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حقق فريق وحلـساب ذات اجلولـة 
نـــوروز الــفــوز عـــلى فــريـق امــانــة
بـــغــــداد بـــهـــدفـــ من دون رد  في
ــبـاراة الــتي احــتـضــنــهـا مــلـعب ا
اجلــامـعـة . وسـجـل اهـداف الـلـقـاء
مـن فريق نـوروز الالعب  بنـجام
اوكـــور في الــدقـــيــقــة   66و آســو

رستم في الدقيقة 80.
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حــقق فــريق الـقــوة اجلــويـة بــكـرة
الـــقـــدم امـس الـــفـــوز عـــلى فـــريق
الــكــهــربـاء بــثالثــة اهــداف مــقـابل
باراة التي جرت على هـدف  في ا
وذلـك ضــــمن مـــــلــــعـب الــــتـــــاجي 
مــــنــــافـــســــات اجلــــولـــة الــــواحـــد

متاز. والثالث من الدوري ا
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الــدول الـــعــربــيـــة كــمــا طـــالــبــا
بـــالـــشـــروع فـي حتـــديث اإلطـــار
ــــا يـــنـــســــجم مع الـــقــــانـــوني 
الــديــنـــامــيــة اجلــيـــدة لــعالقــات
) مشددين على (ضرورة الطرف
إعداد مـذكـرة لـلتـفـاهم في مـجال
التـشاور السـياسي يـتم التـوقيع
ــرتـقــبـة عـلــيـهــا خالل الــزيـارة ا
لـبـوريـطة إلـى الـعـراق لتـنـسـيق
ـا يخـدم مصـاحلهـما واقف و ا
شـتـركة). واسـتـعرض حـس  ا
مع نـظـيـرته الـنـرويـجـيـة أنـيـك
الـعالقات الـثـنائـيَّة هويـتفـيـلدت 
وسُـبُل تـعــزيـزهـا. وثــمَن حـسـ
خالل الــلــقـاء (مــواقـف الـنــرويج
الــداعــمـــة لــلــعـــراق) مــؤكــدا ان
(الـنـرويج قــدمت لـلــعـراق خـدمـة
لـيـست قـلـيـلـة ووقـفت مـعـنـا في
الظروف الـصعـبة) ولفت الى ان
(الــعــراق جتــاوز أزمــة اإلرهـاب
ودخل مـرحلـة اإلعـمـار والـبـناء).
مع ســكـــرتــيــر ونــاقش الـــوزيــر 
الــدولـــة لـــلـــشــؤون اخلـــارجـــيــة
ـــانيّ تــــوبـــيـــاس لــــيـــنـــدنـــر األ
العالقـات الثـنـائيَّـة بـ البـلدين
وآفاق االرتـقـاء بهـا إلى مـا يُـلبّي
. كما طموح الـشعـب الصـديقـ
وزيـر اخلـارجـيـة الـتـقى حـســ 
اإلســـبــــاني خـــوســــيه مــــانـــويل
ألــــبــــاريس حـــــيث جــــرى خالل
الـلــقـاء (تــبــادل وجـهــات الـنــظـر
ـشـتركـة بـشـأن الـوضع الـراهن ا
نـطقـة) و أشار حـس إلى في ا
(وجود مـشـتـركـات كـثـيـرة جتمع
العـراق وإسـبـانيـا) مـشـددا على
(أهمـيـة االسـتـفـادة من اخلـبرات
اإلسـبـانـيـة في مـجـال الـصـنـاعـة
والزراعة وتبـادل اخلبرات ضمن
مــخــتــلف الــقــطــاعــات وتــعــزيــز
التبادل التـجاري ودعم الشركات
العراقـية واإلسـبانيّـة لالستـثمار

شترَك).  ا
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تـمـسـكـة جــدد االطـار الـتـنـسـيــقي 
ـبـاد الـتي انـطـلقت بـالـثـوابت وا
مـنـهـا رؤيـته في تشـكـيل احلـكـومة
فيما نفى انخراط اطرافا اجلـديدة 
مــنه في الــتــحــالف الـثـالثي. وقـال
بيان تلقته (الزمان) امس ( تناقلت
بـعض مواقع التـواصل االجتماعي
ـنـصـات االعالميـة شـائـعات عن وا
ذهـاب جزء من االطار مـع التحالف
الـــثالثـي لــتـــشـــكـــيل احلـــكـــومــة 

نـــــؤكــــد ان وانـــــطالقـــــا من هـــــذا 
ـتداولـة ال صـحـة لـها ـعـلـومـات ا ا
تـــهــدف لـــتــضـــلـــيل الــراي الـــعــام
والـتاثير على جمهور االطار وعلى
ــعــهــود لـدى وحــدته وتــمــاســكه ا
اجلــــــــــمـــــــــيـع ) واشــــــــــار الى ان
(الـــتـــنـــســيـــقي الزال مـــتـــمـــســـكــاً
ـبــاد الـتي انــطـلق بــالـثــوابت وا
مـنـها في رؤيـته لتـشكـيل احلكـومة
وحــــمـــايـــة لــــلـــســـاحــــة ومـــواقف
ــواطـنــ والـكــتل الـســيـاســيـة). ا
وشـدد رئـيس حتـالـف قـوى الـدولة

الـوطنية عمار احلـكيم على أهمية
كون االكبر كمدخل حتمي تـمثيل ا
لــتــحـقــيق اإلسـتــقــرار.وذكـر بــيـان
امـس ان (احلـكـيم الـتـقى  بـشـيـوخ
لـتـبـادل ووجــهـاء مـديــنـة الـنـجـف 
وجـهـات النـظـر بالـشـأن السـياسي
الـــــعــــام والـــــواقع االجـــــتــــمـــــاعي
واإلقـتـصـادي واخلـدمي للـمـديـنة)
وقـال احلـكـيم ان (اخـتالل الـتوازن
الـــــــذي أفــــــضـت إلــــــيـه نــــــتـــــــائج
االنــتـخــابـات أحـدث حــالـة من الال
اسـتقرار) داعـيا الى (أهمـية حفظ

كونات الـتوازن عبر حفظ تـمثيل ا
ــكــون االجـــتــمـــاعــيــة الســـيــمـــا ا
االجــتــمــاعي األكــبــر الــذي البـد أن
يـــتـــنــاسـب تــمـــثـــيــلـه مع حـــجــمه
ومــكـانــته وتـأثــيـره). وأكــد رئـيس
الكي ائتالف دولة القانون نوري ا
ــان اســتــجـواب ان اعــتــزام الــبــر
واقـالة وزراء في احلـكومة مـنتـهية
الـصالحـيـة يـعد مـخـالـفة قـانـونـية
صــريـحــة. وقـال في تــغـريــدة عـلى
تــويـتـر ان (تـوجه مـجـلس الـنـواب
احلـــــالي الســـــتــــجـــــواب عــــدد من
الــوزراء فـي احلــكــومــة مــنــتــهــيــة
الـصالحـيـة واقـالـتـهم ومـنح الـثـقة
لـوزراء جـدد يعـد مخـالـفة قـانونـية
ان صـريـحـة) واشار الى ان (الـبـر
احلـــالي لم يــكـن هــو الــذي صــوت
عــلى تــشــكـيـل هـذه احلــكــومـة ولم
ـنحـهم الثـقه حتى يـستـجوبهم).
وتـأتي هـذه التـصـريحـات في اطار
صــــراع ســـيـــاسـي مـــحــــتـــدم بـــ
الــتــحــالف الــثالثي والــتــنــسـيــقي
لــتــشــكــيل احلــكــومــة الــتـي عــجـز
الــــــطـــــرفـــــان عـن الـــــنــــــجـــــاح في
. من بـحــسب مـراقــبـ تــشـكــيـلــهـا
عــد الـــنــائب عـن االتــئالف جـــهــتـه
مــــحـــمــــد الـــصــــيـــهــــود مـــبـــادرة

الـتـنسـيـقي مفـتـاحاً حلل االنـسداد
الــســـيــاسي.وقــال الــصــيــهــود في
تــصــريح انه (بــالــنـســبــة لــلـوضع
بـادرات التـي تطرح الـسيـاسي وا
جنـد مبـادرة االطار لم تسـتثني اي
احـــــد) واشــــار الـى ان (مــــبــــادرة
خــارطــة طــريق لــلــمــرحــلـة االطــار
ـــقــبــلــة واخلـــروج من االنــســداد ا
ــبــادرة الـــســيــاسي) وتـــابع ان (ا
تـخـاطب جـمـيع الـكـتل ولـم تـفرض
ـعارضة عـلى الكـتل الـذهاب الى ا
ـا تــركت اخلـيـار لـلـكـتـلـة ذاتـهـا ا

عنون (كربالء تقرأ) اقيم امس اجلمعة هرجانهم ا ÊUłdN∫ شبيبة من كربالء يرفعون الفتة 
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اتهـمت شـركة الـنـفط الـوطنـية 
ـنح حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان 
ـقاولـ حق بـيع حـصـتـها من ا
مـؤكدة عدم التزام نتج  النفط ا
ــقــرة كــردســتـــان بــاحلــصص ا
ـــوجب اوبك اضـــر لـــلـــعــــراق 
ــالــيــة لـــلــحــكــوم بــالــعــوائـــد ا
االحتـاديـة . وقــالت الـشـركـة في
بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان

(اختصاص احلـكومة االحتادية
في أدارة احلـــقــول احلـــالــيــة ال
يــنــفـي عــدم اخــتــصــاصــهــا في
إدارة احلـقـول الـتي سـتـكـتـشف
مـســتـقـبال والــقـول بـخالف ذلك
سيؤدي الى نتائج غيـر منطقية
أبـــــرزهــــا ان بــــعـض األقــــالــــيم
ســـتـــشـــارك الـــدولـــة واالقــالـــيم
سـتكـشفة األخرى في احلـقول ا
قــبل نــفـاذ الــدسـتــور من جــهـة
وســتــنــفــرد بــأدارة واســتــغالل

ـستـكـشـفة احلـقول اجلـديـدة وا
من جــهـة أخــرى في أراضـيــهـا
ـــا يــؤدي الـى تــضـــخم وهـــو 
وارداتــــهــــا وزيــــادة رفــــاهــــيـــة
ـقـارنـة مع األقـالـيم سـكـانـهـا بـا
ــنــتــظــمـة واحملــافــظــات غــيــر ا
بإقليم في الـبلد) واشار الى ان
(اقدام أي إقليم على ابرام عقود
نـفـطـيـة واتـفـاقـيـات مع شـركات
ـيــة ودول لـتــصــديـر الــنـفط عــا
ستخرج يخالف احكام والغاز ا

لــكــون اخــتــصـاص الــدســتــور 
هـو رسم احلـكــومــة االحتـاديــة 
سـيـاسـة تـطـويـر الـنـفط والـغـاز
ـتـعــلق بـهـمـا وإدارة الـنــشـاط ا
واخــتـــصـــاصـــهــا بـــالـــتـــجــارة
اخلارجـيـة) وتابع ان (الـشروط
ــالــيــة لــعــقــود اخلــدمــة الــتي ا
أعدتها وزارة النفط التي سوف
تـــعــتــمـــد إلعــادة الــتـــطــويــر او
التطوير الشامل أو االستكشاف
في كافة جوالت التراخيص هي
الية األفضل مقارنة بـالشروط ا
ـشاركـة باإلنـتاج سواء لعـقود ا
كــان ذلك لــلــدولــة او الــشــركـات
األجنـبـية) مـضيـفـا (ففي عـقود
ـــشـــاركــة بـــاإلنـــتــاج حلـــقــول ا
ـقاول حـصة من اإلقلـيم تمـنح ا
ستـخرج بـاإلضافة الى النـفط ا
حــريــة الـتــصــرف بــحـصــته من
كان نتجة وبيعها با الكميات ا
ــقـاول والــوقت الــذي يــحــدده ا
ـــادة 111 من وهـــذا يـــخـــالف ا
الــدســتــور الــتي أوضــحت بــان
هـو ملك للشعب) النفط والغاز 
ولــفت الى انه (بــرغم ذلـك فــقـد
خول اإلقليـم الشركات األجـنبية
بــالـــســـيـــطــرة الـــكـــامـــلــة عـــلى
الـعـملـيـات الـبـتـروليـة من خالل
ـشـاركـة بـاإلنـتاج بـنـود عـقـود ا
حيث تـضمنت أحد تلك لإلقليم 
البـنود أن لـلحـكومـة ولكل كـيان
مـقـاول احلق وااللــتـزام بـالـبـيع
أو التـصرف فـي حصص الـنفط
أي اخلاصـة بهمـا بشـكل عيني 

أن  حـكــومـة اإلقـلـيـم قـد مـنـحت
ـقاولـ حق بـيع حـصـتـها من ا
ـنــتج وتـسـديــد حـصـة الـنــفط ا
فـترض ان وكـان من ا احلكـومة
هـو الــصــحـيح يــكـون الــعــكس 
وهـذا يـعني ان مـبـدأ الـسـيـطرة
على اإلنـتـاج يقع بـيـد الشـركات
األجنبية وهذا على النقيض من
عــــــقــــــود اخلــــــدمــــــة جلــــــوالت
التـراخـيص للـوزارة االحتـادية
ــنــتج من فــأن جــمــيـع الــنــفط ا
خالل عقـود جـوالت التـراخيص
يــــتم بــــيــــعـه من قــــبل شــــركــــة
الـــتــســويق الــنــفــطــيــة ســومــو
وبــاألسـعــار الــتـنــافــسـيــة الـتي
حتـقق اعـلى إيـرادات لـلـشـعب)
ومــضى الــبــيــان الى الــقــول ان
شاركة الية لـعقود ا (الشروط ا
باإلنتاج إلقليم كردستان مقارنة
اليـة لعقـود اخلدمة بالشـروط ا
قـد حقـقت مـنـافع وارباح عـالـية
جـداً لــلـشـركـات األجـنــبـيـة عـلى
حـساب احلـكـومة بـسـبب غـياب
مبدأ التنافس الشفاف واللجوء
باشر مع الى االتفاق الثـنائي ا
الشركات عند أحاله تلك العقود
وهـذا خالف مـا  اعـتمـاده من
قــــــــبـل الــــــــوزارة فـي جــــــــوالت
ا تسبب التراخيص النفطية 
بـضـيـاع فــرصـة احلـصـول عـلى
افــــضل الـــشـــروط الـــتـــجـــاريـــة
ـالــيـة من لــتـعــظـيم اإليــرادات ا
ــنــتج مـن حــقـول بــيع الــنــفط ا
اإلقــلـيم حــيث تـشــكل الـعــوائـد

ــالـــيــة حلــكــومــة كــرددســتــان ا
ــئـة بـنــسـبــة ال تـزيـد عن 80 بـا
كــمــعـدل بــعــد اسـتــقــطــاع كـلف
اإلنتـاج  بـينـما تـشـكل العـوائد
الية جلولة التراخيص األولى ا
والــثـــانــيــة الـى أكــثــر من 94.5
ئة وان كلف ئة الى 96.5 با با
اإلنـتـاج تــعـادل اربـعـة أضـعـاف
كــــــلف اإلنـــــــتــــــاج في جــــــوالت
الـــــــتــــــــراخـــــــيـص لـــــــلـــــــوزارة

االحتادية).
 مـــؤكــدا ان (حـــكـــومــة اإلقـــلــيم
وقــعت عــلى نــفــســهــا من خالل
التزاماً شاركة باإلنتاج  عقود ا
ـقـاولـ من تـعــاقـديـاً بـأعـفــاء ا
الـــــضــــرائـب وســـــمـــــحت لـــــهم
بـتـضـخـيم اربـاحـهم دون فـرض
أي نوع من أنـواع الـضرائب أو
مــــشـــــاركـــــتــــهـم تــــلـك األربــــاح
والسـيما عـند أتفاع تضـخمة  ا
ـــيــاً وهــذا أســـعــار الــنـــفط عــا
يــخــالـــــــف قــانــون الــضــريــبـة
لـــســـنــة 1982 وتـــعـــلـــيــمـــاته)
واستطـرد بالقـول ان (اإلقليم لم
يـلــتـزم بــاحلـصص اخملــصـصـة
ـوجب اتفـاقيات أوبك للـعراق 
ا انعكس سلبـا على الكميات
النـفطيـة اخملصـصة لـلعراق من
حــــقـــــول الـــــوسط واجلـــــنــــوب
وبالتالي فإن ذلك انعكس سلباً
ـــالــــيـــة عـــلـى الـــعــــــــــــوائــــد ا
للحـكومة االحتـادية رغم حتمل
أعـبــائـهــا بـتـأمــ رواتب أبـنـاء

اإلقليم). 
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تــوالت الــتـعــازي لــدولــة المـارات
وقادتـها وشـعبـها من دول الـعالم
بوفـاة رئيـسهـا الشيـخ خليـفة بن
حـــيـث عـــد الـــعـــراق ودول زايـــد 
الــذي رحـــيــلـه رحــيـل ابن زايـــد 
انــتـــقل الى جـــوار ربه يــوم امس
اجلــمـعــة خــســارة كـبــيــرة. وقـال
رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
في تغريدة على توتـير (بكثير من
احلـزن وبـالغ األسى تـلـقـيـنـا نـبأ
رئــــيس دولــــة رحــــيل ابـن زايــــد 
ـــتـــحـــدة اإلمـــارات الــــعـــربـــيــــة ا
الـشـقـيـقــة) واضـاف (نـتـقـدم إلى
قــيـادة دولــة اإلمــارات وشـعــبــهـا
واساة بأسمى آيات الـتعازي وا
ـسـيـرة الـريـاديـة وكـلـنـا ثـقـة أن ا

الــتـي خــطـــهــا الــراحـل الــكـــبــيــر
مـسـتــمـرة بـجـهــود قـيـادة الـدولـة
وشــعــبــهـــا). بــدوره قــال رئــيس
مجلس النواب مـحمد احللبوسي
في تـغـريــدة عـلى تـويــتـر (نـتـقـدَّم
بــــخـــالـص الـــتــــعـــزيــــة وصـــادق
ــواســاة لــقـــيــادة وشــعب دولــة ا
اإلمـارات بــرحـيـل رئـيس الــدولـة
بــعـد مــســيــرة حـافــلــة بـالــعــطـاء
كـــتب واإلجنـــازات). من جـــانـــبه 
رئـيس اجلـمـهــوريـة بـرهم صـالح
في تـغــريـدة عــلى تـوتــيـر (بــبـالغ
احلزن و االسى تـلـقـينـا نـبـأ وفاة
ابن زايــد  الـذي عُــرف بـحــكــمـته
وعـطـائه في ســبـيل وطـنه واألمـة
الــعـــربــيــة واإلسالمـــيــة). وعــزى
رئـيس حـكــومـة اقـلــيم كـردسـتـان
بـرحيل رئيس مسرور الـبارزاني 

االمـارات. وقــال في بــيـان تــلــقـته
(الــزمــان) امس (تــلــقــيــنــا بــبــالغ
و احلـــزن واألسى نـــبـــأ الـــوفـــاة 
ـصـاب اجلـلل فـإني أسال بهـذا ا
الله تعالى أن يتغمد الفقيد الذي
كـــرّس حــــيـــاته خلـــدمــــة شـــعـــبه
واإلنـــســانـــيـــة بـــواسع رحـــمــته
وغـــفــرانـه وأن يـــلــهـم اإلمــارات
قــيـادة وشــعــبــاً جـمــيل الــصــبـر
وحـسن الـعـزاء). كـمـا قـدم رئـيس
حتالف قوى الدولة الوطنية عمار
الـــتــــعـــازي. لـــلــــشـــعب احلـــكــــيم
االمـاراتي وقـال في تـغـريـدة عـلى
ــواسـاة تـويــتـر (بــأســمى آيـات ا
ومـشـاعـر احلـزن والـعـزاء نـشارك
دولـة اإلمـارات حــكـومـة وشــعـبـا
بــوفــاة رئــيـــســهــا). وعــبــر تــيــار
ـــــدني  عـن حــــزنه الــــشـــــبــــاب ا

العـميق بـرحيل ابن زايـد . وقالت
االمـانـة الـعـامــة لـلـتـيـار في بـيـان
تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امـس (بــبـــالغ
االسى واحلـزن تـلـقـيـنـا نـبـا وفاة
وأنــنـــا نــشــاطــر رئــيس الـــدولــة 
ـصـاب االمـارتـيـ احلـزن بـهـذا ا
داعـــ الــــله تــــعـــالى ان اجلـــلـل 
يتغمـد الفقـيد بفـسيح جناته وان
يـــلــــهم ذويه وشــــعـــبه الــــصـــبـــر
والـســلــوان).ونـعـى األمـ الــعـام
رحيل جمللس التـعاون اخللـيجي 
ابن زايد. وقال نـايف فالح مبارك
احلـجـرف (فـقـدنــا بـرحـيـله قـائـدا
ورائــــدا خـــلــــيــــجـــيــــا وعـــربــــيـــا
ودولــيــا).وأعــلن كـل من الــكــويت
وسلطة عمـان والبحرين  احلداد
حـزنا عـلى الـرسـمي لـثالثـة أيـام 
رحـيل الـرئـيس االمـاراتي. بـدوره

ـــــلك نـــــعـى الـــــعـــــاهل األردنـي ا
عبـدالـله الثـاني الـرئـيس الراحل
قـائال (فـقـدنــا أخـا عـزيـزا وقـائـدا
كـرس فــذا) مـؤكــدا ان (خــلـيــفــة 
حــيــاته خلــدمــة وطــنه واألمــتــ
الـعـربـيـة واإلسالمـيـة). كـمـا نـعى
ــصـري عــبــد الــفــتـاح الــرئــيس ا
الــسـيــسـي  الـرئــيس اإلمــاراتي
وقـال في تــدويـنــة عـلى صــفـحـته
الرسـمـيـة (أنـعى بـخـالص احلزن
واألسى رجال من أغــلى الــرجــال
وقــائــدا من أعـــظم الــقــادة الــذي
نيـة بعد رحلـة طويلة من وافته ا
الــعــطــاء). وقــدم رئــيس اجملــلس
االوربي شـارل مـيـشـيل الـتـعازي
السرة الراحل وقال ان (اإلمارات
أصــبــحت حتـت قــيــادة الــرئــيس
الراحل رائـدة في مـجـال الـتنـمـية

ـتـنوع). ـستـدامـة واالقـتـصـاد ا ا
بـــدورهـــا أعـــربت مـــوســـكـــو عن
حزنـها لـهذا الرحـيل مشـيرة إلى
أن (وفـاة خـلـيـفـة خـسـارة كـبـيـرة
للشعـب اإلماراتي). وأبدى رئيس
وزراء الــهـــنــد نــاريـــنــدار مــودي
حــزنه لــهــذا الــرحــيل مــؤكـداً أن
(الـفـقــيـد كـان رجل دولـة عــظـيـمـا
وقـائــدا ذا رؤيـة). وافــادت وكـالـة
أنــبــاء اإلمـــارات في وقت ســابق
بوفاةال نهيان.ونقلت الوكالة عن
وزارة شؤون الرئاسـة (ننعى إلى
شــعـب دولــة اإلمـــارات واألمــتــ
الــعــربــيــة واإلسـالمــيــة والــعــالم
أجـــــمـع قـــــائــــــد الـــــوطـن وراعي
رئـيس الـدولة مسـيـرته ابن زايـد 
الـذي انــتـقل إلـى جـوار ربه امس
اجلـــمـــعـــة) واشـــارت الى انـــهـــا

فواد حس
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(اعـــــــــلـــــــــنت
احلـــــــــــــــــداد
الــــــرســـــــمي
وتــــنـــكــــيس
ــدة األعالم 
40 يوما 
وتــــعـــطــــيل
الـــعــــمل في
الــــــــــوزارات
والــــــدوائـــــر
ـؤسـسات وا
االحتـــــاديــــة
واحملــــلــــيــــة
والــــقـــــطــــاع
اخلـــــــــــــاص
خالل ثالثـــة

ايام). 
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توقـعت الهـيئـة العـامة لالنـواء اجلوية
والــرصـد الــزلــزالي الــتـابــعــة لـوزارة
تأثر الـطقس بعـواصف ترابية النـقل 
وانـخفـاض في درجات احلـرارة بدءا
ــقــبل. وقــال بــيـان من يــوم االثــنـ ا
لــلــهـــيــئــة تــلــقـــته (الــزمــان) امس أن
ـنـطـقـتـ (طـقس الــيـوم الـسـبت في ا
الوسـطى واجلنـوبيـة سيـكون صـحوا
مع غــبــار خـفــيف يــتــحـول الـى غـائم
ـنـطــقـة الـشــمـالـيـة لـيال امـا طــقس ا
سـيــكـون صـحـوا ويــتـحـول الى غـائم
جــزئــيــا  ودرجــات احلــرارة تــرتــفع
قــلـيال عـن الـيــوم الـســابق في عــمـوم
الـــبالد) وتـــابع ان (طـــقس يـــوم غــد
ـنطـقـة الـوسطى االحد سـيـكـون في ا
نـطقة والشـماليـة غائمـاً جزئيـاً أما ا
اجلنوبية فسيكون صحوا) وتابع ان
سـيـكـون ـقــبل  (طـقـس يـوم االثـنـ ا
ــنــاطـق كــافــة مـــغــبــراً وحــدوث فـي ا

عواصف ترابية). 
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ـــــشــــاكــــة فـي احلــــكــــومــــة او بــــا
ـعارضـة) ولفت الى انه (من باب ا
أولى عـلى قادة الكـتل التمـسك بها
النـهـا مـفـتاح حل االزمـة الـراهـنة).
وشـدد رئيس ائتالف الـنصر حيدر
الـــعـــبـــادي عــلـى ضــرورة تـــوافق
الـكـتل حلـلـحـلة األزمـة الـسـيـاسـية
الـــراهـــنـــة في الـــبالد وأن تـــكــون
ـــواطن فـي الـــدرجــة مـــصـــلـــحـــة ا
األولـى مـشــيــراً إلى أن اســتــمـرار
االنــــــــســــــــداد يــــــــحــــــــتـم إعـــــــادة
االنـتخابات.وقال في تصريح امس
ـمــكن حتــقــيق الــتـوافق إنـه (من ا
بــ الــقــوى الــســيــاســيــة وإعــادة
ـســار الـصـحـيح من الــعـراق إلى ا
خالل جـمعهم على وثيـقة سياسية
لـــيــتـــفــقـــوا حــولـــهــا) مـــؤكــدا ان
(األولـويـة هي تـوفيـر اخلـدمات في
الــبالد وتـأمـ فـرص الـعـمل وأن
ــــواطن في تــــكــــون مـــصــــلـــحــــة ا
الـبداية) وتابع ان (هناك حتالفات
لـيـست على ضـوء برامج سـياسـية
مــتـفق عــلـيــهـا هي فــقط لـتــحـقـيق
األكـثـرية بـاألعداد لـيسـتولـوا على
الـدولـة وهذه لـيـست طريـقـة حلكم
الـبلد) واشـار الى ان (أن استمرار
االنـسداد يحتم إعادة االنتخابات).

U¹ 5?ÝU¹ ≠ œ«b?G?Ð”∫  اكـدت وزارة امس  عـدم رصد

وفيـات جديـدة بفايـروس كورونـا في بغداد واحملـافظات
وسط تـأرجح مـسـتـوى االصـابـات واسـتـقـرار بـحـاالت
ـوقف الوبائـي اليومي الـذي اطلعت الـشفاء. واوضح ا
عـلـيـه (الـزمـان) امس ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة
الــتي اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات مــشــتــبه اصــابــتــهــا
بالـفايـروس بلغت اكـثر من اربعـة االف  حيث  رصد
126 اصابة بكورونا في عموم احملافظات) واضاف
دون تــســجــيل وفــيــات ان (الــشــفــاء بــلغ 128 حــالـــة 
جـديــدة) وتـابع ان (اكــثـر من 13 الف شــخص تــلـقى
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ـنـتـشـرة ـضـاد في مـراكـز الـوزارة ا جـرعـات الـلــقـاح ا
ببـغداد واحملافظات). وأعلـنت كوريا الشمـالية تسجيل
قــد ثــبــتت إصــابــة أحــدهم سـتــة وفــيــات جــراء حــمّى 
بكـورونـا وذلك عـقب رصـد أول حـالـة إصـابـة رسـمـية.
وقـال بـيــان لـلـسـلـطـات انـهـا (عـزلت وتـعـالج 187 ألف
شــخص مــصــابــ بــحــمّـى بــعــد أن أبــلــغت عن أولى
حاالت كورونا) واضاف انه (حتى اآلن عُزل ما يصل
إلى 187 الف شـخـص ويـجـري عالجــهم) ولـفت الى
ان (ســتـة أشـخــاص أصـيــبـوا بــحـمّى قــد تـوفّـوا وأنّ

الكيأحدهم ثبُتت إصابته بأوميكرون).  نوري ا

واالســـتــــقــــرار ودفع مــــســــيـــرة
ـا يُــحـقق طــمـوحـات الـتـعــاون 
السالم والـتنـميـة) واكد حـس
ســـتـــعـــمل بـــكل ان (احلـــكــومـــة 
جـــهــدهـــا وتـــســـتــثـــمـــر جــمـــيع
عالقـاتــهــا من أجل خــلق فــرصـة
منـاسبـة لـلتـفاهـمـات ب طـهران
والرياض) وتطرق الوزيران إلى
(الــــعالقــــات الــــثـــنــــائــــيَّــــة بـــ
الـسـعـوديّـة وايـران  وحتـسـنـهـا
في مـــجــــاالت مـــعـــيــــنـــة وأكـــدا
باحثات التي ضرورة إستمرار ا
بدأت في بغداد والدفع باحللول
السلمـيّة التي من شأنـها حتقيق
األمن واالستـقرار ودفع مـسيرة
ـا يُــحـقق طــمـوحـات الـتـعــاون 
السالم والتـنمية).واتـفق حس
ـــغــربـي  نـــاصــر مع نـــظـــيـــره ا
عـــلى  إعــداد مـــذكــرة بــوريـــطــة 
لتـفـعيل الـتـشـاور السـيـاسي ب
الــبـــلــديـن. وقــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الزمـان) امس ان (حـس الـتقى
غـربي هامش االجـتماع نظيـره ا
الــوزاري لـــدول الــتـــحـــالف ضــد
واتــفــقـــا عــلى داعش االرهــابـي 
تـعـزيـز الـعالقــات بـ الـبـلـدين)
ولـــفت الى ان (اجلـــانـــبـــ اكــدا
رغــبــة الـــبــلــدين الـــصــادقــة في
تــطــويــر عـالقــاتــهـــمــا في شــتى
ومــضـــاعــفـــة اجلــهــود اجملــاالت
ــشــتــرك لالرتــقــاء بــالـــتــعــاون ا
لـيـعـكس إمـكـانـيـاتـهـمـا الـكـبـيـرة
ا يرقى إلى تطلعات الشعب و
) مـؤكدا ان (الـوزيرين الشـقيـق
وجهـا رجال األعمـال في البـلدين
إلى اســــــتــــــثــــــمــــــار الــــــفــــــرص
ـهمـة الـتي تتـوفر واإلمكـانيـات ا
في كال البلدين لتطوير العالقات
االقتصادية والتجارية باالرتكاز
ــتــوفـر عـلـى اإلطـار الــقــانـوني ا
ـسـتوى الـثـنائي أو سواء عـلى ا
عـلى صـعــيـد اتـفـاقــيـات جـامـعـة
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حــرصــهــا عــلى جــددت بــغــداد 
الــتــوصل النــفـــراجــة بــعالقــات
الــــريــــاض وطــــهــــران من خالل
باحثات اجلارية ب استمرار ا
الـبــلــدين اجلـاريـن. وقـال بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (وزيـر
نـاقش اخلـارجـيـة فـؤاد حـسـ 
مع نظـيره السـعوديّ فـيصل بن
فـرحـان الـتـعــاون الـثـنـائي بـ
بــــغـــداد والــــريــــاض في شــــتى
اجملــاالت وأهــمِــيـة الــتــنــســيق
ــــســــتــــويـــ ــــســـبـق عــــلى ا ا
اإلقـلـيـمي والـدولـي) ولـفت الى
ان (اجلــانـــبــ تـــبــادال الــرؤى
والتقـو بشأن مُجـمَل تطورات
الـقـضـايـا اإلقـلــيـمـيـة والـدولـيـة
شترك التي حتظى باالهتـمام ا
ُـختـلِـفة ومواجـهـة الـتحـديـات ا
ــنــطــقـة الــتي تــتـعــرّض لــهــا ا
والدفع بـاحللـول السـلميّـة التي
من شــــأنـــــهــــا حتــــقـــــيق األمن
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رور الـعامـة في وزارة الداخـليـة القـاضي بفـرض غرامـة قدرها فجـر قرار مـديريـة ا
 50 الف ديـنــار بـحق كل مــخـالف ال يــرتـدي حــزام االمـان  مـوجــة انـتــقـاد وغـضب
ـعطـلـة في التـقاطـعات ـرورية ا حيث دعـا مواطـنـون الى تفـعيل االشـارات ا الـشـارع 
دن حفاظا على ونصب رادرات على الطرق السريعـة وعالمات الطرق وا منـذ اعوام 

واطن بالغرامات. رورية بدال من اثقال كاهل ا السالمة ا
ووصـفـوا في احـاديث لـ (الـزمـان) امس
كــونه ال يـحـد ـرور بــاجملـحف  (قــرار  ا
مـن حـوادث الــسـيــر او بــاالحـرى انــهـا
تـتحجج به لـلحفاظ عـلى سالمة سائقي
ــركـبـات خالل الــسـيـر عــلى الـطـرقـات ا
حـيث كان االجدر بـها مخاطـبة الدوائر
ــعـــنــيــة في امــانــة بـــغــداد لــتــفــعــيل ا
ـــعــطـــلـــة في االشـــارات الـــضـــوئـــيـــة ا
الـتــقـاطـعـات الـرئـيـســة والـفـرعـيـة مـنـذ

اعوام).
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مـؤكــدين ان (االنـظـمـة في الـعـراق الـتي
روريـة مـفـقودة حتـافظ عـلى الـسالمـة ا
ـديـريـة وال يــوجـد خـطط تـتـقــدم بـهـا ا
حلل مـوضوع االختناقات التي تشهدها
الـشوارع اثنـاء بدء الدوام في الوزارات
فقط مـجرد واجلـامـعات وبـعـد انتـهائـه 
تــقـد دراســة السـتــحـداث طــرق وهـذا
اال االمـر نـسـمع به ونـراه مـنـذ سـنوات 
انـه ال يـوجـد شيء مــلـمـوس عـلى ارض
رور متابعة الواقع) مؤكدين ان (على ا
الــشـوارع الـرئـيـســة واجلـسـور الـتي ال
يــوجـد بـهـا اســيـجـة واقــيـة من سـقـوط
وكــذلك تــخــطــيط الــشــوارع ــركــبـــات ا
بــدال من ونـــصب الـــدالئل والـــعالمـــات 
ـــواطـــنـــ بـــغـــرامــات اثـــقـــال كـــاهل ا
ـا يـكــون الـغـرض مـنـهـا ر عــشـوائـيـة 
لــيـس لــلــحــفــاظ عــلـى سالمــة ســائــقي
عـلى ــا لــكــسب االمــوال الــعــجالت وا

ــــــروريــــــة احملـــــور األول احلــــــوادث ا
الـــســــائق واحملـــور الـــثـــانـي الـــطـــريق
ـــركــــبـــة) واشـــار واحملــــور الـــثـــالـث ا
مـســتـدركـا (اذا الـتـزم الـسـائق بـقـواعـد
رور وتـطبيق جمـيع القوان الـسير وا
ـنـصـوص علـيـهـا  ومـتأكـد من مـتـانة ا
سـيـرمركـبـته في ظل وجـود طرق تـخـلو
ـأمن من فــسـيـكــون  من الــتـخــسـفـات 

ــديـريـة ـروريـة). ومــنـعت ا احلــوادث ا
نــوع مــحــدد من الـدراجــات الــســيـر في
ــرور الــلــواء الــشـــوارع. وقــال مــديــر ا
طــارق إســمــاعــيل انه (ســيــتم تــشــديـد
الـــعــقــوبــات عـــلى الــدرجـــات الــنــاريــة
بــاإلضــافــة الى الــقــيــام بــحــمــلــة غــيـر
مــســبــوقــة بــحــجــز جــمــيع الــدراجــات
واحـالتـها الى الكـمارك لعـدم تسجـيلهم

والــتــجــوال بـهــا) مــؤكــدا ان (اخملـالف
ستتم احالته الى مركز الشرطة وخاصة
من الــذين يـحـمـلــون شـخـصـ أو أكـثـر

عــلى دراجــة واحـدة) الفــتـا الى انه (
حــــجـــز أكــــثـــر من  1500 دراجــــة خالل
يـومـ بـواقع  750 دراجــة يـومــيـا). من
قـال الــقـيـسي ان (امـر عــمـلـيـات جــانـبه
ــنــصــوص بـه حــظــر جتـوال بــغــداد وا

ــروريـة اعــتــبــار ان تــوفـيــر الــسالمــة ا
يـــحـــتـــاج نـــزول مالكـــات الـــدائـــرة الى
ـواطـنــ بـصـورة الــشـوارع لـتــوعـيــة ا
ــرور الـذي مــســتـمــرة بــشـأن الــنــظـام ا
بـحـاجة الى اصالح مـستـمـر ليـواكب ما
تـوصل الـيه العـالم من تطـورات في هذا
واطنون (أيهما اكثر اجملـال) وتسائل ا
اثناء السير ركبة  خـطورة على سائق ا
حـزام األمــان ام الـتــصـفح فـي الـشــارع 
ـركبة?) بـالهاتف اخلـلوي اثنـاء قيادة ا
ئة من واشـاروا الى ان (اكثر من   60بـا
احلـوادث هي جراء اسـتعـمال الـهاتف)
ــــواطــــنــــ الى الــــقــــول ان ومــــضـى ا
(حـوادث الـسيـر حتتـاج الى وقفـة جادة
لــوضع خـطـة ــديـريــة ومالكـاتــهـا  من ا
ـفـرطـة عـلى الـطـرق حتـد مـن الـسـرعـة ا
وكـذلـك الــبـدء الــرئــيــســة والــســريــعــة 
ـدارس بــحـمالت تـوعـويــة واسـعـة في ا
لـتــعـلـيم الــطـلـبــة انـظـمـة واجلــامـعـات 
من اجل الـسالمة من فن وذوق واخالق 
رورية).  اكتساب هذه االجيال الثقافة ا
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ـديـريـة قـد تــوعـدت اخملـالـفـ وكــانت ا
الـذي ال يرتـدون حزام االمان بـغرامة 50
ـقبل. بـدءا من يوم الـسبت ا الـف دينار 
رور بـدوره  قال مـدير اعالم وعـالقات ا
الـعـمـيـد زيد الـقـيـسي في تـصريح امس
ــروريـة يــتـلـخص ان (مــبـدأ احلـوادث ا
بــثالث مــحــاور الـتي نــســمــيـهــا مــثـلث

الـدراجـات يـكون من الـسـاعة الـسـادسة
مـسـاء الى السـابعـة صبـاحـاً باسـتثـناء
دراجـات الـتوصـيل الـدلفـري) وتابع ان
(هــنـاك نـوعـاً من الـدراجــات الـتي تـبـلغ
ســعــة مـحــركــاتـهــا اقل من  60ســيـسي
تـــعــرف بـــاسم الـــزنــبـــورة ال يـــســمح
بـتجـوالها مـطلـقا إلنهـا مسـتوردة على

أنها ألعاب أطفال). 

 ∫WC³

متهم بقضايا
جنائية بقبضة
األمن

200م و250م و300م  وفق ارقى
ـشروع والدة ـواصـفات وهي اشـبه  ا
مــديـنــة جــديـدة  بــأسم مــجـمع الــوفـاء
الـــســـكـــني في اطـــراف بـــعـــقــوبـــة  في
ـنــطـقـة احملـصـورة بـ مـحـطـة وقـود ا
ة وقـيادة عمـليات ديالى بـعقوبـة القد
ــعـســكـر والــتي كــانت سـابــقـا تــابــعـة 
سـعـد). واضـاف احلـيـالـي ان (االجازة
االســتــثــمــاريـة والــتي تــبــلغ كــلــفــتــهـا
ــلـيــارات من الــدنــانــيـر هي عــشــرات ا
االكـبر في قطاع االسـكان بتاريخ ديالى
وهـي تــعــكس رغــبـــة من قــبل شــركــات
ومــسـتـثـمــرين عـلى ضخ مـبــالغ مـالـيـة
كـبيرة في قـطاعات مـهمة بـسبب وجود
اســتــقــرار امــني مــلــحــوظ خــاصــة في
بـعـقوبـة).   وب احلـيالي  ان (مـجمع
الــوفــاء الــسـكــني يــضم ايــضــا مـوالت
ومـــــركــــز جتــــاري وحـــــدائق وريــــاض
ـدارس   اضـافـة الى مـركز األطـفـال وا
صـحي بكلـفة أكثر من 120 مـليار دينار

وعـــلى مــســاحــة 100 دو  فـــيــمــا 
باشرة بالعمل).   ا

واشـــار  احلـــيـــالي الى ان (بـــعـــقـــوبــة
بــحــاجــة الى اكــثـر من  20 الـف وحـدة
ســكــنـيــة  في الــوقت احلــاضــر حتـقق
مـبدأ االستقرار في عروض الطلب على

الوحدات السكنية).

واضــاف الــزركــوشي انه (ســيـتـم نـقل
بــيــانــات االســر الـراغــبــة الى الــلــجـان
اخملـتــصـة في عـمـلـيـات ديـالى من اجل
ـــعـــمــول به تـــدقـــيــقـــهــا وفـق االطــار ا
واعــطــاء الــضــوء االخـضــر بــعــودتــهـا
قــريـبــا جـدا).  فــيـمــا اكـد الـقــيـادي في
احلـشـد الـشـعبـي محـمـد الـتـمـيمي  في
تـصريح تـلقـته الـ(الـزمان) بـان (احلشد
ســعـى بـقــوة إلعــادة اهــالـي قــرى امـام
ويـس احملـررة وتــوفــيــر االطــار االمـني
لـها) مؤكـدا أن  (العودة مـهمة جدا في
مـسك قـرى مـتـرامـيـة تـمـتـد عـلى طـريق
بــعــقــوبــة- خـانــقــ االســتــراتـيــجي)
مـشـيـرا الى (احلـشـد الـشـعـبـي سـيـوفر
ــــنع اي االمـن لـــكـل الــــقـــرى احملــــررة 

خروقات.
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وفي بـعقـوبة مـركز محـافظـة ديالى قال
قـــائـــمـــقـــامـــهــــا عـــبـــد الـــله احلـــيـــالي
لــ(الـــزمـــان)  ان (هـــيــئـــة اســـتـــثـــمــار
مــحــافـظــة ديــالى مــنـحت اكــبــر اجـازة
اسـتـثمـاريـة لبـناء  740 وحـدة سـكنـية
ـشروع والدة مـشـيـرا الى انـهـا اشـبه 
مــديـنـة جــديـدة). واضــاف احلـيـالي ان
(هـيئـة استثـمار محـافظة ديـالى منحت
شـركة مـحـليـة اجازة اسـتثـماريـة لبـناء
ساحة  150 م و  740وحدة سكنية 

مـصـرف الـرشـيد- فـرع اشـنـونـا تـمكَّن
مـن ضــبط أصل    6مـــعــامالت قــروضٍ
اليَّة بـالغ ا مُـزوَّرةٍ مُوضحةً أنَّ قـيمة ا
ــصــروفـة كــقــروضٍ لـشــراء ســيَّـاراتٍ ا
بــلــغت 80.423.000 مــلــيــون ديــنــار).
ــــذ ثالث وأضـــــافت إنَّ  (الـــــفــــريـق نــــفـَّ
عـملـيَّـاتٍ مُنـفصـلةٍ في تـواريخ مخـتلـفةٍ
ــصــرف الــزراعـي في احملــافــظــة فـي ا
الفـتةً إلى أنَّ تلك الـعملـيَّات أسفرت عن
ـةٍ ضـــبط    4مـــعــامالت قـــروضٍ زراعــيـَّ
َّ مـــــنـــــحـــــهـــــا إلى عـــــددٍ من مُـــــزوَّرةٍ 
ُـقـتـرضـ بـصـورةٍ مُخـالـفـةٍ لـلـقـانون ا
والــتـــعــلــيــمــات  األمــر الــذي أدَّى إلى
ــــــال الــــــعــــــام). حــــــدوث ضــــــررٍ فـي ا
وأوضـحت أنَّ  (قـيمـة الضـرر احلاصل;
ــمـــنــوحـــة من قــبل جـــرَّاء الــقـــروض ا
ُـحافظة في هذه ـصرف الزراعي في ا ا

العمليَّات بلغ 94  مليون دينار). 
فـيمـا قـال مديـر ناحـية الـسعـدية احـمد
الــزركــوشي  لــ(الــزمــان) ان (مــديــريـة
نـاحيـة السعـدية بالـتنـسيق مع اللـجنة
الــعــلــيـا إلعــادة نــازحي ديــالى فــتـحت
اعـالن العـودة ألهالي  22 قـريـة مـحررة
فـي حوض امـام ويـس شـرقي الـنـاحـية
مـن اجل اســـتــقـــبـــال االســر الـــراغـــبــة
بـالعودة وتوثـيق مستمـسكاتها وامالء

ورقة بيانات خاصة). 

وبـ الـدهـلـكي ان  (هـنـالك تـعـلـيـمات
صـــادرة من رئـــاســة مـــجـــلس الــوزراء
تــنص عـلى بـقــاء اسـتـغالل اجلـامع او
احلــسـيـنـيـة لـلـوقـف الـشـاغل له  فـهـو
يــبـقى دون تـغـيـر لــتـفـادي اي نـزاعـات
حتــصـل مــســتــقــبـال  مــحــذرا اجلــهــة
الـراغـبـة بـاالسـتـيالء من الـتـعـدي عـلى

بيــوت الله). 
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ودعــا الـدهــلـكـي  (مـحــافظ ديـالى  الى
مـنع مثل هـذه التـصرفـات الصادرة من
اشـــخـــاص يـــتـــاجـــرون بـــاسم مـــذهب
ويــشـوهــون سـمــعه االسالم لــتـحــقـيق
مــكــاسب خــاصــة  كــمـا طــالب رئــيس
الوزراء بأخذ التدابير الالزمة واصدار
ــنع الــتــجــاوز عـلى قــرارات حــاســمـة 

سلم مستقبال).  اوقاف ا
ومـن جـــــــانـب آخــــــــر أفـــــــادت دائـــــــرة
الـتحقـيقـات في هيئـة النزاهـة بقيـامها
ـات ضـبطٍ مُــنــفـصــلـةٍ في بــأربع عــمـلــيـَّ
مـصرف حكوميَّ في مُحافظة ديالى
مُـبـيّنـةً ضبط مـعامالت قـروضٍ مُزوَّرةٍ

ال العام. َّا تسبَّب باإلضرار با
وقـالت في بـيان تـلقتـه الــ(الزمان)  أنَّ
(  فـريق عمـل شعـبة التـحري والـضبط
الــقــضـائـي في مـكــتب حتــقــيق ديـالى
الــذي انـتــقل في الــعـمــلــيَّـة األولى إلى

مــنـطـقــة الـكـاطــون مـدعـيــة ان لـلـوقف
الـشيعي حصة في هـذا اجلامع) مبينا
ان (تــلك اجلــهــة تــريــد انــشـاء مــحالت

جتارية تستقطع من ارض اجلامع). 
واوضـح الـدهــلـكي ان  (عــائـديه ارض
اجلــامع مــسـجــله بــاسم اوقــاف ديـالى
واجلــامع مـخـدوم من اهل الــسـنـة مـنـذ
عدة سنوات قبل عام  2003 وحتى االن
نطقة عموما من اضافة الى ان سكان ا

كون).  ابناء ا
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حــذر الـنـائب عن مـحــافـظـة ديـالى رعـد
الــدهـلـكي  جـهـة تـدعـي انـتـمـائـهـا الى
ديــوان الـــوقف الــشــيــعـي من فــتــنــة ال
حتــمـد عـقـبـاهــا في حـال اصـرارهـا في
ـنـطـقة الـتـجـاوز عـلى جـامع االقـصى 

الكاطون.
وقــال الــدهـلــكي  لــ(الــزمـان)  أمس ان
(جـهة تـدعي انـتمـائهـا للـوقف الشـيعي
قـامت بالتجاوز على جامع االقصى في
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روية ركبات في إحدى التقاطعات ا dOÝ∫ رجل مرور ينظم حركة سير ا
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ـكن أن تنـسجم خـيارات الـعمل الوطـني  مع رغبـة االستـئثـار بالسـلطـة  فب ال 
االمـرين هنـاك تقـاطع واضح  فالـسلـطة الـوطنـية تـعتـمد في مـنهـجيـتهـا على خـطة
ــيـاديـن  والبـد لــهـا من أن تــوظف الـطــاقـات وبـرنــامج عــمل نـهــضـوي في كــافـة ا
اإليجـابـية الـبـشريـة الـوطنـيـة وحتظى بـاهـتمـامـات شعـبـية عـلى وفق صـدقيـتـها في
ـصـلـحـة االجتـمـاعـيـة العـامـة في الـعـدالة الـتـنفـيـذ ورغـبـتـها احلـقـيـقـية في اجنـاز ا

االجتماعية والتطور البنيوي واالقتصادي للبالد . 
شـتركات مع االخرين أو لنقل أما دوافع الـرغبة  فهي اإلحاطة بـالسلطة ورفض ا
طرح أفكـار وسيـاسات فوقـية ال تقـبل بهـا األطراف األخرى  بـاإلضافة اسـتنزاف
الـوقت وتـبديـد الـزمن عبـر االنـتـظار السـتـجابـة  االخـرين  في هـذه احلالـة تـصبح
ـنافسـات اجلارية الى الرغبـة مقدمـة ألبوية احلـكم التي تـتحول بـدورها على وفق ا

قوة الغاء لألخرين حتت مسميات مختلفة وشعارات جاهزة . 
ـسـتـأثرة بـالـسـلطـة تـمتـلك أدوات الـفـعل للـدولـة  فـمسـألـة حتول ا إن الـرغـبة ا و
االبويـة لـلـدكـتاتـوريـة  قـضيـة وقت  أو بـاألحـرى عـندمـا تـشـعـر بأن مـواقـعـها من
الـطرف االخـر لم تـعد مـأمـونة وان سـمـعتـهـا باتت مـحل تـندر شـعـبي  فتـلـجأ الى

االتهامات التي تسبق االلغاءات واالبعاد والتصفيات .
ــطـروحــة من طـرف مــا يالحظ  في احلــوارات الــسـيــاسـيــة  واألوراق واألفـكــار ا
سـتـقلـ  فـالـثالثي  يطـالـبهم للـطـرف االخر  تـبـرز امامـنـا كيـفـيـة التـعـامل مع ا
باالنحـياز له والتصـويت له إلجناح التصويـت في اختيار رئيس اجلـمهورية  ومثل
ستقل هم انيـ ا طالبة تعـبر على مسألتـ األولى وكأن البر وقف وتـلك ا هذا ا
مجمـوعة من البشر الخيـار لهم سوى احلصول على مواقع في الـسلطة  يعبر عن

ذلك الدعوة الفوقية لهم . 
قراطي للكتل السياسية التي شروع االستقاللي الد وقف يـلغي اساساً ا وهذا ا
استحـوذت واشتركت في السلطة دون ان حتقق شيئـا للمجتمع ومن هذه الكيانات
الطرف الـثالثي . وبرزت الدعوة لنظام وطني عبر انتفاضة تشرين وما قبلها  وان
لم حتقق هـذه االنتفـاضة مشـروعها بـحكم اخـتالطات العـديد من العـوامل إال إنها
ان سـتقل فـي البر عـروفة للـجميع  وكـان وجود ا هـمة ا ثبتت بـعض القضـايا ا
قبول التـعامل معهم بدون طرح اليات شروعية تشـرين  فليس من ا هو استـجابة 
مـشـروع الـسـلـطـة وبـرنـامجـهـا يـكـون عـمالً تـسـلـطـيـاً ال تـقبـل به تـشريـن وال الذين
ـان بـاسم اخلط اجلديـد لـلنـهـوض بالـوطن وحتـقيـق مشـروع الـسلـطة وصـلوا لـلـبر

الوطنية . 
سـتقلون تشكـيل احلكومة وتعـي رئيس الوزراء  فهذا أما طرح فـكرة ان يتولى ا
ـكن للـمسـتقـل الـطرح اشـبه من يسـبح بالـبركـة ويـقال له أمـامك البـحر  فـكيف 
لـكـون كتـلة سـتـقلـون ال  الـعمل وسـط كتل كـبيـرة ومـجربـة في احلـكم  وهم أي ا
وازنة لـدعـمـهم ومـسـانـدتهم  ثـم الكل يـعـرف بـأن الـعـامـل في الـدولـة وأجـهـزتـها
اخملـتــلـفـة اغـلــبـهم من الـكــيـانـات الـســيـاسـيـة والــثالثي بـيـنــهم يـلـتـزمــون بـوصـايـا

وارشادات احزابهم وهناك اكثر من
 قضية وحادثة وقعت  فكيف للمستقل إدارة العمل  بشروط وقوان الدولة .

بغض الـنظر عن االختالفات بـ التنسيـقي والثالثي  وهي باألساس  مـبنية على
الالثقة والنـوايا اخملفية فأن هناك خشية حقيقية من طريقة طرح األفكار التعجيزية
ـرجح لـألطـراف اخلـارجـيـة دوراً فـيـهــا أن تـصـبح الـسـاحـة الــتي قـد يـكـون وهـو ا
تـربص بالعراق امنيا واجـتماعيا  ومثل هذا الوضع العراقـية مسرحاً   لعودة ا
سـيكـون خسـارة لـلجـميع  سـيمـا أولئك الـذين يـريدون وطـنا امـنا خـال من عوامل
الـفرقـة والـصراع  ويـتـجه نحـو الـبنـاء والـتطـور وهـو يسـتـحق ذلك اسوة بـشـعوب
ؤهلـة لذلك  لكنـه مع األسف الشديد ال تلك من اإلمـكانيـات ا نطـقة والعـالم  و ا

تلك من يتحسس شعور األلم لدى ابناءه .
إن اخليار بـ سلطـة وطنية بـشروط البـرنامج النهـضوي الواضح وبـ الرغبة في
االستـئـثار بـالسـلـطة حتت عـنـاوين متـعـددة عامالن مـخـتلـفـان  فالـسـلطـة الـوطنـية
اضي القـوية جامعة لكل من يريد العمل من اجل العراق واخلالص من تراكمات ا
 والرغـبة في احلكم عـلى واقعة فـرض الشـروط ورفض االخرين مسـألة تسـتهدف
الـسـيطـرة عـلى احلـكم  لـو كـان األمـر غيـر ذلك فـلـمـاذا لم يـطـرح الـثالثي بـرنامج
الـعــمل لـلـمـرحــلـة الـقـادمــة ويـصـر عـلـى قـيـادة الـثالثـي  جملـلس الـنـواب
ورئـاسـة اجلـمـهـوريـة ورئـاسـة مـجـلس الـوزراء  فـيـمـا يـذهب
ـقـابل لـتـقـيـيـد احلـركـة عـبـر حـجب الـثـقـة في الـتـنـسـيـقـي بـا
االخـتــيــار دون تـقــد مـشــروع إصالحي يــلــتـقـي فـيه مع
الثالثي  بـغـية اخلـروج من االزمـة  إنهـا أزمـة لم يخـسر
ــا اخلــاسـر األول هــو الــشـعب فــيـهــا هــؤالء جـمــيــعـا وإ

والوطن . 

ــضــمــون من الــغــريب قــانــون األمن الــغــذائـي ال يــتــفق مع ا
الـتـصــدي لـتـشـريع قـانــون خـطـيـر وبـتـخــصـيـصـات مـالـيـة
ضخـمة دون عـقد جلـسات حـوار مع اجلهـات االقتـصادية
ـدني تـعطي الـتـخصـصـية مـشـاركة مـؤسسـات اجملـتمع ا
الـشـرعيـة والرصـانـة للـقانـون مع تـوفر شـبـهات فـساد في

التفاصيل عند التنفيذ.
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الي الـزائـد عـلى القـيـمة ـبـلغ ا ضـبط ا
احلــقــيــقــيـــة) واســتــطــرد بــالــقـول ان
(الــعــمــلـــيــات الــتي نــفــذت بــنــاء عــلى
مـذكـرات قضـائيـة  خاللهـا ضبط 13
مـتهماً من بينـهم مدير إحدى احملطات
وأعـــضــاء جلــنـــة تــدقـــيق الــبـــطــاقــات
الــوقــوديــة). كــمــا ضــبــطت الــهــيــئــة 
مــسـؤولــة شـعـبــة الـعــقـار في ضــريـبـة

ــواطــنــ كــركــوك بــعــد ابــتــزاز احــد ا
ومـساومته عـلى دفع مبلغ قدره  20الف
دوالر  فـيمـا فتـحت حتقـيق في اختالل
واهـمال مبلغ قدره اكثـر من مليار دينار

في بغداد والنجف.  
وقـالت الـهيـئة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امـس ان (فـــريـقٍ من مــــكـــتـب حتـــقــــيق
تـمــكن من تـنــفـيـذ الــهـيــئـة في كـركــوك 

ومـخـالـفـات وتـهـريب مـشـتـقـات نـفـطـية
وبـيعها في السوق السوداء. وقال بيان
تـلقـته (الزمـان) امس ان (فريق عمل من
شـعبتي الـتحر والـضبط والتـحقيق في
نــفــذ ســـبــعــة مـــكــتب حتـــقــيق ديــالـى 
عــمـلــيـات ضــبط مـنــفـردةٍ في مــحـطـات
شـتقـات النفـطية تـعبـئة الوقـود وبيع ا
احلــكـومـيــة في احملـافـظــة اسـفـرت عن
وجـود مخالفات كثيرة أدَّت إلى حصول
ـــال الـــعـــام) واشــار الى ان هـــدرٍ في ا
(عـمليات الـتحر والتدقـيق التي قام بها
أدت إلى الـــكــشـف عن وجــود الـــفـــريق 
نــقصٍ يــقـدر بـــنـحـو  300 الـف لـتـرٍ من
مــادة الــنـفـط األبـيـض تـســبب بــإحلـاق
ــال الــعـام  بــلغ نــحـو 200  الــضــرر بـا
مـــلــيـــون ديـــنــارٍ فـــضالً عن نـــقصٍ في
بــطـاقــات الــبـنــزين بـلغ   715 بــطـاقـة)
مـشيـرا الى ان (اخملالفـات شمـلت أيضاً
تـهريب مادة الـنفط األبيض وبـيعها في
الـــســـوق الــســـوداء خـــارج الـــضــوابط
وزيــادة بـــأعــداد بــراءات الــذمــة بــواقع
 447بـطاقـة وقوديـة وإدخال  40 بـطـاقة
وقـوديـة زيـادة عـلى الـكـمـيـة احلـقـيـقـية
ــبــاعـة) مــؤكــدا (ضـبط  349 بــطــاقـة ا
ّ جتــــهـــــيــــزهــــا إلى وكالء وقــــوديــــة 
جـــوالــ إال أنـــهــا لـم تــدخل بـــرنــامج
الباركود وبيع البانزين بسعرٍ أكثر من
ّ قرر من قـبل وزارة النفط و الـسعـر ا
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مــذكــرة قــبض بــحق مــسـؤولــة شــعــبـة
الـعـقـار والعـرصـات في الـهـيئـة الـعـامة
إلقـدامـهـا على لـلـضـرائب في احملـافـظـة
( ــراجــعــ ابــتــزاز ومــســاومــة أحــد ا
واشار الى ان (التحقيقات األولية قادت
ــتــهــمــة أقــدمـت عــلى ابــتــزاز إلـى أن ا
ـشـتــكـ لــدفع مـبـلغٍ ومــسـاومـة أحــد ا
مـــــــقــــــداره  20 ألـف دوالر وفـي حــــــال
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كـشفت مديرية شرطة مـحافظة ميسان 
الــيــوم األربــعـاء  الــقــبض عــلى مــتـهم
بسرقة 18  مـليون دينار وجهاز البتوب
وهاتف نقال  من احدى الدور السكنية

 ضمن مدينة العمارة.
ـــديـــريـــة في بـــيــان أنـه (فــور وقـــالت ا
تـعـرض احـدى الـدور الـسـكـنـيـة حلادث
الــســرقــة  اوعـز الــســيــد قـائــد شــرطـة
ـهــنـدس احلــقـوقي احملــافـظــة الـلــواء ا
(نـاصر لطـيف االسدي)  بتـشكيل فريق
عـمل مخـتص من قسم مـكافـحة اإلجرام
وبـرئـاسـة مـديـر الـقـسم وضـابط شـعـبة
إجــرام حـطـ  وبـعـد الــتـحـري وجـمع
ــعـلـومـات ومـتـابــعـة أدق الـتـفـاصـيل ا
ـتـهم تــمـكن فـريق الــعـمل من اعـتــقـال ا
ـــالي ـــبـــلغ ا بـــالـــســـرقـــة وبــحـــوزته ا

ذكورة). واألجهزة اإللكترونية ا
W ôb « nA

ــتـهم وأضــافت أنه ( تــدوين أقــوال ا
بــاالعـتـراف واجـراء كـشف الـداللـة عـلى
مـــحل حــادث الــســـرقــة وذلك بــاشــراف

وحضور السيد قائد شرطة ميسان).
سـلسـلة ونـفـذت هيـئة الـنـزاهة الـعامـة 
عــمــلـيــات ضــبط في مــحـطــات تــعـبــئـة
اسـفرت ـحـافـظـة  الـوقـود احلـكـومـية 
عـن رصــد حـــاالت هــدرٍ لـــلـــمــال الـــعــام
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امــتـنــاعه عن دفع مــبـلغ الــرشـا فــإنـهـا
ــضـــاعــفــة مـــبــلغ الــضـــريــبــة تـــقــوم 
ـفـروضة عـلى الـعـقارين الـواقـع في ا

مقاطعة شاطرلو بأربعة أضعافٍ).
‰UL¼≈Ë d¹Ëeð

عـن تالعب وتــزويـر وكــشــفت الــهــيــئـة 
وإهــمــال  1.2مــلــيــار ديــنــار في بــغـداد
الـنجف. وذكر البيان ان (عـملية الضبط
األولـى الــتـي نــفـــذت من قـــبل مـالكــات
مــكـــتب حتــقــيق الـــنــجف اكــدت قــيــام
مـعاون شعبة التفتيش في قسم سياحة
احملـافـظة وأمـيـنـة الصـنـدوق بالـتـزوير
والـتالعب بوصوالت قـبض كتب خاصة
رافق ـهـنـة  ـارسـة ا بـإلـغـاء إجـازات 
ـتـحصـلة بـالغ ا واخـتالس ا سـيـاحيـة 
مـنـها) مـؤكدا ان (الـعمـلـيـة الـتي تمت
بــالـتـعـاون مع مـديــريـة حتـقـيق بـغـداد
أســفـرت عن ضـبط  29 دفـتـر وصـوالت

ـقيدة فـيها 600  ـبالغ ا تـقدر مـجموع ا
مـلـيـون دينـار) ولـفت الى (وجـود تراخٍ
من قــبـل مــديـر قــسـم ســيـاحــة الــنــجف
ــتــابــعـــة مــوظــفــيه واعــتــمــاده عــلى
) ومضى الـبـيان مـوظـف غـيـر كفـوئـ
كـشـفت ـكـتب  الـى الـقـول ان (مالكـات ا
في عـملـية ثـانية عن عـدم قيـام مصرف
تابعة إجراءات تسديد قرض الـرشيد 
ستثمرين بقيمة منح عام  2014 ألحـد ا

 600 مليون دينار). 
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سـنـوات تـمـضي وايـام تـتالشى وسـاعـات جتـتـر ذاتهـا ودمـوعي الزالت تـتـدفق كل
رمضان بـعد االفطار..دموع حاولت ان احبسها لـكنها ابت اال ان تتفجر رغماً عن
كن لالنسان طاقات الـرجولة ..عجيب هذه احلياة .... تتخللها مواقف وحلظات ال
تفجرة  –مهـما كانت قوتهِ الروحية واجلسدية  –ان يحـبس فيها قطرات الـدموع ا
ـكن ان يُقـال عنها  –انـها حلظـات قدسـية مع الذات من مقـلتيهِ ...حلـظات اقل ما
ـعـاناة الـتي تـعـصـر اخملـلـوق الـبـشري في وصـراع مع االمل واحلـزن والـدمـوع وا
حلـظـة من حلظـات الـتاريخ ..وسـاعة مـن ساعـات االحتـظـار الروحي. اربع سـنوات
مرت كـلمح البصر وانا اتـابع كل حلقة من حلقات  –قـلبي اطمأن  –وفي كل حلقة
كن ان يُـقـال عنـها انـها دمـوع قدسـية اظـل اذرف الدمـوع بصـدق ..دموع اقل مـا
تــعـتــصــر الـذات بــكل مــاتــعـنــيه هــذه الــعـبــارة من مــعـنـى. شـاهــدت ويالت التــعـد
والحتصى في الـعراق على مـدار هذا العمـر الذي شارف عـلى االفول ..حلظات لم
اذرف فيهـا دموعا بهذه الغزارة  وهذا الصـدق النابع من اعماق اعماق هذا القلب
كسـور ..مكسور ألسباب كثيـرة ..اليعرفها اال الله سبحـانه وتعالى. كلما اشاهد ا
ـقـنع  –وهـو يــقف بـأدب امـام ضـحـيــة من ضـحـايـا هـذا الك الـبــشـري ا  –ذلك ا
العجـز وهذا الفـقر الرهيب ..يـظل قلبي يـخفق بشـدة لكل كلـمة  ينـطقها  –غيث –
كأنني اسـتمع الى مالك قـادم من مكان بـعيد ارسـلهُ اخلالق اجلبـار لينـقذ مخـلوقا
ـرعب من فـقـر وعـجز والم  –اخـاطب ذاتي بـشـريـا وضـعه الـقدر في هـذا االتـون ا
ـرة اال ان الـدهـشـة الـتي تــصـيب الـضـحـيـة الــفـقـيـرة حـيـنـمـا بـانـني لن ابـكِ هـذه ا
ـنحها الله رزقها عن طريق  –غيث  –جتعـلني ارجتعش وبصدق وتنهمر الدموع
قصـود من تلك العطايـا ..العطايا الـتي اليعرفها اال من ذاق بال توقف كـأنني انا ا
مرارة العوز واحلاجة يوما ما . كل يوم اتضرع الى الله ان يضع غيث في طريقي
ـفـهـوم االنـسـاني وهـذا او يـضـعـني في طـريــقه ألرى الـوجه الـذي حـمل كل هــذا ا
الــعـطــاء الـذي اليــعـرف احلــدود. كل يـوم تــذهب افـكــاري الى ( اغـنــيـاء الــعـراق )
االغنيـاء الذين سرقوا نصف امـوال الشعب او كله لـيصبحوا بهـذا الثراء الفاحش
 –لـو قـدم كل واحـد مـنـهم مـلـيـارا واحدا مـن دوالراته الـتي يـحـتـفظ بـهـا في بـنوك
الدول اخلـارجية الى فقراء العراق لكنا  –نـحن الفقراء نعيش بأحسن حال  –لكن
الـغني يـشعـر انه فوق الـبشر وال يـدري انه سيـنام في نـفس التربـة التي نـنام فـيها
نـحن الـفـقـراء يـومـا ما  –وهـناك سـيـقـرر اخلـالق من هـو اجلـيد
ومن هو  غير ذلك . الزال هذا البرنامج هو البرنامج الوحيد
الذي يـهز كياني بـكل صدق ..حتية لـكل من ساهم فيه ..لو
كنت مـيسور احلـال لشاركـت بالشيء الـكثيـر لكن اخلالق
يعـرف احلال ...حتـية لغـيث..... وحتيـة لكل من ساهم في

صناعة -قلبي اطمأن-
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ال نذيع سراً اذا قلنا :
انّ األحـقاد الـدفـيـنـة هي الـداء الـعـضـال  وانـهـا تـدفع احلـاقديـن الى اجـتراح

أفظع اجلرائم بدم بارد .
-2-

وال خيـر في احلـقود الـذي يسـتـسلم الى مـا تـمور به نـفسه من شـرور فـينـطلق
نحو تنفيذ اجلرائم تنفيسا عن ذلك احلقد الضاري .

-3-
ة مـرّوعـة  حيث أقـدمت أحدى الـنسـاء على وقـعت في محـافظـة ( بابل ) جـر

ذبح طفل بريء يبلغ من العمر سنت فقط .
أما الدافع الى الذبح فقد كان حقد القاتلة على أم الطفل القتيل .

وهكذا وقع الطفل البريء كبشا للفداء .
-4-

وكشفت التحقيقات اجلنائية ان القاتلة هي عمّةُ الطفل الذبيح ..
في مــؤشـر واضـح الـداللــة عــلى أنّ الــعـمّــة الــقــاتـلــة انــســلـخـت مِنْ كُلّ الــقِـيم

والضوابط الدينية واالخالقية واالنسانية واالجتماعية .
-5-

نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله تعالى :
( واتقوا فتنة ال تصي الذين ظلموا منكم خاصة ) 

االنفال / 25
والفتنة : العذاب 

وقد تسأل :
ة ? كيف يُعذّبُ مَنْ لم يرتكب اجلر

واجلواب :
انّ اجملــتــمع الــذي يُــفــرز اجملــرم ال يــنــجــو مـن آثــار هـذا
االجـرام فـي الــدنـيــا  وأمــا في اآلخــرة فــلن يــعــاقب اال

ة وحده . صاحب اجلر
وهـكذا تـظـهر مـسـؤولـية اجملـتـمع في احلـفاظ عـلى الـقيم

والضوابط صيانةُ لنفسه عن الفتنة .
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هلة التي وضعها السيد الصدر امام قوى االطار التنسيقي تتجه مع انتـهاء ا
االنظـار الى مـستـجدات االزمـة السـياسـية وهل هـناك حـلول النـهاء االنـسداد
احلـالـي ام ان الـوضع احلـالي سـيـبــقى كـمـا هـو ويـتـجه لــعـدة سـيـنـاريـوهـات

احالها مر. 
اجلـمـيع يـتـفق عـلى ان الـنـظـام الـسـيـاسي في الـعـراق بـعـد  2003 بـني عـلى
كونات. حيث ان دفع جهه اسـاس التوافقية من اجل حفظ التوازنات وحقوق ا
للمعارضة رغما عنها  و احتكار جهه اخرى للسلطة  مع عدم وجود ضمانات
حقـيقية وأمـنة للجـهة التي تـذهب للمعـارضة والتي تعـد هي احد اهم  جناحي
شـاركة باحلـكومة او قـراطيـة في العالم يـجعـلها اكـثر تمـسكـاً با العـمليـة الد

بدأ تعطيل اجللسات لعدول القوى عن قرارها باقصائها. 
لـذا فـان الـوضع الـدولي واالقــلـيـمي فـضالً عن الــواقع احلـالي  يـشـيـرون الى
(االنسـداد الـسـيـاسي احلـقـيـقي في الـعراق) ولـيس الـذي يـسـتـخـدمه الـبعض
لـلــتـهــديـد والــتـلــويح  قـرار احملــكـمــة االحتـاديــة بـخــصـوص انــتـخــاب رئـيس
عطل او الضامن) او اجلمـهورية بالثلث جـعل االمور اكثر تعقيـداً  فالثلث (ا
سـتقـل الذين مهـما كـانت تسمـيته اصـبح بيـضة القـبان احلـقيـقية .  ولـيس ا
ـشـكـلـة مـشـكـلـة (قـادة هم مـشـتـتـ ومــنـقـسـمـ ولـيـسـو اصـحـاب الـقــرار فـا

كن للمستقل حلها.  ) وال سياسي
احلل الوحـيـد للـوضع الـعراقي هـو تـطويـر الـنظـام الـسيـاسي احلـالي لنـظام (
ان يراقب شـبه رئاسي)  رئيس ينتخب بشكل مـباشر من قبل ( الشعب ) وبر
اني احلالي الذي يـجعل رئيس احلـكومة التـوافقي  اسيراً ويشـرع ; بدل البـر

للرغبات والنزاعات السياسية  لكل االطراف الشيعية والسنية والكردية.
خالصة الـقول.. النـظام السـياسي والعمـلية الـسياسـية في العـراق انتهت مدة
شاركة صالحيـتهما  فضالً عن عدم ثقة العراقي باالخيرين والدليل نسبة ا

الـتي لم تصل للـثلث !! السـخط الشعـبي كالسـيل اذا انطلق
سـياكل االخـضـر واليـابس  الـقـوى السـيـاسيـة جـميـعـها
اذا لم تـلـحق نـفسـهـا لـتـعـديل الـنـظام مـن الداخل وزرع
الثقة لدى اجلماهير فنحن مقبل على انفجار مجتمعي
وقنـبـلة نـووبـشريـة تـطيح بـاجلـميع وسـيـعدل الـنـظام من

اخلارج .
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ـعـارضـة  ـســتـقـلـ في الـبـدايـة اعـلـنـوا بـانـهم سـوف يـذهـبـون الى ا بـعض ا
واحلقـيقة التي انكشفت بوضوح بانهم االن يـتارجحون في مواقفهم ويخاتلون
ان اي علـى الشعب العـراقي   ليسيـروا عكس التـيار الذي جاء بـهم الى البر
عكس نـوايا وتـطلعـات الشعب الـعراقي كـون من انتخـبهم كـان على قنـاعة بان
شهد ستقل بعد ان فقد الثقة باالحزاب التي استحوذت على ا ثـله هو ا من 
سـتـقـلـ ويـجد الـسـيـاسي  فـكـان قـرار الشـعب بـان يـعـلن انه يـتـوجه نـحـو ا
ـســتـقـلـون جــمـهـورهم الـذي ـثل ا ضــالـته عـنــد هـؤالء  ولـكن مع االسف لـم 
ثل الشعـبي العراقي اللعب على انتـخبهم تمثيل حـقيقي بل راحوا كمـا يقول ا
ـواقـفهم هـذه التي ـسـتقـل فـقدو شـعـبيـتهم  احلبـل . ونـقـولهـا بوضح ان ا
تنـسـجـممع من  يـريـد ان يـبقي الـعـراق على هـذا احلـال لـغايـة في نـفس ايوب
ـستـقـل ان يـكونـوا اوفيـاء لـدماء الـشهـداء التي روت ارض ما نـتـمنـاه على ا
الـوطن في انـتـفـاضـة تـشرين  ,وان يـقـدروا حـجم الـتـضـحـايـات الـتي  قـدمـها
شبـاب تـشرين من اجل الـتـغيـيـر و حتقـيق تـطلـعـات اجلمـاهيـر  من اجل  بـناء
ستـقل ان يـكونوا جـزء من االزمة كما ال البـلد ونهـضته وتقـدمهال نريـد من ا
نـترجى منهم ان ال يـحسموا امـرهم هل هم مع الشعب ام مع االحـزاب ويبقوا
ستقل ان  ال يكونوا جزء من ب نـارين  نار اجلفه ونار الشماته  نريـد من ا

االزمـة كمـا ال نتـرجى منـهم ان ال يحـسمـوا امرهم هل هم
مع الـشعب ام مع االحزاب ويـبقوا بـ نارين (رحم الله
نـزار قـبـاني الـذي قـال ال تـوجـد مـنـطـقة وسـطـى مـا ب
اجلـنـة والــنـاري اخـتــاري احلب او الالحب فـجـ ان ال
تـختاري )اذن البـد من احلسم والـثبات والـوفاء بـالوعود

التي قطعوها للناخب خالل حمالتهم االنتخابية 
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بغداد

عنـد حدوث وبـاء احلمى الـنزفـية كان  في
مـسـتـشـفى الـيـرمـوك عـام 1979 الـدكـتـور
دير فاروق االلوسي رحمه الله   معاونا 
مـســتــشــفى الـيــرمــوك ومــديـرا لــلــعــيـادة
اخلارجية فيها وكـان  الدكتور عبد الكر
الــكـــامـل أطــال الـــلـه في عـــمـــره  مـــديــرا
للـمـستـشـفى  كانت الـعالقـات ب اطـباء
ـوذجــيـة مــسـتــشـفـى الـيــرمـوك عالقــات 
تسـودها الـزمالـة والصـداقة والتـفاني في
ــرضى والــعــمـل كــفــريق كــبــيــر خـــدمــة ا
متـنـاغم في يوم 7 أيلـول من سـنة 1979 
ادخلت مريضة من محافظة االنبار عمرها
†24سـنة الى قـسم الـنسـائـية بـسـبب نزف
شـديــد سـبب لــهـا اجـهــاضـا  وتـدهـورت
حــالـتـهــا الـصـحـيــة تـدهـورا ســريـعـا رغم
الــعـــنـــايـــة الــقـــصـــوى من قـــبل االطـــبــاء
والطبـيبات والـكادر التمـريضي واخلدمي
ريـضة تنـزف من اذنها وعـينها  وبدأت ا
وفمـها .. ورغـم اجلهـود اجلبـارة النقـاذها
وتزويدها بـعدة قناني دم ومغـذيات فانها
انتقلت الى رحمـة الله تعالى يوم 9 ايلول
1979 اي بــــعــــد يــــومــــ من ادخــــالــــهــــا
ــســتـــشــفى وبـــعــد اربــعـــة أيــام تــوفي ا
قيم االقدم الدكتـور سمير كـاظم الطبـيب ا
ـتـابـعـة عالجـهـا طـيـلـة الـذي كـان يـقــوم 
عينة التي كانت اليوم و بعد يوم تـوفت ا
ـريـضـة  وكـانت وفـاتـهم تـقـوم بـخـدمـة ا
ا دعا الى  دخول بسبب النزف ايضا  
االستاذ الـدكتور حـكمت حبـيب استشاري
امــراض الـدم عــلى اخلط والــذي شـخص
احلـالــة بـاحلـمى الــنـزفـيــة. (وفـايـروسـات
احلـمـى الـنـزفـيــة اشـكـال ولـكـنــهـا تـسـبب

اعراض متشابهة).
استـنفـرت وزارة الصـحة أنـذاك و وزيرها
ـرحـوم الـدكـتـور ريـاض ابـراهـيم احلـاج ا
حسـ العـاني  واعـلنت حـالة االسـتنـفار
في مـستـشـفى الـيرمـوك  و تـفـريغ قسم
الــنـســائـيـة والــبـاطــنـيــة حتـته  وتــعـقـيم
الــــبــــنـــايــــة  وشــــكــــلت جلــــنــــة طـــوار
ـســتـشــفى كـانت تــضم الــدكـتــور عـبـد بــا
سـتشـفى والدكـتور الكـر الكـامل مديـر ا
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فاروق االلـوسي  والدكـتور حـكمت حـبيب
اطــال الـلـه بـعــمـره والــدكــتـورة االســتـاذة
نوال اجلـنابي اسـتاذة الـڤايـروسات بطب
ــسـتـنــصـريـة والــدكـتـور قــصي اخلـيـاط ا
رئيس قسم الـكلية االصـطناعـية  وخوفا

سـتشفى  من انتقـال الفـايروس داخل ا
سـتـشـفى بـكل مـرافـقه من الـباب تـعـقيـم ا
اخلارجيـة الى ابعد نـقطة فـيه وعلى مدار
الــســاعــة وطــيــلــة ســاعــات الــيــوم ودخل
الــقــاصـــر من الـــكــلــور كـــمــعـــقم وحــسب
نــصـيــحـة الــدكــتـور ســمـسن من مــنـظــمـة
الـصـحـة الـدولـيـة والـذي قـدم الى الـعـراق
بــصـورة مــسـتــعـجــلـة اســتـجــابـة لــدعـوة
االستاذ الدكتـور سعدون خليـفة التكريتي
مديـر عام الـوقـاية الـصحـية اطـال الله في
ـرحوم الدكـتور فيـليكس عمره ومـعاونه ا
جـرجي  ومـثل مـا قلت (انـثـبـرت) الـدنـيا
ثبر من الوزير الى اصغر مع بالوزارة 
ـرحــوم فـاروق االلـوسي وكـان الــدكـتــور ا
والـدكـتـور عـبد الـكـر الـكـامل يـتـنـاوبون
ـسـتشـفى  وشـكلت جلـنة بـيت با علـى ا
من عـلمـاء الـڤـايروسـات بـرئـاسة الـدكـتور
واالستاذ في كلية الـطب البيطري انطوان
صـبـري الـبـنا وهـو دكـتـوراه ومـاجـسـتـير
بــعـلم الــفـايــروسـات من جــامـعـة كــورنـيل
ـتحدة االمـيركـية والـعديد من بالـواليات ا
االسـاتـذة االخـرين  وشـخص الـڤـايـروس
بـعــد اخـذ الـعـيـنـات الى مــخـتـبـرات كـلـيـة

الطب البيطري 
?(Crimean Congo Hemorrhagic Fever )
والذي يـنـتقل من لـدغة الـقـراد والبـراغيث
ــاعـز ــواشي كــاالبـقــار واالغــنـام وا الى ا
ويـنتـقل الى االنـسـان بواسـطـة دمهـا عـند

الذبح او حلبها !!!
  تهيئة مـستشفى احلمـيات استعدادا 
واخــــذت احـــتــــيــــاطــــات جــــبــــارة في كل
ــرحـوم مــســتـشــفــيـات الــعــراق  وكـان ا
الـدكتـور ريـاض وزيـر الصـحـة يـداوم ليال
في مــســتــشــفى الــيــرمــوك ويــديــر غــرفــة
عـمــلـيـات مـكـافـحــة الـفـايـروس  وارسـلت
تـوف بـعد تـغلـيفـها اذج من انـسجـة ا

الى امـيركـا وبـريطـانيـا ومـنظـمـة الصـحة
الـدولــيـة  و الـقـضـاء عــلى الـڤـايـروس
بأيام  وبتلك اجلهود اجلبارة التي بذلها
االطباء ككل وعملـهم كفريق واحد متكامل
حـازت وزارة الــصـحـة الــعـراقـيــة اعـجـاب
مـنــظـمــة الــصـحــة الــدولـيــة  لــلـخــدمـات

تطورة . الصحية العراقية ا
الـف حتــيـــة الى أطـــبـــاء الــعـــراق االفــذاذ

ن غادرنا . والرحمة كل الرحمة 
الــصـحــة لـلــجـمــيع والـله يــحـفـظ الـعـراق

واهله جميعا .
عـلى صــعـيـد آخـر عـقـدت هــيـئـة الـضـمـان
الــصـحـي في وزارة الــصـحــة ورشــة عـمل
حتت شـــعــار "طب األســـرة حــجــر أســاس
تكـاملة" بـالتعاون مع الرعايـة الصحيـة ا
دائرة الصحة العامة وبرعاية شركة فايزر
الـتي أكـدت اعـتـزامـها تـسـخـيـر جتـربـتـها
متدة على أكثر من  170سنة في ية ا العا
دعم مـجـهـودات وزارة الـصـحـة الـعـراقـيـة
لـتحـسـ جـودة النـظـام الـصحي وتـوفـير

نظام رعاية صحية فعال في البلد.
w×  ÊUL{

ـــشـــاركــة اجملـــلـــســ وتــمـت الــورشـــة 
العـراقي والعـربي لالختـصاصـات الطـبية
وجـمعـيـة اطبـاء األسـرة العـراقـية ونـقـابة
ـية اطبـاء الـعراق ومـنظـمة الـصـحة الـعا
ـا فـيهم فضال عن مـشـاركة 150مسـؤوال 
رياض احلـلفي مديـر عام الـصحّة الـعامة
ــــثـال عن وزيــــر في وزارة الـــــصــــحـــــة 
الـصـحّـة ورؤساء نـقـابـات اطـبـاء الـعراق
والـصـيـادلــة ورؤسـاء مـديـريـات الـضـمـان

الصحي في محافظات العراق.

ومن جـانبـه قدم خـبـير الـرعـايـة الصـحـية
االوليـة/ جامعـة امبـيريال  –لندن سـلمان
يا لـبيـان متطـلبات الرواف  عـرضا تقـد
الـنظـام الـصـحي الالزمـة لـلرعـايـة األولـية
الفـعالـة الـتي تخـدم الضـمان الـصحي في
الــعــراق وكــذلك تــمت اســتـضــافــة مــديـر
لـوائح الـتـأمـ الـصـحي/ هـيـئـة الـصـحـة
بـــدبـي ورئـــيس جــــمــــعـــيــــة طب األســـرة
اإلمـاراتــيـة الـدكـتــور مـحـمـد فــرغـلي عـبـر
الدائرة التـلفزيونـية. جدير بـالذكر أن هذا
ـشــروع يـتـوافق مـع رؤيـة الـعـراق 2030 ا
الــتي تــهـدف لــتـحــســ جـودة اخلــدمـات
الــصــحــيــة من خالل دعـم وزارة الــصــحـة
باسـتـمرار في جـهودهـا احلـثيـثة لـتطـوير
النظام الـصحي وبنيـته التحتـية وحتقيق
رؤية الـعراق بـتوفـير نـظام رعـاية صـحية
فــعــال وشــامـل من خالل تــوفــيــر األدويــة
ـسـتـلزمـات الـطـبـيـة احلديـثـة وتـطـوير وا
ـشروع الـكـوادر الـصـحـيـة عـلى تـطـبـيق ا
كــخـــطــوة إلصالح الــنــظـــام الــصــحي في
ـتـحدث الـرسمي لـلضـمان العـراق. وقال ا
الصحي إن (هذا التعاون ينبع من التزام
شركة فايـزر جتاه وزارة الصحـة العراقيه
لتقد الدعم للوزاره في مجاالت التدريب
هارات في والتطوير ومن ضمنها تعزيز ا
مـجـال الـضــمـان الـصـحي". وتـؤكـد فـايـزر
مواصـلة دعـمهـا لوزارة الـصحـة العـراقية
لتـحسـ البـنية الـتحـتيـة وتعـزيز وصول
ـــرضى إلـى األدويـــة من خالل حتـــســـ ا
ــواطـنـ واحلـفـاظ االسـتــجـابـة جلـمـيع ا
). وحول واطـن الـعـراقيـ على صـحـة ا
ثل شركة فـايزر مدير هذه الورشة عـلق 

 ∫ŸËdA

أطباء في
مشروغ نظام
الرعاية

مـبـيـعـات الـقطـاع الـعـام عـبـدالـله الـعـبادة
ـسـؤولـيـة قـائالً (انـطالقـا من شـعـورنـا بـا
االجتمـاعية واالخالقـية نفـخر بدعم وزارة
الـصــحــة الــعــراقــيـة بــصــورة مــســتــمـرة
لــتــحــسـ الــنــظـام الــصــحي واخلــدمـات
قـدمة لـلمـواطنـ حيث تـشكل الصـحيـة ا
هـذه الورشـة الـبـداية جملـمـوعـة أخرى من
الـورشـات سـتعـقـد مـسـتقـبالً لـتـغـطـية كل
جوانب مشروع الضمان الصحي للجهات

عنية بالقانون). ا
‰Ëb « »—U&

وأضاف العبادة (سنعمل كذلك على تناقل
اخلـبــرات واالسـتــفـادة مـن جتـارب الـدول
ية اجملاورة حيث سـنوظف جتربـتنا الـعا
ــمــتـــدة عــلى مــدار أكــثــر من  170ســنــة ا
يـا والتي تـمكنّـا من خاللهـا من تقد عا
ـــســتــحــضــرات ابــتــكــارات كـــثــيــرة في ا
الدوائيـة واحليـوية التي سـاهمت بتـعزيز
الـقـطــاع الـصـحي حـول الــعـالم وحتـسـ
ــرضى مـن هــنـا صــحــة وجــودة حــيــاة ا
ـــرضى في الـــعــراق في نـــتــطـــلع إلفــادة ا
رحلتهم اليـوم لتفعيل دور طب االسرة في
مشروع الـضمـان الصحي عـبر وضع هذه

االبتكارات في متناول أيديهم).
ـســؤولــيـتــهـا ــانـهــا   وتــؤكــد فـايــزر إ
االجـتــمـاعـيـة جتــاه الـعـراق لـذلـك تـتـطـلع
واصـلة دعمـها لـلمـرضى في العـراق عبر
ضــمــان وصــول أجـود أنــواع الــلــقــاحـات
ـــبـــتـــكــرة الـــتي واألدويــة والـــعالجـــات ا
تــســـتـــهـــدف األمـــراض الــســـــــرطـــانـــيــة
ناعـية والنادرة بـهدف االرتقـاء بصحة وا

اإلنسان.
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جــمـعــيـنـا يــعـلـم مـا يـطــرأ االن عـلى
الكوكب من تغيير للمناخ االمر الذي
استدعى دول العالم الى عـقد الكثير
ــؤتــمــرات الــدولــيــة لــلـحــد من من ا

تأثيره . 
الـعــراق من بـ  11دولــة ســـتــكــون
األكثر تضررا بهذا التغيير  ,مع هذا
لم جنــد حــتى الــســاعــة اي تــدابــيـر
فعلية من قبل احلـكومة العراقية وال
هـناك من بـرامج واسـتـراتيـجـيات ال
ـدى مــوضـوعـة بـعــيـدة وال قـريــبـة ا
عـلى طـاولـة الـبـحث سـوى مـا نـقرأه
بـاإلعالم من خـطـط خـجـولـة ال تـرتق
ومـــا ســيــحـل بــالــعـــراق من كــوارث

خالل السن القليلة القادمة !. 
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تـعــتـبـر هــذه الـشـجــرة من األشـجـار
احلــطـبـيــة الـتي تـتــكـاثـر بــالـبـذور ,
تُــصــنـف شــجــرة اركــان أو األرجــان
ــلــكــة الــنـبــاتــات وعــائــلـة ضــمن 
النـباتـات البـذرية وشـعبـة كاسـيات
البذور وفئة النباتات ذات الفلقت
واسمها العلمي أرجانيا سبينوزا
 تــنـــتــشـــر زراعـــتــهـــا في اجلـــنــوب
ـنـطـقـة تـدعى " ـغـربي وحتــديـدا  ا
سـوس "  .  تصـنـيف الـشـجرة من
قـبل الـيـونــسـكـو كـتـراث ثـقـافي عـام
 2014 وكتـراث من قبل مـنظـمة األ

ــتـحــدة لألغـذيــة والـزراعــة " فـاو " ا
سنة 2018.

وفي تـقــريـر نـشـر بــإحـدى الـصـحف
العـربية سـلط الضـوء فيه عـلى تفرد
الــشـجـرة ومــصـنــفـاتـهــا ومـيــزاتـهـا
والـظــروف الـبـيـئـيـة الــصـعـبـة الـتي
تعـيش فيهـا ومعـاندتهـا للـموت وما
تـعـطـيه من قـيـمـة غـذائيـة من الـزيت
ـــــســـــتـــــخـــــلص مـــــنـــــهـــــا ســــواء ا
الســـتـــخـــدامـــاته في الـــطـــبخ او في
صنـاعـة زيت التـجـميل مع أهـمـيتـها

البيئية.   
الــدول الــتي تــعــاني مـن الــتــصــحـر
حتــــتــــاج زراعـــة هــــكــــذا أنـــواع من

األشـجار  ,كـونـهـا تـسـتـطـيع تـوفـير
غطاء نباتي حُرجي والسيطرة على
الكـثبـان الرمـلية وتـثبـيتـها وتـوفير
مــصـــدر غـــذاء نـــبـــاتي لـــلـــمـــواشي
ولغابات الرعي باإلضافة الستخدام
خشـبهـا كفحم ومـصدر لـلوقـود كما
تُـعـد شـجــرة األرجـان شـجـرة دائـمـة
اخلُـــضـــرة لــــهـــا أوراق صــــغـــيـــرة
مــسـتـطــيـلـة عــلى شـكل مـجــمـوعـات
متفـرقة بطول  2سم وأزهار يتدرج
لــونـــهـــا بـــ األصـــفـــر واألخـــضــر
بـــاإلضــافـــة لـــثـــمـــارهـــا اخلـــضــراء
الـصـلـبـة الــتي يـصل طـولـهـا إلى 3
سم وحتـــتــوي الــثــمـــرة عــلى ثالث

بذور صلبة تشبه في شكلها اللوز.
وأضــاف الـتــقـريـر ان الــشـجــرة تـلك
تـــشــــكل الـــدرع الــــواقي لــــلـــتـــوازن
اإليـــكــولـــوجي. فــبـــفــضـل جــذورهــا
الــقـويـة تــسـاهـم هـذه الـشــجـرة في
احلـفـاظ عـلـى الـتـربـة وفي مـقـاومـة
ـائية والريحـية التي تهدد التعرية ا
التـربة وتمـنعـها من التـعريـة إضافة
الى ما تـنتـجه من اوكسـج بـفضل
اســــــتــهالكـهـا لــكـمـيــات كـبـيـرة من
ثــاني أوكـــســيـــد خالل تـــمــثـــيــلـــهــا

الغذائي.
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ـاذا لم يـدر بـخـلـد ال اعـلم حـقـيــقـيـة 
مــسـؤولي وزارة الــزراعــة الـتــفـكــيـر
جديـا بـاستـيراد بـذور هـذه الشـجرة
ـغـربيـة ومن ثم الـقـيام ـملـكـة ا من ا
بـــزراعــتــهـــا في صــحـــراء الــرمــادي
فـتـلك وبـاديــة الـنــجف والــسـمـاوة  ,
ـــنـــاطق هـي ارض بـــكـــر حتـــتــوي ا
ـعــادن وبـذا ســتـشـكل الــكـثـيــر من ا
بيئة مثلى لزراعة الشجرة والتي ان
ـساحات شـاسعة توزعت زراعتـها 
ســــتــــكــــون األداة الــــنــــاجــــعــــة  في
ا ستـشكله من محـاربتهـا للتـصحـر 
حــزام اخـــضــر ثم انـــنــا ومن خالل
الــشـجــرة يـســتـطـيـع الـعــراق اقـامـة
محميات حتـافظ على نوعيات نادرة
من احليوانـات والطـيور بانـواعها 

واشي هذا غير توفيرها ثم تربية ا
ادة األولـية لـكثـير من الـصنـاعات  ا
الــغـــذائــيـــة نــاهـــيك من اســـتــخــدام

اجذاعها في صناعة الفحم.
ـنـاخ الـلذان لـدى الـعـراق الـبـيـئـة وا
ـومة يـسـاعـدان عـلى زراعـتـهـا وبـد
بقاء لعـشرات السـن اذ لها  قـابلية

الـعـيش عـلى عـدة وحـدات وطـبـقـات
نـاخ شـبه اجلاف بيـومـناخـية من ا
ناطق عتدلة مرورا با ناطق ا إلى ا
شـبـه الـرطــبـة  ,إضــافـة لــتــحـمــلــهـا
لدرجات حرارة عليا تصل ( 50درجة
مئوية ) ولـها خاصـية اخرى فهي ال
ـياه حتتـاج الى كـميـات كـبيـرة من ا

فـجـذورهــا تـمـتـد الى  25مـتـرا حتت
ـياه من خالل األرض واذن فتـوفير ا
حــفــر االبــار هــو الــطــريــقـة االســهل
لـسـقي الـشــجـرة وال نـظـنه سـيـشـكل
عائقا امام ما يعاني العراق من شح
في تـــدفق مـــيــاهه . نـــامل من وزارة
الـزراعـة االلتـفـات الى هـذه الـشـجرة
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متطوعون يزرعون
واجهة أشجاراً 
العواصف

ـعلومـاتي  وحتديد حلداثة الـتقدم ا
فـتوح الذي يستغل االعالم الفضاء ا
والـــصــحـــافــة بـــدون ادوات والــيــات
واضحـة حتـمي الصـحـافة واجملـتمع
معا  عـبر التـشويش والفـبركة وعدم
علومة . صادقة وفقدان دقة نقل ا ا
وتـنـاولت االحتـفـالـيـة ثالث مـحاور 
االول تقـد الراء وكـلمـات الـسلـطات
احلكوميـة والقضائـية وهيئة االعالم
ؤسسـات الصحفية  واالتصاالت وا
واحملـــور الــثــانـي الــصــحـــافــة حتت
احلـصــار الـرقــمي  واحملـور الــثـالث
حتـديــات وحـلــول كـيف نــرسم خـطـة
وطنية لتنـمية وتطور وسائل االعالم
لتـواكب الـصحـافة الـتـطور الـرقمي 
وعـــرض لــوزارة الـــداخــلـــيــة بـــشــان
خــطـواتــهـا لــلـتــعــاون والـتــفـاهم مع
الـيـونـســكـو  وتـنـاولت الـنـقـاشـات 
الـتنـبيـه حول الـفـجوة الـكبـيـرة التي
يعـيشـهـا مجـتمع الـصحـافة واالعالم
ي بـــازاء الـــتـــطـــور الـــرقــــمي الـــعـــا

تسارع. ا

لــلــتـســويق اإللــكــتــروني والــتـدريب
والـتــطـويـر. واقــام مـكـتب يــونـسـكـو
تحدة لالعالم ـنظمـة اال ا العراق 
والثقافة والفنون والـتربية والتعليم
ي حلــريـة  احــتـفــالـيــة الــيـوم الــعـا
ـــشــــاركـــة دولـــيـــة الـــصـــحــــافـــة  
وحـــكــومـــيـــة واعـالمـــيـــة واســـعــة 
واتــصــال مــبــاشـر عــبــر االنــتــرنـيت

السكايب من عواصم دول اوربية .
واعلن مسـؤول االتصـاالت والبرامج
في مـكــتب يـونـسـكــو الـعـراق ضـيـاء
صــبــحي  ان الــنـشــاط حــمل شــعـار
(الصـحافـة حتت احلـصار الـرقمي) 
وإطالق مــشـروع الـيــونـسـكــو "كـسـر
حـاجز الـصـمت حلـمايـة الـصحـفـي
ـرحـلـة الثـانـيـة  الـذي تـعـمل عـليه ا
ـية حلـماية الـصحـفي نـظمة اال ا
وعـــمل االعالم  واهـــمــيـــة مــواكـــبــة
الـــصــــحـــافـــة الــــعـــراقـــيــــة بـــكـــافـــة
اخـتـصـاصـاتـهـا وانـواعـهـا لـلـتـطـور
التكنولوجي  مع ايـجاد التشريعات
الئـــمـــة االعـالمـــيـــة الـــواضـــحـــة وا

بـوصــفه لــلــتــواصل الــرقــمي   2022 
أكـبـر فـعـالـيـة عـراقـيـة تـهـتم بـالـشـأن
الـرقــمي احملـلي تــعـتـمــد الـشـراكـات
والتفاهمات مع القـطاعات احلكومية
واجملـتمـعـية واخلـاصـة والـنخـبـوية
في مــســعى بـلــوغ الــتـحــوّل الــرقـمي
ـــنـــظم في الـــعـــراقي احلـــقـــيـــقي وا
اجملـاالت احلـيويـة كـلـها بـالـتـنـسيق
مع مــجــلس مـفــوضي هــيــئـة اإلعالم
ــيــة واالتــصــاالت والــنــخب األكــاد
كانون واإلعالميـة والـثقـافـية في 11 
ـــاضي بــنــادي الـــصــديــد الـــثــاني ا

العراقي.
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وأعـــلن الــشـــمــري بــرامـج وشــركــاء
ـسـار الرقـمي الـعـراقي لـلـعام 2022 ا
إذ أبـــرم مـــجـــلـــسـه مـــجـــمـــوعـــة من
الشراكات والتفـاهمات مع مؤسسات
حــكــومــيــة ومــجـــتــمــعــيــة وخــاصــة
ونــخـــبــويـــة وانــطـــلـــقت الــشـــراكــة
االسـتـراتـيـجيـة لـلـمـسـار بـ مـنـصة
الـتـواصل الـرقـمي و شـركـة الـتـوفـير

(الفعـالية التي سـتقام مـطلع حزيران
قـبل تـعمل عـلى التـأسـيس لفـضاء ا
تــواصــلي تـــفــاعــلي يــســهم في دعم
التحوّل الرقمي وصناعة احملتويات
ــلـــتـــزمــة بـــاإلفــادة من الــرقـــمــيـــة ا
الـتـجـارب الـدولـيـة وااللـتـزام بـحدود
اخلصوصيات العراقية وان اجمللس
سيوجه خـطابات دعـوة احملتفى بهم
فور االنتـهاء من اجلـهود التـنسيـقية
ـسار مع اجلهـات اخملـتصـة). وكان ا
قـــد أعــلن عـن عــزمه طـــرح صــيـــغــته
ـقتـرحـة للـوثـيـقة الـعـراقيـة حلـقوق ا
مـســتـخـدمي اإلنــتـرنت في اخلـامس
قبل بالتزامن مع عشر من حزيران ا
الـعيـد الـوطني لـلـصحـافـة العـراقـية
تـتـضـمن مـجـمـوعـة من الـبـنـود الـتي
تــتـــطــلب الـــتـــشــريـــعــات والـــلــوائح
ــسـار الــرقـمي ــرتـبــطـة بــتـنــظـيم ا ا
احملـــلـي الـــتـي تــــعـــتــــزم اجلــــهـــات
الـتـشـريــعـيـة والـتـنـفـيـذيـة اخملـتـصـة

اقرارها خالل هذا العام.
نتـدى الوطني وانطلـقت فعـاليات “ا

حــفل افــتــراضي وطــني يــهــدف إلى
ـقـيـمـ بـخارج إشـراك الـنـخبـة من ا
الــــبـالد في دعم وتــــنــــظــــيـم اجملـــال
الــــرقـــــمي الـــــعـــــراقي واإلفـــــادة من
جتـاربـهم وخــبـراتـهم. وقـال  رئـيس
ــســار صـفــد الــشــمـري ان مــجــلس ا
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ـــســار الـــرقــمي يــحــتـــفي مـــجــلس ا
الــعــراقي بــالــنــخــبــة الــعــراقــيــة في
ـــؤثــــرين في وســـائط اخلـــارج من ا
الــتـــواصل االجــتــمـــاعي بــاجملــاالت
عرفية واإلبداعية جميعها في أول ا
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شاركون في إحتفال اليونسكو ≈UH²Š‰∫ ا

نشـورات التي غـصت بهـا مواقع الـتواصل لـصحـفي اقف بـألم ح اطالـع ا
راسـلة الصـحفية ـقتل ا واعالميـ ومؤسسـات صحفـية عراقيـة وهي تعزي 
الفـلسطينية شـيرين ابو عاقلة رحـمها الله  فأنا شخـصياً احمل ذات الشعور
بـاحلزن  لـكـني من حـقي كعـراقي اشـعـر باالسف الن لم ارى او اسـمع يـوماً
ان بادر صـحفي فلـسطيـني او مؤسسـة فلسـطينـية او عربـية السيـما مجـموعة
منـصات اجلزيرة او العامل فيـها بكتابة سطر تعـزية امام مشاهد االغتياالت
ة الـتي تعرض ويتـعرض لها صـحفيـ واعالمي عراقـي كانوا ؤ روعـة وا ا
حقـاً يـدافـعـون عن الكـلـمـة احلـرة ويـواجهـون بـبـسـالة وشـجـاعـة زمـر االرهاب
نـظـمة والـسالطـ اجلائـرين  احـبـتي الدم الـعـراقي ليس ـة ا ي واجلـر العـا
ؤسسات اعالمية رخيصاً حتى نتسارع ونتزاحم للتعبير عن احلزن والتعزية 

تــسـتـهــ دومـاً بـالــدم الـعـراقي وتــسـهم بـشــكل مـنـظم
بــأثــارة الــفــ وتــتــراقـص عــلى مــصــائــبــنــا اذا هم
يصـنـفون دمـاء شـهداءنـا بـالرخـيصـة عـليـنـا ان نعـتز
ونـكابـر ونـفخـر بـشـهداءنـا  ومن يـعـبر لـنـا عن حزنه

صائبنا يستحق ان نبادله ذات الشعور واكثر.
{ عن مجموعة واتساب

ووضع جــدوى اقــتـصــاديــة عـاجــلـة
ائها لزراعتها بعـد دراسة ظروف ا
ـيـزاتـها ومـا سـتـدر على الـبيـئي و
البـلـد من ربحـيـة اقتـصـادية " انـتاج
غذائي  ,طاقة  ,سياحة  ,محـميات ",
نـــــاهـــــيـك عن الـــــفـــــائـــــدة األهـم في

محاربتها للتصحر .
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نـزاع الـعشـائـر  وخاصـةً في مـناطق جـنـوب العـراق الـناصـريـة البـصرة
والعمارة سرطان في جسد العراق ..

ستمرة  يؤكد ضعف سلطة الدولة.. نفلت ونزاعاتها ا سالح العشائر ا
أذاً نحـتاج قـائد وطـني حقـيقي يـقود الـعراق يـفرض سـلطة
الــقـانــون رجل دولـة يــضـرب بــيـد من حــديـد كل من
ـواطن  ويــسـتـقــوي بـسالح الــعـشـيـرة يـهــدد أمن ا
ــنــفــلت ..الــلــهم أني بــلــغت فــأشــهــد.. ومــا عــلـيـ ا

الرسول أال البالغ..

شيع حتمل ابو عاقلة على االكتاف lOOAð ∫ حشود ا

ستوكهولم

 w³MK  …¡UÝù« WLN²Ð  u*« v²Š WO×O  W³ UÞ rłd¹ V{Uſ bAŠ
(أ ف ب) - رجم ( { كـــانــو (نـــيــجـــيــري
طــلـبــة مـســلــمـون في مــديـنــة سـوكــوتـو
بــشــمــال غـرب نــيــجــيـريــا أمس طــالــبـة
ـوت وأحـرقوا جـثـتـها مـسـيـحيـة حـتى ا
بـعد اتهـامها بـاإلساءة إلى النـبي محمد
حـسبما أعـلنت الشرطـة النيجـيرية.وقال
تـحدث بـاسم شرطة سـنوسي أبـو بكـر ا
سوكوتو في بيان إن عشرات من الطالب
ــسـلـمــ في مـعــهـد الـتــعـلـيم شــيـخـو ا
شــاجـاري غـاري غـضـبـوا بــعـدمـا كـتـبت
زمـيلـتهم الـطالـبة ديـبورا صـموئـيل على
وســـائل الــتـــواصل االجـــتــمــاعـي نــصــا
اعـتبروه مسيئا للنبي محمد.وأضاف أن
"الـطـالب أخـرجـوا الـضـحـيـة بـالـقـوة من
غــرفـــة األمن حــيث أخــفـــتــهــا ســلــطــات
ــبـنى". ــدرســة وقــتــلـوهــا وأحــرقــوا ا ا
" وتابع أن الطالب "جتمعوا مع مشاغب
درسة وأغـلقـوا الطريق الـسريع خـارج ا
قـبل أن تـفرقـهم قـوات الشـرطة.وقـال أبو
شتبه بهم اعتقال على بكر إن اثن من ا
خــلـفـيـة احلـادثــة.وسـوكـوتـو واحـدة من
عـشر واليات في الـشمال تـطبق الـشريعة
بـصــرامـة.وأكـد مـفـوض اإلعالم بـالـدولـة
عـيسى باجـيني كلـداجني في بيان وقوع
ـؤسف (...) الذي خـسـرت فيه "احلـادث ا
طـالـبة فـي الكـلـية حـيـاتهـا".واتـهم طالب
قــال إن اســمه بــابـانــغــيــدا إن الـطــالــبـة
نـشـرت "مالحـظة مـسـيئـة عـلى مجـمـوعة
لـلـطالب عـلى تطـبـيق واتـساب شـاهـدها
سلـم في اجلـميع". وقـال إن "الطـالب ا
ــدرســة الــذين غــضــبــوا من إهــانــتــهـا ا
احـــتـــشــدوا وقـــامـــوا بــرجـــمـــهـــا حــتى
ـوت".وانـتـشـرت عـلى مـواقع الـتـواصل ا
االجـتـمـاعي لـقـطات حلـالـة الـهـيـاج التي
ســادت ثم جـثـة الـطــالـبـة الـقــتـيـلـة وهي
تـرتـدي فـسـتـانـا وردي الـلـون بـ أكـوام
مـن احلـــجـــارة.كــــمـــا يــــظـــهــــر الـــطالب
الـــغـــاضـــبـــون وهم يـــرجـــمـــون اجلـــثــة

ويـطـلقـون الـشتـائم قبـل تكـديس إطارات
سـيارات مسـتعمـلة فوقـها وإشعـال النار
فــيـهـا وهم يــهـتــفـون "الـله أكــبـر".وقـالت
ـشـتـبه الـشـرطــة إنه سـيـتم تـوقـيف كل ا
بـــهـم الـــذين  الـــتـــعـــرف عــــلـــيـــهم في
الـفـيـديو.وأمـرت حـكـومة الـواليـة بإغالق
ـدرسة فـورا لتحـديد "األسـباب البـعيدة ا
والــفـوريـة لـلــحـادث".وكـانت مـحــكـمـتـان
شــرعــيــتـــان في الــواليــة حــكــمــتــا عــلى
مـــســلـــمــ بـــاإلعــدام في  2015و2020
بـــتــهـــمــة إهـــانــة الـــنــبي مـــحــمـــد. لــكن
الـقضيـت ما زالـتا في االستـئناف. وفي
تهـمون على يد كـثير من احلاالت يُـقتل ا
ــــــرور بــــــاإلجــــــراءات غــــــوغـــــــاء دون ا
ــاضـي أحــرقت الـــقــانـــونــيـــة.والــعـــام ا
مـجمـوعة من الـغوغـاء في منـطقة دارازو
في واليــة بـاوتـشي الـشـمـالـيـة الـشـرقـيـة

رجال حـتـيو تـوفـيت اخلمـيس صـحافـية
جـــرحت بــالـــرصــاص في أعـــمــال عــنف
وقـعت على هامش تظاهرات عيد العمال
في الـعاصـمة الـتشيـليـة سانتـياغـو كما
ـستـشفى الـذي كـانت تعـالج فيه أعـلن ا
ــا أثـار احـتـجـاجـات وصـدامـات.وأكـد
بـيان للـموقع اإلعالمي "سـينيال  3دي ال
فــيـكــتـوريــا" الــذي كـانت فــرانـســيـســكـا
سـانـدوفـال ( 30عــامـا) تـتـعـاون مـعه أن
"فــرانــسـيــسـكــا لم تــتــركـنــا. قــتـلــوهـا".
وأضــاف "بــهــذه الــكـلــمــات نــؤكــد وفـاة
الـعزيزة فران. سـنفتقـدك وسنفعل كل ما
في وسـعـنا لـنقـول احلقـيقـة".وخالل تلك
الـصدامات ب أشخاص موجودين على
سيرة وبائع متجول جرح هـامش ا
ثـالثـــة أشـــخـــاص هـم امـــرأتـــان ورجل
بـــالـــرصـــاص.وقــال الـــطـــبـــيب دانـــيــال

ـركزة رودريـغـيز رئـيس وحـدة العـنـاية ا
ـسـتـشـفى الـعام في سـانـتـيـاغو في في ا
بــيـان إن الـصـحــافـيـة الـشــابـة أصـيـبت
بـرصـاصـة في رأسـهـا مـا أدى إلى نـزيف
ــاضي ثالثـة خ.وأوقف األسـبــوع ا فـي ا
أشــخـاص يـشـتــبه بـأنـهم أطــلـقـوا الـنـار
ووضـع أحدهم يعتقـد أنه هو الذي أطلق
الـرصـاصة الـتي أصـابت الـصحـافـية في
احلـبس قيـد التـحقـيق بتـهمـة القـتل غير
الـعـمـد وحـيـازة سالح نـاري بـشـكـل غـير
قـانوني.وعبر الرئيس الـيساري غابرييل
بــوريك عن تـعــازيه ألسـرة الــصـحــافـيـة
مـؤكدا في تـغريدة "لن نـسمح بإفالت من
الـــعــقــاب".ودفع نـــبــأ وفــاة ســـانــدوفــال
الــسـكـان إلى الـتـجـمـع حـامـلـ شـمـوعـا
وصـور الــصـحـافـيـة في عـدد من مـنـاطق
الــعـاصـمـة.كــمـا نـصـبت مــجـمـوعـات من
رور ـلـثـمـ حـواجز وقـطـعـوا حـركـة ا ا
في ســـاحـــة إيـــطــالـــيـــا مــركـــز احلـــركــة
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــنـــذ  ?2019فـي قـــلب

سانتياغو.
وأفـادت السـلطـات الكـوبيـة بأنّ حـصيـلة
االنـفجـار العـرضي الذي جنم عـن تسرّب

لــلـغـاز ودمّـر فـنـدق
ســاراتــوغـا الــفـخم
فـي هافـانا ارتـفعت
إلـى  45قـــــــتـــــــيالً
وذلـك بـعـد الـعـثـور
اخلـميس على جثة
آخِــــــر ضـــــحـــــيـــــة
مــــــفـــــقــــــودة بـــــ
أنـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاض
الــفــنــدق.وجــاء في
بــيــان تــمت تالوته
عـبر الـتلـفزيون أنه
"أمـــــــــام احلــــــــادث
ــؤسف الـذي وقع ا
فــي فــــــــــــــنـــــــــــــدق ة W1dł∫ طالبات في مدينة سوكوتو التي شهدت اجلر
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لـوائح انـتـخـابـيـة بـهـدف احلـؤول دون
اســتـفـادة حـزب الــله".وأعـلن احلـريـري
ــقــيم حــالــيــاً في اإلمــارات الــعــربــيـة ا
ـتـحـدة في  24كـانـون الـثـانـي/يـنـاير ا
"تـعلـيق" نشـاطه في احلـياة الـسيـاسية
ستـقبل الذي يـتزعمه وعـزوفه وتيـار ا
عـن خوض االنـتخـابـات.وقال احلـريري
الــذي كـان يـحـظى بـدعم سـعـودي قـوي
قـبل أن تسوء عالقـته مع الرياض التي

دعوم تتهمه بعدم مواجهة حزب الله ا
من إيران "ال مجال ألي فرصة إيجابية
لـــلــــبـــنـــان في ظـل الـــنـــفـــوذ اإليـــراني
والـتـخبّط الـدولي واالنـقسـام الـوطني
واســــتـــعـــار الــــطـــائــــفـــيــــة واهـــتـــراء
الدولة".وجتري االنتخابات على خلفية
أزمـة اقـتـصاديـة حـادة ونـقـمة شـعـبـية
.وكــان لــتــيــار مــنــذ أكـــثــر من ســنــتــ
نتهية ان ا ستقبل  18نـائبا في البر ا

واليــته.وبــرز احلـريــري عــلى الـســاحـة
الـسياسية في البـالد بعد اغتيال والده
في  14شـباط/فـبراير  2005فـي تفـجير
مـروع في وسط بيروت أغـرق لبنان في
أزمـة كـبـرى. قـاد آنـذاك فـريـق "قوى 14
ـنـاهض لـسـوريـا إلى فـوز كـبـير آذار" ا
ـان ساعـده في ذلك الـتـعاطف فـي البـر
الـــكــبـــيــر مـــعه بـــعــد اغـــتــيـــال والــده
والــضـغط الـشـعــبي الـذي تاله وسـاهم
فـي إخراج اجلـيش الـسـوري من لـبـنان
بــعــد نــحــو ثالثــ ســنــة مـن تــواجـده
فـيه.ومـنذ الـعام  ?2009شـكّل احلـريري
ثالث حـكـومات آخـرها بـعد انـتخـابات
 2018التي انتهت بتراجع حجم كتلته
الـنـيـابـيـة بـنـحـو الـثـلث وكـرّسـت نـفوذ

حزب الله وقوته.
WOÝUOÝ  ô“UMð

 وأعــاد الــبــعض انــخـفــاض شــعــبــيـته
حـيــنـهـا الى تـنـازالت سـيـاسـيـة قـدّمـهـا
وبـرّرها باحلفـاظ على السلم األهلي في
مـواجـهة تـنامي نـفـوذ حزب الـله.وشكّل
تـوتّر عالقته مع الـسعودية منـعطفاً في
مـسيرته السياسية. فأعلن في  4تشرين
الــثـانـي/نـوفــمـبـر  2017اســتـقــالـته من
رئــاسـة احلـكــومـة من الـريــاض مـنـدداً
بــــتــــدخل حــــزب الــــله في الــــنــــزاعـــات
اإلقـليمية. واعتبـر خصومه حينها قرار
" قبل أن يـعود الى اسـتـقالـته "سعـوديـاً

لـبـنـان بـعـد أيـام بـوسـاطـة من الـرئـيس
ـانـويل ماكـرون ويـتراجع الـفـرنسي إ
ــرة األولى مــنـذ عـن االسـتــقــالـة.وهي ا
انــتـهــاء احلـرب األهــلـيـة ((1975-1990
الــتي تــغــيـب فــيــهــا عــائــلــة احلــريـري
ـعروفة بـشبكـة عالقات دوليـة واسعة ا
ـشـهـد الـســيـاسي.وأحـدث عـزوف عـن ا
احلــــريــــري صـــدمــــة عــــلى الــــســــاحـــة
الــســيـاســيـة وداخـل طـائــفــته. لـكنّ دار
ـرجـعيـة الـسـنـيـة األعلى في الـفـتـوى ا
الــــبالد حـــذّرت مـــؤخــــراً من "خـــطـــورة
االمــــتــــنــــاع" عـن االقــــتــــراع ودعت الى
ـشاركة الفعلية الكثيفة.ويتنافس على ا
ــقــاعـد الــسـنــيــة في مـجــلس الــنـواب ا
تثلوا سـتقبل لم  مـرشحون من تيار ا
لـقرار احلـريري وآخرون مـدعومون من
رؤسـاء حـكـومـات سابـقـ ومـرشـحون
ـعـارضة مـسـتـقـلـون ومن مـجـمـوعـات ا
الـتي أفرزتـها الـتظـاهرات االحـتجـاجية
في  17تـــشــرين األول/أكــتــوبــر ?2017
بـاإلضافة الى مرشح سنة مقرب من
سـتقـبل شكّل حـزب الـله.وداخل تيـار ا
تــرشّح الـنـائب مـصــطـفى عـلـوش الـذي
كـان يشـغل منـصب نائب رئـيس احلزب
ويـعدّ من "صقوره" في مدينة طرابلس
أحـد مـعاقل احلـريري فـي شمـال لبـنان
حتـديــاً لـقـرار الـعـزوف .ويـقـول عـلـوش
نـتقدة بـشدة حلزب ـواقفه ا ـعروف  ا

الـله لـفـرانس بـرس "االنـسـحـاب أسوأ
من الـتشتـيت.. ألنه يفيـد القوى األخرى
ــنـافـسـة".ويـضــيف "في حـال حـصـول ا
حـزب الــله عـلى األكـثـريـة يـتـعـيّن عـلى
بـقـيـة األطـراف أن تـتـكاتف وتـذهب إلى
مـــعــارضـــة وازنــة ومــتـــمــاســـكــة" ضــد
مـشـروعه.وجتد مـواقف عـلوش صـداها
في مـناطق أخرى موالية للحريري كما
فـي الـطـريق اجلـديــدة في غـرب بـيـروت
حــيث تـرتـفع صــور عـمالقـة لــلـحـريـري
والفـــــتـــــات تــــدعـــــو الـى مــــقـــــاطـــــعــــة
االنــتـخــابـات.ويـقــول أحـمـد ( 60عــامـاً)
وهــو أحـد قـاطـني احلي لـفـرانس بـرس
ـصـيـره "تـركـوا سـعـد احلـريـري وحـده 
بـعدما لم يـعد السـعوديون واإليـرانيون
وحــــــتى بــــــعض الــــــلــــــبـــــنــــــانــــــيـــــ
يــريــدونه".ويــتــابع الـرجـل الـعــاطل عن
ـؤيـد لـلـحـريـري "من بـعد إذن الـعـمل وا
الـشيخ سعد سـندلي بأصـواتنا ألننا ال
نــقــبل أن تــســتـفــيــد أحــزاب أخـرى من
تــشــتت الــطــائـفــة الــســنـيــة لــتــحــقـيق
مـصلـحتـها".ويـأسف أنور عـلي بيروتي
( 70عـــامـــاً) وهــو مـــوظـف مــتـــقـــاعــد
واقف التي دفعت احلريري للظروف وا

الى خياره.
ويــــقـــول بــــأسى "كل مــــا يـــجــــري هـــو
لـتشـتيت الـسنّـة لصـالح حزب الـله. هو

ستفيد األول واألخير". ا

(أ ف ب) - قـــــبل أيــــام من { بــــيــــروت
االنـتـخـابـات الـنيـابـيـة في لـبـنـان جتد
الـطائفـة السنيّـة نفسهـا مشتّتـة بعدما
أعــلن زعـيــمـهـا األبــرز سـعــد احلـريـري
مـــــطــــلـع الــــعـــــام عــــزوفـه عن خــــوض
االســتـحــقـاق في قــرار أعـقب نــكـسـات
مـالية وسياسيـة مني بها في السنوات
ـاضية.ورغم أن خبراء ال يتوقعون أن ا
حتـدث االنـتـخـابـات تـغـيـيـراً كـبيـراً في
ــشــهــد الــســيــاسي الــعــام في الــبالد ا
الـغارقـة في أزمة سـياسيـة واقتـصادية
حـــادة مــــنـــذ أكـــثـــر من عـــامـــ إال أن
احلـريـري ( 52عـامـاً) سـيـكـون الـغـائب
األكـبـر في حـ يتـوقع أن يـكـون حزب
الــله الـقـوة الــعـسـكــريـة والـســيـاسـيـة
األبــــرز في الــــبـالد مــــســـتــــفــــيــــدا من
ـرة األولى من استقالل غـيابه.ولعـلها ا
لــبـنـان في الـعـام  ?1943تــشـهـد الـبالد
الــتـي تــقــوم عــلى نــظــام مــحــاصــصــة
طـائفيـة انتخـابات من دون قطب سني
بــــارز.ويــــقـــــول األســــتــــاذ اجلــــامــــعي
والـباحث السياسي كـر بيطار لوكالة
فـرانس بـرس "أعـتـقـد أنـنـا نـتـجه نـحو
عـودة ظهـور أقطـاب سنـيّة عـدة" بعـدما
كـان احلريري الزعيم شبه الوحيد على
الــسـاحــة الــسـنــيـة.ويــضــيف "حتـرّكت
وجـوه سنيّة تـقليديـة على غرار رؤساء
احلـكـومـات الـسـابـقـ حملـاولـة تـألـيف
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يـذكــرنــا الـلــغط واالخــتالف حــول قــانـون الــدعم الــطــاريء لالمن الــغـذائي
والـتـنـمـيـة بـقـانـون تـطـوير الـبـنـى الـتـحـتيـة الـذي طـرح عـام ٢٠٠٩ فـي فـترة
ـالكي الثـانية و ان عـام ٢٠١٢ في فترة ا ـالكي االولى وارسل الى الـبر ا
ـا يجري االن رفـضه بعـد خالف ولغط في الـتفـسيـرات والتـأويالت مشـابه 
والـسـبب الظـاهـر في إيـقـاف مـثل هذه الـقـوانـ وتـعـطيـلـهـا هـو اخلوف من

ال العام. الفساد واحلرص على ا
واطن في واذا كـانت القـوى السـياسـية تـسـعى الى تشـريع قوانـ تخـدم ا
انية اجلديدة خصوصا مع االزمة االقتصادية وارتفاع اسعار دورتـها البر
يـا بسبب احلـرب األوكرانـية وتـداعيـات سنوات ـواد الغذائـية مـحلـيا وعـا ا
ي مسـتفيدة من ارتفـاع عائدات البالد الـنفطية كـورونا على االقتصـاد العا
ائة دوالر  اال ان هناك مؤشرات بـعد صعود قياسي لبرميل الـنفط جاوز ا
تحقق  ومنها: يجب الوقوف عندها خوفا من استنزاف الفائض الوطني ا
دى ـشاريع الـطارئـة دائـماً مـا تكـون مـحدودة الـفعـالـية وقـصيـرة ا ١. ان ا
ـواجهة دى  بـتأثيـرها  لذا نـحن بحـاجة الى مشـاريع ستراتـيجـية بعـيدة ا
ـوارد الوطـنـية وال طـروحـة ال حلـول عـاجلـة تـرقيـعـية تـسـتنـزف ا االزمـات ا

تسعى الستثمارها.
٢. لـيس من اخــتـصـاص حــكـومـة تــصـريف االعـمــال اقـتـراح قــوانـ عـلى
ـواطن  الن صالحـيـتـها ان والـضـغط عـلـيه إلقـرارهـا بـحجـة خـدمـة ا الـبـر
الـقـانـونـيـة قـد انـتـهـت مـنـذ اشـهـر ولـيس من اخـتــصـاصـهـا سـوى تـسـيـيـر
ـنـتخـبة ـسؤولـيـة الى احلكـومة ا االعمـال الـيومـية لـلـدولة تـمـهيـدا لتـسـليم ا

الشرعية حال تشكيلها.
ـيـا هـو فـائض مـؤقت ـتـحـقق من زيـادة اسـعـار الـنـفط عـا ٣. ان الـفـائض ا
واألســعــار عــرضــة لالنـــخــفــاض في اي وقت  لــذا مـن الــواجب الــوطــني
احلـفاظ عـلى هـذا الفـائض ألوقـات االزمات واسـتثـمـاره بالـشـكل الصـحيح
بـدال من هدره في مـشـاريع مؤقـتـة.ان مسـؤوليـة اجلـميع من قـوى سـياسـية
ة للمواطن بشكل وحـكومات دائمية ام مؤقتة هو توفيـر احلياة احلرة الكر
دائم وابــعــاد شــبح الــفــسـاد عـن قــوت الــشـعـب  وان من االولــويــات نــبـذ
شـاريع الوطـنية... االخـتالف والفرقـة ب الـساسة وبـالذات فـيما يـتعـلق با
لـذا فان مصيـر قانون الـدعم الطاريء لالمن الـغذائي لن يرى الـنور ويلحق
دروسـة والتي ال حتقق مـردودا بعيد شاريع الـطارئة غـير ا بـسابقـاته من ا
ــدى حـــتى لـــو اقــرت  فـال جــدوى مـن اخلالف واحلــديـث عن مـــشــاريع ا
لالسـتـهالك احمللي واألمن الـغذائـي في خطـر  فالـعراق
ـوجود ـتلك مـخزونـا ستـراتيـجيـا من الغـذاء  فا ال 
بـاعتراف وزيـر التـجارة ال يكـفي سوى لشـهر واحد

من احلنطة  فهل األمن الغذائي بأيدي أمينة?.

—UDF « œ«uł

ســــاراتــــوغــــا في  6أيــــار/مــــايــــو وراح
ضـحيته  44مـواطنًـا ومواطنـة إسبـانية
وبــعـد انــتــهـاء عــمـلــيــات اإلنـقــاذ أعـلن
رئــيس جــمـهــوريـة كــوبـا (مــيـغــيل ديـاز
كــــانــــيل) احلــــداد الــــوطـــنـي".واحلـــداد

الـوطني الذي يستمر  42ساعة
يـبدأ فـجر اجلـمعـة وينـتهي

مــنــتـصف لــيل الــسـبت.
وســــيــــتـم تــــنــــكــــيس
األعــالم.وكــــــــــــــــــــــان
الــكـولــونـيل لـويس
كـارلـوس غـوزمان
قـائد فرق اإلطفاء
قال للصحافة إنه
 الــعــثــور عــلى
جـثة آخر شخص
كـان مفقودا حتت
أنــقــاض الـفــنـدق
الــــــــــذي دُمّـــــــــرت
طـــــبـــــقـــــات عــــدة
مـــــنـه.وبـــــلغ عـــــدد
الـقتلى  45شـخصا
بــيـنـهم أربـعـة أطـفـال
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ـستقيلة هي و رئيس اجلمهورية حكـومات تصريف األعمال هي حكومة بحكم ا
الذي لم يـؤِد اليم منـتخبا جـديدا او معادة الـثقة به لدورة ثـانية و كذلك رئيس
مجـلس الوزراء و حقـائب حكومـته معـالم يؤدِ و حكـومته اليـم رئيـسا ألول مرة
او جتديدا لـلثقـة فيه لفـترة ثانيـة و ان كانت متـباعدة كـأن يجيء للـمنصب رئيس
وزراء اسبق او سـابق للحالي ليكون رئيـسا للمجلس.في حال وجود أي امر من
شأنه سـحب الثـقة او احملـاسبة فـأن مجـلس النـواب العراقـي ال صالحية له في
ذلـك و في أي اجراء يـتـرتب عـليه مـثل مـنع الـسفـر بل الـقـضاء هـو اجلـهـة التي
تــقـــوم بــذلك.الــوزيــر الــذي ظــهـــر انه لم يــســتــوفِ شــروط
ــنـصب او الــوزيــر الـذي ثــبت ضــده ادلـة ادانــة تـخص ا
ـها لـلقـضاء الذي يـقدر اسـتقدامه عمـله يصـار إلى تقد

او القبض عليه.
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ـركز بحـوث البناء عندمـا كنا نـعمل سويـة  في قسم الـعمارة والـبيئة الـتابع 
  مع مـهنـدسـة معـمـارية عـلى تـطويـر بـيئـة االبـنيـة الـداخلـيـة باحـد مـشاريع
هـتـمـ بـالتـراث الـشـعبي وهي من ا مـجـلس الـبحث الـعـلـمي قـبل ربع قـرن 
حدثـتني عن اغنية شـاعت وقتها ل سـيتاهوكـبيان من كلـمات كر العراقي
واحلان جـعـفـر اخلفـاف وهي ( دار الـزمن وداره).. كـانت زمـيلـتي تـؤكد ان
االغـنـية مـستـوحـاة من حكـايـة شعـبـية. احلـكايـة تـروي قصـة  جـبار ويـعرف
باسم جـباره ((گادود) يعـمل و يكدح  نهـارا" لكنه يـسكر ليال" حـد الثماله 
وعادة" مـا يوصله احلارس الليلي الذي كان موجود في كل احملالت حينها.
ـثل ( مـن يـسـكـر وبـخالفه كــان يـتـخــبط في طـرق االبــواب حـتى قـيـل فـيه ا
وصـار يـصلي جبـاره  يـتيـه باب داره ).. وشـاءت االقـدار ان يتـوب جـباره 
لكن بقى مثل سكره متداول  حتى جرت العادة ان ويصوم ويرتاد اجلامع 
يبـتدا خطيب اجلامع خـطبته : عباد الـله اتقوا الله   وتوبـوا اليه ناصح 
. الـذي تـاب عن السـكـر و اخلمـر لـيـكون من الـصـاحل مـثل اخـيـكم جبـارة 
وضعت زوجـة جبـاره اية قـرانـية عـلى مكـان يعـلـو باب الـدار ليـنسى الـناس
خـله ايه بـالبـاب ) فصار ثل  اال ان الـناس بـدات تقـول ( جبـارة من تاب  ا
وعندها قـال جبارة مـقولة اصبـحت مثال يعاتب مثال" اخـرا" يتداوله النـاس 
قـدره ( دار الـزمـن ب جبـاره   مـضـرب مـثـل بـداره )...تـذكـرت جـبـاره وانا
اقـرا رسـالــة الـغـنـوشـي الـقـيــادي االخـواني الـتــونـسي الى مـؤتــمـر اجملـلس
) في تركـيا قـبل اشـهر وهـو يقـول : لن اعمل ـسؤولـ االخواني  ( اخـوان ا
لـتـكـون تـونس مـثل الـعـراق وقـبـله  قـال مـسـؤول لـيـبي عـلى الـبي بي سي :
ثل اخلارجية السورية فكان قوله : ان يريـدونا ان نكون مثل العراق ..اما 
سوريـا جتاوزت ان تـكون عراق اخـر  وال يفـوتني تصـريح رئيس ارتـيريا :
هـل تريـدون ان نـكـون مـثل العـراق..واالغـرب ان خـبـير مـصـري يـتـحدث عن
الـيـمن صـرح : ان مـصـر و دول مـجـلس الـتـعـاون اخلـليـجي لـن تسـمح ب (
عرقـنـة الـيمن ) اي جـعل الـيـمن  مـثل العـراق..آه يـابـلدي
امسـيت مضرب امـثال مثل جبـاره ...لك الله ياعراق.

من عصبة الشقاق والنفاق..
{ عن مجموعة التواتسأب

بغداد

وسـتـرة واقـيـة من الـرصاص كـتب عـلـيـها
كـلـمـة صحـافـة. وأثـار إعالن استـشـهـادها
اسـتيـاء شديـدا في األراضي الفـلسـطيـنية
والـعالم العربي حيث تُتـابع تقاريرها منذ
أكـــــثــــر من عـــــقــــديـن وكــــذلـك في أوربــــا
ــتــحـدة.ونُــظــمت مــســيـرات والــواليــات ا
عــفـويـة عـدة في األراضـي الـفـلـســطـيـنـيـة
احــتـجــاجـا عــلى اسـشــتـهــادهـا. وســتـتم

تسمية شارع في رام الله باسمها.
5Mł rO

صـرح أنـطــون ابـو عـاقـلــة شـقـيق  بــدوره 
بـصــوت تـخـنــقه الـدمـوع أن الــصـحـافــيـة 
( (شـيـرين كـانت أخـتا لـكل الـفـلـسطـيـنـي
كن جتاهله ولن وأضـاف أن (ما حدث ال 
تــنــسـى ذلك). وشن اجلــيش اإلســرائــيــلي
عــمــلـيــات عـدة فـي األسـابــيع األخــيـرة في
مـعــقل الـفــصـائل مــخـيم جــنـ لـالجـئــ 

لـتتـمكن من الـرصـاصة من الـفلـسـطيـنيـ 
إجـــراء حتــقــيـق عــلــمي لـــتــعـــقب مــصــدر
االطـالقـة) واضــاف ان (الــدولــة الـعــبــريـة
عــرضت عــلى مــســؤولــ فــلــســطــيــنــيـ
وأمــريـكــيـ أن يــكـونــوا حـاضـريـن أثـنـاء
الــفـحص). لــكن الـســلـطــة الـفــلـســطـيــنـيـة
رفضت فكرة إجراء بـرئاسة محمود عباس 
مــتــهــمـة حتــقــيق مــشــتـرك مـع إسـرائــيل 
اجلـيش اإلسرائيلي باغتـيالها.وقال عباس
ــاضي (نــحــمل خـالل مــراسم اخلــمــيـس ا
ـسـؤولـية سـلـطـات االحـتالل اإلسـرائيـلي ا
الـكاملة عن اغتيالها  ونرفض فتح حتقيق
مـشـترك  وسـنلـجأ إلى احملـكـمة اجلـنائـية
تحدة قد دانت الـدولية). وكانت الواليات ا
ـة الــقـتل ودعت إلى حتــقـيق بــشـدة جــر
شــفــاف تــفــضل أن يــكــون مــشــتــركــا بـ

. اإلسرائيلي والفلسطيني

سـلـحـة في شمـال الـضـفة الـفـلـسطـيـنـيـة ا
ويتـحدر مـنه منـفذو عدد الـغربـية احملـتلـة 
من الـهـجـمـات الـتي أدت إلى سـقـوط قـتلى
في اســرائــيل.ويـشــكل مـصــدر الـرصــاصـة
الـتي قـتـلت أبـو عاقـلـة مـحور سـجـال. فـقد
اتــهـمت قـنــاة اجلـزيـرة الــقـطـريــة الـقـوات
اإلسـرائـيلـيـة بقـتل الـصحـافـية عـمـدا وبدم
بـــارد. لــكـن رئــيس الـــوزراء اإلســرائـــيــلي
نــفــتــالي بــيــنـيـت أشـار إلـى أنه (أصــيـبت
بـرصاص أطلقه مقـاتلون فلسـطينيون على
األرجـح).وبـعـد سـاعــات قـال وزيـر الـدفـاع
االسـرائيلي بيني غانتس إن (اجليش ليس
أكــيــدا من الــطـريــقــة الــتي قـتــلت فــيــهـا)
وأضـاف (قد يكون فلسطيني هو من أطلق
وقد تـكون الطـلقـة أيضا عـليـها الرصـاص 
اكد جـاءت من جانبنا. فنحن نحقق). بينما
مـصدر امني اسرائيـلي ان (اسرائيل طلبت

اقــيـــمت جــنــازتــهــا فـي كــنــيــســة الــروم
ديـنة الـكـاثولـيك في باب اخلـلـيل داخل ا
ـة.وأبـو عاقـلـة مـسيـحـيـة تـبلغ 51 الـقـد
عـامـا ولـدت في الـقـدس الـشـرقـيـة ودفنت
إلى جـانـب والـديـهـا في مـقـبـرة صـهـيون
ـة.وشارك آالف ـدينـة الـقد بـالـقرب من ا
الــفـلــسـطـيــنـيــ في تـكــر أبـو عــاقـلـة.
وحـــضــر مـــســؤولــون فـــلــســـطــيـــنــيــون
ودبـــلـــومـــاســـيـــون أجـــانب وحـــشـــد من
الـفلـسطـينـي في مـراسم رسمـية في رام
الـله في مقر السلطة الفلسطينية بالضفة
الــغـربـيــة حـيث نُـقل نــعش الـصــحـافـيـة
مـلفوفا بـالعلم الفـلسطيـني.وأصيبت أبو
عـــاقـــلـــة بــــرصـــاصـــة في رأســـهـــا خالل
وجـودهـا في جـنـ فـي الـضـفـة الـغـربـية
الــتي حتــتـلــهــا إسـرائــيل مــنـذ أكــثـر من
خــمــســ عــامــا. وكــانت تــرتــدي خــوذة
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ووري الــثـرى صــبـاح امس اجلــمـعـة في
مــقـبـرة بـالـقـدس الــشـرقـيـة وسط حـشـود
ـشعي  جثمان الصحفـية الفلسطينية ا
التي اسـتشهدت بنيران شـرين ابو عاقلة 
االحـتالل االسرائيـلي خالل تغـطية احدث
الـــضــفـــة الــغــربـــيــة احملـــتــلـــة االربــعــاء
ـــثــقـــفــون الـــعــرب فــيـــمــا دان ا ـــاضي ا
والــرابــطــة الــعــربــيــة لــلــقـانــون الــدولي
ـة الـتي ارتكـبـتهـا قـوات االحتالل اجلـر
االسرائيلي باغتيال ابو عاقلة. وقال بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (اغــتــيــال أبـو
عـاقــلـة ابـنـة الـقـدس في جـنـ بـالـضـفـة
الـغـربـية وهي تـقـوم بتـغـطـيتـهـا الحداث
الـــضــفــة الـــغــربـــيــة من جـــانب الــقــوات
الــعـسـكـريـة اإلسـرائـيــلـيـة عـمل إجـرامي

وفقًا للقانون اإلنساني الدولي).
rz«dł q K

ـــة تـــذكـــرنـــا  واضـــاف ان (هـــذه اجلـــر
ـة اغــتــيـال الــطــفل مـحــمــد الـدرّة بــجــر
ومـسـلـسل اجلرائم الـتي ارتـكـبتـهـا قوات
( ــدنــيـ االحــتالل االســرائــيــلي بــحق ا
داعــيــا الـى (حتــقــيق دولي فــوري شــامل
ـــة وتـــقــد ومـــســـتــقـل عن هـــذه اجلــر

ـسـؤولـ عـنـهـا إلى الـعـدالـة الـدولـيـة) ا
ثقف الـعرب كما كانوا وأشـار إلى أن (ا
فـي الـسـابق يــقـفـون إلى جــانب الـشـعب
الــعـربي الـفـلــسـطـيـني وحــقـوقه الـعـادلـة
ــشـــروعــة الــثــابــتــة وغـــيــر الــقــابــلــة وا
وهم يـــديــنـــون بــشـــدّة هــذه لـــلــتـــصــرف
ــة الـنــكــراء وكلّ جــرائم االحـتالل اجلــر
االسـرائـيـلي ويـعـلنـون تـضـامـنـهم احلار
ـــثــــقـــفــــ واالعالمــــيـــ مـع زمالئـــهـم ا
). كـمـا نددت واحلـقـوقـي الـفـلـسطـيـنـي
الــرابـــطــة الــعــربـــيــة لــلـــقــانــون الــدولي
ة اجلديدة التي ارتـكبتها القوات بـاجلر
اإلسـرائيلية ح أقـدمت على اغتيال أبو
هني عـاقلـة وهي متوجّـهة إلداء عـملهـا ا
لتغطية اقتحام القوات اإلسرائيلية مخيم
جـن بالضفة الغربية. وقال األم العام
لـلـرابـطـة عـبـد احلـسـ شـعـبـان إن (هـذه
عنوية ادية وا ة مكتملة األركـان ا اجلـر
ـكـن ضـمّـهـا إلى مـلف اجلـرائم الـضـخم
الــتي ارتـكـبـتــهـا إسـرائـيـل بـحق الـشـعب
الــعـربي الــفــلـســطـيــني واألمـة الــعـربــيـة

كن نطقة والذي  والـتقدّم والتنمية في ا
ه إلى احملـكمـة اجلـنائـيـة الدولـية) تـقـد
ـة اغتيال أبـو عاقلة مـشددا على أن (جر
تــؤكـد مـدى اســتـهــتـار إسـرائــيل بـالـرأي
ـي وبــالـــقـــيم والـــقـــوانــ الـــعـــام الـــعــا
واألعــراف الـدولـيـة والســيّـمـا بــالـقـانـون
اإلنـساني الـدولي واتفاقـيات جنـيف لعام
 1949وملحقيها لعام  ?1977التي تمنح
الـصــحـافـيـ حـصـانـة خـاصـة ونـطـالب
ـتـحـدة الـقـيـام بـواجـبـهـا حلـمـايـة األ ا
الــصــحــافــيـ والــطــواقم الــصــحــافــيـة
خــصـوصـاً في مـنـاطق الـنـزاع واحلـرب).
ــة الـنـكــراء بـعـد أيـام وتــأتي هـذه اجلـر
عــلى احـتــفــال الـعــالم بـعــيـد الــصـحــافـة
الـــذي كــان قـــد تـــقــرّر مـن قــبل ي  الـــعـــا
الـيـونيـسـكو في الـعام  ?1993وهـي دليل
جــديــد عـلى أن اإلرهــاب الـصــهــيـوني لن
وأن إسرائيل منذ تأسيسها فهي يـتوقّف 
ة أداة مـسـتمـرة لـلعـدوان وبـؤرة مسـتـد
لــلــتــوتــر واحلــروب والــعـنـف واإلرهـاب.
وطــالب شـعـبــان بـ (إجـراء حتـقـيق دولي
ـسؤول فـوري نزيه ومـستقل حملـاسبة ا
وحتــقـيـق الـعــدالـة فــضالً عن مـنــاشـدته
لـلمجتـمع الدولي وجميع الـقوى والبلدان
احملــبـة لــلـســلم واحلــريّـة لــلـتــضـامن مع
الـشعب الـعربي الفـلسطـيني وتمـكينه من
تـقـرير مـصيـره بنـفسه وعـلى أرض وطنه
وعـودة اللّاجئ الفلسطيني وتعوضهم
عــمــا حلق بــهـم من غــ وأضــرار طــيــلـة
الـسنوات العجاف إلقامة الدولة الوطنية
ـسـتـقلـة وعـاصمـتـهـا القـدس الـشريف). ا
وفـتحت الـسفـارة الفـلسـطيـنيـة في بغداد
في ســجل عـزاء بـالــشـهـيـدة ابــو عـاقـلـة 
مـقـرهـا الكـائن بـحي الـسـفارات بـبـغداد .
وقـالت في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس انه
ـــة الــبـــشــعـــة الــتي (عـــلى ضـــوء اجلــر
ارتــكـبــتـهــا قـوات االحــتالل االسـرائــيـلي
بـاغتـيال ايـقونـة االعالم الفـلسـطيـني ابو
الســـكـــات صـــوت احلق  نـــود عـــاقــــلـــة 
اعالمـكم بـان السـفـارة فتـحت سـجل عزاء
بــالــشـهــيــدة في مــقـرهــا وان حــضـوركم
يــبـلـسم جـراحــنـا ويـشـد مـن عـضـدنـا في
مــواجـهــة االحـتالل والــعـدوان الــغـاشم).
جـثـمـان ابو ووري الـثـرى امس اجلـمـعـة 
حيث عـاقـلة في مـقبـرة بالـقـدس الشـرقيـة

وأمـرأة حامل وسائحة إسـبانية تبلغ 29
عـــامـــا.وبــحـــسب وزارة الـــصـــحــة أدى
االنـفجـار العـرضي أيضـا إلى إصابة 54
شـخـصًا بـيـنهم  16كـانـوا ال يـزالون في
ـستـشفى اخلـميس من ضـمنـهم أربعة ا
قــــاصـــريـن.كـــان الــــفـــنـــدق
يـــــخـــــضع لـــــتــــرمـــــيم
اسـتـعدادا الفـتـتاحه
في  10أيـار/مـايو
بـعـد عامـ على
إغـالقه بــسـبب
جـــــــائـــــــحــــــة
كـوفـيد.وشُـيّد
ـــبــنى عــام ا

1880
لــــــيـــــحـــــوي
مــــــتـــــاجـــــر
وحتـــــــــــــــوّل
فـــنــدقـــاً عــام
 1933ثم
مــــــؤســــــســـــة
فـنـدقـيـة فـاخرة
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من أروع العـبارات التي نـطق بها قـائد مئة
ـــســيـح بن مــر في رومـــاني عــلـى عــهــد ا
أورشلـيم-الـقدس وهـو يتـوسلُه كي يـشفي
ــضـــروبــ ــرضـى ا واحـــدًا من عــبـــيـــده ا
ــرض قـــاسٍ ال شــفــاء مــنه لـــدى حــكــمــاء
عصـره "يَا سَـيـد لَسْـتُ مُسْـتَحِـقًّـا أَنْ تَدْخُلَ
تَــحْتَ سَــقْــفِي لــكِنْ قُلْ كَــلِــمَــةً فَــقَطْ فَــيَــبْـرَأَ

غُالَمِي." (متى 8 :8).
انيّ هذه الـعبـارة كشـفت آنذاك عن واقع إ
مـتـمـيّــز وتـواضع مــلـحـوظ من لــدن الـقـائـد
ي صـــاحـب الـــطـــلب الـــذي نـــاشـــد في األ
سـيح بن مر بالرغم حيـنها نبـيّا بدرجة ا
. ولكنّ كلّ من اختـالف عقـيـدتي الشـخـصـ
ما سـعى إلـيه هذا الـقـائد الـذي كان يـتـحكم
بكـتيبة قوامها مائة جندي وضابط روماني
" أنه قدّم واجب االحترام يحـتلون "فلسط
ــسـيـح الـذي ــطــلــوب لــشــخصٍ بــحـجـم ا ا
تـبـعــتْه آنـذاك أفـواج من الــشـعب الـيـهـودي
ـؤمــنــة بــقــدراته الــعـجــائــبــيــة ورســالـته ا
اخلالصيـة وأحاديثـه النبـوية السيّـما ح
اطّالعهم ومـعرفـتـهم ومشـاهدتـهم باجـتراح
سـيح للعـجائب وقدرته عـلى شفاء السـيد ا
ـتــعـبـ ــمـسـوســ وإعـانــة ا ـرضى وا ا
وثقـيلي األحـمال وتـعزيـة احملتـاج مـنهم

لراحة الفكر وتنقية الضمير والنفس. 
ربّـاط الـكالم عـراقُـنـا الـيـوم بـأمسّ احلـاجة
ــتــواضــعـة مـن لـدن ــثل هــذه االلــتــفـاتــة ا
الزعـامات احلزبية والسيـاسية التي تتحكم
ـغلوب كي تـصحو ـصير شـعبهم ا عبـثيًا 
ُالزم حلــكـمــهم ومـا آلت من عــقـدة الــعـفن ا
ّـا يــوصف بــاالنــسـداد في إلــيه األحــداث 
الـعمـلـية الـسيـاسيـة العـرجـاء القـائمـة. فكلُّ
ــرونــة والــتـــواضع والــتــنــازالت أشــكـــال ا
ـصــلـحـة الــوطن والـشــعب عـبـر ــتـبـادلــة  ا
احلوار الـهـاد والتـنـازل عن أبراج عـاجـية
ــنح فـسـحـة من مـصـطـنـعــة هي مـطـلـوبـة 
كن تـيـمـنًا بـسـلوك األمل بـانـفـراج قريـب 
ـئـة الـذي ذات الـنـهج الـذي انـتـهـجه قـائـد ا
شكّل واجـهة لـلحكم الـروماني الـطاغي على
نـطقة وعلى الشعب اليهودي في فلسط ا
آنـذاك. فــكلّ األفـكــار الـتي تــقـرّب وال تُــبـعـد
صالح الـضيّـقة مطـلوبة الفـرقاء أصحـاب ا
وبـــإصــرار لـــبــلـــوغ بــرّ األمـــان والــســـمــاح
ــتـهـالــكـة لـلـمــرور إلى مـيـنـاء بـالـســفـيـنـة ا
السالم والـرفاهيـة واالستـقرار بعـد تشذيب
ـائج مـن أشـكـال األلـغـام كـبـيـرهـا الـبـحـر ا
وصغـيـرهـا من داخل الـبالد وخـارجـها من
ـتـقـدمة بـنـتائج خالل مـنح فـرصـة للـجـهة ا
االنـــتــخـــابــات بـــأخــذ فـــرصـــتــهـــا وحتــمّل
مـسـؤوليـة جنـاحـهـا وفـشلـهـا عـبـر مـشروع
"األغـلـبـيـة الـسـيـاسـيـة" الـتي تـسـعى إلـيـهـا
ـذهــبــيــة والـطــائــفــيـة واألكــثــريـة ولـيـس ا
ــكــوّنـاتــيــة الــتي تــصــرّ جــهــات خــاسـرة ا
مـنـافسـة الـعـودة بهـا إلى الـعفن الـسـياسي
الــعـرفـيّ ذاته بـالــرغم من تــيـقّــنـهــا بـجـدب
دمّرة سلـوك هذه الطريق وانتـفاء أدواتها ا

للبالد والعباد. 
حيـنها سيكون لكلّ حادثٍ حديث كما يُقال.
ومــا عــلى حــكــمـاء األمــة إنْ مــازالــوا بــعـدُ
مـوجــودين عـلى الـســاحـة الـوطــنـيـة إالّ أن
ينطـقوا مجـتمعـ معًا بـكلمـة احلق وبقول
ـصـلـحة الـكـلـمـة الـوطـنـيـة الـواحـدة: "نعـم 
الـعـراق العـلـيـا نعم لـرفـاهيـة الـشـعب نعم
ـشــاركــة اجلـمــيع وفق األهــلـيــة واجلـدارة

ــســاواة" و "ال لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيـة وا
ـــغـــا وتــوزيع اجلـــدبــاء وال لـــتــقـــاسم ا

كاسب". حينها فقط تُشفى البالد! ا
يـتـفق اجلـمـيـع علـى أنّ أيـةُ مـحـاوالت ألية
جـــــهـــــة كـــــانت رابـــــحـــــة أم خــــاســـــرة في
االنــتـخــابــات األخــيــرة تـســعى لــتــعــطـيل
الـعــمـلــيـة الــســيـاســيـة ومــصـالح الــشـعب
والـوطن تـبـقى مـحـاوالت يـائـسـة وبـائـسـة
بسبب العفن السياسي الذي طال أمدُه منذ
تـاريخ احتالل الوطن واألرض والشعب في

.2003
فالـكلّ متيقّن من فوح رائـحة جيفة الـعملية
السياسية وتغوّل ساسة البالد وما يتبعها
من ميـليشيات وفصائل وأتباع خانع في
اســـتـــغالل كلّ شـيء وأيــة فـــرصـــة لإلثــراء
وفرض األجـندات والسـيّـما الـوالئيـة منـها
ــتـهــرّ عــلى حـاله من أجل بــقـاء الــواقع ا
ـزيـد من قـسـمـة الـكـعـكـة ونـهـشًـا طـمــعًـا بـا
ـا مـتـواصالً بـجـسـم الـفـريـسـة الـطـريّ طـا
ــوارد الـــريـــعــيـــة في أعــلـى ســلّم بــقـــيت ا
الــتــراخي والــتـراجـع في الــقـيم الــوطــنــيـة
واألخالقـــيـــة واإلنـــســانـــيـــة الـــتي آلت إلى
الـزوال بــفـعل أحــزاب الــسـلــطـة وأجــنـدات
زعـــامــاتـــهــا الـــتي نـــزعت عــنـــهــا احلـــيــاء
واخلـشـيـة ومـخـافـة الـله وفـقـدت عـذريـتـهـا

الوطنية. 
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كلّ هذا وكـثير غيره مـقابل زيادة في نتانة
جــراحـــات الــشــعـب الــذي فــقـــد هــو اآلخــر
عروفة الشيء الـكثيـر من غيرته الـوطنيـة ا
بــوثـبـاتـهــا الـثـائــرة في الـسـنــ الـعـجـاف
اخلوالي حـينما كان بـاستطاعـته قول كلمة
ـطالب الفـصل في إثارة الـشارع وحتـقيق ا
الوطـنية بالوسائل التي كان يراها الزعماء
الوطـنيون مـناسِبـة والتي يبـدو أنها غابت
ـشــهــد الـســيـاسـي في زمن الــرقـمــنـة عـن ا
والـتـحـوّل الــتـكـنـلـوجـي الـذي غـزا الـشـارع
والــبـيـت والـدائــرة والــشـركــة وكلّ ركنٍ من
ـــتــــراجـــعـــة فـي كلّ شيء أركـــان الــــبالد ا
والســيّـمـا في الـعــلـوم والـتـربـيــة والـثـقـافـة
والــغــيــرة الــوطـنــيــة الــتـي تــعــدّهــا الـدول
ــتـقــدمـة أخــطــر بـكــثــيـر من ايــة مــيـادين ا
ســيـاســيـة أو اقــتـصــاديـة أو صــنـاعــيـة أو
زراعـيـة. فاجلـهل حـيـنمـا يـستـبـدّ في شعب
ــعــرفــة كــان له بـــاع في أصــالـــة الــعــلـم وا
ـيًـا في فـترة والـقـيـادة من مـوقع مـتقـدم عـا
حاسـمـة من تـاريخـه فهـو الـدلـيل الواضح
عـلى وشك انـدثاره وتـراجـعه إلى الـدرجات
الـسـفـلـى في قـائـمـة دول الـعـالم. وهـذا هـو
واقع الــعــراق وشــعب الــرافـديـن لألســبـاب
الـتي ال تــخـفى عـلى أحــد بـسـبـب الـسـلـوك
الشـاذ ناقص اجلـدارة والكفـاءة للـمنـظومة
السـياسية في إدارة البالد ونتيجة طبيعية
لــعـبث الــدخالء الـراهـن في فـرض مــصـالح
فـئويـة وطـائـفيـة ومـكـوّناتـيـة بـاليـة ضـيـقة
األفق وأخـرى شـخـصـيـة "تكـسـبـيـة" ال تمتّ
بــصـلــة لـســمـات الــوقـار والــشـرف والــقـيم
العلـيا التي يـنبغي أن تـكون علـيها الـطبقة
الـسـيـاسـيــة الـتي تـسـعى حلـكم أيّ بـلـد أو
شـــعب. فـي حـــ كــــان األجـــدر واألولى أن
تـتـقدّمَ قـيمُ الـشـراكـة الـوطـنيـة الـصـحـيـحة
ومـبـاد اإليـثـار والـتـضـحـيـة واالسـتـعـداد
ـثل العليا للوطن خلدمـة الشعب وصيانة ا
ـصالح ـكاسب وا ومصـاحله عـلى مجـمل ا

الطائـفيـة والفئـوية والـشخصـية واحلـزبية
كوّناتية.  وا

واألكـثر من هذا وذاك كان األجدر أن تسمو
زعـامـات أحـزاب الـسـلــطـة ومَن يـتـحـكـمـون
بالـبالد والعبـاد من ساسة الصـدفة من غير
ـؤهـلــ واجلـديـرين وأن تـكـون عـلى قـدرٍ ا
سـؤولية األخالقيـة والوطنية في وافٍ من ا
صيـانة األمانة واحلـفاظ على الـوديعة التي
ضُـربـتْ عــرضَ احلـائـط بــالـرغـم من تــعــكّـز
أغـلـب الـطـبـقــة الـسـيـاســيـة بـكل طــوائـفـهـا
ا ـانـيـة والـرئاسـات األربـع  وكـتـلـهـا الـبـر
ـسـيَّس عـلى حِـكَمِ وأقـوال فـيـهـا الـقـضـاء ا
األئمـة قـوالً ولـيس فـعالً في ظـاهـرة خـادعة
ذهب والـعـقـيـدة وما في وخـائـنـة لـلدّيـن وا
هــذه من أخـالقــيــات رصــيـــنــة وأصــيــلــة ال

شائبة عليها.
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من الــواضح ايـضًـا بـلــوغ حـالـة الـبالد مع
تالحق األزمات وتـكاثـرها وتـفريـخهـا "عُقدًا
انسـداديـة" ال منـاصَّ من االلتـجـاء لطـلب ما
يُـشـبه أعـجـوبـة الــشـفـاء الـتي ارتـآهـا قـائـد
سـيح. فهي وحدها اليوم ئـة من السيد ا ا
كـفـيـلـة بـشـفـاء الـبالد وانـتـشـال الـعـبـاد من
نـظومة السـياسية الـفاشلة كارثيـة ساسة ا
بجـدارة. فالعراق لم يعدْ قادرًا للنهوض من
تالحـقة ومـا أكثـرها إالّ كبـواته وأزمـاته ا
ـا فـعـله الـسـيـد بـأعـجـوبـة ربـانـيـة أشــبه 
ـئـة حـ تـرحّمَ عـلـيه ـسـيح لـغالم قــائـد ا ا
ـيُّ الـوثــنيُّ. فــكم ـانـه وهـو األ بــسـبـب إ
ـان وتــقـلـيـد بــسـاسـتــنـا الـذين يــدّعـون اإل
األئمّـة كان األجدرُ بهم أن يتعاونوا مع ربّ
العـباد في انـتشال الـوطن من براثن اجلوع
والــــعـــطـش والـــتـــخــــلّف واجلـــهـل ونـــقص

اديّ اخلدمـات اآلدميـة وكذا من الـتصـحّر ا
ــــعــــنــــويّ والــــروحيّ واألخالقـي في كلّ وا
ـتـهـرّ شيء. وإالّ فال مـنـاص من الــواقع ا
إالّ بـتـغيـيـر جذريّ في الـعـقـليـة الـسيـاسـية
مـرفقـة بـتـغـييـر الـوجـوه الـصـلفـة الـفـاشـلة
الـتي فــقـدت كلّ حــيـاء بــشـري وكلَّ خــشـيـة
برب الـعباد الـذي ركنـته وأنبيـاءَه وأولياءَه
وحـكـمـاءَه ومـثـقـفـيه جـانـبًـا كي تـخـلـو لـها
ســـاحــةُ الــفـــســاد بــالـــضــحك عـــلى عــقــول
البـسطـاء من أبنـاء الشـعب الذين يـنزلـقون
بـكلّ ســهـولـة ألقـوال مـدّعي الـدين والـتـديّن
ــذهب ــنــادين بــالــطــائــفــيــة وســيــادة ا وا
واألغـلـبــيـة زورًا وبـهـتـانًــا. فـهـذا هـو واقع
حــالٍ لم نــخـرج مــنه مــنـذ  ?2003حــيث لم
تنـضج جميعُ الـكتل واألحزاب الـتي حكمت
البـالد والعـباد في أدائـها إزاء الـشعب وال
ارعــوت من دعـاء الــثـكـالى وال خــشـيتْ من
ـــســـكــ خـــوف الـــله وال دعتِ الـــشـــعـبَ ا
الـــغــارق فـي مـــتـــاهــات احلـــيـــرة واجلـــهل
والـتـخــلّف والـتـراجع يـعي دورَه احلـقـيـقي
فـي إحـداث الــتــغـيــيــر الـشــامل والــصـاعق
بوسـائله الـثورية ضـدّ أركان الـفسـاد بقطع
رقـاب الــفــاسـديـن بـســببٍ من حتــكّم هـؤالء
ـصــائـر أتـبـاعـهم بـوســائـلـهم الـطــائـفـيـة 
ـغـلــوبـ وعـبــر أدوات رخـيـصــة وبـالـيـة ا
ـذهب وقدسـية وسهـلة بـاستـغالل الدّين وا
األشــخــاص وأركــان الـــوالءات اخلــارجــيــة
ـصــالح لــلــغــريب الــطــامع عــلى حــســاب ا
الــوطـنــيــة الــعــلـيــا لــلــوطن والــشـعب دون

غيرهما. 
اليـوم وقد اقتربت مهلـة الصيام السياسي
الــتي فــرضــهـا زعــيم الــتـيــار الــصـدري من
نـهـايـتهـا من جـانبٍ واحـد ولم تـعتـرف بـها
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ـنافـسـة ال يبـدو حـصولُ اجلـهـة الوالئـيـة ا
تــقـريبٍ بــوجــهـات الــنــظـر فــيـمــا تــعـرضه
وسائل اإلعـالم والتـصريحـات من الـطرف

أو ما يُـثار في وسائل التـواصل االجتماعي
بالـرغم من بروز مبـادرات متنوعـة ومتعددة
تأزم من وقف ا تدّعي قـدرتها على إخراج ا
حـالــة االنـســداد الـقــائم بـســبب تــمـسّك كلّ
ـوقــفه وآرائه. وهـذه سـمــة سـلـبـيـة طـرف 
لــكلّ مَن يـدّعـي احلـرص عـلـى وحـدة الـوطن
ورصّ الـصــفـوف في مــواجـهــة مـا يــعـتـري
العـالم من أزمات وصعوبات والعراق ليس
استـثنـاءً منـهـا. لكنّ الـكلّ متـفق على أن أي
ـــواقف عـــلى أســـاس وطــني انـــفـــراج في ا
وحـــلـــولٍ من الـــداخل الـــعـــراقي لـن يـــكــون
صاحلًـا ومقبوالً إالّ بتغييرٍ حقيقيّ وجذريّ
ســـواءً تــــوافقَ هــــذا مع مـــصــــالح أحـــزاب
السـلطة أم خاصمَها. ففي النهاية ال بدّ من
فـائـزٍ وخـاسـرٍ. لـكنّ الـرابح األكـبـر في حـالة
تـرجـيح الــعـقل واحلـكــمـة والـقـانــون يـبـقى
الوطن والـشعب. فهذه حـال السلطة وطالّب
ـال والـنـفوذ: يـوم لك ويـوم عـليكَ اجلاه وا
يوم تـتـمتـع فيه بـكلّ أهـداب احلكم وأدواته
ونتـائجه وجبروته ونفـوذه وآخر تفقد فيه
صلـحة والبريق البـهرجة والعـزّ واجلاه وا
ـادّي الزائف! وهـذا كلُّهُ يـعتـمد الدنـيوي وا
عـلى شـكل الـسـلـوك والـنـظـرة إلى الـسـلـطـة
ومــا فــيــهـا من هــذه األدوات جــمـيــعًــا حـ
احلُـكـم عــلى أداء الــشــخص حــيــال مـوقــفه

الصحيح من الوطن والشعب.
ننـتظر بـفارغ الـصبر خـروج البالد من عنق
الـزجـاجـة بـفـعل مـعـجـزة من أيّ نـوعٍ كـانت
كي يـــعـــرف كـلّ مـــواطن حـــقه في الـــعـــيش
ــواطـنــة الــصـحــيــحـة الــكـر وفـق مـبــدأ ا
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ـدجج بالسالح الـروسي واحلكمـة الفنـلنديـة يتاثر ـنجمد ا القطب الـشمالي ا
بارتـدادات احلرب الـروسيـة االوكرانـية وتـضعه حتت مـنخـفض جوي مـحمل
بـالريـاح الـسـاخـنة.. واالخـبـار الـقـادمـة من حدود الـبـلـدين اجلـارين روسـيا-
فـنـلـنـدا تـشـيـر الى انـهـا تـشـهـد حـالـة من الـشـحن تـثـيـر اخملـاوف من تـكـرار

سيناريو اوكرانيا في فنلندا.
 فـقد نـقلت مـواقع اخباريـة فديـوهات لقـاطرات فـنلـندية تـنقل دبـابات وناقالت
اشـخاص عـبر مـدينـة تامـبيـرا جنـوب البالد بـاجتاه الـشمـال  هذه الـفديوات
الـتي نـقـلـتـهـا مـواقع اخـبـارية روسـيـة عن مـواقع تـواصل اجـتـمـاعي فـنـلـنـدية
وسلطت عـليها الضوء قالت عنها هلسنكي و بحسب بيان عسكري صدر من
ـسلـحة ((بـانهـا قوات يـتم نقـلهـا من اماكن مـختـلفـة من اجل اجراء الـقوات ا
همـات يتم احـيانـا استـخدام الـقطـار لنقل تـدريبـات عسـكرية فـي مثل هـذه ا

عدات العسكرية)).  ا
ـشـهـد فــان وزيـر الـدفـاع الـبـريـطـاني بن واالس قـام ولــيس بـعـيـدا عن هـذا ا
مؤخـرا بـزيـارة الى هـلـسـنـكي الـهـدف مـنـهـا رفع سـقف الـتـعـاون االمنـي ب
الـبلـدين واعـلن من هنـاك بـان بالده مسـتـعدة لـتـقد الـدعم لـفنـلـندا من اجل
انضـمامهـا الى حلف الـناتو او اي مـواقف اخرى وهذا الـتصـريح بحد ذاته
ال يـطـمئن الـروس الـذين يتـهـمـون لنـدن بـالتـورط في حـربـهم مع االوكران من

خالل ارسال الرجال والسالح.
قـاتلة الى وعلى وقع هذا الـتطـورات فقـد بادرت موسـكو بـارسال طـائراتهـا ا
اخـتـراق االجـواء الـفـنـلـنـديـة وهـو االمــر الـذي يـثـيـر غـضب الـفـنـلـنـديـ عـلى

ستوي الشعبي والرسمي وييقض كوابيسهم التاريخية . ا
قـال تبـقى مجرد كل هـذه االحداث وقـد تلـيهـا اخرى بـعد تـاريخ كتـابة هـذا ا
ـا بعـد يوم 2022/5/12 الذي اعـلنـته احلـكومـة الفـنـلنـدية مـوعدا مـقدمـات 
لتحـديد موقـفها الـنهائي من االنـضمام الى حـلف ناتو  وهي الـفكرة التي لم
تـراود هـلـسـنـكي بــجـديـة سـابـقـا اال بـعـد احلـرب الـروسـيـة االوكـرانـيـة حـيث
استشـعر الفنلنـديون اخلطر الروسي عـليهم بعد ان كـان مجرد جار تاريخي
ـية الثانية نـحو تطوير الـعالقات وحتييد اخلالفات مضى ما بـعد احلرب العا
واحلرب الروسـية على اوكرانيـا لم تقتصر عـلى استشعار الـفنلنديـ للخطر
ا دفـعـتـهم الى تغـيـيـر جذري في ركـائـز فـلسـفـتهم الـروسي عـلى بالدهم وا
ـوقف العسـكري بـخصوص االمنيـة االربعـة التي كانـت قائمـة على حتـس ا
ـعــسـكـر الــغـربي و الــعـمل مع االسـرة الـدفــاع عن الـنــفس و الـشـراكــة مع ا
رتكز الرابع هو عالقات نظمات الدولية وا تحدة وا الدوليـة من خالل اال ا
ـرتكزات هـو احلياد وهـو الدور الذي جيـدة مع روسيا واالطـار العام لـهذه ا
اضية وهذا جعلها ان تكون محطة لتبريد االزمات لعبته فنلندا طيلة العقود ا
الـدولــيـة وفــيـهـا وقــعت اتـفــاقـيــة االمن والـتــعـاون االوربــيـة عـام 1975 كــمـا
ــتـحـدة واالحتـاد اسـتـضــافت هـلـســنـكي مـعــظم لـقـاءات روؤســاء الـواليـات ا
السوفيتي (وروسيا فيما بعد) واخرها كان عام 2018 عندما التقى الرئيس

    . ير بوت االمريكي دونالد ترامب ونظيره فالد
ان) وضع الـيوم يـدرس الـفـنلـنـديون (الـرئـيس ورئـيسـة الـوزراء وزعـماء الـبـر
ـوقف الروسي مـرتكـزات جـديدة لـفـلـسفـتـهم االمـنيـة تـتـماشى مع تـطـورات ا
ـرتــكـزات اجلـديـدة هــو االنـضـمــام الى حـلف الــنـاتـو في اعالن واحــد هـذه ا
عسكر غـادرة منطقة احلياد واالنـضمام الى ا مباشـر وصريح من هلسنكي 
الـغـربـي بـشـرطه وشــروطه والـذهـاب بـهــذه اخلـطـوة الى الــنـهـايــة سـيـيـقض
احلدود الـفنلندية الـروسية البالغة 1300 كم من سـباتها ويزيل الضباب عن
عاصـمـتي الـثلج (هـلـسنـكي-مـوسـكو) ويـضـعهم فـي مرمى نـيـران السـيـاسة
شتركة التنافـسية وتبادل رسائل االستعـراضات العسكرية وتعبـئة الغابات ا

راكز االستخبارية. با
ـوعـد الــنـهـائي الــذي حـدده الـرئـيـس الـفـنـلــنـدي سـاولي ـقــبل ا يـوم 5/12 ا
نـيـنيـستـو لالعالن الـنهـائي عن موقف بالده جتـاه االنـضمـام الى النـاتو  اال
ان اشـارات وصـلت من قـوى اوروبـيـة وشـخـصــيـات فـنـلـنـديـة مـؤثـرة الى ان
فنلـندا قد حـسمت امـرها وستـذهب الى النـاتو خصـوصا وان القـرار مدعوم
ـئـة من الفـنـلنـديـ انضـمام شـعـبـيا فـقـد بيـنت االسـتـطالعات تـايـيد   62 با
ئة من نـسبة بالدهم الى الـناتو في استـطالع اجري هذا الـعام بفارق 30 بـا
ـان اسـتـطالع قـد اجـري قـبل عـامـ تـقـريـبـا كـمـا ان  120عـضـوا في الـبـر
الفـنـلنـدي البـالغ عدد اعـضاءه 200 نائب يـدعـمون انـضمـام بالدهم للـحلف

االطلسي.
ـتـغـير الـذي تـشـهده فـنـلنـدا في الـوقت احلـاضر مـقـارنـة بالـعـقـود السـابـقة ا
والتي اسـمـيهـا عقـود احلـكمـة انهـا دولـة تدار حـاليـا عـلى يد طـبقـة سـياسـية
ثاليـة السياسية التي تـربوا عليها وجعـلتهم ال يتقربون اال من شابة معـبئة با
ـتبـنـيـاتهـم الضـامـنة حلـقـوق االنـسان وحـريـة الـتعـبـير ـشـابهـة  اجملـتـمعـات ا
ـساواة ونـبذ الـعنـصريـة وهذا مـا ال يـتوفـر بالـنظـام الروسي الـذي يجـمعه وا
مـاضي مـريـر مع اجلـارة فـنـلـنـدا الـتي اسـتـقلـت عنـه عام 1918 ثم عـاد في
عـارك الـدائرة بـينـهمـا ويـفرض عـليـها ـيـة الثـانيـة ليـهـزمهـا في ا احلرب الـعا
ـا فيـها نـتصـر القـاسـية  الـقائـد الشـيوعـي ستـال في ذلك الـوقت شـروط ا
وارد والـثـروات وضـمـها الى اسـتـقـطاع مـسـاحـات فـنـلنـديـة كـبـيرة مـلـيـئـة بـا
االراضي الـروسـيــة في مـوقف ال يـغـادر الـذاكــرة الـفـنـلـنـديــة مـهـمـا تـغـيـرت
االجـيال لـذلك يـرى هؤالء الـشـباب بـقـيادة رئـيـسة الـوزراء االصـغر سـنا في
وقف من العـالم سانا مارين بان حـرب الروس على اوكرانيـا فرصة حلسم ا
ـرحـلـة كـان قـد بـدئـها روسـيا وانـهـاء حـقـبـة الال عـداء والال صـداقـة وهذه ا
ساسـة فـنلـنـدا اخملضـرمـ مـنذ زمن بـعـيد انه زمـن احلكـمـة الفـنـلنـديـة التي
حافظـت على اجنماد القطب الشمالي وابقت عواصمه عواصم ثلج بعيدة عن
ـفتوحـة في عالقاتهم النار حـيث كان الفـنلنـديون يعـتمدون سـياسة االبواب ا
مع حلـفي النـاتو و وارشـو واوجدوا تـوازنا فـي عالقتـهم مع الطـرف ابـعدت
بالدهم عن شرور احلرب الـباردة وتـفرغوا لـلتنـمية االقـتصاديـة واالجتمـاعية
لــتـكــون دولـتــهم رائـدة الــعـالم في الــرفـاه االجــتـمــاعي هـذا الــيـوم وتــتـصـدر

تصنيفات العالم بايجابياتها.
ساللة سيـاسيي احلـكمة فـي فنلـندا لم تـنقطع فـي العصـر احلالي حـيث يعد
الرئيس احملـبوب شعبيـا واحملترم خارجيا نـينيستـو امتدادا لذلك اجليل وهو
ـلـفات اخلـارجـيـة كـمـا ان وزيـر خـارجـيته ـتـلك حق صالحـيـات ادارة ا من 
بيكـا هافيسـتو وهو االخـر محسـوب على جـيل احلكمـة والبرغـماتيـة فقد عاد

للسياسة عام 2007 بعد قطيعة استمرت  12عاما.
عارضة ولهـذا سعى االثنان مع اصـدقائهم في االحـزاب احلاكمة واحـزاب ا
الى طبخ ملـف االنضمام الى حـلف الناتو بـحكمـة وروية اعتمـدت عدة مباد
منهـا القبول الشعبي واالتفاق السـياسي على مستوى الداخل وعلى مستوى
اخلارج ان تنـضم فنلندا وجارتها السويد في ان واحد حللف الناتو لتشتيت
الضغط الـروسي وان يسبق االنـضمام مـنح ضمانات امـنية واضـحة لفـنلندا

قبلة عليها. من اعضاء الناتو بحجم اخلطوة ا
ومهما كـانت طريقة التحاق الفنـلندي بالناتو فان الـفكرة بحد ذاتها لن تبقي
ـتوقـعـة قطـع امدادات الـغـاز الروسي عن الـروس صـامتـ واولى عـواقبـهـا ا
فـنـلنـدا االمـر سيـسـبب مشـاكل جـمة لـلـفنـلـنديـ في مـقدمـتـها ارتـفـاع نسـبة
ا البطـالة وفقدان الوظائف وكذلك اقبـال موسكو على الغاء اتـفاقية قناة سا
اضي ـوقعـة مطـلع سـتيـنيـات القـرن ا ـشتـركة مـا ب الـبـلدين وا التـجـارية ا
ولـهذه االتـفاقـيـة ومزيـة سـياسـية حـيث تـشيـر الى حـسن نوايـا الـبلـدين جتاه
بعضـهما عـندما وقـعاها في ذلك الـوقت وفي حال الغـيت فان القـناة البـحرية
سـتكـون منـصـة النتـشار االسـلـحة الـنوويـة عـلى اجلانب الـروسي الن فـنلـندا

حينها ستكون خطرا على االمن القومي لروسيا.
كـمـتـابع ال اعـتـقـد ان الـفـنـلنـديـ سـيـصـلـون الى نـقـطـة الالعـودة مع الروس
وااللتحـاق بالناتو اال اذا ايـقن الفنلـنديون بان زمن احليـاد قد ولى بعد حرب
روسـيا عـلى اوكـرانـيا ومـلـزمـ بان يـخـتاروا مـكـان يـكونـون فـيه يـحول دون
ـعـسـكـر الـغـربي الـقـريب مـنـهم تـكـبـدهم خلـسـائـر كـبـيـرة واالدفـئ سـيـكـون ا
رتـبط مـعهم بـاحالف عديـدة لـعل في مقـدمـتهـا االحتاد االوربي ايـدلوجـيـا وا
الـذي تتـمتع فنـلنـدا بعـضويته الـكامـلة حيـث يشكل اغـلب اعضـاء اعضاء في

حلف الناتو .
ـغـامـرات السـيـاسـيـة على واال فـان حـكـمة الـسـيـاسـة الفـنـلـنـديـة ال تسـمح بـا
ناخ القـاسي وهم (الفنلنديون) تحققة في هـذا البلد ذي ا ـكاسب ا حساب ا
يعـلـمـون جيـدا بـان مـوسكـو لن تـقـبل بـان تكـون هـلـسنـكي شـوكـة توضع في
ـلـكون من الـكـرامة لـدرجة ال خـاصرة من جـانب بـحر الـبـلطـيق وبـذات قدر 
تسـمح لـهم بان يـتـحولـوا الى ورقـة بـيد الـنـاتو لـيـقايـضـوا بهـا اوكـرانيـا كـما
يحصـل مع بعض الدول في الـشرق االوسط عنـدما حـولت مستـقبل شعـوبها
ـفــاوضـات الـدولـيـة حلل ورقـة بـيـد قــوى اجـنـبـيـة تــقـامـر بـهــا عـلى طـاوالت ا

تكلسة. مشاكلها ا

واجلـدارة والكـفـاءة في األداء الـذي يـنـبغي
ساواة والـعدل وليس أن يشـمل اجلميع بـا
ـكـوّناتي) اعـتـمادًا بـالـتمـيـيز الـعـنصـري (ا
ــذهب والـطــائـفـة عـلى حــيـثـيــات الـدين وا
ـنـسوبـيـة واألغـلبـيـة التي واحملـسـوبيـة وا
واطنة في عقرها. تقـتل عنصرَ الوطنيـة وا
من هـنــا فـإنّ أيــة حتـالـفــات ال تـخـدم واقع
ـواطن ومـصـلـحـة الـوطن الـعـلـيـا قبـل اية ا
مـصـالح أو مغـا تـقلـيـدية اعـتـادت علـيـها
الـكـتل الـسـيــاسـيـة وأحـزاب الـسـلـطـة ومَن
يـوالـيــهـا من الــطـارئـ والــوالئـيـ خـارج
احلـــدود لن حتـــقّق الـــدرجـــة الـــدنـــيـــا من
ـواطن احلـائـر في أمر أمـنـيـات وتـمنـيـات ا
بالده احملتـلّة ولن تكون قابـلة التحقيق في
أدنى درجــاتـــهــا. ولـــكن تــبـــقى الـــشــراكــة
الـوطـنـيـة هي الـقاعـدة الـرصـيـنـة في إعادة
بنـاء الوطن وعـودة سيادته وهـيبته ودوره
الـدولي واإلقـلـيمـي الرائـد عـنـوانًا أسـاسـيًا
لنـجاح أية منظومة سياسية غير هذه التي
حكـمت البالد مصادفة ومن دون اية جدارة
وبـعـيـدًا عن ايــة مـبـاد وطـنـيـة وأخالقـيـة
كن التـعويل بعدُ وإنسـانية. وبالـتالي ال 
على أحـزاب فاشلة وفصـائل موالية خلارج
زيد احلدود وسـياسي جلُّ همّهم اكتناز ا
من األمــوال ونــهـب مــا يــيـســرُه لــهـم مــبـدأ
ــغـــا من ثـــروات الـــبالد عـــبــر تــقـــاسـم ا
إقــطــاعــيــات ووزارات ومـنــاصـب ودرجـات
خـــاصــة هـي كلّ مــا ســـعت وتـــســعـى إلــيه
نـظومة احلاكـمة منذ مـا يربو عـلى تسعة ا
عـشــر عــامًـا خــلت.  وتــبــقى كلّ اخلــيـارات
عجزة والتغيير وإنهاء مفـتوحة حلصول ا
االنــسـداد بــانـتــظـار قــول الــكـلــمـة الــفـصل

مساهمةً في شفاء العراق. فمَن سيقولُها?
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بهذه الظاهرة في العراق كما يلي:
1- األفراط فـي  بنـاء السـدود العـمالقة  في
دول اجلــوار و خـاصــة في تــركــيــا وأيــضـا
تغـييـر مـجاري جـمـيع  الروافـد الـتي تصب
في نـهر دجـلـة و شط العـرب من قـبل  ايران
ـياه  و قلة  الوارد و التي تـفاقم من شحة ا
ـنزلي و ميـاه الشرب أو منـها لألستـخدام ا
ات من الي مـن الدو الـزراعة  و فقـدان ا
األراضي الــزراعـيــة  الـعــراقـيـة ,و الـتي مع
قــلــة ســقـوط األمــطــار و تــكــرار الــســنـوات
اجلافـة التي جميعها أدت الى أضرار بيئية
بالـغة  بسبـب  فقدان الرطـوبة والتي تؤدي

الى قلة تماسك التربة و زيادة تفككها.
 2- قيـام النظام  البائـد بتجفيف األهوار و
ـائـيـة خالل الـثـمـانـيـنـات في ـسـطـحـات ا ا
الــعـــراق وجتــريف بــســـاتــ الــنـــخــيل في

اجلنوب. 
ــائــيــة نــتــيــجـة األدارة ــوارد ا 3- اهــدار ا
ــتـعــاقــبــة والــتــجـاوزات و الـغــيــر كــفــؤة ا
األســـتـــغالل الـــسيء لـألنــهـــار الـــعـــراقـــيــة
ة إلرواء واألستـمرار في اتباع اسـاليب قد

ناطق الزراعية.  ا
ـتصاعد لـلبسات 4- التـجريف اجلائر و ا
ناطق اخلضراء  و نـاطق الزراعية و  ا و ا
ـدن  و حتـويـلـها الـى قطع ـنـتـزهـات في ا ا
سكـنية  و مـوالت بشـكل عشوائي و بـالضد

من القوان النافذة. 
ـنــاخــيـة ( بــســبب ازديـاد 5- الــتــغـيــرات ا
تـركـيز الـغـازات الـدفيـئـة وهي ثاني أكـسـيد
ـــيــــثـــان و أكــــاســـيـــد الــــكـــربــــون و غـــاز ا
الــنـيــتـروجــ و الــكـربــون الــهـالــوجــيـني,
الناجتة عن النشاط البشري مثل  استخدام
الــوقــود األحــفــوري لــتــولــيــد الــطــاقـة ,قــد
ضاعـفت من تـأثيـر األحـتبـاس احلراري)  و
أدت الـى ارتـــفــاع درجـــات احلـــرارة و قـــلــة
ســـقـــوط األمـــطـــار و زيـــادة الـــتـــبـــخـــر من
ـائيـة و تصاعـد سرعـة الرياح سـطحات ا ا
و التي تـؤدي الى تقلص الغطاء النباتي  و
تدهـور نوعية التـربة. و تعتـبر االمطار احد
الـعـوامل الـرئيـسـيـة لـتثـبـيت الـتـربة ,حـيث
قدر الـبـنك الدولي خـطورة ان يـفـقد الـعراق
ائـية بـحلول 2050 ـئة من مـوارده ا 20 با
ألن العـراق احد  البـلدان األكـثر هشـاشتا و
ـنـاخي في الـعـالم ,كـمـا تـعـرضـا لـلـتــغـيـر ا
اشـــار الـــتــــقـــريـــر الـــصــــادر عن األجـــهـــزة
األستخبارية األمريكية الذي  رفع السرية

عنه مؤخرا.  
6- األنــشـطـة والــفـعـالــيـات الـبـشــريـة الـتي
تـؤدي إلى إثـارة الــغـبـار ودفـعه لـلـجـو مـثل
حـراثــة األرض وشق الــطــرق والـعــمــلــيـات

العسكرية و النشاط اإلرهابي. 
ـــــهـم األشـــــارة الى ان الـــــعـــــواصف ومن ا
التـرابية و الرملـية في العراق حتمل دقائق
من الـــــرمــــال واألتــــربــــة و أيــــضــــا  مــــواد
بــيــولــوجــيــة مــثل الــبــكــتــيــريــا و الــلــقـاح
واجلــراثــيم  والــفــطــريــات والــفــيــروسـات
ـبـيـدات احلـشـرية ومـواد كـيـمـيـاويـة مـثل ا
واد عادن الـثقيلة وا ومبـيدات األعشاب وا
ــنــضب و الــذي ــشــعــة كــالــيـــورانــيــوم ا ا
ـلــوثـة فـي اجلـنـوب.  و ـنــاطق ا مـصــدره ا
تـرتـبط االضـرار الــصـحـيـة بـحـجم الـدقـائق
الـعـالـقة خـاصـة الـتي يقل حـجـمـها عن 10 
مـايــكـرومــتــر ألنـهــا تـدخـل االنف و الـفم  و
احـيـانـا تـختـرق جـدار اجلـهـاز الـتـنـفسي و

تصل الى الدورة الدموية. 
و تــرتــبط  الــتــأثــيــرات الــصــحــيــة احلـادة
لـعـواصف الـغبـار الـرملـيـة  بتـفـاقم أعراض
أمــراض الـرئــة  وخــصـوصــا لــدى مـرضى
ـزمن في مـجـاري الـربــو  ومـرضى الـسـدد ا
التـنفس  علما ان حـدوث االصابات يتعدى
يـوم حـصـول الـعــاصـفـة لـتــظـهـر الحـقـاً في

ساحات الزراعية. ياه و تقلص ا شحة ا
وليـست هذه اول مرة يتعرض العراق لهذه
ـناخـية بل تـتكرر كل الظـاهرة  البـيئـية و ا
عــام مـســبـبــة مـشــاكل صــحـيــة خـطــيـرة و
خـسـائر اقـتـصـادية بـاهـظـة و تشـمل ايـضا
مـنـطـقـة الـشــرق األوسط وشـمـال افـريـقـيـا.
وتــتــفــاقم حــدتــهــا ســنــويــا و خــاصــة في
الـــعــراق  ,و من اشـــدهــا حـــدة في ايـــلــول
2015 عنـدما ضربت عاصفـة رملية عمالقة
مـنـاطق كـثـيـرة في الـشـرق األوسط  ومـنـها
طـارات وتـسـببت الـعراق أدت إلى إغـالق ا
في الــعـديــد من حــوادث الـطــرق  و تـوقف
الـعـملـيـات الـعسـكـريـة في سوريـا والـعراق
ــيــز بــســبـب انــعــدام الــرؤيــة.. اال أن مــا 
السـنوات األخيـرة هو  تـصاعدا في حـدتها
و تـكـرارهـا بـشـكل مـلـحـوظ و خالل فـتـرات
قــصـيـرة . وبــسـبب طــبـيــعـة تـربــة الـعـراق
ـتـكــونـة من  الـغـرين والـطـ  تـؤدي الى ا
تكـون دقائق صـغيرة جـدا تقع أقـطارها في
الـغالب دون 0.07 مـليمتر ,تـرفعهـا  الرياح
 بسهـولة نسبيا بفـعل حركة الهواء األفقية
وتـــؤدي  إلى خــــفض مـــســــتـــوى الـــرؤيـــة
وحـــجب الــســـمــاء أو الـــشــمـس في بــعض

األحيان.
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وحتـدد اغلب الـدراسـات ثالثـة انـواع لـهذه
الـظـاهـرة ,اوالّ ,الـعــاصـفـة الـغــبـاريـة الـتي
حتـدث نــتـيــجـة رفع الــرمـال و الـتــربـة الى
ارتــفـاعـات مــتـوســطـة عن االرض و حتـوي
دقــائق مــتـنــاهــيـة في الــصــغـر وجــافـة من
الغبار  اخلفيف  وتنتشر بكثافة عالية جدا
في  مسـاحة واسـعـة وبسـبب خفـتهـا حيث
ال تسـقط بتأثـير اجلاذبـية األرضيـة بسرعة
وعمـليا تتم   تنقية الهواء من هذه الدقائق
ـطــر. و الــنـوع الــثــاني هـو بــعــد سـقــوط ا
تصاعد بـسبب دوامات هوائية  و الغـبار ا
الــتـي تــؤدي الى رفع جــزيــئــات الــغــبــار و
تـكون بحجوم صغيرة ,مـتوسطة او كبيرة.
و ثـالـثاّ ,الـعواصـف  الـرمـليـة الـتـي حتدث
بـفــعل حـركـة الـريــاح الـصـاعـدة من األرض
إلى األعـلى وهي  قصيرة األمد حيث تبقى
اجلـزئـيات الـدقـيقـة عـالقـة في الـهواء لـعدة

ساعات و قد تستمر لبضعة أيام. 
ناطق األفريقية هنـاك نوع اخر يحدث في ا
 الصـحراوية  و تسـمى بالهبـوب  وتستمر
لبضعة ساعات و تكثر في أوقات الصيف. 
ومن اجلـديـر بـاإلشــارة الى ان  الـعـواصف
الــتـرابــيـة و الـرمــلـيــة  في الـعــراق ظـاهـرة
تتـحكم بها عوامل طبيعية واخرى  بشرية,
وهي نتـيجـة لسحب الـرياح الـقويـة الرمال
و األتــربــة و رفــعــهــا الى األعــلى نــتــيــجــة
الــضــغط اجلــوي  و نـقــلــهـا الى مــســافـات

بعيدة . 
ـكـن  تـلـخـيص األســبـاب  ذات الـعالقـة و 

تـــعــرض الـــعــراق في األســـابــيـع األخــيــرة
ومازال يـتعرض الى سلـسلة من العواصف
الترابية و الرملية اخلطيرة بيئيا و صحياّ
بـــســبـب اصـــابـــة  األالف من الـــعـــراقـــيــ
وخــــاصـــــة من األطـــــفــــال وكـــــبــــار الـــــسن
ضـاعفات مرضية اضطرتهم الى مراجعة
شــعب الــطـــوار لــتــلــقي الــعالج  بــســبب
تـــقــرح الــعــيـــون وصــعــوبــة فـي الــتــنــفس

وحاالت قلبية حادة. 
ي و  وللـعلم فأن هذه الظاهرة ذات بعد عا
اقــلــيــمي فــقـد شــهــدت بــلــدان اخـرى و في
جـمــيع الـقـارات عـواصف من هـذا الـنـوع و
اضي و كان من اشدها منذ بدايات القرن ا
فـي الـــصـــ و الــــتي حـــفــــزت احلـــكـــومـــة
الــصـيــنـيـة  الـى تـنــفـيـذ اكــبـر مــشـروع في
الـعــالم لـتــحـويل الــصـحـراء الـى غـابـات و
مناطق خضراء و غابات من األشجار اطلق
عليها اسم (سورالص األخضر العظيم).
ـناطق اجلـافة التي و تعـتبـر الصـحاري وا
ــئـة من ســطح الــكـرة تـغــطي نــحـو 40 بــا
األرضــيــة مــصـدراّ رئــيــســيــاّ  لــلـعــواصف
الرمـلية والترابية  فمثال  يأتي نحو 50%
من غــبـــار الــصـــحـــراء لــلـــعــالم عـن طــريق
الـصـحـراء الـكـبـرى (شـمـال أفـريـقيـا) حـيث
تـنــقـلــهـا الــريـاح لــلـمـنــاطق احملـيــطـة ومن
ضمـنـها الـشرق األوسـط بل و تصل  ايـضا
كن أن لـلـقـارت األمـريـكـيتـ كـذلك كـمـا 

تصل إلى جبل إفرست وهونغ كونغ. 
تحدة  في دراسة صدرت و اعـتبرت األ ا
عـام  2015 ظــاهـرة الـعـواصف الـرمـلـيـة و
الـتـرابـيــة رسـمـيـاً إحــدى اشـكـال الـكـوارث
الطـبيعية وطـالبت مكتب البـرنامج البيئي
تـحدة الغـرب آسيوي  بـتقد رؤية لأل ا
شـامـلـة عن العـواصف الـتـرابـية والـرمـلـية.
ية كما  وقامت جلنة مكافحة التصحر العا
ـتحـدة  بـاألشراف ـنـظمـة األ ا  الـتـابعـة 
عـــلى ثالثـــة أبــحـــاث اولــهـــا "نــظــام إدارة"
يوضح أفـضل الطرق إلدارة مكافحة ظاهرة
الــعــواصف الـتــرابــيـة  وثــانــيـهــا  "دراسـة
اقـتـصاديـة"   لـتـقيـيم  مـدى اخلسـائـر التي
تـتـحـمـلهـا احلـكـومـات   في قـطـاع الـصـحة
والــزراعـة والــنــقل وغـيــرهــا وثـالــثـهــا هـو
الــتـأثـيـرات الـسـلـبــيـة و اخملـاطـرالـصـحـيـة
التي تـسببها ظاهرة العواصف الترابية. و
من الــنـاحـيــة الـنــظـريـة ,حتـدث الـعــاصـفـة
الــغـبـاريـة (الــتـرابـيــة) عـنـد تــوفـر شـرطـ
أسـاسي ,همـا  وجـود تربـة جـافـة مفـكـكة
وعــاريـة من الــغـطــاء الـنـبــاتي بـســبب قـلـة
طر. وثانيـهما توفـر رياح بسرعة تسـاقط ا
مــعــيـنــة  قــادرة عـلـى حـمل دقــائق الــتـراب
ـتـطـايـرة و بـعـد تـبـاطـئـهـا تـسـقط دقـائق ا
الرمل و التراب و  تؤدي الى دفن مساحات
ائية و األبار سطـحات ا خضـراء او طمر ا
و الذي يـزيد من تـفاقم  مشـكلـة التـصحر و

األيـام الـتـاليـة عـلى شـكل ارتفـاع في نـسـبة
ــيــكــروبـيــة  و الــتي تــتــجـاوز األمــراض ا
اجلـهـاز الـتـنـفـسي لـتـطـال الـقـلب واألوعـية
الــدمـويــة و تــؤدي الى ارتــفــاع اإلصــابـات
بـالـنــوبـات الـقــلـبـيــة والـسـكــتـة الـدمــاغـيـة

واضطرابات إيقاع النبض.
ولـذا فـإن الـنـظـرة الـطـبـيـة إلى الـوقايـة من
اآلثار الـصحيـة للـتعرض لـعواصف الـغبار
الـرمـلــيـة ال تــشـمل وقــايـة مــرضى اجلـهـاز
التـنفسي وال تقتصـر على يوم العاصفة بل
ــثــال حـاالت ـا بــعــدهـا ,فــعـلـى سـبــيل ا و
ـرض الــسـيــلـيــكـون الــذي هـو اإلصــابــة 
مـــرض رئــوي تــكــثــر اإلصــابــة به لــدى منْ
يـسـتنـشـقـون مـطـوالً جسـيـمـات غـبـار ثاني
أكـســيـد الــســيـلــيـكــون في ظـروف مــهـنــيـة
وحيـاتيـة شتى او نـتيـجة  تـكرار الـتعرض
لـعــواصف الـغــبــار الـرمــلـيــة ويُـؤدي  إلى
حصول التهابات رئوية وتكون عُقيدات من
األنسـجة النـدبيـة في الفصـوص العـليا من
الـرئـة و قـصـور في  أداء الـرئـة لـوظـائـفـها
والـشــكــوى من ضــيق الـتــنــفس وهــو احـد
ـرضية التـي قد تنتـهي باإلصابة احلاالت ا

. دخن بسرطان الرئة وخصوصا ب ا
ـلوثة و بسـبب تعرض الـعينـ للعـناصر ا
كونات غبار العواصف رافقة  لتصقة وا ا
الرمـلية يزيد احتمال حصول االلتهابات أو
تهـيج و  جفـاف العـينـ او ظهـور اعراض

جلدية .
أمـا األضـرار األقـتـصـاديـة و الـبـيـئـية الـتي
تسـببهـا العـواصف التـرابيـة فهي كـثيرة و
ـتـحـدة وقـوع عـديـدة  ,فـمـثال قـدرت األ ا
ا يـقارب 13 مـليـار دوالر سنـويًا خـسائـر 
في إجــمـــالي الــنــاجت احملــلـي في مــنــطــقــة
الشرق االوسط و اخلليج وتؤثر العواصف
التـرابية والرملـية ايضا على إنـتاج الطاقة
الــبـديــلـة  فـالــغـبــار  الـذي يــغـطي األلـواح
الــشـمـســيـة سـيـضــعف  من إنـتــاج الـطـاقـة
بـــشــكل كـــبــيــر كــذلـك تــكــون بـــحــاجــة الى
التـنظيف و الـصيانـة البالـغة الكـلفة . ومن
االضرار األخـرى البالغة االهمـية اقتصاديا
هـو انـخفـاض إنـتـاج النـفط و الـذي يعـتـمد
عـلـيـه االقـتـصــاد الـعـراقـي الـريـعـي بـسـبب
تـوقف عــمـلــيــات احلـفــر و االسـتــخـراج. و
ــبــاني يــؤدي الـــغــبــار أيـــضــا إلى تــآكـل ا
ــنـشـآت والـطـرق  و والـبـنى الـتــحـتـيـة  كـا

خطوط أنابيب النفط.
ومن ضمـن األضرار األقـتصـاديـة أيضـا هو
تسرب رتبطة بتنظيف الغبار ا التكاليف ا
ـركـبات ـنـازل واألبـنـيـة وتـنـظـيف ا داخل ا
وإزالة الـرمـال من الطـرق واألبنـية. وأيـضا
ـرتـبـطـة بـاحلـوادث اخلـسـائر الـتـكـالـيف ا
ــاديـة ,الــتــأخــيـر فـي الــرحالت اجلــويـة ا

ركبات.  التأخير في حركة ا
 ومن اهم نـتائج هذه العواصف التي تهدد
األمن الــغــذائي هــو تــرسـب الــدقــائق عــلى
ــسـاحــات  اخلــضــراء  و دفن احملــاصـيل ا
حتت الرمـال مسببا تلف االنسـجة النباتية
و النباتات و جفاف األوراق الذي يؤخر  
واالضــرار بـاحملـاصـيـل  و أيـضـا الى تـأكل

التربة بسبب فقدان الكساء النباتي.     
 ومن اجلـديــر بـالـذكـر ان لــهـذه الـعـواصف
الرملـية اثار إيجـابية أحيـانا  ومنهـا تنقية
ـدن الصناعيـة من الغازات السامة أجواء ا
 كذلك حتـول االتربة في حالة سقوط امطار
بـعـد الـعـاصفـة الى سـمـاد طـبـيـعي يـسـاعد
ــنـاطق ــو الــنــبـاتــات خــاصــة في ا عــلى 
الصحراوية و الغابات االستوائية مثال في
األمـازون و اندونوسـيا . ويـوجد رأي طبي
ان تعـريض األطفال لهـا يساعد عـلى تقوية
ـنـاعـة الـطبـيـعـيـة ضـد الـربـو وزيـادة قدر ا
االنـسـان علـى مقـاومـة الـبـكـتريـا. و تـعـتـبر

أيـضـا  مصـدرا غـذائـيـا لـلـكائـنـات الـدقـيـقة
ا حتويه النـباتية في الـبحار و احمليـطات 
من عــنــاصــر ضــروريــة لــهــا مــثل احلــديــد
نجنيز والنحاس والفسفور والسيلكون وا

والزنك.  
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و يــوضح األســتـعــراض الــعـلــمي اعاله ان
هناك اسـباب مركـبة لهـذه الظاهـرة البيـئية
والــتي تـتـطــلب مـعـاجلــتـهـا تــوحـد الـرؤيـة
وتـنـسيـق في تنـفـيـذ الـسـياقـات ألرتـبـاطـها
بأكـثر من جهة حـكومية عـراقية و بدعم من
مجلس النواب إلقرار التشريعات القانونية
ـالـية ـنـاسبـة و ضـمـان الـتـخصـيـصـات ا ا
الالزمــة  ,االمــر الـذي يــتــطــلب تــشــخـيص
ـصـلـحة في رسم اجلهـات ذات الـعالقـة و ا
الــسـيــاقـات و حتــديـد الــيــات الـتــنـفــيـذ  و
األولويـات.  و في تقـديرنـا ان وزارة البـيئة
العـراقية بدورها الرقابي و التخطيطي هي
ـنـاسـبـة لـتـنـظـيم و إدارة بـرنـامج اجلـهـة ا
التـصدي لـلعـواصف التـرابيـة  و التنـسيق
مع اجلــهــات الــدولــيــة وخــاصــة مــنــظــمــة
تـحدة لالسـتفادة اليـونيب الـتابعـة لأل ا
مـن اخلـــــبـــــرات و أيـــــضـــــا تـــــشـــــخـــــيص
ـستـخدمـة سواء الـتـكنـولوجـيا احلـديـثة  ا
في عـمــلـيـات الــرصـد و اإلنـذار و األنــظـمـة

الرقمية لالستشعار عن بعد. 
ــعــاجلــات و احلــلـول ــكن تــلــخــيص ا  و

ا يلي : مكنة  ا
1- مسح و تـقييم أنظمة الرصد العراقية و
في جمـيع احملافظات  مـن ناحية اجلودة و
الكـفاءة  و متطـلبات الـصيانـة و االستفادة
الــقــصــوى من مـــخــرجــاتــهــا وذلك إلقــامــة
منـظومة فـعالـة و عصـرية حتـذر القـطاعات
الــصــنــاعــيــة و الـــزراعــيــة و الــســكــان من

العواصف الرملية والترابية. 
2- رسم استـراتيجـات التكيف و الـتخفيف

ناخي. من اثار التغير ا
3- تــشـجــيع اســتــعـمــال مــصـادر الــطــاقـة
ــتـــجــددة والــنـــظــيــفـــة من أجل تـــنــمــيــة ا
مستدامة واحلفاظ على البيئة في العراق.
4- تـشــريع قـانــون خـاص لــتـلــوث الـهـواء
للـحفـاظ عـلى الهـواء و البـيـئة في الـعراق.
ـائـية 5- تـلـعب اإلدارة الـفـعـالـة لـلـمـوارد ا
دورا هــامــا بـســبب الــعالقـة الــوثــيـقــة بـ
اجلفـاف والتـصحـر وتفـكك التـربة وتـقلص
الغـطاء النبـاتي و الذي يتـطلب وضع خطة
ــائــيــة و الــيــات إلدارة فــاعــلــة لــلــمــوارد ا
ومـــنــــهـــا أيـــضـــا األهـــتـــمـــام بـــالـــواحـــات
ثنى التي الصحراوية  كبحيرة ساوة في ا
جـــفـت بـــســـبب الـــتـــجـــاوزات عـــلى االبـــار
اجلــوفــيـــة الــقــريـــبــة و الــتـي هي مــصــدر
تـــغــذيـــتــهــا  وهـــنــاك الـــعــشـــرات من هــذه
البـحيرات التي يهددها خطر االندثار و في
ـقـدمـة مـنهـا اهـوار الـعـراق اجلـنـوبـية. و ا
اسـتعـمـال الـتـكنـلـوجـيـا احلـديثـة كـالـطـاقة

ياه. الشمسية لتحلية ا
ــهــمــة هي من صـالحــيـة 6- أحــد األدوار ا
وزارة الـــزراعــة  بـــســبب  اشـــرافــهـــا عــلى
الــرزنـــامــة الـــزراعــيـــة و مــنــهـــا تــشـــجــيع
الـفالحـ عــلى زراعـة مـحـاصـيل ونـبـاتـات
أكثـر قدرة على مواجهة اجلفاف و  احلفاظ
عـــلى سـالمــة ســـطح األرض الـــزراعـــيــة  و
الكساء  النباتي  و استصالحها ومنها في
منـطقـة اجلزيـرة و حتويـلهـا الى مسـاحات
خضـراء ترافقها حـملة توعـوية للفالح و
القـطاع الزراعي لـسبل حمـاية احملاصيل و
زروعـات من تأثير العـواصف  الترابية و ا

الرملية.
7- التـوسع في الـتشـجـيـر و اقامـة مـناطق
ــدن الــعــراقــيـة خــضــراء حــول بــغـداد و  ا
األخرى  له فـوائد كثيرة كـونه يشكل حزاما

اخــضــر يــلــطف اجلــو و يــنــقي الــهـواء  و
مـصــدا لـلـتــأثـيــرات الـسـلــبـيـة لــلـعـواصف
الـغــبـاريـة كــمـا و انـهـا تــؤثـر عـلى الــبـيـئـة
احمليـطة فتحمي احملـاصيل وحتفظ التربة
من التـعريـة واالجنراف وتـساعـد في زيادة
ـيـاه اجلـوفـيـة وحتـسـ نـوعـيـة مـخـزون ا
ــيـاه الــسـطـحــيـة وتــقـلل مـن الـتــرسـبـات ا
الـطـيـنـية والـطـمي في الـسـدود واخلـزانات
وحتــفظ قـدرة االراضي االنــتـاجــيـة وزيـادة
ـادة الـعضـويـة فـيهـا  وتـقـلل ايضـا خـطر ا
لـوحة واجلفاف من خالل التظـليل الكبير ا
لسـطح التربة وانعكاسه على تقليل التبخر
وبالـتالي تـقلـيل شدة احلـرارة النـاجمة عن
ــنــعـكــســة من ســطح اشــعــة الــشــمس او ا
االرض كذلك  تـؤثر في حركة الرياح وتزيد
مـن ســـقـــوط االمـــطـــار وبـــالـــتـــالي دورهـــا
االيـجـابي الـكبـيـر في الـتـكيف مـع التـغـيـير
ـنـاخي. وتـعـد الـغـابـات مـسـتـودعا هـائال ا
لــلــتـــنــوع األحــيــائي واالصـــول الــوراثــيــة
الـنــبـاتــيـة واحلــيـوانــيـة اخملــتـلـفــة وحـتى
الـكـائنـات الدقـيـقة. أي اسـتخـدام الـنبـاتات
كن أن تقلل األصلـية واألشجار كمصدات 
من سرعة الرياح والرمال و االجنرافات.  و
لـكن كـي تـتـحــقق  هـذه الــنـتــائج  يـجب ان
يخضع كل ذلك للحوكمة العلمية و االدارية
ـالــيـة الن هــذا الـبـرنــامج هـو اكــثـر من و ا
مــجــرد زراعــة لألشــجــار  بل ســلــســلــة من
االجــراءات والــتـي بــعــضــهــا يــحــتــاج الى
ـنع  القـطع اجلائر تطـبيق صـارم للقـانون 
لألشـجـار و جتـريف الـبـسـاتـ  والـتـجاوز
ـنـاطق اخلـضراء على احلـدائق الـعـامة و ا
و إزالـة الـتجـاوزات تـرافقـهـا حمـلـة وطنـية
ـواطن عـلى  إقـامـة احلـدائق و لـتـشــجـيع ا
ناطق اخلضراء البيتية وحماية األشجار ا
كن مـثال إعادة االحتفال بـعيد الشجرة و 
ــدارس بــفـــعــالـــيــات مـــنـــاســبـــة تــشـــمل ا
ؤسـسات التعـليمية واجلامـعات  وجميع ا
و اإلداريـة .و من الضـروري في هـذا اجملال
ــنـاسب لألشـجـار من االخـتـيــار  الـعـلـمي ا
غـيـر الـنـخــيل  و الـنـبـاتـات الـتي  يـجب ان
ـكن ان تـخـضع لـلـدراســة الـعـلـمـيـة الـتي 
تقـوم بهـا كلـيات الـزراعة و احلـد من الزرع
العـشـوائي  وخاصـة اسـتيـراد أصـناف من
اخلارج الـتي قد تهدد االمن الـنباتي بسبب
شراسـتها في الـتمدد و أيـضا توفـير اليات
ــشـجــرة و ضـمـان ــنـاطق ا حـديـثــة لـري ا
ومتها فليس كل نبات اخضر مناسبا.  د
ـنـاسـبـة 8- تـقـيـيم و دعم الــتـصـمـيـمــات ا
للمباني وإجراء اختبارات تسرب  الهواء .
9- عنـد االنـذار بحـدوث الـعواصف   هـناك
ـكن ان يـقـوم بـها بعـض اإلجـراءات الـتي 
الـسـكان لـتـقـليل االضـرار مـنـها  الـتـأكد من
غـلق األبــواب والـنــوافـذ بــإحـكــام وسـحب
بـلـلة ـناشـف ا جـمـيع الـستـائـر مع وضع ا
على الـثقوب الصـغيرة التي قـد تكون حول
النـوافذ واستـخدام أقـنعـة الغـبار الـتي لها
ــكـن من خاللـــهــا تـــصــفـــيــة مـــرشــحـــات 
ـلـوثـات او وضع اجلـسـيــمـات الـدقـيـقــة وا
منـشفـة مـبلـلـة أو منـاديل عـلى األنف والفم
وشـرب الـكــثـيـر من الـســوائل مع  تـنـظـيف
نع دخول الوجـه واألنف والفم  باستـمرار 

أية غبار إلى الرئت .
10- تـطـبـيق بـرنـامج تـوعـوي لـلـمـواطـنـ
ـــدارس حــول الــعـــواصف الــتـــرابــيــة و وا
الرملية و سبل تقليل اضرارها  الصحية و
ؤسـسات بالـتعـاون ب وزارة الـصحـة و ا

اإلعالمية و الصحية.  

{ خبيرة في شؤون البيئة والصحة والطاقة
مؤسسة ورئيسة جمعية البيئة والصحة العراقية
تحدة ملكة ا في ا
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في حـ يــتــواصل جـهــاد الـشــعب الــعـربي
الــفــلــســطــيــني بــشــيـبـه وشــبـابـه واطـفــاله
وشــيـوخـه ونـســاءه ورجــاله ضــد االحـتالل
ـسـجد األقـصى الـشريف  الصـهـيوني في ا
تــمــر خالل أيــامــنــا هــذه الــذكــرى الــرابــعـة
والــســبــعــون لــنــكــبــة الــعــرب الــكــبــرى في
فلـسطـ يوم اخلـامس عشـر من أيار 1948
ُـحـتل الـبــريـطـاني تـلك األرض حـيث ســلم ا
الــعـربـيــة إلى الـيــهـود الـصــهـايـنــة إلنـشـاء
جسـمـهم الـغريب في اجلـسـد الـعربي  وفي
تـــلك األرض الـــطـــاهــــرة الـــتي  تـــضم بـــ
طــيـاتــهـا أولـى الـقــبـلــتــ وثـالث احلــرمـ
إضــافــة إلى مـــراقــد الــعــديـــد من األنــبــيــاء
والرسل عـليهم الصـالة و السالم  ولضمان
جناح خـطتهم في قيام هذا الكيان  في قلب
الوطن الـعربي قاموا بتنصيب أنظمة ملكية
عــــلى األقــــطـــار الــــعـــربــــيـــة الــــتي قــــامـــوا
ـوجب بــتـقــسـيــمـهــا  حـسب مــا يـريــدون 
اتفـاقية سـايكس بيـكو  سيئـة الصيت ومن
لك الذي يولـيه أسياده سيكون ؤكـد فإن ا ا
ـن يـولـيه وأول أمـر قـام بــتـنـفـيـذه مـطـيـعـا 
ـلوك هـو أجالء اليهـود من أقطارهم هؤالء ا
الـعـربيـة وتهـجيـرهم إلى فـلسـط لـيكـونوا
ُـحتَل وبـهذا سكـان هذا الـكيـان  الـغاصب ا
ـا سمـي بـدولة تـشـكـلت الـلـبـنـة األسـاسـيـة 
إسرائـيل التي وعد بها بلفور وزير خارجية

بريطانيا في الثاني من تشرين الثاني عام
ـشـؤوم اتـخذ 1917. ومـنذ ذلـك الـتـاريخ ا
ــخـتـلف ــسـلــمـ و كل حـكــام الـعـرب وا
أنــواع حـكــمـهم وأزمــنـتـهـم هـذه الـقــضـيـة
ــشــاعـر ســلــعــة سـيــاســيــة لــلــمـتــاجــرة 
شـعــوبـهم والــضـحك عــلى هـذه الــشـعـوب
وشـحــنـهم ضـد هــذا الـكـيــان حـيث خـاض
هـــؤالء احلــكــام  مــجــمــوعــة من احلــروب
كانـوا في اغـلبـها هم اخلـاسرون امـام قوة
بشـرية التـذكر جتاه  قـوة العـرب البـشرية
ـالـيـة الـهـائـلــة  بـيـنـمـا هم في اخلـفـاء وا
جـعـلـوا أيـديـهم بـأيـدي كـهـنـة هـذا الـكـيان
وحـــكـــامه إضـــافـــة إلى أســـيـــادهم الـــذين
نـصـبـوهم عــلى عـروش الـبـلــدان الـعـربـيـة
الـتي ال حـول لـهـا وال قـوة  ونتـيـجـة لـهذا
الـشـحن لـلـنفـس العـربـيـة ضـد الـصـهـايـنة
  وعـلى مـدى عـشـرات الـسـن الـغـاصـبـ
صــار األســيــاد يــخــشــون من أن يــتــفــجــر
الغـضب العربي ضد هـؤالء احلكام وكشف
أســــرارهم وقـــــد اســــتــــغـل اخملــــطــــطــــون
اإلسـتـراتـيـجـيـون الـصـهـايـنـة والـغـربـيون
الـتـطـور الــتـكـنـولـوجي الــهـائل في مـجـال
االتــصــاالت لـيــقــلــبــوا ويــؤلــبــوا الـشــعب
العـربي في كـل أقطـاره ضـد هـؤالء احلـكام
بـتـهمـة الـدكـتـاتـورية والـتـسـلط والـتـمسك
األبـدي بـكـراسي الـسـلـطـة وهي كـلـمـة حق
أريـد بـهـا باطل  ,فـبدأت الـرسـائل تُبَثْ من

عـــــواصم أوربــــا وأمــــريـــــكــــا  والــــكــــيــــان
الصـهيـوني وجهـات أخرى شـرقيـة وغربـية
وشمـاليـة  وجنـوبيـة وبأسـماء عـربيـة عبر
الفـيـسبك  حتـرض عـلى الثـورة ضـد هؤالء
احلـكـام بـإسم ثـورات الـربـيع الـعـربي الـتي
إنـسـاق وراءهـا الـكـثـيـر  من أبـنـاء الـشـعب
العـربي ليطيحوا بأولـئك اجلبابرة الظا

حقـا لكنهم لم ينـتبهوا إلى مـا دُبر لهم بِليلٍ
اســود مـــظــلم حــيث كــانت األحــزاب مــعــدة
مسـبقة وعلى أسـس عرقية وطـائفيـة ليكون
في كل بلـد مهمـا كان حجـمه مئات األحزاب
الـعــرقـيـة والـطـائـفـيـة وقــد أُحِـيـكت الـلـعـبـة
بـدهـاء كــبـيــر غـطى عــلى كل عـقــول الـعـرب
التي  تـعطليها أصال إال ما رحم ربي عبر
ـــبـــرمج من خالل آالف الـــغــزو الـــثـــقــافي ا
الفـضائـيات ومـواقع االنتـرنيت بـكل فروعه
وأجهـزة الهاتف النقال والتي جميعها تبث
الـسـمـوم الـثـقـافـيـة و اإلبـاحـية الـتـي دمرت
ـسلم عن اخللق الـعـربي وأبعـدت الشـباب ا
ديــنـهم وثــقـافــتـهم بــشـكل لم يــكن يـتــوقـعه
اخملـطــطـون أنـفـســهم وكـنـتــيـجـة طـبــيـعـيـة
لكـينونـة تلك األحـزاب العـرقية والـطائـفية 
حدث مـا كـان يُخـطِط له األسـيـاد الغـربـيون
والشـرقيون والـصهـاينة وغـيرهم كل حسب
مصـاحله فحدث الـصراع الطـائفي والعرقي
واحلزبي وحـتى القبلي و العشائري في كل
أقطـار العرب وأبيـد مئات األلوف إن لم نقل
اليـــ مـــنــهـم بــكـل عـــروقــهـم وأديــانـــهم ا
وطــوائــفـــهم مــنــشــغــلـــ بــالــفــ والــقــتل
والــتــدمـيــر لـبــلــدانـهم لــيَــنْـعُم الــصــهـايــنـة
والــطــامــعــ بــثــروات وأمــوال الــعــرب من
الـشـرق والــغـرب ولـيـنـامـوا رغـدا  فال احـد
يـفـكـر في إزالـة الـكـيـان الـصـهـيـوني وال في
ستعمرة لثروات طرد  الشركات األجنبية ا
األمة فـصار هـدف احلكـام هو كـيفـية الـبقاء
في كــراســيــهم و احلــصـول عــلى الــنــســبـة
األكـــــبـــــر مـن فـــــضالت تـــــلـك الـــــشـــــركــــات

وحكوماتها .
ترى بـعد كل ما تقدم هل من صحوة شعبية

عـــربــيــة كــبـــرى إلفــشــال تـــلك اخملــطــطــات
الرهـيبة التي تستهدف الوجود العربي عن
بكرة أبيه إلنشاء إمبراطوريات ودول كبرى
عـلى حــسـاب األرض الــعـربــيـة كـإســرائـيل
الـكـبـرى وغـيـرهـا من اإلمـبـراطـوريات الـتي
ـعسـكران الـشرقي والـغربي يسـعى إليـها ا
عسكر الشرقي ظاهريا إال انه رغم انتـهاء ا
موجـود عـلى ارض الـواقع ويعـمل بـكل جد

على حتقيق مشاريعه وأهدافه . 
wł—Uš ·dÞ

ولــتــحـقــيق هـذه الــصـحــوة  البـد أن نــبـدأ
بتـطهير النفس العـربية من أدران الطائفية
والعـرقية  ولنـترك الدين لله وحـده وليعبد
كل مـنـا بـالطـريـقـة الـتي يـقتـنع بـهـا ولِـيَدَع
احلُكم لربه  ,ولنـفكر بان الوطن لـنا جميعا
ويجب أن نـتـعايش فـيه كمـا كـنا عـلى مدى
مئـات السنـ لم نعرف بـعضنـا البعض إال
بــوطـنــيــتــنـا وانــتــمـائــنــا لــبـلــدنــا ولِــتَـكن
االنـتــمـاءات األخــرى هي تـعــزيـز لالنــتـمـاء
الوطـني للبلـد الذي نعـيش فيه  وال نسمح
ألي طامع أن يدخل بيننا مهما كان اجتاهه
فوالـله ال يوجـد أي طرف خـارجي يفـكر في
غـيـر أطــمـاعه وأهـدافه ومـصـاحله الـتي قـد
تـكـون مـشـروعـة أو غـيـر مـشـروعـة وأبدا ال
نلـوم ذلك الطـامع فَكُل لـه مشروعـه ويسعى
لتـحقيـقه بغض الـنظـر عن شرعيـته ولكـننا
بـإمـكـانـنـا إفـشـال مـشـاريـعهـم بـان ال نـكون
ـشـاريع  ثم أدوات طـيـعــة لـتـحـقـيـق تـلك ا
لـيـكون لـنـا مشـروعـنا الـعربـي كشـعب وأمة
على اقل حـال في كيفية احلفاظ على كياننا
الـعـربـي الـذي سـاد الــعـالم لــقـرون طــويـلـة
ونسـتعـيد فـلسـط وقدسـها الـشريف وكل
شبـر مـغتـصب من ارض العـرب من احمليط
األطـلـسي غـربـا الى اخلـلـيج الـعـربي شـرقا
ومن الـشــمـال الــعـربي إلى جــنـوبه ولــتـكن
ثورة األقـصى الـرمضـانـية الـتي يـخوضـها
أبطـالنا فـي فلسـط احلـبيـبة اآلن نـبراسا
يُحـتـذى به لـكل عـربي ومـسـلم يـحب أرضه

ومقدساته .
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ـنـتخب األردني نـتـخب الـعـراقي لـلنـاشـئـ الـفـوز علـى صاحب االرض واجلـمـهـور ا حقـق ا
بنتيجة  56-60 في ثالث مبارياته لبـطولة غرب اسيا حتت سن  16سنة. وقال رئيس االحتاد
ـيزا في الـلـقاء حسـ الـعمـيـدي في تصـريح صـحـفي ان منـتـخب النـاشـئ قـدم مـستـوى 
ـنـتـخب االردني بـفـارق أربع نـقـاط. واضـاف ان وحـقق فـوزا مـهـمـا عـلى مـضـيف الـبـطـولـة ا
الالعب أدوا اداءً رجولـياً توج بـفوز مستـحق على االردن صاحب االرض واجلـمهور. وكان
منتخب العراق فاز على سوريا  34 - 53 في افتتاح البطولة وخـسر في اجلولة الثانية امام

منتخب لبـنان  53-74 نقطة.
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 ودع فــــــريق ســـــامـــــراء
ـمـتـاز وهـبط الــدوري ا
لـــلـــدرجـــة االولـى اثــر
خـسارته االخـيرة من
الــنـجف ضـمن الـدور
متاز ليرفع ثمن31  ا
مـشـاركـة مـخـيـبـة ولم
يـــتــــمـــكن من تـــقـــد
نــــــفــــــسه ويــــــحــــــسن
ــســتــوى و الــنـتــائج ا
بــاي فــتــرة مـن فــتـرات
الـــدوري بـــعــد الـــعــودة
ــــــــوسـم احلـــــــالـي في ا
غــيــاب اســتــمـر 11عــامـا
بـــالــدرجـــة  األولى بــفــوز

وحـيد وتعادل ثمـان مرات وبخسارة22
ـنافـسـة من البـداية مـبـاراة وفشل في ا
فـي اسـوء مــوسم لــلــفــريق الــذي سـبق
ولـعب عدة سـنوات بـنفس الـبطـولة في
ـاضي وجنح الـثــمـانـيـنـات من الـقـرن ا
كــثــيــرا ونــافس بــثــقــة قــبل ان يــواجه
ـرة وعـجـز ــعـانـاة احلـقــيـقـيـة هــذه ا ا
كــــثـــيــــرا في مـــواجــــهـــات اقــــرانه ولم
يــسـتـمــتع جـمـهــوره به اطالقـا قـبل ان
شـاركـة وقـد ال يعـود بـعد يـغـلق مـلف ا
ضـــيـــاع فـــرصـــة الــبـــقـــاء في مـــوقـــعه
وســتــبـقى ذاكــرة جــمـهــوره حتـمل االم
وحــســرة يــوم احلــادي عــشــر مـن أيـار
احلـالي الفاصل بعد تلقي خبر الهبوط
ومـعـهـا انـتهت االمـور بـسـبب حتـديات
ـشـاركة الـتي أثقـلت كـاهله ويـنزل من ا

ــمـتــاز في مــحــطــة الــدرجـة الــقــطــار ا
االولى.
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وخـــطف الــقـــاسم الـــفــوز من جـــيــرانه
الـديـوانيـة بهـدف كان كـافـيا لـلحـصول
عــلى كـامـل الـنــقـاط وايـقــاف مـســلـسل
تـراجع الـنتـائج قبـل استـعادة الـتوازن
في خـــطــوة تــنــفس فــيــهــا الــصــعــداء
مــدعـومــا بـجـمــهـوره في االبــتـعـاد عن
الـكـرخ ومـنـطـقـة اخلـطـر بـفـارق خـمس
نـقـاط مـسـتـفـيـدا من فـرصـة الـلـعب في
أرضـه قـــــبل ان يـــــزيـــــد مـن مـــــتـــــاعب
الــديــوانـيــة وفــشل مـحــاوالت حتــقـيق
الــتـــعــادل عــلى األقل لــكن دون جــدوى

ة 18. ليعود بالهز
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ــيــنـاءمــرة أخــرى في مــيـدانه وفــشل ا
وامــام جـمـهــوره الـقـلـيـل جـدا من قـلب
االمــور عـلى ضــيـفه الــكـرخ في الــلـقـاء
الــــــــذي انــــــــتــــــــهـى مـن دون اهـــــــداف
واســتـمــراكالهـمــا يـواجــهـان مــشـكــلـة
الــهـــبــوط امــام مــواجـــهــات الــتــحــدي
احلـقيقي بعـد ما اكلت النـتائج بسرعة
من جــرفـهـمـا وبـات يـشـغــلـهـمـا كـثـيـرا
ـهـمة الـبعـيدة مـنال الـتـفكـير بـالبـقاء ا
جــدا امــام ســبــعــة ادوار عــلى نــهــايــة
ـــنـــطـــقــة الـــدوري ويـــتـــواجـــدان في ا

احلمراء.
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واقترب الشرطة كثيرا من حصد اللقب
بـعدما عزز نتـائجه بالفوز 23 بـالتغلب
عـلى نـفط ميـسان في عـقر داره بـهدفي

ـواس ليـعكس بـسـام شاكـر ومـحمـود ا
ضي قدما دون النظر للوراء و قوته وا
االســتـفـادة بـثــقـة من نـتـائـج مـبـاريـاته
ويـامل حسـم االمور بـاقرب وقت بـعدما
ــرشح انـــفــرد بـــالــصــدارة واســـتــمـــرا
الــوحـــيــد الــســاخن خلـــطف لــلــقب في
ــديـر الـفـني مـؤمن مــقـدمـة حـسـابـات ا
ســلــيـمــان الــذي يــقـدم األمــور بــافـضل
طـريـقـة فـيمـا اسـتـمـر االعبـ يـدعـمون
بـعضهم البعض وتمـكنوا من مو اصلة
الــتـقـدم بـشــكل جـيـد جــدا بـدلـيل فـارق
الحــقـ الــنــقــاط الــكــبــيـر مـع اقــرب ا
بعدما استطاع الفريق تقد نفسه كما
يـجب واالمساك بالصـدارة بقوة بفضل
تـرجمة الـفرص فيمـا تلقى نـفط ميسان
اخلــسـارة احلـاديـة عــشـرة وبـدون فـوز
مـنذ ستة ادوار ليتـراجع للمركز الثالث

عشر على بعد نقطة من االمانة.
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وجنح نـفط الـبصـرة من عـرقلـة مسـيرة
الـنـفط وايـقـاف خـطـوطه وارغـامه عـلى
ـة بـهـدف فـي الـلـقـاء الذي تـقـبل الـهـز
جـمعـهمـا ملـعب البـصرة قبـل ان تفشل
مـحاوالت الـضيـوف في ادراك الـتعا دل
لـكـنـهم جتـرعـوا اخلـسـارة رغـمـا عـنـهم
ولـيـسـتـمـر وافي مـوقـعـهـم الـسادس49
نـقـطة فـيمـا كانت 14دقـيـقة كـافـية الهل
الــبــصــرة النــتــزاع الــفــوز االفــضل في
ـــرحـــلــة الـــثـــانــيـــة والـــعــودة بـــقــوة ا
لــلـمــنـافــسـة بــعــد جنـاحــهم في مـهــمـة
ـسـتوى لـيـست سـهـلـة لـكـنـهـم قـدمـوا ا
لــيـخـرجــوا بـاسـتـحــقـاق بـكـل الـفـوائـد

مـشـتـركة مـع االنصـار واالهم اسـتـعادة
ـــنــــافــــســــة ضــــمن ربــــاعي دوره فـي ا
الــتـرتــيب والـتــطـلـع لـلــوصـافــة النـقـاذ
ـوسم الـذي الزال يسـيـر بصـعـوبة مع ا
الـفـريق الـذي فرط بـالـكـثيـر من الـنـقاط
واسـتمر يعاني ويـسير بتراجع واضح
ـسـتوى بـسـبب عـقم التـهـديف وتدني ا
اغــلـب اوقــات اامــرحــلــة احلــالــيــةقــبل
الـظـهور بـوضوح امـام زاخـو في مهـمة
تـمـكن فـيهـا من الـظـهـور بشـكل مـنـتظم
من حـيث االداء والنتـيجة مسـتفيدا من
خـــســارة الــنـــفط لــيــوسـع الــفــارق الى
خـمس نـقـاط فـيـمـا تـوقـفـت انـتـصارات
زاخــو واســتــمــر في مــكـانـه الـثــامن43
لـكنه الزال مـتوازن في نـتائـجه في هذه
ـــدة في تــدويــر االمـــور امــام ســبــعــة ا
ـوسم وبات متمسك ادوار عـلى نهاية ا
بـإلـبـقـاء في الـبـطـولـة الـهدف االول من

شاركة. ا
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وتــقــام الــيـوم الــســبت اربع مــبــاريـات
ضـمن الدور الثاني من الـدور التأهيلي
لــــلــــدرجــــة االولى وفــــيــــهـــا يــــضــــيف
االتـصاالت اجلوالن ويلتقي اخلضر مع
ســـكـــر الـــعــــمـــارة ومـــصـــافي الـــوسط
واحلــويـــجــة ويــســـتــقــبل الـــصــوفــيــة
الـصـويرة ويـذكر ان اربـعـة فرق تـتاهل
وسـم القادم من الفرق لـلدرجة االولى ا
ـــوزعـــة عــلى ــذكـــورة ا الـــثـــمــانـــيـــة ا
مــجــمــوعـتــ بــواقع اربــعــة فــرق لـكل
مــجــمــوعـة تــلــعب بــنــظــام الـدوري من

. مرحلت

ـتالحـقـة واالهـم احلـد من االخـفـاقـات ا
في الــفـتــرة االخـيــرة والـتــقـدم تــاسـعـا

مؤقتا 38.
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وخـطف الوسط وصافة التـرتيب مؤقتا
ـثــيـر عـلى اربــيل بـهـدفـ بــعـد فـوزه ا
دون رد عــنـدمــا تـقــدم عن طـريـق خـالـد
كـــــــرد د 30 وعــــــززه حـــــســــــ عـــــبـــــد
الـــواحـــدد 48 لـــيـــرفع رصـــيـــده الى58
لـيواصل الـفريق استـغالل الفـرص عبر
مــبـــاريــات الــدار والــذهــاب في اخــطــر
فـتـرات الـدوري واسـتـمـر يـقـدم االفضل
ـرحلة احلـالية وجنح بـتفوق امام في ا
ــة الـثــالــثـة اربــيل الــذي جتــرع الـهــز
تــوالـــيــا مــرتــ في مــيــدانه واالخــرى
ذهـابــا وبـات يـواجه صـعـوبـات كـبـيـرة
امـام اقرانه وينزف النقاط ويبدو افتقد
لــروح الــلـعـب واجلـديــة قــبل الــتـراجع
لـلحادي عشر و موقعه مهدد من نوروز

ونفط ميسان واالمانة.
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ــوقع الـرابـع بـعـد واســتـعــاد الـزوراء ا
الـــعــودة بــثــقـــة لــســكـــة االنــتــصــارات
ومــصـاحلـة جــمـهــوره ومـداوة جـراحه
بـــفـــوزه عــلـى زاخــو بـــهـــدفــ دون رد
عـنـدما بـكر في الـتسـجيل د 4عـن طريق
احـمد ستـريب و جنح في تعزيـز تقدمه
عـن طــــريق احلــــسـن حــــويــــبــــيب د75
لـتــحـسم االمـور كـمـا يـجب بـعـدمـا قـدم
الــتــشـكــيل بــغـيــاب عـدد مـن عـنــاصـره
ـقـبـول وحتـقيق ـستـوى ا االسـاسـيـة ا
ــطــلــوب و اخلــروج بــفــرحــة ــردود ا ا متاز Í—Ëœ∫ جانب من مباراة نفط الصرة والنفط في الدوري ا

النـواب عطـوان العـطواني وأحـمد
الـدراجي وهديل الـرحـيمي وأمـير
ــنـدالوي ــعــمــوري و مــحـسـن ا ا
ومــــحــــمــــود الـــعــــبــــيــــدي وأكـــرم
الـعـسافي و جـيـاي تـيمـور عـبدال

وزياد اجلنابي.
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وعــلى صـعــيـد اخــر كـشف االحتـاد
الــعــراقي لــكــرة الــقــدم عن حتــديـد
ـقبل موعداً لتـسمية مدرب الشهر ا
اجـــنـــبـي لـــلـــمـــنـــتـــخب الـــوطـــني
مـسـتـبـعـداً في ذات الـوقت مـفـاحتة
أي مدرب حتى اآلن لقـيادة الفريق.
ـتحـدث باسم االحتـاد احمد وقال ا
وسـوي إن االحتاد لم يـفتح حتى ا
اآلن قــنــوات اتــصــال مـع أي مـدرب
ـنــتـخب الـوطـني أجـنـبي لــقـيـادة ا
قـبـلـة مـؤكـداً أن كل ما لـلـمـرحـلـة ا
يــثـــار عــارٍ عن الـــصــحــة. وأضــاف
ـوسـوي أن االحتـاد يـعـمل حـالـيـاً ا
عــــلى جــــمـع الــــســــيــــر الــــذاتــــيـــة
لــلــمـرشــحـ احملــتــمـلــ لــتـدريب
ــنــتـخـب بـالــتــعــاون مع جلــنـتي ا
ــــــســــــتـــــــشــــــارين واخلــــــبــــــراء ا
ـيـ للـوصـول الى قـنـاعة واالكـاد
درب واالتفاق تامة لتسمية احد ا
مـــعه بــعـــد امــتـــثــالـه لــشـــروطــنــا.
ـدرب ــوســوي ان إسـم ا وأوضح ا
ســيُـكــشف بــشـكل نــهــائي الـشــهـر
ـقـبل مـبـيـنـاً ان االحتـاد يـحـرص ا
عــلـى االنــتــقـــاء بــدقـــة مــتــنـــاهــيــة
لـــــــلـــــــتـــــــوصل الـى مـــــــدرب يـالئم
طــمــوحــاتـنــا ويــخــدم مــنــتــخــبــنـا
ـوسـوي إلى ان الــوطـني. وأشــار ا
رئــــيس االحتــــاد عــــدنــــان درجــــال
يــــتــــواصل حــــالــــيـــاً مـع جلـــنــــتي
ــــــســــــتـــــــشــــــارين واخلــــــبــــــراء ا
ـيـ بـغـيـة الـوصـول الى واالكـاد
ــدربــ األجــانب قــنــاعـــة بــأحــد ا
شـرط ان يــنـســجم مع تـطــلـعــاتـنـا
ويــكـــون عــلى مــســـتــوى عــالٍ  مع
درب احمللي والعرب. استبعاد ا

ـــتــقــدمــة. وشـــدد حــمــودي عــلى ا
أهــمـيــة الـعــمل كــفـريق واحــد بـ
مــفـاصل الـعـمل الــريـاضي الـثالثـة
بي الـتـشريـعي واحلـكـومي واألو
سـعــيــاً لــتــجــاوز كــافــة الــصــعـاب
وتــطـويــر ريــاضـة الــعــراق الى مـا
. االشارة ـتابـع يتـمنـاه جمـهور ا
جتــــدر الى ان جلــــنــــة الــــشــــبــــاب
والريـاضة تـألفت من الـنائـب جبار
رمــضـان لــفـتــة رئـيــسـاً وعــضـويـة

عــــــــام 2024 فـي الــــــــعـــــــــراق وفي
. وعـلى الـعــاصـمــة بـغــداد حتـديــداً
صـعـيد اخـر بـارك حـمودي إخـتـيار
رئــيـس وأعــضــاء جلــنــة الــشــبــاب
والـريـاضـة الـنـيابـيـة بـعـد أن نـالوا
ثـقـة مــجـلس الـنـواب مـتــمـنـيـاً لـهم
ـــهــام الـــتــوفـــيق والـــنـــجـــاح في ا
الــكــبــيـرة الــتي تــنــتـظــرهم خــدمـة
لــريـاضــة الـعـراق والــعـمل من أجل
االرتــقــاء بــهــا الى مــصــاف الــدول

شهداني في حديثه العالم اللجنة ا
بية ان حفل اخلتام كان فرصة األو
شارك طيبة للقاء جميع االخوة ا
بهـذه التـظاهرة الـرياضـية الكـبيرة
مــؤكـداً تــلـقــيه الـعــديــد من رسـائل
التهنئة بعد جناح البطولة. واشار
الى ان احتــاده تــلــقـى تــطــمــيــنـات
ومـوافقـة مبـدئيـة عبـر األم الـعام
لـالحتـاد الـدولي الـســويـسـري تـوم
ديـلن القـامـة نـهائـيـات كـأس الـعالم
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بـحـضور وزيـر الـشـباب والـريـاضة
عــدنــان درجــال و رئــيس الــلــجــنــة
ــبـيــة رعـد حــمــودي أخـتــتـمت األو
مـسـاء الـيـوم بطـولـة بـغـداد السالم
شـاركة ثمـانية الدولـية باجلـودو 
مـــنـــتـــخـــبـــات هي ســـوريـــا االردن
غـرب وتونس وإيران وفلسـط وا
وبــلـــجــيــكـــا بــاالضــافـــة لــلــعــراق.
واجهـات الفرقية وأسفرت نـتائج ا
نـتخب اإليراني للـبطولـة عن فوز ا
ـركـز األول فـيـما حـلَ منـتـخـبـنا بـا
الــوطــني ثــانــيــاً وجـاء مــنــتــخــبـا
ركز الثالث معاً. سوريا وتونس با
وعــبّـر حـمـودي عن ســعـادته بـهـذا
الـــتــــجـــمع الــــريـــاضـي الـــكــــبـــيـــر
واحلــضــور الــعــربي والــدولي في
الـعـاصمـة بـغـداد مبـيـنا ان في ذلك
ــعـــالم بــعــودة رســـالــة واضــحـــة ا
ــــكـــانـــة الــــدولـــيـــة الــــعـــراق الى ا
والرياضية اللت يستحقهما. وفي
خـتـام الـبطـولـة قـلدَ وزيـر الـشـباب
والـريــاضـة الـســيـد عــدنـان درجـال
ـبـيـة األسـتاذ ورئـيس الـلـجـنـة األو
ـنــتـخـبـات الـفـائـزة رعـد حـمـودي ا
أوســمــة الــتــفــوق الــريــاضي. هــذا
ــنــافـســات األمـ وحــضـر خــتـام ا
ـبية أحمد صبري الي للجنة األو ا
ومــديــر عــام الــدائــرة الــقــانــونــيــة
واالداريــة بـوزارة الــشــبــاب شــاكـر

اجلبوري.
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االشـــــارة جتــــــدر الى ان نــــــتـــــائج
الـنــزاالت الـفـرديـة في الـيـوم األول
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 دعـا جنم الـكـرة الـعـراقـيـة رئـيس االحتـاد الـسـابق حـسـ سـعـيـد إلى اعـتـمـاد
ـنتـخبات الـوطنـية فـيما احتاد الـكرة احلالي عـلى مدرسـة واحدة في كل فـئات ا
. وقـال سعـيـد في حديث ـدرب األجـنـبي للـمـنتـخب األول لـيس حالً لفت إلى أن ا
صحـفي اذا ما اردنا بـناء مـنتـخب حقـيقي ال بـد أن نعـتمـد على بـناء جيـل بشكل
صـحـيح من خالل اعـتـمـادنا عـلى تـسـمـيـة مدربـ أجـانب عـلى مـسـتـوى عالٍ من
مدرسـة واحدة كأن تـكون التـسميـات من مدارس أوروبـية أو من أمريـكا الالتيـنية
وحسب مـا يـناسـب إمكـانـيات وقـدرات الالعب الـعراقي. وشـدد عـلى ضرورة أن
ــدارس ســواء األوروبـيــة أو مـدارس أمــريـكــا الالتــيـنــيـة يــكـون اعــتــمـاد أي من ا
يات والفئات العمرية بتدريجاتها البرازيـلية األرجنتينية يجب أن تبدأ من األكاد
نـتخب الـعراقي أكـد سعـيد أهـمية صـعودًا لـلمـنتـخبـات الوطـنيـة. وفيـما يـخص ا
عـدم اعـتـمـاده عـلى مـدرسة تـدريـبـيـة لـبلـد مـعـ بـيـنمـا تـكـون مـنـتخـبـات الـفـئات
دارس قـدر اإلمكان. دارس مـختـلفة وعـليـه ال بد من تـوحيـد ا العـمريـة واألنديـة 
ـياتها الـكروية وأبرزها وأشاد جنم الكـرة العراقيـة بـالتجـربة القطـرية في أكاد
أسـبايـر مبـينـا أن التـجربة الـقطـرية خـير دلـيل على مـا سبق بـعد اعـتمـادها على
درسـة االسبانـية في تـأسيس كل مراحـلهـا وفي بناء فـرقهـا حتى تطـورت الكرة ا
القـطرية كمـا هي اليوم. وبـ أن بروز العب مـتميزين كـثر في السـابق جاء بعد
االعتمـاد على مدارس معـينة منـها اليوغسالفـية والبرازيـلية والتي خـرجت الكثير
ـعـروفـة آنـذاك لــكن الـيـوم هـنـاك أمـراً غـريــبـاً إذ  تـغـيـيـر أربـعـة من األسـمـاء ا
مدربـ في فترة قصيرة وهم كاتانيتش ادفوكـات بتروفيتش وعبد الغني شهد
ـؤهلـة لـكأس الـعالم. فـضالً عن دعوة أكـثر من  70العبـاً خالل مـدة التـصـفيـات ا
ـنـتـخـبـات ـوضـوع بـجـوانـبه كـافـة واعـتـمـاد تـشـكـيل ا وتـابع: ال بـد من دراسـة ا
ـبي ووطني عـلى مـدرسة أجـنـبيـة مـتطـورة شرط أن أشـبـال ناشـئـ شبـاب أو
ـدرب عـلى مـسـتـوى عالٍ. وبـشـأن إجـراء مـؤقت وسـريع لتـسـمـيـة مدرب يـكـون ا
مـنـتخب حـالي اقـتـرح سعـيـد اسـتقـطـاب مـدرب أمريـكـا الالتـينـيـة وحتـديدا من
ـنتـخب الـعـراقي احلـالي شـرط أن يـكـون عـلى مـسـتـوى عالٍ الـبـرازيل لـقـيـادة ا
ـقبل ألربع درب ا جداً. وخـلص سعـيد إلى الـقول إن نـية االحتـاد بالـتعاقـد مع ا
سنـوات مقبـلة غـير صـحيـحة ويجب أن يـتأنى في هـذا القـرار وأن يكـون االتفاق
ـدرب أو يـنـجح وكل هـذه االمـور يـجب أن يـضـعـهـا ـا يـخـفق ا بـدقـة وحـذر فـر
ـدرب األجنـبي صحـيح جتنـباً االحتاد بـحسـاباته وأن يـكون الـتعـامل مع ملف ا

للوقوع بأخطاء تكلف الكثير.
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مـن الـشــهــر احلــالي. وبــ أن بــطــولـة 29-30
الــرضـا تـعـد اسـتــعـداديـة لـبـطــولـة الـتـضـامن
ـقـررة فـي مـديـنـة قـونـيـا الـتـركـية االسالمـيـة ا
ــقــبل. وكــانت لــلــمــدة من  18-9 لــشـــهــر آب ا
مـنافسات االنديـة العراقية أللـعاب القوى التي
جـرت في بـغـداد مؤخـراً اسـفـرت لفـئـة الـرجال
عن تـتـويـج الـشـرطـة اوال ولـفـئـة الـنـسـاء توج

ركز األول. نادي دجلة اجلامعة با

ـنتـخب الستـحقـاقات خـارجيـة مقـبلـة مبـينا ا
ان الـهـدف من اخـتـبـارات الـشـبـاب والـشـابـات
نتـخب للمـشاركـة في بطولـة العرب الخـتيـار ا
فـي تـونس لــلـمـدة من  27-22مـن هـذا الـشـهـر.
وتـابع جـواد; أما اخـتـبارات الـرجـال والنـساء
ـنــتـخب فــالـهــدف مـنــهـا اخــتـيــار تـشـكــيـلــة ا
اسـتعدادا للمـشاركة في بطولـة الرضا الدولية
قـررة في مشـهد االيـرانيـة للـمدة من الـثانـيـة ا
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 اعلن االحتاد العراقي للبيسبول والسوفتبول
عن اقـامة امس اجلـمعـة بطـولة بـغداد لـلرجال
بـفـعـالـيـة الـبـيـسـبـول  5فـي بـغداد. وقـال عـلي
الــبـلـداوي رئـيس احتــاد الـلـعـبــة في تـصـريح
صـحـفي ان الـبـطـولـة سـتـقـام فـي نـادي الـعدل
شاركة  6أندية الفتا إلى أن بطوالت ببغداد 
نطقت ـاثلة تنطلق في نفس الوقت لفرق ا
الـشـمـالـيـة واجلنـوبـيـة. واشـار الى ان الـهدف
من اقـامة االحتـاد للـبطـولة هـو الختـيار العبي
ــنــتـخـب لـيــمــثـلــوا الــعـراق فـي اسـتــحــقـاق ا
آسـيــوي مـقـبل. واوضح ان الـعـراق سـيـشـارك
ـقـررة ــنـتـخب الـوطـني فـي بـطـولـة آسـيـا ا بـا
ـقـبل. إقـامـتـهـا في مـالـيـزيـا مـطـلع شـهـر آب ا
وأقـام االحتـاد في وقـت سـابق بـطـولـة الـعراق
بــالـبـيـسـبـول  5لــلـنـسـاء واسـفـرت عن تـتـويج
ـركــز األول فـرقــيـاً. وفي فــريق الــديـوانــيـة بــا
سـيـاق مـنفـصل أعـلن االحتـاد العـراقي اللـعاب
ـنـتخب الـقـوى عن إجـراء اختـبـارات خـاصة 
الـشباب والشـابات ومنتخب الـرجال والنساء
عــلى مـــضــمــار كــلــيــة الــتـــربــيــة الــريــاضــيــة
بــاجلـادريـة في بـغـداد وذلـك الخـتـيـار األفـضل
ـقــبـلــة. وقـال زيــدون جـواد لالســتـحــقـاقــات ا
ـديـر الـتـنـفـيـذي في احتـاد الـعـاب الـقـوى ان ا
دة االخـتبارات تبـدأ اليوم اخلميس وتـستمر 
يـومـ لـلـفئـات األربع وذلك الخـتـيـار تشـكـيـلة

ـطـمئـنـة ارجـعي الـى ربك راضـيـة مرضـيـه صدق ا
الله الـعـلي الـعظـيم. بـقـلوب يـعـتـصرهـا األلم تـعزي
نقابـة الرياضـي العراقـي متمـثلة بنـقيبهـا الكاب
غفور له انصار الذي لبى نداء غا عـريبي بوفاة ا
هله طويال انا رض لم  ربه بـعد صراع مؤلم مع ا
ــبـيـة لـلـه وانـا الـيـه راجـعــون. وقـدمت الــلـجــنـة االو
ـواسـاة الى الـوطــنـيـة الــعـراقي بـأحــر الـتـعــازي وا
الــصـحــفي حــسـ الــذكــر وذلك لـرحــيل ولــده إثـر
ـولى عز وجل ان هـله طويـال سائـل ا مـرض لم 
يسـكنه جـنانه الـوارفات ويـلهم أهـله ومحـبيه جـميل

الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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نـعت االوسـاط الـريـاضـية فـي جمـيع
انـحــاء الـعــراق وفـاة احلــكم االحتـاد
انـــصــال جنـل الــصـــحـــفي الـــريــاضي
حـسـ الـذكـر بــعـد صـراع مـريـر مع
ــــرض. واقــــمت وزارة الــــشــــبــــاب ا
والرياضة دائرة العالقات والتعاون
الـدولي مجـلـساً تـأبـينـيـاً على روح
فـقيـدها احلـكم اإلحتادي أنـصار
ـركـزية في حـس عـلى الـقـاعة ا
دائـــــرة الــــعالقــــات والــــتــــعــــاون
الـدولـي.وجــاء نص تــعــزيــة وزيـر
الــشــبــاب عــدنــان درجــال بــقــلـوب
مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبا
ـوظف في وفـاة احلـكم الـكـروي وا
وزارة الـشبـاب والريـاضة انـصار
غـفـر الــله لـلـفـقـيـد حــسـ الـذكـر 
واسـكنه فـسـيح جنـانه والـهم اهله
ومـحـبـيه الـصــبـر والـسـلـوان انـا
الـــله وانـــا الـــيه راجـــعــون. وفي
ســيـــاق مــتـــصل قـــدمت نــقـــابــة
قـر العام الـرياضيـ العراقـي ا
تـعــزيـة تــضـمــنت يـا ايــتـهـا الــنـفس

كـانت أسـفــرت عن حـلـول مــنـتـخب
ـركـز الـثالث مـكـرر خلف الـعـراق با
ـغرب منـتخـبات إيـران وتونس وا
حـــيث تــــوزعت أوســـمــــة الـــعـــراق
الــســبـعــة بـواقـع ذهـبــيــة وفـضــيـة
وخمسة أوسمة برونزية فيما حقق
ـغــربي بــطل الـتــرتـيب ـنــتــخب ا ا
الــفــردي خـــمــســة أوســمــة بــواقع
ذهبي وفضي وبرونزية واحدة.
نتخب التونسي الوصافة وأحرز ا
بـــنـــيــلـه وســامـــ ذهـــبـــيـــ أمــا
ـنـتـخـب اإليـراني ثـالث الــتـرتـيب ا
فجمع سـبعة أوسمـة أحدها ذهبي
فـضالً عن فـضـيـ وأربـعـة أوسـمة

برونزية.
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ومن جهة اخرى أسدل الستار على
بــطــولـة آســيــا بـالــقــوس والــسـهم
بــاقـامــة حـفل بــهـيج بــأحـد فــنـادق
مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة وبـحـضور
ـشـاركـة. وبـأجواء جـمـيع الـوفود ا
فـلكـلـورية إحـتفت أوسـاط الـبطـولة
بـنجـاح تنـظيـمي باهـر ألول بطـولة
قـارية بـاللـعـبة يـحتـضنـها الـعراق.
وأعـــرب رئـــيس االحتـــاد الــعـــراقي
ـشـهداني لـلـقـوس والـسـهم سـعـد ا
عن ســـعــادته الــبــالــغــة وهــو يــرى
مشاهد الفرح تعم اجلميع قائالً ان
ـرجوة الـبـطولـة حـققت رسـالـتهـا ا
الــتي كـنــا نــطـمح بــايــصـالــهـا الى
الـعـالم أجـمع وهي ان الـعراق آمن
وقــــادر عـــلـى تـــنــــظـــيـم كـــبــــريـــات
الـــــــبـــــــطـــــــوالت ومـــــــا حـــــــدث في
السليمانية هو خير دليل على ذلك.
واضـــــــــاف

W∫ اختتام بطولة اجلودو الدولية بعدسة قحطان سليم uDÐ
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AZZAMAN SPORT

{ لـندن- وكـاالت: خلـد نادي مـانـشسـتر سـيتي ذكـرى الـهدف الـتاريـخي لألرجنـتـيني سـيرجـيو أجـويرو
مـهاجم الـفريق الـسـابق في شبـاك كويـنز بـارك ريـنجـرز والذي كـان السـبب في تتـويج الـسيـتيـزنز بـلقب
باراة الـتي انتهت بنـتيجة   2-3 عـلى ملعب االحتاد ضمن يرليج. وسـجل أجويرو هدف الـفوز في ا البـر
ـمـتـاز في الـدقـيـقة  93 و 20 ثـانـيـة عـام 2012. ونـشـرت مـنـافـسـات اجلـولة  38من الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
انشسـتر سيتي على مـوقع التواصل االجتـماعي فيسبـوك: يسعدنـا كشف النقاب عن الصفـحة الرسميـة 
تمـثال دائم ألسطورة النادي سـيرجيو أجويـرو في ستاد االحتاد في الذكـرى العاشرة لهدف  .93:20هذا
الـهـدف وضـع مـانـشـسـتـر سـيــتي في الـصـدارة بـرصـيـد  89 نـقـطـة وبـفــارق األهـداف عن اجلـار الـلـدود
مانشـستر يونايتد الذي كان منتصرا بهدف دون رد على سندرالند وخسر اللقب بفارق األهداف. وسجل
أجويـرو هدف الفـوز والنقاط الـثالث ليحـقق مانـشستر سـيتي اللـقب األول منذ  44 عـاما حينـها وحتديدا

منذ عام  1968 والثالث في تاريخه.
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{ بـاريس - (أ ف ب): دخـلت حـقـوق
ـفـاوضـات بـشـأن الـصـورة في قـلب ا
مـسـتـقـبـل كـيـلـيـان مـبـابي مع نـاديه
بـاريس سان جـرمـان الـراغب بفـرمـلة
انتقـاله إلى ريال مدريـد اإلسباني أو
ـــنــتـــخب الـــفــرنـــسي حــيـث يــرغب ا
ـمــارسـات ــهـاجم الــفـذ بــتـغــيـيــر ا ا
السـاريـة على حـقـوق التـسـويق. قال
رئـيس االحتاد الـفـرنـسي لكـرة الـقدم
نـــويل لــو غــريت األحـــد لــصــحــيــفــة
ليـكيب مـنـزعجـاً من تصـرفات مـبابي
واحملــيــطـ به "إذا لـم يـقــبل بــســيـر
ـال هذا كل العـمل لن يـحصل عـلى ا
شيء". تــــطـــرّق لـــوغــــريت إلى رفض
ــــشــــاركــــة في الــــهــــداف الــــشــــاب ا
ـاضي بـحدث تـرويجي آذار/مارس ا
ـقـربـون من لـلـمـنـتـخب األزرق. بـرّر ا
ـحــاولـة تـغــيـيـر مــبـابي هـذا األمــر 
األمــور فــيــمــا يــطــالــبــون مــنــذ أربع
سـنـوات بـإعـادة مـنـاقـشـة االتـفـاقـيـة.
يـــشـــرح مـــحــيـط الالعب انه إذا أراد
زيد فـلن يكون ذلك جلـيبه اخلاص ا
ـصـلـحة بل إلعـادة تـوزيعـه بالـكـامل 

كرة القدم للهواة.
 مــنــذ قــانــون "بــرايّــار" الــذي يــحــدّد
مــكـــافــآت العــبي مــنــتــخب فــرنــســا
يـــحــــصـــد الالعب  25ألف يـــورو في

باراة الواحـدة عن حقوق الصورة. ا
يـطالب مـعـظم الـرعاة مـبـابي من ب
الالعـب اخلـمـسـة الضـروريـ لـبدء
تـفـعـيـل حـقـوق الـصـورة اجلـمـاعـيـة.
حتصل بعض االنـتهاكـات على غرار
ـــنـــتـــخـب األزرق الــذي أحـــد رعـــاة ا
اســتــخــدم مـــجــســمــا مـن الــكــرتــون
ـبـابي مع أربـعة بـاحلـجم الطـبـيـعي 
العــبـــ بــجــانــبه لـــلــوصل إلى عــدد
ـبـاريات اخلـمـسـة... ويـشـرح وكـيل ا
والــريـاضــيــ غـايل مــاهــيه لـوكــالـة
فرانس برس "إحذروا سوء التفاهم..
مبـابي ومحـيطه يـطالـبون فـقط بحق
ـراجــعـة وال يــشـكـكــون في حـقـوق ا
نتـخب الفـرنسي فقط الصورة مـع ا
ـناسـبة رفض بـعض األنشـطـة غيـر ا
قابل يعتبر الوكيل ان لقيمته". في ا
"هذا الـكبـاش التـجاري يـؤذي صورة
ـتضـرّر من مـوقف يـظـهره الالعب.. ا
يطالب أكـثر من باقي الالعـب حتى
ــــال لن يـــعـــود له". يـــبـــدو ولـــو أن ا
وضوع هاماً بـالنسبـة لبطل العالم ا
ــطــارد من أبــرز الــبــالغ  23عــامــاً وا
العـالمات الـتـجاريـة مع االقـتراب من
مـونـديـال قـطر  2022 نـهـايـة الـسـنة.
ـــيــر يــشـــرح احملـــامـي ديـــديــيـه بـــو
لـــفـــرانس بـــرس "مـــوضـــوع حـــقــوق

الــــصـــــورة هــــو في صـــــمــــيـم عــــالم
الرياضة". يوضح احملامي االئتماني
الـنـاشط في األوسـاط الـريـاضـيـة "ان
ــــادة أل  1-10-2-222 من قـــــانـــــون ا
الـريـاضــة الـتي تـســمح أيـضـا الـدفع
لالعـب بـحقـوق الـصورة "ال تـنـطبق
لألسف على العالقـات ب االحتادات
ـنـتـخـبـات". في الـريـاضـيـة والعـبي ا
هــذا الــصـــدد "تــبــقى الــعالقــات بــ
االحتاد الفرنسي لـكرة القدم ومبابي
خـاضعـة إلبـرام عـقد مـحـدّد". ويـتابع
ـيـر "حملــيط مـبــابي احلق طــبـعـاً بــو
بـــالــدفــاع عـن حــقــوق صـــورته لــكن
االحتــاد الــفــرنــسي لــكــرة الــقــدم من
جـــهــته مـــحق بــاحلـــفــاظ عـــلى نــهج
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لـكـن بـالـنـســبـة لـلـمــحـامي فـإن "هـذه
ــشــكــلـــة الــظــاهــرة هي في الــواقع ا
فرصـة لـلريـاضة الـفرنـسـية لـتطـوير
الـــعالقـــات بـــ االحتــاد الـــفـــرنــسي
والالعـــبــ لـــنـــقــلـــهم إلى الـــعـــصــر
احلـــديث عـــصـــر تــيـك تــوك وأن أف
تـي". لم يــــــرق حملـــــيـط الالعـب نـــــقل
الـقــضـيــة إلى الـرأي الــعـام وال حـتى
توقـيت مداخلـة لوغـريت. لكن مـسألة
حــقــوق صـورة مــبــابي انــتـقــلت إلى

إســبــانـيــا حــيث عــنــونت الــصـحف
اإلثنـ خـبر قـدوم مـبابي إلى مـدريد
طـاعم مع زمـيله وتواجـده في أحـد ا
ــغـربي في ســان جــرمــان الـظــهــيــر ا
ــولـود في الـدولـي أشـرف حـكــيـمي ا
الــعــاصـمــة اإلســبـانــيــة والعب ريـال
مـدريـد الـســابق.  وال يـزال مـسـتـقـبل
دد مع سان مبابـي معلـقاً كـونه لم 
جرمـان عقـده الذي يـنتـهي في نهـاية
حـزيـران/يـونيـو. وبـحـسب صـحـيـفة
"إل بـاييـس" اإلسبـانـيـة في مـنـتصف
ــاضي بـــعــد إقـــصــاء آذار/مـــارس ا
سان جـرمان عـلى يـد ريال مـدريد في
دوري أبطال أوروبا قدّم ريال عرضاً
ــبــابي:  180مــلــيــون يــورو جــديــداً 
مـكـافـأة تـوقـيع وراتب سـنـوي صاف
بـقـيـمة  40مـلـيـون يورو (وهـي أرقام
اعــتــبــرهــا خــيــالــيــة مــحــيط الالعب
وســان جــرمـــان) بــاالضــافــة إلى 50
ـئـة من حـقـوق صورتـه علـى غرار بـا

باقي العبيه. 
ـقــربـ من مــبـابـي يـفــضـلـون لــكن ا
ئة التي يعرضها سان نسبة 100  با
ــصـادر جــرمــان. وبـحــسب بــعض ا
ـفاوضة سيـكون ريال مـدريد جـاهزاً 
ـصـلحـة مـبـابي بـغـية نسـبة  60-40 

إقناع النجم.

w ½dH « V ²M*«Ë wÐU³  ‰UI²½≈ 5Ð …—uB « ‚uIŠ  U³D

حـتى عـنـدمـا لم تـكـن مـتوقـعـة. إيـفـولف
قبلة في رحلة الطبيعية ا (تطوّر) هي ا
مــســيـرتي كــريــاضـيــة وســيـدة أعــمـال
ووســيـلــة ألكـون عـلى طــبـيــعـتي وأقـوم
بـاألشــيـاء عـلى طـريـقـتي".وانـتـهى عـقـد
أوســاكــا الــريــاضــيــة األعــلى دخالً في
ـاضي مع عمالق الـعـالم نهـايـة العـام ا
اإلدارة الرياضية آي أم جي وقررت عدم
جتـديده.وتـبعهـا وكيل أعـمالهـا السابق
سـتـيـورات دوغـيـد لـيـكـون شـريـكـهـا في
ـغـامـرة اجلـديـدة عـلـمـا ان إيـفـولف ال ا
تــضم حــتى اآلن مــســتــثــمـريـن آخـرين
بــحــسب سـبــورتــيـكــو.تـابــعت أوســاكـا
"اؤمـن بـــشــــدة بـــقــــدرة الــــريـــاضــــيـــ
الـريـاضـيـ عـلى اسـتـخـدام مـنـصـاتـهم
الـتعبير" راغبة أن تكون وكالتها "رائدة
فـي إزالـــــة احلـــــواجـــــز الـــــتي ال تـــــزال
مـوجـودة في الـريـاضـة والثـقـافـة بـشكل
( عـــــام". وكــــانـت أوســــاكــــا ( 24عـــــامــــاً
انـســحـبت هذا األسـبـوع من دورة روما
اإليـطـالـيـة لـلـتـعـافي من اصـابـة في وتر
ـشـاركة عـلى ارض تـرابـية أخـيل قـبل ا

"إيـــفـــولف" بـــحــسـب مــا كـــشف مـــوقع
تـخصص.قـالت الـيابـانية سـبورتـيكـو ا
في بــيـان لــلـمــوقع "أمـضــيت مـســيـرتي
ـهـنـيـة أقـوم بـاألشـيـاء عـلى طـريـقـتي ا

{ لـــوس اجنــــلـــيس-(أ ف ب) - تـــركت
ـضــرب الـيـابــانـيـة نـاومي جنــمـة كـرة ا
أوسـاكـا مجـموعـة اإلدارة الـرياضـية آي
أم جي (IMG) لـتطلق وكـالتهـا اخلاصة

ثـلـثـاه (أي نـحـو  80 مـلـيـون دوالر) هي أربـاح
خـارج إطار الـريـاضة من أعـمـال واستـثـمارات
مــتــراوحـــة من الــســــــــــيـــنــمــا إلـى الــعــمالت
الـرقــمـيـة. وأكـمل جـنـاح مـانــشـسـتـر يـونـايـتـد
اإلنــكــلــيــزي رونــالــدو ( 37عــامــاً) عــقــد ثالثي
ـتـلك ـقـدمـة بـإيـرادات  115مـلـيـون دوالر. و ا
هـاجم البـرتغـالي إيرادات مـتوازنـة إذ هناك ا
 60 مـــلـــيـــونــاً من عـــقـــده الـــريــاضي و 55 من
أنـشـطـته األخـرى ال سـيـمـا عـقـود الـرعـايـة مع
"نايكي" وغيرهـا.ويحتل البرازيـلي نيمار زميل
ــرتـبـة الـرابـعـة (95 مـيـسـي في سـان جـرمـان ا
ملـيون دوالر) يلـيه ستـيفن كـوري جنم غولدن
ستايت ووريـرز في دوري كرة السـلة األميركي
للمحترف ( 82.8مليون دوالر).وبعيداً عن كرة
ـضـرب الـقـدم وكـرة الــسـلـة هـنـاك جنم كـرة ا
ـرتـبـة الـســويـسـري روجــيه فـيـدرر فـي ا

السابعة بدخل  90.7مليون دوالر 90
مـلــيـونـاً مـنــهـا تـأتي مـن أنـشـطـته
التجـارية بـسبب غيـاباته الكـثيرة
اضي إثـر جـراحة العـام الـعـام ا

في ركبته.

{ لــوس اجنـلــيس-(أ ف ب) - تــربّع جنم كـرة
القدم األرجـنتيـني ليونيل مـيسي العب باريس
سان جـرمـان الفـرنـسي على عـرش الـرياضـي
األعلى أجـراً في العـالم عام  2021حسب مـجلة
"فـوربس" بـدخـل بـلغ نـحـو  130مـلـيـون دوالر
متقـدماّ على جنم كـرة السلـة األميركي لـيبرون
جيمس والبـرتغالي كريـستيانـو رونالدو.وعاد
"الــــبـــرغــــوث" الــــبـــالغ  34عـــامــــاً إلى صـــدارة
الــتــصـنــيف الـذي تــنــشـره اجملــلـة األمــيـركــيـة
ــتــخـصــصـة بــعــدمـا أزاحه مــنه جنم فــنـون ا
القتـال اخملتلـطة اإليرلـندي كونـور ماكغـريغور
ـاضي. ومن إجـمـالي دخـله الـبالغ 130 الـعـام ا
مـليـون دوالر قـبل الـضـرائب (عـلى غـرار عامي
 2019 و 2020 عندما كان في صـفوف برشلونة
اإلسباني) هناك  75مليون دوالر تقاضاها من
عـقـده مع الـنـادي الـبـاريـسي و 55مـلـيونـاً من
أنـشـطــته الـتـجـاريــة خـصـوصـاً مع "أديـداس"

"بادوايزر" و"بيبسي".
ويــحــتـل جنم لــيـــكــرز فـي دوري كــرة الـــســلــة
لك" جيمس ( 37 عاماً) األميركي للـمحترفـ "ا
ـرتـبة الـثـانـيـة بـرصـيد  121.2 مـلـيون دوالر ا
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هـاجم الـبولـندي - وكـاالت: أوشكت رحـلـة ا { برلـ
روبرت لـيفاندوفسـكي على النهـاية داخل نادي بايرن
ـلعب ألـيانز مـيونخ بعد  8سنـوات أمضـاها الالعب 
أريــنـا. الــدولي الــبـولــنــدي يـرتــبط بــعـقــد مع الــنـادي
ـاني حـتى صيف 2023  لـكـنه من احملـتـمل رحـيله األ
ـوسم احلالـي صوب أحـد األنـديـة األوروبـية بـنـهـايـة ا
انيا مفاجأة الكـبرى. وفجرت شبكة سكـاي سبورت أ
بــشـأن مــسـتـقــبل لـيــفـانـدوفــسـكي حــيث أفـادت بـأن
صــاحب الـ 33 عــامــا أبــلغ إدارة الــنــادي الــبــافــاري
بـعــزمه عـلـى عـدم جتـديــد عـقــده. وأشـارت إلـى رغـبـة
أفـضل العب في العـالم في خوض حتـدٍ جديـد خارج
مـيــونخ بـعـد ســنـوات حـقـق خاللـهـا كــافـة اإلجنـازات
ـمـكنـة بـقـميص بـطل الـبـوندسـلـيـغا. ورغـم التـقـارير ا
التي أفـادت بـغضب لـيفـانـدوفسـكي من عـدم تقـديره
ـنـاسب له إال أن سـكـاي نـفت لـعب مـالـيـا بـالـشـكل ا
ـال دورا في قــراره األخــيــر. ولم يـعــد مــسـتــبــعـدا ا
إمـكـانيـة تخـلي بـايرن مـيونخ عن لـيـفانـدوفسـكي هذا
الصـيف ال سـيـمـا في ظل رغـبـة الالعب في االنـتـقال

إلى برشلونة الذي أبدى اهتماما بضمه.
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- والـتي لعـبهـا كامـلة بـعد أن ظل على
مــقـاعـد الـبـدالء لـفــتـرات طـويـلـة خالل
ـوسم اجلـاري.قبل  20إبـريل/نـيسان ا
ـاضي عندمـا واجه أرسنال تـشلسي ا
عـلى مـلعب سـتامـفـورد بريـدج لم يكن
الالعـب قـد ظـهـر ضـمن تـشـكـيل فـريـقه
مـنذ بـداية الـعام اجلـاري - ح شارك
مع الـفريق في مبـاراته أمام مانـشستر
ــدة ست ــيــرلـيــيغ  ســيــتي في الــبــر
دقــائق فــقط - كـمــا لم يـلــعب تـســعـ
دقـيـقـة كـامـلـة ضـمن صـفـوف أرسـنال
ـوسم سـوى ثـالث مـرات مـنـهم هــذا ا
مـبــاراتـان في كـأس رابـطـة احملـتـرفـ
اإلجنـلــيـزيـة.وبـصـورة عـامـة بـدا هـذا
ـوسم وكـأنه األخيـر حملـمد الـنني مع ا
أرسـنال حيث ينتـهي عقده مع النادي
الـلنـدني هذا الـصيف إذ لـم يشارك إال
لـدقائق مـعدودة في سـبع مبـاريات من
إجـمالي  35مـباراة رسميـة للغانرز في
ـوسم اجلـاري.كـمـا تسـبـبت اإلصـابة ا
فـي غيـاب الـنـني لـبـعض األسـابيع مع
ـوسم اجلـاري عـنـدمـا أصـيب بـدايـة ا
بــالــتــهــاب في أوتــار الــركـبــة خالل
مــــبـــاراة وديــــة لـــفــــريــــقه أمـــام
بــريــنــتــفــورد.وأمــام تــقــلص
فـرص اللعب الدائم لالعب
ــصـري فـإن عـروضـا ا
قــد وصــلـتـه من عـدة
أنــــديــــة خــــاصـــة
بــــــــــــحـــــــــــسـب
تـــصــريــحــات
لــــــــلـــــــنــــــــني
لــــــبـــــرنـــــامج
ــونــتــادا" "ر
الــذي يـعـرض
عـــــــــــلـى إحـــــــــــدى
ــصــريــة والـذي الــقــنــوات ا
يــقـــدمه العب الــكــرة الــســابق
أحــمـد حــسـام مــيـدو. ويــقـول
حمدي احلسيني نائب رئيس
حتـرير مـجلـة األهرام الـعربي
لــبي بي سـي إن الـنــني يـؤدي
درب بـالتزام كامل مـا يقدمه ا
ـيــزه.وفي مـبـاراة وهــذا مـا 
فـريـقه أرسـنال أمـام تـشـلسي
فـي الـــــدوري اإلجنـــــلـــــيــــزي
ــمـتـاز وهي مـبـاراة كـانت ا
مـؤجـلـة مـن اجلـولة  25من
ـسـابـقـة شـارك الدولي ا
ــصــري مـنــذ الـبــدايـة ا
وحـــــتى الــــدقـــــيــــقــــة
ـباراة األخـيـرة فـي ا
الـــــــتي انـــــــتــــــهت
لــصـالح الـغـانـرز
بـأربـعـة أهداف
لــــهـــدفـــ إذ
دفــــــــــع بـــــــــه
ـــــــــــــــــدرب ا
أرتــــــيـــــتـــــا

{ مدريـد- وكاالت: قال تـقرير صحـفي إسباني إن إدارة بـرشلونة ال زالت
ة من مـوسى سيـسـوكو وكـيل أعمـال الالعب الـفرنـسي عثـمان تـنتـظـر مكـا
ـبلي عـلى عرض الـتجـديد األخيـر. وبحـسب صحـيفة مـوندو ديـبورتـيفو د
فـإن االتــصـاالت بـ الـطـرفـ كـانـت مـسـتـمـرة لـكن مــا قـدمه بـرشـلـونـة لم
يـتـوافق مع مـطالـب الالعب الـفرنـسي. وأضـافت الـصـحـيفـة داخل بـرشـلـونة
ـبـلي سـواء بـالـرد اإليـجـابي أو ـة قـريـبـة من وكـيل عـثـمـان د يـتـوقـعـون مـكــا
ـاضـيـة. وأشار الـسلـبي خـاصـة بـعدمـا  تـقـد أكثـر من عـرض في الـفـترة ا
ـبلي في أسـرع وقت بعد مـحادثات التقـرير إلى أن بـرشلونـة يريـد حسم أمر د
اسـتـمـرت ألكـثـر من  8 أشـهـر لـكي تـكـون اإلدارة قــادرة عـلى الـتـخـطـيط لـلـمـوسم

ـبـلي جزءًا من اجلـديد. وأفـادت الـصحـيـفة بـأن بـرشلـونـة يعـتـبر عـثـمان د
ـقـبـلـة لكـن إذا لم يقـبل الالعب ـدرب تـشـافي في الـفتـرة ا خـطط ا

بالتجديد سيكون من األفضل إبالغهم بشكل مبكر.

وسم { روما- وكاالت: كشف يوفنتوس عن قميصه اجلديد الذي سيظهر به في ا
ــقـبل 2023-2022. وأعــلن الــنـادي أن قــمـيص الــفـريق لــلـمــوسم اجلـديــد أصـبح ا
ـتاجـر الـرسـميـة وعـلى اإلنتـرنت. ونـشـر النـادي فـيديـو الـيوم متـوفـرا بـالفـعل في ا
اجلـمعـة عبر تـويتـر يظهـر فيه مـهاجـمه اإلسباني ألـفارو مـوراتا بالـقمـيص اجلديد.
وسم اجلـديد لـلمـرة األولى يـوم االثن وسـيرتـدي العبـو السـيدة الـعجـوز قمـيص ا
ـقبل ضد التـسيـو في اجلولة  37 من الـدوري اإليطالي. وقـال يوفـنتـوس في بيان ا
ـمـيـزة لـلـنـادي األبـيض واألسـود بـرسـومات رسـمي الـقـمـيص مـكون مـن األلوان ا
جذابة ومـبتكرة تأخذ شكلها الثالثي من نفس الشكل الهندسي الذي يُعد جزءًا ال
ـلعـبنـا. وأضاف الـقـميص اجلـديد مـصنـوع من مواد عـماري  يـتجـزأ من الهـيكـل ا
ـئة ويـتـمـيز بـأحـدث االبتـكـارات في تنـظـيم درجات مـعاد تـدويرهـا بـنسـبة  100 بـا
ـبـاريـات. وأوضح أن احلــرارة لـتـوفـيـر مــزيـد من الـراحـة والــثـقـة لالعـبــ خالل ا

القميص اجلديد يحسن توزيع العرق وتدفق الهواء.
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انـــتــقـــادات عــديـــدة تــلـــقــاهـــا الالعب
ـصـري مـحـمـد الـنـني خالل مـسـيرته ا
فـي مالعب كــــرة الــــقــــدم خــــاصــــة من
ـصـريـة وصـلت حلـد جـمـهـور الـكـرة ا
الــــتــــنـــمــــر وبــــلغ األمــــر ذروته خالل
مـشــاركـته مع مـنـتـخب بالده في كـأس
األ األفـريقـية األخـيرة وأيـضا خالل
مـبـاراتي تـصـفيـات كـأس الـعالم 2022
أمـام الــسـنـغـال.لـكن الـنـني الـبـالغ 29
ــيـدان عــامــا رد عــلى مـنــتــقــديه في ا
بـأداء قـوي خالل مـشاركـته مـؤخرا في
أربـع مـــــبـــــاريـــــات مع
فــريـقه أرسـنـال في
الـــــــــــــــــــــــــــدوري
اإلجنـــــلـــــيــــزي
ــــــمـــــتـــــاز - ا
يـرلييغ الـبر
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U³—»…∫ النجمة ناومي أوسكا في إحدى مبارياتها

فـي روالن غــاروس ثــانــيـــة الــبــطــوالت
صـنفة األربع الـكبـرى. وكانت الالعـبة ا
يـاً سابقاً و 38 راهـناً قد مرت أولـى عا
بـأشـهـر عصـيـبة عـلى الـصـعيـد الـذهني
بـسـبب مـشـكالت كـآبـة مـتـكـرّرة. وبـلغت
نـهـائي دورة مـيامـي حيث خـسـرت أمام
ـــيــــاً الـــبـــولــــنـــديــــة إيـــغــــا األولى عــــا

شفيونتيك.
W uDÐ VI

و تـواصل التـونسـية أنس جابـر تألـقها
بـــعــــد أن أصـــبـــحت أول العــــبـــة تـــنس
إفــريـقــيــة وعـربــيـة تــفــوز بـلــقب إحـدى
بـطوالت االحتاد الدولي لالعبات التنس
احملـترفات "دبليو تي آي 1000  بـفوزها
فتـوحة. وستحتل بـلقب بطولـة مدريد ا
ــرتـبـة الـســابـعـة في الــتـصـنـيف أنس ا
ي لالعــبــات الــتــنس وهــو أعـلى الــعــا
تـــرتــيب لـــهــا مـــنــذ بـــدايــة مـــشــوارهــا
االحـــتــرافـي. وكــانت أنـس قــد خـــطــفت
اضي ح بلغت الدور األضـواء العام ا
ــبــلـدون ربع الــنــهــائي في بــطــولـة و

أعرق البطوالت األربعة الكبرى.
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كيليان مبابي
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جـاهـزاً تـمـامـا ألي فـرصـة لـلـمـشـاركـة
ولــذلك حــ طـلب مــنه مــدربه مـيــكـيل
باريـات األخيرة أرتـيتـا أن يلعب فـي ا
كــان جـاهـزاً ولـعب 90 دقــيـقـة بـكـفـاءة
أمـــام فـــرق كـــبـــيــــرة مـــثل تـــشـــلـــسي
ومـانـشــسـتـر يـونـايـتـد.وفـيـمـا يـتـعـلق
بـالتـنمـر الذي تـعرض له مـحمـد النني
يـقول: "التـنمر شئ ال يـزعج محمد ألنه
العـب لـديه طــمــوح ويـركــز عــلى هـدفه
دائـما وهؤالء الـذين يتنمـرون يعطون
مـحـمـد حـسنـات كـثـيـرة ومنـهم من لم
يـــلــعـب كــرة أصال".وعـن قــدرة الالعب
عــلى حتــمل هــذا الــقـدر من االنــتــقـاد
يقول حمدي احلسيني: "يعود ذلك إلى
اســـتــفــادة الـالعب بــشـــكل كــبـــيــر من
جتـربـة احـتـراف أوروبـية طـويـلـة مـنذ
عــام  2013 فـي بـازل الــســويــسـري ثم
أرســنـال اإلجنــلــيـزي مــرورا بـالــفـريق
الـتركي بـشكتـاش على سـبيل اإلعارة..
ثـم العـودة ألرسنـال كل هـذه التـجارب
انـعــكـست بـاإليـجـاب عـلى شـخـصـيـته
الـتـي بـاتت قـويـة وال تـنـكـسـر أمـام كل

تلك االنتقادات".
VŽö « qOŠ—

وانــضـم مــحــمــد الــنــني إلى أرســنــال
قـادمـا من بـازل السـويـسري في يـنـاير
/كـانـون الـثـاني من عام  2016 عـنـدمـا
كــان الـفـرنــسي أرسـ فــيـنـغــر مـدربـا
لــلـغــانـرز وقــضى مـوسم 2019-2020
مـعارا ضمن صفوف بشكتاش التركي.

صاب توماس لـتعويض غياب زميله ا
ـبــاراة تـألق الــنـني بــارتي.وشـهــدت ا
الــذي كــان حـتى مــوعـد قــريب يــعـيش
فـترة عصيـبة خاصة بـعد االخفاق في
كـأس األ األفـريقـية وتـصـفيـات كأس
ـصـري ـنـتــخب ا الــعـالم.فــقـد خـســر ا
نــهـائي كـأس أ أفــريـقـيـا  - 2021في
الـكاميـرون مطلع الـعام احلالي - وهو
الــنـهـائي الـثـاني الــذي ال يـحـالـفه فـيه
الـتوفـيق مع منتـخب بالده بعـد ضياع
لـقب نـسخـة الـغابـون أمـام الكـامـيرون

في النهائي.
`Ołd² «  ö —

وبـعـد بدايـة غـير جـيـدة في كأس األ
األفــريــقــيــة األخـيــرة ارتــفع مــســتـوى
الـنني تدريـجيا خالل الـبطولة إلى أن
حــصل عــلى جـائــزة أفـضل العب بــعـد
مــبــاراة كـوت ديــفـوار فـي دور الـســتـة
ـبــاراة الـتي انـتـهت عــشـر لـكن هـذه ا
بـركالت الـترجـيح شـهدت رفض الـنني
تـسديـد إحدى الـركالت لتـطارده سـهام
االنتقاد والتنمر عبر صفحته الرسمية
ــوقع فــيـســبـوك. مع هــذا لم يـلــتـفت
الــنـني لم قــيل عـبـر وســائل الـتـواصل
االجـــتــمـــاعي من بـــعض اجلــمـــاهــيــر
ـصرية وفي نهايـة كأس أ أفريقيا ا
ـثـالي لـلبـطـولة اُخـتـيـر في التـشـكيل ا
الـذي أعلن عـنه االحتـاد األفريقـي لكرة
الـــقــــدم.يـــقـــول مــــحـــمـــد الــــنـــني في
تـصــريـحـات لـتـلـفـزيـون أرسـنـال عـقب

وبــعـدمــا تـردد عن قــرب رحـيل الالعب
دفعجـية فإن التألق األخير عن قـلعة ا
ــدرب أرتـيــتـا بـأداءه لـالعب وإشـادة ا
ـــلــعب يـــؤشــر إلى أن داخـل وخــارج ا
الــنــني قــد يــبـقى مـع أرسـنــال لــفــتـرة
أخــرى خـاصـة أنه صـرح ســابـقـا بـأنه
مـسـتعـد للـبـقاء ضـمن صـفوف الـفريق
وحـتى وإن لم يـضمن الـلعب أسـاسيا.
وبـدأ محـمد النـني مسـيرته مع األهلي
ــصـري مـنــذ اخلـامـســة من عـمـره ثم ا
ـقـاولون الـعـرب وهو انـتـقل لـناشيء ا
في عـمر السادسة عشـر لينضم سريعا
لـــلـــفــريـق األول قــبـل أن يــبـــدأ رحـــلــة
االحــــتــــراف خــــارج مـــصــــر مـع بـــازل
الـسـويـسري في يـنـايـر/كانـون الـثاني
عــام 2013. يــروي الـــنــني في حــديــثه
ألحــمــد حــســام مــيــدو في بــرنــامــجه
ونتادا" كيف كانت تصحبه والدته "ر
وهـو طــفل صـغـيـر إلى الـنـادي األهـلي
من مـدينـة احمللة الـكبرى إلى الـقاهرة
حــيث كـانت تـبــدأ يـومـهـا في الــثـالـثـة
فـجـرا لكـي تصـطـحبه إلى الـقـاهرة من
أجل الــلـحـاق بـالـتــدريب في الـعـاشـرة
صــبــاحـا ومــا انــطــوى عـلــيه ذلك من
الــــســــيـــر فـي طــــرق وعـــرة ثـم ركـــوب
الــقـطـار األوفـر اقـتــصـاديـا وانـتـظـار
ادي حـافـلة الـنقل الـعام ألن الـوضع ا
ال يـسـمح سـوى بـهذه الـوسـيـلـة حتى
يـتمكنا من العودة بعد انتهاء التدريب

إلى منزلهم.

انـتـهـاء أ أفريـقـيـا األخيـرة والـعودة
لـلـنـدن :"كـنت آمـل أن نـفـوز بـكأس أ
ـرة واحـدة فـال يـوجـد أفــريـقــيـا ولــو 
ـنـتـخـب احلـالي حـقق هـذه العـب في ا
الـكـأس الهـامة جـدا لـنا في مـصر لـقد
قــدمـنـا كل شيء في الـبــطـولـة ولـكـنـنـا
خـسرنـا بركالت التـرجيح والفـوز بها
يـحـدده القـدر لـقد كـنـا منـكسـرين بـعد
الـنهـائي ولـكن استـقبـال اجلمـهور لـنا
قـــــــــــلـل بـــــــــــعـض الــــــــــشـيء مـن وقـع
اخلـسـارة...". وتمـكن مـحمـد الـنني من
إعــادة تـقـد نــفـسه مــجـددا مع نـاديه
وأصـبح ضمن األحـد عشر العـبا الذين
يــــبــــدأون مــــبــــاريــــات الـــغــــانــــرز في
يرلييغ حيث شارك في مواجهة الـبر
فــريـقه أمـام مــانـشـســتـر يـونــايـتـد في
اجلـولـة  34 والـتـي فـاز فـيـهـا أرســنال
 1-3 وكـــذلك في مـــبــاراة فــريـــقه أمــام
وسـت هــام والــتي أنـــهــاهــا الـــغــانــرز
لـصـاحله1-2. وواصـل النـني تـألقه في
مــبـاراة فـريــقه مع لـيــدز يـونـيــتـد يـوم
األحـــد والـــتي حـــســـمــهـــا األرســـنــال
لـصـاحله بهـدف مـقابل هـدف. وشارك
ــبـاراة كــأسـاسي وخـاض الــنـني في ا
الـلــقـاء بـأكـمـله مـقـدمـا أداءً جـيـدا نـال
اســـتـــحــــســـان الـــنـــادي اإلجنـــلـــيـــزي
وجـمـاهـيـره.ويقـول نـاصـر الـنـني والد
الـالعب لـبي بي سي إن جنـله يـتـمتع
ـــة واإلصــرار مـــنــذ زمن إنه بـــالــعــز
يـضع دائما في ذهـنه ضرورة أن يكون
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أكــداس كــبـــيــرة من الــكــتب ضــمــتــهــا
مـكـتـبـات مـرتـبـة عـديدة فـي البـيت في
ـطـبخ الــكـبـيـر الــغـرف والـصـالــون وا
وأكـداس أخـرى مـوزعـة عـلى الـطاوالت
وأول مـا تبادر الى ذهـني شيئان االول
تساءلت مع نفسي متى تمكنت هي من
قـــراءة كـل هـــذه الـــكـــتـب. والـــثـــانـــيـــة
راودتـــني أمــنــيـــة بــأن تُــنـــقل كل هــذه
الـكـتب الـثـميـنـة الى مـكـتبـة كـبـيرة في
ـــوصل يـــتـم أفـــتـــتـــاحـــهـــا مـــديـــنــــة ا
واسـتـحـداثـهـا بـأسم الـدكـتـورة بـشرى
ـرأة الــبـسـتـاني إكــرامـا لـتـمــيـز هـذه ا
الـعـراقـية وتـكـون ملـكـاً ادبـياً ومـرجـعاً
لـطلبتها ومحـبيها ولكل متذوقي االدب
والـــشــعــر والــثـــقــافــة والـــنــقــد االدبي
وبــاشــرافــهـا هـي أو بـإشــراف الــدولـة
والــتــعـلــيم الــعــالي كــمـا تــفــعل الـدول

تقدمة مع مبدعيها . ا
أحــــبــــبت أن يــــكــــون حــــديـــثـي أقـــرب
لـلــدردشـة الـعـفـويـة الـقــريـبـة لـلـقـلب ال
حتـقيقاً صـحفياً روتـينياً ألنـها أكبرمن
ان يــكـــون حــواري مــعــهــا مــحــصــوراً

 . جموعة كلمات في حتقيق مع
ومن كــرم لــطــفــهــا وحالوة تــعــامــلــهـا
نـاولتني جـهاز احلاسـوب اخلاص بها
وطــلــبت مـنـي ان أنـقل مــنه كل مــا هـو
مــفـيــد لي من مــعـلــومــات عن الـســيـرة
الـذاتيـة والعلـمية لـها وأسمـاء عناوين
مـؤلـفـاتـهـا وكـتـبـهـا وحـتى أغـلـقـه هذه
الـكتـب التي احـتفـظت بهـا بحـاسوبـها

الشخصي.
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 وبــدأت اطـرح عــلـيــهـا اســئـلــتي الـتي
كـــانت ســـبب قـــدومي لــرؤيـــتـــهــا ألني
تـمنـيت ان أسمعـها مـنها مـباشرة دون
وسـيط بـيـنـنـا أو تسـجـيل صـوتي كـما
مـعـتـاد بالـلـقـاءات الصـحـفـية وبـدأتـها
بـــالـــســـؤال األهـم لـــكي أعـــرف من هي

حقاً....
{ مـن هي الدكـتـورة بشـرى البـسـتاني وأين

نشأت?
- أنـا إنسـانة مـجروحـة بالـظلم الواقع
عـلى وطني وشعبـي وعلى إنسان هذا
حاولـة تضميد ما الـعصر ومنهـمكة 
أسـتـطـيع من جـراحـات. ولدتُ ودرست
مـن الروضـة حتى نـهـاية األعـدادية في
ــديــنــة األصــلــيــة ــوصل بــا مــديــنـــة ا
األصــــيـــلـــة  في شــــارع الـــفـــاروق أهم
ــــوصل وأقـــدمـــهـــا أصـــالـــة شـــوارع ا
وســكـانـاً ذلك الـذي أجنـب الـكـثـيـر من

ـوصـلـيـ شـعـراء وفـنـان ـبـدعـ ا ا
وقـادة عـسـكـريـ ووزراء وإداريـ من
ـديـنـة الـعــريـقـة عـائـلـتي أبـنــاء هـذه ا
كـانت مـهـتـمة بـالـعـلم والـقيم الـوطـنـية
حـيث درست أنا واخـوتي علـوم القرآن
الــكـر واحلــديث مـنــذ الـصــغـر وهـذه
الـدراسة قادتني لالهـتمام بعـلوم اللغة
الـعـربـيـة ومنـجـزهـا االدبي واجلـمالي
كـذلك سـاعدتـني في الـتـركيـز والـعنـاية
بـدراسة كل ما يـحيط بـالشعـر والقصة
الـقصيرة والرواية والـفلسفة والتاريخ

.
{ أين اكــمـلتِ دراسـاتـك ? وهل بـدأت لـديك
بوادر االهـتمام بالشـعر واالدب بأول الطريق

عندما كنت طالبة جامعية?
ــراحل الــدراســيــة لــغــايــة - أكــمــلـت ا
ــوصل وقـد األعــداديــة في مــديــنــتي ا
أذهـلني تعلم القراءة والكتابة في وقت
مـبـكـر وشغـفـني حـباً فـصـرت ال أفارق
الــكـتــاب وال الـدفــتـر والــقـلم وبــعـدهـا
سـحرتني الدالالت أهز كتف أمي لتترك
عـمـلهـا وتـلتـفت إليَّ أسـألهـا عن مـعنى
مــــا أقــــرأ أحس والــــدي بــــانـــدفــــاعي
وســهـري وأنـا أمـأل صـفـحــات دفـاتـري
بـكتـابة واضـحة احلـروف لتـعجب أمي
ومــعــلـمــتي فـأمــر والــدتي أن تـواصل
تـدريسي سـور القـرآن الكـر وحفـظها
ـوصـل بـعـد اكــمـالي يــومـيــا. غـادرتُ ا
الــدراســة االعـداديــة الى بــغــداد ألكـمل
فــيــهــا دراسـتـي اجلـامــعــيــة في كــلــيـة

التربية / قسم االدب العربي.
{ هل بـدأت لـديك بـوادر االهـتـمـام بـالـشـعر
واالدب بــأول الــطــريق عــنــدمــا كــنت طــالــبــة

جامعية ?
ال بـدأت مبكراً قبل اجلامعة بكثير - ال
و اخـتياري سكـرتيرة لتـحرير اجمللة
اخلـاصـة بـالـكـليـة وهـذا االخـتـيـار كان
من قــبـل الــكـادر الــتــدريــسي لــشــغــفي
الـكبير بالشعر والـكتابة االدبية وأثناء
دراسـتـي  اخـتـيـاري ألكـون مـسـؤولة
لــصـفــحــة أدب الـشــبـاب في صــحـيــفـة
تـــدعـى  (كل شيء ) كـــانت تـــصـــدر في

بغداد.
{ كيف وقع االخـتيار على بشرى البستاني
لـتسـلم مـسؤولـيـة صفـحـة ادب الشـباب وهل

كان وراء ذلك قصة ما?
--  كـــانـت تـــصـــدر آنـــذاك فـي كـــلـــيـــة
الـهندسة / جـامعة بغداد مـجلة خاصة
شرفـون علـيها بـالشـعر واألدب وكـان ا
مـن الشـبـاب يـعـرفـون انصـرافي لألدب
والـشـعر ومـنهم الـشاعـر الدكـتور عـبد
احلـق العـاني والـشـاعر األسـتـاذ رضا
الـصــخـني  الـلـذين نـشـرا لي نـصـاً
وهـمـا الـلـذين دال األستـاذ حـمـيد
ـــطــــبـــعي رحـــمـه الـــله وكـــان ا
رئـيس حتـرير مـجلـة ( الـكلـمة
)فـي النـجف وجـاء خصـيـصاً
الى كـليتـنا لغـرض احلصول
عـــــلى قـــــصــــيـــــدة مـــــني كي
يــنـشــرهـا في اجملــلـة وفـعال
حـصل ذلك وكان مبعث فخر

لكليتي آنذاك .
- - مـــــا هي اول قـــــصـــــيــــدة
نُـــشـــرت لك في صـــحـــيـــفــة او

مجلة أدبية رسمية ?
- (وجـه الـقــمــر) كـانت قــصــيـدتي
االولـى التي ُنشرت فـي مجلة األقالم
الــتي تـصـدر في بـغـداد عن وزارة
الــثـقـافــة وهي مـجـلــة رصـيـنـة
مـعـروفة آنـذاك عـلى مسـتوى
الــوطن الـعـربي ومـا زالت
والــقــصــة بــدأت بــشــكل
عـفـوي اشـتـريت عددا
مـن مـــجـــلـــة األقالم
وعـــدت لـــلـــقـــسم
الـــــــــداخــــــــــلي
فــــــــدخـــــــلت
صـديـقتي
وبــدأت
تــــقل
ب

اجملـلــة وتـقـرأ بـعض قـصـائـدهـا  وإذا
بـهــا تـلـتـفت إلي وتـقـول بـإصـرار غـدا
نـذهب بقـصيدتك األخـيرة لهـذه اجمللة
وكــنـت بـحــوالي الـ  18عــامــاً. وفــعالً
ذهــبـنــا لــلـمــجـلــة وال أنـسـى الـتــعـامل
األبــوي الـــرائع الــذي اســتــقـــبــلــني به
وبعـد أن قرأ القصيدة رئـيس  التحرير

أكد لي أنها ستنشر في العدد القادم.
{ من كــان يـــقف وراء إلـــهـــامك وفي عـــمــر
صــغــيـر بــنــشــر هـكــذا قــصـائــد مــعــبـرة في

مواضيعها واختيار كلماتها? 
أمـي رحــمــهـــا الــلـه كــانت حتـــتــفل أي
احـتفال بكل ما أكتب وأنا في اخلامس
ـتـوسـطة والـسـادس االبـتـدائي وفـي ا
اسـتلـمتـني مدرسـة رائعـة رحمـها الله
هي األســتـاذة قـمـر كـشــمـولـة تـأتـيـني
بـالكتب واخملتارات من الشعر العربي
وفي الــدراســة اإلعـداديــة اسـتــلـمــتـني
مــدرسـة أمٌّ أخـرى رائـعـة هي األسـتـاذة
ســعـاد شــيت خـطــاب شـقــيـقــة الـقــائـد
الـعسكري محمود شيت خطاب رحمهم
الـله جميعا أما والـدي فصارت مهمته
شــراء الـكـتب والــدواوين والـقـوامـيس

ألقرأ دون انقطاع.  
{ بـعد انـهـاء الـدراسة اجلـامـعيـة في بـغداد

وعودتك الى مدينتك األم 
وصل ) اين كـان تـعيـيـنك االول وما تاله ( ا

?
ـوصل - عُــيـنتُ في الــبـدء بـاعــداديـة ا
ـــركـــزيـــة ومن ثـم اكــمـــلـت الـــدراســة ا
الـتــحـضـيـريـة لـلـمـاجــسـتـيـر في كـلـيـة
اآلداب بـجامـعة القـاهرة وبـسبب قطع
الـعالقـات بـ الـعـراق ومـصـر السـباب
ســـيـــاســـيــة آنـــذاك أمـــرت احلـــكـــومــة
الـعـراقـيـة بـعودة كـل الطـلـبـة ويـومـها
وصل / اجـسـتيـر بـجامـعـة ا فـتـحت ا
كـــلــــيـــة اآلداب الـــتـي أكـــمـــلـت فـــيـــهـــا
ـاجــسـتـيـر والـدكـتـوراه وتـخـصـصت ا
بـالنقد االدبي وعُينت حينها تدريسية
في نـفس الكليـة التي بقيت فيـها لغاية
ـــوصل  2014ومــــغـــادرتي أحــــداث ا

العراق لعمان.
وضـوعـة النـقد االدبي ـاذا تـخصـصتِ   }

حصراً?
 - -ألنــــهـــا األســـاس فـي الـــتـــمــــيـــيـــز
ــقــارنـة بــ األدب اجلـيــد وســمـاته وا
ــتــلك ومــنــاهـــجه من غــيــره الــذي ال 
أدواته الـرصينة كما أن تخصصي في
الــــنـــقــــد ســـاهم فـي تـــطــــويـــر أدواتي
اإلبـداعـية والـعـلمـية مـعـاً وزودني بكل
مـا يـفـيد طـلـبـتي في الـدراسات الـعـلـيا

ومشروعي الشخصي.
{ دكـتـورة بـشـرى مـا هي بـرأيك إيـجـابـيات
ي وســلـبـيــات الـتـداخل بــ الـوضع االكـاد

للشاعر واالديب وحياته عموماً ?
- االيـجـابـيات تـتـمـثل بصـورة رئـيـسة
ـبـاشر دومـاً وجـهـاً لوجه فـي احلوار ا
مع الـشباب من الطـلبة ومتـابعة الكتب
ــــصــــادر اجلــــديــــدة الــــتي تــــبــــقي وا
الـتدريـسي في تطـور علـمي دائم فضالً
عـن كــوني ال أشــعــر بــوطــأة الــزمن أو
ثـــقـــله ألن حـــضـــور الـــشـــبــاب حـــولي
ـنــحـني إحـسـاسـاً حـقــيـقـيـاً بـشـبـاب
ونـــشــاط عــارمــ وأول الـــســلــبــيــات
ـيـة عـلـى الـشـاعـر واألديب هي االكــاد
ثقف الن كـونهـا تبتـلع زمن الشاعـر وا
جـل اهــتـــمـــامـه يـــنـــصب عـــلى عـــمـــله
ــــتـــفــــرغ له ولــــطـــلــــبـــته ي ا األكــــاد
ـــســتــمــرة ــنـــاقــشــاتـه الــعــلـــمــيــة ا و
ودراســـاته ومـــصـــادره. إن أي مــوظف
رسـمي له زمن محـدد للـعمل في دائرته
إال األســتـاذ اجلـامـعي فـإن له واجـبـاتٍ
مـهـمة حـال رجوعه من عـمله اجلـامعي
لــــداره إذ يــــبــــدأ في داره لــــيال عــــمل

ي مهم آخر.   أكاد
{ ســؤالي هـو مـازلـت تـواصـلـ مــسـيـرتك
ـديـنـة مـن حروب ـا مـرَّ بـا ـثـابـرة بـالـرغم  ا
ـــســـيــرة وكـــوارث وبـــالــرغـم من كل هـــذه ا
الطـويلـة والـتمـيز والـشـهرة الـعلـمـية واالدبـية

التي حصلت عليها باستحقاق ?
--  لم يـتغيـر منهـاجي أبدا بالرغم من
مــغـادرة مـنـزلي ومـكـتــبـتي وجـامـعـتي
ـكان يؤثـر علـى إنتاج وطالبـي تغـير ا
بـدع وأنا مـنهم فقـد عانيت بـعض ا
من االنـقـطـاع وأنـا فـي عـمـان بـالـبـداية
ـــكـــان وعـــاودت عــمـــلي حـــتى ألـــفت ا
ونـشرت مـعظم كـتبي ودواويـني هناك
مـا زال زمني ره اشتـغاالته مذ كنت
فـي الــدراســة االبـــتــدائــيـــة حــتى
الـيـوم الـتـغـيـر فـقط بـنـوعـية
الـــعــمل وكـــمــيــتـه أكــثــر
ي األحــــــيـــــان. عــــــا
األلـــــــــيـف هــــــــو
الـــــــقـــــــراءة
والــكـتـا
بـــة

والـــتـــواصل مع طـــلـــبـــتي فـي مــعـــظم
جــامــعـــات الــوطن الــعــربي والســيــمــا
ـوصل واجلـامعـات الـعراقـية جـامـعة ا
وأعــمـل اآلن عــلى الــتــحــضــيــر لــطــبع
ديـوان جـديدين يحـمل األول عنوان (
بـتول ) وهذا الـعنوان تـمجيـد حلضور

شقيقتي الراحلة الدكتورة 
( بـتـول )رحـمـهـا الـله الـتي تـوفـيت من
ـرعـبـة الـتي عـاشـتـهـا جـراء االحـداث ا
وصل عام.. 2014وهناك في مدينة ا
ايــضــاً أكـثــر من مــشـروع نــشــر روايـة
وكـتــاب عن الـنـسـويـة كـمـا أعـمل عـلى
ــنــشـــورة بــاجملالت جـــمع حــواراتـي ا
األدبـيـة وأقـوم بـتـدقـيق نـصـوصي في
الهايكو ودراساتي لنشرها في كتاب.
-- دكــتـورة بــشـرى لــنـتــحـول اآلن الى
الــشـعـر وكل مـا يـتــعـلق به وهـو ديـدن

 . ثقف واالدباء عموماً ا
ثل لك الشعر أهو تلك التجربة مـاذا 
الـراقـيـة الـتي كـانت تـشـغل مـجـتـمـعـنا
الـعـراقي والـعـربي بشـكل عـام أم تـغـير

به احلال...?
-- بـالـرغم من الـكالم الـكثـيـر الذي دار

الـشـعراء حـياتـهم ويـتحـملـوا من أجله
مـــا احـــتــمـــلــوا مـن مالحـــقــة احلـــكــام

شاغب بكل األزمان. واحلساد وا
{ وماذا عن الـكالم الكـثير الـذي يدور حول
مـهـمـة الشـعـر وضـرورتـه في حـيـاة اإلنـسان

عاصر?? ا
- بـالرغم من الكـالم الذي قيل عن موت
الـشـعر وحـلول الـروايـة محـله فقـد كان
الــصــمــود آخــر االمــر لــلــمــتــمــســكــ
تـسائـل بـاستـمرار عن ـواقفـهم وا
مـعنى احليـاة ودالالت أحداثها ومآالت
مــشـاكل اإلنــسـان الـكــبـرى فــيـهـا وفي
ــآالت مـعـضـلــة الـغـيـاب مــقـدمـة هـذه ا
ـوت واالندثار ساع سعـيا حثيثاً وا
ـــــعــــنى دون فـي دروب الــــبــــحـث عن ا

اإلمساك بواحد من خيوطه.
{ مــا الـذي فــتــحه الــشــعـر مـن أبـواب وعن

ماذا ظل يبحث ??
-- الـشعر ال يفتح بـاباً أو يفك مجهوال
إال لـيشكل مجهوالً أكـثر تعقيدا وأعمق
داللـة مــواصالً مـهـمـته في الـبـحث عن
ـعنى الـذي ال يرد في الشـعر عبر ذلك ا
لـغة واضـحة وباديـة الشـفافيـة ألن لغة

ـكن لـلـتـجـربـة اسـتـكـمال ضـروريـة ال 
ذاتـها إال بها أولها األمن النفسي فقد
تــكـونـ في أتـون حــرب ضـاريـة لـكـنك
تواصل كتابة القصيدة ألنك جتلس
فـي مـــكــــانٍ خــــاص بك ووسـط أحــــبـــة
يــحـرصـون عــلـيك وعـلـى مـنـجـزك. إذن
ـــكــان اخلــاص ضــروري لـــلــمــبــدعــة ا
ـبـدع وهـذا مـا اشـتـرطـته الـنـسـويـة وا
ــبــدعــة ومــا أصــرت عــلــيه لــلــمـــرأة ا
(فرجينيا وولف) الروائية البريطانية.
ســـؤال يُـــطـــرح بـــشـــكل دائم وهـــو عن
ـرأة ودورهـا ومـعـانـاتـهـا في قـضـايـا ا
ــــاذا تــــلــــخص بــــشــــرى اجملــــتــــمـع 
البستاني اجلواب على هذا التساؤل??
ـرأة فـي الـعـالم كـله غـربـاً وشـرقـاً -- ا
ـــا يـــكــــفـــيـــهــــا من احملـــبـــة حتـــتــــاج 
والـتـشـجيع والـرعـاية كي تـبـدع ألن ما
عــانت مــنه من اضــطــهــاد عــبــر الـزمن
يـكـفي حلـفر ذاتـهـا وذاكـرتهـا بـالـعذاب
ـكابدة فما أقرته النـسويات جميعاً وا
منوح للمرأة ال أن احلب والـتمك ا
يــكـفـيــان لـرعـايـة مــواهـبـهــا وتـوظـيف
طـاقــاتـهـا لإلنـتـاج والـشـراكـة في بـنـاء

وفـكـرين مـدركـ خـيـر من عـيـنـ وفـكر
واحـــد وحـــيـــنــهـــا يـــدور حـــوار حــول
مالحـظات مـهمـة أحيـانا ووجـهات نـظر
أخـرى ألن احلـوار ضـروري سـواء أخذ
ؤلف أم حاوره حسب بعدها أقوم بـه ا

بنشر النص دون تردد. 
ـاذا { كــيف تــرين ثــراء الــلـغــة الــعــربــيــة و

يتمثل??
-- ثـــراء الــلـــغــة الـــعـــربــيـــة واحــد من
إشـكاليات الشاعر العارف بدقائق اللغة
الــتي يـكــتب بـهـا وفــضـاءاتـهــا وأبـعـاد
ـعـنى فـيـهـا وأثر الـسـيـاق في تـشـكيل ا

الدالالت وإيقاعاتها.
 ثـراء الـلـغـة الـعـربـيـة يـوقـعـني أحـيـاناً
بـاحليرة فهي أثرى لغـات العالم قاطبة
بـاعـتراف عـلمـاء اللـغـة األجانب فـفيـها
مـا يـقرب من ثالثـة عشـر ملـيون مـفردة.
فـردة أختار هـذا ليس في كـتابة فـأيَّ ا
الشعر حسب بل وحتى في حفظه وفي
احملـــاضـــرة. مــرة وأنـــا أدرّس اإليـــقــاعَ
لـطلـبة الـدكتـوراه اختـرت قصـيدةً رثاء

مالك الكافية:
 لــقــد المـنـي عـنــد الــقــبـور عــلى الــبــكـا

اضي منقضٍ ال عـودة له تلجأ إليه فـا
الـتجـربة الشـعريـة ح حتتـاج لثرائه
وخلالصـة جتاربه اإليجابية والسلبية
الـتي يلهمهـا االمتصاص من خبراته 
لـكن البـد من اإلشـارة إلى أن مـحـركات
الـشـعـر ووميض الـشـعريـة أعـمق سراً
ـبـاشـرة وأبـعد مـن كل تـلك اخلـبـرات ا
أثـــرا وأشـــد خــفـــاء بـــحـــيث يـــصــعب
اإلمــسـاك بــهـا حــتى من قــبل الـشــاعـر
نــفـسه; ألن الـشــعـر ال يـفــسـر مـؤثـرات
خـــارجــيـــة بل يـــكـــتب األثــرالـــنـــفــسي
ؤثرات أو مع جتارب ـشتبك بهـذه ا ا
سـابقة عاشـها الشاعـرأو الشاعرة وقد
ال يـتـذكـرهـا بل يـنـهض أثـرهـا في تـلك
الـلحـظة الـشعريـة اخلالـدة ولذلك قيل
جـمال الشعر ومجمل الفنون يكمن في
ـبهم غـموضـها الذي غـموضـها غـير ا
يـــســـتـــدعي أفق تـــلـــقي الـــقــار بـــكل
مــحــمــوالته الــداللــيــة ومــا يــكــمن في
اشـتباك خـبراته. ولذلك البـد من القول
إن الــشـــعــر واألدب عــمــومــا ال يــكــتب
الـــــواقـع وال عن الــــــواقع بـل يـــــكـــــتب
اشـتـغاالت اخملـيلـة التي تـنتـزع صوراً
مـن الــواقع وجتـــري عــلــيـــهــا احلــذف
والـتغـييـر والتـركيب واإلضـافة لـتكون
حلـــظــة اإلبـــداع األخـــيــرة هي حلـــظــة
ـراجعة واالنتقـاء. الواقع مادي ثقيل ا
لـكـنه يـخفُّ كـثـيـرا إذ حتـوله الـتـجـربة

لتراكيب لغوية.
WOÝ—U  WG

{ أين تـكـمن مـصـادر شـعـرك الـتي تـتجـلى
لـكــثـيــر من الــبـاحــثــ الـذين يــقــبـلــون عـلى
دراسـته في كــثـيــر من اجلـامــعـات الـعــربـيـة

واألجنبية?? 
   -- فـي احلــقــيـــقــة لـم أنــتــبـه لــهــذه
الـقـضـيـة إال بـعـد اسـتالمي رسـالـة من
طــــالب دكــــتــــوراه عــــراقي يــــدرس في
جــامـعــة طـهــران يـعــلـمـنـي أن شـعـري
يــتــرجـم اآلن بــدواويــنه الــعــشــرة إلى
ية الـلغة الفارسية إلقبال طلبة األكاد
اإليــرانـيـة عـلى دراســته وفق أكـثـر من
ـــقــاومــة ضــد ــجــد ا مـــنــهج كــونـه 
الـغطـرسة األمـريكيـة وضد ادعـائها أن
ـعـاصـرة كـلـها احلـضـارة اإلنـسـانـية ا
مــديـنـة لـلــغـرب فـيـمــا وصـلت إلـيه من
تـقـدم هـائل وخـدمـة لإلنـسـانـيـة ولذلك
ـركزيـة الـغربـيـة  وقد أطـلـقوا عـلـيهـا ا
تــنــاولتُ هــذه الــقــضــيـة فـي أكـثــر من
دراسـة تفـند هذا االدعـاء ألن احلضارة
ـعــاصـرة هي جـهـد اإلنـسـانـيـة كـلـهـا ا
وقد أكـد البـاحثون ذلك عـبر الـعصـور 
عـبر تـشخـيصـهم احلضـارات السـابقة
الـــتـي كــانـت اجلـــذر احلـــيـــوي لـــهــذه
احلـضارة الـغربـية التـي لم تنهض من
ـا كانت جـذورها تـمتص من عـدم وإ
ــصـريـة حــضـارات الــشـرق اخلــالـدة ا
والــعــراقــيــة والــصـيــنــيــة والــهــنــديـة

والفارسية.
ـركــزيــة الــغـربــيــة قـد وأن اســطــورة ا
فــنــدهـا دارســو الـغــرب والــعـرب مــعـاً
بـاألدلــة الـعـلـمـيـة واألثـريـة مع أسـمـاء
ـشـارقة سـلـم وا الـعـلمـاء الـعـرب وا
الــــذين أســــهـــمــــوا بـــتــــأســــيس هـــذه
احلــضـارة الـتي هي جـهــد اإلنـسـانـيـة
جــمـيـعـا عـبــر عـصـورهـا الــتـاريـخـيـة
فــاحلــضــارات والــفــنــون ال تــتــصــارع
لـيفني بعضها بعضا كما تفعل أمريكا
الــيــوم وروسـيــا وايـران بـل تـتــحـاور
وتـتثـاقف من أجل حيـاة أفضل وأبهى
لإلنـسـانـيـة جمـعـاء ومن أجل تـشـكيل
اجلــمـال الــذي يـسـعــد حـيــاة اإلنـسـان
الــذي كــرمه الــله لــكـنــهم يــنــسـون أن
دعـية هي الـتي قتلت هـذه احلضـارة ا
الـشـعـوب وهـدمت بـيـوتـهم وشـردتهم
ــتــهـا االقــتـصــاديــة عـلى وعــمــلت عـو
إفــقـارهم وجتـويـعــهم وبـدل أن تـنـفق
أمــوال الـشــعـوب الــتي ابـتــزتـهــا عـلى
الـــغـــذاء والـــدواء وإســـعـــاد اإلنـــســان
أنــفـقــتـهـا عــلى احلـروب والــصـواريخ
واألســلـحــة الـكــيـمــيـاويــة الـتي قــتـلت
اإلنـسان وانتـزعت منه األمن وأحاطته

بالرعب والدم والظلم والظالم.
ـــصــادر في شــعــر بــشــرى { مــاهي اهم ا

البستاني ??
-- مــصـادر شــعـري واضــحـة لــلـقـار
ـدقق فهي في الـكتب الثالثـة القرآن ا
الـــــكــــر والــــتــــوراة واالجنـــــيل وفي
احلــديث والــســنــة والــشــعــر الــعــربي

القد واحلديث .
في الـتاريخ والفلسـفة والتصوف وفي
رويات ترجم وفي ا الـشعر األجنـبي ا
ـية وأحـيانا الـعربـية والـروايات الـعا
أحــتــاج الـعــلــوم الـصــرفــة  الـفــيــزيـاء
ـا أشير وكـنت قد والـكيـميـاء والفلك 
فـي اإلشـارات نــهــايــة الــنص إلى اسم
ــصـــدر فــقط آمــلــة بــرجــوع الــقــار ا
لــلــمــصــدر والــبــحث عـن الــتــنـاص أو

االقتباس ليفيد أكثر.
 لـــكـن الـــيـــوم تالشـت هـــذه األمـــنـــيـــة
لـألسف لعـزوف معظـم الشعـب العربي
ومــنـهم طـلــبـتـنـا عن الــقـراءة ألسـبـاب
ـا يـوجب لــيس هـنـا مـوضـعُ ذكـرهـا 
الــرجـوع لـتـدوين الــهـامش وتـوصـيف

.. صدر واالقتباس كامالً ا
{ تكملة اللقاء على موقع (الزمان) االلكتروني
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مــؤخـراً حــول الـشــعـر ومـوتـه وحـلـول
الـرواية محله لتكون هي البديل إال أن
كـل تـــــلك الــــــطـــــروحـــــات لـم تـــــدنُ من
ـوضوعـية ولم تـلتـفت ألهمـية الـشعر ا
فـي حــيــاة اإلنــســان ومــهـــمــاته الــتي
تــخـتـلف عن مـهـمــات الـروايـة طـبـيـعـةً
وتــــشـــكـالً ورؤىً فـــضالً عـن اخـــتالف
وظــيــفـة الــلــغـة وجــمــالـيــاتــهـا في كال
الـفن فلغة الشعر ترتكز على اللحظة
ـعبـرة عن الكـينـونة ـعمـقة ا الـكثـيـفة ا
وتـتـسم بالـواحـدية بـيـنمـا تـرتكـز لـغة
الـسـرد عـلى النـمـو والـتطـور فـهي لـغة

الصيرورة. 
‰Ëô« s¹uJ² «

{ مــتـى أحــســسـتِ بــالــشــعـــر ومــتى المس
قلبك?

-- مـنـذ األزل صـدقيـني ال أعـرف كيف
تـكـون احلـيـاة دون شـعـر أو لـعـله كان
مــعي في الـتـكـوين األول في رحم أمي
تـقـول أمي وأنت صـغـيرة كـنت تـبـك
حــ تـســمــعـ مــوسـيــقى حـزيــنـة أو
ـذياع أغـنـيـة مؤثـرة فـنـسارع لـغـلق ا
هـكــذا يـكـون الـشـعـر قـدراً لـكـنه الـقـدر
ـنح اجلــمـيل في األحـوال كـلـهـا ألنه 
ـنح اإلنسان احلـياة مـعنى مضـافاً و
قـــدرة مـــرهـــفـــة عــلـى تـــلــقـي اجلـــمــال
ـنــحه الـطــاقـة عـلى وتــشـكــيـله كـمــا 

الفرح في زمن ال فرح فيه. 
   لــقــد كــان الــشــعــر ومــازال عــنــد من
يــدركــون قــيـمــة الــفــنــون وأهـمــيــتــهـا
لإلنــسـان تـلك الـتـجــربـة الـراقـيـة الـتي
اسـتـحـقت الـتـقـديـر حـيـنـمـا عـبـرت عن
ـشــاعـر اإلنـســانـيـة ورأت أنه جــوهـر ا
اخـتيار ومـوقف ومصير. ونـظرت للفن
بــوصـــفه وضع احلــقــيـــقــة في الــعــمل
الـــفــني حــسـب (هــيــدجــر) لـــذلك فــهــو
مــــوجـــود زمـــنـي أســـتـــحـق أن يـــهـــبه

الـشـعر تـتـسم بـالعـتـمة واخلـفـاء فهي
ضــبــابـيــة ال تــقـول مــرادهــا بـأســلـوب
واضح وال تـعبـر عن داللتهـا بيسـر كما
ـعيـارية إنهـا تدور حول تـفعل الـلغة ا
ـا يـدفع ــعـنى وال تـقــوله مـبـاشــرة  ا
الـقـار اجلـاد إلى اسـتـدراجـهـا ريـثـما
يــشـكل الـداللـة الــتي يـجـدهــا مـنـاسـبـة
ألفق تـلقيه ولذلك كان الشعر منذ القدم
ومـا زال بحـاجة لـلفلـسفـة وليـست لغة
شــعـر شـعـرائـنـا الـقــدامى بـبـعـيـدة عن
مـرمى الـفكـر الـفلـسفـي بدءاً من (طـرفة
وزهـير ولـبيـد وأبي تمـام وأبي العالء)
وبـعـدهم تـعـمقـت دروب الشـعـراء نـحو
الـفـلـسـفـة ولـغـتـهـا ومـصـطـلـحـاتهـا ثم
تـطـورت الـقـضـيـة في الـتـصـوف ولـدى

الفالسفة الشعراء..
{  كــيف تــعـيــشــ جتـربــتك الــشـعــريـة من
البدايـة حتى اكتمال القصيدة وكيف تنظرين

الى الشعرية?? 
-- لـــستُ من الـــشــاعــرات والـــشــعــراء
الــذين يـؤسـطـرون الـقـضــيـة فـالـشـعـر
ا جتـربة إنسانـية عاشهـا اإلنسان قد
ويـعيـشها الـيوم وهي كـأي قضيـة لها
مـساس بالـنفس اإلنسـانية ومـشاعرها
وجتــاربـــهــا وأفق تــلـــقــيــهــا ال بــد أن
يـكـتـنـفـها الـغـمـوض والـتـوتـرات. معي
يـصـحب والدة الـقـصيـدة تـوتـر وضيق
وأرق وقـــصـــائـــدي الـــوطـــنــيـــة الـــتي
أشـــعــلـــتــهــا احلـــروب كــنـت أكــتـــبــهــا
ـتــزج احلـبــر بـدمع بــدمـوعي فــيـهــا 
الـوجع وال يُـذكـر الـعـراق والـعـراقـيون
والــشــهـداء والــصــواريخ الــتي خـربت
وطـني وهـدمت ربوعـه إال بالـدمع الذي

يعبر مع القلم.
{ هل لـلـكـتـابـة طـقـوس خـاصـة عـنـد بـشرى

البستاني ??
-- لـلكـتـابة والـشعـر خاصـة متـطلـبات

احلـــيـــاة الــعـــائـــلــيـــة واجملـــتــمـــعـــيــة
والـوطنية. هـذا أوالً وثانيا وهو األهم
ـرأة التي ال تـمتـلك إرادة التـحرير أن ا
فـلن حتـررهـا كل قـوانـ الـدنـيـا; ألنـها
تـــعــرف أن احلــريـــة لــيــسـت أن يــفــعل
ـسـؤولـية اإلنـسـان مـا يـشـاء بل هـي ا
الـــتي جتــعل من اإلنـــســان قــادرا عــلى
حتــمـل األعــبــاء الــثــقـــيــلــة في اتــخــاذ
قـرارات مـهـمـة وصـائـبـة في بـيـته وفي
عــمـلـه وفي مـجــتـمــعه قـرارات يــسـهم
فـــيــهـــا بــخـــدمــة أســـرته ومـــجــتـــمــعه
ومـواطــنـيه ويـكـون مـسـهـمـا في بـنـاء
رأة اقـتـصـاد وطـنه من خـالل إسـهـام ا
فـي الـعـمل الـذي يـدعم األسـرة ويـسـهم
في بــنـاء اقـتـصـاد وطــنـهـا ومـا زيـادة
نـسـبـة اجلـوع واجلـوعى في الـعالم إال
ــهـمـة  إقــصـاء نـصف وأحــد أسـبـابه ا
اجملـتـمع اإلنـسـاني عـن ميـاديـن العـمل
فـي الـعــالم والسـيــمـا فـي شـرقــنـا وفي

 . ستلب فكرياً وطننا العربي ا
{ هـل تـــخـــيـــفك الــــورقـــة الـــبـــيـــضـــاء وهل
تـستـطيـع أن تـصـفي ذلك التـحقق من بـداية

اخملاض حتى اكتمال النص ??
ال تـخيفـني الورقة البـيضاء كـما تخيف
بـعض الـشـعـراء ألني عـلى يـق من أن

اللون األسود سيطرزها....
 قــلـيالً مــا أُجنـز الـقــصـيـدة في جــلـسـة
واحـدة إن كانت اعـتياديـة أما الطـويلة
فـتـحـتـاج ألشـهـر أحـيـانـاً وهـذا الـنـمط
الـــطــويل ال يــكـــون إال لــلــمـــوضــوعــات
ـــصــــيـــريـــة كـــاحلـــروب واالحـــتالالت ا
صيـرية الكـبرى واألمور والـصراعـات ا
ـرض ولي من هذا وت وا ـعـضلـة كـا ا
الـنـمط أكـثـر من ديوان: ((احلب 2003
 /وكــتـاب الـعــذاب)) وديـوان ((بـتـول ))

وكتاب الوجد وغيرها.
ـهم هنا أن يتحول التوتر من الداخل  ا
إلى كـتـلـة لغـويـة تـستـلـقي عـلى الورق
ومـا أن أجدهـا قد حمـلت في تشـكيلـتها
األولى مـعـظم التـوتر الـذي كان يـثقـلني
ويــوتـر أعـصـابي حــتى أطـمـئن ويـخفّ
كـثــيـراً مـا أشـعـر به من عبء وحـيـنـمـا
أرضـى عن الـنص الـولـيــد أشـعـر بـفـرح

ورضا وحينها أستطيع النوم.
{ هـل تعـيدين قـراءة ما تـكتـب من نـصوص

?? قبل أن تخرج بشكلها النهائي للقار
 نـــعم أعــود لـــقــراءة الــنـص في الــيــوم
الثاني أو الثالث أعود له مراتٍ عديدة
فـردات واألسطـر وأغير أحـذف بعـض ا
بـعـضـها اآلخـر أكـثر من مـرة حـتى أجد
الـــنص قــد اســتـــوى وأفــضل الــقــراءة
الـــثـــانـــيــة مـن اخملـــتــصـــ حـــولي من
شـقـيـقـاتي واخـوتي وزمـالئي الـشـعراء
; ألن أربع عــيـون ـوهــوبــ وطــلــبــتي ا

...صديقي لتذراف الدموع السوافك 
وفـيـهـا قـرأت البـيت الـثـالث وأنـا أكـتبه

على اللوح هكذا:
فــــقـــلت لـه إن األسى يـــبــــعث األسى    

     فدعني فهذا كله  قبر  مالك
 فـتوقـفت فوراً قـائلـةً بصـوت مسـموع:
ال ال لـيس هـكذا. أغـمـضت حلظـة وبرق

الصوابُ في ذاكرتي:
     فـقـلت له إن الـشجـى يبـعث الـشجى

فدعني فهذا كله قبر مالك 
وقـلت للـطلبـة تأمـلوا الفـرق ب حرفي
الـسـ والـش الـسـ حرف مـهـموس
صـافٍ يـعـبـر عن هـمـس وصـفـاء بـيـنـما
الـشـ حـرف متـوتـر يـعبـر عن اشـتـباك
الـعــذاب بـألـوانه وتـشـويش الـهـواجس
وارتــبــاكــهـا فــضالً عن حــضــور حـرف
الفاء الذي يتسم برقةٍ وشفافية شديدة.
ثم تـأملوا كيف يتـحول الفضاء الواسع
مـن القبور واآلالف مـن األموات إلى قبر
رثي واحـد يلخصه الشاعـر بقبر مالك ا
لـيـكـون احلـزن الـكـبـيـر الـعـمـيق جـديـراً

عزة الراحل ومكانته.
ـفـردات في أحـيــانـاً أبـقى أيـامـاً أقـلب ا
ذاكــرتي وفي الــدواوين دون اســتـعــانـة
ــنــحـني بــالــقـامــوس ألن الــقــامـوس 
ــفـردة عـاريـة ووحـيـدة ويــتـيـمـة لـكن ا
الـسـيـاق هـو الـذي يـكـسـوهـا فـيبـ لي
جــمـالــهـا. ولــذلك كــان الـشــعـر الــعـربي
واالشـتــقـاقـات الـتي يـبـتـكـرهـا الـشـاعـر
الــذكي واحــداً من مـصــادر ثــراء الـلــغـة
الـعربية بـعد القرآن الـكر والصحيح

. من كالم الرسول األم
ـاضي واحلـاضـر في حـياة { مـاذا يـعـني ا
الــدكــتــورة بــشــرى الــبـــســتــاني الــشــعــريــة

واالدبية??
فـي جتـــاربـي أحـــرصُ عــــلى الــــعـــيش
ـسـتـقـبل بـاحلــاضـر مـنـطـلـقـة نــحـو ا

عـنـدمـا كـنـت أسـمع من احـدهم أن كــلـمـاته تـتــوه وهـو في حـضـرة فـالن من الـنـاس كـنت
اتسـاءل مع نفسـي أهذه حقـيقة فـعالً ام مجـرد كالم ليس إال.. لكـني تيـقنت من صدق ذلك
عـندمـا وطأت قـدمي  بيت شاعـرتنـا الكـبيرة الـدكتـورة بشـرى البسـتاني في أيـسر مـدينة
وصل وكلي تلهف للقياها وتلعثمت في فمي الكلمات وأنا اتقدم ألحييها عندما خرجت ا
ـيز في الـشارع الذي تـسكـنه حتى الـنخلـة البـاسقة لـترحب بي.. احـسست ان كل شيء 
التي تتوسط الـواجهة اخلارجية لـلبيت فقد كانت كـبيرة وشامخة كـشموخ صاحبة الدار
راس عندما سـألقاها. لكنـني رأيت أمامي وجهاً جميالً التي كـنت اظنني سأجدها مـتجهمة الوجه وصـعبة ا

يـنطق بالطيبة وابتسامة عـفوية تعلو مالمحها وترحب بـالضيف قبل يديها التي مدتها
لي  مـرحبة بـي بحرارة ووجـدت في وجههـا حكايـا كثيـرة قالـتها لي عـيناهـا التي حتكي
دون كالم .كل شيء في بـيــتـهـا مـصـر أن يــحـكي لك عن مـســيـرتـهـا الــطـويـلـة من االبـداع
ـوزع بشـكل مـنسق يـنطق شـعراً كـأنه يريـد ان يكـلمك والبـهاء والـثقـافة ...حـتى االثاث ا

“ويحكي قصة صاحبته.
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اقـامـته جـمـعـية الـفـنـانـ الـتشـكـيـلـ الـعـراقيـ - فـرع بـابل مـعـرضهـا الـسـنـوي مـؤخرا
شاركة أكثر من  40فناناً وفنانة وإلعمال مختلفة تنوعت ب الرسم والكرافيك واخلزف
ـعرض لـهـذا العـام اسـتقـطب أسـماء والـنـحت .وقال رئـيس فـرع بابـل أياد الـزبيـدي ان (ا
جديدة وأعـمال متمـيزة وجتارب مخـتلفـة ألسماء شكـلت عالمة فارقة بـالفن العراقي وأخـرى تسير
ـا نصـبو اليه). على الـطريق وهذا مـا نسـعى إليه ونـعمل ألجـله ونأمل أن نـكون قد حـققـنا شيء 
عرض تضمن عـرضاً حوارياَ ألساليب فيمـا ذكر مسؤول العالقـات العامة تراث أم عـباس ان (ا
ضمون نازعات اجلمالية حول الشكل والتقنية وا فنيـة متنوعة ب الريادة والتجارب الشابة وجتريب في ا

وداللة على عمق اإلبداع في أرض تمتد جذورها التاريخية في وتد احلضارة اإلنسانية).
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لـكل عـصـر شعـراؤه ومـفكـريه وعـلـماؤه وبـ جـدليـة اإلرتـقـاء واإلبداع يـسـمو
عــصــمـت شــاهــ الــدوســكـى لــيــصــبح  فـي مــحــراب ومــصــابـــيح الــكــلــمــات
ومـشــاعـلـهـا..... ســمـوت " عـفـريـن " اجلـمـيـلــة الـتي ذاقت األمـرين فـي كـلـمـاتك
تـواسـيهـا وحتـبـها وتـداريـها وتـمـسح عـنهـا غـبـار احلروب ...عـفـرين تأبى أن
تــكـون مــطــواعـة لألوغــاد والــطـغــاة والـســراق وتــرمى بـهـم في "افـا رهش"وال
تـطـهـرهم ألنـهم سراق وألنـهم قـسـاة وألنـهم باعـوا كل شيء فـهم سـمـاسرة في
سـوق الـنـخـاسـة هـنـاك ...عـصـمت الـدوسـكى غـنى لـلـثـكـالى لـلـفـقـراء لـالنـقـياء
لـلـعـذارى ..صـوتك مـزمـار سـحـري يـنـعش الـروح ويـداري الـعـصـافـير فـي أزقة
عـفـرين وتزقـزق ..ألنـهم يعـتاشـون عـلى الكـلـمات نـعم " من يـبيع األرض يـهون

شهود ".......... عليه بيع السماوات ويغتال القمر ا
قــصـيـدة جــمـيــلـة تــسـبح فى أجــواء نـزار قــبـاني ثــوري تـمــردي قـولي شــيـئـا
ـرأة في الـبـنـاء والـوقوف بـوجه .....ولـكن الـيـوم نـحـتـاج إلى تـثـويـر طـاقـات ا
ـرأة الـتـي فـقـدت زوجـهـا ابـنـهـا وحـبـيـبـها ا ـ كـتـفـا بـكـتف مع الـرجل  الـظـا
لـهمـة في بنـاء وطن مدمر وإنـسان مـهجر في فـكرة ا ـرأة ا وبـيتـها ووطنـها ا
ـرأة لـلـتـنـوير والـتـثـويـر ونـقول الـشـعـر مـشعل نـار يـحـمـلـهـا الرجل وا وطـنه 
لـسارق القـوت قف هنـا تراجع ونصب الـلعنـات في وجه القمع والـديكتـاتورية
ـيادين في وجـه سارق الـقـوت ومهـدم الـدار والـوطن وخراب اإلنـسـان في كل ا
عـصمت الـدوسكي مـهمتـكم اكبـر من التـأوهات واألوجاع  لـقلب مـوازين الظلم
زيف من أية طينة كانوا حكاما أفرادا وعمالء في وطن اسمه العراق بـوجه ا
أنــا مــعك في احلق والــعـدل واجلــمــال وبـنــاء عــالم جــمـيل يــعــيش فــيه الـكل
بـالـتسـامح واحملـبة والـعـدالة وبـنـاء وطن جنـة لـلكل ..... غـنى األغـنيـاء بـحكم
ـتــحـدة الـذي يــتـصـدره الــكـبـار والــعـظـام وأصــحـاب الـفــخـامـة قــانـون األ ا
ريض والـسيـادة باطال وزيـفا وبهـتانـا… ألنهـا أ تتحـكم بالـضعـفاء وتـقتل ا
ـعـوق ..واجلـريـح والـكـسـيح وتـهـدم الـبـيـوت بـإشـارة مـنـهـا ..ومـاذا فـعـلت وا
ــاكـر…. جـوعــوا الـشـعب …بــاحـتالل الـعــراق من قـبل الــتـحـالـف الـشـيــطـاني ا
وهـتكوا األعراض ورملوا النساء وسرقوا النفط وخلقوا األزمات ومثلما قالت
كــونـدا لـيـزا رايـس " الـفـوضى اخلالقــة " أي أزمـة بـعــد أزمـة نـصـيـب الـفـقـراء
واجلـالسون عمالء عنـد السيد اآلمر والـناهي لقاء بيع الـعراق بثمن بخس في
ســوق الـعــبــيـد والــنـخــاســة ومـات الــضــمـيــر لـقــاء دراهم مــعـدودات وان ربك
رصـاد لفـراعنة الـعصـر… وأتذكـر أن نورى الـسعيـد لبس الـعبـاءة النـسوية بـا
من تـاريخ الـعـراق احلديث الـقـريب ونورى كـان وطـنـيا يـريـد خيـر الـعراق ولم
ـلـك دارا بـاســمه وكـان رئــيــسـا لــوزراء الـعــراق ولـكـن الـشــعب اجلـائع يــكن 
الـغاضب سحلـوه بعد ربط اجلثـة بالسيـارات…وفى فترة السـقوط وجدوا بنت
صائر نـورى في ملجـأ دار العجـزة …وأباطرة الـعصر أال يتـعظون ويـلعبـون 
شـعب فقير يريد لقمة شريفـة من موارده الكثيرة وبلغت أسعار النفط الى١٤٠
و١٢٠// دوالرا… واحلـصة الـتمـوينـية تـنقص وال تـزيد يـسرقـون قوت الـشعب
أجور بـزيادة احلصة في الشهر الـكر منة وتبرعا من ويـرفع عقيرة اإلعالم ا
أصـحـاب الـفـخـامـة ودولـة الـرئـيس…. لن يـدوم عـرش الـطـواغـيت في ظـل نـشر
التسول والدعارة واخملدرات والسرقات واالغتياالت والرشاوى والكومنشنات
سؤول وكلـهم يؤكدون تقاسمـهم الكعكة عالنيـة وقافلة الشهداء من بـأفواه ا
الـشـبـاب الـعاطل في ازديـاد والـتـظـاهرات الـسـلـمـية تـقـمع  لك الـيـوم يـا ظالم
….اسـتـمـر في الـنـشـيـد اإلنـسانـي الوطـني  عـصـمت شـاهـ الـدوسـكي لـقـافـلة
ــدنــيــة والــتـاريخ الــفــقــراء الـرصــيــد الــبـاقـي في ارض أوروك احلــضـارات وا

العتيد…..
" اكـتب والسـطـور تنـزف من كلـماتى اكـتب والشـجون مـقيـدة في ذاتي ...اكتب
وكل األوراق تـتـمرد من آهـاتي"  ...  نـعم  ال يعـرف اجلراح إال مـن يعـانيـها وال
يـعـرف األلم إال من عـانى من األلم ...وال يـعـرف النـزف إال من تـعـرض لـقطع كل
شـرايـ اجلـمال ....سـتـظل عـصـمت الـدوسكى تـنـزف الـدم في هـيـئة الـكـلـمات
ـؤمن ولـقـد قـال مـحـمـد صـل الـله عـلـيه وسـلم  " الـدنـيـا جـنـة الـكـافـر وسـجن ا
تنبي اخلـالد .... " وذو العقل يشقى في "......وقـالها الشاعـر العراقي الكبـير ا
الـنعيم بـعقله ....واخـو اجلهالـة في الشقـاوة ينعم"  ..... مـتى نبصـر النور في
نـهاية النفق ..? لقد كتب العرب أجـمل األشعار ألن الشعر ديوان العرب وكانت

لكل قبيلة شاعرها ولسانها ...

وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تكملة ا

رسالة بابل
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عـمل بـها اخـر سـنـوات حيـاته مـسؤوال عن
صفحاتها الثقافية ..

واصل دراســته كي اليــبــقى حتت مــطــرقـة
ي الذي ـعرفـي او الفـقـر االكـاد الـنـقص ا
يتـبـاهى به الـبـعض  فـكـان الـسـبـاق لـنيل
ـعـرفـة بـكل ادواتــهـا فـاشـتـرك في دورات ا
صحفية وثقافية لتطوير مهاراته االبداعية
خـارج الـعـراق وقـد زار بـلـدان عـديـدة لـذلك
الـغـرض او لــلـمـسـاهـمــة في تـقـد بـعض

احملاضرات هناك ..
رزاق ابـراهـيم كـان مـؤهل بـكل الـعـنـاوين 
ــعـلم واالسـتــاذ واالديب والـشـاعـر فـكـان ا
ذيع ومقدم ؤلف وا والصحفي والنـاقد وا
الــبـرامج فـي أذاعـة بــغـداد .. وكل ذلك النه
ــتـلك سالمــة الـلـغــة وسـرعــة الـبـديــهـيـة
ـعـرفي والــقـدرة عـلى االرجتـال واخلــزين ا
ـنـاورة فـي الـكالم .. لـذلك وفن احلــديث وا
كــان كل مـؤســسـة يـعــمل بـهــا تـتــمـسك به
تمسك الط باجلـذر  الحباً بشخصه فقط

لكن طمعاً في افكاره وبانوراما أبداعه ..

في الـعــهــد الـذي ولــد فـيه رزاق ابــراهـيم
حــسن كـــانت مـــديــنـــة الــنـــجف االشــرف
اليـتــجـاوز حـجـمــهـا حـجم رغــيف اخلـبـز
التفـتوني  مع هـذا هي تتسع بـبركة الله
ـاء حـ يـرمى بـهـا حـجـرة  مـثل بـركـة ا
فـتـشـكل حلـقـات حـلقـة اوسع من حـلـقة ..

النها مدينة حاضنة لعشاق العلوم ..
فـــأذا كــانت هــولــيـــود قــادرة عــلى جــذب
ــتــعـة من خالل الــعـيــون عـلـى الـنــظـر وا
صناعـة تلك االفالم التي تضخ في بـطنها
شـــتـى صـــور االغـــراء ومـــقـــاطع اجلـــذب
ال لالاخالقـية من أجل كـسب الـشهـرة وا

..
وإن كان شـارلي شابلـن من خالل حركاته
الصـامـتة أن يـصنع له تـاريخ البئس به 
فأن الـنجف االشـرف بحشـمتهـا وهيبـتها
وطــهـارتـهــا وصـغــر حـجــمـهـا هـي عـصـا
موسى القادرة ان تفعل بسحرها الرباني
مـاتـشـاء  وتـخلق من الـطـ كـهيـئـة طـير
ليـحلق في سمـاء االبداع بتـغريده الـفريد
والــعــجــيب .. فـشــرارة االبــداع مــركــزهـا
الـــنـــجف االشـــرف  ومـن يــأخـــذه عـــشق
الكتابـة والشعر والصـحافة والفن ... فما
هـي إال ايــام مـــعــدودات وتـــراه مــحـــلــقــاً
بـجــنـاحـيه في ســمـاء الـثـقــافـة وصـنـاعـة
ــتـعــدد اجلـنــســيـات ..لــيــشـغل االبــداع ا

هاراته الفردية . العيون 
ومن تلك النخبة طلع رزاق ابراهيم حسن
الــذي ولــد جــسـمــا بال مــعــنى وطــلع من
الـدنـيــا أدسم مـعــنى مـؤثث بــكل جـواهـر

الثقافة ...
رزاق ابـراهيم حـسن مـنذ صـبـاه وهو في
غـمـرة الـعـمـل ( بِـكِـوَر الـطـابـوق ) كان اذا
شـاهــد قـصــاصـة ورق عـالــقـة عــلى ظـهـر
الـطــ هــرول النــتــشـالــهــا ثم مــســحــهـا
بـسرواله ثم قـرأ محـتواهـا ولو كـان ليس
له قـيـمـة  وهـذا يـعـني ولع وجـنون ووله

عرفة .. في حب ا
رزاق قد رزقه الله مايشـتهي من أمنيات 
فتحققت الواحدة بعد االخرى وهو مازال
ـشي بـ درابــ الـنـجف الــضـيـقـة في
اطـرافـهـا االربـعـة بـثـيـاب الـطـ ورائـحة
ـلتـصقة بـجسده دخان مـعامل الـطابوق ا
وهـو اليُعِـيـر اهمـية لـذلك فـيدلف مـجالس
االدب والـشعـر ويستـاف من الـعبـير الذي

كان يرشح منها ..
ـطـبعي عـمل مع صـديـقه الـراحل حـميـد ا
صـاحب مـجلـة ( الـكـلـمـة ) في سـتـيـنـيات
ــاضي ثم غـادر الــنــجف لـيــكـمل الـقــرن ا
مشـواره ببغـداد التي وجـد فيهـا ضالته 
ــقـاهـي تـمــنــحه كل فــكــانت الــنــدوات وا

مساء ماتشتي ذاكرته .
ـا يرغب بـأجـتـهاده رزاق أبـراهـيم سـعى 
ــواقع الــتي كــانت الــشــخـصـي فـأحــتل ا
تـدور فـي خـلــده في صــفـحــات الــصـحف
واجملالت حـــتى أصـــبح مـــحـــررا فـــيـــهــا
ومـسـؤوال في بـعضـهـا واخـرها صـحـيـفة
الزمـان الواسعة الـصيت واالنـتشار الذي

عـاش رزاق ببـغداد لـكن روحه ظـلت حتوم
كــالــطــيــر حـــول وادي الــغــري وحــلــقــات
تسربـة من معامـل الطابوق الى الدخـان ا
طـــيــران الــنــجف وذكـــواتــهــا واســوارهــا
ومـجالسـها وعـمائـمهـا وأسواقـها واماكن
بـيع الكـتب وغيـرها . . النه اليـريد الـفطام
الــدائـم عن الــثــدي الــذي ارضـــعه حــلــيب
الـثـقـافة وكـسـاه حلـمـاً بـعـدمـا كـان عـظـماً
يـسـتـره ثـوب العـمل الـذي ظل يـتـفـاخر به
طـوال حيـاته  الن العـمل شرف . وقـد كان
اعـظم مفـكري ومـثقـفي وروائيـ وشعراء
الـعــالم هم صـبــاغـو احــذيـة في مــحـطـات
الـــقــطــارات .. لـــكن االرادة حــولـــتــهم الى

عظماء يرقصون على مسرح التاريخ ..
رزاق ابراهيم ولـد فقيـراً ومات غنـياً تاركا

خلفه عمارات من
الـكـتـب وسـنـاديـن الحـصـر لــهـا من ازهـار

قاالت في الصحف واجملالت ..  ا
الاريـد هـنـا ان اذكـر اثـاره الـتي تـركـها من
عرفـية اضافة الى كتب بشـتى العنـاوين ا
ـقـاالت الـتي ـتـعــددة وا دواوين الـشـعــر ا
بعدد اوراق الشجر .. لكن حبذت أن اعرج
بـدعـيـها عـلى الـدول الـتي ظـلت تفـتـخـر 
ابــد الــدهــر  مـــثل بــريــطــانــيــا تــفــتــخــر
بــبـرنـاتــشـو  وفـرنــسـا تـفــتـخـر بــسـارتـر
انيا بفريجل واسبانيا بغارسيـا لوركا وا
وتـشـيـلي بـبـابـلـو نـيـرودا وتـركـيـا بـنـاظم
حـكــمت ... فـلـمــاذا النـفـتـخــر نـحن بـرزاق
ــعـرفي الـذين صـنـعـوا أبـراهـيم وفـريـقه ا

تاريخاً مزهراَ لوطننا العراق ?.

رزاق ابراهيم رغم ان وفاته كانت في وقت
صـعب ومــحـرج لـلــغـايـة بــكل دول الـعـالم
نـتــيــجــة جــائـحــة كــورونــا الــتي خــيـمت
مــاسـاتــهــا عــلى اجلــمــيع إال ان االوسـاط
الـثقـافـيـة الـعراقـيـة جـمـيعـهـا نـعـته  وقد
كـانت مـجــلـة ( ظالل اخلـيـمــة ) الـنـجـفـيـة

ـســتـقـلـة ســبـاقـة في نــعـيه ورثـائه .. ا
ر تغمده الله فسيح جناته  وكل عام 
ورزاق ابـراهـيم يـنـعـم برحـمـة الـرحـمن
ــا ســاقــيــة ابـــداعه مــازال يــجــري طـــا
ـيـرهــا من خالل ابـنه احملـامي وسـام

هندسة رباب .... وأبنته ا

الــــفـــرح في عــــنـــوان الـــقــــصـــة يـــعــــمل في
تــفـاصــيـلــهـا مـن الـبــدايـة إلى الــنـهــايـة بال

توقف.
يـسـتـمـر الـراوي بـسـرد تـفـاصـيل أخـرى عن
ــكـان بــشـخــصـيــاته الــشـعــبـيــة وأمـكــنـته ا
الـشعبية حيث يتوسع في هذا الشأن وكأنه
ــكــاني يــريــد أن يــوسع مـن دائــرة الـفــرح ا
كان تنبعث ـوجود في العنوان فرائـحة ا ا
ـكـانـيـة بـشـخـصـيـاتـها من هـه الـتـفـاصيـل ا

اذجها اخملتلفة: و
ـنفرجـة بأذرعة طرقه (هـكذا شريـعة الباب ا
ـؤديـة الى هـنـا ترقـبـهـا الـعـيون االربـعـة وا
بـحذر دقيق حول الـقادم يحمل حـقيبة طلب
أليـادي مـستـمـيتـة لـلعـمل ولـكل درب حكـاية
يـنسل مـنها وهج الـتاريخ فـأولهم قامت في
نـهـايته مـحطـة القـطـار الغـريبـة وآخر يـذكر
ــلك فــاروق ثـم ســاعــة الــكــنــيــسـة ســيــرة ا
ونـواقـيس بـرجهـا والـثـالث صوب أسـاطـير
ـد بـطوله ـديـنـة الـقـد ورابـعـهم  سـجن ا
نــحــو الــنــهــر.. و(بــاب جــديــد) ذلك الــكــبــد
ـكـاني لـلـطـرق كلـهـا يـنـتـظر فـجـرا مـرغـما ا
ــوعـد مــؤجل عـنــد جـمــيع رجـالـه (نـشـأت
الــبــاجـجي) واحلــاج (تــوفـيـق الـكــبــابـجي)
و(دلشاد) اخلباز األصل وأم الل (حمدية)
الـقـادمـة من مـسـافـات سـاعـات بـعـمق الـليل
كي تــفــتــرش قــدورهــا احملــتــشــمــة بــشــرف

اجلاموس ورائحة البقر والغنم.)
إن هـذه الشخصيات الشـعبية التي ترد هنا
في أحـداث هـذه القـصة: (نـشـأت البـاججي)
واحلــاج (تـــوفــيق الــكــبـــابــجي) و(دلــشــاد)
اخلـبـاز األصل وأم الـلـ (حـمـديـة) تـعطي
لــفــضــاء الــقــصــة نــكــهــة خــاصــة من خالل
ــوروث الـشــعــبي الــذي تــطـرحه الــطــابع ا
ــا يـتالقى ويـتــفـاعل مع عـنــوان الـقـصـة و
الــعـائـد عــلى مـوروث شـعــبي مـعـروف أيـام

األعياد.
ال يـتـوقف احلدث الـقصـصي في القـصة عن

ـوسـومة تـنـتـمي اجملـموعـة الـقـصـصيـة ا
بـ"اخلــيـول اجلِـريـفــونـيـة" لـلــقـاص بـيـات
مـــرعـي (الـــطـــبـــعـــة األولـى كـــانت ضـــمن
إصـدارات االحتاد الـعام لـألدباء والـكتاب
وضــمن سـلـســلـة نـون الــتي كـان االحتـاد
يــصــدرهــا أنــذاك عـام  ?1994والــطــبــعـة
الـثـانـية  (2018إلـى ما سـمّاه الـقاص في
سرحة" تـعريف هذه القـصص "قصص 
الـتي جاءت بعـناوين قصـصية تتالءم مع
مــضـــامــيــنــهـــا الــســرديـــة في االنــحــيــاز
ــوصــلي وكــانت لــلــمــوروث الــشــعــبي ا
عــــنـــاوين هـــذه الــــقـــصص هـي: "مـــهـــبط
األراجـــيح/مـــدافن الـــنـــهـــر/مـــا أتـــلــفـــته
الـرفـوف/جـنـازات الـظل/جـمـرات/خـيـوط
/تــــلـــة احلــــلم/مــــحـــنــــة اجلــــســـر/احلي
احلـديـدي/ اخلـيـول اجلـريفـونـيـة/مـديـنة
أخـــــــــرى/قـــــــــريـن الـــــــــوقـت/رقـــــــــصــــــــة
األزامـــيل/عـــويـل مــحـــارب تـــرجل/زرزور
ـعاطف" وهـي عناوين ال شـرقي/ همس ا
تـــخـــلــو مـن طــابـع رمــزي وشـــعـــري لــكن
مـضـامـيـنـهـا في األغـلب األعم تـعـود عـلى
وصل" من ديـنـة "ا ـرجـعيـة الـشـعبـيـة  ا
ــكــان والــشـخــصــيــات واألحـداث حــيث ا
والـرؤى واألفكـار وسائـر وسائل الـتعـبير

وضوعي.  الفني وا
سـنـحاول حتـلـيل قـصة "مـهـبط األراجيح"
وهـي الــــقــــصــــة األولـى في اجملــــمــــوعــــة
وحتــــتـــــوي عــــلى مــــضــــمـــــون واسع من
ـوصـلي اعـتـبـاراً من ـوروث الــشـعـبي ا ا
الـعنوان فالعـنوان "مهبط األراجيح" يدل
عـلى أمـكنـة الـفرح والـبهـجـة أيام األعـياد
حــيـث يــجــد األطــفــال مـــتــسع من الــوقت

لــقـــضــاء أيــام الــعــيـــد في هــذه األراجــيح
ـديـنـة ومن هـذا الـعـنـوان ـنــتـشـرة في ا ا
تنفتح القصة على مضام مكانية خاصة

ة". وصل القد دينة "ا با
تــــبـــدأ الــــقـــصـــة بــــاإلشـــارة إلـى األمـــاكن
ـة التي لـهـا حضـور قوي ـوصـليـة القـد ا

في ذاكرة القصة:
(رغم كـهـولة مـصـراعيه بـقـيت مالمح (باب
جـديد) تدمدم بحكايات شفافة موزعة على
اكف اطــفـاله احلـفــاة... وألـسـنــة عـجـائـزه
ـتـكـئـات في أزقـته الـعـتـيـقـة عـلـى مـشـهد ا
ــــارة من ضــــيــــوف االبــــواب اجملـــاورة.. ا
وعـلى مرمى الـبصـر أناس تـكفـنوا بـرتابة
ـتـعـشـقات االيـام الـتي تـشـبه سـابـقـاتـهـا ا
ــتــنــافــســة في ضــيــقــهــا بــأزقــة الــبـــاب ا
وارتــفــاعـاتــهــا او انــكـســاراتــهــا حـتى ان
ــرتــفــعــة نــوافــذ زقــاق تــلــــــــة (الــبــدن) ا
تـستـقبل غربـاءها من بعـيد وتزفـر ثرثرات
ــطــوق عـــذراواتــهــا عــلـى مــركــز الـــبــاب ا
بــحـمـامـات الـرجـال والــنـسـاء وسـوق بـيع
الــلـحـوم وعـربــات اخلـضـر ومــركـز شـرطـة
الــبــلــدة ودكــاكــ (الــلــبــانــة) والــفــاكــهــة

والكرزات..) 
ــوصــلــيـة تــظــهــر هــنــا أســمــاء األمــاكن ا
ة (باب جديـد: حي شعبي في مدينة الـقد
ـوصل)(البدن: زقـاق في حي باب جديد) ا
وهـي األمـــاكن الـــتي تـــمــــثل في الـــقـــصـــة
ــكـاني الــتي حتـتـوي ــوروث الـشــعـبي ا ا
أراجـــيح الـــعـــيـــد احلـــاضـــرة في عـــنــوان
الـــقــصـــة وتــوجـــد في هـــذه األمــاكن روح
ا وصفه الـقاص هنا من ة  ـدينة القـد ا
تــفــاصــيل عــلـى مــســتــوى الــشــخــصــيـات

واألفـــعــال وهي كــلـــهــا تــنــبـع من فــضــاء
كن أن تتمتع الـعنوان الذي يدل عـلى ما 

به هذه األماكن من طاقة على الفرح.
تــدخل الـقـصـة في تــفـاصـيل أوسع وأكـثـر
ــكـــان في مـــرجــعـــيــته تـــصــويـــرا حلـــال ا
الــشــعـبــيـة عــلى مــســتـوى الــشــخـصــيـات
ا يشير إلى أن عنوان واحلدث وأدواته 
ــثل حـالـة الــقـصـة يــبـقى حــاضـرا كـونه 
ـكـان وأجزائه الـفـرح الـتي تـسـيطـر عـلى ا

وتفاصيله:
(الـكلّ في ألـفة مـتشـابـكة مـثل اغصـان ذكر
ــتــدلـيــة من سـطـح بـيت اخملــتـار الــتـوت ا
نزل احلـاج محمـود والذي مازال اجملـاور 
نـــــــــائــــــــــمـــــــــا فـي حــــــــــجـــــــــرة زوجــــــــــته
الــصــغــيـــرة...فــالــصــبــاح في الــبــاب قــبل
ضــحــكــة الــشــمس ومن اول حلــظــة يــفـرغ
الـلـيل اكيـاس ضبـابه عـلى وجوه "الـفعـلة"
احملــتــشـديـن في مـقــهى (الــصــنف) وحـول
طرزة بعبارات عـربة حتس ابو العدس ا
الــــرزق.. وقــــبـل مــــجيء الــــضــــيــــاء االول
تــتــراصف االمــنــيــات عــلى ســاتــر قــتــالي
ـــــعــــاول تـــــبـــــحث عـن دفء لــــهـــــا بـــــ ا
و(الــــكــــواريك) وأدوات الــــبـــنــــاء االخـــرى
فـالـفـجـر هـنـا طـوق يـخـنق االمل بـالـذهاب
الـى الـعـمل ومع بـزوغه عـلى الـبـاب يـعـود
ـتــبـقـون والــذين لم يـحــالـفـهم "الــفـعـلــة" ا
احلـظ في اقـــتــنـــاص فـــرصــة الـــعـــمل الى

 (... ديارهم خائب
إنّ أسـمـاء الشـخـصيـات وعـناوين األعـمال
الـتـي تـمـتـهـنـهـا هــذه الـشـخـصـيـات تـؤكـد
ـوروث شـعـبي لـلـقـصـة وجتـعل الـطــابع ا
من عـــنــوانــهــا "مــهــبط األراجــيح" فــرصــة
ـكانـية إلـى فضاء لـتحـويل كلـمة "مـهبط" ا
كان سـردي مكـاني يرتـبط بالـفرح وكـأن ا
ـتلئ بـأشكـال الفرح ـوروث شعـبي كله  ا
ـتـعددة عـلى الرغم مـن صعـوبات احلـياة ا
ـعـنى أن إشـعـاع في مــثل هـذه األمـكـنــة 

فـتح باب السرد القـصصي على مصراعيه
بـل يــــســــتــــمــــر الــــراوي فـي اإلشــــارة إلى
تــفــاصــيل األمــكــنــة الــتي حتــيـط بــفــضـاء
الــعــنــوان "مــهــبط األراجــيح" وتــســتــوعب
ــنـــبـــثــقـــة من هــذا الـــصــورة الـــســرديـــة ا

العنوان:
(الـفـعـلـة) الـبـنـاؤون
ألـفوا البرد في دوي
مـــزاحــهم.. لـــتــبــقى
مــــــســـــالك الـــــدروب
فـــــــاحتـــــــة خـــــــيـــــــر
لــــلـــرابـــضــــ عـــلى
عـــتــبـــات الــرزق في
مـــــشــــهـــــد يــــتـــــسع
ــاطـا ويــســتـدعي ا
مـن خالفات مـعـتادة
مـــــرة وضــــحــــكــــات
مـــــســـــتــــقـــــرة مــــرة
اخـــــــرى....وفـي ذيل
لـيلـة ما حلـظة وداع
الـطـيور ألعـشاشـها
وبـينـما يـستـذكر كل
واحــــد من الـــرجـــال
لــــزمــــيــــله عـن يـــوم
امـس الـــذي تـــوارى
زمــــــــنـه وتــــــــعـــــــــبه
مـــســـرعـــا تـــوقـــفت

سـيارة سـحـبت االنظـار اليـها يـظهـر فيـها
رجل مــطـمـئن لــصـبـاحه ويـســتـطع الـثـراء
عــلى وجه سـائــقـهـا... ركـض اجلـمـيع دون
تــردد والـتـفـوا حـولـهــا مـثل سـبـاع جـيـاع
يــســتـمــعـون الـى حـكــايـة فــريــسـة تــاركـ
مـخالب البرد وقصصهم على عربة العدس
او بـ جدران مقهى (الصـنف) مودعة عند
الــــعم يــــونـس (أجلـــايــــجي) او فـي زوايـــا
اخــــــرى كــــــانت قــــــد احــــــتــــــوتــــــهم قــــــبل
اءة مـفتـعلـة بعـد ان أسدل سـاعات....وبـإ

dÞuJ*« œ«u'« b³Ž

النجف

زجـاج نـافـذة الـسـيـارة حـدد مـبـتـغـاه ح
انــتـــقى من بــ اجلــمـع افــضل "الــفــعــلــة"
الـشبـاب االقويـاء ثم طفق بـهم مسـرعا الى
جــهـة مـجــهـولــة...)وهـنـا تــبـرز شـخــصـيـة
"احلـاج محمود" كي تعطي للمكان واحلدث
والـشخصيـة قيمة أكـبر في تطور الـفاعلية
الـــســـرديـــة لــلـــقـــصــة
بــحــيث يــكــون عــنـوان
ـــركـــز الـــقـــصـــة هـــو ا
الــــــداللي األصـــــلـي في
أحــداث الــقــصــة فــهــو
كان الذي تتوزع منه ا
األحــداث إذ يـسـتـعـيـد
الــــراوي الــــقــــصــــصي
كـــــثـــــيــــرا مـن أحــــداث
ــــــــــاضـي وأحـــــــــداث ا
الـــتــاريخ الــتي حــدثت
كان كـان فا فـي هذا ا
الـقصصي احلاضر في
عـنـوان الـقـصـة "مـهبط
ـوذج األراجــيح" هــو 
ــــرتــــبط لــــلـــــمــــكــــان ا
بــالـطــفـولـة وبــاألعـيـاد
وبــالـفـرح الـذي يـتـكـرر
مـع كل عــيــد ويـصــبح
مـكانا أصيال في ذاكرة
ـرتبطـ بهذا الـناس ا
كـن أن ينـفصم ـكـان ارتبـاطـا روحيـا ال  ا
أو يـستحـيل أن ينتـهي:(توجه حشـد متبق
منهم صوب درب آخر ومجموعة اخرى في
طريق معاكس حتى تالشى اجلميع في وقت
أفــرغ (بــاب جــديــد) جـــعــبــته من كل عــمــاله
ـنـازل ــكـتـظــة بـا االقــويـاء.. رغم ان األزقـة ا
الــعــتــيــقــة تـمــد الــبــاب دومــا بــرجــال جـدد
تـراصـفة يـطلـبون يـزدحـمون عـلى احملالت ا
شـراء فـطـور اطـفـالـهم ونـسائـهم... ولـم يبق
من "الـفعلة" سوى ذلك الرجل العجوز قصير
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الـقــامـة جـار اخملـتـار احلـاج مـحـمـود كـبـيـر
الــبــنـائــ االول واالقــدم في مـعــجم الــبـاب

خـلـيـله الـعـتـيـق مـنـذ ان كـان (لـبـاب جـديد)
حــارس يــتــقــاضى مــرتــبه مـن الــقــنــصــلــيـة
الــبــريــطــانــيـة....)تــتــطــور أحــداث الــقــصـة
تـطـورات مـكـانـيـة بـالـدرجة األسـاس ومن ثم
ــكـان كي تــنــطــلق هــذه األحـداث مـن خالل ا
تـعــبـر عن جـوهـر الـقـصــة الـتي يـدل عـلـيـهـا
الـعـنــوان فـعـنـوان الـقـصـة هـنـا هـو عـنـوان
مـــتــجـــذر في طـــبــقـــات الــقـــصـــة كــلـــهــا من
الــشـــخــصــيــة إلى احلــدث إلـى الــتــفــاصــيل
ـكـان الـشـعـبي الـكـثــيـرة الـتي ال تـنـتـهي فـا
يـتفاعل مع الشـخصية الشـعبية ومع احلدث
ذي الـــطــابـع الــشـــعــبي كـي يــصل تـــوظــيف
ـوروث الـشعـبي إلى أعلى درجـاته في هذه ا
ـر الـوقت ليـصـبح الـفجـر مـتأهـبا الـقـصة:(
ـسـجـد يـصـفق عـلـى عـتـبـة الـزمن.... شـيخ ا
بـاب جامع العمـرية بعد انتـهاء صالة الفجر
وحتــرك جـنــاحي الــلـيل هــروبــا من مـطــرقـة
الـــشــمس.. لـــتــركـب احلــســـرة صــدر احلــاج
مـحـمود تـفـر به نحـو ذاكـرة السـنـ اللـزجة
ـواقف شتـى على عـجلة خـياله الـبطيء....
تــذكـر الــفـصــول االولى لـلــرحـلـة.. اصــحـابه
الـذين تـسـلـلـوا الى مـدفـنـهم الـكـبـيـر جـنوب
مـدينة الطوفان... اخذ يقتفي من أثر الصور
صـورة أبـو (نـشـأت الـبـاجـجي) وأبـو احلـاج
(تـوفـيق الكـبابـجي) والعـريف حمـودي الذي
هـوى عليه جدار بيت السقا فمات منذ سن
ر بعربة بعيدة. (ببح العربنجي) ح كان 
اخلـيل بـعد ان يـجلب ابن الـبك ليـوصله الى
الــقـشــلـة كل صــبـاح....)حتــكي هـذه الــقـصـة
مـحــتـوى قـصـصي جـوهـري عن الـزمن الـذي
يـغيّر األشياء حيث يتم البحث هنا عن زمن
ـكان الذي كان األراجـيح وعن مهبـطها أي ا
يـحـفل بـاحلـيـاة واحلـركـة والـفـرح واألطـفـال

واألشياء اجلميلة األخرى.
وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تكملة ا
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الناقد الراحل رزاق أبراهيم حسن 

 _رسـالـة لـلراحل الـسـاكن من اجلـوانح .. والـراهن ما ظلَّ
من السوانح 

مـا أكـتــبه فـيه شيء من وداع وآخـر من اعـتـذار .. كالهـمـا
متأخر جداً  فهل ينفع الوداع

أو يفيد ?  وهل يبر العذر أو يعُيد?.
رزاق أيـهـا الـغـالي :- أكـتب إلـيك عـجـيبُ ! أكـتب إلـيك إثر

رحيل ال عودة منه ?! 
لـكنهـا األشواق .. لكنـها الذكـريات .. لكنـها األيام اخلوالي

الغاليات  تمرّ كلّ يوم وح  
أخط إلـيك حيث أمر العـزيز (وسام) فاستـجاب القلب الذي
ـاذا  أبدأ ? فقـد احلبيب تـتبوأ خـفقه أبـد اآلبدين ..ولكن 

يُلجم اللسان ويُفحم اجلنان . إذن .. ألبدأ موجّهاً 
ـضخمة باللهفة واخملضبة بالذكرى إليك ألني على رؤاي ا
يـقـ أنّ روحك الـنـاضحـة طـيـبةً ونـبـيالً مـازالت وسـتظلّ
تطوف حول من أحببتهم وأحبوك  –وأنا منهم فهمُ كثرُ _
كـما أني واثقُ من أنك تسمع وترى كـبقية الذين رضي الله
سـبـحـانه عـنهـم ورضوا عـنه  تـرى وتـسـمع رغم أن الرب
جلَّ وعـال شاء لـنـا فـراقـاً أبـديـاً  بَـيَـد أنه فـراق اجلـسد ال
الـروح ..ترانـا ونراك عـلى البـعد فمـا زال فيـنا مـنك أشياء

وأشياء غالية مثلما أنت عزيزُ وغال . 
أخي احلـبـيب :- مازال الـورق يشـتـاقك  ويحنّ الـيك  وما
زال الـقـلم يـفـتـقـدك ويـئنّ عـلـيك .. مـازالت الـنـفس تـتـطلع
صـوبك والـروح تتـلـفت نحـوك  وهـا أنا الـيـوم أضع أمام
عـيني بعضـاً منك :- كتاب ( شـعراء أهل البيت ) لـصديقنا

( محمد حس عالوي غيبي )
ـؤمـنـ  _ع  ? ( _وديـوانك إبـن مـديـنـتك (جنف أمــيـر ا
األول ( أســرار قــراءة الـطــريق ) الــصــادر عـام  1972م 
الـكتاب األول  _أقـصد ( شعراء اهل الـبيت ) لنا أنا وأنت

وجود 
شـعري ب صفحاته . . أما الثاني ( الديوان ) فهو مُهدي

ة . ثم :  لي بخطّ يدك الكر
صــورتك مــعي في ( قـاعــة اجلـواهــري بـاحتــاد األدبـاء )
سـكاً حـسـام الشـاعر مـطلـع العام  2017م تـبـدو فيـهـا 
(الـقلم ) ودرع الكاتب (القرطاس ) بال ( خيل وال ليل ) وال

صولة حرب 
في ســاح الـوغى بـل صـوالت حبٍّ وأدب بــسـاح الـثــقـافـة

والفكر .. وكنت أهالً لها وجديراً 
بـهـا  فلم تـخلُ مـنك يومـاً حتـى رحلت مـخلـفـاً لهـا وسام
واخـوته وآثارك اجللّى شعراً ونثراً أما أنا فما زلت أتذكر
فـأنـا نوع من الـناس بـطيء الـنسـيان  _والـنـسيـان نعـمةُ
ـوت وها أنـا مازلت نّ بـهـا ربنـا علـينـا فلـوالهـا لكُـنا 
ـوت كلّ يـوم بـل كلّ حلـظـة ألني ال حــيـاً رغم أني أنــازع ا
أنــسى !  .. _أتــذكـر مــسـيــرتـنــا األسـبــوعـيــة أو نـصف
األسـبوعية يـومي السبت واألربعـاء بعد حضـورنا جلسة
إحتـاد األدباء الذي قسم جلستيه السبت للشعر واألربعاء
لـلسرد  وكنا نـحضرهما  _أنـا وأنت ثم نغادر سيراً على

األقدام  
ومن ( سـاحة األندلس ) نـعبر شـارع (النضـال ) والساحة

ـتعـبة  يـداً بيد خـلف ظهـرينـا نقـود أو تقـودنا أقدامـنا ا
وجدار كنيسة (( ماريوسف ))  _أعـتقد أنّ هذا هو إسمها
ـتـجه صوب مـقر ((  _ثم مـنـحرفـ يـساراً جتـاه الـفرع ا
ا الـزمـان )) اجلـريـده الـتي انثـلم ركنُ كـبـيـر بل ركـنـان 
يــحـمل لـهـا الــقـلب بـعــد أن آثـرت أنت الـرحــيل كـمـا آثـر
احلــبـيب اآلخـر ( مـنـذر )  _كــتـلـة احلـب والـنـشـاط  و ((

الشيوعية ))  األصيلة قلباً وانتماءً 
ـنذر الذي ال نسـتطيع كلَّ مرةٍ جنـتاز بها مدخل (( - ذلك ا
الـزمان )) أن نـدعه خلفـنا دون اسـتراحة تـطول أو تـقصر
بـغـرفـتـه الـفـاحتـة ذراعـيـهـا حـضن اسـتـقـبـال يُـدفيء قـرَّ
شـتائـنا ويُطـفيء جمـر صيـفنا .. قـبل أن تتـركني لـترتقي
سـلم الطابق الثاني الى موقـعك في القسم الثقافي  وب
صـفــحـات (( ألف يـاء )) الـزمـان .. لــتـكـمل تـنـاول رغـيف
ـشترى كلَّ مرة من عتاد  _ا اخلـبز الالأدام له  _غـداؤك ا
اخملـبــز الـقـابع قـبل مـدخل ((الــزمـان ))  الـتي فـقـدتـكـمـا
فـاهتـزت أركـانهـا ولوال أنـفاس األسـتاذ الـكبـير ( سـعد

البزاز ) وعيون الدكتور ( أحمد عبد اجمليد )
وحـضـور األخ ( حـمـدي الـعـطـار ) .. ولـوال الـعـرفـان
الـسـاري مع خفـقـات الـقلب لـهـا  ولهم المـتـنعتُ عن
ارتـياد مبنـاها جتنبـاً لرؤية غرفـتيكما  _أنت ومنذر
اليء دنـياهـا وشاغل نـاسها وهم  _بال وجـودكمـا ا

كثُر ومن شمال الوطن الى جنوبه .
رزاق .. أخـي وصديـقي احلـبـيب :- هل يـفـيك الورق
والـقلم وقـبـلهـما الـقلب حـقَّك بهـذه السـطور الالهـثة
حـزناً والالهبة أسىً  والالفحة جـمراً والنافحة جهراً

بـــحب الـــصــديق واألخ واحلـــبــيب ? .
مــؤكـد أنــهـا ال تــفي وال تــكـفي ولــكـنه
احلـبّ الكـبـيـر و ( وسام ) األثـيـر ولدك
الـذي يـنـضح وفـاءً ويـفـيض برَاً (( ولم
يـكن جـباراً عـصّيـا )) همـا ما حثّ ومن
حـضّ ومن فـتح اجلـرح لـيـنـزف شـوقـاً
وذكرى .. أسأل أيها الراحل العزيز :- 

تنبي  _الشارع ) هل يتذكرك ( ا
وأنـت جتوبه كـلَّ جمـعـة طـوالً وعـرضاً

رغـم شـدّة مــرضك وقــســوته ? .. اكــيــد أنه مــثـلي  ال
ينسى من يهواه مهما طال الزمن . 

أبـا وسـام :- غـشـاوة تـلـوح حتت أجـفـاني مـعـتـصرةً
قـلبي .. آه  لو ينفع الدمع بعد الرحيل ويعيدني لتلك
األيــام أو يـعــيـد هــالي . رزاق :- سـأتــرك الـقــرطـاس
ـتزج والـقـلم اآلن ألنني . . ألنّ حـبري أضـحى دمـعاً 
ا أنـتما األثن .. بـالوجع أبكيك أم أبـكي نفسي .. ر
فــوداعــاً  وإلى حــ ..  وسالمُ عــلـى رزاق إبـراهــيم

حسن يوم وُلد ويوم رحلَ و يُبعث حيّا . 

رزاق ابراهيم حسن وسط محموعة من االدباء
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اثـناء   جـلوسي في كوفى ( جـوكلت بار ) مـرت من امامي زفـة عرس  سيـارة العريس
جكسارة الـعريس يقود السيارة وبجانبه زوجـته قال شخص يجلس  بقربي في الكوفي
كـيف سمحت والـدة العريس لـنفسـها ان جتلس في سـيارة اخرى انـها من الكـبائر  في
عـرف االعـراس قــلت له يـا حــاج هـنــا تـتـدخل شــخـصــيـة االم والـعــريس اذا كـانت االم
شـخصـية قـوية ومـسيـطرة بـالبـيت فتـجدها بـجانـب ولدها الـعريـس في السـيارة اما اذا
كانت شـخصيـة العروسـة قوية فـتجد االم في الـسيـارة الثانـية بقـية السـيارات مرت من
امـامي وبدأت اكـتب جـكسـارة سـيارة الـعـريس خلـفه نـيسـان دفع ربـاعي ميـتـسوبـيشي
دفع ربـاعي هونداي دفـع رباعي وعدد من الـسيارات االخـرى كل انواعهـا حديثـة وفيها
امـراة ورجل وطفل او طفـل ولم اجد سـيارة كيا او كـوستر ضـمن الزفة لـكن في نهاية
ـوسيـقيـة في سيارة جـارجر يـقودهـا شاب فـرحته بـزواج العريس موكب الـزفة الفـرقة ا
اكـثر من كـل شخص في الـزفة النـه كلـما يـتـوقف السـيـر ينـزل من السـيـارة ويأخـذ فرة
زغـيرة بعدهـا بساعة مـرت زفة ثانـية فاليـوم خميس وهـو محبب عنـد العرسان واخلالن
الـزفـة الثـانـية زفـة عـريس فـقيـر وهـذا شاهـد لـلعـيـان من طـابور الـسـيارات الـتي تـمشي
خلف سـيارة العـريس والعـروسة سيـارة الزفة هـونداي سونـاتا وضعت بـاقة ورد يتـيمة
ـقدمـة ( بالـصدر ) وابنـها الـعريس والـعروسة في في مقـدمة الـسيارة ام الـعريس في ا
اخللف العريس يـهمس في اذن العروسة والله اعلم ماذا يـقول لها قد يحاول ان يخفف
من حزنها الن والدته جـلست في الصدر وهذه مقـدمة للتدخل في حياتـهم اليومية وكما
قدمة والـسيارات التي تسيـر خلفهم موديالت غيـر حديثة كما في يبدوا من جلوسـها با
الزفـة االولى قد يسـكن العـريس  مع اهلـه في غرفة قـام بصـبغـها وجتـهيـزها بـاالقساط
بـعد ان اقـنع شـقـيقه االصـغـر ان يعـمل لـهم سـلفـة ويـكـون هو االول في االسـتالم اكـثر
صـاحـبة لـلزفـة الثـانـية كـيات وفـي كل كيـا اسمع الـهالهل وفـرحة االطـفال الـسيـارات ا
وسـيقية شاهدتها في كيا واذا لم تخـونني الذاكرة فاني اعرف سائقها وركبت الفرقة ا
معه اكـثر من مـرة شتان مـا ب الـزفت زفـة عريس غـني وزفة عريس فـقيـر لكن االمور
في خواتـمهـا اي زواج يـصمـد الى ما ال نـهايـة زواج العـريس الغـني ام زواج العـروسة
الفـقيرة اتـمنى لـهم حيـاة سعـيدة من كل قـلبي في ظل تـصاعـد نسـبة الطـالق حسب ما
تـعلنه  وسائـل االعالم من ارقام مخيـفة اخليانـة  الزوجية  اصـبحت مدعاة فـخر للرجل
ـتـعددة ـرأة واجلـهـر فـيه عـلنـا امـام اجلـمـيع بـوجـود وسائـل التـواصل االجـتـمـاعي ا وا
االوجه فـيـسـبـوك . واتـسـاب . تــوك تـوك . سـنـاب شـات . انـسـتـغـرام وسـهـولـة الـزحف
قـدس من كال اجلنـس عـلى بعـضـهمـا في ظل الغـياب االسـري والرقـابة  واحلـرمان ا
واجلـوع والغيـرة واحلسد خاصـة بوجود اكثـر من مليـون امراة  ارملة ومـثل هذا العدد
ـشاكل مـطلـقـات وعـوانس في ظل غـيـاب واضح للـدولـة في وضع احلـلـول لـلكـثـيـر من ا
شـاكل الـشـباب االجتـمـاعـية واالسـريـة الـتي تـعصف فـي اجملتـمع الـعـراقي مع تـغافـل 
العراقي الذي يشكل نسبة عالية من اجملتمع لعدم وجود فرص عمل او تعيينمع  اندثار
 احالمــهم  خــاصـة في نــهـايـة كـل عـام نــرى االف الـطالب والــطـالــبـات اخلـريــجـ من
اجلامـعات احلكـومية واالهلـية ينـضمون الى طـوابير العـاطل وبـعدها بـسنة  نراهم في
مسيرات غـاضبة قرب بوابة اخلضراء يرفعون الفتات نريد تعي مع
تـرهل حكـومي مخـيف وفساد وسـرقة لـلمـال العـام بدون خوف
مـوضـوع زفـة الــعـرس اخـذني الى مـواضـيع اخـرى وعـنـدمـا
ـــرســـوم في كـــوب ـــنـــشــــور ســـمـــعت الـــدبـــوب ا انـــهـــيت ا
الـنــسـكــافـةيـقــول لي اشـرب تــرى صـارت بـاردة ولــو تـكـتب

للصبح ماكو كل چارة

من اخلـيانـة أن يـبيع الـطـبيب مـريـضه لشـركات األدويـة الـتى تمـنـحه (ماال ... هـدايا ...
حضور مؤتمرات علمية ... رحالت ترفيهيه ... إلخ ) ..

مـقابل أن يكـتب الدواء الذي تـنتجه هـذه الشركـة او تلك  مع وجود مثـيل له في السوق
بنفس الفاعلية وأقل سعرا ..

ـعامل ومختـبرات التحـاليل واألشعة األغلى من اخلـيانة أيضـا أن يبيع الطـبيب مريضه 
تكلفة بحجة انه ال يثق إال بها  

ـرضى لهم ويزداد وحقـيقة األمـر أنه متعـاقد مـعهم على نـسبة (عـمولة) مـقابل إرسال ا
األمر بشاعة حـ يكتب له أشعة وحتـاليل اليحتاج إلـيها في احلقيـقة جملرد أن يحصل

على نسبته منها ..
من اخليـانة أيضـا أن يجري الـطبيب أو الـطبيـبة عمـلية قـيصريـة الحتتاجـها احلامل من

ال وقد يكون باالمكان توليدها طبيعيا .. أجل ا
ستشفى العام لينفرد بإجرائها من اخليانة أن يوقف الطـبيب إجراء عمليات جراحية با
ا ـريض ور ـسـتـشـفيـات اخلـاصـة ويضع تـسـعـيـرات خيـالـيـة تقـصم ظـهـر أهل ا في ا
ـا اضطـروا الى ذل وجوههم ـلكون بـأبخس األثـمان ور يسـتديـنون ويبـيعـون أغال ما 

لتوفير هذه االموال ..
ولود في حضانة وهو يعلم ان ال حاجة لذلك كله ومن اخليانة أن يـطلب الطبيب وضع ا

ال .. فقط من أجل ا
ـريض إلى ـلـهــوف بـا ومن اخلـيـانــة أن يـذهب سـائق اإلســعـاف الـذي يــنـاط به إغـاثــة ا
ستشفى الـتى تعطيه نسبة مقابل كل مريض حتى لو كانت هناك مستشفيات أرخص ا

أو أفضل ..
ريـض في مسـتـشـفى التـوجـد لـديـها ومن اجلـشع واخليـانـة ان يـتم إسـتـنـزاف أمـوال ا
ثل هذه احلـالة وفي األخير يـقال له "نأسف" احلالـة خطيرة االمـكانيات والـتخصـصات 

ويجب نقلها إلى مستشفى متخصص رغم علمهم بذلك من البداية .
ـبالـغ بـاهـظـة وخـيالـيـة لـنـقل ومن اخلـيـانـة واجلـشع ان يـتم تـأجـيـر سـيـارة االسـعـاف 

احلاالت التي تستدعي التحويل الى مكان آخر ..

رضى أم لنمطتي به ظهور البشر .. ? هل ندرس الطب لنرتقي به ونخدم ا
الطب يـا سـادة رسالـة سامـية ومـهـنة انـسانـيـة لهـا ضوابط ومـيثـاق شـرف غيـر مكـتوب

يحمله األطباء في قلوبهم وليس في جيوبهم ..
حتـيـة لألطبـاء الـشـرفاء أصـحـاب الـضمـائـر احلـية أيـنـما كـانـوا .. والنـستـطـيع ايـفاءهم

حقهم من الشكر والثناء ولكن أجرهم عند ربهم أكبر وأعظم من كل أموال الكون ..
الضمير هو السلطة الرقابية العظمى  

فراجع ضـمـيرك ألنه مـفـتاح قـبـول األعمـال الـصاحلـة عـند رب
العا ...

{ مـدير مـسـتشـفى الكـاظـميـة التـعـليـمي وعمـيـد كلـية طب
النهرين سابقاً الى أطباء العراق

{ عن مجموعة الواتساب
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تلكيف تلك البـلدة الكلدانية والتي
كـانت تـتـنـفـس احلـيـاة في الـفـتـرة
ـاضـيـة من خالل وجـود مـكـونـها ا
االســاس والــذي لــة الــفــضل االول
فـي قـــيـــامـــهــــا عـــلى وجـــة االرض
وبــيـان مــعـانـيــهـا فـي انـحــاء كـثـر
وهــذه الـبــلــدة ومن بــاب من انــهـا
بلدة مسيحية االصل واحلياة البد
ان تـتوفـر فيـهـا مزارات الشـخاص
او رمــوز ديـــنـــيــة عـــبـــر الـــتــاريخ
ــســيــحي الــعــمــيق فــكـانـت هـذة ا
زارات ومـازالت فيـها رغم من ان ا
الــبـــعض مــنــهــا يــعــاني االهــمــال
زارات هو مزار الكبيـر .اول هذة ا

مرتشموني.
WO½U1« WB

ـــزارات الـــتـي تـــقع في وهـــو من ا
داخـل الـبـلـدة  وفي مــحـلـة سـمـيت
بــاسم مـرتــشــمـوني تــيـمــنـا بــهـذه
ــانــيـة ــراة والـتـي لـهــا قــصـة ا ا
تــذكـرهــا كـتب الــســيـرة والــتـاريخ
ـزار عـام ١٩٠٠ .اقــيم مـذبح هــذا ا
حـول صـخـرة مـعـيـنـة كـان االهالي
يــشـعــلـون الــشـمــوع حـولــهـا وفي
اوقات معينة اكراما لهذة الشهيدة
واحلية في ذاكرة مـحبيها وكل من

قــرأ واطـلع عـلئ مــا لـهـا من سـيـرة
وتــــاريخ وألن هـــذا الـــبـــنـــاء قـــد
ومـتــأكل فــقـد  اعــمـارة اكــثـر من
مـرة اخـرهـا في تسـعـيـنيـات الـقرن
ـاضي وحـيث اصبـحت فـيه قـاعة ا

لتلقي التعازي .
ـزار بحلـة جيدة واالن البـناية او ا
وفــيـه اشــجــار زيــتـــون تــفــضي له
بــلـمــسـلـت جـمــيـلــة ورونق جــمـيل
وثــانــيـهــا مـنــطــقـة عــربــيـني وهي
مـنـطـقـة تـوجد خـارج حـدود بـلـدية
تـــلــكــيف بــاجتـــاه بــاطــنــايــا وهي
منـطقـة كان يـسكنـها بـعض الزهاد
او الــرهــبــان في فــتــرة تــاريــخــيــة
معـينة فـهوالء اناس اثـرو االنعزال
نـطقة والـتعـبد لـله فاخـتارو تـلك ا
ووضــعت لــكل راهب مــنــهم غــرفـة
مـعيـنـة كان يـتعـبـد ويدعـو الله من
اجل اخليـر ومن اجل حتسـ حال
الرعيـة وكان سكان تـلكيف في تلك
الــفــتــرة الــغــابــرة وبــعض ســكــان
الـقـرى الـقـريـبــة يـتـوجـهـون الـيـهم
لـطـلب النـصـيـحة في امـر مـا واثار
تـلك الغـرف مـازالت باقـية الى االن
رغم ما مـر بهـا من ظروف طـبيـعية
ويـقال ان مـلـكيـة االرض تـعود الى

العوائل التـلكيفية الـتي التقينا به
فـي فــتــرة روو لــنـــا هــذة الــقــصــة
لــكـنــهم لم يــثــبـتــو لــنـا ذلك اال من
خالل قـصص ادرجت في ذاكـرتـهم

وتنالوها جيل بعد جيل
وهناك قصة اخرى ذكرت في كتاب
تـلــكـيف تـؤكــد ان مـار دانــيـال هـو
طــبــيب نـــصــراني جــاء من مــصــر
ـــلــــوك  في الـــقـــرن لــــعالج احـــد ا
ــيالدي مـن مــرض الم به الـــرابع ا

لك الشـفاء التام  وبعد ان نـال ا
االهتـمام بهـذا الطـبيب وبعـد فترة
قتل عـلى ايدي غـزاة جاؤؤ للـمكان
فـــتم اضــافـه هــاله مـن الــتـــقــديس
وكـانت الـعـوائل الـتـلـكـيـفـيـة تـقـيم
احـتـفـاالت ديـنـيـة امـام مـكـانـة مرة
في الــعـام احـتــفـاال بــتـلك احلــقـبـة
ـردنـيـة وبــهـذا الـرجل يـقع مـكـان ا
قـرب معـامل البـلوك الـتي انتـشرت
هــــنــــاك وغــــزت ةذه االرض ورابع
ـــــــــــزارات مــــــــــزار اوالد هـــــــــــذه ا
مـرتــشـمــوني وهـو مــزار اخـر كـان
يــقع خـارح الــبـلـدة لــكـنه االن ومن
خالل الـتـوسع الـعـمـراني بـات ب
ـنازل وله مـساحـة معـلومـة وهذا ا
زار كان عبارة عن قبة صغيرة ال ا
ت تـاريح لبـدء انشـاءها لـكنـها ر
ـــزار اكـــثــــر من مــــره يــــقع هــــذا ا
باجتاه اجلـهة الشرقيـة من تلكيف
اي بــاجتـــاه مــنـــطــقـــة تــلــيـــمــثه..

زارات وخامس هذه ا
 من مـــــعـــــالـم بـــــلــــدة
ـــزار تــــلـــكـــيـف هـــو ا
ـــزار مــار ـــعــروف  ا
يوسف والذي يقع في
مــــحــــلــــة كــــيــــزي في

عـائلـة اوالد زيا عـمـر الذين هم في
ـنــطـقـة ــا ان ا امــريـكــا حـالــيـا و
كانت مـنطـقة صـراعات خـاصة من
قـبـل اجلـاره ايــران فــاثـنــاء احـدى
مـوجـات الـغـزو الـفارسـي الى هذه
ــنـطــقــة  قــتل هـوالء الــرهــبـان ا
جـمـيـعـا فتـحـول مـكـانـهم الى مزار
ـزارات هـو او اثــر ديـني .وثــالث ا

مردنية او مار دانيال 
مـردنـيـة او مـار دانـيـال كـمـا تـقـول
اللـغة االراميـة وترجمـتها الـعربية
ســــيــــد دانــــيــــال هـي ارض مـــا ان
تـدخـلـهـا او تطـأ بـاقـدامك فـيـها اال
تــنـال نــشــوة من طــيب ومن عــمق
حـضـارة ومن وهج ذكـريـات مـازال
يــصــدح في ذاكــرة كل مــؤرخ ابــار
ـيـاه تـنـتشـر هـنـا وهـنـا دالله مـن ا
عـلى انـهـا كـانت مـأهـوله فـي فـترة
مــا وكـانت تـنــال قـسط من احلـيـاة
ـكـان ومـا ـة مـاقــصـة هـذا ا الـكـر
قـصــة مـردنـيـة كــمـا يـحــلـو لـنـا ان
نـسـمـيـهـا يـقـال ان مـاردانـيـال هـو
نبي ارسله الله في تلك احلقبة من
الـزمن لــهــدايـة الــنــاس الى طـريق
ـــا ان كل دعــوة جتــد من احلق و
نعهـا او يحاربها فقد يحاول ان 
ـنــطــقـة وقــذفــو الـيه حـاربـه اهل ا
شـــتى الــتـــهم ثم اتـــفــقـــو عــلى ان
يـلــقـوه في حـفــرة عـمـيــقـة بـعـد ان
ادخلو فيها ذئـاب كثر فما ان القى
في احلـفرة سـجـدت تلك الـذئاب له
بــعــد ان ودع الـــله فــيــهــا الــهــدوء
والــرحــمــة والـــســكــيــنـــة فــأمن به
ــا الــنـــاس وبــصــحــة دعــوتــة ور
صحت هذة التسمية او انها كانت
من نــــسـج اخلــــيــــال لــــكن بــــعض
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عـروف بأيامـه الالهبة وبـالرغم من التـصريحـات اإلعالمية مع اقـتراب موسم الـصيف ا
واطن أن صيف هـذا العام سوف يـكون األفضل كهـربائيًا اال أن دواعي التي تطمـئن ا
الـشكوك بصـحة هذه التـصريحات مـا تزال قائـمة ليس لدى اخملـتص بشـؤون الطاقة
ـواطـنـ مـتـلـقي اخلــدمـة الـكـهـربـائـيـة غـيـر وجـوانـبــهـا اخملـتـلـفـة فـقط بل امــتـدت الى ا

ستقرة.  ا
ـاضي وفي مقـالـة سابـقـة في (الزمـان) كنت قـد تـناولت أرقـاًمـا عن كمـية في نـيسـان ا
ـعنـيـون في قـطاع الـكـهـرباء مـؤخـراً إذ جرى ـتـوقعـة الـتي أعـلنـهـا ا إنـتاج الـكـهـرباء ا
تـداولـها فـي العـديـد من وسائل اإلعالم وأشـرت حـيـنهـا إلى أن هـذه األرقام تـعـبر عن
ا ـقبل بالرغم  انـتاج وطني خجـول أمام متطـلبات األحمال الـكهربائـية في الصيف ا
علن) ال يـرتقي الى مستوى ـتوقع (ا  إنـفاقه من تخصـيصات مالـية كبيـرة فاإلنتاج ا
واطن ومرافق اخلدمات االيفاء بشروط تـوفير تيار كهربائي مستمر يـلبي احتياجات ا
نـشأة أو الـعامـة وال نعـلم مـا إذا تمت احلـسابـات على وفق الـسعـات الـتصـميـميـة أو ا
فـقودة نـتيـجة الـتحـديدات الـقائـمة ـتاحـة? وهل دخلت ضـمن تلك احلـسابـات الطـاقـة ا ا
كائن التوليد وما تتـعرض له من عواصف ترابية متوقعة بفعل ارتفاع درجـات احلرارة 
عـلى امتـداد مـسـاحات الـعـراق? بـاإلضافـة الى احملـددات األخرى كـانـخـفاض مـسـتوى

ياه في بحيرة حمرين وغيرها. مياه نهري دجلة والفرات وشحة ا
نـظومة الـكهربـاء الوطنيـة) ليس على زمـنة  في خضم هـذه احلالة الـبائسـة (األمراض ا
مـسـتـوى الـتخـطـيط واالنـتـاج فـحـسب بل امـتـدت الى قـطـاعـات الـنـقل والـتـوزيع يـجري
ناطقي إعالن مشـروعات إقلـيميـة الستيراد الـكهربـاء أو الغاز لم يـنفذ مـنها إال الـربط ا
مع إيـران مـنـذ سـنـوات مضت فـهي تـعـد مـحـاولـة لـتفـريق دمـاء الـكـهـربـاء بـ أطراف
كـثيرة على وفق نـظرية ابو جـهل عندما قدم اقـتراحه الشيـطاني بأن تكـلف كل قبيلة من
قـبـائل مـكـة احـد رجـالـهـا لـيـشـارك مع االخـرين في قـتل الـرسـول الـكـر مـحـمـد (ص)
بـضربـة رجل واحد لـيـضيع دمه بـ هذه الـقـبائل عـندهـا لن حتدث فـتـنة فـبدأ الـترويج
راحل تنفـيذ الربط الـكهربائـي مع تركيا والـسعوديـة والكويت واالردن كذلك االعالمـي 
أعلنت محاولـة العراق لتـوريد كميات من الـغاز من دولة قطر لـسد النقص احلاصل في
طـلـوب لتـشـغيل مـحـطات تـولـيد الـكـهـرباء داخل الـعـراق كمـصـدر بديل لـلـغاز الـوقـود ا
ورد مـنه كـمـا  إعالن الـعـديـد من التـعـاقـدات فـيـما االيـراني في حـالـة تـقـلـيل حجـم ا
تـجددة يـقيـنًا وبـالقـياس عـلى ما آلت الـيه اعالنات يـتعـلق باسـتغالل مـصادر الـطاقـة ا
شاريع السـابقة ووعود اجنازهـا منذ سنة االحـتالل ٢٠٠٣ وحلد االن فأن أغلب هذه ا
قبل فاالعـتقاد أن تهيـئة الشماعات لـتعليق نتائج شاريع لن ترى النـور في الصيف ا ا
ـتكرر في ـتوقـعة عـليـها سـوف يقـلل من الغـضب اجلمـاهيـري جتاه اإلخـفاق ا الـفشل ا
سـتقرة هو اعتقاد خاطئ بـعيد عن الصواب بعد ان فقد توفير خدمة جتـهيز الكهرباء ا
واطن ثقته بسالمـة احللول الدائمـة للخروج من أزمة استـمرت فيها مـعاناته ولسنوات ا
طـوال من دون نتائج ايجـابية بـاجتاه االنفـراج احلقيقي لـها وبعـد ان غابت القـناعة بكل
سـؤولية عن الذين كـانوا سبباً في ما يبتـكر من مسوغـات إلبعاد ا
تفـاقمهـا عندمـا قدمـوا مصاحلـهم الشخـصية الـضيقـة ومصالح
طـلوب وبـاستـغالل بشع احزابـهم بعـيداً عن الـبنـاء والتـطويـر ا
الـية الـتي  تخـصيـصهـا لترمـيم منـظومـة الكـهرباء للـموارد ا
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تـظم اسـمـاء ٤٣ طـفل الـذيـن ذهـبو
في السيل الـذي اجتاح.تـلكيف في
االول من نـــيـــســان مـن عــام ١٩٤٩
وايــضــا فـي ثــمــانــيــنــيــات الــقـرن
ــــزار الى ـــــاضي حتــــول هـــــذا ا ا
مــــنـــظـــمـــة طـالئع .وســـادس هـــذه
ــزارات هــو مــزار مــار يــوحــنــان ا
ـزارات ـعـمـذان.وهـو ايـضـا من ا ا
هـمة في تـلكـيف ويقع فـي اجلهة ا
الـغـربـيـة من الـبـلـدة وداخـل حدود
بلدية تلكـيف مقابل مدرسة تلكيف
الثـانيـة للبـن وكـان سابقـا عبارة
عن قـبــة صــغـيــرة اقـيــمت في عـام
١٩٢٤ثم شـيـد مــكـان الـقــبـة هـيـكل
عـام ١٩٥١ ومـسـاحـتـة ةي ٨٤ مـتر
وارتـفاعـة خمـسة امـتار و بـناءه
عــــلـى حـــســــاب االهــــالي في تــــلك
ـزارات هـو الــفـتــرة وسـابع هــذة ا
مـزار بوخت سـهـذا والـذي يقع في
مـحلـة شـنكـو قرب دائـرة الـكهـرباء
احلــالـــيــة وكــان حـــتى عــام ١٩٦٧
عـــبــارة عن قــبــة صـــغــيــرة جنــهل
تــاريخ بــنــاءهــا حتــيط بــهـا ارض
ة تظهـر مساحتهـا على اسس قد
ا كانت ر
فـي فـــتـــرة
ما كـنيـسة

.

دربــونـة ضــيـقــة تـذهـب الـيــهـا من
ـسـاحة جـهـة كـراج.تـلكـيف وهـو 
٢٢٥ مــتـر مــربع وارتـفــاع ١٥ مـتـر
وقـد.جـدد.قل اكـثر من عـقـد خـاصة
مـن خــــارجه حــــيـث اضــــفت الــــيه

معـالم.جـديد
ة لـتــدل عـلى
مـــــافـــــيه من
اهــمــيــة وقـد
حتــــــــــول في
اواخــــــــــــــــــــر
ســتــيــنــيــات
الـــــــــــقــــــــــرن
ـاضي ومـا ا
تـالهــــــــا الى
ثانوية درس
فــيــهــا اغـلب
ذلـك.اجلــــــيل
قــبل ان  يـتم
بـناء ثـانـوية
تـــــــلــــــكــــــيف
احلالية وفي
ـــــزار هـــــذا ا
ايـضـا لـوحة
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ر هــــذا األســــبــــوع فـي دمــــشق وعن دار
ــفـكـر الــعـراب كـتــاب جـديـد لــلـبـاحث وا
الـعـراقي األستـاذ باقـر ياسـ  والكـتاب
كـما وصـفه مؤلـفه في عنـوان فرعي هو :
تـاريـخ مـا لم تـذكـره الـتـواريخ  فـضـائح
وأسـرار أخـفـاهـا الطـائـفـيـون في سـقوط
بـــــغـــــداد (1258هـ -  656هـ) .يـــــقـــــول
شروع كناً فا ـؤلف : لم يعد الصمت  ا
الـسياسي الطائفي التكفيري اإلسرائيلي
ـــدعــوم بـــنــظــريـــة الــفـــوضى اخلالقــة ا
ــضـــلل وآالف اجلـــواســيس  واإلعـالم ا
ال الـسـياسي يـصر وأكـداس الـسالح وا
عـلى تكفير الشيـعة وقتلهم في كل أنحاء
ـؤمـنـ مـنـهم أو الـعـالم - والفـرق بـ ا
ـشـبوه ـشروع ا ـلـحدين  ,وأعـاد هـذا ا ا
إحــيـاء حــمـلــة الـتــخـوين ضــد الـشــيـعـة
بــحــجـة إتــصــال الـوزيــر الــعـبــاسي ابن
ـغــول ودعــوتـهـم إلحـتالل الــعــلـقــمي بــا
بـغــداد قـبل سـبـعـة قـرون ونـصف  وهي
ـمالـيك ألسـباب الـكـذبـة التي إخـتـلقـهـا ا
شــخـصــيـة. لـقــد حـوّل الــطـائــفـيـون ذلك
اخلالف الـشـخـصـي إلى قـضـيـة طـائـفـية
لـتـخويـن ابن العـلـقمي كـذريـعة لـتـخوين
الـشـيـعـة جـمـيـعـاً .. فـكان البـد من فـضح
ـكـيـدة الـطـائـفـيـة وكـشف األسـرار هـذه ا
اخملـزيـة ومـواقف الـتـخـاذل واإلسـتسالم
ؤرخـون عن سقوط بغداد الـتي أخفاها ا
وفـضح الـفـسـاد الـسـيـاسـي والـعـسـكري
ـالي واألخالقي لقادة النـظام الطائفي وا
سـتعـصم .إن احلقائق الـتاريـخية أيـام ا
ــثـيــرة الـتي يــكـتــشـفــهـا هــذا الـكــتـاب ا
الي بـتـوثيـق علـمي دقـيق ستـفـاجىء ا
من الــسـنـة والـشــيـعـة  وسـتــكـشف لـهم
حــجم الـتــزويـر والــتـشــويه والـتــحـريف

الذي تعرض له تاريخ بالدهم .
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هـذا الـكـتـاب هو الـوفـاء لـتـاريخ الـعراق

وهــــو تـــاريـخ مـــالـم تـــذكــــره الــــتـــواريخ
ؤرخون الطائفيون . وماتستر عليه ا

وقـد بـدأت فصـول الـكتـاب بـوصف جريء
مــعـــزز بــاألمــثــلــة والــوقـــائع لألســالــيب
والــوســـائل اخملــتــلـــفــة الــتي كـــتب بــهــا
ــســلــمــون تــاريخ ــؤرخـــون الــعــرب وا ا
الـــعـــرب واإلسالم والـــذي تـــغـــلب عـــلـــيه
اخلـرافات واألكاذيب واألساطير واألحالم
ـبـالـغات ـنـامـات واألفـكار الـغـيـبـية وا وا
اخلـيالـية الـغريـبة الالمـعقـولة واالنـحياز
الــــطـــائـــفـي والـــديــــني وغـــيــــاب الـــدقـــة
ـــنـــهج الـــعــلـــمي في ـــوضـــوعــيـــة وا وا
إسـتـعـراض األحـداث والـوقـائع فـي كـثـير

من األحيان .
عـاني والدالالت هي الـتي دفعـتنا وهـذه ا
لـتقد الفصل األول حتـت عنوان- مهزلة
ـؤرخــ الــعـرب كــتــابـة الــتــاريخ عــنــد ا
ـسـلـمـ - ولكـي يتـعـرف الـقـار على وا
نهج غول لتطبيق ا النظرية التي قادت ا
الـعـدواني الدمـوي وتـنفـيذهـم العـديد من
اجملــازر الـدمــويـة في الــكـثــيـر مـن بـلـدان
الــعـــالم في آســيـــا وأوربــا جــاء الــفــصل
هم حتت ـوضـوع ا الـثـاني لـعرض هـذا ا
عـنوان - نظريـة السيطـرة على العالم في
ؤلف الـتاريخ الذي أوجب علينا - يقول ا
- أن نـقدم مـضمونه في بـحثـ مستـقل

مـــتـــكــامـــلــ كـــان األول حتت عـــنــوان -
إمــبــراطــوريــات ســادت ثم بــادت - وكـان
ـغول في الـثـاني حتت عـنـوان - نظـريـة ا
الـسيطرة عـلى العالم والتي تـتلخص بأن
الـله في السـماء الـعلـيا هـو واحد  ولذلك
يــجب أن يـكـون عــلى األرض حـاكم واحـد
لوك في يـطيعه ويخضع له كل احلكام وا
الـــعــالم ويــقـــوم هــو بــاخلـــضــوع لــلــرب
ـوجود في الـسمـاء العـليـا  وأن الله قد ا
غول ليكون سيداً على ملوك إخـتار ملك ا

األرض .

آسيا وصوالً إلى حدود الص فإنه كان
يـتـوجب عـليـنـا طرح احلـقـيـقة الـصـادمة

وهي : عدم وجود جيش عباسي !
ــوضــوع الـذي يــعــرضه الــفـصل وهــو ا
اخلـــامس فـي الــكـــتـــاب حتت عـــنــوان -
احلقيقة الغائبة - التي تعني عدم وجود
جـــيش عـــبــاسـي في عــصـــر اخلـــلــيـــفــة
ـسـتعـصم  وهـذا الـتصـحـيح لقـنـاعات ا
سلـم هو أمر ضروري وآراء الـعرب وا
ومـلح رغم ما يـحملـه من مفاجـأة صادمة

ة وحزينة. مؤ
أمــا الــفــصل الــســادس الــذي جــاء حتت
عـنوان - الـطامة الـكبرى - وهي الـعبارة
ـؤرخــان ابـن األثــيـر الــتي وصـف بــهــا ا
وابن كــثــيــر الــرســالــة اخلــطــيــرة الــتي
أرســلــهـا اخلــلــيـفــة الــنـاصــر لــدين الـله
الـعباسي إلى جنـكيز خان الـوثني يطلب
مـــنه الــتـــعــاون إلســـقــاط وســـحق دولــة
خـوارزم اإلسالمية بعـد خالفه مع قادتها
وبـعد ظـهور ميـلهـا للتـشيّع ومواالة أهل
الـبيت  ويتضمن الفصل أسراراً أخفاها
ـؤرخـون الـطـائـفـيـون من وقـفـز فـوقـهـا ا

سلم . العرب وا

أمـا الفـصل الثالث فـيستـعرض األوضاع
الـسياسية والعسكرية التي كانت سائدة
فـي العـالم قـبل إحـتالل بـغداد في وصف
ــسـرح األحـداث في مــيـداني تــفـصــيـلي 
الـعـالم واجتـاهـات الـزحـوف الـعـسـكـريـة
غولـية ضد جميع دول العالم لـلجيوش ا
فـي آسيا وأوربا قبل إحتالل بغداد وذلك
ألعـطـاء فـكـرة لـلقـار عن ضـآلـة وتـفـاهة
مـاليك الـتـهمـة اخملتـلقـة التـي ألصـقهـا ا
بــالــوزيـر إبن الــعــلـقــمي بــأنه هــو الـذي
ـغـول وأقـنعـهم بـإحـتالل بـغداد حـرض ا
ـغولـيـة متـجـهة بـيـنمـا كـانت اجليـوش ا

إلحتالل العالم بأكمله .
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ثم يــنــتــقل الــكــتــاب في الــفــصل الــرابع
ثـيرة لـعرض الـتـفاصـيل الدرامـاتيـكيـة ا
ـمـاليك لألنـقالب الـسـياسي الـذي نـفذه ا
داخـل البالط الـعـباسـي في بغـداد سـاعة
ـــســـتـــنـــصـــر ( أبــو وفـــاة اخلـــلـــيـــفــة ا
ـــســــتـــعـــصم ) الــــذي لم يـــوصِ ألحـــد ا
ا لـقنـاعته بتـفاهة بـاخلالفة من بـعده ر
سـتـعـصم وعدم شـخـصـية ابـنه األكـبـر ا
ــمــالـيـك عـلى كــفــاءته .. بــيــنـمــا أصــر ا
ـستـعصم من بـ جمـيع أمراء إخـتـيار ا
بـني العـباس وفرضـه خليـفة لـلعبـاسي
رغم عــلـمــهم بـضـعـف شـخـصــيـته وعـدم
كـفـاءته وانصـرافه لألهـتـمام بـالـتفـاهات
في حــيـاتـه الـيــومـيــة كـتــربـيــة الـطــيـور

غنيات .. غن وا ومعاشرة ا
وكـــان هــــذا األنـــقالب الـــســــيـــاسي هـــو
ـقدمة األولى لكارثة الـتأسيس الفعلي وا
غول ومقـتل اخلليفة سـقوط بغداد بـيد ا
وسـقوط النـظام العـباسي بأكـمله  وكان
مـاليك من وراء ذلـك اإلنقالب هو هـدف ا
تـعـيـ خلـيـفـة يـخضع إلرادتـهم ويـأتـمر
بـأمـرهم ويـسـتـطـيـعـون الـسـيـطـرة عـلـيه
وعـلى قراراتـه  وهذا ماحـصل فعـالً بعد
ـسـتــعـصم الــذي بـقي لــعـبـة تــنـصــيب ا
بـأيـديـهم مـطيـعـاً إلرادتـهم وأوامرهم في

جميع الظروف .
ومن أجـل تصحيح القنـاعة السائدة لدى
سـلـم عن إعـتـقادهم أكـثـرية الـعـرب وا
بــوجـــود جــيش عــبــاسـي كــبــيــر وقــوي
ــعــلــومــات الــســابـقــة عن إنــطالقــاً من ا
مـعارك الفتوحات اإلسالمية التي نفذتها
اجلــيــوش اإلسالمــيـة في أقــصى بــلـدان

نطقة الشرق األوسط بأكملها . اليوم 
لـذلك فإن التهمة القائلة بأن ابن العلقمي
ـغـول وأغراهم بـإحتالل هـو الـذي أقنع ا
بـغداد تبـدو في غاية الـتفاهـة والسذاجة
غولي لم والـسطحية والغباء فاجليش ا
يــــكن بــــحـــاجــــة إلى شــــخص مــــثل ابن
الـعــلـقـمي لـيـسـاعـدهـم ويـشـجـعـهم عـلى

إحتالل بغداد .
أمـا الـفصل احلـادي عشـر فقـد جاء حتت
عـنـوان - تاريخ مـا لم تـذكره الـتواريخ -
وهــــو يــــبـــــحث في عــــدد مـن الــــوقــــائع
واألحــداث الــتــاريــخـيــة الــتي أخــفــتــهـا
وعـتـمت علـيـها تـواريخ الـطائـفـي وهي
أحــداث وحـــقــائق تــاريــخـــيــة في غــايــة
األهـميـة واإلثارة .أما كـيف جرى إحتالل
ـــفــاجــآت بـــغــداد  ومـــاهي األحــداث وا
ــثـــيــرة وغـــيــر واألســـرار الــغـــريــبـــة وا
تـداولة وفي الـتطورات ـعروفـة وغيـر ا ا
الـتي حصلت خالل عـمليـة إحتالل بغداد
ـا قـد التـكـون مـعـروفـة لـدى الـكـثـيـرين
فــيــسـتــعــرضـهــا الــفـصـل الـثــاني عــشـر
بــطـريــقـة مـكــشـوفــة قـد تــشـكل مــفـاجـأة
تابع من هتمـ وا مـدهشة لعـدد من ا
ذاهـب واألديان .وخـتام أبـنـاء مخـتـلف ا
الـكـتـاب فـصـله الـثـالث عـشـر وفـيـه يـقدم
ـــؤلف لـــلـــقـــار مــقـــارنـــة بـــالــوقـــائع ا
ـتــشــابـهــة بـ مــاجـرى في واألحــداث ا
ـغـول عـام 1258م إحــتالل بـغـداد بــيـد ا
وبـ ماجرى في إحتاللهـا بيد األمريكان
عـام 2003م ولـعل بـعـض أوجه الـتشـابه
بـ اإلحتاللـ يصل إلى درجة الـتطابق
رغم أن الـفارق ب الواقعت يبلغ سبعة
قـرون ونصف مـن الزمـان .وبهذا الـفصل
يـنـتـهي هذا الـكـتـاب اجلديـد الـذي بـلغت
صــفـحـاته   376صــفـحـة الــذي قـدم فـيه
فـكر الـعـراقي باقـر ياسـ رؤية مـؤلـفه ا
جـديـدة لـوقـائع جتـاوزها الـزمن ولـكـنـها
وقـائع مـهمـة في مجـرى الـتاريخ الـعربي
اإلسـالمي وفي مـجـرى الـتاريـخ العـراقي
الـذي لم يـزل بـحاجـة إلى قـراءات تضيء
جــوانـبه وتــبـرز حــقـائـقـه اخلـفـيــة الـتي
تـنتظر جهداً كجهد األستاذ باقر ياس 
الـذي أجد في كـتابه أصالـة الرأي وجرأة
الـتصـريح وقول احلـقيـقة جـليـة واضحة
وهــو مــانــحن بــحــاجــة إلــيــة فـي إعـادة

وفق . قراءتنا للتاريخ  والله ا

ومـن بــ أهم الــفـــصــول في الـــكــتــاب :
الـفصل الـسابـع الذي جاء حتـت عنوان :
( مـاهي حـقيـقة ابن الـعـلقـمي  وهل كان
ـثالً لـلـشيـعـة في الـنظـام الـعـباسي ? )
حـيث يـبحث الـفـصل في طبـيـعة الـعالقة
تـينة الـتي كانت قـائمة ب الـشخصـية ا
الـــوزيـــر ابـن الـــعـــلـــقـــمـي واخلـــلـــيـــفـــة
ـستعصم ويبر الشـيعة كلياً وباألدلة ا
ــسـؤلــيـة عـن تـصــرفـات الــقــاطـعــة من ا
ومـواقف الـوزير ابـن العـلقـمي الـذي كان
إشـتـراكه وتـعـاونه مع الـنظـام الـعـباسي
مـوقفاً شـخصيـاً وإجتهـاداً فردياً العالقة
لـلـمـرجعـيـة الـشيـعـيـة به ال من قريب وال
من بـعـيد  ويـسـتعـ الـفصـل بنـصوص
هــامـــة مــقــتــطــعـــة من أحــداث الــتــاريخ
الــعـراقي عن الــصـراع الـتــصـفـوي الـذي
مـارسه العـباسيـون ضد الـشيعـة وأمتهم

كشواهد ألثبات الفكرة آنفة الذكر .
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ــوضــوع في ــؤلف هــذا ا ويــســتــكــمل ا
الـفصل الـثامـن الذي جاء حتـت عنوان -
الـقـصة الـكامـلـة اخملتـصـرة لتـخوين ابن
الـعــلـقـمي - حـيث يـســتـعـرض تـفـاصـيل
قـــصـــة الـــتـــخـــوين واألتـــهـــام ضـــد ابن
الـــعــلـــقـــمي ودوافــعـــهـــا الــشـــخــصـــيــة
والـطائـفيـة وماتـضمـنته من أسـرار عتم
ـؤرخــون الــطـائــفــيـون أيــضـاً عــلــيـهــا ا
وامــتــنـــعــوا عن عــرضــهــا أمــام أجــيــال
ـسلم .أما الفصل التاسع فيبحث في ا
صـمت الـطـائـفـيـ عن خـيـانـات عـدد من
ـعـروفـ من غـيـر الـشـيـعة وفي الـقـادة ا
ــوصل الـتـابع مــقـدمـتـهـم خـيـانـة والي ا
لـلـمــسـتـعـصم بـدر الـدين لـؤلـؤ وتـعـاونه
غول .ويعد الفصل السافر والعلني مع ا
الـعـاشر أهم فـصول الـكـتاب ألنه يـعرض
نـص األمر العسـكري الذي أصدره اخلان
األعــظم لـلـمـغـول مــنـكـوقـان إلى هـوالكـو
إن الــقـرار الــعـســكـري طــالـبــاً تـنــفــيـذه 
غولـية يأمـر هوالكو الـهجومي لـلقيـادة ا
ـمـتـدة مـن حدود ـنـطقـة ا بـإحـتالل كـل ا
بـاكـسـتـان وحتى جـنـوب مـصـر  وبذلك
فــإن هـــذا األمــر الــعــســكـــري يــطــلب من
هـــوالكــــو إحـــتالل إيـــران وآذربـــيـــجـــان
وكـردستان ولورستان ( بالد اللر ) وبالد
الـــروم ( تـــركـــيـــا ) والـــعـــراق وســـوريــا
وفـلسـط ومـصر  أي إحـتالل مايـسمى
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مـن ب االصـدارات الالفـتة الـتي يـحرص
االحتـــاد الــعـــام  لالدبـــاء والــكـــتــاب  في
الــعــراق  عـــلى نــشــرهــا واطالقــهــا ثــمــة
ـحـور  الـسـيـر االدبـية اصـدارات تـعـنى 
وتـبـرز الـكـثيـر من خـفـايـا نـخب  اسـهمت
شـهد بـتـشكـيل بصـمـتهـا الواضـحـة في ا
االدبـي العراقي  خصـوصا وان هذا النور
ـهـمـة كـونـهـا  تـتـيح من احملـاور االدبـيـة 
لــلـقــاري سـبـر اغــوار تـلك الــشـخــصـيـات
والــتـقــارب مع مـا عــاشـته مـن ارهـاصـات
فـكرية  شـهدتهـا في اجواء عاصـفة مثـلما
مــر به ذلك الــقـاري الــعـراقـي لـيــقف عـلى
حـقيـقة كيف عـاشت تلك الـنخب جتربـتها
فـي خــضم تـــلك االجـــواء وكــيف خـــبــرت
اخلــروج من مـرارات ذلك الـزمـان دون  ان
تــضـحي جتــربـتـهــا مـريـرة  كــمـرارة تـلك
احلـــقـــبـــة فـــحـــسب  فـــضال عن ان  واقع
الــسـيــر االدبــيـة يــسـتــلـهـم بـالــكـثــيـر من
بدع العراقي التفاصيل حقيقة اين يقف ا
 من بــ حــيـواته الــتي يــعـيــشــهـا وسط
يل االزمات وما الذي يبرهنه في  وسط 
لــلــتـبــاين في نــظـرتـه جتـاه تــلك الــنـخب

االدبـيـة وحـقـيقـة اسـتـلـهامـهـا لـلـعيش من
مـتـون الـكـتب الـفـلـسـفـيـة  والـفـكـرية الـتي
تـرسم لـها خط سـيـر يبـتعـد بـشكل وبـاخر
ـعـاش لـتـلك الـنـخـبـة فـحسب عن الـواقع ا
خــــصــــوصـــا فـي قـــراءتـه لالزمــــان الـــتي
عـاشـتهـا واالحداث الـتي تـختـلف نـظرتـها
من بـ مـتـابع يـرتـكز عـلى  اصـول فـكـرية
وادبـية وبـ  شخص اخـر العالقة له المن
قـــريب والمن بـــعـــيــد بـــتــلـك الــنـــصــوص
والـسـرديـات في مـقـارنـة واقـعـيـة مـحـضـة
..مـا دعـاني للـتوقـف عنـد االصدار اجلـديد
ـذكور  حتت عـنوان الـذي اتـاحه االحتاد ا
جنـوم مـنـطفـئـة  في سـماء ذاكـرة  الـغريب
مـع عــنــوان اخـــر ثــانـــوي يــشـــيــر الى ان
صـفحـات الكتـاب اخلاص بـالدكتـور ضياء
خـضـيـر  حتـوي صـورا قـلـمـيـة  وذكـريـات
وقـطع من حيـاة مستـندة عـلى ما حتفل به
الــصــفــحــات  ال 191مـن الــقــطع الــوسط
لـلكتاب احلافل بشخصيات ادبية  وثقافية
ــشــهــديــة لــهـــا حــضــورهــا احلــافـل في ا
الـثقـافيـة العـراقيـة ..وحقـيقـة فان الـتباس
الـعـنـوان  كـونـهـا تـشيـر لـنـجـوم مـنـطـفـئة

كن ان تنشا لو االحـادية القاصرة الـتي 
ي  مسار خـالف واحد من هوالء االكاد
ـتـاثـر بـسـيـاسـة مـحـددة او نـظام الـبـلـد ا

حـكم مـع  حـيث يقـلب الكـاتب صفـحات
مـسـتـلة من  مـا شـهـده العـراق ابـان فـترة
حـــكم صـــدام حـــســ ومـــا كـــانت عـــلــيه
ســيـاســة الـبـلــد خـصــوصـا في الــتـعـامل
ن ـرتكـز على تغـييب االدباء والـكتاب  ا
لم تـتفق كـتاباتـهم مع  الوجه الـعام للـبلد

تـبرهن ان  عدد من الشخصيات قد رحلت
 من دنـيـانا الى عـالم الـبقـاء  حتـيلـنا الى
الـنجوم  االخـرى التي اضاء عنـها الكاتب
وهـي تـرفل بـاحلـيـاة  ومـا الـذي دعـاه الن
ـلـتـبس  رغم انـها يـطـفـاهـا  في عنـوانه ا
مـازالت  حتيا حياتها احلافلة بالكثير من
الـتفـاصيل والـذكريـات تمامـا مثـلمـا احيا
الـدكتور خـضير تلك الـنخب حيـنما اضاء
لـها بكـتابه فواصل حـياتية سـواء عاشها
ـقاربـته لها او  ابـرز ذكرياته مـعها رغم
عــدم لــقـــائه وايــاهــا في مــوقف او حــدث
مـع  ومن بـ تلك النـجوم التي اطـفاها
ي الــعــراقي وهـي مــازالت تــرفل االكـــاد
بـاحلـياة مـسـتـلهـمـة جتربـتـها الـثـرية في
عـــالم االعالم  الـــرائـــد الــصـــحـــفي الــذي
وصــفه بـاخملـضــرم وهـو مـحــسن حـسـ
جـــواد  والـــذي تـــوقف عـــنـــد تـــفــاصـــيل
مـــجــايــلــتـه له  ومــجـــاورته له ســواء في
ـفــارقـة الـتي مــسـتـقــره بـلـبــنـان  او في ا
حـصـلت  بـكـون الـكـاتب اسـتـقـر فـي كـندا
بـــيــنـــمــا كــان  جـــواد قــد تـــركــهـــا قــافال
لالسـتقـرار في لبـنان والتي حـملت جـانبا

من حياة الكاتب فيها قبل سنوات ..
ـهـمـة والـتي اضـافــة لـتـلك الـشـخـصــيـة ا
تـبـرز واقع الصـحـافة الـعراقـيـة و تاثـرها
ن يقدم ـا شهـده  البلـد فان  االخـرين 
لــهم الــكــاتـب الــدكــتــور ضــيــاء خــضــيـر
خالصـة حـياة وواقع  تـبرز حـقـيقـة  كيف
يــعــامل الــبــلــد مــبـدعــيـه وكـتــابه وكــيف
يــقــيــمــهم فـي واقع احلــيــاة الــوظــيــفــيـة
يـة والنظرة واسـتكمال دراسـاتهم االكاد

الـشـخـصـيـة  نـاقال اياهـا بـصـورة قـلـمـية
مــجـردة من كـل راي او فـكــر  اخـر  فــيـمـا
يــتـرك لـلــقـاري الحــقـا  في ان يـتــمـكن من
نــسج الــسـطــور االخـرى الــتي تــسـتــلـهم
ـبـدع حــقـيــقـة  ومــديـات  ذلك الــكـاتـب وا
حلـقيـقة ارتـكازه  في تـعامـله مع االحداث
الـتي واجـههـا  وبـذلك يحـقق تـلك النـظرة
التي افصح عنها  مقدم الكتاب  بانه كمن
يــلــعب الـشــطــرجن مع نــفـسه  ويــتــعـامل
بـواقعـيـة مع كل حترك لـبيـدق تلك الـلعـبة
ــطــلـوب  الان ــربع ا في ان يــضــعــهــا بـا
يــصــغي لــقــرارة نــفــسه بــان يــتم بــعض
الـــرتــوش والــتــفــصـــيالت االخــرى الــتي
ـبدع ـكـنـهـا ان جتـرد ذلك الـكـاتـب  او ا
من حــقـيـقـة ارتـكـازه  عـلى  رقـعـة احلـدث
نــفـسه ..ويـســتـهل الـكــاتب الحـقـا صـوره
الـقـلـمـية الـتي اعـدهـا لـلشـخـصـيـات التي
وقف وازائـها عـلى تذبـذب احلياة السـيما
خالل فــتـرة حـكم الـبـعث  ومـدى  تـاثـرهـا
بـالتبـاين احلاصل في تلك الـفترة  حـينما
وضـع الــصــورة االولـى لــصــديـــقه غــازي
الـعـبادي  تـاركـا ب سـطـور تلك الـصورة
جـوانب مفـصلـة ازاء تاثر الـعبـادي نفسه
بـتلك احلـقبة وابـعاده لكل  اتـهام وجتني
ازاء مـا تـركه مـن ارث فكـري وادبـي  وهو
مــا نـاء به الـكـثـيــر من االدبـاء والـفـنـانـ
ـن كانـوا اسـيـري  تـلـك احلـقـبة دون ان
يـتاثر منجزهم الفكري  بعمليات التمجيد
الـتي كـانـت مـخـصصـة لـراس الـنـظـام في

تلك احلقبة .
وضوع على موقع (الزمان ) االلكتروني {تكملة ا

وهـذا ما يتوقف عـنده الكاتب بـشكل كبير
وواسـع في  اطاللــــته لــــلـــمـــواقـف الـــتي
جــمـعــته بــالـكــاتب عــزيـز الــسـيــد جـاسم
والـذي لم يكـتفي باالشـارات التي استـلها
من حــقــيــقــة قـربه مـن تـلـك الـشــخــصــيـة
فـحسب بل عمـد الفراد ملـحق خاص بتلك
الـشـخـصيـة مـتـوقفـا وايـاهه الى وجـهات
فـكر نـظر مـخـتلـفة ازاء  حـقيـقة تـغيـيب ا
ــذكــور  ومــا حــمــلــته افــكــار الــعــراقـي ا
االخـرين جتاهه  تماما  مثلما قسم الرؤى
اخملـتـلفـة حقـيقـة الـنظـر الى العـراق  وما
شـهده بعد عام  2003ومـا قبلـها باعـتبار
ان الـكـثـيـر من الـعـراقيـ يـتـوقـفـون عـند
ـنـطقـية الـتي تـقسـم حيـاتهم ـقـارنات  ا ا
الى واقـع مزدهر واخـر  متـذبذب مـسكون
بـاالحـبـاطـات ومـليء بـاحلـروب الـعـبـثـيـة
ـا زج بــهـا الــبـلــد لـيــتـوقف من الــتي طــا
خاللـها عـند مواكـبة  التـحوالت احليـاتية
الــتي عـاشــهـا  اقـرانه من ابــنـاء االوطـان
والــبــلــدان االخــرى ..في  تــقــد الـكــاتب
عـادل عبـد الله لـلكـتاب ثمـة فكـرة مضـيئة
ـكن لالديب من تــنـاوله في مـحـور عــمـا 
الـسيرة االدبية وكيف يـتمكن من تلخيص
واقـــــعه الـــــفـــــكــــري فـي الــــتـــــعـــــامل مع
وقفه الشخصيات االخرى دون ان يزج  
الـشخـصي منـها  او يـبتـعد بـرايه  لـيترك
االنـطـباع االوحـد لـكل من يقـرا تـباعـا تلك
الــسـطـور الــتي تـركــهـا الـكــاتب بـحق من
جـايـلـهم  اي ان الـكـاتب يـكـتـفي بـترك من
ـواقف اخــتــزنــته الــذاكــرة فـحــسب مـن ا
واالحــــداث الـــتـي عـــاشــــهـــا جتــــاه تـــلك
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لتقى االذاعي والتلفزيوني بجبار جودي »UH²Š¡∫  لقطات من جلسة احتفاء ا

ي { لـنـدن - وكـاالت - كـشف الـنجـم العـا
هـاري ستايلز الـبالغ من العمر 28 عاماً أن
جلــــوءه الى مــــعـــالـج نـــفــــسي ســــاعـــده في
مـواجهـة مـشـاكـله واالنـفـتـاح علـى اآلخرين
وأضــاف ســتــايــلــز ان الـذهــاب الـى مـعــالج
نـفــسي جـعـله يــشـعـر أنه أكـثــر حـيـويـة هـو
الـذي يــتـبع جـلـسـات مع طـبـيب نـفـسي مـنـذ
خـمس سـنـوات بـعـد ان حـاول في الـسـابق
جتــنـب هـذا االمــر بــدافـع اخلــوف.واعــتـرف
ي بأنه كانت لـديه مفاهيم خاطئة النـجم العا
عن العـالج النفـسي قبل الـلجوء إلـيه معـلناً
ثل هـذه اخلطوة انه كـان يعتـقد ان الـقيـام 
يعـني بأنه محطـم.وقال في مقابـلة حديثة مع
مـجلـة أن (الـعالج قـد يفـتح آفـاقـاً في نـفسه
لم يــــــكـن يــــــعــــــلم
بوجودها).
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ــكـــتــبــة الــوطـــنــيــة في ـي االردني ضــيــفـــته ا االكــاد
مـــحــاضـــرة بــعـــنــوان ( من ذاكـــرة الــتـــاريخ الـــعــربي
اإلسالمي) وأدار احملـاضرة الـرئيـس السـابق جلامـعة

اليرموك زيدان كفافي.
s Š .d  w uý

الروائي الـعـراقي يضـيفـة اليـوم السـبت االحتاد الـعام
لإلذاعـيــ والـتــلـفــزيـونــيـ لــلـحــديث عن جتــربـته في
تكـيـيف النـص األدبي لإلذاعة والـتـلفـزيـون بعـد عرض

احد اعماله. 
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الـكاتب الـسـوري حصـد جـائزة أفـضل نص مـسرحي
ـعـنـون لألطــفـال مـنـاصــفـة بـ فــرع حـلب عن نـصـه ا
سلـيم  وفـرع الالذقيـة عن نص الذئب الـلعـوب للـكاتـبة
ـركزي ـسرحي ا ـهرجـان ا غادة إسـمـاعيل  ضـمن ا

سرح الصغار للصغار بدورته األولى . األول 
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احملــبـة الـتي كـانت ومــازالت تـربـطـهم
بـــاجملــلــة ومن كـــان يــعــمل فـــيــهــا من
الـزمالء.وهـكذا بـادر حمـيد قـاسم وهو
مـن أبـــنـــاء الف بـــاء الـــبـــررة بـــدعـــوة
الـزمالء مـن أبـناء وبـنـات الف بـاء الى

التقاط هذه الصورة التذكارية.
شــكــرا ( ابــا مــجــد ) وحتــيــة جلــمــيع
الـزمالء الذين عملت معهم في الف باء

مدة ربع قرن.
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هـذه الـصـورة التـقـطت عام 2017 قـبل
5 سنوات) تـضم عددا من منتسبي

بادرة من تنـبي  مـجلة الف بـاء في ا
الـصـديق حمـيـد قاسم في حـفل تـوقيع
ــاضي كـــتـــابي الـــثــالـث ( صــور مـن ا
الـبعـيد ). أبـناء وبـنات مـجلـة الف باء
الـتي أغـلقـهـا األمريـكـيون بـوم احتالل
بغدد 2003 يـحنون الى مجلتهم والى
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ـــصـــري أحــمـــد زاهــر ـــمــثل ا روج ا
لــفـــيــلـــمه اجلــديـــد (فــارس)من خالل
مـنـشــور عـبـر صـفــحـته اخلـاصـة في
موقع التواصل اإلجـتماعي.وأعلن أن
الـعــرض األول ســيـكــون بــتـاريخ 18
آيار اجلـاري في جـميع دور الـعرض.
وعلق عـلى البـوستـر وكتب: (إن شاء
الــله يــوم 5/18 في كل دور الــعــرض
الـســيـنـمــائي في مـصــر وكل الـوطن
العـربي يارب الـتوفـيق والنـجاح من
عـنـدك يـارب).وإنـتـشـر الـبـوسـتـر ب
ـــتــابـــعــ الـــذين تـــنــاقـــلــوه عـــبــر ا
صــفــحــاتـهـم اخلــاصـة وعــبــروا عن
مـــحــبـــتــهم لـــزاهــر وعـن تــشـــوقــهم
شـاهدة الـفيـلم. وظـهر في الـبوسـتر
ــان ــمـــثــلــون إ إلى جــانـب زاهــر ا
الــعـــاصي حـــســ فـــهــمي بـــامــيال

الكيك ملك زاهر وأحمد صفوت.
ـصـري أشرف ـمـثل ا الى ذلك نـشر ا

{ لــوس اجنــلـوس  —وكــاالت - حـذّرت
يـة دوا ليـبا من الشـجار الـنجـــمة الـعـا
مـع شـخــــــص خـالل قـيـــادة الــســيـارة
كـما تـطـرّقت حليـاتـها اخلـاصـة مشـيرة
الـى انــهـــا غــيـــر مـــرتــبـــطــة فـي الــوقت

احلالي.
وقـــالت لـــيــبـــا(ال تــدخـل في شـــجــار مع
شخص أثنـاء قيادتك الـسيارة.. فأنت ال
ـا يحمل سالح أو تعـلم ما هي نـيّته ر
مسـدس) وتابـعت: (أنا عـازبة وال أبحث
عن رجل حـالـيًا).وكـانت لـيـبـا شاركت
اجلــمـهـور مــجـمـوعــة صـور عـبـر
حــســابـهــا اخلــاص عـلـى مـوقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي ظـهرت
فيـها بـفسـتان بـقصـة خارجة

ألوف. عن ا
الـى ذلك نــشــرت الــنــجــمــة
ـيـة جـيـنـيـفـر لـوبـيز الـعـا
صـور سـيــلـفي لـهـا عـلى

وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي حــظـيت
بإعـجاب مـتابـعيهـا ألناقـتها ومـكيـاجها

. لحوظ ا
وظــهـــرت الــنــجـــمــة وهي جتـــلس عــلى
كــرسـي في غــرفـــة مالبــســهـــا وتــرتــدي
قـــمـــيص أبـــيض مـن احلـــريــر تـــركـــته
مـفـتـوحـاً في اجلـهـة الـعـلـيـا.  ارتـدت
النجمة سروال رمادي المع مع حزام
متناسق. وعلقت على الصور قائلة:
)  مع رمــز (إنه يـــوم اإلثــنــ
تعبيري على شكل
قلب أبيض. 

علـيك اسـتـغالل فتـرة الـصبـاح جـيـدا  سيـتـطوع كل
شيء لصاحلك قريبًا.
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يوم اهـمالك لـصحـتك قـد يؤدى إلى نـتائـج غيـر جيـدة
السعد االربعاء.
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ال جتــادل فى اخلــطــأ واعـــتــرف به حــتى تـــســتــطــيع
رقم احلظ .9 تصحيحه
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أحــرص عــلى إجــراء الــفــحـوصــات الــطــبــيــة بـشــكل
دوري.يوم السعد الثالثاء.
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جتنب االهمـال خالل الفترة الـقادمة وعلـيك اإلهتمام
بعملك أكثر من ذلك.
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هنية بـعد مرورك بفترة تغيرات إيـجابية فى حيـاتك ا
مليئة بالتوتر.
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حــاول أن تـتــحــكم فى انــفـعــاالتك عــنـد الــتــحـدث مع
الشريك رقم احلظ .8
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يـوم جــيــد بـعــد دوامــة الـقــلق الــتي مــررت بـهــا.يـوم 
السعد االثن

Íb'«

علـيك بالـصبـر حفـاظا عـلى استـقرار حـياتـكما خالل
الفترة القادمة.
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يـوم ال بأس به. تـشعـر بعـاطفـة كبـيـرة جتاه الـشريك 
يوم السعد االحد.
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حتـلى بالـهدوء مـع الشـريك الن استـمرار الـكثـير من 
شاكل قد يؤدى لالنفصال. ا
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امـــورك مـــا تــــزال جـــيـــدة بــــرغم الـــصــــعـــاب الـــتي 
تواجهها.يوم السعد السبت
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أوجـد مـفـردات ومــعـاني الـكــلـمـات الـتي
تشـترك مع بـعضـها بـعضـا بأخـر حرف

من كل كلمة:
1- 5= فيلسوف وحكيم يوناني

5- 7 9= بحيرة مائية في فلسط

9- 13= مدينة تابعة المارة أبو ظبي

 18 – 13= عكس نصدر

 21 – 18= حصص تعليمية

 24 – 21= منصب دبلوماسي

الشـاعر االردني ضـيفه مـنتدى الـبيت الـعربي الـثقافي
بعـمـان ضمـن برنـامج أمـسـيات نـبـطيـة بـإدارة الـكاتب
رافقة عازف العود محمد سمرين. محمود الداوود و

ـصور الصـحفي العـراقي نعته ا
االوســــــــــــــاط االعـالمــــــــــــــيــــــــــــــة
والــفــوتـوغــرافــيـة ســائــلــ الـله
تـعـالى ان يـكـرم مـثـواه.والـراحل
عـمل لــسـنـوات طــوال في وكـالـة

االنباء العراقية وجريدة اجلمهورية.

الصـحـفي الـعراقي رئـيس فـرع نقـابـة الـصحـفـي في
عاجلتها النـجف تعرض الى وعكة صـحية وسيسافـر 

ستشفيات التركية. في ا

وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي االسـبق تـلـقى
ي والـتقنـي العرب التـهاني بتـأسيس احتاد االكـاد

في بغداد.
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الصـحـفي الريـاضي الـعراقي تـلـقى مواسـاة االوساط
االعالميـة والثـقافـية لـوفاة جنـله احلكم الـدولي الشاب

انصار بعد مرض عضال الم به.

دواليبا

نشور معبرة عن بسالم.وعلقت كاردشيان على ا
حـبـهـا الكـبـيـر إلبـنهـا ومـتـمـني له حـياة مـلـيـئة
بــالــفـرح وقــالت: (ابــتـســامــتك تـضـيء الـغــرفـة
وضـحكتك الـصاخبة هـما األفضل على اإلطالق!
طــفـــلي الــصــغــيــر مـــدى احلــيــاة!! أنــا أحــبك
جــداً).وظـهـرت كــارداشـيـان بــثـيـاب بــالـلـون
األسـود وإرتدت سروال
واســع مــع تـــــــــــــــــوب
ضـــــيـــــقـــــة وتـــــركت
شـــعـــرهـــا الــطـــويل
األشـــقـــر مــنـــســدل
عـلـى كـتـفـهـا كـما
طــبــقت مــاكــيـاج
تــــرابي يــــلـــيق

ـالمحـها.

لـــوس اجنـــلـــوس  —وكـــاالت - شـــاركـت جنـــمــة
تــلـفــزيــون الـواقع األمــريــكـيــة كــيم كـادراشــيـان
اجلـمهور مـجموعـة صور عبـر حسابـها اخلاص
عــلـى مــوقع الــتــواصل اإلجـــتــمــاعي وثــقت من
خاللـهــا إحـتـفـالـهـا بـعـيـد مـيالد طـفـلـهـا الـثـالث
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ـلــتـقى االذاعي والــتـلــفـزيـوني عــاود ا
ـاضي نــشـاطـه بـعــد غـيـاب الـثالثــاء ا
طـويل عـقـد جـلسـاته االسـبـوعـيـة على
قــاعـــة احتــاد األدبـــاء والــتي تـــوقــفت
رافقة جلائحة كورونا بسبب القيود ا
وكــان ضــيف اجلــلــســة االولى نــقــيب

وفي مـداخلـة من الفـنـان بشـار علـيوي
عن سبب (عـدم وجود دعوة لـلفنـاني
ــغـتـربــ والـذين لم يـحــصـلـوا عـلى ا
وهم يـحـمـلـون هـويـة الـنـقـابة ـنـحـة  ا
ومهـمشـون).فاجـاب جودي(الـنقـابة لم
تقـيم اي مهـرجان دولي لـيتم دعـوتهم
حــوربـــنــا بــضــيـــوف احملــافــظــات في
دة مهـرجان الهـيئة الـعربيـة للمـسرح 
ومهنة سبعـة ايام ليس لـدينا موازنـة 
الـفـن اصـبـحت مـعـقـدة كـونـهـا تـعـتـمد

نح من جهات اخرى). على ا
وقال اخملـرج صبـاح رحيـمة ان(في كل
ـثـل او مــخـرج نــقــابـات الــعــالـم اي 
يـــعـــمل في ارضـــهم تـــفــرض عـــلـــيــهم
ـثـلـون ويـصورون في الـعـراق  اجـور
دون رســـوم) عــــقب جــــودي قــــائال(كل
االعـمـال الدرامـيـة والسـيـنـما مـراقـبة

وتدفع الرسوم).
وفي نـــهــايــة اجلـــلــســـة  تــكــر
احملـتفى به بـدرع اجلـواهري كـما
الفنان عقيل كرم نقيب الفنـان 

مهدي. 

الـصـحن (توجـد جـمعـيـة للـمـو سقـي
ما وجهة ولـلتشكـيليـ  وللخـطاط 
نـظــر الـنــقـابـة فـي هـذه الــفـروع?) قـال
ــــد يـــد الـــعــــون لـــهم جــــودي(نـــحن 
ونـتـمـنى مـن هـذه اجلـمـعــيـات عـنـدمـا
تـقـيم الفـعـاليـات ان تـتم بالـتـعاون مع

.( نقابة الفنان
W1b  WLE½« 

ـداخالت بـعـدهـا تـوالت الـشـهـادات وا
بـــــــــحـق احملـــــــــتـــــــــفـى بـه مـن زمـالئه
واصدقـائه مـنهم الـكاتب شـوقي كر
الــذي قـــال(نــحن في ظـل وطن يــقـــتــله
والــغــريب حلـد االن نــتــمـسك الـكــبـار 
وعـلى ـة بـالـقـوانــ واالنـظـمـة الــقـد
نـقابـة الـفنـانـ مراجـعة قـانـون نقـابة
لــهم الــقــدرة في الــفــنــانــ في مــصــر
االن والــدرامـا والــسـيــنــمـا  ـســرح  ا
لـــديـــنـــا لــــغـــة الـــدرامـــا هــــبـــطت الى
الـشـارع).فـقـال جـودي مـعـقـبـاً( ضـعف
الــدولـة والــقــانــون يــؤدي الى ضــعف
الـنـقـابـة وكـذلك عـدم وجـود دعم مـادي

ومعنوي).
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احمد زاهر
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ت كـما هـرب النـوم من عـيني فـالقـيت الـقبض عـليه هـنـا ك ببـغداد ..
اهل الـكهف كـأن  بعـوضة تـسي تسـي التي حـدثني عـنهـا استـاذ علم

احلشرات في دعوة افطار قد  لسعتني ! 
 طمـوحاتك واطـئة الـكلـفة وسقف احـالمك ليس عالـيا تـكتـفي بالـقليل:
علق صديقي االستشاري النفـسي الذي وضع ستة كتب جديدة دفعة

واحدة وهو منبطح على جودلية وحتت حنكه وسادة مزركشة !
اذا لم ا هناك اتقلب على اجلنب يالولة ?

 سوف اعاود تدوين مشاعري بعد اول ليلة عمانية ذات طقس صيفي
مثالي كما يقول طقس العرب لصاحبه محمد الشاكر .

تلقيت دعـوات مزدوجة في يوم واحـد وكان علي االعتـذار من احدهما
ليغضب االخر .

حمـلوني كتـبا تنـوء  بحمـلهـا الطائـرة فالبد اذن من االختـصار  فالف
كن ترشيقها الى مائة صفحة من مؤلفات الطيب الذكر طارق حرب 

اتعدون . صفحة 
 العـراقيـون - ولعـلي مخـطيء في هذا  —من اكثـر الشـعوب تـصديـقا
ـمـثل  ; ولعل لالعالنـات فـهم يـروجون بـنـزاهـة لكل مـنـتج يـظـهر فـيه ا
سر جنومـيته البـالغة ب جـمهور  االطـفال دون سن البـلوغ تتأتى من

سلسالت ! تكرر  في االعالنات قبل البرامج وا ظهوره ا
نـاكب اللتـقاط صـحون ولـعلي عـلى خـطأ ايـضا فـالنـاس يتـدافعـون بـا
فـتوح الذي لـئهـا  في طوابـير طـويلـة وفق مفـهوم الـبوفـيه ا يـنتـظمـون 
ـهجـر واجلوار الـتي الدور للـمطـبخ في لم شمل نظـنه ابتـكر في دول ا
ـذاق ليس مـريئا لـكن اجللـسة عـلى دجلة االسرة ; ورغم ان الـطعم وا
الـذي يـشـعـر بـالــزهـو والـنـشـوه النـطــفـاء الـرزازة وانـقـراض سـاوة  ;

جتعل الناس اليفكرون بالعودة الباكرة الى منازلهم .
ــركــبـات في الــطــرق غـيــر الـســويـة  والــعـراقــيـون افــضل من يــقـود ا
ـضللة وذات صـفحة وا تـربة ; وهم يقـتنون السـيارات ا تعـرجة وا وا
ــكن ان يــشــاركــوا في الــدفع الــربــاعـي واخلــمــاسي ; وهم ايــضـــا 
ـيــادين الـدولــيـة . الـرالــيـات الــدولـيــة ويـحــرزوا  قـصـب الـســبق في ا
والـعـراقـيـون ترى الـفـقـراء بـينـهم يـنـفـقون واالغـنـيـاء يـدخرون  —وهذا
ـاثل روؤى ــا الوجـود له اال في خــيـالي الــذي  انــطـبــاع خـاص - ر
ـستشـرق الـذين مـروا من هنـا وجثـموا عـلى صدورنـا قرنـا وبقروا ا

بطوننا . 
والـعــراقـ مـحــبـون لـلــكـتـاب ويــسـعــون الى اقـتـنــائه بـالــتـوقـيع احلي
لـصـاحـبه وان كـانـوا يــؤجـلـون تـصـفـحه حـتـى يـقـضي الـله امـرا كـان

مفعوال .  
والـعـراقـيـات اجـمل قـوامـا من جـمـيع دول اجلـوار ولـقـد طـبـقـن دعوى
غلـقة مقـهاه ببـلوكة)  كـان الزهاوي قـد قال عام 1932: الزهـاوي ( ا

 ? كل شيء الى التجدد ماض فلماذا يقر هذا القد
حتى أني كدت انتحل من عبـاس جيجان محفوظته
(انـت طــركــاة حــسـن كــلج حاله مـــاني خــايف ارد

اكولنها اشكرأ)
ن كان له قلب !  وبهذا كفاية 
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عـبــد الـبــاقـيــعـلـى وسـائل الــتـواصل
مـثل االجـتـمـاعي صـورة جتـمعـه بـا
: محمد إمام وعلق على الصورة قائالً

(حبيبي وإبن حبيبي).
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ـمــثـلـة الــتـركـيــة هـانــدا أرتـشـيل خـضــعت ا
حلمـية غـذائية بـهدف إنـقاص وزنهـا بالرغم
من نـحافتها وخسرت 3 كـيلوغرامات وذلك
بـهدف تـصويـر إعالن جديـد. وحصـلت على
ــلـيــون لـيـرة تــركـيـة مـبــلغ مـلــيـون ونـصف ا
مـقابل ذلـك. و اختـيـار ارتشـل منـذ أشـهر
لـــتـــكـــون وجــهـــاً إعالنـــيـــاً إلحـــدى عالمــات
اجملــــوهــــرات. وكــــانـت أرتــــشــــيل شــــاركت
مـتـابـعـيـهـا صـورة جـديـدة من إعالن دعـائي
شـاركت فـيه عـلى صـفـحـتـهـا اخلاصـة عـلى
مــوقع الــتـواصل اإلجــتـمــاعي. وظـهــرت فـيه
وهي مــسـتــلـقـيــة داخل بـاص عــام بـإطاللـة
نـاعمـة والفتـة أثـارت إعجـاب عـدد كبـير من
. و بــعـــد أكــثـــر من شــهـــر عــلى ـــتــابـــعــ ا
مـثل كرم انفـصـالهـا عن حـبيـبـها الـسابـق ا
ـدة سـنة بـورسـ حـيث دامت عالقـتـهـمـا 
ـمثل التركي أكـدت أرتشيل  أن عالقتـها با

كاهان يلدر ليست مجرد شائعات.
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الــفــنــانــ الــعــراقــيــ جــبــار جـودي
لــلــحـــديث عن (الــفن والـــفــنــانــ في
الــــعــــمل واحلــــقـــوق وكــــيف نــــصـــنع
اجلمال) بحضور نـخب فنية وإعالمية

وادبية متنوعة. 
وادار اجلـلــسـة رئــيس االحتـاد صـالح
الـذي اسـتـذكـر في مـفـتـتـحـها الـصـحن
مـبـدعـون رحـلـوا
بسبب اصـابتهم
بــــــــفـــــــايـــــــروس
كــــورونــــا قــــائال
(بــعـــد الـــغــيـــبــة
الــــــطـــــــويـــــــلــــــة
حـــضـــوركم نــور
وصـحـبـة وسالم
نقف اليوم وفاء
مــــنـــــا الســــمــــاء
فــــقــــدنــــاهــــا في
مــرحـلــة كـورونـا
).وعـــقب جـــودي
قـــائال (هــذه اول
جــــلـــســــة بــــعـــد

كــورونــا واحلــقــيــقــة بــسـبـب كــورونـا
خـســرنـا 78 فــنـانــا من داخل الــعـراق

وخارجه) .
وتواصلت اجللسة بسؤال من الصحن
وجواب من جودي  سأل الصحن :هل
لـلـنقـابـة دور في االعـمال غـيـر اجملازة?
اجـاب جـودي :اليــوجـد عـمل فـني غـيـر
سرح هناك جلنـة مختصة في ا مجاز 
ـوسيـقى وا والـتـشـكـيل  والـسـيـنـمـا 
وهـذه الشـعب الفـنيـة خلـية نـحل دوما
وهم مخـتصون بـذلك. وتسـأل الصحن
عن اشخـاص يحمـلون صـفة فنـان غير
شـرعي كـيـف يـتم ذلك? اجـاب الـنـقـيب:
اوقـفنـا الـعديـد من االعـمال بـالـتنـسيق
مع االعالم واالتـصاالت)مـضـيفـا(نـعمل
ــنــحـة االن بـشــكل مــتــواصل العــادة ا
الـسـنويـة لـلـفـنانـ كـذلك وفـرنا عالج
وسـيتـم بناء دور مجـاني لكـل الفنـان
واطـئـة الـكلـفـة لـلفـنـان بـالـتـعاون مع
عنيـة )واضاف(قدمنا قانون اجلهات ا
رعـايـة الــفـنـانــ اسـوة بـالــريـاضـيـ
). وقال وتفـعيل قانـون رعايـة  الفنـان
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سـتقلون  الى الواجهة بقوة في برز مصطلح  النواب ا
طالـبون بالتـغيير اعقاب االنـتخابات الـتي شارك فيـها ا
من الفاعل في حـراك انتفاضة تـشرين التي تضرجت
بالدماء. وفازت كـتل حملت مسميـات جديدة تنتمي الى
ـطالب عـالم االسـتقاللـيـة وتـنادي بـسـقف مخـتـلف من ا
الـتي سـكتت عـنـها األحـزاب الـتي شـاركت في السـلـطة

اضية. طوال السنوات العديدة ا
ـسـتقل لم يـنـزل في النـهـاية مـن الفـضاء لـكن الـنائب ا
وهـو ابن الـبـيـئــة الـسـيـاسـيـة الـتـي تـتـضـارب تـيـاراتـهـا
ــضـطــرب. وكـانت وأمـواجــهـا فـي الـشــارع الـعــراقي ا
تـغيـر اجلديد ـتربـصة قد رصـدت ا األحزاب الـكبـيرة ا
بكرة األخيرة وضخّت عناصر قبل اجراء االنتخابات ا
محسوبة عليها حتـت عناوين االستقاللية وح ظهرت
نتائج االنـتخابات وبـرزت معضلـة الكتلـة األكبر خضع
ــســتـقــلــون لــتـجــاذبــات واغــراءات ووعــود من الــكـتل ا
ـــســاحــات في االوســاط الـــكــبــيــرة الــتـي تــشــاركــهــا ا

االجتماعية ذاتها السيما في جنوب العراق .
سـتقـلـ يخـفى على ولم يـعد الـتـذبذب الـذي يتـقـاذف ا
أحـد السـيـمــا بـعـد أن أصـبــحـوا مـطـالـبــ من الـتـيـار
الـصـدري بالـشـروع لتـشـكيل احلـكـومة والـكـتلـة األكـبر
وما يتصل بذلك وتـلك مسؤولية ومـهمات لم تصل كتل
ـسـتقـلـ فيـهـا الى مسـتـوى مجـاراة حـيتـان األحزاب ا
ـنح أجـواء مـلـيئـة بـاألريـحـية الـكـبـيـرة التـي لن تسـمح 
لـنواب مـستـقـل قـد يغـيرون اخلـرائط الـسيـاسيـة لعـقد

مقبل من الزمن اذا اتيحت لهم مواقع السلطة.
اإلطــار الــتـنــســيــقي يـقــاوم فــكــرة االنـتــقــال الى حــالـة
سـياسـيـة جديـدة يبـرز فيـها مـصطـلح األغـلبـية الـوطنـية
ـصبوغـة بلون واحد تعـددة ليكـون بديال عن الكـتلة ا ا
وهذا ال يـتيح اجملال لـكي تمر الـتجارب األولى لـصعود
فاتيح سكون  ستقل الى مجلس الـنواب ومن ثم  ا
ـســتـقــلـون ورقــة في مـهب الـصــدارة لـذلك ســيـكــون ا
الـريـاح الــعـاتـيـة الــقـويـة وقــد يـلـتـجــئـون الى مـصـدات
ؤثرة. كما انّ األحزاب الكبيرة او الزوايا البعيدة غير ا
سـتـقلـ ال يزالـون من لون واحـد ولم تبـرز كتل ذات ا
ـستقل في الـنطاق الكردي أو وزن نوعي من النواب ا
ـني  لذلـك ليس هـنـاك تأهـيل عـال لصـعود الـعربي الـسّ
ـشـهـد من دون حتـالـفـات مع ـسـتــقـلـ الى صـدارة ا ا

مُستقلي الشمال والغرب.
ـسـتقل في  بـرغم ذلك فـقـد تـمّت زراعة بـذرة الـنـائب ا
ـشـهـد الـسـياسـي وقد تـنـمـو بـعض الـنبـتـات وتـتـطور ا
لـــتـــكـــون ذات اغـــصـــان مـــتـــفــــرعـــة وطـــول بـــاسق في
قبـلة او الـتي بعدهـا أيضـا وهناك نـبتات االنتـخابـات ا
سـتـذوي وتـضـمـحل في مـكـانـهـا ألنـهـا مـصـطـنـعـة مـنذ

البداية.  

W¾*UÐ π± ‰uDð ÷UCOÐù« …d¼Uþ
rOEF « w½Ułd*« ełU(« s

WOðUF « ÕU¹d «Ë qI² *« W²³½

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

ً

{ طوكيو (أ ف ب) - يصوّر اخملرج
) أحد ـاني فيم فـيـندرز (76 عامـاً األ
أبــرز وجــوه الــســيــنـمــا فـي أوروبـا
فــيـــلــمـــاً جــديـــداً في إطــار مـــشــروع
"طوكيـو تويلت" (مراحـيض طوكيو)
وهي مبادرة فنية حضرية حوّل فيها
مهـندسون مـعماريـون مشهورون 17
مرحاضاً متداعياً في منطقة شيبويا
إلى أعــــمــــال فـــنــــيــــة.وجُــــهّــــز أحـــد
ـراحــيض بـحـجــرة مـلـوّنــة شـفـافـة ا
تُـصـبح حــاجـبـة لـلــرؤيـة عـنـد إغالق
الــبــاب فـــيــمـــا زُيّن آخــر بـــلــوحــات
خـشـبـيـة صـمّـمـهـا مـهـنـدس االسـتـاد
ـرافق ـبي كـيـنـغـو كـومـا.وهـذه ا األو
ـســتــحـدثــة مــجـانــيــة ويـســتــطـيع ا
األشـــخـــاص الـــذين يـــســـتـــخـــدمــون
ـتـحـركة الـوصـول إلـيـها الـكـراسي ا
فيما يتولى تـنظيفها فريق مؤلف من
عمال صيـانة.وقال فيـندرز في مؤتمر
صحافي األربعاء "هـناك روح يابانية
في هـــــذه الـــــفــــــكـــــرة وفي ديـــــكـــــور
ــراحــيض" مــعـــتــبــراً أنــهــا فــكــرة ا

"مثالية".
ـــــشـــــروع وأوضـح أنّ مـــــنـــــظـــــمي ا
تواصلـوا معه وشكلـوا مصدر إلهام
له لـتـصـويـر الـفـيـلم الـذي يـضم أربع
ـمـثل قـصص قـصـيـرة ويـؤدي فـيه ا
الياباني الشهير كوجي ياكوشو دور
عــامل تــنــظــيف.وأعــرب فــيـنــدرز عن
عماري هندس ا سعادته للعـمل مع ا
الياباني تاداو أوندو الذي ساهم في
ــشــروع من خـالل تــصــمــيم هــيــكل ا
دائـري المع مـجــهـز بـشــرائح رفـيـعـة
تــــتــــيـح مــــرور الــــهــــواء.وجُــــدد 17
مـرحاضـاً في طـوكيـو وأصـبحت قـيد
رة األولى االستـخدام.وهـذه ليـست ا
الـتي يـتـولى فـيــهـا فـيـنـدرز عـمالً في
طـوكــيـو إذ ســبق له أن أخـرج فــيـلم
"طوكيو-غا" وهو تكر للمدينة كما
رأهــا مـعــلّم الـســيـنــمـا يــاسـوجــيـرو
أوزو وأخـرج كـذلك فـيـلــمـاً وثـائـقـيـاً
حول مـصـمم األزياء الـيابـاني يوجي

ياماموتو.
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