائــفي. ويــعــمـل آخــرون في عــلــوة
جــمــيــلـة الــقــريــبــة و احلي الــصــنـاعي
(كــســرة وعـــطش) الــقــريب من الــســدة.
وكـــان عـــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهم يـــعـــمل في
الـبسطيات أو أعماًال ال تدر دخًال كبيرًا.
وخالل الــسـبـعـيــنـيـات والـثـمــانـيـنـيـات
تمكن بعض طالبها ا�تفوق� من دخول
الـكـليـات واجلـامـعات فـتـخرجـوا أطـباء
ومــهـنـدسـ� وحــقـوقـيـ� وإدارة وآداب
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امستردام

مدينة الثورة في ثمانينات القرن ا�اضي

 ·uýËdš ¡«cŠË WOÝËd�« W�e'«

في الثاني عشر من اكتوبر عام ١٩٦٠  هز 
الزعـيم  الـروسي نـيـكيـتـا خـروشـوف طاولـة اال� ا�ـتـحـدة عنـدمـا ضـرب بـحذائه
الـطـاولـة الـتي امـامه خالل اجـتـمـاع اجلـمـعـيـة الـعـامـة لـال� ا�ـتـحـدة عام ١٩٦٠
اعـتـراضا عـلى خـطـاب رئـيس الوفـد الـفـلبـيـني الـذي انـتقـد الـسـياسـة اخلـارجـية
لالحتـاد الـسوفـيتي وتـصـرفاته في شـرق اوربـا واصفـا اياهـا بـاالستـعمـارية ٠٠
وبـهـذا الـتـصـرف الـغـيـر مـنـطـقي فـتح  الـقـائـد الـروسي خـروشـوف  امـام رؤساء
االحتـاد السـوفـيـتي احلـجة الن يـكـونـوا اقويـاء  وحـاسـم� في مـواجـهـة اعداءهم
ا�فترضـ� �ن يطلق عليهم السوفيت  رؤساء الدول االستعمارية ٠٠ ولم يخطر
بــخــلــد خـروشــوف ان يــظــهـر بــعــد اكــثــر من ســتـة عــقــود شــخص يــحـمـل نـفس
مواصفات الـرئيس القوي خروشـوف ولم يلوح هذا الـرئيس بوت� لـلغرب بحذائه
بل لــوح بـجـزمـة اجلـنـدي الـروسي عـنــدمـا دخـلت هـذه اجلـزمـة دون سـابق انـذار
اراضي اوكــرانـيـا في مــحـاولـة لـتـركــيع الـغـرور االمــريـكي واالوربي ووضـعه في
مـوقعه احلـقيـقي بـعد ارتـكـابه الكـثـير من اجلـرائم بحـق الشـعوب الـضـعيـفة ومن
بـيـنــهـا الـعـراق عـنـدمـا اجـتــاحت قـواتـهم االراضي الـعــراقـيـة دون حـرمـة بـحـجـة
امتالك الـعراق اسـلحـة محـرمة كـذبا وزيفـا ٠٠ ونحـن النقول ذلـك  انتـقاما لـلهم
العراقي او امتـداحا لروسيا والتقـليل من شأن امريكا ابـدا بل لنؤكد ان امريكا
تــمـر  حـالـيـا �ـرحـلـة االنـهـيـار االمـبـراطـوري الــشـامل كـمـا ان الـبـنـيـة الـثـقـافـيـة
واالجـتـماعـيـة واالخالقيـة لالمـة االمريـكـيـة كلـهـا مهـشـمة و�ـزقـة وتالـفـة وعلـيـها
سيـصبح من ا�ـستحـيل على امريـكا وشعـبهـا مواجهـة الدب القـطبي الروسي٠٠
ان مافـعلته امـريكا في الـعراق وفيتـنام وهايـيتي  وافغـانستـان واليمن وكـمبوديا
خالل ال ٥٠ سـنــة ا�ـاضــيـة ســتـدفـع ثـمــنه االن عـلى ايــدي الـروس خــاصـة وان
الروس اعلنوا عن تـفعيل اسلحتهم النووية باجتـاه امريكا وبريطانيا وجميع دول
اوربا �ا اصاب امـريكا باخلوف والصدمة وجـعلهم غير قادرين حتى الرد على
الـتهديدات الـنووية الروسيـة ٠٠ فقد اعتـادت امريكا وعبـر تاريخهـا االستعماري
على تدميـر الشعوب الضعـيفة واجلائعة ومن ثم االحـتفال والرقص على اصوات
وان� الضحايـا لكنها في كل االحوال لم تستطع  مـواجهة القوى الكبرى  امثال
روسـيـا ولو حـتى بجـزء بـسيط من اشـكـال احلرب الـنفـسـية ٠٠ ان روسـيا  تـريد
اليوم تاديب الرعونة واحلماقة والسقوط االمريكي وتعيدها الى صوابها ٠٠ اذن
الـعالم كله اليـوم امام مفـترق طرق خـطيرة وتاريـخية ومـرعبة ٠٠ فـاما ان يصبح
الـعـالم اكـثر حتـضـرا ويـبتـعـد عن لـغة الـتـهـديد واالبـتـزاز واحلـرب ونهـايـة عـصر
العو�ة واالمـركة وهو االحتمال االقوى او ان تتـمكن امريكا ومن معها من الدول
االوربـية ان تـبتـعد عن احالمـها االسـتعـماريـة وتغـير اجتـاه بوصـلتـها الـسيـاسية
واالقتصـادية باجتاه بـناء عالقات مـتطورة مع دول الـعالم دون تدخالت او فرض
امالءات وتـنفيذ عـمليات عسـكرية غيـر مبررة ضد شعـوب العالم ا�سـتضعفة ٠٠
اما بـالنـسبة الوربـا فانـها كـلهـا ستـكون حديـقة خـلفـية خـدمية وتـرفيـهيـة لقـيصر
روسـيا اجلديـد بوت� الـذي يحمل فـي فكره امـجاد وقوة وعـز�ة القـائد الروسي
الــشــهـيــر خــروشــوف الـذي مــازال حــذائه يــتـراءى  في اال�
ا�ـتـحـدة لـكل مـتـجـبـر اراد ان يـكـون فـرعـونـا فـخـسـفت  به
االرض ٠٠ والنــقـول غــيــر ان الـضــربــة الـتـي اتـتك ظــلــمـا
سـتـعـود لـظا�ـهـا غـدا فال تـشـغل بـالك بـاالنـتـقـام من احد

فربك يرد ا�ظالم ٠٠ والسالم ختام

بغداد
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وصلنا الى حـال لم يعد خفيا على احد من الناس على هذه االرض بان البلدان الكبيرة
ال تسـمح بل ترفض ان تـكون بلـدان اقل منـها شانـا سيـدة نفسـها وتـتصرف �ـا يخدم
شعـوبهـا ومـصاحلـهـا وبذلك يـصح لـنا الـقول بـعـد جتارب مـرت بهـا بـلدان مـخـتلـفة من
الـعالم سـناتي عـلى ذكـرها تـعامـلت معـها امـريـكا �ـنطق الـقوي والـضعـيف  و �ا ان
امــريـكـا راعــيـة لـلـد�ــقـراطـيــة وحـقـوق االنــسـان واسـتـقـالل الـبـلـدان وحــريـتـهــا فـانـهـا

اي امريكا اخر من يتحدث عن الشرعية وحقوق االنسان وسيادة البلدان  
وحقها في مواجهة االحتالل � اذ ليس بعيدا عما يجري االن في 

اوكرانـيا ما فـعلته امـريكا في الـعراق وافغـانسـتان وليـبيا وسـوريا وحتى مـا يجري في
اليمن � ان امريـكا اخر من يتحدث عن السيادة واستقالل البلدان ان اختالقها �بررات
غزو العراق وكـذبت اسلحة الدمـار الشامل مازالت حـاضرة في اذهان النـاس جميعا �
وباالخص العراقيـ� منهم فلو كـان العراق �تلك اسـلحة دمار شامل �ـا اقدمت امريكا
على احتالله ولم قدمت للعالم ا�سوغات وسينياررهات    في  الكذب والتزييف � وما
يجـري الـيـوم في اوكـرانـيـا بعـد ان اقـتـرب الـنـاتو من حـدود روسـيـا االحتـاديـة �وحترك
روسـيا لـتجـنب خطـر ذلك انبرت امـريكـا متـحدثـة عن استقـال البـلدان وسـيادتـها وظلت
تراوح منزبعيد ولم جترؤ على ارسال جيشها  الى اوكرانيا مكتفية بالعقوبات كما بينا
 ذلك في مـقـال سابق ان امـريـكا ال تـسـتـطيع وصـول حـدود اوكرانـيـا وهي  ورئيـسـها
اج� مـن ذلك� وبـالـوقت الي تـشـتـعل في مـدن اوكـرانـيـا بـالـنـيـران يـظـهـر عـلـيـنـا بـايدن

يتمضحك في مؤتمر صحفي باهت ال يقدم وال يؤخر .
وما هي اال ايام وسنـرى ان روسيا وصلت العاصمة كييف واسقطت حكومتها ونصبت
حـكومة موالـية لها . هذا هـو منطق القـوة ايها السادة فال يـغرنكم ما يـصدر من امريكا
واوربـا من تـصـريــحـات ال طـعم لـهـا وال رائــحـة اال في انـوف الـذين يــطـلـقـون شـعـارات
االنـسان وحقوق االنـسان ومصـالح الدول وسيـادتها واسـتقاللهـا  الذي سيـكون مهدد
في كل حلظة   من الـكبار حماة حقـوق االنسان و احلرية واستقالل
الـبـلـدان وشـعـوبـهـا فـال امـريـكـا قـادرة وال اوربـا في الـدفـاع عن
اوكرانـيا وكل مـا تقـدر علـيه هـو ما قـالته بـريطـانيـا على لـسان
رئيس وزراءها بانـها مستعدة �نح اللـجوء للقيادات االوكرانية
اذا اين مصلـحة الشـعوب واستـقاللها وهل انـتم قادرون على
حماية اوكرانيا وشعبها من غضب الدب الروسي عليها  
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 انــتــشــرت عــلى حـد غــيــر مــســبـوق
ظـاهـرة نـشـر كـتب  تـتخـذ من تـاريخ
مديـنة ا�وصل مـوضوعـها الـرئيسي
خــصـوصـا بــعـد انـتــهـاء الـعــمـلـيـات
العسكريـة التي تكللت بـطرد عناصر
تنـظـيم الدولـة االسالمـية مـن ا�ديـنة
في اعــقــاب عـام  2017وابـرزت تــلك
الــظـــاهــرة عــددا كــبــيــرا من اســمــاء
مـغـمـورة  ركـبت  مـوجـة اصدار مـثل
تلـك الكـتب  لـتحـاول  تـناول مـصادر
ومـراجـع  ابـرزهــا مـؤرخــون وكـتـاب
في عــهـود سـابــقـة لـيــعـيـدو نــشـرهـا
بكتبـهم التي صدرت عبـر تلك الفترة
الـزمنـيـة  ومع ان  بـعض من الـنخب
�ن يـــرى ان ظــاهــرة  صـــدور كــتب
تـــعــنى بــتـــاريخ �ــوصـل  من جــانب
كونه ظـاهرة صـحيـة تسـتلـهم تاريخ
ا�ـديـنـة ا�عـروف بـالـتـعـايش وتـعـيد
االعـتـبار  حلـقـبـة  الـسـلم اجملـتـمعي
بـعـد مـحنـة انـعـكس تـاثـيـراتـهـا على
عــمــوم ا�ــوصــلــيــ� بــعــد ان اتــخــذ
تنـظيم الدولـة االسالميـة سلـسلة من
فـتـاويه الـتي ثـلـمت مـثل هـذا الـسـلم
ودعت لـكسـر مـرتـكز رئـيـسي  ابرزت
فيه ا�ـدينـة قوتـها  السيـما من خالل
الـتــحـديـات الـتي واهــتـهـا في واسع
فــتـراتـهــا ومـنــهـا حـصــار نـادر شـاه
الــذي اسـتـلــهم فـيه ا�ــسـيــحـيـ� مع
اقـــرانــهم مــســلــمـي ا�ــديــنــة شــعــار
الـوحـدة في الـضــعف لـيـخـرجـوا من
تلك احملنـة  كابـطال شهـدت لهم على

ذلك صحائف التاريخ  ..
ومن بـ� الــكـتب الـتـي صـدرت  بـعـد
حـقـبة الـتـحـرير  والـذي عـثـرت عـليه
بــا�ــصــادفـة الــبــحــتـة فـي مـكــتــبـات
ا�دينة كتـاب يحمل عنوان ( ا�وصل
.. ذاكــــرة مــــديـــنــــة ) الــــذي اصـــدره
ا�ـهــنـدس فـارس عــبـد الـســتـار  وقـد
وضعت عليه عددا من الهوامش لدى
مـطـالــعـتي له  فـالــكـتـاب الـذي صـدر
خالل الـــعـــام ا�ـــاضي  عـن دار نــون
للطبـاعة والنشر  والـتوزيع وبتقد�
االسـتـاذ الدكـتـور عـمـاد الـدين خـليل
بنحو  200صفحة من القـطع الكبير
تــضــمــنت اغــلـــبــهــا صــورا مــلــونــة

للمدينة السيما بخرابها  في ا�نطقة
الــقــد�ــة بـــالــتــحــديـــد حــيث اثــرت
الـعــمـلـيـات الـعـســكـريـة  عـلى  تـراث
ا�دينـة وارثها الـزاخر فاحـالتها الى
جــــدران مـــــهــــدمـــــة وزخــــارف مالى

بشظايا احلرب  الغادرة ..
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وقـد تــمـنى  مـقـدم الــكـتـاب  االسـتـاذ
الدكتـور عماد الدين خـليل من مؤلف
الكـتـاب في ان يعـمـد لالستـفادة  من
كــتـــاب االول الــذي اصــدره  في عــام
 2008والـــذي اعــاد طـــبـــعه بــنـــحــو
اعوام حيث حمل عنوان خطوات في
تـراث ا�ــوصل حـيث  اعـتــنى مـؤلـفه
من وراء االصـدار ا�ـذكـور لـتـصنـيف
ا�ـدينـة الـقد�ـة لـعدة قـطـاعات تـبرز
من خـاللـهــا الــعــديــد مـن احلــواضـر
الديـنيـة ا�شـتركة والـتي تسـهل على
الــبــاحـثــ� واالكــاد�ــيــ� من ابـراز
جـــهــودهم فـي احملــافــظـــة عــلى ارث
ا�ـــديــــنــــة الــــزاخــــر  من خالل تــــلك
ا�ـشاريع االكـاد�ـيـة التـي اسهم من
خاللهـا  ا�ؤرخ ا�ـعروف واالكاد�ي
عـمـاد الدين خـلـيل  فـيـمـا قـال مؤلف
الـكــتـاب في ســيـاق مـقــدمـته الى انه
اعتـمـد في الكـتـاب  تقـد� ا�ـواضيع
بشـكل مقـاالت  منـفصـلة غـير مـطولة
لتمك� قاريء الكتاب بحسب ا�ؤلف
 من التركـيز عـلى ا�علـومات الواردة
في ا�ــــقــــال  كـــــونه مـن االســــالــــيب
احلديثـة  التي تـشجع الـقاريء  على
القراءة  دون فقدان متعة  ا�تابعة ..
ويستـهل الكـتاب بنـبذة عن تاريـخية
ا�ـــوصل في ا�ــصـــادر  الــبــلـــدانــيــة
مــعــتــمــدا عــلى بــدايــة ذكــر ا�ــديــنـة
انطالقـا من تاريخ  1080قبل ا�يالد
حـيـنـمـا  اشـار الى ان هـذا الـعـام قـد
شـهـد قـيـام االشـوريـ�  بـبـنـاء قـلـعة
عــلى اجلــانب الــغــربي لـنــهــر دجــلـة
قبـالـة نيـنوى  الـواقـعة عـلى اجلانب
الــشـرقـي مع تـاكــيــد ا�ـؤلـف عـلى ان
ا�ــعـلــومـة غــيـر  خــاضـعــة جملـريـات
الــتــدقــيق كــمــا يــتــجــول ا�ــؤلف في
سـيــاق تـلك االســتـهاللـيــة بـ� حـقب
مـخـتلـفـة تـعـرضت لهـا ا�ـديـنـة حتى
يصل  لـدمارها االكـبر حـينـما  دمرت

ا�ـــوصـل الـــقــــد�ــــة  اثـــر ا�ــــعـــارك
واالحداث التي اليتنـاول اسبابها او
تـداعــيـاتـهــا مـكـتـفــيـا بـاالشـارة  الى
كونـها عـصفت بـا�ديـنة  لـلفـترة  من
 2014ولـغـايـة   2017بـشـكل يـدعـو
لالســـتـــفــهـــام وابـــراز الـــكـــثــيـــر من
الـتـسـاؤالت كـمـا انه يـتـجـاوز ايـضـا
فـتــرات اخـرى لـلـمـديــنـة سـبـقت هـذا
الـــــتـــــاريـخ ســـــواء مـن خالل ثـــــورة
الـشــواف وخـضـوعـهــا حلـكم الـبـعث
ومـا الى ذلك من احــداث يـتـجـاوزهـا

ا�ؤلف  بشكل مريب ..
وفي الـفـصل االول  الـذي يـخـصـصه
حــول الــتــســمــيــة  والــنــواة اضــافـة
الطاللــــــته الـى  الـــــســــــور والـــــقالع
فـــيــتـــحــدث في ســـيــاقه عـن اســمــاء
ا�دينة  عبر الـتاريخ كما يتطرق الى
مركزيـة منطقـة القلـيعات كونـها تعد
نـواة ا�ـدينـة بـشـكـلـهـا احلالـي ويقع
في سياق ضخه للمـعلومات باخطاء
تـهــمل بـعـض احلـواضـر مـن  سـيـاق
تلك الـتفـاصيل الـتي يدونـها  ومـنها
اسـقـاطه الحـد اضـالع مـربع مـنـطـقـة
حوش الـبـيعـة بعـدم ايـراده لكـنيـسة
الطـاهرة الـداخليـة ا�عـروفة بـالقـلعة
الى جانب مدرسـة التهـذيب ا�شهود
بتـاريخـيتـها وذلك في  الـصفـحة 22
من الــكـتــاب كــمـا يــتـجـه ا�ـؤلف الى
سـور ا�ــوصل وابـواب تــلك االسـوار
فــيــمــا يــثـــيــر الــكــثـــيــر من عالمــات
التساؤل حينمـا  يكتب في  الصفحة
 29بــان  قـلـعــة ا�ـوصل بــاشـطــابـيـا
سمـيت بـهذا االسم مـؤخـرا  فيـما ان
هـــذا االسم مــعـــروف لــدى اغــلـــبــيــة
ا�وصلي� منذ عقود  اما في الفصل
الــثـاني من الــكـتـاب فــيـتــوقف عـنـده
الـكـاتب ليـبـرز الـكـثـير مـن  اجلوامع
وا�ـشــاهـد الـتي زخـرت بــهـا ا�ـديـنـة
ومــنـهـا عــلى سـبــيل ا�ـثــال  اجلـامع
االموي او مـا يعـرف بجامـع ا�صفي
كـــمـــا يـــكــتـب عن  اجلـــامع الـــنــوري
الــكــبــيــر  الــذي يــعــتــقــد ا�ــؤرخــون
بانشـائه على انقاض كـنيسـة مخربة
كانت تعرف بكنيسة االربع� شهيدا
فــيــمـا يــعـتــمـد الــكــاتب  بـان انــشـاء
اجلامع ا�ذكور �  على خربة  وسط
ا�وصل الـقد�ـة كما يـواصل ا�ؤلف

ابـرازه جلـوامع ا�ديـنـة فـيـتـطرق في
ذات الـفـصل الـى  اجلـامع اجملـاهـدي
او ما يعرف بجـامع اخلضر ومسجد
زين الــعـابـدين  وا�ــدرسـة الـكــمـالـيـة
وجــامع االغــوات وجــامـع الــعــمــريـة
وجـــامع الـــنـــبي جـــرجـــيس وجـــامع
االمــــام  يــــحــــيـى بن الــــقــــاسم  وفي
الــفــصـل الــثــالث من الــكــتــاب يــضع
مـؤلف كــتـاب  ا�ـوصل ذاكــرة مـديـنـة
الكرة في مـلعب  االب عـمانوئـيل كلو
مـسـؤول كـنـائس ا�ـوصل  لـلـسـريـان
الكاثـوليك  فيمـا يوفره من مـعلومات
حـول هذا الـقـصل من كـتـابه الـصادر
حـــديـــثـــا  والــذي يـــخـــصـــصه حــول
كــنـائس وبــيـعــات ا�ـديــنـة ..ويــحـفل
الفصل ا�ذكور بالعديد من ا�غالطات
حـــول الــــكــــنــــائس خــــصـــوصــــا في
ا�ــسـمــيــات الـتي يــعـتــمــدهـا  فــعـلى
سبـيل ا�ـثال في  الـصفـحة  70يقول
عن مـطـران ا�ــوصل لـلـكـلـدان جـورج
غـارمـو واالصح هـو كـوركـيس كـرمـو
وهــو مـطــرانـا بــدال عن مـونــسـيــنـور
اضافة لوصفه لكنيسة الطهارة التي
اليــوجــد في ا�ـوصـل اسم لــكـنــيــسـة
بــهــذا ا�ـضــمـون كــمــا يـهــمل تــرمـيم
تـــعـــرضت لـه كـــنـــيـــســـة الـــطـــاهـــرة
اخلارجـيـة جـرى عام  1994اذ يـقول
ان اخـــر تــرمــيـم لــهــا جـــرى في عــام
 1940ومــثـلــمـا يــذكـر حــول مـصــيـر
الكنائس واجلوامع بعد حقبة تنظيم
الـدولة االسـالميـة اال انه يـتـجـاوز ما
الت الـيه الكـنـيـسة  ا�ـذكـورة بـعد ان
سواهـا الـتنـظـيم مع االرض وحولـها
الى مــراب  كــمـا يــذكــر عن  كــنـيــسـة
الـطاهـرة لـلكـاثـوليك بـكـونهـا الـقلـعة
وهي ليست ا�قصودة بـتلك التسمية
ومـحـددة بتـسـمـيـة كـنيـسـة الـسـريان
االرثـوذكـس كـمـا يــقـول عن  كـنــيـسـة
الطاهرة بكونها كـنيسة احملمول بها
بالدنس واالصح بالنسبة لـتسميتها
بكونـها كنـيسة احملبـول بها بالدنس
اما في الصفحة  75وعن كنيسة مار
تــومــا يــذكـر تــســمـيــات خــاطــئـة عن
الـكـتـابـات الـسـريـانـيـة فـيـقـول عـنـهـا
االســــتــــرانـــغــــولـــيــــة واالصح اخلط
االجنـيـلي ا�ـعـروف بـاالسـطـرجنيـلي
اضـافة لـكـونه يـقـول عن الكـرشـونـية

بـــاالشــــارة  الـى اســــواق ا�ــــديــــنـــة
وا�وسل�  كـتجارة وصنـاعة تميزت
بـهــا ا�ـديـنــة  كـمـا يــكـتب عن اخلـان
كـونه يــعـد مـركـزا جتـاريــا  مـتـكـامال
فــيـمــا يـســرد مـعــلـومــات حـول ابـرز
اخلانـات التي اشتـهرت بـها ا�وصل
كـخــان  حـمـو الــقـدو وخـان الــكـمـرك
وخــان ا�ـــفــتي فــيــمـــا يــتــواصل في
اطاللــته االقــتـصــاديــة عـلـى ا�ـديــنـة
فــيـــتـــوقف الــكـــاتب  عـــنـــد مــحـــطــة
االدوات واالنـــتــيـــكــات  الــتـي طــا�ــا
طـبعت ا�ـديـنة بـطابـعـها الـفـلكـلوري

ا�ميز كاالباريق ..
امــا الــفــصل اخلــامس فــيــخــصــصه
الـــكـــاتـب  حـــول احلـــيــــاة الـــعـــامـــة
للـمـوصلـي� من مـحالت قـد�ة يـبرز
ازائــهـــا ســبـب تــســـمــيـــتـــهــا بـــتــلك

باشـارته الـغرسـونيـة  كـما يـقول عن
الذخائـر التي وجدت بـالكنـيسة بانه
� اكـتـشــافـهـا مـؤخـرا واالدق انه �
اكـتشـافـهـا عام  1964كمـا يـقول عن
ا�درسة ا�لحقة بكونها الغسانية اال
ان الغسانـية انتقـلت لتجاور كـنيسة
الطـاهرة  ولم تعـد هنـالك اي مدرسة
بـجـوار الـكــنـيـسـة ا�ـذكـورة  اضـافـة
لـــكــونه يــشـــيــر الى مـــدرســة  بــاسم
ا�درسة السريانيـة الكلدانية  جتاور
كــنـيــســة االبـاء الــدومـنــيـكــان وهـذه
ا�ـدرسـة غـيــر مـوجـودة اصال فـضال
عن الــتــســمــيــة االصـح لــلــكــنــيــســة
ا�ـذكـورة هي ام االعـجـوبة .. امـا في
الفصل الرابع من الكتاب فيخصصه
ا�ؤلف  الى احلـياة االقـتصـادية  في
مديـنـة ا�وصل مـسـتهال هـذا الـفصل

واجملاز  والـرواق وااليوان  والطالر
واالودة  والــــعـــقــــادة وغـــيــــرهـــا من
ا�ـفـردات الـتـي تـمـتـزج بـهـا ثـقـافـات
الـشــعـوب  الـتي مـرت بـا�ــديـنـة كـمـا
يــتـــطـــرق في ســـيـــاق هـــذا الــفـــصل
جملموعة من البيـوتات التراثية التي
عـرفــتـهـا ا�ـديــنـة ونـذكـر مــنـهـا عـلى
سبيل ا�ثـال  بيت محمـد ام�  باشا
اجلــلـيـلـي  وبـيت الــتـتــوجني وبـيت
زيـادة و بـيت نــعـمـان الـدبـاغ  وبـيت
ســلـيـمــان الـصـائـغ و بـيت سـلــيـمـان
الـــطـــالب  وبـــيت الـــنـــجــدي  وبـــيت
اجلـــلــبـي  وبــيت ال شـــنــشـل وبــيت
توفيق الفـخري  وبيت حـموكة وقبل
ان تطالعك صور محـتلفة من  عمارة
البيت ا�وصـلي  يتوقف الـكاتب عند
مـلـحق خـصــصه  �ـتـصـرفي ا�ـديـنـة
في مئة عـام  بدءا من ناظم بك  الذي
شـغل منـصب مـتـصـرف ا�وصل  في
الـــعــام  1899ولـــغـــايـــة عــام 1902
لـيـنـتـهـي عـنـد مـحـطـة تـولي الـفـريق
الـــركن  مــحــمــد عـــبــد الــقــادر  عــبــد
الـــرحـــمن  مـــنــصـب احملــافـظ حــيث
شـغل االخـيـر  ا�ـنـصب لـلـفتـرة  من
نـــهـــايـــة عــام  1996ولـــغـــايـــة عــام
2001مــتــجــاوزا عن اســمــاء اخـرى
اعــــقـــبـت  االسم االخــــيـــر  بــــتـــولي
منصب محافظ نينوى السيما خالل
 فــتــرة مــا بــعــد عــام  2003كــغـا�
الـبـصو  واثـيل الـنـجـيـفي  وغـيرهم
من االسـمـاء  االخــرى ..عـمـومـا فـان
الــــكــــتــــاب بــــرغم االخــــطــــاء الــــتي
احــتــواهــا  يــبـرز  حــقــيــقــة اصـدار
مجلد مـوسع حول ا�ديـنة  �صادر
معتـمدة محـققة من خـيرة البـاحث�
واالكـــاد�ــــيــــ�  الــــذين التــــشـــوب
حـقـائقـهم ومـعـلـوماتـهم ايـة شـائـبة
فــلـــذلك تــبــدو احلــاجــة مــلــحــة الى
جتــمــيـع كل ا�ــصــادر  في ارســهــام
بنارة االجيال ا�وصلية القادمة الى
مــا كــانت عــلــيه مــديــنــتــهم قــبل ان
تــــغـــرب عــــنــــهــــا شــــمس احلــــريـــة
ويــتــعــرض اهـلــهــا الســوا مــوجـات
الظـلم والتـهميش  فـيضـطر اغـلبهم
للـنـزوح عنـهـا واللـجوء الى مالذات
امـــنـــة  تـــقـــيـــهم شـــرور  مـــوجـــات

االغراب التي  احتلت ا�دينة ..

الـتـسمـيـات كـمحـلـة ا�ـياسـة ومـحـلة
ا�ــنـقــوشـة  ومــحـلــة خـزرج ومــحـلـة
اخلـاتـونـيـة وفي هـذا الـفـصل ايـضـا
جتــــد نـــــبــــذة عن مــــدارس ا�ــــوصل
القد�ـة والرائدة بـرسالتـها العـلمية
وا�ـعـرفـيــة  فـضال عن اطاللـة اخـرى
يــخــصــصــهـا مــؤلف الــكــتــاب نــحـو
جسور ا�ـدينـة حيث يـتوقف في هذا
احملور  عند كال من اجلسر احلديدي
 الـــــــــذي � انـــــــــشـــــــــاؤه فـي عــــــــام
1932وجـســر الـقـنـاطــر او مـايـعـرف
بــجـســر اخلــوصـر  وجــسـر احلــريـة
الـذي بــوشـر بــانـشــائه  سـنـة 1955
وسمي اوال باسم ا�لك فيصل  ثم �
تغـيـير تـسمـيتـه جلسـر احلريـة  لكن
ا�ـــؤلف يـــكـــتـــفي بـــهـــذه اجلـــســـور
متجاوزا جسـورا اخرى � انشاؤها
الحـــقـــا كــاجلـــســر الـــثــالـث والــرابع
واخلـامس  والـتـي  � انـشـاؤهـا في
فتـرات مخـتـلفـة من ثمـانيـنات الـقرن
ا�ــــنـــصـــرم وفي مــــحـــور اخـــرى من
الـفـصل يـتـجه الـكـاتب لـلـحـديث  عن
قنـاطر  ا�ـدينـة ومسـتشـفيـاتهـا التي
عــرفـت بــاحلــقب االولـى  بــتــســمــيــة
الـبـيـمـارسـتـان  وهي كـلـمـة فـارسـيـة

االصل يقصد بها  محل ا�ريض.
ÂUF�« e�d*«

 كـــمـــا يــتـــحــدث الـــكــاتـب عن ســراي
ا�ـوصـل رغم ان  عـنــوان هـذا الــقـسم
يـــتـــحـــدث عن ا�ــــركـــز الـــعـــام  وهي
الـــتــســمــيــة الــتـي عــرفت لــدى اغــلب
ا�ـوصـلـيـ� كـمـا يـتحـدث الـكـاتب عن
دخول الطبـاعة وا�طابع للـمدينة وما
اثـمــرت عـنه من دور ثـقــافي ومـعـرفي
بــهـذه اخلـطــوة ا�ـهـمــة كـمـا يــتـطـرق
ايـــضــا الـى ا�ــقـــاهي  او مــا تـــعــرف
بــالـشــائع بــاجلـاي خــانــة  فـضال عن
احلـمـامات واحلـدائق الـعـامـة ومـنـها
حـديـقـة الشـهـداء ا�ـعـروفـة والـواقـعة
�ـنطـقـة الـدواسة وفي فـصل الـكـتاب
الـــســادس الــذي يـــخــصـــصه ا�ــؤلف
لـلـحـديث بـشـكل مـوسع  عن الـعـمـارة
ا�وصـليـة ومـيزات  الـبيت ا�ـوصلي
من خالل مـــــا  تــــزخــــر بـه احلــــيــــاة
ا�ـوصــلـيـة من مـفــردات تـتـحـدث عن
محتويات البيت وحواضره  كالدكي
والدقـاقة  وباب احلـوش  والسـقاطة
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w³FJ�« rÝU� wKŽ ≠ ÊU�O�

وجه بــر�ـان الـطـفل الـعـراقي بــرقـيـة  تـهـنـئـة
لـلــعـراقـيـ� �ــنـاسـبـة صــدور قـرار مـجـلس
األمن الــــدوليّ ا�ـــرقم (2621) الـــذي أكـــد
علـى ايفـاء الـعراق جـمـيع الـتزامـاته الـدولـيَّة
�ــوجـب الــفـــصل الــســـابع. وقـــال مــؤسس
بـــر�ــان الـــطـــفل الــعـــراقي مـــحـــمــد رشـــيــد
لـ(الــزمــان) امس ( نــطــرح مــبــادرة لـرئــيس
مــجـلس الـوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمي � فـلـو
كـنت  رئـيـسـا جملـلس الـوزراء  لقـمت ضـمن
ا�ـوازنــة احلـالـيـة �ـبـادرة وخـدمـة تـاريـخـيـة
كبـيـرة ومثـمـرة التنـسى لـلشـبـاب ا�ريـج�
تتـذكـرها األجـيـال القـادمـة لسـنـوات طويـلة)
مـــوضــحـــا بــان (ا�ـــبــادرة  تـــتــضـــمن مــنح
ا�ـريجـ� ا�ـتـزوجـ� الشـبـاب قـطـعة ارض
تـسجل بـإسم الزوج والـزوجة وقـرض بقـيمة
40 مـلـيـون ديـنـار بإسـم كل زوج وزوجة  لـ
80 الف نـسـمة  لـبـنـاء بـيت كـذلك مـبلغ 35
مــلـيــون ديـنـار لــكل خـريج وخــريـجـة  لـ 40
الف نـسـمة لـتـأسـيس مـشـاريع صـغـيرة في
مجـاالت مـتـعـددة مـنـها الـزراعـة والـصـنـاعة
(الهـانـد ميـد) والـتجـارة والـسيـاحـة وغيـرها
لــلــعــيش الــكــر�) .واضــاف(في احملــصــلــة
سـيــكـون هـذا ا�ـشـرو� حـقق هـدفه بـتـوفـيـر
ســــكن لـ40 الف شــــابـــة و 40 الـف شـــاب
مــتـزوجــ� كـذلـك تـوفــيـر فــرص عـمل لـ 40
الف خـريج وخـريجـة بـشـكل سـنـوي  بـعـيدا
عن نـفق التـعيـ� وشبح االيـجار .هـذا العدد
ا�ـسـتـفـيـد 120 الف نـسـمـة يـتـكـرر بـشـكل
سـنــوي لـو كــان مـبــلغ الـتــسـديــد لـتــعـويض
الـكــويت هـو أقل من قــيـمـة  2 مــلـيـار دوالر
ســنــويــا عــلى أقل تــقــديــر) مــؤكــدا ان(هـذا
ا�شـرو� لو يـستـمر لـسنـوات قادمـة يتم
الــقــضــاء عــلى الــبــطــالــة وأزمـة

السكن بشكل ملحوظ) . 
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 W¹dJÝ r¦O¼

ا�وسيقار األردني شارك في مهرجان اجتاهات عربية
لـلــمـؤلــفــ� الـعــرب� الـذي اقــيم الـســبت ا�ــاضي عـلى

ا�سرح الكبير في دار األوبرا ا�صرية في القاهرة.
ÍËö²H�« ÊUMŠ

w²³Ý rO¼«dÐ«

w½«u�J�« vÝu�

الـشــاعـر االردنـي ضـيــفه نــادي الـشــبـيــبــة ا�ـســيـحي
األردنـي في الـزرقـاء� في أمــسـيـة شـعــريـة مع الـكـاتب
ناصر النجار� بحضور رئيسة النادي فاتن سميرات.

bB×¹ ‚«dF�« —«u¼√

WO�Ëœ …ezUł
اقيـمت الدورة الـرابـعة مـنه في نيـويورك

بالواليات ا�تحدة األمريكية.
ووفــــقــــا لـــشــــبــــكـــة الــــعــــراق الـــرقــــمي
ان(ا�هرجان قدَّم وألول مرة جوائز رقمية
تــتــمــثل بــالــعــمـالت الــرقــمــيـة
والــــرمــــوز غــــيــــر الــــقــــابــــلــــة
لـالســــتــــرداد� في خــــطــــوة من
ا�هـرجـان لدعم سـوق الـعمالت
الـرقـمـيـة).وقـال مـخـرج الـفـيـلم
عـــــلي ا�ـــــوســـــوي أن (أهــــوار
العراق حصد اجلـائزة الفضية
كــــأفـــضل فــــيـــلم وثــــائـــقي في
ا�ــهــرجـــان الــذي يــشــارك فــيه
 2431فــيــلــمــاً من  110دولـة�
ويــوثق الــفــيــلم حــيــاة ســكـان
مـــنـــاطق األهـــوار فـي جـــنــوب
العراق وتـأثير الـواقع ا�ناخي
على حياتهم)� مؤكداً أن (جلنة
الـتحـكـيم أبـدت إعـجابـاً كـبـيراً
بـــالــــفـــيـــلم� وأبـــرزهم مـــايـــكل
دوغالس وجــولــيـيت بــيــنـوش

احلاصالن على األوسكار).

ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

حصـد الفـيلم الـوثائـقي العـراقي (أهوار
الـعراق) اجلـائـزة الـفـضيـة في مـهـرجان
(ميـهودو) الدولي لإلعـالم ا�رئي� والتي

b�uð dO1œ“Ë√ XO1œ

5Łö¦‡�« UN²FLý تـاريـخ األغـنـيــة ا�ـوصـلــيـة� وانـواع
الغناء في ا�وصل� وقصص االغاني
ا�ـــوصـــلـــيـــة� ونـــالت ا�ـــاضــرات�
إعجاب اجلـاليـة العراقـية والعـربية�
الــتي اســتــقــبـلـت ا�ـطــرب �ــحــبـة�
وعــبـــرت عن اعـــجـــابـــهــا الـــشـــديــد
�علومات قيمة لم يسمعها من قبل�
ثم قـدم �اذج من االغـاني والـعـتـابا

Í—u³'« —U³'«b³Ž ≠ q�u*«

نقل  سفيراألغنية ا�وصلية التراثية
مــحــمــد زكي الــطـرب ا�ــوصــلي الى
لـندن � حـيث حلّ ضـيـفـاً عـلى ا�ـركز
الثقافي العراقي في لندن وأكاد�ية
ا�وسيـقى� وبدعوة من مـديرة ا�ركز
ثــــنــــاء األلــــوسـي� وقــــدم زكي خالل
زيارته لـلنـدن أكثـر من محـاضرة عن

والـســويـحــلي والـتـنــزيالت واغـاني
تــراثـيـة مــتـنـوعــة لـطـوائف نــيـنـوى
واعرافه وتـقالـيـده في الغـناء� وعـند
استضـافت ا�ركـز الثقـافي له بحـفلة
غنائية غصت بـهم قاعة ا�ركز�وجاء
اجلــمـــهـــور قـــبـل احلــفـل بـــســـاعــة�
متعطـش� لسمـاع الفلكـلور والتراث
الـغـنـائي الـزاخـرفي نـيـنوى� وكـانت
لـيالـي احلفالت ا�ـتـتـالـية�
دلـــــيـل عـــــلى اهــــــتـــــمـــــام
اجلــــمـــــهــــور بـــــالــــتــــراث
والــــتـــاريخ الـــنــــيـــنـــوائي
العريق� وبـالرغم من قصر
فترة الزيارة إالّ أنها كانت
فــــرصــــة لــــتــــقــــد� الــــفن
الــغــنــائـي ا�ــوصــلي بــكل
انـواعه� جلـمـهور ا�ـوصل
وابــــنـــاء ا�ـــوصـل هـــنـــاك
والـذين لم يـفارقـوا مـحـمد
زكــي� فــي كـــل ايــــــــــــــــــــــام
حــــضــــوره� وجـــــوالته في
لنـدن� مقـدمـ� شكـلرهم له
ألنه مثّل األغنية ا�وصلية
واوصــلــهــا الى الــعــا�ــيــة

بجهوده الشخصية.

جمـعت ا�مـثلة الـتركـية بـيرين سات
مع زوجـهـا كنـان دوغـلـو. وإنـتـشرت
الصورة بشكل كبير ب� ا�تابع� إذ
ظـــهــرت ســـات في مــكـــان عــام وهي
حتتسي الكحـول مع زوجها بإطاللة
طـبـيـعـيـة وعـفـويـة من دون مـاكـياج.
وكـــــــــان تـــــــــداول رواد مــــــــــواقع
التـواصل اإلجتـماعي صورة
قـــد�ـــة لـــســات� وأحـــدثت
الصورة بلـبلة كـبيرة ب�
ا�تابع� الذين إندهشوا
بتـغيـير مالمـحهـا بشكل
كــبــيـــر مع تــقــدمــهــا في
السـن إذ إعتـبـر الـبعض
أن مـالمـــحــــهـــا الــــيـــوم
تـطــغى عـلــيـهــا عالمـات
الــنـــضــوج. وعــبــر عــدد
كـبيـر من مـعـجبـيـها عن
فــرحــهـم بــحــفــاظ ســات
على مالمحـها الطبـيعية
وظــــهــــورهــــا بــــإطالالت

عفوية.

يومك مليء بـا�شاحنات في العمل� لذا حاول التركيز
والهدوء.

qL(«

عليك أخـذ دورات تدريبية للتميز في مجال عملك.رقم
احلظ .3

Ê«eO*«

 فـتـرة مـقـبـلــة سـعـيـدة في حـيــاتك مع شـريـكك� فـكن
مستعداً.رقم احلظ.9

—u¦�«

لــيك الـــســفـــر إلى مــكـــان هــاد� وتـــقــيـــيم أوضــاعك
العاطفية.رقم احلظ.8

»dIF�«

تـشعـر بالـقدرة والـقوة ويـدفـعك هذا عـلى النـجاح في
احلياة العملية.

¡«“u'«

أنت مــضـغــوط كــثـيــرًا� من األفــضل الــقـيــام بــبـعض
التمارين الرياضية أو التنزه.

”uI�«

شـخــصـيـتك الــقـيـاديــة تـزيــد من مـسـؤولــيـاتك حـاول
استغالل ذلك بتطوير نفسك.

ÊUÞd��«

حتـتاج لالسـترخـاء� لذا فـكـر في إجازة طـويلـة  تعـيد
فيها أولوياتك.

Íb'«

يـومك ملـيء باألجواء الـسعـيدة مع شـريك حيـاتك.يوم
السعد االحد.

bÝô«

تستطـيع حتقيق ا�زيد من ا�كاسب ا�الية.بوم السعد
الثالثاء.

Ë«b�«

تـزداد الـفـرص لـديك لـكـسب الـكـثـيـر مـن األمـوال.يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF�«

�ـــكــنـك تــطـــويــر أفـــكــارك وتـــغــيـــيــر حـــيــاتـك� فــكن
متفائال.رقم احلظ .3
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اكــتب مــعــاني ومــرادفــات الــكـلــمــات وفق
االرقام التي تـتصل بـبعضـها بـأخر حرف
لكل كلمـة�وفق االرقام حتصل على الـكلمة

ا�طلوبة :
مـــــــنــــــــطــــــــقـــــــة  =41+54+40+43+1) 

اماراتية):
1-7 = من سور القرآن الكر�

7-12= اعشاب طبية
12-18= دولة اوربية

18-28= اسم سابق الحدى القارات
28-31= بطاقة تعريف شخصية

31-35= جوائز تشجيعية
35-42=عملة اوربية

42-49= مضيق اوربي
49-54= قصص وحكايات

54-57= دولة عربية
=66-57

66- 72=  دولة افريقية

الــقـاص الــعـراقي يــضـيّــفه نــادي الـســرد في االحتـاد
الـعام لألدباء والـكتّاب فـي العراق في الـساعة  11من
صـبـاح الـيـوم االربـعـاء لـلـحـديث عن جتـربـته الـسـردية
وتــوقــيع مــجــمـــوعــته الــقــصــصــيــة االخــيــرة ( عــربــة

الصمت). 

البـاحث ا�ـعـرفي العـراقي ألـقى مـحاضـرة في مـجلس
الشـعـرباف بـعنـوان(اسـتلـهـام االساطـيـر العـراقـية في

ادب االطفال).

الــــصــــحــــفي الــــعــــراقي نــــعــــته
االوسـاط االعالميـة بـعد ان غـيبه
ا�ـوت االحـد اثر ازمـة قـلـبـية في
احـد مستشفيـات اربيل� سائل�

الرحمة لروحه الطاهرة.

الـشـاعر الـسـوري الراحل (1922-(1956) صـدرت
حديـثاً عن دار الـعائدون لـلنشـر والتـوزيع� أعماله  في
كـتاب يقع في 415 صـفحـة من احلجم الـكبـير� يضم
نـتـاجـاته الــشـعـريـة والــنـثـريـة الــتي كـتـبــهـا في حـيـاته

القصيرة.
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الـشاعـر واالعالمي الـعـراقي ا�ـقـيم في دولـة االمارات
الـعـربـيـة تـلـقى الـتـعـازي بـوفـاة شـقـيـقه الـدكـتـور فالح

النهر في االغتراب.

د�يت اوزد�ير

اكـلـمـه واهـنـئـه بـعـيــد مـيالده رغم
علمي ان يوم 24 شباط لـيس عيد
مــيالده لـكـنه اهـم من ذلك هـو يـوم
صعـد على ا�ـسرح الول مـرة وبعد
فتـرة قرر ان يـكون 24 شبـاط عـيد

ميالده هو عيد ميالده الفني.

مـر يـوم 24 شـبــاط دون ان اسـمع
صوته الذي اعتدت عليه 60 عاما.
الــــصـــوت احلــــنــــون هــــو صـــوت
الـصــديق الـفـنــان الـكـبــيـر يـوسف
الـعـاني الـذي رحل من هـذه الـدنـيا
قبل 6 سنوات وكـنت قد اعتدت ان

حل� وفـاته يوم 10 تـشرين األول
.2016

صداقتنا امتدت 60 عاما بدأت مع
بـدايـة عمـلي الـصـحـفي عام 1956

في مثل هـذا اليوم من كل
عام عندما كان هو وانا في
الــوطن كـنت ازوره لـتــهـنـئـته
وفـي ســـــنــــوات االفـــــتـــــراق عن
الـوطن كـنت اكـلـمـه لـلـتـهـنـئـة وفي
مــرات تـاخـرت بـاالتـصـال السـبـاب
فنية يـتصل هو مستـفسرا عما اذا

كان ا�ر� قد حال دون مكا�ته.
منذ 6 سنوات وانا اقترح كل سنة
فـي كـل وســـــــــائـل الـــــــــتــــــــــواصل
االجــتـمـاعي ان تـقـوم الـدولـة الـتي
خـدمـهـا يــوسف بـصـنـع تـمـثـال له
تـكـر�ـا لـلـفن والـفـنـانـ� كـمـا كان
تــمـثــال الــرصــافي تــكــر�ـا لالدب

واالدباء.
لك الـرحــمـة والــذكـر الــطـيـب ايـهـا

الصديق العزيز .
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اجنـز ا�ـطـرب مـكـصـد احلـلي تـسجـيل
اغـنــيــته اجلــديـدة (ضــاع الــعــمـر) في
ســتــوديـو نــقــابــة الــفـنــانــ� وهي من
كـلمـات الـشاعـر طاهـر سـلمـان واحلان
الــــفــــنـــان يــــوسـف نـــصــــار �االخـــراج

وهندسة الصوت للفنان علي فاضل.
ولـلـحـلي حـنـجـرة فـراتـيـة �ـيزة �ادى
االغـنيـة الـريفـيـة بصـدق واتـقان ورغم
تـاثرة بـا�ـطـرب الراحل سـعـدي احللي
�لـكنه يـقول انـا امـتداد �ـدرسة سـعدي
احلـلي ولـست مـقـلـدا له�شـغل مـنـصب
مــديــر الــفــرقــة الــتــراثــيــة لــلــمــتــحف
الــبــغـدادي �فــضـال عن عــمــله بــاعـداد
وتـقـد� الــبـرنـامج االذاعي (سـاعـة مع
النـجوم) �وحـاليـا لديه بـرنامج غـنائي
اسبوعي يـقدم كل يوم ثالثـاء �الساعة
الـواحدة ظـهـرا من خالل اذاعـة صوت
الـعــاصـمـة فـي امـانـة بــغـداد بــعـنـوان
(عـــــــود ونــــــغم ) وهـــــــو من اعــــــداد ه
وتـــقــد�ه �يـــقــدم اصـــوات شــبـــابــيــة
ومــطــربـ� رواد من الــذين لم يــاخـذوا
الفـرصة اعالمـيا وهـو برنـامج مـفتوح

للجميع.
الـتــقــته (الــزمـان ) وكــان هــذا احلـوار

معه:

{ حــدثــنــا عن مـســيــرتك الــفــنـيــة �وتــاثـرك
با�طرب سعدي ?

- تــاثـــرت بــا�ــطــرب الـــراحل ســعــدي
احللي عـندما ظـهر بـقوة على الـساحة
الفنـية عام 1972 حيث وجـدت تقارب
بـيــني وبــيـنـه  كـون نــحن االثــنـان من
مــديــنـة واحــدة احلــلــة ولــهــذا غـنــيت
الكـثيـر من اغاني الـراحل في احلفالت
وا�ناسبات �وانـا لست  مقلد له وا�ا
امــتـداد  �ــدرســته .رافـقـت الـراحل في
العديـد من سفراته فـكنت الافارقه ابدا
وعـنـد دخـوله مـستـشـفى مـديـنـة الطب
حــيث بــتـــرت ســاقه كـــنت جــالس الى

جانبه.
{ ماذا عن االذاعة والتلفزيون?

-دخـــلت االذاعـــة والــتـــلـــفــزيـــون عــام
1975� وخــضـعت الخـتــبـارات عـديـدة
في الــصـــوت واالداء وجنــحت فـــيــهــا
بـاشــراف ا�ــلـحن طــالب الــقــره غـولي
كونه كان يشغل رئيس قسم ا�وسيقى
فـي ذلـك الـــــوقـت �ــــــا اهــــــلـــــنـي الى
االنــضــمـام الى مــطـربـي الـريف مــنـهم
�نــســـيم عـــودة �وفــرج وهـــاب �وعــبــد
حــــســـــ� الالمـي � وشـــــهــــيـــــد كــــر�
واخــرون� وشـاركت فـي جـمــيع بـرامج
االذاعــــة والـــتـــلــــفـــزيــــون الـــريــــفـــيـــة

وا�ــهــرجــانــات الــتي تــقــيــمــهـا وزارة
الثقافة انذاك . 

وسجلت عشرات االغاني ابرزها اغنية
(يــاطــيــبـتـي) لـلــمــلــحن صــبــاح زيـارة
وكـلـمــات عـلي الـعــتـابي هــذه االغـنـيـة
احدثت نقلة نوعية في مسيرتي الفنية

والغنائية .
{ ماذا عن البوماتك الغنائية ?

- لدي الـبوم يضم سـبعـة اغاني ضمن
مــشــروع بـــغــداد عـــاصــمـــة الــثـــقــافــة
الـعـراقـيـة صـور مــنـهـا اثـنـان (جـيـران
نــزلــوا بــالــطـرف)والــتـي نـالـت شــهـرة
واسـعة واغـنيـة (ياطـيـبتي )� وسـجلت
مـؤخرا  انـشودة وطـنـية بـعنـوان (كوم

يابني) .
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الى ذلـك �أسس عـازِف الــتـشــيـلـو أدور
ا�ــولى بـيت لِـتـعـلـيم آلـة الـتـشـيـلـو في
بـغـداد بــهـدف تـنــشـئــة جـيل واعِـدْ ألن
ا�ــوسـيـقى هـي لـغـة سالم عـا�ــيـة كـمـا
يؤكد ا�ـولى مضيـفا ( سـأبـذل قُصارى
جـهـدي لِـتـقـد� آلـة الـتـشـيـلـو بـــأبـهى
صورتهـا وزرعها في قـلوب هذا اجليل
لِـتــنـشــئـته بـصــورة صـحــيـحـة مــحـبـة
للسالم وا�وسيقى,ويضم البيت حاليا
أكـثـر من 20 طـالـبــا تـتـراوح أعـمـارهم

عـمِلْ كـــمُـدرِسْ لـلـمـوسـيـقى فـي مـعـهد
الـفـنـون اجلـمـيـلـة في مـوصِلْ احلَـدباء
�ُــــدة عــــامــــ� .ســــافــــرَ إلـى اإلمـــارات
واألُردن لِـــــيُـــــشـــــارِكْ فـي حـــــفالت أهم
ا�ُطرب� العرب أمثال حس� اجلسمي
� أحالم � شـــيـــرين � نـــانـــسـي عـــجــرم
�الـبدايـة احلـقيـقـية لـلمـولى كـانت عام

2000 مع القيصر كاظم الساهِرْ 
.ويــــقــــول ا�ــــولـى (أحــــتــــفظ بــــأبــــرز
ا�ـقطـوعات ا�ـوسيـقيـة التي أعـتز بـها
في أرشـــيــفـي اخلــاص كـــغــريـب عــلى
اخلـليج و دجـلـة والـفرات �أيـضـاً شبه
أكتمـال مقطوعـتي ا�وسيقـية اجلديدة
حِــوار  الــتي تُــحــاكي تــأريخ الــعِــراق
ا�وسيقي عبر األجيال اخملتلفة والتي
ستُـعزف على آلـت� مُـختلـفت� شـرقية

-غربية ).

ب�  8 الى 30 سنة �اما أهم هدف من
تـأسـيس الـبـيت هـو إعـداد جـيل بـعـيد
كُـل الـبُـعــد عن مـخــتـلف صــور الـعُـنف
والـطـائفـيـة وذلك إلرسـال رسـالة سالم
لكُل العالم إن العِراق بلد خير ومعطاء

ومنفتح على الثقافات األُخرى ).
والبـد من االشارة ان لـلـمولى مُـشـاركة
في الــعــديــد مـن الــفــعــالــيــات �ــرضى
الــــســـــرطـــــان وكــــورونـــــا لِـــــبث األمل

والتحدي .
وا�ولى من مـواليـد محـافظـة بابل عام
 1958عــــــشق آلـــة الــتــشــيـــلــو الــتي
أتـــــــقــنــهـــا بــعــد إن درس في مــعــهــد
الـفـنون اجلـمـيـلـة قسم ا�ـوسـيـقى عام

.1975
في عــــام 1978 إنــــظم إلـى الــــفــــرقــــة
السيمفونية الـوطنية العِراقية وشارَك
بــالـعــديـد من احلــفالت وا�ـهــرجـانـات
آنـذاك �وفي مطـلع الـثمـانـينـات إنـتمى
ا�ـولـى إلى فـرقـة اإلذاعـة والـتـلـفـزيـون
وشـــارك في عــزف الــعــديــد من أغــاني
مــعــظم ا�ُــطــربــ� الــعِــراقــيــ� أمــثـال
حــسـ� نـعـمـة وفــاضل عـوّاد وغـيـرهم
كثيـر .. باإلضافة إلـى تسجيـلهُ العديد
من أغـاني األطـفـال مع الـفـنـان الـراحِلْ

حس� قدوري . 
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النـائبة العراقية ادت � ونظيرها شعالن الكر�� اليم�
امـام الــبـر�ــان الـعــربي في مــبـنـى اجلـامــعـة الــعـربــيـة
االربـعـاء ا�ـاضي بـعـد اخـتـيـارهـمـا لـعـضـويـة الـبـر�ان

العربي للدورة احلالية.

بيروت
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إحــتـفـلـت ا�ـمـثــلـة الــتـركــيـة د�ـيت
أوزد�ـــيــر بـــعـــيـــد مــيـالدهــا الـ30
بـــصــــورة جـــديــــدة نـــشــــرتــــهـــا في
صـــفــحـــتــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع
الـــتـــواصل اإلجـــتــمـــاعي. وظـــهــرت
أوزد�ـيــر بـإطاللـة خــطـفت األنـظـار
وهي حتمل كماً كبـيراً من البالونات
بـفـستـان كالسـيـكي بـالـلـون األبيض
وكــــعـب عـــالـي وحــــضـــيـت صـــورت
د�ـيت عــلى إعـجـاب عــدد كـبـيـر من
ا�ــتـــابــعــ� الــذين عــايــدوهــا.وكــان
اوزهـــان كــــوتش وجه الــــتـــهــــنـــئـــة
خلـطيـبـته أوزد�يـر بـعيـد مـيالدها�
اذ كـتب لـهـا عـلى صـفـحـته اخلـاصة
(صاحـبة أجـمل ابـتسـامة في الـعالم
وأحــلـى نــظــرات وأكــثـــر قــلب داف��
تــقف بـجــواري. أنـا مــحـظــوظ جـدًا!
عيد ميالد سـعيد يا حـبيبتي).وردّت
أوزد�ـيـر بالـقـول(حـبـيـبي قلـبك في
قــــلـــبـي). كـــمـــا تــــداول رواد مـــواقع
التـواصل اإلجتـماعي صـورة جديدة



الـقـمح سـلــعـة اسـتـراتـيـجــيـة� في الـبـلـدان الــعـربـيـة� حـتى
الـتـظـاهــرات ال تـخـرج عـنــد ارتـفـاع أسـعـار مــئـات الـسـلع
األخـرى وتـخـرج بـغـضب وعـنف عـنـد زيـادة سـعـر اخلـبـر�
حتى ليخـيل للمرء انّ االنـسان العربي يـأكل خبزاً مجرداً�
وربّـمـا هـنـاك مَن هـو بـهـذا ا�ــسـتـوى من الـفـقـر في بـلـدان

ينخرها الفساد وسوء استخدام الثروات. 
والقمح الوارد من روسيـا وأوكرانيا لبـعض الدول العربية�
يـشــكل ا�ــصـدر األســاس خلــبـز الــشــعب� بــالـرغم من انّ
بعض تـلك الـدول زراعيـة� وبـإمكـانـها تـطـوير زراعـة الـقمح
واحلــبــوب وتــغــيـــيــر اخلــطط الــزراعــيـــة واالســتــغــنــاء عن

محاصيل ثانوية مقابل األساسيات
� مع االخـذ بـاالعـتـبـار انَّ األرض الـعـربـيـة واسعـة وتـكـفي

لتنوع زراعي ثري.
 حصـار الـعـراق في عـقـد الـتسـعـيـنـات من الـقـرن ا�اضي
�دة اثنتي عـشرة سنـة� كان درساً مهـماً في ضرورة توقع
خضوع أي بلد حلصار� أو أزمة بالنيابة� أو باالصالة� أو
بـالـصـدفـة� مــادامت أحـوال اجملـتـمع الــدولـيـة ال اسـتـقـرار
فيهـا� السيـما انّ مـجلس األمن الـدولي منـقسم عـلى نفسه
في حتـقـيق  أمن الـعالـم ومسـتـقـبـله بـعـد احلـرب الـروسـية

األوكرانية.
وقضـيـة الزراعـة� مـتشـعـبـة ولهـا فـروع كثـيـرة� وتدخل في
تـثـقــيف األطـفـال من ا�ــراحل األولى في ا�ـدارس� ذلك ان
أيّ بلد البدّ أن �ـتلك احلدود الـدنيا من مـستلـزمات انتاج

قوته� وال �كن االعتماد على االستيراد فقط.
 في حـصــار ا�ــوصل الــعـام 2017 � عـنــد مــعــارك طـرد
تنظـيم داعش منهـا� عاشت ا�ـدينة الـقد�ة شـهورا تعـيسة
من الـعـوز والــفـاقـة� وكـان الــنـاس يـبـحــثـون عن أي عـشب
يـنـبت في األرض ولـو بـ� احلـجـارة من أجل قـطـفه وأكـله.
احلال سـيـختـلف لـو كانت هـنـاك تعـبـئة زراعـية لـلـناس في
منازلـها السيـما التي تـضم احلدائق الصـغيرة� كـما �كن
استـغالل أسطح ا�ـنـازل في تربـية دواجن وزراعـة شتالت

غذائية.
االزمات الـدولـيـة واحلـروب� ال تـترك بـلـداً واحـداً مـرتـاحاً�
ألنّ اقتـصاديـات اجلمـيع متـداخلـة ومتـبادلـة ا�نـافع� وح�
يـتم تـغـييـر عـنـصـر أو عـنـصـرين في ا�ـعـادلـة تـكـون هـناك
ضـحـايـا في اقـتـصـاديـات الـدول الـصـغيـرة الـتـي ال تـقوى
على االعتماد على نفسها في تأم� قوت شعوبها� والعرب
في ا�قدمـة. من هنـا عليـنا ان ننـظر الى االزمـات كنوع من
احلوافز لتـطوير هـيكلـية دولنا وقـابليـتها عـلى التعايش في
ظل األوضـــاع الـــشــــاذة� واحلـــروب ابـــرز تـــلك األوضـــاع

اطالقاً.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7211 Wednesday 2/3/2022 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7211 االربعاء 28 من رجب 1443 هـ 2 من آذار (مارس) 2022م

  ÷ËdŽ  UBM� …œuŽ bNA¹ f¹—UÐ w� ¡U¹“_« Ÿu³Ý√

W{u*«  U¼U&≈ “dÐ√ ·U²�_«  «œUÝËË ·UÒHA�«

احلـــاضــرون مـــلــقّـــحــ� مع وضع
الكمامات طوال الوقت.

لــكن ا�ـتــحـوّرة أومــيـكــرون دفـعت
بـــالــســلـــطــات إلى إلـــغــاء حــفالت
الـشـوارع التي تـقام ضـمن كرنـفال
ريــو دي جـانــيــرو� لـلــعـام الــثـاني
عــلى الــتــوالي� وإرجــاء مـســابــقـة
مـواكب مدارس الـسامـبا الـشهـيرة

حتى نيسان/أبريل.
وقــال فــابــيــو بـيــنــتــيس اخلــبــيـر
االقــتـصــادي في االحتـاد الــوطـني
لــــتــــجــــارة الــــســـلـع واخلــــدمـــات
والــســيــاحــة “ســوف نــرى بــعض
الـعـائدات ”مـن ا�واكب الـتي أعـيد
جـدولـتـها “لـكـنهـا لن تـكون قـريـبة
حـــتـى من مـــســـتــــويـــات مـــا قـــبل
الـوباء .”يـتوقع بـينتـيس أن تكون
عــائـــدات أســبــوع الــكــرنــفــال أقل

�ــقـدار الـثــلث من مـســتـويـات مـا
قـبل اجلـائـحـة. وتـظـهـر بـحوثه أن
قــطـاع الـســيـاحـة الــذي كـان �ـثل
7,7 فـي ا�ئة من اقتـصاد البرازيل
قــبل الــوبــاء مـع تـســجــيل 551,5
مـلـيـار ريـال بـرازيـلي (110 مـلـيـار
دوالر) مـن اإليــــرادات ا�ــــبــــاشـــرة
وغـيـر ا�ـبـاشـرة عـام 2019 خـسـر
94,1 مـــلــيـــار دوالر في الـــعــامــ�
ا�ـــاضـــيـــ� وأكـــثـــر من 340 ألف

وظيفة.
تـعـتـبـر الـبـرازيل وجـهـة سـيـاحـية
لــعـــدد كــبــيــر من األشــخــاص� مع
غـابـات األمـازون ا�طـيـرة ومنـطـقة
الـــبــانـــتـــانــال ا�ـــداريـــة الــرطـــبــة
والـعاصـمة االسـتعـماريـة السـابقة
ســـالــفــادور ذات الــطـــابع ا�ــمــيّــز
وشـالالت إيغواسو ا�ذهلة والعدد
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{ فــيـنـيــالـيس (كـوبـا) (أ ف ب) –
يـخشى مـزارعو الـتبغ فـي كوبا أن
يـتـضـاءل حـجم مـحـاصـيـلـهـم هذه
السنة وأن تتراجع جودتها بحيث
ال تــصـلح إلنـتــاج سـيـكــار هـافـانـا
الــشـــهــيــر� ويــعــزون الــســبب إلى
نـقص األسـمـدة وا�ـبـيـدات بـسبب
ا�ـــعــوقـــات الــلــوجـــتــســـيــة خالل
اجلـــائـــحـــة وتـــشـــديـــد احلـــصـــار
االقــــتـــــصــــادي األمــــيــــركـي عــــلى

اجلزيرة. 
ويــقـول يـوريـزنـيــيل كـابـريـرا (35
عـاماً) من فيـنياليس الـواقعة غرب
كــوبـا إنّ “نــوعـيــة الـورقــة لـيـست
جـيّـدة ”لـتـصـنـيع سـيـكـار هـافـانا�
بــــيـــنــــمـــا يــــجــــمع أوراق الــــتـــبغ
اخلـــضــراء الـــكــبـــيــرة ويـــضع كل
اثـنت� مـنها مـعاً على سـاعده قبل
أن يـفردهـا على مـناشـر هي عبارة
عن قــضــبـان خــشــبـيــة تُــسـتــخـدم

لتجفيف األوراق.
وفـي ســـان خـــوان ومـــارتـــيـــنـــيـــز
الــواقـعـة في مـحـافــظـة بـيـنـار ديل
ريــو كــذل�� يـأسف لــيــفـان أغــيـار�
وهــو مــزارع تــبغ يــبـلغ 49 عــامـاً�
لــنـقص ا�ـواد� �ــا يـؤثـر في لـون
الـورقة وحجمها� ويقول إنّ النبتة
هـذا العام لم حتصل على ما يكفي
مــنــالــنــيـتــرات لــتــصــبح صــاحلـة

لالستعمال في صناعة السيكار.
ويــوضح أغـيــار أنّه زرع خــمـسـ�
ألـف نبتة تبغ على أرض تسمح له

{ مــيالنــو- بــاريس ) –أ ف ب)
 –تــنــتــهي غــدا عــروض األزيــاء
النسائية خلريف وشتاء -2022
 2023ضـــمن أســـبـــوع مــيـالنــو
لــلـــمــوضــة الـــذي أتــاحت أيــامه
الــــســـــتــــة إعـــــطــــاء فـــــكــــرة عن
االجتـاهــات الـرئــيـســيـة في هـذا
اجملال لألشـهـر ا�قـبلـة.  وفي ما
يلي جولة على هذه االجتاهات:
لــــوحـــظت اوالً عــــودة وســـادات
الــــكــــتـف الــــتي كـــــانت جنــــمــــة
ثــمــانــيــنــات الــقــرن الــعــشــرين.
وحــضـــرت هــذه الـــوســادات في
مــــعـــــــــــــظم عـــــــروض االزيـــاء
خـالل أســـبــــوع مـــيالنــــو� وبـــدا
حــجـمـهــا مـبـالــغـاً فــيه وواسـعـاً

جداً. 
وعـــــرضـت دار (دولــــتـــــشـه أنــــد
غـابـانا) تـشـكـيـلـة مالبس تـمـنح
مـرتـديـهـا اكـتـافـا اوسع. وبـرزت
بـدالت مـزدوجــة الـصـدر بـالـلـون
األســود الــفـــحــمي � أو ســتــرات
تـتـنـوع ألـوانـهـا بـ� الـبـرتـقـالي

والفوشيا واألصفر الكناري.
ا�ـراهـنـة وآثـرت (فــيـرســاتـشي) 
عــلـى ابــراز الــتـــبــاين� من خالل
مـعــاطف طـويـلـة كــبـيـرة احلـجم
وواسـعـة الـعـرض بـ� الـكـتـف��
باللونـ� األزرق الباهت والزهر�

مقترنة بقمصان مشدودة.
أمـــا (بـــرادا) فــقـــدمت فـــســـاتــ�
سوداء كبيرة ذات أكتاف واسعة
 تــنــبــعث مــنــهــا سالسل تــلــتف

حول الرقبة. 
 ·UHA�« 

وبــرز مــيل في عــروض أســبــوع
ميالنو إلى أثواب شفافة. 

وصـمــمت دار (فــنـدي)  تـنــانــيـر
شيفـون من حريـر تاركة مـساحة
صـغــيـرة لــلـخـيــال� بـدرجـات من
الــــــوردي ولــــــونـي ا�ــــــشـــــــمش

والنعناع.
وحــضـر الــشـفــاف أيـضــاً ضـمن
تشـكـيلـة ماركـة  م� بـينـما اخـتار
لــوريــنــزو ســيــرافــيــني مــصــمم
“فـيــلـوزوفي ”قــمـصــانــا بـيــاقـة
مـــدورة  ووســادات كـــتف بــارزة

أيضاً وأيضاً .
امــا دار “مــيـــســوني ”فــأعــادت
إنـتـاج �ـطهـا ا�ـتـعـرج الـشـهـير
عــلى قــمـاش لــوركس  الــشــفـاف
قلـيالً مخـيطـا في فسـات� المـعة
وســــتــــرات طـــويــــلــــة. وأتـــاحت
“برادا  ”في تـصـامــيـمـهـا رؤيـة
الساقـ� من خالل تنـانير ضـيقة
من حـريـر شــفـاف� تـنـتـهي حتت
الــركـبــة ا�ــزيـنــة �ــلـحــقـات من

اجللد أو الصوف الرمادي.
واعـتـمـدت “بـوتــيـغــا فـيـنــيـتـا”

كنيـسة كان فـيها أطـفال)� مؤكّداً
أنّه (مـــــرعـــــوب تـــــمـــــامـــــاً �ــــا
جرى).وتعـاني الواليات ا�ـتحدة
من عـمـلـيـات إطالق نـار مـتـكررة
تستهـدف غالبـاً ا�دارس ومراكز
التسوّق وأماكن العبادة� في آفة
لم تـتمـكن احلـكـومـات ا�تـعـاقـبة
من مـعـاجلتـهـا� ال سـيّـمـا بـسبب
أحكام الدستور التي حتمي حقّ
ا�ـواطــنـ� في حـيــازة األسـلـحـة

النارية.
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أيـضاً الـشـفاف  لـفـساتـ� المـعة
وشفافة مزينة بالترتر الشفاف.
وبـيّنـت األزياء الـتي عـرضت في
مــــيالنـــو مـــدى الـــتــــعـــطش إلى
تصـاميم تـوفر الـشعـور بالـراحة
لـدى من يــرتـديـهـا� ومــنـهـا مـثالً
مـعــاطف كـبــيـرة احلـجم نــاعـمـة
جــداً� تــتــيـح لالبــســهــا أن يــلفّ
نــفــسه �ـا يــوفّــر له اإلحــسـاس

بالدفء. 
واختارت “فيـرساتشي ”معـطفاً
أحمـر المـعاً مـنـتفـخـاً مع حزام �
بــيــنــمــا اعــتــمـــد فــيــلــيب بــلــ�
الوصفة نفسها لسترة “بومبر”
ديـزل” الـــقــصــيـــرة. أمــا عــنــد “
اإليـــطــالـــيــة الـــقــوي فـي مــجــال
سراويل اجليـنز� فـتلتف الـنساء
�البـس واســعـــة جـــداً تــتـــعــدد
ألــوانـــهــا� كـــالــزهـــري  ا�ــغـــبــر
واألخضـر األفـوكـادو. ولم تـتردد
“بــوتـيــغــا فـيــنـيــتـا ”في تـقـد�
فسـتان ضـيق من جلـد الدبدوب�

بقصة شديدة الدقة. 
وقـدمت “دولــتـشه إيـه غـابــانـا”
مــعــطـفــاً أســود وأبــيض� دافــئـاً
ومــجـعــداتً� من فــرو صــنـاعي .
وتـوج تـشكـيـلـته �ـعـطف يـشبه
الشـرنـقة مـطـلي بـاللـون األسود�

�كن أن يتحول في حلظة كيساً
للنوم.
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ومـن أبـــرز الــــتـــصــــامـــيـم الـــتي
انـتـشـرت بـكـثـافـة عـلى مـنـصـات
مــيالنـو� الــقـمــصـان الــصـغــيـرة
الــتي تــشــبه مالبس الــســبــاحـة
أكــثـر �ــا هي قــمــصـان عــاديـة.
وتــظـــهـــر هـــذه الـــقـــمــصـــان كل
تفاصيل اجلـسم� باستـثناء جزء
استراتيـجي من اجلذع. و�رافقة
هــذه ا�البس الــقـصــيــرة� قـدمت
“مــيـــســوني ”ســراويـل المــعــة�

و”ديزل ”جينزاً �زقاً.
ومن الـتـصــامـيم أيـضـاً عـصـابـة
الـصـدر� ومـنـها مـثالً واحـدة من
الالتكس األسود ارتدتها ا�غنية
وا�ــصــمــمــة ريــهــانـا فـي عـرض
“غوتشي ”وأظهرت بطنـها فيما

هي حامل.
أمـــا عـــنــد “روبـــرتـــو كــافـــالي”
فــعــصـابــة الــصـدر من ا�ــوهــيـر
بــــلـــــون اخلــــردل أو الـــــزمــــرد �
مـــصـــحـــوبـــة بـــالـــتـــنـــانـــيــر أو
الــــســــراويل الـــضــــخــــمـــة. ومن
ا�ــصــمم فــاوســتــو بــوغــلـيــسي
“فـــســـاتـــ�-أقـــفـــاص ”ســـوداء
ملتصقة بـاجلسم� أضيفت إليها

ا�ـسجّـلـة في البـرنـامج الـرسمي
للـعـروض� تلـجأ  13فحـسب من
بـيــنــهـا دار “درايــز فـان نــوتن”
البلجيكية إلى عرض تصاميمها

رقمياً بالكامل .
وســتــكـون “شـانــيل ”و”ديـور”
إرمـيس ”و”لــوي فــويــتــون” و”
ضـمن الـدور اخلـمس واألربـعـ�
الــتي تــنّــظم عـروضــاً بــحــضـور

عــودة مـــكـــثـــفـــة إلى مـــنـــصــات
عـــروض األزيـــاء يــــالـــصــــيـــغـــة
احلــضــوريــة بــعــد عــامــ� عــلى
جــائـحــة كـوفــيـد- ?19ويُـفــتَـتَح
بـــــشـــــريط فـــــنّي وتـــــصـــــامـــــيم
افــتــراضــيــة مــخــصــصــة لـعــالم
“مـيـتـافـيرس ”نـفّـذهـا طالب من
معـهد األزيـاء الفـرنسي.فـمن ب�
دور األزيـاء اخلـمس والـتـسـعـ�

حلـقـات معـدنـية
مـع أشــــــــرطـــــــة
ضـــــــيــــــقــــــة من
الـــقــمـــاش عــلى

الصدر. 
وثـــــمــــة اجتــــاه
آخـــر ظــــهـــر في
مـيالنـو� لكـنه ال
يصلح لـلجميع�
بل هـــــو مــــوجه
إلـى فــــــــــــئــــــــــــة
مـــحـــدودة� هـــو
الـــــــــــــبــــــــــــدالت
ا�ــتــكــامــلــة� أي
الــتي يـــتــطــابق
جـزآهــا الـفـوقي
والتحتي وحتى
احلـذاء.وعــبّـرت
دار “روبـــــرتـــــو

كـافــالي ”بــنــوع خـاص عـن هـذا
االجتاه مسـتخدمـة  طبعـة النمر
الـــشـــهـــيــرة اخلـــاصـــة بـــهــا مع
�ــوذج مــطـــابق من اجلــلــد.أمــا
“إتـرو ”فـاخــتــارت الـكــروشـيه �
بيـنـمـاقدمت”بلـومارين ”نسـخة

حمراء بأكمام طويلة.
فيـمـا يشـهـد أسبـوع ا�ـوضة في
بــاريـس الــذي يــنــطـــلق االثــنــ�

جـمـهـور. أمـا دار “سـان لوران”
الـــتـي انـــســـحـــبت من بـــرنـــامج
أســـــبـــــــــــــــوع ا�ــــوضـــــة خالل
مـرحلـة الـتـفشي الـواسع لـلـوباء
لـــتــــــــــــنــــظّم عــــروضـــهــــا وفق
الـوتــيـرة الـتي تـراهــا مـنـاسـبـة�
فتعتـزم عرض تصـاميمهـا للمرة
الـثــانـيــة ضـمن اإلطــار الـرسـمي

للحدث.
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الــذي ال يـحـصى من األمـاكن الـتي
ال بـدّ لـلـسـيـاح من زيـارتـهـا� فضال

عن ريو دي جانيرو والكرنفال.
لـــكن الـــبالد تـــضـــررت بــشـــدة من
الـوبـاء مع تسـجيـلهـا حوالى 650
ألـف وفاة� وهي تسجل ثاني أعلى
حــصـيــلـة وفـيــات في الـعــالم بـعـد

الواليات ا�تحدة.
 وإن كـــانت األرقـــام حتـــســـنت مع
تــلــقـيح أكــثـر من 70 فـي ا�ـئـة من
الــســكـان بــشــكل كـامل ا�ن� إال أن
الــزوار يـــعــودون بــبطء. يــنــتــظــر
فالفـيو ميراندا أن يـستأنف العمل
فـي قاعـدة جـبـل كوركـوفـادو حـيث
يــبــسـط تــمــثــال ا�ــســيح الــفــادي
ذراعــــيه فــــوق مــــديــــنــــة ريـــو دي

جانيرو.
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تلك هي أمريـكا من قـبل ومن بعـد وحتى يـوم تمـرض وتهدأ
وتكتفي بخيراتها وتتـرك للناس خيراتهم وتذهب الى حسن

اخلاتمة .
هي تـزرع كـفـهـا الـهـمـجــيـة اجلـشـعـة بـظـهـر الـذيـول األذالء
احللوبـ� وتدفع بـهم إلى اجلحـائم ثم جتلس عـلى كرسـيها
العـالي رجالً عـلى رجل وتتـفـرج على الـفـلم القـذر لـتحـصد

منه ما تشتهي وتريد .
قالـت للـخـلـيـجـيـ� الـذين مـا زالـوا بـطـور احملـمـيـات اذهـبوا
وقاتـلـوا في الـيـمن الـذي لم يـعـد سعـيـداً ونـحن مـعـكم قـلـباً
وبـنــدقـيــة � واحلـوثــيـون جــمـاعــة صـغــيـرة ســتـقــاومـكم في
الـصـبـاح وتـرفع الــرايـات الـبـيض في ا�ــسـاء � فـصـدقـوهـا
حتى غاصت حربهم العبثية في بالوعة السنة الثامنة اآلن!
اليوم دفعوا ذيالً أوكرانـياً صغيراً للـعبث بربّاط حذاء الدب
الـروسي الـكــبـيـر � فـحــدثت احلـرب وحــوصـر زيـلـيــنـسـكي
داخل سرداب عميق بـكييف وهـو يتلـفت �ينـاً ويساراً على
أمل ظهور جنـود أمريكـا وبريطـانيا العـجوز والنـاتو الهارب

من اخلدمة العسكرية الباسلة!!
في هــذه احلــرب ا�ـــصــنــوعـــة كــال الــعـــالم بــألـف مــكــيــال
واستـعمـلت أمريـكا كل أدواتـها الـتي منـها دكـاك� الـرشوة
ولعـبة الـتـخويف والـتـرغيب � بل وصـل األمر هـذه ا�رة إلى
باب كرة قدم الفيفا التي لوحت بإمكانية حرمان روسيا من

ا�شاركة بنهائيات كأس العالم �شيخة قطر !!
كثرة من الناس حول الـعالم ا�نقسم كانـوا وقفوا وتعاطفوا
مع الـروس لـيس حـبـاً بـهم بــالـضـرورة أو قـنـاعـة بـروايـتـهم
احلربيـة � بل بغـضاً وكـرهاً بأمـريكـا التي أذاقـتهم الويالت
والـهـوائل ولـم تـوفـر سـالحـاً قـذراً واحــداً إال واسـتــخـدمـته
بـطــريــقــة جــبــانــة ومــتــوحــشــة ضــدهم � مـن هــيــروشــيــمـا
ونـاكــازاكي وفــيــتـنــام وكــوريــا � وصــوال الى أفـغــانــســتـان
وا�صـيـبـة الـعراقـيـة الـتي تـعتـبـر واحـدة من أعـظم مـصائب

العصر احلديث حتى اليوم !!
لقـد كـشـفت هـذه احلـرب الـصـغـيـرة أن روسـيـا الـعظـمى ال
تـمـتــلك أذرعـاً اعالمـيــة ودعـائـيــة فـعـالــة ومـتـطــورة ومـؤثـرة
ومـنـتـشـرة � بـعـكس األمـريـكــان الـذين يـسـيـطـرون عـلى كل
وسائط الـدعايـة والتـضـليل وتـصنـيع األفالم الـقويـة � وهذا
واضح تمـامـاً من خالل استـثـمـار ذيولـهـا العـرب الـنفـطـي�
وقنـواتـهم الفـضـائيـة ذات ا�ـيزانـيـات ا�الـيـة الدسـمـة والتي
�قـدور أشـهـرهـا أن تـصـنع مـظـاهـرة ضـد الـغزو الـروسي
يشـارك فـيـها مـائـة رداح ورداحـة وبـكلـفـة ال تـزيـد عن شدة
دوالرات واحـدة !! سـنــواجه اآلن من يـقــول لـنــا إن روسـيـا
تقتل الـسوريـ� بسـورية � فـنقـول له وإن أمريـكا وبـريطـانيا
وفرنـسـا وإيـطـالـيا واسـرائـيل الـلـقـيـطة كـانـوا قـتـلـوا مالي�
�لينة من العـرب من بغداد شرقاً حـتى الرباط غرباً مروراً
بالقلب فلـسط� التي هم من أوجـد فيها الصـهيونيـة القاتلة
وهم الـذين زودوهـا بـالـكـعـكـة الـنـوويـة والـدوالرات الـدسـمـة
واحلماية السياسية التامة حـتى بعد أن وافق الفلسطينيون
والعـرب عـلى دولـة فلـسـطـينـيـة صـغيـرة عـاصـمتـهـا الـقدس

فقط?!
العـالم اجلـديد يـتـشـكل سريـعـاً وعلـيـنا
الـنـظــر الى ا�ـشـهــد كـامالً ومن دون
ارتداء نظارة طـائفيـة وعرقيـة مريضة
وجاهلة تسحلنا صوب اجلحيم الذي

يعد لنا على قدم وساق وكراهية .
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مــعـظــمـهم من الــبـرازيـلــيـ� الـذي
يسافرون محليا.

وهــذا يـضـيـف إلى مـعـانــاة قـطـاع
الـسـياحـة الـذي بدأ لـتـوه التـعافي
بـعـدمـا وصل إلـى شـفـيـر االنـهـيار

عام 2020.
وقــال ألـكـسـنـدر ســامـبـايـو رئـيس
احتـــاد الــفــنــادق وا�ــطــاعم “كــان
األمر صادما ”ذاكرا أرقاما رسمية
تـظهـر أن إيرادات قـطاع الـسيـاحة
تـراجـعت بـنسـبة  35فـي ا�ئـة عام
 .2020لـكن القطاع انـتعش جزئيا
عـــام  2021مـع تــســـجـــيـــله �ــوا
بـلغت نسـبته حوالى 20 فـي ا�ئة.
وســتـــتــخــلل أســبـــوع الــكــرنــفــال
حـفالت موسيقـية وحفالت راقصة
لكن بقدرة استيعابية قصوى تبلغ
 70فـي ا�ـــئــــة وشـــرط أن يــــكـــون

{  ريـــو دي جــانـــيــرو (أ ف ب) –
مـن دون ا�ــــــواكـب ا�ـــــــتأللـــــــئــــــة
ورقـصـات الـسـامـبا ا�ـثـيـرة� يـفـقد
كــرنـفـال ريـو دي جــانـيـرو روعـته�
وهــو أمــر يــشــكّل ضــربــة لــقــطـاع
الــسـيـاحــة في الـبـرازيـل ا�ـتـضـرر

أصال بسبب اجلائحة.
فـي عـالم خـالٍ من كـوفـيـد-19 كـان
هـذا األسبوع سيشـهد تدفقا هائال
لــلــســيــاح� أكــثــر من 2,1 مــلــيــون
ســـــائح عــــام 2020 إلـى ريــــو دي
جـانيـرو حلضور حـفالت الشوارع
والــــعــــروض ا�ـــذهــــلـــة فـي إطـــار
كـرنـفـال ا�ـدينـة األشـهـر. وبدال من
ذلـ�� يــتــوقع خـــبــراء الــقــطــاع أن
يــكــون عــدد الــســيـاح فـي ريـو دي
جـانيـرو ووجهات سـياحـية أخرى
مـــنـــخــفـــضـــا نــســـبـــيـــا� مع كــون

{ لـــوس اجنـــلــوس ,(أ ف ب) -
أعــــلــــنت الــــشــــرطــــة في واليــــة
كاليـفورنيـا األمريكـية اإلثن� أنّ
رجالً أطـلق الـنـار داخل كـنـيـسـة
في مــديــنـة ســاكــرامــنـتــو فــقـتل
أربـعـة أشخـاص� بـيـنـهم أطـفاله
الــــثـالثــــة� ثـم انـــــتــــحـــــر.وقــــال
الــســرجـــنت رود غــراســمــان في
مؤتمر صـحافي إنّه (في الساعة
 17:07مـن بـــعـــد ظـــهـــر الـــيــوم
تلـقّيـنا مـكا�ـة بخـصوص إطالق

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار فـــي
الــكـنــيــســة).وأضـاف
(اكتشفنا رجالً بالغاً�
هــو أب أطـــلق الــنــار
وقـتل أطـفـاله الـثالثة
الـذيـن تـقلّ أعــمـارهم
عن  15عـــامـــاً� كـــمـــا
قــــــــــضـى شــــــــــخـص
خـــامس أيـــضــاً)� من
دون أن يـــتــــمـــكّن من
حتـــديـــد مـــا إذا كــان
القتـيل اخلامس على
صلة ببقـية الضحايا
أم ال.وأوضـــــــح أنّــــــه
(بـعــد أن ارتـكب هـذه
اجملــــــزرة انـــــتـــــحـــــر
بــإطـالق الــنـــار عــلى
نــــــــــفـــــــــــسـه).ورجّـح
غــراسـمــان أن تــكـون
اجملــزرة نــاجــمــة عن

عـنف أسـري.ولم تــتـمـكّن شـرطـة
ساكـرامنـتو في هـذه ا�رحـلة من
تـــوضــيح ســـبب وجــود مـــطــلق
الـــنــــار والـــضــــحـــايــــا في هـــذه
الكـنيسـة الصغـيرة.وفي تـغريدة
عــلى تـويــتــر أعـرب حــاكم واليـة
كاليـفورنيـا عن أسفه لهـذا القتل
الـعـبـثـي.وكـتب غـافـ� نـيـوسـوم
(وقـع عـــمل عــــنف عـــبــــثي آخـــر
بــــاســــتـــخــــدام سالح نــــاري في
أمريكا� هـذه ا�رة في ديارنا. في

الـدولـة بـاالنـتـفـاع مـنـهـا� مـضـيـفـاً
“عــــلي أن أشـــتــــري ا�ـــنــــتـــجـــات
واألســمــدة وا�ــبــيــدات كــلّــهـا (…)

وأدفع في نهاية ا�وسم.”
ويـبـيع مزارعـو الـتبغ في اجلـزيرة
95 فـي ا�ئة من إنـتاجهم �ـؤسسة
“تــابـاكـوبـا ”الــعـامـة� أمـا الـ5 في
ا�ـــئــــة ا�ـــتـــبـــقـــيــــة فـــتُـــخـــصص
لـالســــتــــهالك الــــذاتي. وتــــتــــولّى
ا�ـؤسـسـة حتـديـد سـعـر الـسـيـكـار
بـــــنــــــاءً عـــــلـى جـــــودة الـــــورقـــــة�
وتُــخـصص أفـضل األوراق لـغالف

الــسـيـكـار اخلــارجي. وقـال رئـيس
قـسم الزراعة فـي (تاباكوبـا) بافيل
نــــوي كـــاســـيــــريس في مــــؤتـــمـــر
صــحـافي اجلــمـعـة إنّ “احلــصـول
عــــلـى ا�ــــنــــتــــجــــات (األســــمــــدة)
ووصـــولـــهـــا إلى كـــوبـــا اتّـــســـمــا
بـصعـوبة عـلى السواء ”خالل هذا
ا�ـوسم الذي يبـدأ بزرع البذور في
تــشــرين األول/أكــتــوبــر ويــنـتــهي
بــاحلـصـاد في أيـار/مـايـو. وأشـار
فـي هـــذا الـــصـــدد إلى مـــواجـــهـــة
“صـــعـــوبــات لـــوجــســـتـــيــة خالل

اجلـــائـــحـــة وتـــشـــديـــد احلـــصـــار
األميركي على اجلزيرة .”

تـواجه اجلـزيـرة الـكـاريـبـيـة أسـوأ
أزمــة اقـتـصـاديـة لــهـا مـنـذ ثالثـ�
عـامـاً تقـريبـاً� إذ تـراجع االقتـصاد
بــنــســبـة 11 فـي ا�ـئــة عـام 2020
وشـهـد انتـعـاشـاً طفـيـفاً نـسـبته 2
فـي ا�ـئـة عـام 2021 فــضالً عن أنّ
ا�ــــواد ا�ـــســـتــــوردة كـــاألســـمـــدة
ومـبيدات احلشرات التي تشتريها
عـــادة الـــدولـــة ثم تـــوزعـــهــا عـــلى

ا�زارع� أصبحت نادرة.


