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واضــاف ان(الـــعــاصــفــة تــتــطــلب
مـسبقاً التنويه لـلجهات احلكومية
بـتـعطـيل الدوام). وتـوقعت الـهيـئة
الــعـامـة لالنــواء اجلـويـة والـرصـد
الـزلـزالي التـابـعة لـوزارة الـنقل ان
وجة يـتأثـر طقس الـيوم الـسبـت 
غــبـار جــديـدة  تــخـيم عــلى اجـواء
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ردت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا
على استفسار رئيس اجلمهورية
بـــرهم صـــالـح بـــشـــأن مـــفـــهـــوم
حكومة تصـريف األمور اليومية
مــوضـحــة ان حــكـومــة تــصـريف
تحولة من األمور هي احلكومة ا
حـــكـــومــــة طـــبـــيـــعــــيـــة بـــكـــامل
الــــصالحـــــيــــات الـى مــــحــــدودة
الصالحيات عبر سحب الثقة من
رئـيس مـجـلس الـوزراء الى حـ
تــألـيـف مـجــلس وزراء جــديـد او
عـند حل مـجـلس الـنـواب. وقالت
احملـــكـــمــــة في ايـــضــــاحـــهـــا ان
(تـفـسـيـر عـبـارة تـصريـف االمور
ادة اليومـية الـتي وردت ضمن ا
/64ثـانـيا من دسـتـور جـمـهـورية
الــعــراق لــعـام 2005 إذ تـضــمن
ـذكور آنـفـاً ((إن حكـومة القـرار ا
تـصـريف األمـور الـيـومـيـة تـعـني
ـتحولة من بأنها تـلك احلكومة ا
حـــكـــومــــة طـــبـــيـــعــــيـــة بـــكـــامل
الــــصالحــــيـــــات الى حــــكــــومــــة
مـحـدودة الـصالحـيـات ويـتحـقق
ذلك بـــحــالــتــ األولـى بــســحب
الثـقـة من رنيس مـجـلس الوزراء
الى حــ تــألــيف مــجــلس وزراء
ــادة جــديــد اســتــنــادا ألحــكــام ا
 (61/ثـــامـــنــا رأ و ب و ج و د)
والـــثـــانـــيـــة عـــنـــد حل مـــجـــلس
ـادة ـا جـاء في ا الـنـواب وفــقـا 
( /64اوال) مـن الــــدســــتــــور وفي
كـــلــتــا احلــالــتـــ يــعــد مــجــلس
الـــوزراء مــــســـتـــقـــيال ويـــواصل
تـصــريف األمـور الــيـومــيـة الـتي
تـــتــــضــــمن اتــــخــــاذ الــــقـــرارات
واإلجـــراءات الـــتي مـن شـــأنـــهــا
ــرافق اســـتـــمــرار عـــمل ســـيـــر ا
ـــومــة الــعـــامـــة بـــانــتـــظـــام ود
اســـتــــمـــرار تــــقـــد اخلــــدمـــات
 مـضيفـة انه (ال يدخل للـشعب) 
ضـمـنهـا الـقـرارات الـتي تـنـطوي
عن أسباب ودوافع سياسية ذات
تأثير كبـير على مسـتقبل العراق
الـــــســـــيــــاسـي واالقـــــتـــــصــــادي

واالجـــتــمـــاعي وال يــدخـل كــذلك
ضمنها اقتراح مشاريع القوان
وعـقـد الـقــروض أو الـتـعـيـ في
نـاصب العلـيا لـلدولـة واإلعفاء ا
منـها أو إعـادة هيـكلـية الوزارات
والــدوائــر). وتــابــعت أن ( ســيـر
ـــرافق الــــعـــامــــة بـــانــــتـــظـــام ا
ـــومــــة اســـتــــمـــرار تــــقـــد ود
اخلـدمـات للـشـعب يـشـمل الـغذاء
والدواء والـكهـربـاء ومتـطلـباتـها
وتوفير األمن بكافة جوانبه وأن
احلكـومة وكـافـة توابـعهـا ملـزمة
بـتـوفـيـر ذلك مع وجـوب مـراعاة
ـــادة 13 من قــــانــــون أحــــكــــام ا
ــالـيــة االحتــاديـة رقم 6 االدارة ا
لسـنة 2019 والتي نـصت على :
ــوازنـة في حــالــة تــأخــر إقــرار ا
الـــعـــامـــة االحتـــاديــة حـــتى /31
كانـون االول من الـسنـة الـسابـقة
ــوازنــة يــصــدر لــســنــة إعــداد ا
ـالـيـة اعمـامـا وفق اآلتي: وزيـر ا
اوال: الــصــرف بــنــســبـة (12 /1)
)واحد/ اثني عـشر) فما دون من
ـصــروفـات الــفــعـلــيـة اجــمـالـي ا
ـالـية لـلنـفـقات اجلـاريـة للـسـنة ا
الـــســــابـــقـــة بــــعـــد اســـتــــبـــعـــاد
ـتـكررة عـلى ـصـروفـات غـيـر ا ا
ـصـادقة أسـاس شهـري وحلـ ا
ـوازنة الـعـامـة االحتـادية عـلى ا
ــادة (1) من ومـــراعــاة احـــكــام ا
الــقــانــون رقم (4) لــســنـة 2020
)قـــــــانـــــــون الــــــتـــــــعـــــــديل االول
ـاليـة االحتادية لقـانون االدارة ا
رقم (6) لــــســــنــــة 2019 والــــتي
نصت عـلى ( يلـغى البـند (ثـانيا)
ــــادة (13) مـن الــــقـــــانــــون من ا
ادة (12 ويحل مـحله مـا يأتي: ا
شاريع).  -ثانيـاً; الصرف عـلى ا
وجــــاء في اســــتـــفـــســــار رئـــيس
اجلـمــهـوريـة إن (قــرار احملـكـمـة
االحتادية العليا رقم 2022/121
�أشـار الى ان (حـكـومـة تـصـريف
األمور الـيومـية تـشيـر بأنـها تلك
ـتـحـولـة من حـكـومـة احلـكـومـة ا
طبـيعـية بـكامل الصـالحيات الى
حكـومـة مـحدودة الـصالحـيات}

وفي ضوء األزمات احلرحة التي
ـــكن أن تـــواجه الـــبالد والـــتي 
ـسـتقـبل الـقريب تواجـهـها في ا
خـصـوصـا عـلى مـسـتـوى تـوفـير
الــطــاقــة الــكــهـربــائــيــة والــغـذاء
ــوارد الالزمـة والـدواء وكــذلك ا
الستخراج النفط حفظ االمن مع
االخـــذ بــعــ االعـــتــبــار أن هــذه
احلـــــاجــــة  تــــأتي فـي ظل عــــدم
وجود مـوازنـة لـعام 2022 حتى
اآلن فــيــرجى بــيــان صالحــيــات
احلــكــومــة احلــالــيــة في اتــخــاذ
القـرارات وتأمـ التـخصـيصات
سـتلـزمات الـيـة لتـوفيـر هـذه ا ا
احلـيــاتـيـة الــيـومـيــة واخلـدمـات

.( االساسية للمواطن
في غــضـون ذلـك أعـلــنت األمــانـة
الـــعـــامــة حلـــركــة امـــتـــداد الــتي
انـبــثـقت عن  تـظــاهـرات تـشـرين
إعفـاء األمـ العـام لـلحـركة عالء
الركابـي ورئيس الكـتلـة النيـابية

تــتــضــمن اقــالــة مــحــافظ صالح
الـــديـن) ولـــفت الـــبـــيـــان إلى أن
(النـائب مقـدام محـمد عـبيـد علي
اجلميلي ادى اليـم الدستورية
بـــدال عن مـــشـــعـــان اجلـــبــوري).
ـــان اخلــــمـــيس وأنــــهى الــــبـــر
ــقـتـرح قـانـون الـقــراءة الـثـانـيـة 
حظـر الـتطـبـيع واقامـة الـعالقات
مع الـكــيـان الـصـهــيـوني. وقـالت
ـان في الــدائـرة اإلعالمــيـة لــلـبــر
بـيــان إن (مـجـلس الــنـواب أنـهى
تـقـريـر ومـنـاقـشـة مـقـتـرح قـانون
حظـر الـتطـبـيع واقامـة الـعالقات
مع الــكـيــان الـصــهـيـونـي).وعـقـد
مـجـلس الـنـواب ظـهـر اخلـمـيس
جـلسـته بـرئـاسـة رئـيس اجمللس
محمد احلـلبوسي وحضور 170
نــــائـــبــــاً وشــــهـــدت اجلــــلــــســـة
الــتــصـويت عــلى إقــالــة مــحـافظ
صالح الدين عمار جبر باألغلبية
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أثـارت زلة لسان لـلرئيس األمريكي
األســبق جــورج بـوش االبن وصف
فــيـهــا غـزو الــعـراق بــأنه (وحـشي
وغـير مبرر) ضـحك جمهوره لـكنها
أشــعــلت الــغــضـب عـلـى مــنــصـات
الــتـواصل االجـتـمـاعي في الـعـراق
والــدول الــعــربــيــة. ووصـف بـوش
االبـن خالل حفل نـظمـته مؤسـسته
فـي تــكــســاس لـــيل األربــعــاء غــزو
الــعــراق عـام 2003 بــأنه (وحــشي
وغـير مبرر) في مـعرض حديثه عن
احلـرب الروسية في أوكـرانيا قبل
أن يـتدارك خـطأه ويـوضح أنه كان
يـقـصـد أوكـرانـيـا. وغـزت الـواليات
ــتــحــدة الــعــراق في عــهــد بـوش ا
االبن عام 2003. وخـالل حفل نظم
فـي مؤسـسـتـه في تـكـسـاس تـطرق
بـوش للعـملية الـعسكريـة الروسية
فـي أوكرانـيـا. وقـال في خـطـابه ان
(قـــرار رجـل واحــد أن يـــشـن غــزوا
غــيـر مـبــرر عـلى اإلطالق ووحـشي
عــلى الـعـراق - أقــصـد أوكـرانـيـا).
وقـوبلت زلة اللسـان هذه بالضحك
مـن اجلـمـهــور الـذي كــان مـوجـودا
في احلفل.  وتداولت وسائل إعالم
عــربــيــة عــديــدة مــقــطع الــفــيــديـو

ذكور.  ا
وعــلـى مــنــصــات الــتــواصل عــلق
صــحــفـيــون وبــاحـثــون مــهـتــمـون
قطع وقاموا بالعالم العربي على ا
ــشـاركــته عــلى حـســابــاتـهم. في
الـسياق اعتـبر احلقوقي الـلبناني
عـمر نـشابـة في تغـريدة أن (جورج
بـوش قـالـهـا بـنـفـسه واخـتـصر كل
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ـعـارضـ صـدر بـيـان الـعـفـو عن ا
فـرجع إلى سلك التـعليم مـرة ثانية
فــشــغل مـنــصب مــدرس في إحـدى
ـــــدارس. ثـم غـــــادر بـــــغـــــداد إلى ا
بـيروت في الـبداية وبـعدهـا انتقل
إلـى دمـــشـق وظل يــــســــافــــر بـــ
الــعــواصم الــعــربـيــة واألوروبــيـة
ـــقـــام مـــجـــددا في واســـتـــقـــر بهِ ا

دمشق.
 وقـد اشتـهر في عقـد السـبيعـينات
ــتــمـردة بــقــصــيــدته الــصـاخــبــة ا
(الـقدس عـروس عروبـتكم). اشـتهر
بـــقـــصـــائـــده الـــثـــوريـــة الـــقـــويـــة
والــنــداءات الالذعــة ضــد الــطــغـاة
الـــعــرب  زار بــغــداد بــعــد 2003
وجـــلس في احتــاد ادبـــاء الــعــراق
وحتـــدث مع جـــمـــهــوره لـــيـــغــادر
بـــعـــدهــا الى الـــشـــارقــة ويـــصــاب
بـالباركنسون الذي ظل بسببه في

غيبوبة طويلة.

األجـــيـــال). وقـــال االحتـــاد الـــعــام
لألدبـاء والكتّـاب في العـراق ناعيا
الـنـواب (لـقـد فقـد الـعـراق والـعالم
الـيوم رمزا أدبـيا كبـيرا ومناضال
مـــــهـــــمــــا لـم يـــــحنِ رأســـــاً أمــــام
الــنــواب مــدرسـة هــائــلـة الــطــغـاة
لـلصمود ودرس بليغ يعطي العبر
ثال احلرّ بـثباته وشموخـه فهو ا
واألصــــيـل لــــلــــمــــثــــقف الــــرافض

لالنحناء).
ولـد الـنـواب فـي بـغـداد عام 1934
.أظهر موهبة شعرية منذ سن

مبكرة. أكمل دراسته اجلامعية في
جــامــعــة بـغــداد وأصــبح مــدرسًـا
لـكــنه طـرد ألسـبـاب سـيـاسـيـة عـام
1955.التحق باحلزب الشيوعي

. وهـو ال يزال في الكـلية الـعراقي 
بــعـد ثـورة عـام 1958  تــعـيـيـنه
مــــفـــتــــشًــــا في وزارة الــــتـــربــــيـــة
والـتعـليم. في عام 1963  واضـطر
غادرة العراق إلى إيران اجملاورة
ـــنـــافـــســـة بــ بـــعـــد اشـــتـــداد ا
الــقــومــيــ والـشــيــوعــيــ الـذين
ــراقــبـة تــعــرضــوا لــلــمالحــقــة وا
الـصـارمـة من قبـل النـظـام احلاكم.
قــبل إعــادته قـســراً إلى احلـكــومـة
العراقية.و أصدرت محكمة عراقية
حـكماً باإلعدام بحقه بسبب إحدى
قــصـائــده وخـفف فــيـمـا بــعـد إلى
ـؤبـد. وفي سـجـنه نـقرة الـسـجن ا
الــســلـمــان أمــضى مــدة من الـزمن
قـبل ان يهرب منه بحفر نفق وبعد
الـــهــروب من الــســـجن تــوارى عن
األنـظـار في بـغـداد وظـل مـخـتـفـياً
فـيـها ثم سـافـر إلى جـنوب الـعراق
وســكن (األهـوار) وفي عـام 1969
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نـــعت االوســـاط الـــثــقـــافـــيــة امس
اجلــمـعـة  الـشــاعـر الـكـبــيـر مـظـفـر
ـــوت في الــــنـــواب الـــذي غـــيــــبه ا
مـسـتـشـفى الـشـارقـة بـاإلمارات عن
عـمر ناهز 88 عـاماً بـعد صراع مع

رض.  ا
وقـــدم رئــيس اجلــمـــهــوريــة بــرهم
صــالح  تــعـازيه بــرحــيل الـشــاعـر
وكــتب في تــغـريــدة عــلى تـويــتـر (
يــبـقـى حـيّــاً في ذاكـرة الــشـعب مَن
زرع مـــــواقـــــفـه الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة
والـوجـدانيـة بـشكل صـادق ولـهذا
فـــإن الــشــاعــر الـــعــراقي الـــكــبــيــر
ضي إلـى العدم. مـظفـرالنـواب ال 
فـــــهـــــو حيّ في ذهـن كل مَـن تــــر
بــقـصـائــده اخلـالـدات). كــمـا نـعـاه
رئــيس مـجــلس الـوزراء مــصـطـفى
الـكاظمي وقال في تغريدة (الشاعر
الـنـواب: ابن بـار ومـبدع اليـتـكرر).
وعــد وزيــر الــثــقــافــة والــســيــاحـة
واآلثـار حـسن نـاظم في بيـان نـعيه
(الــــــــــــراحـل مـن أهـم األصـــــــــــوات
الـشــعـريـة الـعـراقـيـة  حـيث تـمـيـز
بـغزارة إنتاجه  مع إجادة واضحة
ومــقــدرة فـذة عــلى تــطـويـع الـلــغـة
وامـتالكه خملزون جمـالي ال ينضب
ـــا مــكـــنه من كــتـــابــة الـــشــعــر  
بـأشـكـاله كـافـة) مـؤكـدا ان (رحـيـله
ثل خسارة كبيرة لألدب العراقي
ـثـلـه  كـنـمـوذج لــلـشـاعـر ــا كـان 
ــلــتــزم كــمــا أن قــصــائــده رفــدت ا
ـشـهـد الـشعـري الـعـراقي  بـنـتاجٍ ا
زاخـر  تــمـيـز بـالـفـرادة والـعـذوبـة
وأن مـنجزه سـيظل ماثالً في ذاكرة
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حــذر مــتـنــبىء جــوي من عـاصــفـة
تــرابـيـة شـديـدة قــادمـة من سـوريـا
جتـاه مـدن العـراق تبـدأ تاثـيراتـها
بـــدءا من الــيـــوم الــســبـت وتــكــون
فـيـمـا ـقـبل  ذروتـهـا يـوم االثـنـ ا
نـــصح بــتــجــنـب الــســفــر وارتــداء

الكمامات تفاديا خلطر الغبار.
 وكـتب صـادق عـطـيـة في صـفـحته
عــــلى فـــيــــســـبــــوك امس ان (هـــذه
الـعـاصفـة ستـكون هي االشـد حتى
حــيث اطــلــقت حتــذيــرات من اآلن 
مـــوجــة غــبــار واســـعــة االنــتــشــار
سـتــتـعـرض لـهـا اغـلب مـدن الـبالد
بـشـدة مـتـفـاوته نـاجتـة مـن تـطرف
درجـة احلـرارة الـسـطـحـيـة بـسـبب
تـقـدم كـتـلـة هـوائـيـة مـعـتـدلـة تـولد
فـروقـات حـرارية سـطـحيـة ونـشاط
عـال لـلـرياح تـسـبـقـها مـوجـة غـبار
مــحــدودة) واشـار الى ان (مــوجـة
الـغـبار تـشكـلت يـوم امس اجلمـعة
يـصـاحـبـهـا نـشـاط ريـاح سـطـحـيـة
شــمـالـيـة غــربـيـة تــبـدأ من شـمـال
غـرب االنـبـار وتـؤثر خالل تـقـدمـها
نــهـارا في اجــواء الـرمـادي ووسط
وغـرب بـغـداد وتـتـجه نـحـو مـديـنة
الــنــجف ثـم  مـدن الــفــرات االوسط
واجلـنـوب خالل مـسـاء ولـيل امس
اجلـمـعة والـيـوم السـبت) واضاف
ان (الـغبـار يعـود خالل نهـار اليوم
لــــــكـن اقل شــــــدة وفي مــــــنــــــاطق
مــتـفـرقـة) وتـابع انه (خالل مـسـاء
يــوم غـد االحـد تـنـطـلق مـوجـة من
الـغبار الكـثيف من شرق سوريا ثم
تـتجه نـحو نـينـوى وشمـال االنبار

ثـم بــاقي مــدن الــبالد خالل نــهــار
حـيث تــزداد شـدة ــقــبل  االثــنـ ا
وكـثـافـة وتـاثـيـر الـغـبـار كـثيـرا في
وسـط وشـــمــــال الـــبالد والــــفـــرات
االوسـط) واســتــطــرد بــالــقــول ان
(الـغـبار يـستـمر عـالقـا في االجواء
ـقبل مع هدوء خـالل يوم الثالثاء ا
نــسـبي لـلـريـاح حــسب الـتـوقـعـات
االولــيـة وإن مـحـافــظـات الـبـصـرة
ومــيـسـان وواسط ودهـوك تـاثـرهـا
بـالـغـبار يـكـون اقل شـدة حتى اآلن
او سـتـتاثـر بـالغـبـار مسـاء االثـن

) مـشـددا عـلى ـقـبــلـ والــثالثـاء ا
(ضـرورة اخذ االحـتيـاطات الالزمة
ــوســســات احلــكــومــيـة مـن قـبـل ا
ـواطـنـ وال يـفـضـل الـسـفر اال وا
ونـــنــــصح بـــارتـــداء لــــلـــضـــرورة 
الـكمامات لـوقاية اجلهـاز التتفسي
من خــطــر الـغــبــار). ودعـا مُــتــنـبئ
جــوي يـــدعــو الى تــعــلــيق الــدوام
ـقـبـلـ يــومي االثـنـ والـثالثــاء ا

بــسـبب مــوجـة الــغـبــار الـكــثـيــفـة.
وقـال الـراصـد اجلوي عـلي اجلـابر
الـزيـادي في تـصريـح ان(العـاصـفة

UOÝ—…∫  طلبة من اجلامعة االمريكية في السليمانية يبتكرون سيارة تعمل بالطاقة الشمسية
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اجلـمـعة نـحو 150 إصـابة جـديدة بـفـيروس كـورونا بال
وقـف الوبائي وفـيات. وقالـت الوزارة في بـيان تضـمن ا
والتـلقيحـي للجائـحة كورونا أنـها (سجلت 149 إصـابة
جــديـدة بـفـيـروس كـورونـا فـيـمـا تـمـاثل  122شـخـصـا
للـشفـاء) مضـيفـة أن (الوزارة لم تـسجل اي حـالة وفاة
بكـورونا بعـموم احملافـظات ).وبـحسب البـيان فقـد تلقى
14029 مواطنا اللقاح خالل 24 ساعة ). من جهة

اخــرى حــذرت وزارة الــصـحــة من انــتــشــار مـرض داء
الكـلب بعد تسجيل زيـادة بإصاباته . وقالت الوزارة في
بـيان ان (داء الـكـلب مـرض فـايـروسي يـنـتقل عـن طريق
رض عضـات الـكالب الـسائـبـة وكـما هـو مـعـروف عن ا
ئة في حال أن نـسبة الـوفيـات به قد تصل الى  100بـا
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) على وفق عدم اتـخاذ االجراءات الالزمة للـمعضوض
مـا ورد فـي الـبـيـان الـذي اضــاف أنه (بـالـنــظـر لـلـزيـادة
الـــواضـــحـــة في تــــســـجـــيل االصـــابــــات بـــداء الـــكـــلب
ـتـعـرضـ لـعـضـات احلـيـوان في احملـافـظـات بسـبب وا
كثـرة الـكالب السـائبـة في هـذه األيام وبـشكل مـقلق في
ـؤسـسـات الـصـحـية ـنـاطق الـسـكـنـيـة وحـول وداخل ا ا
دارس والوزارات والدوائر ودور العبادة واجلـامعات وا
إضـافة إلى مايصلنا عن طريق وسائل األعالم ووسائط
ــرض الــتـــواصل اإلجــتــمــاعي ولــلــحــد من انــتــشــار ا
ـواطنـ يـجـب الـقيـام بـحـمالت وحـرصـا عـلى سـالمـة ا
ابادة لـلـكالب السـائبـة) مشـيرة الى ان هـذا االمر (من
ـادة 29 من قــانــون ــوجـب ا مــســؤولــيــة احملــافــظـات 
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ـمــتـاز كـان اطـرافــهـا فـرق الـكــرخ وأمـانـة بـغــداد وزاخـو والـنـفط جـرت امس اجلـمــعـة اربع مـواجــهـات بـالـدوري ا
وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان.) باريات على ا والصناعة والكهرباء ونفط الوسط ونفط البصرة نتائج ا

“U²L*« Í—Ëb « w   UNł«u  lÐ—√ الــتـقـاريــر والـتـحــقـيـقــات والـكـتب
واخلـالصات وعـرّف بـشـكل واضح
طــبـيـعـة اإلدارة األمـريــكـيـة. شـكـرا
بـــوش لالخـــتـــصـــار). فـــيـــمــا رأى
اإلعـالمي الـعــراقي عــمـر اجلــنـابي
فـي تـغـريــدة أيـضــا أن (شـبح غـزو
الـــعــراق وتـــدمــيـــره يالحق بــوش
االبـن وعــقــلـه الــبـــاطن يــفـــضــحه
عــنـدمـا تـفـوق عـلـى لـسـانه لـيـؤكـد
األخـــيــر أن مـــا جــرى فـي الــعــراق
أبــشع بـألـف مـرة من الــذي يـجـري
فـي أوكــرانــيــا). وفــيــمــا لم يــعــلق
ســيـاسـيــون عـراقـيــون عـلى األمـر
قــــابل الـــعــــراقـــيــــون عـــلـى مـــوقع
ــرارة. وكـتب ــوقف  فــيــسـبــوك ا
ـسـتخـدم حمـزة قصي (اآلن تـب ا
احلـق من البـاطل وإن غزو الـعراق
كـابـوس يـعـيش مـعك طـول احلـياة
وتـشــعـر بـعـذاب الـضـمـيـر). وكـتب
عـــصــــام الـــوســـمي (صـــدقت اآلن
وكــذبـت وتــكــلــمـت بــتــفــاهــات عن

العراق في السابق).
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اطــاح جــهـاز األمـن الـوطــني بــآمـر
مــفــرزة اغــتــيـاالت فـي داعش بــعـد
فـيما مـطاردته في مـحافـظة األنـبار
ــدني من تـــمــكـــنت فـــرق الــدفـــاع ا
أحـتـواء حـريق انـدلع داخـل مـخزن
ـة في مـنـطـقـة لـلــمـفـروشـات الـقـد
الـكـرادة. وذكر بـيان لـلـجهـاز تلـقته
(الـزمـان) امس أن (مـفـارزه تـمـكنت
من اعــتـقـال إرهـابي يــعـمل بـصـفـة
آمـر مفرزة اغتياالت في األنبار) من
دون ذكـــر مــزيـــد من الـــتــفـــاصــيل.
ووجـهت الـقـوة اجلـويـة الـعـراقـيـة
ضـــربــتــ مـــوجــعــتـــ عــلى وكــر

لعصابات داعش في بغداد.
وقــال بـيــان لــوزارة الـدفــاع تـلــقـته
(الـزمان) امس أنه (مـن خالل قيادة
القوة اجلوية وبتنسيق عال وجهد
مــــثـــمـــر مـع بـــاقـي الـــتـــشــــكـــيالت
والــوكـاالت االسـتــخـبـاريــة  نـفـذت
طـائـرات اف  16ضـربـت جـويـت

مــوجـــعــة عــلى وكــر لإلرهــابــيــ
شـمالي الـعاصمـة يستـخدمه ثالثة
عــــنـــاصــــر من عـــصــــابـــات داعش
اإلرهـــابــيــة ضـــمن قــاطع الـــفــرقــة
الـسـادسة) مـشيـراً الى ( قيـام قوة
سـتـهدف ـكـان ا أمـنـية بـتـفـتيش ا
وحتـديد خـسائـر العـدو االرهابي).
ــدني من وتــمــكــنت فــرق الــدفـاع ا
أحـتـواء حـريق انـدلع داخل مـخزن
ـة عـلى سـطح لـلـمـفـروشـات الـقـد
بــنــايــة مــتــــــهــالــكــة في مــنــطــقــة

الكرادة.
واوضـح بيان تلـقته (الزمان) امس
ان (فـــرق اإلطــفـــاء زجت بــعـــجــلــة
ـرتفعة الـسلم اخملصـصة لألبـنية ا
لـتـعـجـيل الـسـيـطـرة عـلـى الـنـيران
وابـعـاد خـطر انـتـشـار احلريق الى
طـوابق الـبـنـاية ومـا يـجـاورها من
ــوقع ابـــنــيـــة جتــاريـــة مالصــقـــة 
وانـــــهـت احلـــــريق دون احلــــــادث 
تـــســجـــيل اصـــابــات بـــشـــريــة مع
اديـة) مبينا ان حتـجيم األضرار ا

(سـبب احلادث كان نتـيجة اإلهمال
بــــــشــــــروط الـــــسـالمــــــة واخلـــــزن
هو الـصحـيح).ويعـد هذا احلـريق 
الـثـاني من نوعه خالل يـوم بـعد
ان نــشب حـريق كــبـيــر في مـخـازن
تـسبب جتـاريـة قـرب مـجـمع مـشن 
ـصـرع عـامـل أحـدهـمـا بـنـغالي
وإصـابـة أثنـ آخـرين.وفي كربالء
حـررت قيادة شـرطة كربالء امرأة

مختطفة في احملافظة.
واشـــار بـــيـــان امس انـه (بـــعــد أن
ــواطــنـ بــقـسم اســتــنـجــد أحـد ا
شــرطـة األقــضــيـة عــقب اخـتــطـاف
زوجــــــته  وجـه قـــــائــــــد شـــــرطـــــة
احملـافظة الـلواء احمـد علي زويني
 مــــفـــاصـل مـــديــــريــــة الـــشــــرطـــة
ـوجودة ضمن احملـافظة بـالبحث ا
والـتحري ونـصب سيطـرات مؤقتة
والـــقــاء الــقــبـض عــلى اخلــاطف).
وبــحـسب الـبـيـان فــقـد (ألـقى قـسم
شـــرطــة االقـــضــيـــة الــقـــبض عــلى
اخلــاطف وحتــريــر اخملـتــطــفـة في
احـــدى مــنــاطـق احملــافــظـــة حــيث
ـواطن عن شـكــره لـلـقـوات اعــرب ا
األمـنية على سرعـة االستجابة بكل

دقة وإتقان). 
وجنـحت مـعـاونـيـة االسـتـخـبـارات
ـعـلـومـات في احلـشـد الـشـعبي وا
بـاإلطـاحـة بأحـد مـروجي اخملدرات
ضـمن قضاء تلعفـر التابع حملافظة
نـيـنـوى. واوضح اعالم احلـشد في
بــيــان انه (بــنــاء عــلى مــعــلــومـات
تمكـنت مديرية اسـتخبـارية دقيقـة 
ـــعـــلــومـــات الـــعــامـــة الـــتــابـــعــة ا
لـلـمعـاونيـة في نـينـوى باسـناد من
الــلــواء 53 بــاحلــشــد من اعــتــقـال
ادة طلوب وفق ا ـتهم ق. خ. ع ا ا
28/ مخدرات في تلعفر بعد تعقبه

وضبطه بكم محكم).
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لـلحـركـة مـحمـد نـوري. وبـحسب
وثـيــقـة لألمـانــة الـعـامــة أطـلـعت
عـــلــــيـــهــــا (الـــزمــــان) أمس فـــإن
(األمانة العـامة للحـركة أجتمعت
ــديــنــة الــكـوت يــوم األربــعــاء 
وبـعــد حتـقق الـنــصـاب نـاقـشت
قـدم من  عـضـو األمـانة الـطلـب ا
الــعــامــة لـلــحــركــة أمـيــر صــبـاح
مـظــلـوم اخلــاص بـاعــفـاء األمـ
الـعــام عالء الـركـابـي من مـهـامه
وكذلك تمت منـاقشة اداء مفاصل
ـاضـيـة) احلـركـة خالل الـفـتـرة ا
مضـيـفة انـه (بعـد أمـتنـاع األم
الـــعـــام عن احلـــضـــور لـــيـــومــ
مـتـتـالـيـ أقـرت األمـانـة الـعـامـة
للـحـركة إعـفـاء األم الـعام عالء
الــركـابي من مــهــامه كـأمــ عـام
لــلـحــركـة وإعــفـاء مــحـمــد نـوري
عـزيز من مـهـامه كـرئـيس للـكـتـلة
الـنـيـابـيـة المـتـداد). عـلى صـعـيد
مـتــصل قـرر خـمــسـة أعـضـاء في

مجـلس النـواب عن حركـة إمتداد
تـقــد اسـتـقــالـتــهم من احلـركـة.
ــنــشــقـــون هم كل من الــنــواب وا
داود الــــــعــــــيــــــدان ومــــــحــــــمــــــد
ونــيـــســان الـــزايــر ونــداء نـــوري
الـكريـطي وكـاظم الـفـيـاض. وعزا
الـنـواب سـبب االسـتـقـالـة الى مـا
اســــمــــوه (خــــروج احلــــركــــة عن
مـبــاد تـشـريـن وتـفـرد أمــيـنـهـا
ـــصــيـــريــة الــعـــام بــالـــقــرارات ا
ؤسـساتها للحركـة دون الرجوع 
وتـــوجـــيـه االتــهـــامـــات لـــبـــعض
الـنـواب باخلـيـانـة والـفـساد دون
دليل) بـحـسب ما ورد في مـذكرة
االســتـقــالـة.مـن جـهــة اخـرى أدى
مقدام اجلميـلي اخلميس اليم
ان بدالً الدستورية نائباً في البر

عن مشعان اجلبوري. 
ان وقالت الدائـرة اإلعالمية لـلبر
في بيان إن (اجمللس صوت على
اضــافـة فــقـرة فـي جـدول اعــمـاله

دني يخمدون حريقاً اندلع في الكرادة امس o¹dŠ∫ منتسبو الدفاع ا
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(انــــا و أخي عـــــلى ابـن عــــمي  و انـــــا وابن عــــمـي عــــلى
الغريب)..

اآلن ماذا صارت?!

≈UHÞ¡∫ فرق اإلطفاء يخمدون حريقاً في بغداد

بغداد

ـتـقـدم ـنح إجـازة لـلـمنـتـسـبـ ا
لتـأديـة االمتـحانـات اخلـارجيـة لكـافة
ـراحل على ان يـتم تـقـد مـا يـثبت ا

ذلك وفق الشروط والضوابط.
وضمن اجلـهود األمنـية الـتي تبـذلها
ـالحـقة قـطـعـات الـشـرطـة االحتـادية 
ـهم اخلــارجـ عن الــقــانـون وتــقــد
لـلـقــضـاء لـيـنـالــوا جـزاءهم الـعـادل 
تـــمــكـــنت قــوة مـن الــلـــواء اخلــامس
الــفــرقـــة الــثــانــيــة شــرطــة احتــاديــة
بـاالشــتـراك مـع مـفــارز اسـتــخـبـارات
الــفـوج الــثـالـث الـتــابـعــة إلى وكــالـة
االستخبارات والتـحقيقات االحتادية
ومــفـرزة من مــكـتـب مـكــافـحــة إجـرام
الـكــاظـمـيــة  من إلـقـاء الــقـبض عـلى
ادة 298 متـهم مطـلـوب وفق أحكـام ا
(تـزويـر) فـي مـنـطــقـة احلـريـة و  292 
بـبـغــداد. فـيـمـا ألــقت قـوة من الـلـواء
الثامن الفرقة الثانية شرطة احتادية
مــســـنــودة بــاجلــهـــد االســتــخــبــاري
الـــقـــبض عـــلى مـــتــهـم في مــنـــطـــقــة
ــقــدســة)  بــعـد ورود (الــكــاظــمـيــة ا
ــواطـــنــ بــقــيــام إخــبـــار من احــد ا
شـخص بـسـرقـة دراجـته الـنـاريـة من
أمـام مـنـزله  وبـعـد توجـه القـوة إلى
ــقــصــود وتـطــويق مــخـارج ــكـان ا ا
ـتهم نـطـقة  إلـقاء الـقـبض على ا ا
وضــبط بــحــوزته الــدراجــة الــنــاريـة

سروقة. ا
…dłUA  œułË

كمـا تـمـكنت قـوة من الـلـواء اخلامس
الـفـرقـة الـثــانـيـة شـرطـة احتـاديـة من
إلقـاء القبض عـلى اثنـ متـهم عن
طريق إخـبار عن وجـود مشـاجرة في
منطقة (جكوك)  حيث توجهت القوة
قصود و إلقاء القبض كان ا إلى ا
ـضبوطات عليـهما  إحـالتهم مع ا
الى جـــهـــة الـــطـــلـب واالخـــتـــصــاص

. اصولياً

الـتاسع الـفرقـة الثـالثـة شرطـة احتادية
بــاالشـتـراك مع مـفــارز كـتـيـبــة هـنـدسـة
مـــيــدان الـــفــرقـــة مــســـنــودة بـــاجلــهــد
عـمـليـة أمـنـيـة لـتـفـتيش االسـتـخـبـاري 
وتــطـهـيــر مـنـاطق اذربــان ضـمن قـاطع
حيث اسـفرت العـملية عـمليـات كركوك 
عن الــــعــــثـــور عــــلى عـــبــــوة نـــاســــفـــة
اســطـوانــيــة الـشــكل مـحــلــيـة الــصـنع
مـسـطـرتي تـفـجـيـر قـذيـفـة مـدفـع عـيار
كـشــفت مـفـارز  122مــلم). وفي كــربالء 
ـة مـديــريـة شـرطـة احملـافـظـة عن جـر
قـــتل مـــنـــتـــسب من مـــديـــريـــة شـــرطــة
ـديريـة في بيان امس ان بـابل.وذكرت ا
(ذلك جـاء بـالـتـنـسـيق والـعـمل الدؤوب
مع بـاقي التـشكيالت األمـنيـة في جميع
ـهـني احملــافـظـات ومن خالل الــعـمل ا

لـــقـــسم مـــكـــافـــحـــة إجــرام كـــربالء 
الـتواصل مع قسـم مكافحـة إجرام بابل
ــة قـــتل أحــد مــنـــتــســبي بـــشــأن جــر
الـشـرطـة في تلك احملـافـظـة) وتابع انه
ـعـلـومـات جـرى الـتـوصل (بـعـد جـمع ا
واتضح أنه دخل الى الـى مكان اجملرم 
كـــربالء حــيـث الــقي الـــقــبض عـــلــيه 
واعـتـرف صـراحـةً قـيـامه بـقـتل اجملـني

عليه بسبب خالفات بينهما). 

بـاشرة بفتح زقاق وأضـاف انه (تمت ا
غرب في ما  17 مـحلة  306 فـي حي ا
ـراقـبة في مـنـطـقة  رفع احـد ابـراج ا
االعـــظـــمــــيـــة بـــأشـــتـــراك مع اجلـــهـــد
ـشاة احلـادية عـشرة الـهنـدسي لفـرقة ا
ومـفرزة من جندة االعظمية) وتابع انه
(رفع سـيطرة الشهيد علي عبد احلس
ـعارض كـما عـنـد مدخل الـبـياع قـرب ا
 رفع الـكرفانـات والكتل الـكونكـريتية
ـــوجـــودة فـي مـــرابـــطــة واحلـــواجـــز ا
ضـمن قاطع ـنطـقة ذاتـها  الـسالم في ا
مــســؤولــيــة الــفــرقــة الــثــانــيــة شــرطـة
احتــاديـة) مــؤكـدا (فـتـح طـريق خـروج
سـيطرة الـشهيـد انور صبـاح الساعدي
في مـنطقة حي العدل ضمن محلة  647
بــاإلضـافـة الى بــاجتـاه شـارع الــربـيع 
فـتح طـريق اخـر ضـمن مـنطـقـة احلـرية
مـــحــلــة 420 زقــاق 30 بـــاجتــاه شــارع
ـــدارس). وعــثـــرت مــفـــارز الــشـــرطــة ا
على عبوات نـاسفة ومساطر االحتـادية
ـنـطـقـة تـفــجـيـر خالل عـمـلـيــة أمـنـيـة 
اذربــان في كــركــوك . وقــال بــيـان امس
انه (تـنـفـيـذا لـتـوجـيـهـات واوامـر قـائـد
قـوات الشرطة االحتـادية الفريق صالح
نـاصـر العـامري  نـفـذت قوة من الـلواء

الـشرطة االحتاديـة القبض على داعش
في بــغـداد.وذكـر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
عـلـومات اسـتـخبـارية امس انـه (وفقـاً 
وبـعمليـة نوعية تمـكنت قوة من اللواء
الـسابع الـفرقة الـثانـية شرطـة احتادية
بــاالشـــتــراك مع مــفــارز اســتــخــبــارات
الـلـواء الـتـابـعـة لـوكـالـة االسـتـخـبارات
والــتـــحــقــيــقــات االحتـــاديــة من إلــقــاء
الـقبض عـلى متهـم مطلـوب وفق أحكام
ـادة اربعـة إرهاب) وتـابع ان (عمـلية ا
الـقـبض تـمت فـي مـنـطقـة الـري  حـيث
تهم اصولياً الى اجلهات جرى احالة ا
اخملـتـصة إلكـمال اإلجـراءات القـانونـية
والـتـحـقـيـقـيـة الالزمـة بـحـقـه). واعادت
قــيـادة عــمــلـيــات بـغــداد فــتح عـدد من
غـلقـة ورفع سيـطرت الـطرق واالزقـة ا
بـجانبي الـكرخ والرصافـة. واشار بيان
لــلـعــمـلـيــات تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
ـــواطـــنــ (عـــلى ضـــوء مـــنـــاشـــدات ا
الـــــواردة عـــــبـــــر مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجــتــمــاعي وبـهــدف تــخــفـيـف الـزخم
ــــــــروري ورفـع الــــــــعـبء عـن كــــــــاهل ا
ـواطـنـ وتـقلـيل مـعـانـاتهم تـسـتـمر ا
كلفـة بفتح الطرق ورفع الكتل الـلجنة ا
الكونكريتية عن ازقة وطرق العاصمة)

ــواد احملـتـرقـة اخملــازن رغم خـطـورة ا
سـريعة اإلشتعال ومـنها مادة ( الثنر )
واالصـبـاغ وغـيـرها من مـواد انـشـائـية
وصـحـية ذات انـبـعـاثات غـازيـة كثـيـفة
ـدني سـامـة تـعـيق تـقـدم فـرق الـدفـاع ا
لـلسيـطرة واخماد احلـريق بشكل كامل
ــدني انـهى لــكن إصـرار فــرق الـدفـاع ا
احلــادث بـوقـت قـيــاسي دون تـســجـيل
خــسـائـر بــشـريـة مع حتــجـيم االضـرار

ادية. ا
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دني فتح وعـلى أثر ذلك طـلب الدفـاع ا
حتـقـيق بـاالعـتـمـاد عـلـى تـقـريـر خـبـير
االدلـة اجلنائـية لتـحديد اسـباب اندالع
احلـريق باد األمر. كما أحبطت مفارز
ـتفجرات محـاولة استهداف مـكافحة ا
ـواطـنـ بعـبـوات نـاسفـة قـرب دائرة ا
جـوازات مـنـطقى الـصـليخ. وقـال بـيان
تـلقته (الزمان) امس ان (مفارز مكافحة
تمكـنت من إحبـاط محاولة ـتفجـرات  ا
ــواطــنــ اآلمــنــ بــعــد اســتــهــداف ا
مـعـاجلـة ثالث عـبـوات نـاسـفـة مـحـلـية
كـانت مـوضــوعـة بـالـقـرب من الــصـنع 
الــســيـاج اخلــارجي لـدائــرة اجلـوازات
في مــنـطــقـة الــصـلــيخ). والـقـت مـفـارز
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جـاهدت تلك الفرق حتى انقذت  4عمال
مـن وسط اخملازن احملـتـرقـة ثم انـعشت
انـــفـــاســـهـم قـــبل تـــأمـــ نـــقـــلـــهم إلى
ــسـتــشـفى بـعــجالت أسـعــاف الـدفـاع ا
ــدني بــاشــراف مــيــداني مــبـاشــر من ا
ــدني الـلـواء كـاظم مــديـر عـام الـدفـاع ا

سلمان بوهان.
دني احلريق حيث طوقت فرق الدفاع ا
وكـافحة النيران من عدة محاور ونفذت
ـبـاشـر وسط تـلك عـمــلـيـات االقـتـحـام ا
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دني فـرقها اسـتنـفرت مـديريـة الدفـاع ا
الـتخصصية في مجال االنقاذ واالطفاء
واإلســـعــاف وزجـت بــالـــعــديـــد مــنـــهــا
لـــتــتــدارك حــادث حــريـق ضــخم انــدلع
ـواد الـصـحـية ادخل مـخـازن لـتـجـارة ا
واالصـباغ مـشيدة جـزء منـها من ألواح
السندويچ بنل سريع اإلشتعال مخالف
ـدني في مـنـطـقـة لـتــعـلـيـمـات الـدفــاع ا
الــكــرادة كــمب ســارة وسط بــغـداد  أذ

Wý«býœ
صنوع من اخلشب أيام جدتي شط القد ا كنا أمـام القانون سواسية كأسنـان ا
صـنوع من حـبيـبات ـشط ا رحـمهـا الله تـعالى وأصـبحـنـا أمام الـقانـون كأسـنان ا
الـبالستك حـديثا فـبعـضنـا رشيق وبعـضنـا نحيف وبـعضـنا بـدين وبعضـنا قـصير
وبعـضنا طويل ال يصل القانون إلى نطاقه  لكن القانون رغم كل شي فهو موجود
تلك ومحـترم في بعض األمـاكن وموجـود لكـنه غير مـحتـرم في أماكن أخـرى وال 
ـشط سـالف الـذكر  حـقـيـقـة تـسـعدني الـقـوة واإلرادة ليـقف أمـام بـعض أسـنـان ا
بعض احلركـات القانونية ويعجبني تمسك األجهزة احلكومية والتفاني في تطبيقها
كاحلرص عـلى عدم دخول الدوائر التابعة للـدولة دون لبس الكمامة أو إبراز بطاقة
الـلقـاح اخلاصـة بـكوفـيد 19 عـلـيه الـلعـنة وسـوء الـعقـاب وأخـيرا مـنع دخـول الذين

يلبسون النعال (أجلّكم الله)من دخول مبنى ديوان محافظة البصرة  
حـ أوقـفني الـشـرطي احتـجـجت بأعـلى صـوتي وأنا أشـيـر لعـدد ال حـصر له من
ـرور  قـال الشـرطي ـرون بـسالم وكل يـلـبس نـعـاله إال نـعالـي مُـنع من ا الـبـشـر 
مبـررا ألنك تلبس بنـطاال قلت هل تسـمح لي إن لبست دشداشـة قال نعم قلت وهل
تمـنعون صـاحب الدشـداشة من الدخـول إذا لبس حـذاءا قال ال  أنتم تـستـهدفون

األفندي إذا.. 
ـعــلق عـلـى اجلـدار لم يــشـر إلـى الـدشــداشـة وتــمـتــعــهـا بــكل هـذه قـلت اإلعـالن ا
احلصـانة واإلمتيازات . نظر إلي ولم يجب ثم تابع عمله بهدوء  وح خرجت إلى
الـشـارع الـعـام وجـدت احلل  يـقف أحـدهـم قـرب صـنـاديق من األحـذيـة الـبـالـيـة 
أسـتـأجـرت حــذاءا لـسـاعـة واحـدة بــألف ديـنـار مـا يــعـادل خـمـسـة وســتـون سـنـتـا
وشـكرت الـله عـلى قـضاء حـاجـتي ودعوت لـلـحـكومـة الـرشيـدة بـالـتوفـيق والـسداد

واطن وتطبيق القوان . حلرصها على رعاية حقوق ا

بغداد
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عـاش دون تلـمسه أو تذوقه , الزمن هـذا الشيء الـعجيـب احملسوس دون رؤيـته وا
هذا الشـيء الذي خلـقه الله سـبحـانه وتعالـى ولم يجعل لـه لونا أو طـعمـا أو رائحة
وجعـلنا ندور في فلـكه دون أن نركب في مقـعد من مقاعده رغـم انه ال يحتوي على
مـقاعـد أو كراسي  ,هذا الـزمن الذي ارتـبط  ارتبـاطا وثـيقـا  بحـركة األرض حول
ا عرفه احد هل هو ا وجد  الزمن و نفـسها  وحول الشمس إذ لوال هذه احلركة 
مخلـوق كأي كائن موجود له كتـله وكثافة وحجم أو هو ال وجـود له وال يحمل شيئا
كن نعتبـر بداية وجوده ( الزمن ) مع من هـذه الصفات رغم انه موجود  ,وهكـذا 
أول حركـة لألرض حول الشـمس و حول نـفسـها  ح خـلق الله سـبحـانه وتعالى
اخلـليـقة وال نـعلم مـا قبل ذلك  ,ح كـانت السـمـاوات واألرض رتقـا ففـتقـهمـا الله

سبحانه وتعالى  ,إن كان للزمن من وجود أم ال.
ـر علـينـا  فإن ـكن إدراكه بدون حـدث  إذاً فـالـزمان عـبارة عن إيـقـاع حركي ال 
ـدحه كـان احلـدث ســعـيـدا وذا فـائـدة لــنـا نـتـحــسـسه بـفـرح  غـامــر رغم إنـنـا ال 
فيـد من اجنازاتنا نحن ولـيس للزمن فيه دور  وهو  ونعتـبر ذلك احلدث السـعيد ا
حق الن الـزمن لـيس له دور في كل األحـداث الـتي تـدور في نـطـاقه  ,وان كـان ذلك
ـا ويجلب األذى واخلسائـر لنا سنبـقى نلعن الزمان مـا دمنا نتذكر ذاك احلدث مؤ
ـؤلـم وكـأنه هـو مَن جـاءنـا بـتـلك الـبـلــوى رغم أنـنـا قـد نـكـون وقـعـنـا بـذلك احلـدث ا

احلدث نتيجة اخطائنا أو سوء تدبيرنا والزمن منه براء .
فلـماذا نلوم الزمن وليس له حول وال قوة في عمل األشياء أو األحداث حزينها  أو
ـصير بـحركة األرض والـكواكب وهذه احلـركة التي السعـيدة منـها بل هـو مرتبط ا
هي من نِـعَم الله  جلـت قدرته علـينا  ,الـتي إن توقـفت توقف الزمن  ,كـأولئك الذين
يـلومـون بـلدانـهم ويلـعـنون  وجـودهم فيـهـا رغم أنهم يـعلـمـون ان ال ذنب لهـا سوى
أنـهـا احـتـوتـهم بـ جـنـبـاتـهـا  فـهم ال يـسـتـحـقونـهـا ألنـهم هـم من أسـاء إلـيهـا ولم
ياه يخـدمونهـا أو يعمـلون على إظـهارها كـما يجب  ,أو كـمن يلقي الـفضالت في ا
اء كـذا وكذا واصـفا له بالـقذارة وهو ـاء فيقـول هذا ا النظـيفـة ويضع اللـوم على ا
من جعـله هـكذا لـرميه الـفـضالت و القـمـامة في مـجراه  ,وكـذلك الذي يـزحف على
الـشـارع طــمـعـا في زيــادة مـسـكــنه شـبـرا أو شــبـرين أو يـقــوم بـحـفـر احلــفـر فـيه
طبـات واحلفر ليء بـا ـتعب الـتالف ا صلـحته الشـخصـية ثم يقـول ذلك الشارع ا
 ويـسـتـرسـل في ذمه وقـدحه وهـو من أوصــله إلى هـذه احلـال واألمــثـلـة عـلى هـذه

احلاالت ال تعد وال حتصى .
فـالـزمـن الـذي عـشـنـاه ونــعـيـشه دون أن نـدركه ال يــسـتـحق مـنـا الــلـعـنـات والـسب
والشـتم ألنه احد األشياء الـتي اقسم بها الـله عز وجل في كتابـه اجمليد  ح قال
( بـسم الله الـرحمن الـرحيم  ��,والـعصـر إن اإلنسـان لفي خـسر  ,إال الـذين امـنوا
وعـملـوا الصـاحلات  ,وتـواصوا بـاحلق وتواصـوا بالـصبر   ,صـدق اللـه العـظيم )
ـنقـذ واحملـسن لـلـزمن وغـيـره وهو ـة تـبـ لنـا أن اإلنـسـان هـو ا تـلك اآليات الـكـر
نفـسه من يسيء إليه والى غـيره فالـذي يعمل صـاحلا هو من يـحسن له ومن أساء
فـانه يـسيء لـذلك الـزمن الـبـريء من كل سـوء والـذي أصـبح شـمـاعـة نـعـلق عـلـيـهـا
أخطاءنـا وأحيانا جنعلها إجابة فيها نوع من الدبلوماسية ح نريد أن نغطي على
ظلوم فشلـنا أو نتهرب من احلقيقة فـنضع اللوم على ذلك الزمن ا

البريء ورحم الله الشافعي الذي قال 
نَعيبُ زَمانَنا وَالعَيبُ فينا
وَما لِزَمانِنا عَيب سِوانا

وَنَهجو ذا الزَمانِ بِغَيرِ ذَنبٍ
وَلَو نَطَقَ الزَمانُ  لَنا هَجانا

هـجـر واسـسـوا واجتـمـعـوا وقـرروا بان عنـدمـا كـان سـيـاسيـو الـعـراق الـيوم فـي ا
عارضة وكيفية يكونوا مـعارض لنظام احلكم السابق كانوا يفكرون فقط بعقلية ا
تـفعـيلـهـا وحتقـيق اهدافـها .. لـيس لوحـدهم طـبعـا .. ولكن بـدعم من جهـات اخرى
معروفـة للجميع .. وهذا ليس موضوعـنا .. ولكن عندما حتقق ما ارادوه عن طريق
الغزو االمـيركي للعراق  جتـمع شتاتهم واغلـبهم ال يفقهـون شيئا عن ادارة البالد
او احلـكم او اي شيء من هـذا الـقبـيل .. غـير ان مـا اردت الـتركـيـز علـيه ..  وبـعد
مـرور اكـثـر من  19عـامـا عـلى تـسـنـمـهم مــهـام ادارة الـبالد .. مـا زالت غـالـبـيـتـهم
عـارضـة وليس بـعقـليـة القـيادة ومـنطق ادارة الـدولة الـعظـمى تديـر البالد بـعقـليـة ا
احلقيـقي .. وما يؤكد ذلك انهم جميعا وبدون أي إستثناء باتوا يعارضون بعضهم
ـناسبة او بـدونها  وكل يعـارض االخر فيمـا يقول حتى لـو كانت حقائق البعض 
مطـلقة كـبزوغ الـفجر مـن الشرق او غـروبهـا من الغرب .. واأللـعن من ذلك .. انهم
باتـوا يعـارضون حتـى مطالـب الشعب فـي احلد االدنى من اخلـدمات التـي تقدم له
.. ولـكل فـريق مفـسـرين ومدافـع ومـحـارب بـكل مـا اتيح لـهم من قـدرات للـدفاع
عن مـوقف مـعـ يـدركـون جـيـدا بـانه خـاطيء وال يـخـدم الـبالد
والعـباد .. أفيقوا يا حكام الـعراق ( اجلديد) فانتم اليوم في
ـرحوم عـبـد الكـر قـاسم للـشعب سدة احلـكم وقـد حقق ا
وللـفـقراء والـطبـقة الـوسطى خالل  4 سـنوات ونـيف ما لم
تــسـتـطـيــعـوا حتـقـيـق عـشـر مـعــشـاره طـيـلـة الـ  19 عـامـا

اضية  .. اصحوا بقه !!!! العجاف ا

صالح ستويات ا وان افضل تقسيم 
الـعـلـيـا لـلــدولـة هـو ان يـتم عـلى وفق
صـالح وان طبيعة حيوية وثـانوية ا
ــصـالح تـســتـدعي الـنــظـر لـهـا هـذه ا
بـطـريــقـة مـخـتـلــفـة بـ دولـة واخـرى
وبــ مــدة واخــرى بـشــكـل مـرن وان
الـتـوظـيف واالدراك الـسـلـبي لـلـتـعـدد
الـــقـــومي والـــديـــني والـــطـــائـــفي في
الـعــراق فــضالً عن االفــتـقــار لـهــويـة

وطـنـيـة متـكـامـلـة انـعـكس سـلـبـاً على
اداء صنـاع القـرار ومؤسـسات الـدولة
بـشــكل عـام . واوصت الــوثـيــقـة الـتي
قال بحـر العلوم انـها قابـلة للـمراجعة
وان جــهـوداً أخــرى ســتـبــذل الضــافـة
مــحــاور جــديــدة لــهــا كــاالعالم  بــان
ـصـالح الـعـلـيـا اخلـوض في حتـديـد ا
لــلــعـــراق يــجب ان يــتـم في غــايــة من
ـوضـوعـيـة واالبتـعـاد عن احلـرص وا

في الــعـمـل عـبــر جلـان مــتــخـصــصـة
ـصـالح مـتــكـامـلــة وتـكـلـلـت بـلـجـنــة ا
الـوطـنـيــة الـعـلـيـا الـتـي كـلـفت بـبـحث
مستفيض وبـاسلوب علمي رص في
ــصـالـح الـوطــنــيـة كل مــا يــتـعــلق بــا
ــنــجـز بــصــيــغـته الــعــلـيــا. ووصف ا
ـــعــروضـــة لــلـــتــنـــفــيـــذ بــانـه دلــيل ا
ـصالح العـليا استرشـادي في مجال ا
لـلـعــراق يـعـرض عـلى صــنـاع الـقـرار
كــوثــيــقــة عـلــمــيــة التــخــاذ مـا يــرونه
مــنـاســبـاً بــشـأنــهـا  مــشــيـراً الى انه
(لـــــيس مـن مــــهــــمــــة الـــــلــــجــــنــــة وال
اخـتصـاصـهـا فـرض مـا تـوصلـت اليه
عــلى مـؤســســات الـدولــة او اجلــهـات

التنفيذية).
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ــشـاركــون قــد اجــمــعـوا عــلى وكــان ا
شيـوع ظـاهـرة انـقطـاع الـتـواصل ب
ية راكز العلـمية والبحـثية واالكاد ا
 واجلهات التـنفيـذية واكدوا ان هذه
الوثـيقـة عامل حتـفيـزي على الـتعاون
من اجـل مــصـــلـــحــة الـــبالد الـــعــلـــيــا
وضــــمـــان جنــــاح اي خـــطط النــــهـــاء
مــــــشــــــكالت الـــــــبالد وازمــــــاتــــــهــــــا.
واســتــخــلــصت الــوثــيــقــة جـمــلــة من
االستـنـتاجـات مـنهـا ان مـهمـة حتـديد
ـــصـــالح الـــعــلـــيـــا لـــلــدول الـــتي لم ا
تستكمل شروط بناء الدولة بشكل تام
كالـعـراق مـهمـة لـيست سـهـلة تـمـاماً
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اجلدل السياسي  كمـا تتطلب تعاوناً
بـنــاء ووثـيـقــاً بـ الــنـخب الـعــراقـيـة
ومؤسـسـات الـدولـة  وحثت الـوثـيـقة
عـلى تطـويـر جـهاز مـؤسـسي مـتـكامل
ــــثل بــــديالً عن تــــزاحم وتــــعـــارض
الـرؤى والــتـصـورات الــفـئـويــة فـيـمـا
صالـح ويحول بيـنهـا بشـأن اولويـة ا
دون تعدد مراكز القرار االستراتيجي.
وكـــشف الــــغـــزي في مـــداخـــلـــة خالل
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يـون أول وثيـقة اجنز خـبراء واكـاد
تنـاقش مـفهـوم الـسيـادة الـوطنـية في
فكر وجتربة العراق ونخبه السياسية
ـيـة . وجـرى مسـاء اخلـميس واالكاد
رحلة اضي احتـفال حتت عنـوان (ا ا
ـصالح الـثانـيـة من الـوثـيـقة لـلـجـنـة ا
الوطـنيـة العـليـا) و توزيع مـلخص
تنفيذي لها بـحضور ام عام مجلس
الوزراء حـمـيد الـغـزي. كمـا  اشـباع
ـراجـعـة خالل ـشـروع بــالـنـقــاش وا ا
جـلـسـة رأسـهــا الـدكـتـور عـامـر حـسن
فيـاض. واشاد الغـزي بجـهود مـنتدى
بــحــر الــعــلــوم لــلــحــوار الــذي تــبــنى
ـشــروع وعـده وثــيـقــة مـهـمــة تـدعم ا
شروع احلـكومي من جهة اجراءات ا
وتـسـاعـد في وضـع آلـيـات الـتـحـوالت
ـــتـــوقـع حــدوثـــهـــا عـــنـــد تـــطـــبـــيق ا
االصالحـــات الــتي شـــمــلت ثــمـــانــيــة
مــحــاور هـي الــســيــاســيــة واالمــنــيــة
واالقـتـصـاديـة والـسـيـاسـة اخلـارجـية
والدستورية واجملتمعـية والتشريعية
من جـهة أخـرى. وتـضـمنت الـوثـيـقة 
بـادرة وحجم ـفهـوم ا عرضـاً واسعـاً 
اجلهـود التي بـذلت في انـضاجـها في
مرحلتها الثانيـة (السياسة الوطنية)
ــــبــــادرة الــــدكــــتــــور وكــــشـف راعي ا
ابراهيم بحر العـلوم عن مشاركة نحو
ي وباحث وعـنـصر سـاند مائـة اكـاد
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االحتـفالـية  عن االنـتهاء مـن تأسيس
مركز حكومي لـتأهيل القيـادات العليا
ناهج الـدراسية له  متكـامل ووضع ا
واعـــلن ان (امـــانـــة مـــجـــلـس الــوزراء
فاحتت وزارة التعليم العالي والبحث
ـركز العـلـمي بشـأن مـعادلـة شـهادة ا
ـــوظـــفــون الـــذي ســـيـــنـــخـــرط فـــيـه ا
بـالــدرجـات الـعــلـيـا لــتـلـقي الــتـأهـيل

دة ستة أشهر). والدراسة 

نامي شباب القهر نامي.. 
 .. وتوسدي عصف الزحامِ

فدماؤنا مهدورة ب اخلوارج واللئام ِ ...
لم يتركوا شيئا لنا ..

غير التمزق واحلطامِ ..

حتى (تشرعن) موتنا ..
بيد النطيحةِ والغالمِ.. 

وتيبست اعمارنا 
.. صمتاً على شجر الكالمِ

dC)« b³Ž —bOŠ - الناصرية
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ة والسـفـارة األمـريكـيَّـة سـبل الـتعـاون وتـوثـيق أواصر بـحـثت هيـئـة الـنزاهـة االحتـاديـَّ
ُسـاعدة الـقـانونـيَّة في مـجال الـتحـقيق في ة تقـد ا الـتواصل بـ الـطرفـ وإمكـانيـَّ

ُهرَّبة. ُدان واألصول ا قضايا الفساد الكبرى ذات البعد الدولي واسترداد ا

وأشــار رئــيـس الــهــيــئــة عالء جــواد
الساعدي خالل لقائه في مقر الهيئة
ـــثل ـــلـــحق الـــعـــدلي و وفـــداً من ا
وزارة اخلزانـة بالـسـفارة األمـريكـيَّة
إلى الـتـعـاون بـ الـهـيـئـة واجلـهات
الــدولـــيَّــة مُــشــيـــداً بــدور"الــشــركــاء
" في مـسـاعـدة الــهـيـئـة في الـدولـيــ
ـكـافـحــة الـفـســاد والـتـعـاون مـجــال مُ
والــدعـم الــذي تُــقــدمُـهُ إلى األجــهــزة
الـــرقــابـــيَّــة الـــوطــنـــيَّــة; لـالضــطالع
هامـها في تـقليص مـسالك الـفساد
ـال الـعـام ال سـيـما واحلـفـاظ عـلى ا
في مــيــدان االسـتــرداد وفــقـاً لــبــنـود
الـــفــــصل اخلـــامس مـن االتـــفـــاقـــيـــة

كافحة الفساد. يَّة  األ
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ودعـا في بيـان تـلـقـته (الـزمان) أمس
ُـعوقـات الـتي تـفرضـها إلى (تذلـيل ا
قـوانـ بــعض الـبـلــدان الـتي حتـول
دون تـــمـــكُّـن الـــعـــراق من اســـتـــرداد
ُــهــرَّبـة ومــنــهـا ــدانـ وأصــوله ا ُ ا
ازدواج اجلــنــسـيَّــة فــضالً عن دواعٍ
أخـــرى كــانـــدمــاج تـــلك األمــوال في
َّـا يشكل اقتـصاديَّات تـلك البـلدان 
عـــــقـــــبـــــةً حتـــــولُ دون جنـــــاح تـــــلك
اجلـهــود). واسـتــعـرض مــديـر دائـرة
االسترداد في الهيئـة معتز العباسي
ـلــفـات الــتي تـخصُّ مــيـدان بـعـض ا
مـلـفاً االسـتـرداد مـشـيـراً إلى أنَّ  14 
دان يقيمون في الواليات متعلقاً 
ُتَّحدة األمريـكيَّة لم ترد إجابات من ا
قبل اجلانب األمريكي عنهم; ألسبابٍ
منهـا قانـونيَّة كـازدواج اجلنـسيَّة أو
حـصـولــهم عـلى إقــامـةٍ في الـواليـات

ُـتَّحـدة داعـيـاً إلى توثـيق الـتـعاون ا
بــــ الـــطـــرفـــ وحتــــديـــد جـــهـــاتٍ
ــلف; لـــتــذلــيل مُــخـــتــصَّــةٍ فـي هــذا ا
ثالً الـعقـبـات الـتي تـواجه الـعـراق 
بـــهــيـــئــة الــنـــزاهــة فـي هــذا اجملــال
والــتــواصل بــ صــنــدوق اســتـرداد
أمـــوال الـــعـــراق مع وزارة اخلـــزانـــة
ــعـلــومـات عن ــة; لـتــبـادل ا األمــريـكـيَّ
أمـــوال الــــنـــظـــام الـــســــابق وبـــعض
األشـخـاص في قــائـمـة جـزاءات األ
ُـتَّحـدة; لـضـمان عـدم حـجـز األموال ا
عنـد نـقلـهـا إلى العـراق. من جـانبـها
ــــلــــحق وزارة  الــــعــــدل في ا أبـــدت  
الــســفــارة ألـن انــدريــسي اســتــعــداد
بالدها للتعـاون مع العراق في مجال
ـــســاعـــدة الــقـــانــونـــيَّــة الســـتــرداد ُ ا
ــــدانــــ واألمــــوال ــــوجـــــودات وا ا
ُهرَّبـة مُوضـحة أنَّ التـلكـؤ الذي قد ا
يــــحــــصل فـي مــــلف االســــتــــرداد مع
عـلومات العـراق هو بـسبب ضـعف ا
ُتَّهم وازدواج اجلنسيَّة وحصول ا

على اإلقامة القانونيَّة.
عـلـى صـعـيــد آخـر تـقــديـراً لـلــجـهـود
تميزة التي يبذلها أبطالنا في كافة ا
فـرق وتشـكـيالت ومـديـريـات وأقـسام
ـنـاشـداتـهم  الـقـيـادة  واسـتــجـابـة 
ــســـيــرة الكـــات وا ودعم تـــطــويـــر ا
العلمية لكل مقاتل إضافة إلى واجبه
لـــلــحـــصــول عــلـى شــهـــادة دراســيــة
وعــلـمــيـة ومــنـحــهم الــفـرص إلكــمـال
دراســــاتــــهم .  نــــسّـب قــــائــــد قـــوات
الــشــرطـة االحتــاديــة الــفـريـق صـالح
نـاصــر الـعـامــري بـااليـعــاز الى كـافـة
فـرق وتـشـكـيالت الـشـرطـة االحتـادية
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اكد مسؤول اعالم صحة كربالء سليم كاظم
الــفـتالوي ان عــدد حــاالت االخـتــنــاق الـتي
شهدتها احملافظة نتـيجة العاصفة الترابية
ـســتـشـفى لــلـمـواطــنـ لـدى مــراجـعــتـهم ا
احلــســـيـــني بـــلــغت 297 حــالـــة اخــتـــنــاق
وأوضـح الــــفـــــتالوي لـ(الـــــزمــــان) امس ان
ستشفى احلسيني استقبل 297 مواطنا (ا
كـانــوا يـعـانــون من حـالــة اخـتـنــاق بـسـبب
واطن العاصـفة الترابـية مشيـراً الى ان ا
ستشفى تلقوا العالج الالزم وخرجوا من ا

في اليوم ذاته) .
—Ëb « qš«b

الـى ذلك شـكـا مـواطـنـون من كـثـافـة االتـربة
ا اثـرت سلـبا نـتيـجـة العـاصفـة التـرابيـة 
على مـداخل الدور والـدوائر وأوضـحوا انه
فروض ان تكون هناك عملية متابعة (كان ا
ـعــرفـة نـشــاط الـعـاصــفـة الـتــرابـيـة جــديـة 
ليتـسنى معاجلـتها مبـين ان العـاصفة قد
ــواطــنـ ــركــبــات وا اثــرت عــلـى حــركــة ا
وانـعـكـاس ذلك عـلى عـمـلـهم بـاإلضـافـة الى
انعـدام الـرؤيـة) .عـلى صـعـيـد آخـر تـسـتهل
جــامـعــة اهل الــبــيت اســبــوعــهــا الــعـلــمي
والـثــقـافي بــافـتــتــاح فـعــالـيــته في الـقــاعـة

ـركــزيــة بـرعــايــة وزيـر الــتــعـلــيم الــعـالي ا
والبحث الـعلمي يتخـلله مجمـوعة نشاطات
مركـزية اقامـتها الكـليات واالقـسام العـلمية
و الذي حضر فيه مـؤسس اجلامعة محسن
الـقزويـني ورئيس اجلـامعـة حمـيد الـنجدي
و جـمع مـن اسـاتــذة اجلـامــعـات و اعــضـاء
مـجـلس الـنواب وطـلـبـة اجلامـعـة حـيث بدأ
ــؤتـمــر بــقـراءة اي مـن الـذكــر احلــكـيم ثم ا
الـوقــوف لالسـتـمــاع الى الـنـشــيـد الـوطـني
ــبـاركـة الـفـاحتـة الـعـراقي و قـراءة سـورة ا
عـلى ارواح الـشـهـداء االبــرار بـعـدهـا كـانت
الكـلـمـة لـراعي احلـفل وزيـر الـتـعـلم الـعالي
والـبحث الـعـلمي الـذي ناب عـنه في الـكلـمة
بــاسم الــعـقــابي وأوضح رئــيس اجلــامــعـة
ــؤتــمــر الــســنــوي وأشـاد اهــمــيـة اقــامــة ا
بــالــتــطـور احلــاصل في كــلــيـات اجلــامــعـة
ـؤتـمـر مـجـمـوعـة من واقـسـامـهـا .وتـخـلل ا
تميزة احلاضرة في الكلمات للشخصيات ا
ــؤتــمــر بـــاالضــافــة الى عـــرض فــيــلم عن ا
جـامـعـة اهل البـيت يـتـنـاول اجنازات طـلـبة
كلية طب االسنان و اخلدمات اجملانية التي
تقدمها العيادات الطبية اخلاصة باجلامعة
ألهـالي مـديـنـة كـربالء في اخلـتـام  تـكر

ؤتمر. تميزة احلاضرة في ا الشخصيات ا

مساء اجلمعة  الثالث عشر من  مايس
اجلـاري استـضاف مـنتـدى الشـعرباف
الـثــقــافي الــبـاحث رؤوف الــصــفـار في
مـحـاضـرة حـمـلت عـنـوان : فـي الـذكرى
اخلامسة والعشـرين لرحيله : د. محمد
ـية. فـاضل اجلمـالي .. الشـخصـية اال
وفي الـــســاعـــة الـــســادســـة من مـــســاء
ـنـتـدى الـتي اجلـمـعـة  بـدات امسـيـة ا
ادارها الـدكتـور جعـفر اجلـنديل . حيث
قـدم تـعـريـفــا بـاحملـاضـر. تاله االسـتـاذ
رؤوف الـصـفـار  وهـو احملـاضـر. حيث
توغل في تـاريخ وعطـاء الراحل الكـبير
الدكتور محـمد فاضل اجلمالي  رئيس
لكي. وحتدث وزراء العراق في العهد ا
الـصـفـار   من مـوقع رصد قـريب   عن

عطاء هذه الشخصية. 
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حــيث ذكــر بــانــهـم جـيــران فـي مــديــنـة
الكاظمية . وعرف العائلة عن قرب. كان
الـصـفــار مـوضـوعـيــا في الـذي طـرحه.
ولـم يــســتــخــدم اوراقـــا مــكــتــوبــة  بل
. وتلك من استرسـل في احلديث شفـاهاً
احلـاالت القـلـيـلـة. اذ يـعـمـد الـكـثـير من
احملاضرين الذين حضرت محاضراتهم
 الى القراءة في اوراق مكتـوبة مسبقاً
ــا يـــضـــعف حــالـــة الـــتــفـــاعل بــ  
ـستمـع له. وخالل ساعة احملاضر وا
مـن احلــــديـث  رسم الـــــبـــــاحث رؤوف
ـــعـــالم الـــصــــفـــار صـــورة واضـــحــــة ا
لــشــخـصــيــة الــدكــتــور مــحــمـد فــاضل
ـــداخالت وبــعـــد انــتــهــاء اجلـــمــالي. ا
احملــاضـر من تـقـد مــحـاضـرته  فـتح
بــاب الــنــقـاش. وكــانـت مـداخــلــتي هي

االولى. وعـدت الى احملطـات االساسـية
في مـسـيــرة عالقـتي بـالـدكــتـور مـحـمـد
فاضل اجلـمالي. ودون شك  هي عالقة
من جـانب واحد. واول هـذه احملـطات :
كـــنت طــــالـــبـــا فـي مـــدرســـة الــــگـــرمـــة
االبـــتـــدائــــيـــة في ريـف قـــضـــاء ســـوق

الــشــيــوخ. وفـي عـام
1953 كـــــــــــــــــنــت فـي
الــــــــــصـف الــــــــــرابع
االبـــــــــــــــتـــــــــــــــدائـي.
والعـتـبـارات تـراهـا 
ســـمــتـــني ادارة تــلك
ـــدرســة مـــســـاعــدا ا
ـعلم ـكـتـبـة ا المـ ا
صــبــري. ووجــدتــهــا
طالعة الكتب فرصة 
الــتي انــتـــقــيــهــا من
ـكــتـبـة. رفــوف تـلك ا
ومـن ضــــــــمـن تــــــــلك
الــكــتب  كــان كــتـاب
(فـلــسـفــة الـتــربـيـة )
تـــالــــيف الـــدكـــتـــور

محمد فاضل اجلمالي.
ويـــبــدو انه اطـــروحــته لــنـــيل شــهــادة
الـدكـتـوراه. مفـصـول سـيـاسي وغادرت
تـوسطة . وفي الصف االبتدائـية الى ا
ـدرسة ـتـوسط  فـصـلت مـن ا الـثـاني ا
السـبـاب سـيـاسـيـة. وكـان اجلـمـالي في
حـيـنـهـا رئــيـسـا لـلـوزراء . او هـو جـزء
مـهم من الـطـاقم الـذي يـرسم الـسـيـاسة
الـعـراقـيـة  في الــسـنـوات األخـيـرة من
ــــلـــكي . كـــونـي مـــعـــارضـــا الــــعـــهـــد ا
ـــدرســة  ارسى لــدي ومــفـــصــوال من ا
ــلـكي دعـامــة الــقـطــيــعــة مع الـنــظــام ا
ورموزه كنوري سعيد وفاضل اجلمالي
خـاصـة. في تـونس .. أمـام قـبـره ومرت

نطقة عامة  والعراق خاصة  على ا
احـــداث جــســـام . واوشــكـت مــشـــنــقــة
االعـدام ان تودي بـحيـاة اجلمـالي. لكن
افـرج عـنه  ضـمن مـجمـوعـة كـبـيرة من
ـلكي . واخـتـار تونس رجـاالت الـعهـد ا
لالقـامـة والـعـمل في جـامـعـتـهـا. ومـات
ودفن في مـقبـرة سـيدي عـبـدالعـزيز في
تـــونس . ومـــطــلـع هــذا الـــعــام  2022
كنت في تـونس. وحرصت ان اقف امام

قـــبــره وقـــراءة ســـورة الــفـــاحتــة. ومن
بغداد كانت الرسائل تصلني..

ومن بـغداد كـانت الـرسائل تـصـلني من
الـــبــاحث الـــصــديق رؤوف الـــصــفــار 
حـامـلـة حتـريـضـا اضـافـيـاً لـزيـارة قـبر
الـراحل اجلـمـالي. وتـصـويـر الـشـاهدة.

واستجبت لطلب الصديق الصفار دون
ان اعـرف غــرضه من تـصــويـر شــاهـدة
الــقــبــر. كـان الــبــاحث رؤوف الــصــفـار
يـكـتب لـي بـلـغـة صـحــفـيـة. قـائال : ابـو
شــاهــ .. انت صــحــفي. والــصــحــفي
يـهمـه السـبق ويـسعى الـيه. فال يـفوتك
ذلـك. كــان الــســـبق الــصــحـــفي يــعــوي

بداخلي  كعواء.
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ذئب لـــــســــعـه هــــزيـع صــــحـــــراوي في
اخـريات لـيل شـتوي. واسـتـجبت لـنداء
الـسبق. ولـكن : كـنت في مـدينـة سوسه
التي تبـعد عن تونس الـعاصمـة مسافة
الــبــعـد بــ بــغــداد والـكــوت . والــيـوم
خميس. وغدا اجلمعة موعد سفرنا من
ســـوســة الـى مــطــار تـــونس مـــبــاشــرة
عـائـدين الى بـغـداد. ولـدى اخـواني في
الــسـفــرة  والـتي هي بــاشـراف احلـاج
صادق الـربيـعي رئيس رابـطة اجملالس
الـبــغـداديـة الـثــقـافـيـة  لــديـهم تـوجس
وحتفظ جتاه السـفر الى تونس. حتفظ
يــتــعــلـق بــسالمــتــنـــا ( وكــنــا ثالثــة ..
يتصدرنا السـيد محمد اجلابري ). ولم

هندس احسان الشعرباف نتدى الدكتور ا W∫ في منتدى الشعرباف الثقافي  عصر امس اجلمعة يتوسطنا عميد ا UIŁ
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اثاري في تل
البقرات

بـــــيـــــئـي فـي األراضي الـــــزراعـــــيـــــة
اجملـــاورة لــلـــمــحـــطــة فـــضال عن أن
اخملـلفـات الـنفـطيـة الـسائـلة تـصرف
إلى حــفــر غــيــر نــظــامــيــة ومن دون
ـا يسبب في تلـوث للتربة معاجلة 
ـــيــاه اجلـــوفــيـــة فــضـال عن عــدم وا
واد وجـود مـخازن نـظـاميـة حلـفظ ا
الـكــيـمــيـاويــة.واضـاف  ان (الــفـريق
الـزائر بـرئـاسـة مـديـر مـديـريـة بـيـئة
مـيسـان الـدكتـور باسم مـحـمد حـب
ـــثــلي االمـن الــوطــني وعـــضــويــة 
وشـركـة نفط مـيـسان وشـركـة تعـبـئة
غــــاز مــــيـــــســــان وشــــركـــــة تــــوزيع
نـتـوجـات الـنـفطـيـة ومـركـز شـرطة ا
حمايـة البيئـة) واشار الى ان (مدير
احملـــــطـــــة  بـــــ الـى ان الـــــطـــــاقــــة
االنـتـاجــيـة لـلـمـحــطـة تـبـلغ 24 ألف

برميل / يوم)  .
واعــلـنـت وزارة الـبــيــئـة ان بــحــيـرة
ساوه تستعـيد عافيتـها بعد الضغط
عـلى الـسـكـان احملـيـطـ بـالـبـحـيـرة

بعدم حفر اآلبار غير قانونية.
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وجـهت حكـومـة ميـسـان برفع أشالء
ـتــفـســخـة احلــيــوانـات الــنـافــقــة وا
وطـمـرهـا في مـوقـع الطـمـر الـصـحي
نع وإجراء عمليات الرش والتعفير 
انتشار مرض احلـمى النزفية والتي
رصــدت في مـــنــاطـق األهــوار شــرق

مدينة العمارة.
وقـال قـائمـمقـام الـعمـارة رائـد شامل
لـ(الــزمـان) إن (خـلـيــة األزمـة شـكـلت
ـواجهة انتـشار مرض احلمى جلنة 
الــنـــزفــيـــة في احملـــافــظـــة ورصــدت
اللـجـنـة وجـود حـيوانـات مـتـفـسـخة
فـي هــور الـــســنــاف ضـــمن نـــاحــيــة

شرح شرق مدينة العمارة). ا
ـــشـــكـــلـــة وأضـــاف أن (الـــلـــجـــنـــة ا
ــؤســســات بـــرئــاســته وعــضـــويــة ا
ــسـانـدة قــامت ووجـهت ـعــنـيـة وا ا
ستثمـر برفع تلك األشالء وطمرها ا
ــــنــــاطق اخملـــــصــــصــــة لــــذلك فـي ا
واالنطالق بعمـليات الرش والـتعفير
خــوفـا مـن انـتــقــال حـشــرات الــقـراد

رض احلـمى الـنزفـية). الى الـناقـلـة 
ـسـتـشـفى الـبـيـطـري في ذلـك اعـلن ا
مــيـســان مـواصــلـة حــمالته بــالـرش
والــتـغـطــيس لــلـقـضــاء عـلى الــنـاقل
ـرض احلــمى الــنــزفــيـة الــرئــيـسـي 
ــســتـشــفـى الــبــيــطـري الــقــراد فـي ا
ـــســـتـــوصـــفــــات ولـــكل مـــنـــاطق وا

احملافظة.
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ورصــدت بـيــئـة مــيـســان مـخــالـفـات
بـــيـــئـــيـــة في مـــحـــطـــة عـــزل الـــغــاز
صاحب الستـخراج النفط في حقل ا
الــعــمــارة عـــلى طــريق (مـــيــمــونــة ـ
عـمـارة) تـتـمثـل بوجـود تـلـوث بـيئي
فـي األراضي الــــزراعــــيــــة اجملـــاورة
لـلـحــقـول بـسـبب الــشـعالت الـنـاريـة

أعلى األبراج.
وقـــال إعالمـــهــا لـــلــزمـــان" إن فــريق
ـــذكــور الحظ مــخـــتص زار احلــقل ا
وجـــود مــــشــــاكل في حــــرق الــــغـــاز
ـصـاحب كـون أن الـشـعالت لـيـست ا
ـا تسبب بـتلوث بارتـفاعات عـالية 
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تكن اجلهات الـسياحية الـتونسية على
عــلم بــسـفــرنــا من ســوسـة الـى تـونس
حـيث مـقبـرة سـيدي عـبـدالعـزيـز  التي
تـضم قــبـر الـراحـل اجلـمـالي. وعــنـدمـا
عـلـمت تـلك اجلهـات بـسـفرنـا والـغرض
منه  حتفظت هي االخرى. لـكننا نفذنا

مــا نـويـنــا عـلــيه. وعـنــد قـبـر الــدكـتـور
. قرأنا الفاحتة اجلمالي وقفنا خاشع
. وعــنــدمــا طــلـــبــنــا شــمــوعــا  زودنــا
قبرة بـاحلبوب.. قائال : شرف عـلى ا ا
في احلبـوب ثواب النهـا طعام لـلطيور.
وثــقـنــا حـضـورنــا بـالــصـور والــفـديـو.
وعـدنـا الى سـوسـة. بـيـنـمـا كـان احلاج
صادق يتابع سـفرنا هاتفـياً لالطمئنان
عـلى عـودتــنـا بـسالم.  وصـلــنـا مـديـنـة
سـوسـة لـيال. وصـبـاحـاً كـنـا نـغادر الى
مطار قرطاج  ومنه عائدين الى بغداد.
تـلك بـعض مــحـاور مـداخــلـتي. وكـانت
مــطـــولـــة الى حــد مـــا. وبـــدا وكــانـــهــا
مـحـاضـرة رديـفـة. لـكن الـوقائـع فرضت
هذه االطالة. لقـد هدأ الذئب الصحفي .
ــثل يــقــول : ولــكن لــبـــعض الــوقت. وا
هـات لـيل وخـذ عـتـابـة. اخـيـرا : احسن
مـنـتدى الـشـعربـاف الـثقـافي حـ اتاح
لــلـــبــاحث رؤوف الــصــفــار ان يــعــتــلي
مـــنــصــة احلــديث . واحـــسن الــصــفــار
وضوع وتناوله بلغة سردية باختيار ا

نفرة. بعيدة عن اخلطابية ا
vN²½«
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اجــالـس صــديــقــا وقــورا طــيــبــا في
احدى مقاهي بغداد الشعبية نتبادل
ـــاضي اطـــراف احلـــديـث عن ايـــام ا
الــقــريـب جنــول في مــرابع الــذاكــرة
اضي نبحث عن البغدادية وننبش ا
موضوع نستـانس به وننسى هموم
ر ومعانـاة احلاضر الـصعب الذي 
ــنــكــوب وفي جــلــسـة بـه شـعــبــنــا ا

ــعـــتــادة دردشــة من جـــلـــســاتـــنـــا ا
واحلـــديث كـــان عن تـــاريخ الـــعــراق
عـاصر  تذكـرنا رئـيس اجلمـهورية ا
االسبق الـراحل عـبد الـرحـمن محـمد
عـــــارف (2007 – 1916) وفــــــتـــــرة
حـكمه رغـم قصـرهـا  والـتي اتـسمت
بــاالسـتــقـرار والــهـدوء واالمــان ومـا
يــحـمــله  هــذا الــرئـيس مـن سـجــايـا

انسـانية  وصـفات حمـيدة فـقد تولى
منـصب رئيس اجلـمهـورية الـعراقـية
عـقب مـقـتل شـقـيـقه الـرئيـس الراحل
عبـد الـسالم مـحمـد عـارف في حادث
ســقـوط طـائــرته حـكـم الـرئـيـس عـبـد
الرحـمن عارف العـراق للـفترة من -4
1966-4 لغاية يوم 17 تموز من عام
1968 بـــعــــدهـــا غـــادر الـــعـــراق الى
اسـطـنـبـول وبـقي فـيـها حـتى عـودته

الى بغداد في اوائل الثمانينات 
واثنـاء هـذا احلـديث انبـرى صـديقي
الطـيب مسـتدركـا حكـاية واقـعية عن
الرئيس  الراحـل عبد الرحـمن محمد

عارف ,
كان فيهـا شاهد عـيان تؤكد انـسانية
وتواضع هـذا الرئـيس ومفـادها كـما
يرويهـا :  في الثمـانينـيات من القرن
اضي كنت احـد العـامل في ادارة ا
مـــســبـح بــغـــداد الــتـــابع اداريــا الى

ؤسـسة العـامة لـلسيـاحة ذات يوم ا
ـسبح كنـا جالـس في غـرفة ادارة ا
واذا بــالــســيـد رئــيس اجلــمــهــوريـة
االسـبـق عـبـد الــرحـمن عــارف ومـعه
عـائـلـته يــدخل عـلـيـنـا وبـعـد الـسالم
سبح والترحـيب به طلب من مديـر ا
ان يوضح له اجراءات التسجيل في
ـسـتـمـسـكات ـسبح ومـا هي ا هـذا ا
ــطـــلــوبــة بــذلك ?   فــأجــابه مــديــر ا
سبح في سبح : سيـادة الرئيس ا ا
خدمتكم وال حـاجة  بذلك لإلجراءات
ــسـتـمــسـكـات فــرد عـلـيه االداريـة وا
ـسـبح الـرئـيس عــارف قـائال : هـذا ا
مــــرفق خـــــدمي خــــاص لـألعــــضــــاء
ـــســجــلــ فـــيه وعــوائـــلــهم وفــيه ا
ضوابط وتـعلـيمـات حتكم االنـتساب
الـــيـه عـــلـــيه فـــان حـــالي مـــثـل حــال
االعــضــاء تــطــبق عــلي كــمــا تــطــبق
سبح عليهم بعد ذلك الـتمس مدير ا

وتـرجى من الـرئـيس  االسـبق عـارف
ـنح ســيـادتـكم ـمـكـن ان  بـانـه من ا
ـسـبح والـعـائـلــة بـطـاقـة شـرف في ا
ـسـتـمسـكـات فـأجابه والحـاجة الى ا

الرئيس : 
ابــــني انــــنـــا نــــريـــد انـــا واالوالد ان
ــــســـبح بـــشـــكل نـــســـجل في هـــذا ا
اصولي ورسـمي مـثل بقـية االعـضاء

فيه .
وتابع راوي احلكاية قوله بانه وبعد
ـــســبح مـن اقــنــاع ان يـــأس مــديــر ا
الــــرئــــيـس عــــارف عن الــــعــــدول عن
اجـــراءات الــتـــســجـــيل اوضح له ان
ـدنـيـة يـقـدم صـورة هـويـة االحـوال ا
والــبـــطــاقـــة الــصـــحــيـــة مع صــورة
شــخــصــيــة لـــكل فــرد ثم دفع مــبــالغ
االشتراك وبعد تقـد ما هو مطلوب
ـــســتــمــســكــات تــمت اجــراءات من ا
الـــتـــســـجـــيل واصـــدرت الـــهـــويـــات

وسـلــمت الى الـرئـيس االســبق عـبـد
الـرحـمن عـارف الـذي غـادر وعـائـلـته
بـعــد ان شـكـرنــا وعـبـر عن امــتـنـانه
وحـــفــاوتــنـــا به . ثم يـــضــيف راوي
احلـكـايـة قـائال : انـنـا في ذلك الـيـوم
كـــنـــا في حــالـــة فـــريــدة جتـــمع بــ
الـشـعـور بـالـفـرح والـغـبـطـة من لـقاء
رئــيـس اجلــمــهــوريــة االســبق عــبــد
الرحـمن عـارف وب االسـتـغراب من
طـلـبه الـذي حـمل مـنـتـهى الـتـواضع
واالنــســانــيــة حــيث تــصـرف وكــانه
انــسـان عــادي يـريــد االنـتــسـاب الى

مسبح بغداد ( انتهت احلكاية  ) .
رحـم الـــله الــــرئـــيس الــــراحل عـــبـــد
الـــرحـــمن مــحـــمـــد عــارف االنـــســان
والــرئـــيس  الــذي اصــبـــحت ســيــرة
هنية واالجتماعية درس من حياته ا
ـعاصر في التواضع تاريخ العراق ا

واالنسانية والتسامح.
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ــتــحف الــعــراقي االثــريــة الى ا
و تـــســجــيـــلــهــا فـي الــســجل

الوطني للمتحف.
أعلنت دائـرة صحة مـيسان  عن
تـسجـيـلـها 13 إصـابـة باحلـمى
الـنزفـيـة في مـيسـان وقـال مـدير
عام صحة مـيسان الـدكتور علي
مـحـمـود الـعالق في لـلـزمان  ان
احملـافــظـة ســجـلت  13 إصـابـة
مـشــتـبه  بــاحلـمى الـنــزفـيـة 10
منهـا مؤكدة  فـاعرب العالق عن
اســفــة لـوفــاة شــخــصــ ألنـهم
وصـلوا مـتـأخـرين وبـ العالق
إلى ان دائــرة الـصــحـة اتــخـذت
ــواجـهــة هـذا كـافــة االجـراءات 

رض.  ا
وأضاف (نـعتـقد بـأن العواصف
الـتـرابـيــة سـاهـمت في الـقـضـاء
عـــلى الــقــراد الــنـــاقل لــلــمــرض
واشـاد الـعالق بـدور الـبـيـطـريـة
ــــرض بـــعـــد وفـي مـــواجــــهـــة ا

توفــير العديد من العالجات).

d³I…∫ امام قبر الدكتور محمد فاضل اجلمالي في مقبرة سيدي عبد العزيز نقرا الفاحتة

ينا يبدو السيد محمد اجلابري وابدو في الوسط و

f½uð w  qŠ«d « d³  v ≈ …—U¹“

»öý¡∫ خبراء البيئة يرفعون اشالء حيوان نافق

-1-
ديح رادع أو دحون أنـفسهم وال يـصدهم عن ذلك ا حدّثـنا التـاريخ عمن كانـوا 

مانع ..!!
-2-

ـتدحـون ما دحك الـنـاس لِمَـا يرون مِنْ جـمـيل مواقـفك وأفـعالك و اجلمـيل أنْ 
توّفق اليه من روائع 

. وهوب والقبيح أنْ تمدح نفسك وإنْ كنتَ من ا
ومن هنا ذكر الزمخشري أنه :

قيل حلكيم :
 ( (ما الشيء الذي ال يحسنُ أنْ يقال وإنْ كان حَقّاً

قال :
مدحُ الرجل نَفْسَه )

-3-
دحون أنفسهم : ن ذكرهم التاريخ بأنهم كانوا  و

كعب بن زهير 
كان اذا أنشدَ قصيدةً صنع لها خطبةً في الثناء عليها :

وكان يقول عند انشادها :
(( للهِ دَرّي  

وأيُّ عِلْمٍ بَيْنَ جَنبَيَّ 
وأيُّ لسانٍ ب فَكَيَّ ))

-4-
ومـعـظم الـسـلـطـويـ في ( الـعـراق اجلـديـد ) سـاروا علـى هذا الـنـهج حـيث انـهم
يبـالغون في مدح أنفسهم  ولم يـردعهم عن ذلك سوء اخلدمات  ونهب الثروات
الي ـستـضعـف ا وازدياد أعـداد العـاطل عـن العمل وبـلوغ أعـداد الفـقراء وا

وارده النفطيّة . في بلد غنيّ 
ويبقى الفارق بينهم وب كعب بن زهير كبيراً 

دح سـياسيو دح  بيـنما ال يـستحق ا ألنَّ كعب كـان شاعراً كبـيراً يسـتحق أنْ 
الصدفةِ واحملاصصاتِ على االطالق .

-5-
وهناك جـيوش الكترونية أعدهـا الفاشلون لتلمـيع صورهم والتغني باجنازاتهم 
ـواطنـ يعـلمـون أنـهم مدفـوعة األجـر وبالـتالـي فهي لنْ تُـوصلـهم الى ما ولكنّ ا

يُريدون .
-6-

واطـنـون العـراقـيون مِنْ ـديحُ يـطلـقـهـا ا أتـمـنى أنْ اسمع بـاذنيّ كـلـماتِ الـثـناء وا
موقع االحساس باألداء احلَسَن للمسؤول .

وتلك هي النغمة التي تستحق أن تسمع .
والسؤال األن :

متى سنسمَعُها ?
وهل سنسمعُها أم تبقى في عِداد األماني ?
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الدنيـا مكتبة الناس كـتب. الكتب التافهة كثـير وكتاب ضائع في رَفٍّ بعيد حتت
. تركتُ مكتبتي كلها وسحتُ في أكوامٍ كـثيرة أو حتت أعيننا ونحن نبحث بعـيداً

البالد باحثاً عن خروفي الضال!
ان شــديـد احلـسـاسـيـة اخلـروف األبـيض لم يـعــرف أنَّ مـنـطق الـعـقـل عـنـد الـفـنـَّ
وذج كالـعلماء والشعراء. لم يتجاوز نفسـهِ قاعدةً لكل األحكام باعتباره أصدق 
لإلنسـانية! وظنَّ نفسه تيمورلنك وظن نفسه جـنكيز خان! وخروفا البالط: الفنان
ـلــحـة في والــعـالم يــشـتــركـان فـي اسـتــقاللـهــمـا فـي الـعــقل اخلالق والــرغـبــة ا

عرفة. والفنان يتقدم خطوةً أبعد. االستكشاف وا
ـفقود من مـكتـبتي? افتح أ يلـتقي اخلروفـان حول أنـفي يَدَسُّ نفـسه في الكـتاب ا
كتاب التاريخ ص 14ج13 ملـفوفة باحلرير األسود بـغداد كلها دخان لكن أين
اخلروفـان? توقف الـزمان عنـد اخلروف األبـيض حَكَمَ جنـوب األناضـول وشمال
غـرب إيــران والــعــراق. وقـامت الــثــورات من ســفــوح اخلـروف األســود. دولــتـان
متـصارعتان تناديان حي على اجلـهاد. اخلروف األبيض اآلق قوينلي واخلروف
ـالـيك مصـر والـشـام وورثة األسـود الـقره قـويـنـلي. والـعثـمـانـي ضـد أوربـا و

تيمورلنك.
مـات فـخـر الـدين قـطـلـو وتـنـازع قـره عـثـمـان مع أخـويه أحـمـد وبـيـيـر عـلي عـلى
اإلمـارة طـمـوحه دفع أخـوته إلى سـجـنه ثم أطـلـقاه حـاجـةً لـبـسـالـته وشـراسته
ولواله لـسـقطت ديـار بـكر ولـئال يُـسجـن مرةً أخـرى عَـرَضَ خدمـاته عـلى حاكم
ـوصل وسـنجـار وأربيل سـيـواس ثمَّ أعلن تـبـعيـته لـتيـمور لـنك فـكافـأه بـحكم ا
وبـعـد مـوت تـيـمـور اسـتـغلَّ قـره عـثـمـان واحتـلَّ مـديـنة أورفـة وعـ ابـنه هـابـيل
حاكـماً علـيها وانـتهت حيـاته مقاتالً إلى جـنب شاه رخ بن تيـمور لنك ودفن في

Æ1432 عركة ساحة ا
احتـدمَ الصـراع بـ أبنـاء قره عـثـمان وبَـزَغ جنمُ حفـيـدهِ أوزون حسن الـطويل
قـاطـعات الـشمـاليـة وظلَّ يـراقب الصـراع منـتـفعـاً من كل ما الـذي اسـتقـرَّ في ا
كـن االنتفاع منه تساعده أمُّهُ سارة خاتون. ودخل بغداد 1470 وانتصر على
ـالـيك مـصـر والـشــام في مـعـركـةٍ حـاسـمـة لـكــنه أرسل يـعـتـذر وأطـلق سـراح
ـمـاليك قـد سمـعوا بـأنَّ العـثمـانيـ يطـمعـون في مصـر فرحـبوا األسـرى وكان ا

بوفد اخلروف األبيض. 
سيـحية مصـاهرة وحتالف سنة 1458 ربطت حـسن الطويل بإمـارة طرابزون ا
ـسمـاة كاترين تزوج من ابـنة شـقيق داود آل كـومنـيس آخر ابـاطرة طـرابزون ا
دن اإليـطالـية التي ازداد عـروفة في أوربا بـلقب ديـسبـينـا وعقد حتـالفـاً مع ا وا
خـوفها بعد فتح استنبول  .1453وبـعد سنة من زواجهِ باحلسناء كاترين أرسل
إلى محـمد الفاحت يطالبه بإعفاء طرابزون من اجلزية ثمَّ طالب بدفع اجلزية التي
كـان العـثمـانيـون يدفـعونـها لـتيـمورلـنك وأبنـائه ومتـراكم خمـس سنـة مضت لم
ـة العـثـمانـي في مـعـركة أنـقرة  1402ومـوت . بـعـد هز يـدفع الـعثـمانـيـون شيـئاً
السـلطان يايزيد األول أسيراً في حبس تيمور لنك. وبسبب كاترين تصور حسن
الطـويل أنَّه تيمورلنك وأنَّ محمد الفاحت هو بـايزيد األول! وبهذا التهور حلت عليه
الـكارثـة وخـسر مـعـركةً تـلـو أخرى. 1478. تـنازل حـسن الـطـويل حملمـد الـفاحت
وخطبَ ابـنة الفاحت الـوحيدة جوهـر خا البنه محـمد ميرزا ومات الـطويل سنة
انـتـشـار الـطـاعون 1478. وقـد يـظنُّ أحـدهم أنَّ حتـسن الـعالقـات حـدثَ بسـبب
ـصـاهـرة ولـيس الــعـكس. في اجلـانب اخلـارجي اآلخـر كـان الـشـاه الـصـفـوي ا
ناصب يتمدد وفي الداخل صراع العائلة واألمراء واحلاشية على الكراسي وا

ومــخــاطــر أخــرى. أثــنـاء مــعــركــة جــالــديــران خــبــأ الــشـاه
ـصـور بـهـزاد واخلـطـاط مـحـمـود إسـمـاعـيل الـصـفـوي ا
كن أنْ النـيـسـابوري في كـهف بـوصـفـهمـا أثـمن مـا 
يُقتنى وأخطر من أنْ يتحمَّل خسارته. ورسم أقاميرك
نـمنمات في تلـميذ بـهزاد في تبريـز واحدة من أروع ا
هـذا الـعـصـر وهي صـورة "تـتـويج خـسـرو وشـيـرين/
تحف البريطاني! ُنمنمة محفوظة اآلن في ا 1539 وا

ـنـظـمـاتُ والـدولُ السـتـثـمارهِ ـوردُ األهمُّ والـذي تـتـسـابقُ ا الـعـقلُ الـبـشـريُّ هـو ا
وتـنـميـتهِ وصـوالً لإلبـداعِ واالبـتكـارِ واالسـتـدامةِ واالعـتـنـاءِ بكل مـا يـتـنجُ عنه من
ـعـنـوي ـادي وا أفـكـارٍ ورؤى لـتـكـونَ هي الــقـولُ الـفـصلُ في اسـتـدامــةِ الـعـائـدِ ا
ـتمـثلُ في البـحثِ العـلمـيِ ومخرجـاتُ العـملـيةِ الـتَّعـليـميـةِ فالـبحثُ واحلـضاري ا
ـوردُ األهمُّ لكل دولِ الـعالمِ الـصنـاعيةِ والـزراعيـةِ واخلدمـاتيةِ العـلميُّ الركـيزةُ وا
واردِ وخـاصةً الـبشـريةِ عـاليةِ والغـايةُ الرّئـيسـةُ في جـلبِ االستـثمـاراتِ جلمـيعِ ا
هارةِ ألنَّـها من يعتـمدُ عليـها في االستمرارِ بـالتَّقدمِ والـسيطرةِ االبـتكاريةِ على ا
نـظمـاتِ الـتي في الغـالبِ ال تنـشرُ َ هـذهِ الدَّولـةِ وا قـارنـةُ ب العـالمِ لذلك يـجبْ ا
ها قـد تسرقُ أو يـتمُّ التـطويرُ بحـوثَها الـتي فيـها براءاتُ اخـتراعٍ في اجملالتِ ألنـَّ
عرفةِ عليـها لذلك هم يستقطبونَ البحـوثَ من كل دولِ العالمِ الستثمارِ األفكارِ و
اهرةِ في العالمِ واالستفادةِ منهـا بصورةٍ مباشرةٍ أو غيرَ مباشرةٍ أهم العـقولِ ا
هـمةِ التي يـجبُ صياغـةَ استراتـيجيةٍ واردِ ا لذلك فـإنَّ البحثَ ثـروة وطنيـة ومن ا
شـجيـعِ على نويـةِ في اجلـامـعـاتِ والـتـَّ وطنـيـةٍ لـكـيـفـيـةِ عملِ اخلـططِ الـبـحـثـيَّـةِ الـسـَّ

خـصـصـاتِ ووضعِ آلـياتٍ تـشـكـيلِ الـفرقِ الـبـحـثـيـةِ مـتـعددةِ الـتـَّ
ي واالهـتــمـامِ بـاجملالتِ وقـواعــدَ لـلــنـشـرِ احملــلي والـعــا
صدر االهم العـلميةِ الـعراقيةِ الن الـبحث العلـمي هو ا
واالكـثـر فــاعـلـيـة الســتـمـرار وصـيــانـة وتـطــويـر جـمـيع

وارد االخرى. ا
اَلبحثُ العلميُّ يُستدلُّ على جودتهِ من خاللِ األثرِ على

العَمليةِ التَّعليميةِ وخدمةِ اجملتمعِ.
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كشف مدير عام دائرة التحريات
والــتــنـقــيــبــات عـلـي شـلــغم عن
انهـاء بـعثـة التـنـقيب االيـطالـية
الـــعــامــلـــة في تــلـــول الــبــقــرات

اعمالها خالل ثالثة اسابيع.
واشــار شــلــغم الـى ان الــبــعــثـة
عثـرت خالل اعمـال التنـقيب في

الــتل الــسـابع (tB7) عـلـى عـدد
ـــتــمـــثــله مـن الــلـــقى االثـــريــة ا
ــنــبــســطه واخلــرز بــاالخــتــام ا
ــــشـــاضي الـــتـي تـــعـــود الى وا
ـــة فــــتــــرات تـــاريــــخــــيــــة قــــد
وبـالــتـحـديـد الى فـتــرة الـعـبـيـد
والـوركــاء وجـمـدة نــصـر فـضال
عـن الــعــثــور عـــلى قــبـــر لــطــفل

صــغـيــر  اسـتــظــهـاره بــشـكل
كامل وتوثيقة واشار شلغم الى
ان مـجمـوع الـلـقى االثـريـة التي
 اســتـظــهــارهـا اثــنـاء اعــمـال
التـنقيب ( 4) تتخـلها مـجموعة
كبـيـرة من اخلـرز واحلـلي كانت
مدفـونه بداخل الـقبر عـلى شكل
قالدة و تــسـلـم جـمــيع الــلـقى
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ـسـلـحـة األوكـرانـيـة "تُــواصل الـقـوات ا
إحـراز تقدم في حترير منطقة خاركيف.
لـكن احملـتـل يـحـاولون زيـادة الـضغط
فـي دونباس. إنه اجلحيم وهذه ليست
مــبــالــغــة".وتــســبب الــقــصف الــروسي
بسقوط  12قتيال و 40جـريحا اخلميس
فـي ســيـفــيــرودونــيــتــسك فـي مــنــطــقـة
لـوغانـسك (شرق) وفقـا للـحاكم احمللي
ســيـرغـيه غــايـداي الـذي قــال إنّ مـعـظم
الــقــصف أصــاب مــبــانيَ ســكــنــيـة وإنّ
احلـصـيـلـة قـد تـرتـفع.وشـاهد فـريق من
ـكان وكـالـة فـرانس بـرس مـوجـود في ا
ـديـنـة الـصـنـاعـيـة كــيف حتـوّلت هـذه ا
مـنـذ أيـام عـدة إلى ساحـة قـتـال ودُمّرت
ــدفــعي.وقـــالت نــيال جـــراء الــقــصـف ا
ـوظـفة الـسـابـقة كـاشـكـيـنا ( 65عـامـا) ا
فـي الــبـــلــديـــة "ال أعــرف كم مـن الــوقت
ـــــكـــــنـــــنـــــا الـــــصــــمـــــود".وتُـــــشـــــكّل
ســيـفـيـرودونـيــتـسك ولـيـســيـتـشـانـسك
الــلـتــ يـفـصل بــيـنــهـمـا نــهـر اجلـيب
األخـير لـلمقـاومة األوكرانـية في منـطقة
لــوغـانـسك. ويُـحـاصـر اجلـنـود الـروس
ـنــطـقــتـ الـلــتـ تـخــضـعـان هــاتـ ا
لــقــصـف مــتــواصل.كــمــا قــتل اجلــنــود
الــروس اخلـمـيس خــمـسـة مــدنـيـ في
مـنطقة دونيتسك في دونباس بحسب
احلــاكم بــافـلــو كــيـريــلـيــنــكـو.وأعــلـنت
روسـيا اخلـميـس أن نحو  800عـسكري
أوكـراني كـانـوا مـتـحـصـنـ في مـجمع
آزوفـــســتــال لـــلــصــلب فـي مــاريــوبــول
اســـتــســلــمــوا خـالل الــســاعــات األربع
والــعـشـريـن الـسـابــقـة مـا يــرفع الـعـدد
اإلجـمـالي للـذين اسـتسـلـموا إلى 1730
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{ كــيـيف (أوكـرانـيـا)-(أ ف ب) - أعـلن
ــــيـــر الــــرئــــيـس األوكـــرانـي فــــولــــود
زيـلينسكي اجلمعة أن القوات الروسية
تـشدد الضغط في منطقة دونباس التي
حـولتـها إلى "جـحيـم" معتـبرا مـن جهة
ـسـاعــدات الـضـخــمـة الـتي أخــرى أن ا
ها لـكييف تشكل أعـلنت واشنطن تـقد
اســــتـــثــــمـــارا فـي أمن الــــغـــرب.ووافق
الــكـونــغـرس األمـيــركي اخلـمــيس عـلى
رزمـة مساعـدة ضخمة ألوكـرانيا بـقيمة
أربـــعــــ مـــلـــيـــار دوالر لـــدعم جـــهـــود
أوكــرانـــيــا الــعــســكــريــة في مــواجــهــة
روســــــيــــــا فـي وقـت بــــــدأ وزراء مـــــال
ليارات التي مـجموعة السبع مناقشة ا
هـا لـكـيـيف.وقال ـكن لـكلّ دولـة تـقـد
زيـليـنسكي في رسـالة عبـر الفيـديو ليل
اخلـــمــيس اجلـــمــعــة "بـــالــنـــســبــة إلى
شـركـائـنـا األمـر لـيـس مـجـرد إنـفاق أو
تــبـرع" مـضـيــفـا "هـذه مـســاهـمـتـهم في
أمــنــهم ألن حــمــايــة أوكــرانــيــا تـعــني
حـمـايـتـهـم ضـد حـروب وأزمـات جـديدة
قـد تـتـسـبـب بـهـا روسـيـا".ويُـفـترض أن
ــســاعـدات األمــيــركــيـة تــســمح رزمــة ا
اجلـديـدة ألوكـرانيـا بـالـتزوّد خـصـوصا
بــآلــيــات مــصــفّــحـة وتــعــزيــز دفــاعــهـا
اجلـوي في وقت تركّز روسـيا جهودها
فـي شرق الـبالد وجـنوبـهـا بعـد فـشلـها
فـي الـســيـطــرة عـلى كــيـيف وخــاركـيف
شـمـاال.وتسـعى موسـكـو خصـوصا إلى
الـسـيـطـرة عـلى كـامل مـنـطـقـة دونـباس
الــنـاطــقـة بــالـروســيـة والــتي يـســيـطـر
ـوالـون لـهـا عـلـى جزء االنـفـصـالـيـون ا
مــنــهــا مــنــذ .2014وقــال زيــلــيــنــســكي
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{ قاعـدة أوسان اجلوية (كوريـا اجلنوبية)-(أ ف ب) - وصل الـرئيس األميركي جو
بـايـدن إلى كوريـا اجلـنـوبـيـة أمس اجلـمعـة في مـسـتـهل جـولـة آسيـويـة يـؤكـد خاللـها
نـطقة فيما يـخيم شبح جتربة نووية كـوريا الشمالية تحدة في ا طموحـات الواليات ا
قرر محـتملـة على زيـارته.ومن قاعدة أوسـان اجلويـة الذي هبـطت طائرتـه فيهـا من ا
أن يتـوجّه في البـداية إلى مـصنع لشـركة سـامسـونغ الكـورية اجلـنوبـية العـمالقة في
بـيـونغـتايـك في جنـوب سـيول حـيث سـيلـتقـي للـمرة األول الـرئـيس الكـوري اجلـنوبي

اجلديد يون سوك-يول.

U—∫ آثار الدمار في دويناس األوكرانية œ

بغداد
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مـا دسـتـوريـة وقـانـويـة وفق الـنـظـام بـغض الـنـظـر عن الـتـفـاصـيل
ـثل لـلـشـعب من حـقه في الـداخـلي حـجب حق وحـرمـان نـائب 
هنـا إذا هذا التعامل ـساءلة وعضويـة اللجان النـيابية الرقابة وا

واطن العادي?. مع نائب فكيف با
إذا ما قيمة قواعد السلوك وأخالقيات العمل النيابي.

ÀœUŠ∫ موقع حادث الهجوم بالسك
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اضـي والتي أفرزت انـية الـعراقـية التـي جرت في تـشرين من الـعام ا االنتـخابـات البـر
ـوالية إليـران وخسـارتهـا العـديد من مـقاعـدها الـنيـابية فشال كـبيـراً لألحزاب والـكتل ا
ـانية وفـقدانـها األغـلبـية في مـجلس الـنواب هـذا السـينـاريو  تـكرر في االنـتخـابات الـبر
دعـومة من إيـران أغلـبيـتهم في اللـبنـانيـة حيث خـسر حـزب الله حـلـفائه من األحـزاب ا
ان اللبناني  فماذا يعني هذا األمر بعد ان تكرر في العراق ولبنان  البلدين اللذين البر
يهـيمن عـلى مقـالـيد األمـور فيه أحـزاب وكتل مـدعومـة من إيران ومـواليـة لهـا ? وإليران
لفـات السياسـية واألمنية نفوذ كبـير وتدخل واضح في شؤون الـبلدين خصـوصا في ا
طلقة واالقـتصادية هـذا يعني بكل بـساطة رفض الشـعب العراقي والـلبناني الـهيمنـة ا
لوكالء وأذرع إيران في الـعراق ولبنان ويعني أيـضاً رفض الشعب الـعراقي واللبناني
لـلتـدخل اإليراني بـالشـأن الداخـلي في العـراق ولبـنان الذي أوصـل البلـدين الى أزمات
قيتة قدمة منهـا الطائفية ا ومشاكل كبيـرة وعديدة أثرت بشكل كبير عـلى البلدين في ا
بنـية على التي فـككت عـرى اللحـمة الوطـنيـة والتمـاسك اجملتـمعي والعالقـات األخويـة ا
احملبة والتـسامح ب كل طوائف ومذاهب واديان الشعب وابتالء البلدين باحملاصصة
ـنـاصب في احلـكـومـة والـدولـة الـتي أدت الـى هـيـمـنة احلـزبـيـة والـطـائـفـيـة في تـقـاسم ا
ـتـنــفـذة عـلى كل الــسـراق والـفـاشــلـ والـفــاسـدين من أعــضـاء األحـزاب  الـطــائـفـيــة ا
ـنـاصب في احلــكـومـة والـدولـة وإقـصـاء وتـهـمـيـش بـاقي خـبـرات وكـفـاءات الـشـعـبـ ا
هنيـة  اخلبيرة مـن اخذ دورها في خدمـة بلدها وشـعبها  ,واهم ية والـعلميـة وا األكـاد
ما أفرزته فتـرة هيمنـة األحزاب الطائـفية استـشراء الفسـاد في كل وزارات ومؤسسات
الدولـة  ضـياع ونـهب أموال الـدولـت من قـبل ثـلة من الـفاسـدين والـسراق من أعـضاء
ـشكـلة الـكـبرى الـتي أفرزتـها هـيمـنة وا هـذه األحـزاب وقيـاداتهـا وعوائـلهم ومـقربـيهم  ,
األحـزاب الــطــائـفــيــة عـلى مــقــالـيــد األمـور فـي الـبــلــدين هي ان هـذه األحــزاب والــكـتل
والـفصـائل وقيـاداتـها لم تـعمل خلـدمة بـلدهـا وشعـبـها لـكنـها تـقدم مـصالح إيـران على

مصالح  العراق ولبنان وعلى مصالح شعبيهما.
ـدعومـة من دولة وبـعد هـذا الفـشل الذي مـنـيت به األحزاب ذات األجـندات اخلـارجـية ا
هم هل سـتعيد هذه انية في الـعراق ولبنان  يـثار السؤال ا أجنبية في االنـتخابات الـبر
والـية إليران حسـاباتها وسـياساتهـا التي أثبتـت االنتخابـات  فشلها األحـزاب والكتل ا
وأثـبتت رفـض الشـعـبـ العـراقي والـلـبنـاني لـهـما ورفض الـشـعـب لـلـتـدخل اخلارجي
سـواء من إيـران أو غـيـرهـا في شـؤون الـبلـدين الـذي أوصل الـبـلـدين الى الـهـاوية والى
حـافة اإلفالس والـضياع والـفقـر واجلوع  وسوء اخلـدمات وانـتشار اخملـدرات وسطوة
ـيليشـيات وعمـليات القـتل واالغتيـاالت ناهيك عن فـقدان البلـدين أهم مقومـات البلدان ا
سـاواة وصـيـانة ـستـقـلـة وهمـا الـسـيـادة واألمن وفرض الـقـانـون والـنظـام والـعـدل وا ا
احلـريات واحـترام حقـوق اإلنسـان أم ستبـقى هذه األحـزاب والكتل تـعول عـلى التدخل
األجنبي والدعم اخلارجـي  لسياساتها وخططها وبرامجـها وستعيد جتربة فشلها مرة
دعوم خارجياً والذي رفضه ويرفضه أي شعب ضي في نهجها ا أخرى وتصـر على ا

 ال في العرق ولبنان فقط عندها ستكتب نهايتها بأيديها ?
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.ونـشـرت مــوسـكـو صـورا مــنـذ االثـنــ
تُـظهر مجموعات رجال يرتدون مالبس
قـتالية بعضـهم على عكازات وبعضهم
مـضـمّـد بـعـد مـعـركـة طـويـلـة أصبـحت
رمــزًا لــلــمــقــاومـة األوكــرانــيــة لــلــغـزو
الـروسـي في مـديـنـة مـاريـوبـول جـنوب
ئة منها شرق البالد التي دُمّر  90في ا
وقُــــتِل فـــيــــهـــا مـــا ال يــــقل عن  20ألف
شــخص بــحــسب كــيـيـف.وقـالت وزارة
الـــدفــاع الــروســيــة إنّ هــؤالء اجلــنــود
وبـيـنـهم  80 جـريـحًـا "جـعلـوا أنـفـسهم
قابل لم تتحدث كييف عن أسـرى".في ا
اســتــسـالم وقـال زيــلــيــنــســكـي مــسـاء
اخلــمـيس "أبــذل كل مـا أمــكـنــني حـتى
تـكون القوى الـدولية األكثـر نفوذا على
عـــلم وإذا أمـــكن ضـــالـــعـــة في إنـــقــاذ

أبطالنا".
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ـــقــاتـــلــون الـــذين  إجالؤهم وكـــان ا
ومـــعــظــمــهم من مـــشــاة الــبــحــريــة أو
عـنـاصر في كـتيـبة آزوف الـتي أنشـأها
قـومـيّـون أوكـرانيـون مـتـحصـنـ مـنذ
أســابــيع في دهــلـيــز من األنــفـاق حتت
األرض حـفرت في احلـقبـة السـوفيـاتية
حتـت اجملـمع الـصـناعـي الـضخـم الذي
تـــعـــرض لـــقــــصف روسي مـــركـــز.وفي
فــيـديـو نـشـرت اخلـمـيس أكـد مـسـاعـد
قـــائــد كــتــيــبـــة آزوف ســفــيــاتــوسالف
ـصنع مع باقي بـاالمار أنه ما زال في ا
الـــقـــيـــادة رافـــضـــا كــشـف تـــفــاصـــيل
"الــعــمــلـيــة" اجلــاريــة.ويـبــقى مــصــيـر
اجلـنود عالقا إذ تعتزم أوكرانيا تنظيم
عــمــلــيــة تــبــادل أســرى حــرب غــيـر أن

روسـيا أبـلغت أنـها تـعتـبر قـسمـا منهم
عـلى األقل مقاتلـ من "النازي اجلدد"
ولـيس جـنـودا.عـلى صـعـيـد آخـر تـهدد
احلــرب بــتــصــعــيــد األزمــة الــغــذائــيــة
ــيـة إذ تــثـيـر بــلـبــلـة خــطـيـرة في الــعـا
الـــنــشـــاط الــزراعي وحـــركــة تـــصــديــر
احلـبـوب في أوكرانـيـا التي كـانت حتى
اآلن رابـع مصدر للـذرة في العالم وعلى

وشـك أن تــــــصــــــبـح ثــــــالـث مــــــصــــــدر
لـلـقـمح.أعلن وزيـر اخلـارجيـة األمـيركي
خـالل اجــتـــمـــاع جملــلس األمـن الــدولي
مـساء اخلمـيس "توقفـوا عن إعاقة عمل
مـوانئ البـحر األسود! اسـمحوا بـحرية
الـتنـقل للسـفن والقـطارات والشـاحنات
الــتي تـنـقل األغــذيـة من أوكـرانـيـا".ورد
ـتــحـدة الــســفـيــر الـروسي لــدى األ ا

فـاسيلي نـيبنـزيا منـددا بنيّـة غربية في
"حتــمــيل روســيــا مــســؤولــيــة مـشــاكل
الـعالم كافة". على صعـيد متصل أعلنت
مــوسـكــو أمس عن إسـتــسالم أكـثـر من
1900 جــــنــــدي أوكــــرانـي من مــــصــــنع
أزوفــسـتــال في مــاريـوبــول. كـمــا قـالت
إنـها تـقتـرب من السيـطرة الـكامـلة على

منطقة لوغانسك األوكرانية.

بـعـد كوريـا اجلنـوبيـة سيـتوجه بـايدن
األحـــد إلـى الــيـــابـــان وهـي أول زيــارة
نطقة منذ وقراطـي إلى ا لـلرئيس الد
تــنـصــيـبـه وهـو يــعـتــبـر أن مــواجـهـة
ــــتــــحـــدة والــــصــــ هي الــــواليــــات ا
ــوضــوع اجلـيــوســيـاسي الــرئــيـسي ا
ــقـبــلــة.وتـقــدّر الــواليـات لــلــسـنــوات ا
ـتحدة أن هـناك "احتمـالًا حقـيقيًا" أن ا
جتـــري كــوريـــا الــشـــمــالـــيــة "جتـــربــة
صـاروخـيـة أخـرى" أو "جتـربـة نـوويـة"
خـالل زيارة بايدن لـلمنطـقة.رغم تفشي
فــيــروس كــورونــا في الــبـالد "اجنـزت
الــتـحــضـيــرات إلجـراء جتــربـة نــوويـة
ـنـاسب" وهـم يـنـتـظـرون فــقط الـوقت ا
لــتــنـــفــيــذهــا حــسب مــا قــال الــنــائب
الـــكـــوري اجلــــنـــوبي هـــا تـــاي-كـــونغ
لـلصحـافي وفق معـلومات تـلقاها من
دائـــــرة اخملــــابــــرات الــــوطـــــنــــيــــة في
سـيــول.أعـلن رئـيس كـوريـا اجلـنـوبـيـة
ــنــتــخـب حــديــثًــا يــون ســوك-يـول ا
لـلـصـحافـيـ اجلـمعـة أن زيـارة بـايدن
فــرصـة لـتـعــزيـز الـعالقــات بـ سـيـول
وواشـــــنـــــطـن وجـــــعـــــلـــــهـــــا "أكـــــثـــــر
شـــمــولــيــة".وكـــتب عــلى تـــويــتــر قــبل
سـاعـات من وصـول بـايـدن "أنـا مـقـتنع
بــأن الـتـحــالف بـ كــوريـا اجلـنــوبـيـة
ـتحـدة والـذي يـهدف إلى والـواليـات ا
وقـراطـية وحـقوق الـتـمسك بـقـيم الـد
ــســتـقــبل". اإلنــســان ســيــتــعــزز في ا
سـيـعـقـد بـايـدن اجـتـمـاعـات مع رئـيس
وزراء الــيـابـان ويــشـارك خالل وجـوده
فـي طــوكــيـــو في الــقــمـــة اإلقــلــيـــمــيــة
لـلـتـحـالف الـربـاعي (كـواد) الـذي يضم
أسـتـراليـا والـهنـد والـيابـان والـواليات
ـــتـــحـــدة.وأوضح مـــســـتـــشـــار األمن ا
الـقـومي جـايـك سالـيـفـان من عـلـى م
طــائــرة "إيـر فــورس وان" أنّ الــواليـات
كن أن تحدة تريد "تأكيد صورة ما  ا
يـــكـــون عــلـــيه الـــعـــالم إذا اجـــتـــمــعت
نـفتحة وقراطـيات واجملتمـعات ا الـد
إلمـالء قـــــواعــــد الـــــعـــــمـل (وفق) حس
الــقـيـادة" األمــيـركي.وتـابع "نــعـتـبـر أن
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لـكـنـهـا لـيـست رسـالـة سـلـبـيـة وليـست
مــــوجــــهــــة إلى دولــــة واحـــدة".كــــذلك
سـتكـون الص وتـايوان في الـواجهة.
فــقـد نــبّه مـديــر وكـالــة االسـتــخـبـارات
ـركزية األمـيركيـة (سي آي ايه) وليام ا
بـيرنز أخـيرا الى أن الصـ تتابع "من
كــــثب" الـــغـــزو الــــروسي ألوكـــرانـــيـــا
وســتـأخـذ عـلى األرجح الـعـبـر من هـذا
الـنـزاع بشـأن "الـتكـالـيف والـتداعـيات"
لـتكييف خططهـا الهادفة إلى السيطرة
عـلى تايوان.وأشـار البيت األبيض إلى
أن الـــرئــيس األمـــيــركي لـن يــذهب إلى

ـــنــــزوعـــة الــــسالح بـــ ــــنـــطــــقـــة ا ا
الـكوريـت حـيث التـقى دونالـد ترامب
فـي الــــعــــام  2019الـــــزعــــيم الــــكــــوري
الـشـمـالي كيم جـونغ أون في اطـار قـمة
الفـتة إال أنها لم تساهم في تغيّر مسار
الـــنـــظـــام.وأبـــدت إدارة بـــايـــدن مــراراً
اســـتـــعــدادهـــا لــلـــتـــواصل مع كـــوريــا
الــشـمـالـيــة لـكن األخـيــرة لم تـتـجـاوب
وكــثـفت إطالق الــصـواريخ مـنــذ بـدايـة
الــعــام.وتــتـوقع ســيــول وواشــنـطن أن
تـستأنف بيـونغ يانغ التـجارب النووية
عـلى الـفور بـعد أن أجـرت ست جتارب
بـ عامي  2006 و2017. وأكـدت إدارة
بـايـدن قبل مـغادرته واشـنطن أنّ وفـقاً
لـلـمـخابـرات األمـيركـيـة هـناك "احـتـمال
حــقـيـقي" بـأن تــقـوم كـوريـا الــشـمـالـيـة
بــعــمل "اســتـفــزازي" بــعـد وصــول جـو
بـــايــــدن إلى ســـيـــول اجلـــمـــعـــة.وقـــال
ســالـــيــفــان إن ذلك قــد يــعــني "جتــارب
صــاروخـيــة جـديــدة جتـارب صـواريخ
ــدى أو جتــربـــة نــوويــة أو بـــعــيـــدة ا
كــلـيـهـمـا" قـبـل أو أثـنـاء أو بـعـد جـولـة
بـايدن.وتـواجه كوريا الـشمالـية تفـشيا
لــــوبـــاء كـــوفـــيـــد- 19مـع جتـــاوز عـــدد

اإلصــــابـــات حـــتى اآلن  1,7 مــــلـــيـــون
بـحـسب الصـحـافة الـرسـميـة.كـذلك أكد
جـــايك ســـالـــيـــفـــان أن إجـــراء كـــوريــا
الـشـمـالـيـة جتربـة نـوويـة سـيؤدي إلى
ـسـلـحـة "تــعـديالت في وضع قـواتـنـا ا
ـنـطـقـة" لـكـنه نـفى أن يُـنـظـر إلى فـي ا
مــثل هــذا احلــدث عــلى أنه انــتــكــاسـة
لـدبلوماسية جـو بايدن.لكنه أضاف أن
"مـن شــأنه أن يــؤكـــد إحــدى الــرســائل
الــرئـــيــســيــة لــهــذه الــرحــلــة وهي أن
ـــتــحـــدة تــقـف إلى جــانب الـــواليــات ا
حلفائها وشركائها".وأشار األستاذ في
جـامـعـة الـدراسات الـكـوريـة الشـمـالـية
يـانغ مـو جـ إلى أن كوريـا الـشمـالـية
سـتـتـابع عـلى أي حـال نتـائج اجـتـماع
يــون وبـايـدن "وبـنــاء عـلى الـنــتـيـجـة
ســـتـــقــرر تـــســـريع أو إبـــطـــاء" بــرامج

أسلحتها على حد قوله.
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تحـدة والهند ويـلتقـي قادة الواليـات ا
قبل في واليابان وأستراليا األسبوع ا
طــوكـيـو سـعــيـا لـلـتــوصل إلى أرضـيـة
ـــــواجـــــهـــــة الــــصـــــ رغم تـــــوافق 
ـواقـف حـيـال الـغـزو االخــتالفـات في ا
الـروسي ألوكـرانـيـا.وتـرفض نـيـودلهي
حـتى اآلن التنديد بهجوم موسكو على
الـــدولــة اجملــاورة وقــاومت احملــاوالت
لـــضــمــهــا إلى الـــتــحــرك الــدولي ضــد
روســيـا.والــتـحـالف الــربـاعي لــلـحـوار
األمــنـي (كــواد) الــذي يــضم واشــنــطن
وطـوكـيـو وكـانـبيـرا ونـيـودلـهي مـتـحد
لــتـشـكـيل قـوة مــضـادة لـنـفـوذ الـصـ

االقـتصادي والـعسكـري والتكـنولوجي
ــتــزايـد فـي مـنــطــقـة آســيــا واحملـيط ا
.ويجـتمع حتالف كـواد الثالثاء الـهاد
فـي وقت يـحــذّر الــعــديـدون بــأن بــكـ
تـراقب عن كـثب الـرد الـدولي عـلى غزو
أوكــرانـيـا وتـدرس خــيـاراتـهـا من أجل
"إعـــادة تــــوحـــيـــد" تـــايـــوان مع الـــبـــر
الــصــيــني.وقــال روبــيــر دوجــاريك من
ـعـاصرة مـعـهـد الـدراسـات اآلسيـويـة ا
فـي جامعة "تـمبل" لوكـالة فرانس برس
إن قـادة كـواد سيـبحـثون "سـبل تعـزيز
واجـهة الـردع والـتعـاون العـسكـري" 
الـص مـؤكدا أنـهم "سـيظـهرون لـبك
أنـــهم يـــعـــمـــلـــون مــعـــا الحـــتـــوائـــهــا
وردعـها".ويـصل الرئيس األمـيركي جو
بـايدن األحد إلى الـيابان في أول زيارة
مـــنــذ تــولي مــهــامـه الــرئــاســيــة ومن
ــتـوقع أن يـغــتـنم لـقــاءاته مع رئـيس ا
الوزراء فوميو كيشيدا لعرض مخاوفه
.وأوردت وسـائل إعالم أن حــيـال بــكـ
بــايــدن وكـيــشـيــدا ســيـصــدران إعالنـا
مــشـتـركـا شـديـد الـلــهـجـة يـؤكـدان فـيه
اســتــعـدادهــمـا لـ"الــرد" عــلى الـســلـوك
الـصـيـني الـذي يـقـوض االسـتـقـرار في
ــرتــقب أن تــكــون ــنــطـــقــة.لــكن من ا ا
تـصـريـحات كـواد أقل شـدّة عـلى غرار
الــــنــــداءات الـــصــــادرة من أجـل جـــعل
"مــنـطـقـة احملـيـطــ الـهـنـدي والـهـاد
حــرّة ومــفــتــوحــة" والــتــحــذيــرات من
ـنـطـقـة بـدون خــطـوات "أحـاديّـة" في ا
ذكـر بك باالسم.وقد تطغى على القمة
مـسألـة كوريـا الشـمالـية في وقت تـفيد

واشــنـطن أنـهــا تـعـدّ لـعــمـلـيـات إطالق
ـا كـذلك لـتـجـربة صـواريخ جـديـدة ور
نـوويـة.كـما تـبـدي الـيابـان مـخاوف من
الــوجـود الـصـيـنـي حـول جـزر مـتـنـازع
عــلــيـهــا بـ الــبــلـديـن فـيــمـا تــتــكـثف
احملــــادثــــات حــــول ســـــبل الــــرد عــــلى
الـتـهـديدات الـصـينـيـة لتـايـوان.وأجرى
وزيــر اخلــارجــيــة الــيــابــاني األربــعـاء
مـحادثات ألول مـرة منذ سـتة أشهر مع
نـظـيـره الـصيـني داعـيـا بـكـ إلى لعب
"دور مـسؤول" على الساحة الدولية.من
عـلومات جـانبـها حذرت بـك من أن ا
الــتي تــفــيــد بــأن واشــنــطن وطــوكــيـو
"ســـتــوحــدان قــواهـــمــا" ضــد الــصــ

تــنـعــكس سـلــبـيــاً عـلـى األجـواء.وحـذر
كـبيـر مسـؤولي الشـؤون اخلارجـية في
احلـزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي
بـشأن تـايوان بأنه إذا اسـتمرت اإلدارة
األمـــيــــركـــيـــة "في الــــطـــريق اخلـــاطئ
فــسـتــوصل الـوضـع حـتـمــا إلى نــقـطـة
خـطيرة".ويبدو أن واشنطن تسعى إلى
الـتهـدئة إذ أكد مـستشـار األمن القومي
فـي البـيـت األبـيض جـايك سـالـيـفان أن
رســالــة بــايــدن "ال تــســتــهــدف أي بــلـد
حتـــديــدا".من جــهــة أخـــرى ســيــســعى
بـــايـــدن وكـــيــشـــيـــدا ورئــيـس الــوزراء
الــهـنـدي نــاريـنـدرا مـودي والــفـائـز في
االنـتخـابات التـشريعـية األستـرالية في
 21أيـار/مايو للـتوصل إلى توافق على
صـعـيد الـتعـاون االقـتصـادي وال سيـما
ـــــــواجـــــــهــــــــة عـــــــرقـــــــلـــــــة سـالسل
ـتـحـدة اإلمــداد.وسـتـكــشف الـواليــات ا

لندن
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ـسـار الـنــووي  فـقـد أجـرت روســيـا في الـيـومـ خـطـوة روســيـة جـديـدة عـلـى طـريق ا
السابق تمـارين عسكرية في ميناء كالينينغـراد  منطقة روسية تقع على بحر البلطيق
ومـحصورة بـ بولنـدا جنوبـاً وليـتوانيـا شماالً وبـيال روسيـا شرقاً ( أي خـارج روسيا
)  والـتي أستخدمت فيها أنـظمة أسلحة قادرة عـلى إطالق عيارات نووية قصيرة تماماً
ــدى  وضـغط الـرمــاة عـلى أزرار اإلطالق  ولــكن دون تـعـطــيل أزرار األمـان  وقـبل ا

فصل خلصت الى إستنتاج من شق . اإلنتقال الى التقرير التالي وا
يحـدد االسـتنـتـاج بالـشق االول  روسـيا بـحاجـة الى نـصر سـريع وحـاسم  وإال ماذا
ـير بوت بذكرى إحتفال يـوم النصر  بعض الدول األوربية سارعت عدا سيقول فالد
ـانيا الى حـد ما ودون تفـكير الى تـزويد أوكرانـيا بشـتى أنواع األسلـحة  وقد ترسل أ
قريـباً طـيران ودروع ثقـيلـة فهل تـريد أوربوا نـصراً عـلى روسيـا  أم أنها تـمارس لـعبة
ز الـيوم مؤخرا إنـتحاريـة وفي متابعـة ألهداف وغايـات عديدة ومـختلفـة  ونشرت الـتا
دفعي عارك الدائرة في منطقـة دونباس احلدودية  وعن القصف ا مقاالً مفـصال عن ا
ـدمـر  الـذي يـسـبق هـجــوم الـقـوات الـبـريـة ثم غن الـغـارات اجلـويـة الـروسـي الـهـائل ا

نطقة . رعبة  التي توقف احلياة في ا وموجات الصواريخ ا
وقد أسـتطـيع تقـد ملـخص لهـا ومن الـناحـية األخـرى يصـر الغـرب على مـد أوكرانـيا
بكل ما حتتـاج  ألخراج روسيا من على أراضيها  أما بايدن فلن يرضى كنابليون إال
ـيـر بوتـ ولـكن من داخل روسيـا  وتـشيـر األنـباء الـى إصرار بـوت باإلطـاحـة لفالد
عـلى إجناز مـخـطـطاته كـامـلـة وليـشـرب الغـرب مـيـاه البـحـار  ومع إسـتعـراض مـخيف
ـرعبة  وردت أنـباء تؤكد أن كـوريا الشـمالية حـليف موثوق ألضـخم ما في ترسـانتها ا
لـبوتـ في كل مسـاعيه  ومن بـ ما أسـتعـرض أكبـر صاروخ في الـعالم ويـصل مداه
١٣ الف كم وقادر على حـمل رؤوس نووية  أما بـريطانيـا والى جانب بعض التـعليقات
اخمليـفة عن مـسؤول كـبار  تؤكـد عزم بـريطانـيا على اإلسـهام بـقوة والعـمل على طرد
ـز خبراً عن كـيفية ألـرئيس بوتـ من أوكرانيـا ودونباس ومن كل الـقرم  ونشـرت التا
جناحـها بـسرقـة خطط وأفـكار الـرئيس بـوت  فـقالت لـقد رقي لـيفـتيـنانت جـنرال  أو
فـول جـنـرال سيـر جـيـم هـوكنـهـول رئـيـس أستـخـبـارات الـدفـاع  والـذي قـاد فـريق من
اإلسـتــخـبـارات  بــاحلـصـول عــلى مـعـلــومـات بـالـغــة األهـمـيــة عن خـطط روســيـا لـغـزو
ـســلـحـة  فـتـولى ـنـاصب في األهـمــيـة في الـقـوات ا أوكـرانــيـا  رقي الى أحـد أعـلـى ا

تحدة  ركز األستراتيجي  للملكة ا رئاسة قيادة-ا
 , UKs commander of strate -gic command والــذي  يــقــود عــمــلــيــات الــقــوات
cyber-  والـعمـلـيات اإللـكـترونـية والـفـضائـية  oversees    اخلـاصة في أعـالي البـحار

operation and space .
وسـيـخـلف بـذلك جـنـرال سـيـر بـاتـريك سـانـدرز الـذي سـيـتـولى مـنـصب الـقـائـد الـتـالي
لـلـجـيش  يـبـلغ جـنـرال هـوكـنـهام  57 من الـعـمـر ويـحـضى بـإعـجـاب وزيـر الدفـاع بن
نصبه اجلديد  تألفت مجموعته واالس (وهو نفسه عقيد سابق) وبالتالي سيحضى 
ـعـلـومـات  عن خطط من خـمـسـة أالف عنـصـر عـسـكري ومـدني تـولـوا جـمع وحتلـيل ا
مـعارك ألرئـيس بوت سـوية مع حـلفاء وحـكومـات  أخرى حلسـاب أو التـنبوء بـخطوات
بوت التـالية  كما عملت اجملموعة مع أميـركان لكشف أو فك الكثير من األستخبارات
  وصوالً الى األهـداف احلـقيـقيـة لـبوتـ . وتـخصـيص جـيم هوكـنهـول الـذي إنظم الى
األسـتـخـبـارات  1986 بـروســيـا  وقـال الـوزيـر بن والس عـنه 
ـعـتـاد فـي شؤون يـتـمـتع بـقـدرات وحـس عمـيـق ومـؤثـر وفوق ا
ــا في ذلك أهــتــمـام شــديــد ومــركــز بــاحلـرب في الــدفــاع  
ـنـصب أوكــرانـيـة  والـوزيــر فـخـور جــداً بـفـوز هــوكـنـهـول بــا

اجلديد .
{ باحث ستراتيجي

UI¡∫ الرئيس األمريكي يلتقي الرئيس الكوري اجلنوبي في سيئول

ـيـة الـثالثاء إنـهـا تـريـد اإلضاءة العـا
بالتعاون مع بريطانيا على اإلصابات
بجـدري الـقـردة الـتي تـكـتشـف في هذا
الـبـلـد مـنـذ بـدايـة أيـار خـصـوصـا في
. وأعـلـنت الـسـلـطات ـثـلـيـ مـجتـمع ا
الـصـحـيـة احملـلـيــة في مـنـطـقـة مـدريـد
إصـابـة مـسـاء األربـعــاء اكـتـشـاف  23 
يـشـتـبه في أنــهـا جـدري الـقـردة وهـو
مـــرض مـــتــوطّـن في غـــرب إفـــريـــقـــيــا
.وجدري الـقـردة مـرض نـادر وعـادة ما
تكون أعـراضه احلمـى وآالم العضالت
وتضخم الغدد اللـمفاوية وطفح جلدي
على اليدين والوجه. أمـا في البرتغال
فهنـاك "أكثر من  20 إصابة يـشتبه في
أنها جدري الـقردة في منـطقة لـشبونة
(غرب)  تـأكـيد خـمس مـنهـا" وفق ما

أعلنت السلطات الصحية في البالد.

الــعــامــة الــكــنــديــة في بــيــان "أُبــلِــغت
مقـاطـعـة كيـبـيك بـالنـتـيـجة اإليـجـابـية
لفحص جدري القردة لعيّـنتَ تلقّاهما
اخملـتــبـر الــوطـني لألحــيـاء الــدقـيــقـة.
هاتان أوّل حالتَ مؤكّدتَ في كندا".
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وأشـارت الــســلـطــات الـكــنــديـة إلى أنّ
حاالت أخرى مـشتـبها بـها قـيد الدرس
في مـــديـــنـــة مـــونــتـــريـــال الـــنـــاطـــقــة
بالفرنـسية. وحتدّثت اإلدارة اإلقـليمية
لـلــصــحـة الــعــامـة فـي مـونــتــريـال عن
وجـود  17حــالـة مــشــتــبه بــهــا.وبــعـد
ــتــحـدة أعــلــنت إســبـانــيـا ـمــلــكـة ا ا
والـبـرتــغـال األربــعـاء أنـهــمـا سـجّــلـتـا
إصـابــات مـؤكــدة أو يـشــتـبه في أنــهـا
رض جدري القردة وهو مرض نادر
في أوروبــا.وقــالت مــنـظــمــة الــصــحـة

الـــشــرطـــة وســـيـــارات اإلســعـــاف إلى
وقع بـاإلضـافة إلى ثالث مـروحـيات ا
طــــبـــيــــة. وذكــــرت وســــائل اإلعالم أن
الهـجـوم وقع في وادٍ يـسـمى نـومـيدال
ــنــطــقـة في في قــريـة نــور.تــقع هــذه ا
شمـال كـونـغسـبـرغ حيـث قتل خـمـسة
أشخاص في هجوم بـالقوس والسك

ــاضي. في تــشـــرين األول/أكـــتــوبـــر ا
ــاركي يــعـاني من ارتـكب الــهــجـوم د
اضـطـرابـات نـفـسـيـة بـحـسب خـبـراء
وتــتم مــحــاكــمــتـه مــنــذ اخلــمــيس في

النروج. 
وأعلنت كـندا مـساء اخلـميس تـسجيل
ـــرض جــدري أوّل حــالـــتَي إصـــابـــة 
القردة لـدى البـشر في أعقـاب سلـسلة
من حاالت اإلصـابة بـهذا الفـيروس في
أوروبـا أيـضــا.وقـالت وكــالـة الــصـحـة
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اوســــلـــــو-(أ ف ب) - أصـــــيب ثـالثــــة
أشــخــاص عــلى األقـل أحــدهم حــالــته
حرجة في هجوم بالسك اجلمعة في
جـنـوب شـرق الـنـروج وفق مـا أفـادت
الـشرطـة الـنـروجـيـة.وأعـلـنت الـشـرطة
احملــلــيــة عــلى تــويــتــر الــقــبض عــلى
مـــشـــتـــبه به دون أن حتـــدد أســـبـــاب
الهـجوم. وكـتـبت الشـرطـة في تغـريدة
قد تـشـيـر إلى أن احلـصيـلـة قـد تـرتفع
ـــرحــــلـــة: ثالث إصـــابـــات "في هـــذه ا
وإصــابــة واحــدة خـــطــرة".وأوضــحت
الشـرطة بـعد بـضع دقائق عـلى موقع
تـويــتــر أيــضًـا أنــهــا "تـســيــطــر عـلى
ـشتـبه به" دون تـقد مـزيد اجلاني ا
من الـتــفــاصـيل. وبــحــسب مـا نــقــلـته
وسـائل اإلعالم الـنــروجـيـة عن شـهـود
عـيـان  إرســال الـعــديـد من دوريـات
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مبادرة تُعرف باسم "اإلطار االقتصادي
" وهـو جتمع ـنـطقـة الهـندي والـهاد
جتــاري جـديـد يـعــتـبـر وسـيــلـة إلقـامـة
.وتأتي هذه سالسل إمداد بدون الص
ـــبـــادرة اجلــديـــدة بـــعــد انـــســـحــاب ا
ـــــفــــاجئ عــــام  2017من واشـــــنــــطن ا
" الـتي "الــشـراكـة عــبـر احملـيط الــهـاد
تــضم دوال من آسـيــا واحملـيط الـهـاد
والــقـارة األمـيـركـيـة.غـيـر أن أي مـوقف
مشترك قد يصطدم بخالفات مع الهند
الـدولة الـوحيدة في حتـالف كواد التي
امــــتـــنـــعت حــــتى اآلن عن الــــتـــنـــديـــد
ــوســكــو بــعــد شن هــجــومــهــا عــلى
أوكرانيا ال بل زادت وارداتها النفطية
مـن روســـيــــا رغم االنـــتــــقـــادات.وقـــال
مــيــشــيــتـو تــســورووكــا احملــاضـر في
جـامعـة كيو إن "كـواد بدأ كـإطار أمني
لـكـن لديـه اآلن بـرنـامـجـا مـوجـهـا أكـثر
نـحو االقتـصاد" على ضوء الـصعوبات
ـسائل الـدفاعـية.ومن مـع الهنـد حول ا
ـستبـعد أن تتـمكن قمة  23آيـار/مايو ا
مـن تغـييـر هذا الـوضع برأي جـيتـندرا
نــاث مــيــشـرا الــدبــلـومــاسي الــهــنـدي
ـدرس في جـامـعـة جـيـندال الـسـابق وا
ــــيـــة.وأشـــار إلى أن واشـــنـــطن الـــعـــا
وحـلــفـاءهـا "أثـبـتت أنـهـا تـدرك حـاجـة
الــــهـــــنــــد إلى حــــمـــــايــــة روابــــطــــهــــا
اإلسـتراتـيجـية والـعسـكريـة مع روسيا
ــــواجــــهـــة لــــتــــطــــويــــر قـــدراتــــهــــا 
".وتابع أن "الـضغط عـلى الهـند الـصـ
ال يـــخـــدم حــاجـــة الــغـــرب إلى إقـــامــة

." حتالف للتصدي للص
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بـرصاص الغـدر االسرائيلي فـقدت الصحـافة مراسـلة اجلزيرة (شـيرين بو عاقـلة) بعد
اصـابتهـا برصاص في الـرأس ادى الى استـشهادهـا مبـاشرة اثنـاء تغـطيتـها الحداث
ـصادف احلـادي عـشـر من شـهـر آيار اجلـاري لـتـنـظم بو مـخـيم جـن يـوم االربـعـاء ا
تـلك القافلة الـتي تاخذ كل يوم آالف الضـحايا من مدني غدور بهم  عاقلة الى قـافلة ا
من مخـتلف احلـضارات وبـكل اللـهجات اطفـال ونسـاء وشيـوخ وعسـكريـ وصحـفيـ
وعلى اي ارض كـانت  بـدءاً من فلـسـط مـروراً ببـيـروت وسوريـا ثم العـراق والـقائـمة
تقـدم عـليـهـا كل يوم ضـحـايا تطـول وتـطـول . حتى غـدى وطـننـا الـعربي سـفـرة لـليـهـود

يستلذ الصهاينة برؤية دمائهم مذبوح 
ففي الـعـراق حرب بيـنـما يـلـتفت الـوطن الـعـربي الى مشـاغـله الـتي تلـهـيه فـداءاً للـغـدر 
وفي ســوريـا تــسـرق طـائــفـيــة حـول من كــان احق بــاخلالفـة مــنـذ اكــثـر مـن ١٣٠٠عـام
الـفنـانات ازواج بعـضهم في دولـة يسـودها االمان ولم يـبق لديـها شـغل شاغل اال الفن
نـزاع ارهق امــا في مـصــر فـهــنـاك نـزاع مــنـذ االزل وســيـسـتــمـر حـتـى االبـد وهـمـومه
وحـتى الـيـوم لن يـعـرفـوا هل الـرقص الـشـرقي هـو مـجـرد (اكل عـيش)ام انه الـكـثـيـرين

حتريض ع الفسق والفجور  !!!!!! 
حـتى سـيأتي وكل يـوم لـكم ضحـيـة  فأنـتم في عـداد االمـوات اسـتفـيـقـوا يـا امة مـحـمـد
عليـكم نهار جتدون ارواحكم قد انقرضت ولم يـبق منكم اال اضغاث ارواح !!!كفاكم يا
فــالـكــتــاب حــروفه واضــحـة لــكن عــقــولـكـم هي الـتـي تـأبى ان أمـة اقــرأ
فغرقتم ببحر اجلهالة حتى غدو امة امية !!! استفيقوا فقد تقرأ
غادروا كهفكم وانظـروا الى كالبكم  فقد بلغوا من طال سبـاتكم 

العمر ارذله.
الـرحـمـة والغـفـران لـشـهيـدة الـصـحـافة  طـوبى لك فـقـد ذبـحتك

رسالتك االنسانية في زمن يخلوا من االنسانية .
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الـقـريـة من الـعـامـلـ بـتـلك الـصـنـاعة
بــالــفــخــاريـ  حــيث كــانــوا يـوردون
ناطق بعيدة نسبيا صـناعات ايديهم 

دن .. وصل وغيرها من ا  مثل ا
ــكن ابــراز مـا اســهم به { الى اي مــدى 
اخلـطـاطون  والـنسـاخـون من تلـك النـفائس
وهل حـظـيت مـثـل تـلك االبـداعـات  بـفـرصـة

لالطاللة في متاحف العالم ?
- سـاسـوق مثـال لتـلك االطالالت التي
ذكـرتها  وهي عندمـا ارغم  ابناء قرية
ديـركني عـلى ترك قـريتـهم وتهـجيرهم
مـنـهـا  وذلك ابـان حـكم الـبـعث اي في
عام 1988    نـقل  تلك اخملـطوطات
ـنـطـقـة الــتي كـانت تـعج به كــنـائس ا
شرق ـذكورة  الى مطرانية كنيسة ا ا
االشـوريـة في بـغـداد  كـمـا  شـخـصـيا
وجـدت بعض من تلـك اخملطوطات في
ـيـة  او في الـعـراق فـعلى مـتـاحف عـا
ـــتـــاحـف الحـــظت وجـــود صــــعـــيـــد ا
ـتـحف الـبـريـطاني مـخـطـوطـات في  ا
او جـــامـــعـــة كـــامـــبـــرج  وايــضـــا في
كـنـائسـنا في سـوريـا وغالـبا مـا كانت
تـلك اخملطوطات تنتقل بطرق مختلفة

..
ـــاجــســـتــيــر { حـــصــلـت عــلى  شـــهــادة ا
وتــدرس  حـــالــيــا لــغــرض احلــصــول عــلى
شهـادة الدكتـوراه من جامـعة  بـرل احلرة
 هل تــعـتــقــد ان من االنــصـاف ان تــلــتـفت
جـامعـاتـنـا في الـعراق  لـغـرض الـتـخصص
بـــالــلـــغــات الــســـامــيـــة  واتــاحــة الـــفــرصــة
ـيـ  بـاحلــصـول عـلى شــهـاداتـهـا لالكــاد
الـعـلـيـا من الـبالد الـتـي انـطلـقـت فـيـهـا هذه

اللغة ?
ــســـيــحـــيــ  في - كـــانت مـــنــاطـق ا
نطقة حكاري وصوال الى تـواجدهم 
مـناطق تواجـدهم بسهل نـينوى  جتد
مـن الـصــعـوبــة  ان حتـظى بــاهـتــمـام
عـلـمي  بالـلغـة السـريانـية  ومـعارفـها
والــتـعـمق بـدراسـتـهـا  وافـتـقـرت تـلك
ـنـاطق منـذ زمن ليـس بالـقصـير الى ا
اقـسـام علـميـة رصيـنة تـسهم بـدراسة
الـلغة السريانية والوقوف على غناها
الـلـغـوي  الـكـبـيـر والـكل يـعـلم ظروف
ـيـة االولى ـنـطـقـة مـنـذ احلـرب الـعـا ا
ومــا تالهــا  والـظـروف الــتي عــاشـهـا
ـسـيـحيـ  حـتى حـلت االلفـيـة التي ا
شــهـد مــطـلــعـهـا جــانب من االهــتـمـام
بــهـذه الــلـغــة من جـانب  الــبالد الـتي
عــرفـت هــذه الـلــغــة واســهــمت بــنــقل
اشــعــاعـاتــهـا  في حــ وعـلى ســبـيل
ـان واالنـكـلـيـز يـولـون ــثـال كـان  اال ا
اهـتمـاما كـبيـرا بالـلغـة ودراستـها من
ـتــخـصـصــ فـلـهــذه االسـبـاب قــبل ا
اضـطـر  الـدراسـ من الـعـراق الى ان
يــقــصــدوا جـامــعــات الـغــرب لــغـرض
الـتخصص باللغـة  اضافة لعامل اخر
ــادي  حــيث يـضــطـر  وهــو الــعـامل ا
الـــدارس في ان يـــدرس عــلـى نــفـــقــته
الـشـخصـية في ظـل عدم وجـود منـحة
دراسـيـة  تـتيح لـلـدارس والـباحث من
اجـل اكــمــال دراســته الــعــلــيــا اســوة
تاحة هنا عارف االخرى ا بالعلوم وا
فـي الــــــعـــــــراق  وانــــــقل جتـــــــربــــــتي
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يـــســـتــعـــد طــالـب الــدكـــتــوراة  روني
بـطرس للـحصول عـلى  شهادة عـلمية
عـليا في  سبيل اللغـة السريانية  يعد
ان حصل  قبل نحو ثالثة اعوام  على
ـــاجــســتـــيــر  في الـــلــغــات شـــهــادة ا
الــسـامــيـة من  جــامـعـة بــرلـ احلـرة
فــيــمــا تــبــرز  افـاقه الــعــلــمــيــة  الـتي
ابـرزها في سبيل حتـقيق اخملطوطات
واالصــدارات الــتي عــنــيت بــتــســلـيط
الــضـوء عـلى قـرى مــغـمـورة  اضـحت
قـابل كانـت تعد مـهجـورة لكـنهـا في ا
ـعـرفة  مـثـلـما قـالع رصيـنـة لـلعـلم وا
ابــــرز فـي اصـــداره الــــذي عــــني فــــيه
بـتـسـلـيط الـضوء عـلى  قـريـة ديـركني
ومـا  احتوتـه من اسماء مـهمة  الدباء
وخـطـاطـ انـطـلـقـوا مـن هـذه الـقـرية
اضافة الى ما ابرزه مؤلفه الذي صدر
مـؤخـرا  حـول تخـومـا  والكـنـوز التي
ذكـورة ..(الزمان  ) ـنطـقة ا احـتوته ا
حــــاورت  الـــكـــاتب والـــلـــغـــوي روني
بـطـرس ووقفت من خالل احلـوار على
ـعـوقـات  الـتي تـعـترض الـكـثـيـر من ا
ـجال ـتـخـصـصـ  الـبـاحـثـ  من ا
الــلـغـة الــسـريـانــيـة وفـيــمـا يـلي نص

احلوار :
{ اصــدر مـؤخـرا كـتـابـكـم حـول مـنـطـقـة
تــخــومــا ومــا حتــفـل به من كــنــوز  تــتــمــثل
باخملطـوطات الـتي ابدعـتها انـامل ابنـائها 
ـنــاطق حتـتــاج لـكـتب هل تـعــتـقــد ان هـذه ا
واصـدارات بـغـيـة تـسـلـيط الـضـوء حـول مـا
تــخـتــزنه من اثــار ونـفــائس تــمـامــا مــثـلــمـا

وسوم ? قدمتم في سياقها كتابكم ا
- فـي الــــبــــدايـــة اود ان اؤكــــد انــــني
شـخـصيـا كنت من اوائل من  الـتفـتوا
لـالرث الــــزاخـــر الــــذي تــــركه كــــتـــاب
حــجــبـت عــنــهم اضــاءات الــبــاحــثـ
السـيما حينما  جمعت ميامر  الشاعر
االربـيـلي  كـوركـيس وردا  الـذي عاش
فـي القـرن الثـالث عشـر  وجاء الـكتاب
ـذكـور  بـجـزئـ وصـفـحـاتـه نـاهزت ا
ال900 صـــفـــحـــة  كــمـــا عـــدت  القــدم
ـعــنـيــة اصـدارا يــعـنى لــلــمـكــتـبــات ا
بــاقـتـفـاء اثـر  ادبــاء وخـطـاطي  قـريـة
ديـــركــني  بـــالــلــغـــتــ الــســـريــانــيــة
والـــعــربـــيــة  وذلك عــام 2020 وهــذه
الـقـرية تـقع  ماوراء مـنطـقة الـعمـادية
واالن هي محظورة على  ابناء شعبنا
 كـونـهـا تـعـد منـطـقـة عـسكـريـة بـحـتة
وفـي احلقيـقة فان قـرية ديـركني كانت
فـي مـنــافــسـة  مـع قـريــة الــقـوش  في
ابــراز عــدد اخلـطــاطــ والـنــســاخـ
الــلـتـان تـمـتـلـكـهــمـا هـاتـ الـقـريـتـ
وبـالتـالي  فـان اصداري اجلـديد الذي
اشرت اليه –حـضرتك- يسلط الضوء

عــلى مـنـاطق تـتـبـع مـنـطـقـتي بـراوري
بـاال او نهلـة  واللتـان حظيـتا باهـتمام
ـستشرق والكـتاب الغربي  او عن ا
ن زاروا  هــــذه طـــــريق الـــــرحــــالـــــة 
ــنـاطق  واطـلـعـوا عـلى اخملـطـوطـات ا
الـتي كانت تـزخر بها  والسـيما في ان
عـــمــلــنــا يــعـــد رســالــة  حــول ان هــذه
ـسـيـحـية ـنـاطق حـمـلت  اشـراقـات ا ا
وبـدايـاتـها  ولـتـثبت لـلـساكـنـ اجلدد
سيـحية الـتي جتذرت في هذه عـمق  ا

ناطق . ا
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{ تـسـتـهـويك في مـضـمـار الـتـالـيف  ابـراز
ـسـيـحي ــكـون ا الـكـثــيـر من بـلـدات وقـرى ا
الســيــمـــا من خالل اصــدارك  الــســابق عن
ــؤلــفــات قــريــة ديــركــني  هل تــعــتــقــد ان ا
وحـــدهــــا تـــخـــلــــد مـــا قـــام بـه اخلـــطـــاطـــ
والـنـساخـ في تـلك القـرى ام هـنالك افـكار
اخــرى يــتم ابــرازهــا البــراز هــوالء اجلــنــود

اجملهول ?
- مــا اســهم به او يــسـهـم به االخـرون
مـن تـتـبع واقـتــفـاء لـسـيــر اخلـطـاطـ
والــكـتـاب والـنـسـاخـ  فـانـني بالشك
ؤلفات امام ابناء هذه اضـع مثل تلك ا
الـقرى او من اجيـالهمـا الالحقة  البرز
ــنـاطق من لــهم مــا كــانت عـلــيه تــلك ا
نــهـضـة فــكـريـة وثــقـافـيـة حــيث تـمـثل
ــثـابـة مــسـاهــتـمي  في هــذا الـصـدد 
دعـــوة لــهــذه االجــيــال بــقــراءة تــاريخ
ابــائـهــا واجـدادهــا  اضـافـة الـى انـهـا
ــنــاطق  اشــخـصه ابــراز لــغـنـى تـلك ا
واجـلي عـنه الـغـبـار كـون تـلك االجـيال
حـــرمت من مــعـــرفــة مــا  كـــانت عــلــيه
مــنــاطــقــهم لــظـروف واســبــاب  تــبـدو
مـعـروفـة لـلـجـمـيع  ومـثـلـمـا ذكـرت في
ســيــاق اجلــواب  الــســابـق بــان قــريـة
ديــركـني  كـانت تـعـد من اشـهـر الـقـرى
وكــانـت تــمـتــلـك مــدارس ديـنــيــة عــلى
جــانب كــبـيــر من الـرصــانـة الــعـلــمـيـة
حــــيث كـــان ابـــنـــاء الـــقـــرى اجملـــاورة
ـــدارس اخلـــاصـــة يــــقـــصـــدون تـــلك ا
ـذكـورة طـلـبـا لـلعـلم وحـتى بـالـقـريـة ا
ن هـنـالك من  رجال الـدين احلالـي 
يــــقـــرون انــــهم تــــلـــقــــوا  خـــبــــراتـــهم
ـعلـم الـكـهنـوتيـة  من ايـدي هوالء  ا
فـي مـدارس ديـركـنـي كـمـا اود االشـارة
ـــذكــــورة لم  تــــكن الـى ان الــــقـــريــــة ا
تـقتصر بشهرتهـا  الذائعة على صعيد
ـدارس الـدينـيـة التي كـانت تمـتـلكـها ا
بـل كـانت مــعـروفـة بــصـنــاعـة الــفـخـار
حــيث كـانت بـيـئـتــهـا او تـربـتـهـا عـلى
وجـه الــتــحـديــد مـن افــضل الــبــيــئـات
ــنـاسـبــة لـبـروز مــثل تـلك الــصـنـاعـة ا
وهــنــالك من كـان يــلــقب  بـعض ابــنـاء
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والـنقل البحري في الوقت نفسه. وهكذا
جـســر يــجب أن يــكــون ارتـفــاعه عــالــيـاً
ـــرور الـــســـفـن الـــصـــغـــيـــرة يـــســـمـح 
ـتـوسـطـة إضـافــة إلى الـكـبـيـرة. كـمـا وا
شـاريع الـسـكني في سـيـنعش اجلـسـر ا
قــضــاء شط الــعـرب ألنـه ســيـوصـل بـ
ضــفـــتي الــنــهـــر لــيال ونــهـــاراً وبــشــكل

انسيابي. 
في شباط 2013أبرمت محافظة البصرة
في عـهد الدكتور خلف عـبد الصمد عقداً
مع شـركـة ميك  MAEGاإليـطـاليـة على
إنـشـاء جـسـر مـعـلق بـقـيـمة (86) مـلـيـار
دة تـعاقـدية ديـنار (74مـليـون دوالر) و
. ويربط اجلسر ب تقدر ب (690) يـوماً
مـنطقة الـصاحلية في قـضاء شط العرب
من جـهـة وب مـنـطـقة مـنـاوي بـاشا من

دينة.  جانب مركز ا
وقـد أطـلق عــلى اجلـسـر عــدة تـسـمـيـات
علق) مـثل (جسر الـتنـومة) و (اجلسـر ا
لــــكن االسـم الـــرســــمي لـه هـــو (جــــســـر
الـشهيـد محمـد باقر الـصدر) وهو االسم
الـذي اسـتـخـدمـته احملـافـظـة والـوزارات
إضـــافــة إلـى الــشـــركـــة اإليــطـــالـــيــة في

خرائطها وتصاميمها. 
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تـــأســـست شــــركـــة مـــيك  MAEGعـــام
1987في مـحافظة تريفيزو اإليطالية من
Alfeo قــبل األخــوين ألــفــيــو أورتــوالن
Ortolan بــــــاسـم شـــــــركــــــة أورتــــــوالن
لالنـشـاءات. وهي من كـبريـات الـشـركات
ـــتــخـــصــصـــة بــاجلـــســور ــيـــة ا الــعـــا
دنيـة والصناعـية. وتعمل واالنـشاءات ا
في  30 دولـة ولــديـهـا أكـثـر من ( 800)

موظف ومهندس. 
ــشــاريع وقــد نـــفــذت الــشــركــة مــئــات ا
كــاجلـــســور اخلــرســانـــيــة واحلــديــديــة
العب الرياضـية الضـخمة ـعلقـة  وا وا
 ومـحـطــات كـهـربــاء ومـواقف سـيـارات

ومـعمـارييه ومـهنـدسيه ومـبدعيـه أمثال
ــــدفـــعي رفــــعت اجلـــادرجـي وهـــشـــام ا
ـدفـعي وزهـا حـديـد ومـحـمد وقـحـطـان ا
مـكــيــة و قــحــطــان عـونـي و حـازم الــتك
وفــاضل الزار ونــاصـر االســدي وهــشـام
مـــنـــيــر وعـــدنــان زكـي امــ و ومـــهــدي
احلــســني وعـــادل صــالح زكي وآخــرين
ن تـركوا بـصمـاتـهم في مئـات األبنـية
عمارية في العراق عالم ا والعمارات وا

 oKF*« …dB³ « d ł …dJ عاصر.  ا
في ظل مــا تـشــهــده من تـنــامي احلــركـة
االقـتصـادية ونـشاط مـنافـذها احلـدودية
ومـوانـئـها  تـعـاني مـديـنـة الـبـصرة من
زخم مـروري كبير سواء ب ضفتي شط
الـعرب نتـيجة مـرور الشـاحنات احملـملة
بــالـــبــضــائـع عــبــر مـــنــفــذ الـــشالمــجــة
احلـدودي مع إيران  مروراً بـقضاء شط
ــثـل الــضـــفــة األخــرى الـــعــرب الـــذي 
لـلمدينة مقـابل منطقة العـشار التجارية.
وكـانت أكــبـر عــقـبــة هي إنـشــاء جـسـور
عـاديـة مـثل بــقـيـة مـدن الـعـراق ألن هـذه
الحة في شط اجلـسور سـتعـيق حركـة ا
الـــعــرب احلـــيــوي  وتـــمـــنع الــبـــواخــر
ـعـقل الـقـادمـة من الـبـحـر نـحـو مـيـنـاء ا
ـديـنــة بـنـحـو الـذي يـقع شــمـال مـركــز ا
ثالثـة كــيــلـومــتـرات. لــذلك كــان البـد من
إنـشـاء جـسر يـلـبي حـاجـة الـنـقل الـبري
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ومـحـطات سـكك حـديـد ومـنشـآت مـدنـية
أخـرى في عـشـرات الـبـلـدان في الـقـارات

اخلمس. ولعل أبرز إجنازاتها هي: 
Infinity جـــســـر الالنـــهـــايـــة في دبي-

Bridge, Dubai
ـــعـــلق في مـــديـــنـــة لـــيـــنـــز -اجلـــســـر ا

Suspension-bridge 26 بأستراليا
  -جـــســـر ســــكـــورو في ســـتــــوكـــهـــولم

Skuru Bridge بالسويد
Tolerance جـســر الـتـسـامح في دبي- 

Bridge
ـركز الـدولي للمـؤتمـرات في اجلزائر  -ا
Center International Conferenc-

es CIC
Franchissement Urbain جـــــســـــر- 

 Pleyelفي سانت دينيس بفرنسا 
Al مـلـعب اجلـنـوب في الـوكـرة بـقـطر -

Janoub Stadium
 -جـســر دريـنـي في كـوكــيس بــألــبـانــيـا

Drini Bridgem, Kukes, Albania
 -جـــســر مــاســـاريــكــوفـــا في أولــومــوك
Masarykova بــجــمــهــوريــة الــتــشــيك
Bridge, Olomouc , Czech Re-

public
 -مـوقف سيارات محطة تـيرميني بروما
Termini Station  Parking إيــطـالـيـا

Lot, Rome, Italy
جـسـر سـتـيـنـا بـ جـبـل فـي سـتـيـنا - 
Cetina Bridge, Omis, بـــكـــرواتـــيـــا

Croatia
 -قـــصـــر كــــومـــيت لــــلـــمـــؤتــــمـــرات في
Co'met Congress أورلـيانس بفرنسا

Palace, Orleance, France
 -مـلعب بول بيا في ياوندي بالكاميرون
Paul Biya Stadium, Yaounde,

Cameron 
 -جـسـور الـســكـة احلـديـد الـقـوسي خط
Arch نــابــولي- كـانــسـيــلــو بـايــطـالــيـا

Railway Bridges, Italy
 -جـســر ريـفــا تـريــكـوزا في ســيـســتـري
Riva Trigoso, Ses- لـيفانته بإيطاليا

tri Levante, Italy
 -مـلعب كـيـويس في بيـركـامو بـإيـطالـيا
Gewiss Stadium, Bergamo, Italy
 -قـبب قـصـر فيـنـدوم في الـدوحـة بـقـطر
Palace Vendome Domes, Doha,

Qatar
 -تـوسـيع مـطـار  FDFفي لي المـيـنـت

Expansion of FDF ــارتـــيــنــيك في ا
Airport, Le Lamentin, Marti-

nique
Y- أبـراج واي في أمسـتردام بهـولندا- 
Towers, Amsterdam, The Neth-

erlands
 -مـجمع غاريـبالـدي السكـني في ميالنو
Garibaldi Complex, Mi- بـإيـطـالـيا

lan, Italy
Ener- صر   -مـحطة كهـرباء القـاهرة 

gy Plants, Cairo, Egypt
شاريع الـضخمة األخرى في وعـشرات ا
بـلـدان عديـدة في الـعـالم  وبـعض صور

قال.  نفذة مرفقة بهذا ا شاريع ا ا
 —bB « bONA « d ł  UH «u

يـعــد اجلــســر أضــخم جــسـر مــعــلق في
الـعـراق والـثـالث في الـشرق األوسط من
واصـفات وبات واحداً حـيث احلجم وا
من مـعالم الـبصرة الـفيـحاء. وهـو يشبه
في تـصـميـمه بـعض اجلـسـور الشـهـيرة
في الـعالم وأقربها إليه من حيث الشكل
هـــو جــســر الــبــوســـفــور الــذي يــقع في
إســـطــنــبـــول ويــربط بـــ قــارتي أوربــا
وآسـيا. كمـا يشبه جـسر مـيلو الـفرنسي
الـذي يعد أحد أعلى اجلسور في العالم.
قـام الــبــروفـســور اإليـطــالي مــارديـودي
مـيرندا بتـصميم اجلسـر. وهو أحد أبرز
ـعـلـقـة في الـعـالم. مـصـمـمي اجلـســور ا
وشـارك في إنشاء اجلسر (89) مـهندساً
Vazzola وقـام مـعـمل فـازوال . إيـطـالــيـاً
اإليـطــالي بــصـنــاعــة األجـزاء األولى من
اجلــســر.  يــبــلغ طــول اجلــســر (1280)
مــتــراً  وعــرض (22) مــتــراً  وارتــفــاع
ـيـاه في (35) مـتـراً  ويـعـلـو مـسـتـوى ا
ــا يـســمح شط الــعــرب ب (35) مــتــراً 
ـرور البواخـر حتته حيث يـبلغ عرض
الحـية (150) مـتراً أمـا اجلزء الـفتـحة ا
الـواقع فـوق الـنــهـر فـيـبـلغ طـوله (500)
مــتــراِ والــبــاقي مــقــتــربــات اجلـســر من
الـضفت وبعمر افتراضي (100) سنة.
وتـبلغ أعلى نـقطة لـلجسـر بارتفاع (75)
ه وأضواؤه من مـتراً حـيث تـشاهـد معـا
أيـة نــقـطــة في الـبــصـرة. لــلـجــسـر أربع
مـســارات لـلــســيـارات إثــنــان لـلــذهـاب

وإثنان لإلياب مع مسارين للمشاة. 
قـامـت الـشــركــة اإليــطـالــيــة بـدق (200)
ركــــيـــزة Piles في األرض قــــادرة عــــلى
حتـــــمـل وزن اجلــــــســـــر والــــــعــــــربـــــات

ـارة فوقه بـسبب طـبيـعة والـشاحـنات ا
األرض الـضـعـيــفـة قـرب الـنـهـر. وشـارك
(45) مــهـنــدسـاً وفـنــيـاً إيـطــالـيـاً بــحـفـر
األسس ودق الـركائـز مسـتخـدم أحدث
ـيـة. كـمـا قـامت الـشـركة الـتـقنـيـات الـعـا
بـعمـلـيات فـحص الـتربـة ألعـماق بـعـيدة
والـفـحص الـزلـزالي لـلـتـأكد مـن جتانس
الـتـربة وقـاع الـنـهر. وكـان عـلى الـشـركة
ــيـاه األخــذ بــنــظـر االعــتــبــار مـلــوحــة ا

والترسبات في شط العرب. 
و تـكـليف شـركـة كي النـد الـبريـطـانـية
شروع راقبة على تنفيذ ا بـاإلشراف وا
ومــــتــــابــــعــــة نــــسب اإلجنــــاز وحــــسب
ـواصـفـات احملـددة. كـمـا قـامت (شـركة ا
ـسـانـدة الـشـركـة اخلـيـرات الـعـراقـيـة) 
اإليـطالية. وقامت شركـة مختصة بإنارة
اجلـسـر وفق تـصـامـيم عـمـرانـيـة تـظـهـر
جـمـاليـته  وكـانت قد أسـهـمت في إنارة

برج خليفة بدبي. 
d ł ÕU²² «

في 10آب 2017  افـــتـــتــــاح اجلـــســـر
رسـمـيــاً بـحــضـور مــسـؤولي احلــكـومـة
ـان احملـلــيـة ونــواب الـبــصــرة في الـبــر
الـــعــــراقي  وشـــخـــصــــيـــات ووجـــهـــاء
قرر إجناز وجـماهير غـفيرة. وكـان من ا
اجلـسـر خالل عـامـ لـكن  إكـمـاله في
أربع ســـنـــوات بـــســـبب الـــتـــأخـــيـــر في
ـبـاشرة . وخـاضت الـشـركة اإليـطـالـية ا
جتــربــة مــريـرة وقــاســيـة خـالل تـنــفــيـذ
ـشــروع بــسـبب الــتــعـقــيــدات اإلداريـة ا

والتحديات األمنية داخل البصرة. 
وعـانت الشركة اإليطالية من الصعوبات
ـرتبطة باحلصـول على سمات الدخول ا
(الـفيزا) وتراخيص اإلقامـة للعامل في
ــثل اإليـطــالــيـون 90 ـشــروع الــذين  ا
ئة منهم. كما تمت إزالة (24) مسكناً بـا
ـشروع. ـتـجـاوزين عـلى أرض ا ضـمن ا
كـمـا واجه دخـول اآللـيـات صـعـوبات في
وانئ والـكمـارك حتى تصل إلى دوائـر ا
مـوقع الــعـمل. وبـســبب حـالـة الــتـقـشف
ــالـي الــتي فــرضــتــهــا احلــكــومــة عـام ا
ــــشـــــاريع واجـــــهت 2014وإيـــــقـــــاف ا
احلـكـومـة احملـلـيـة في الـبـصـرة مـشـكـلة
وازنة ـالية من ا تـوفير التخـصيصات ا

العامة. 
 —œUB*«

-موقع بصرة  Basra في 26 أب 2014
-مـوقع تـقـريب  taghribnews.comفي

21 شباط 2013
3rabica.org موقع أرابيكا-

ربد في 10آب 2017 -موقع إذاعة ا
iqnews.net موقع أخبار العراق-

-السومرية نيوز في 7 مايس 2017
-مـــوقع صــــوت الـــعـــراق في 5 أيـــلـــول

2017
ــــدى في 25 كــــانـــون األول -جــــريـــدة ا

2016
-موقع شركة ميك اإليطالية »½UA¡∫ رسم تخطيطي جلسر الصدر قبل االنشاء
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Y¹bŠ∫ روني بطرس يتحدث لـ (الزمان)

الـشـخـصـيـة كوني اعـمل مـدرسـا لـلـغة
الــســريــانــيــة في مــدارس دهــوك مــنـذ
الـعام  2009 وكـنت  اسكن بـغداد قبل
هــــذا الــــتــــاريخ وتــــركــــتــــهــــا  اســـوة
بـالنـازح بـسبب  االسـتهـدافات التي
ـذكورة  وفي ضوء نـطقة ا كـانت في ا
حـصـولي عـلى شـهـادة الـبـكـالـوريوس
مـن كلـيـة بابـل  للـفـسلـسـفـة والالهوت
فـي عـام  2006وتــوجــهي لــلــحــصـول
ـاجـستـيـر  مـن جـامـعة عـلـى شـهـادة ا
بـرل  حيث اضطـررت  احلصول على
اجـــازة  بــدون راتب لــغــرض الــتــفــرغ
لـغرض احلصـول على الـشهادة الـعليا
حــــيث اعـــتــــبـــر  اول شـــخـص يـــقـــوم
بـالـدراسة عـلى نفـقـته الشـخصـية  من
اجـل  احلــــــصـــــــول عــــــلـى شــــــهــــــادة
الـتـخصص في الـلغـة السـريانـية  كـما
اود االشــارة الى ان جــامـعـات االقــلـيم
تـولي اهـتـمـاما بـالـلـغة الـكـرديـة  التي
هـي ليـست اقـدم من الـلغـة الـسريـانـية
بـطـبـيـعـة احلال  وهـنـالك مـنح لـغرض
الـتـشـجيع عـلى الـدراسة والـتـخصص

باللغة الكردية .
ÿu×K  ÂUL²¼«

{ الى جــــانب ابــــرازك لـــدور اخلــــطـــاطـــ
والنـساخ  فـانك تولي حتـقيق اخملـطوطات
كن ان اهـتـمامـا مـلحـوظا  فـالى اي مـدى 
هام بنفض الغبار عن ابرز تسهـم مثل تلك ا
الــنــفــائس الــتـي حتــويــهــا خــزانــات االديـرة

واحلواضر العريقة ?
- تــبـدو اهـمــيـة حتـقــيق اخملـطـوطـات
ذات فـــــائــــدة قـــــصــــوى  مـن اجلــــانب
الـعلـمي  حيث اعتـرف بانني اسـتفدت
مـن جتـــارب حتــــقـــيـق اخملـــطــــوطـــات
والسـيما كـولفون اخملـطوطة حيث اود
تـلـخـيص جتـربـتي فـي هذا اجملـال من
خـالل  الـوقـوف علـى حـقـائق قـد تـبدو
خـافـيـة من جـراء حتـقـيق اخملـطـوطات
ـؤلـفـات  حـيث سـواء بـابـراز عـنـاوين 

تــعـد اخملـطـوطـة  مـصـدر مـهم ومـرجع
لــــــتـــــوثـــــيق االحــــــداث الـــــتي جـــــرت
ي  يــــســـعى وراء وكــــشـــخـص اكـــاد
حتـــقـــيق اخملـــطــوطـــات  البـــراز عــمق
تـــاريــخـــنــا  حــيث تـــعــد كــولـــفــونــات
اخملـطوطات من االدلـة التي تعـتمد في

اثبات احلقائق..
{ نقرا فـي سيرتـك الشـخصيـة كونك مـعلم
للغـة السريـانية  مـاهي افاق جتـربة التـعليم
ـكن ان توسع بالـلغـة االم وهل لهـا مـديات 
بـنـطـاق انـتـشـارهـا وتـرسـيـــــخـهـا فـيـمـا ب
ــسـيــحي الســيـمــا االجــيـال ـكــون ا ابــنــاء ا

القادمة ?
- كـوني  مـدرس لـلغـة الـسريـانـية  في
االقـــلــيم ومــا حتــويه جتــربــة االقــلــيم
ــادة عـــبــر الـــرائـــدة بــتـــدريس هـــذه ا
مـراحـلـهـا  الـدراسـيـة اخملـتـلـفـة سـواء
ـتـوسـطة او الـثـانـوية االبـتـدائـية او ا
اضـافة الى ما جرى قبل نحو 4 اعوام
مـن  قـيـام جـامـعــة صالح الـدين بـفـتح
قــسم مــتــخـصص لــلــغـة الــســريـانــيـة
فـــلــذلك تــبـــدو رســالــتــنـــا االســاســيــة
بـتشجيع  االجيـال القادمة على دراسة
لـــغــتــهم  حــيث تــمــثل دراســة الــلــغــة
ـسـتـقـبل الـلـغة  واالطالع اسـتـشـراف 
مـن خالل ذلـك عـــــلى عـــــمـق الـــــتــــراث
قابل اود واالدب الـسرياني  لـكن في ا
ــعــوقـــات الــتي االشـــارة الى بــعـض ا
تـعترض مثل هذه الدراسة حيث تكمن
عدة للـتطوير ناهـج ا  بـعدم مواكـبة ا
الـذي حتـظى به  الـدراسـة  بـشـكل عام
ناهج ا تشهدها  ا ا يتعلق  سواء 
 حـيث عادة ما يتخرج طالب االعدادية
مـن هذه الـدراسـة لـكـنه اليـحـمل  رغـبة
تـتـيـح له ان يـواصل دراسـته الـعـلـمـية
فـي اجلـامـعــات بـالـتــخـصص بـالــلـغـة
الــســريـانــيــة نـظــرا  الى هــذا الــعـائق
اضـافة حملدودية منافذ اخملرج العلمي
ــــتــــخــــرج الــــدراســـة  الــــذي يــــتــــيح 

ــيــة  في الــعــمـل الحـقــا حــيث االكــاد
تـقـتـصـر  تـلك اخملـرجـات  عـلى الـعـمل
ــركـز اخملـــــــطـوطـات  في دار االبـاء
ــــــواقع الــــــدومــــــنــــــيــــــكــــــان او في  ا
االعـالمـــــــية  الـتي تهتـم باللـغة  لذلك
اود االشــارة  الى دور دور الــنــشـر في
زيـادة االهتـمام  بـاللـغة وتـوسيع افاق
تــدريـســهـا وتــعـــــــلــيـمــهـا لــلـراغــبـ

بتعلمها ..
{ في ذات  الـسيـاق  ومن خالل جتـربـتكم
بــتـــحــريــر مــجــلــة مــتــخــصــصــة بــاالطــفــال
كن ان واالهـتمـام بـتـنـشئـتـهم لـغـويـا  هل 
حتظى مثل تـلك التجارب االعالمية باتاحتها
على مواقع السوشيال ميديا لتوسيع مديات
ـقـارنـة مع الـصـحافـة الـورقـية انتـشـارهـا با

التي بدات اسهمها باالنخفاض ?
- قــــبل االجـــابـــة عـــلى الـــســـؤال  اود
االشــارة الى ان مــجـلــة هـبــاوي  الـتي
انــطـلــقت في الـعـام 2010 واســتـمـرت
بـالصـدور لكن بوتـيرة  مـتبايـنة  حتى
عـام 2019 حـيـث توقـفـت عن الـصدور
بــســبب ضــعف الـتــمــويل الــذي كـانت
ـشـرق الثـقـافيـة التي تـعـاني منه دار ا
كــانت تــنـشــر  هـذه اجملــلـة  وتــطـــــبع
نـسخ  من اجملـلـة تتـراوح مـا ب 500
الى 1000 نـــســخـــة لــلـــعــدد الـــواحــد
وتـقوم بـتوزيعـها  على جـميع اطفـالنا
فـي  عـدد كـبيـر مـن الـدول التـي تـشـهد
تـواجـدهم بـواســـــطـة الـشـحن الدولي
وهـذه طـريـقـة مـكـلـفـة لـلـغـايـة  اضـافـة
ـدارس لــتـوزيـعـهـا عــلى الـكـنـائس  وا
هـــنــا في االقــلـــيم  فــلــذلـك اتــمــنى من
الــقـائـمــ عـــــــــلى الــدار ان يـسـعـون
الـى  االلـتــفــات لالصــدار االلــكــتـروني
لـلمجلة  او توثيق االعـــــــداد السابقة
بــاتـاحـتـهـا بـشـكل الـكـتـروني  لـغـرض
تـسهيل تداولها على االطفــــال وزيادة
تـــرغـــيـــبــهـم بــاالطــــــــالع عــلـى مــواد

اجمللة ..
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مـنذ ســـــقوط نـظام البعث في 9 نـيسان
2003 وتـــــأســــيـس نــــظـــــام ســــيـــــاسي
شاريع ـقراطي  عانى قطـاع إنشاء ا د
الكبيرة من مشاكل كثيرة أهمها الروت

ــوافـــقــات واخملـــاطــبــات  اإلداري في ا
تـدخـل الـوزارات واجلــهـات احلــكـومــيـة
ومـــجـــالس احملـــافـــظـــات عـــدم كـــفـــاءة
شاريع وطـريقة إدارتها ـسؤول عن ا ا
الية وعدم وجود شاكل ا  إضـافة إلى ا
شـركـات مـتـخـصـصـة لـتـنفـيـذهـا. ولـذلك
شـاريع في التنـفيذ أو تـلكأ الـكثيـر من ا
ــطــلــوبـة ــواصــفــات ا لم تــكن ضــمن ا
نـــاهـــيك عن الـــفـــســـاد في الـــعــقـــود مع
ـعـنـيـة وتـعـرضـهـا لإلبـتـزاز الـشـركـات ا
. إضـافـة إلى تـقـصـيـر ـوظـفـ ورشـوة ا
االعالم الـــعــراقي فـي عــرض االجنــازات
ـشـاريع الـنـاجحـة ألسـبـاب سـيـاسـية وا
تـهـدف إلى الـتـقـلـيل من أهـمـيـتـهـا وإلى
سؤول عنـها شرف النجاح عـدم منح ا
بل واتـهـامـهم بـالفـسـاد بـسـهـولـة. األمر
الـذي حجب الرؤية الـصحيحـة والتقييم
ـــشــــاريع ــــوضـــوعـي لـــكــــثــــيـــر مـن ا ا
الـستـراتـيـجيـة أو الـنـوعيـة الـتي تـهدف
ــشـاكل الــتي يــعــاني مــنــهـا ــعــاجلــة ا
الــعــراق. بـــالــطــبع ال يـــدعى أحــد أنه ال
ـــشــاريع لـــكــنــني تـــوجــد مــشـــاكل في ا
كمهندس أجزم بأنه ال يوجد مشروع في
الـعــالم ال يـعــاني من مــشــكـلــة فـنــيـة أو
هـندسية أو تصميـمية أو مالية أو حتى

حوادث غير متوقعة. 
خالل مـقـاالتــنـا الـتي جتـاوزت األربـعـ
شاريع التي  مـقاالً تناولنا فيها أهم ا
ـــــلـــــكي إجنــــــازهـــــا في الــــــعـــــهـــــديـن ا
واجلـمهوري  سـلطنـا فيها الـضوء على
شاريع التي صممتها ونفذتها شركات ا
. وقـد اعتـقد أجـنبـية خالل تـسـع عـاماً
ـشـاريع يـهدف الـبـعض أن تـنـاول تـلك ا
إلى تمجيد تلك العهود واحلكومات  أو
اذا لـيست لدينا يـعتب البعض بـقولهم 

هكذا مشاريع بعد السقوط? 
ـشـاريع الـتي ولـذلك اخـتـرنــا عـدداً من ا
أجنـزت بـعد 2003 لـتـكون شـاهـداً على
قـدرة وعقـليـة اإلنـسان الـعراقي في رسم
مـسـار حضـاري جـديـد ينـهض بـالـعراق
ويــــســــاهم في تــــقــــدمه وازدهـــاره. وأن
الـعراق ما زال معطـاءاً بعقوله ورجاالته
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بغداد

باتت قـاعدة االختالف  مـكونـات أو نصـفها  أو كـتلـوية بـروحية  االبـعاد لـقوى شـريكة 
ـكـونـية  الـى سلـطـة وطـنـيـة  فـإذا كـان االمـر كـما ـقـدورهـا تـخـطي ا ـعـادلـة لـيس  هذه ا
يـطـرحه الـثالثي سـلطـة وطـنـيـة  فـأن االغلـبـيـة الـشـعـبيـة تـريـد تـخـطي مـرحلـة الـتـركـيـبات
طروح  ال يتخطى جهوية ذهبية والعرقية  ولكن رغم العناد فأن ا بنية على ا السياسية ا

كوناتية  ولم يقترب من سلطة وطنية عابرة لها . الفكرة للسلطة ا
الـكل يـعرف  وبـعض الـكل ال يـريد أن يـعرف  مـن إن ما من انـتـخابـات عـراقيـة جرت إال
خـرجـاتـهـا أو الـتـأثـير فـي بعض وكـان لـلـخارج طـرفـاً فـيـهـا  أو أطـراف تـريد الـتالعـب 
أطرافها  ومن يزعـم بأن االنتخابـات األخيرة كانت انظف من غـيرها فهو بـالتأكيد واهم 
ركـبة  وكل ما جـرى ويجري ـتدخلـ ان يبقى الـعراق يغـوص في ازماته ا ـطلوب من ا ا
االن هو انعكاس ألمرين أولهما شروط التدخالت اخلارجية وثانيهما الرغبة في االستئثار
ـكن بـأي حـال من األحـوال أن يحـقق مـفـاعيـل السـلـطة بالـسـلـطة  ومـثل هـذا الـتوجه ال 

الوطنية .
عروف لكل الدول الـتي خاضت مثل هذه التجـربة  أن تطرح القوى الفـائزة باالنتخابات ا
شاركة برنامج السلـطة الوطنية السياسي واالقتـصادي والثقافي وعلى وفق ذلك تصبح ا
مـفتـوحة لـكل من يـؤمن بإنـتـاج حكـومـة وطنـية مـدنـية داخل هـذه األطـراف أو من خارجـها

عروفة بوالئها للوطن ووحدة األراضي . الوطني  ونقصد بذلك الشخصيات العراقية ا
ولكن اصبح االختالف ومـا سببه من انسداد  هو الـسلطة وليس الوطن  فـالسلطة عامل
مهم مغري لـكل األطراف التي اشتركت فيها منذ تأسيس الدستور اإلشكالية عام 2005
وحـتى االنـتـخـابـات األخيـرة  لـذلك تـرسـخت عـقـلـيات االسـتـحـواذ والـسـيـطـرة والرفض 
جمل الـعمليـة السياسـية العراقـية التي نتج عـنها عدم الـثقة  وهو أحد ـقابل  والرفض ا
ابـرز عـوامـل الـصـراع  وعـدم الـثـقـة بـ شـركـاء الـســلـطـة افـرز  انـعـدام حتـقـيق مـطـالب
اجلـمـاهـيـر في الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة والـبـنـاء  وامـتـد الى حـالـة إفـشـال أي فـكـرة بـنـاءة 
وتخـريب البنـاء االقتـصادي الـذي حتقق عبـر سنـوات النظـام السـابق وما قـبله  ولم يأتي

كن أن يكون مذكوراً في العقلية الوطنية الشعبية العامة . النظام اجلديد بأي معطى 
وليـس هنـاك أحـد بإمـكـانه أن يدعي مـن أنه ليس شـريـكا فـي السـلـطات الـسـابقـة  فـالكل
مشـارك  والكل يـتحمل مـسؤولـية تداعـيات الـوضع العراقي في مـختـلف اجلوانب  حتى
تلك التي انسحـبت على احلالة اجملتمعيـة العراقية في السلوك وفي تـخريب البناء العائلي
راجع الـذي وصل فيه الطالق الى حوالي 5000 عـملـية تطـليق شهـرياً حـسب ما تعـلنه ا
عـيشـيـة واالقتـصاديـة لعـمـوم اجملتـمع  فيـما القـضائـيـة  وأهم األسبـاب تراجع احلـالـة ا
ال الـعام بشكل غـير شرعي وهي طـبقات غيـر منتجة تبـرز طبقات جـديدة تستـحوذ على ا
وغـير مـتعـوبة اجلهـد  هي نتـاج لتـفريـخات األحـزاب والكيـانات الـسيـاسيـة  لذلك اصبح
ــال الـعـام بـكل الـطـرق الالشــرعـيـة مـسـألـة فـيــهـا وجـهـة نـظـر لألطـراف احلـصـول عـلى ا

احلاكمة . 
البد من إيجـاد له من مخـرج  لكي ال يتـحول حتى إذا إن االخـتالف على تسـيد الـسلطـة 
جنح طرفا في ذلك الى عوامل مـضافة الى اضعـاف الدولة فوق ضـعفها عـبر دخول حالة
الصراع الـى مؤسسـاتها أو عـلى اقل تقديـر تعطـيل حركتـها اإلنتـاجية واخلـدمية  وبـغير

ذلك فـأن التـراشق سيـمـتد الى الـنفـي والنـفي االخر  مـادام االمر
ن يكون رئيس يتعـلق بحساسية االختالف على مسائل مثل 
اجلـمهـوريـة  و نخـتـار من الطـرف االخـر بعض األسـماء وال
نـقـبل بـالبـعض االخـر  في حـ إذا كـانت الرغـبـة احلـقيـقـية
بسـلطة وطـنيـة يجب طـرح برنـامجـها وخـطة عـملـها مـتجاوزة
الـسـنـوات الـتي مـضت ومن يــقـبل به يـكـون شـريـكـا في بـنـاء

الوطن  غير ذلك فهي عادت للمكوناتية بلباس جديد .

ـية احلـالـية وتـأثر وارتـباط نـورد مقـدمة مـوضوعـيـة  لواقع حتـديات الـصـراع واالزمة الـعا
مواقف  العراق ازاءها سياسياً ودولياً  واقتصادياً  … 

بـعد 32 عامـا من سقوط جـدار برل ومـا يقرب من 30 عامـاً على إنـشاء الـبنك األوروبي
إلعـادة اإلعمار والـتنـميـة  تغيـرت منـطقـة العمـليـات   ورؤيته حـول عملـية االنـتقـال والبنك
ية احلالية األوروبي إلعادة اإلعمار والتـنمية نفسه. أثرت التغييرات والتطورات االزمة العا
 أيـضـاً  عـلى الـبـنـك األوروبي إلعـادة اإلعـمـار والـتـنـمـيــة  الـذي أتـقن عـلى مـدار سـنـوات
هـارات التي تلبي مصالح مسـاهميه والبلدان التي عارف وا وجوده مجموعـة واسعة من ا

يعمل بها.
نـحـاول جــاهـدين في عـرض هــذه االمـثـلــة  بـحث وفـهم مــوضـوع الـتــحـوالت والـتــغـيـيـرات
ـتـحدة ـيـة ومـنـطـقـة الصـراع بـ الـواليـات ا ـيـة في ظل هـذه االزمـة الـعا والـتطـورات الـعـا
االمـريـكـيـة واالحتـاد االوربي واوكـرانــيـا ودول اخـرى تـابـعـة مـتـحـالـفـة مـعـهم   –وروسـيـا
ـسـتـقـلـة 22 سـالـتـابـعـة لالحتـاد الـروسي  والـصـ  والـهـنـد وكـوريـا ومـجـمـوعـة الـدول ا
الشماليـة واجلمهورية االسالمية في ايران ودول اخرى مؤيدة ومتحالفة معهم  بغية وضع
 أساس  مـت  للـعراق ومنطـقة عملـيات  الشرق االوسط  إلعـادة اإلعمار والتـنمية لـلتمكن
من وضـع رؤيـة مـنــهـجـيــة واضـحـة لــلـعـراق فـي حتـديـد مــسـارات واسـتــراتـيـجــيـات  نـهج

االنتعاش االقتصادي. 
ي  وال سيـمـا احملـنـة االقـتـصـادية من جتربـة تـنـفـيـذ عـمـليـة االنـتـقـال واالزمـة بـصـراع عـا
يـة احلـاليـة   هـناك يـة  وازمـة امدادات الـطـاقة والـغـذاء  التي سـبـبتـهـا األزمة  الـعـا الـعـا
ـكن تـعلـمـهـا.  بـالتـأكـيـد هذه الـدروس والـتـغيـرات والـتـطورات الـعـديد مـن الدروس الـتي 
ـية  تـدفعـنا في العـراق  إلى ضرورة إعـادة ترتيـب األولويات االسـتراتـيجيـة  بعـناية  العا
ي وفـهم اولـويات ـعـنى احلـقـيـقي لـعمـلـيـة االنـتـقـال الـعـا وفي الواقـع إعادة الـتـفـكـيـر في ا
ي  مع تـطـور حتـديـات االنـتقـال االقـتـصـادي واجلـيو االقـتـصـاد االنتـقـال والـتـحـدي  العـا
استراتيجي وجيوسياسية وجيواقتصادية   وفي نفس الوقت تفتح افاق جديدة التفاقيات
ـية وحتالـفـات دولـيـة ومرجـعـيـة اقـتـصاديـة دولـيـة جـديدة ومـجـمـوعـة روابط اقـتصـاديـة عـا

جديدة. 
التـحدي احلـالي الذي يواجه مـنطـقة الشـرق االوسط والعـراق حتديـداً  هو الصـراع بأزمة
واقف مـع شبكـة العالقـات والتحـالفات وحتديـد الوالءات واالجتـاهات وحتديـد وتشـكيل  ا
يـة اجلديدة .  كـما هـو احلال في أجزاء أخـرى من العـالم  تهدف أول تـدابير للـقوى الـعا
ـالي مـكــافــحــة األزمـة هــنــا إلى الـقــضــاء عـلـى عـواقب االضــطــرابـات فـي أداء الـقــطــاع ا
واالقـتـصادي   واحلـفـاظ عـلى مـيـزان الـتجـارة اخلـارجـيـة  وتـقـد الدعم لـتـلـبـيـة الـطلب

الكلي.  
ـيـة كــيـفـيــة  مـعـاجلــة حتـديـات الـتــحـدي األخـر  ســتـواجه الــعـراق  ازاء هـذه االزمــة الـعــا

االقتصاد الكلي.
الــتــحــدي االخــر هــو طــبــيــعــة ادارة وتــشــكــيل مــواقف الــعــراق  وحتــالــفــاتـه اخلــارجــيـة
ـوضـوعـية ـشـتـركـة واالسس ا االسـتـراتـيـجـيـة واالتـفـاقـيـات الـدولـيـة والـعالقـات الـدولـيـة ا
ي اجلديد في ـشكـلة للـنظـام العـا ـية ا ـنهـجيـة العادة ترتـيب االولويـات  مع القـوى العا وا

دائرة النفوذ والهيمنة . 
ـضـطرد في الـتحـدي االكـبـر كيـفـية اسـتـثـمار  الـعـراق لالرتـفاع  ا
وذج  اقتـصادي حقيقي اسعار النـفط اخلام وتشكـيل منهج و
ـتـغـيـرات ي ويـسـتـوعب ا جـديــد  يـنـدمج مع االقـتـصـاد الـعــا
يـة بشـكل يتم تـسخـيره في تلـبيـة احتـياجاته والتـطورات الـعا
من الـسلع االسـتراتيـجيـة واالساسيـة وحتقـيق االمن الغذائي

واخلزين االستراتيجي بشكل منهجي وواقعي وملموس  !
الية  { الباحث في الشؤون ا

الحظـة األولى: يدخل الـلوري محـمل باحلـنطة الى الـسايـلو يتم تـسجـيل احلمل ورا مدة ا
نـفس اللـوري يـرجع يـسـجل احلـمل مرة ثـانـيـة مع تـبديـل رقم سيـارة وهـكـذا دوالـيك حتى
حمل الـلوري الواحـد يسجل 10 مرات او اكثـر يعني نـفتـرض محمل 25 طن يـضرب في
الحظة الثـانية: يشتري التجار احلنطة من الفالح وتفرغ في مخازنهم ثم 10 مرات . ا
تخلط او يضاف الـيها التراب بـواسطة الشفالت ومن ثم يقـوم هوالء التجار بـتسويقها مع
الحظـة الـثالـثـة: هوالء ـقسـوم حـتى تصـبح حـنـطة درجـة اولى وهي نـصهـا تـراب. ا دفع ا
ـتـنـفـذين لـديـهم تـعامـالت واتفـاقـات مـسـبـقـة مع الـسـايـلـوات. وفي نـهـاية مـوسم الـتـجـار ا
احلـصـاد تـرفع وزارة الـتـجـارة في دولة مـوزمـبـيق تـقـاريـر توضـح ان انتـاج احلـنـطـة لـهذا
العام وصل الى 3 او  4 مالي طن وان اخلزيـن االستراتيـجي متوفـر والداعي للقلق في

ح ان صافي االنتاج قد اليتعدى مليون طن. 
لـيارات وتـخسـر خزينه يـجني الـتجـار من وراء ذالك عشـرات ا

الدولة مثلها. 
وبـعـد انتـهـاء مـوسم احلـصاد تـرفع الـتـهـاني والتـبـريـكات من
وزبيقية ان االكتفاء الذاتي قبل وزارة التـجارة الى احلكومة ا
قد حتقق بفعل اجلهود اجلبارة من قبل  اجلهات الرسمية. 

وكل موسم حصاد وانتم بخير. 
الن خطر اجملاعة بعيد كلشششس.
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االحــتـفـاظ عـلى تــقـدمه وحتـقـيق
احلــــــــدث الـــــــكـــــــروي فـي قـــــــلب
الــعـاصــمـة قـبـل الـعــودة بـنــقـطـة
ومـواصـلـة االسـتــسالم لـلـنـتـائج
ـهــمـة ــتـدنــيـة وزيــادة فـقــدانه  ا
ـــوقـــعه قـــبل االخـــيــر الـــبــقـــاء 

ومرشح للهبوط.
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 وسـقط الــنـجف في فخ الـتـعـادل
في مـلــعـبه وبــ جـمــهـوره امـام
نـفط ميـسان ويـضـيع على نـفسه
ـواقع الـنـفط في فــرصـة الـتـقــدم 
مـهـمـة يـفـتــرض ان تـسـتـغل كـمـا
ـا تـبـقـى من مـبـاريـات في يــجب 
الــــدوري جـــمـــيــــعـــهـــاغــــايـــة في
الـــصـــعـــوبـــة كـــمـــا يـــبـــدو وسط
راكـز والـهروب تـصـاعد سـبـاق ا
من الـــهـــبــوط فـــيـــمـــا يــرى نـــفط
مـيــسـان بــالـلـنــقـطــةالـواحـدة من
احللول اليقاف تـداعيات النتائج
االخـيـرة التي تـعـرض لهـا ذهـابا
وايـابــا لـيـرفع االول رصـيـده الى
 38والثاني  37وحقق الديوانية
اعــلى نــتــيـجــة له بــتــغــلـبـه عـلى

الـتـراجع لـلـثاني عـشـر وسـيـكون
امـام اخـتـبـار لـيس سـهال إطـالقا
وهـو الذ ي بـقي يـواجه حتـديات
مـواجهـات الذهـاب قبل ان يـفشل
فـي مــلـــعـــبه اكـــثـــر من مـــرة رغم
احلاجة الكبـيرة للنقاط االي بات
يــشــعـــر الهــمـــيــتــهـــا مع تــراجع

الترتيب بسرعة.
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 وجتـــاوز الـــطـالب مـــضـــيــــفـــهم
الــقــاسم وارغــام جــمــهـوره عــلى
ــلــعب وقت غــرحــتــهم مــغــادرة ا
بـالـتـعادل بـعـد قـلب النـتـيـجة في
لـقــاء مـثــيـر بـعــدمـا جنح مــحـمـد
ـهـمــة في اخـر جــواد في حـسـم ا
دقـيـقة  97والـعـودة بـثالث نـقاط
ثــمــيــنـة عــززت مـن مـوقــعــهم في
الــوصـافــة وتــوســيع الــفـارق مع
الـوسط الى اربع نـقـاط واجلـوية
الى سـبـع بـفضـل الـنـتيـجـة الـتي
رافـق لفـريقهم سرت االنـصار ا
الـتي منـحتـهم االفـضلـية في اهم
االوقات مع تصاعد الصراع على
وقع الـثـاني وبات بـ االفضل ا
للحصول عليه في وقت كان على
العـبي الــقــاسم الـذيـن قـدمــوا مـا
عـلــيـهم امــكـانـيــة حتـقــيق الـفـوز
بـعدمـا ادركوا الـتعـادل والظـهور
االفضل في احلصة الـثانية بعدم
الـتـفــريط بـفـرصـة الــتـعـادل عـلى
األقل قـبل ان يـخرجـوا من الـباب
الضـيق واحلرمان من كل الـنقاط
وسط االم اخلـــســـارة احملـــبـــطـــة
وعــدم إثـبـات جـدارتـه في مـلـعـبه
وامــام جـمـهـوره قـبل االسـتـمـرار
في مـــواجــهــة مــصــاعب الــبــقــاء
ـوسم الـسـادس مـوسم اخـر في ا

عشر.
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 وظــهــر جــمــهــور الــزوراء اكــثــر
يناء تأثرا بـنتيـجة التعـادل مع ا
الــبــصــري بــعــدمـا بــقـي الـفــريق
مـتــاخـر بـهــدف نـاصـر مــحـمـيـدة
د66قبل ان ينقذ سعد عبد االمير
ـوقف ويــحـفظ مـاء وجه فـريـقه ا
بـتــسـجــيل هــدف الـتــعـادل د 83
لــيــتــواصـل مــســلــسـل الــنــتــائج
اخمليـبة والبـقاء خامس الـترتيب
ـوقـعـه امام وسط تـهـديـد الـنـفط 
تــراجـع امــكــانــيـــات الــفــريق في
ـشــاركـة كـمــا يـجب الـدفــاع عن ا
وسط خـيـبـة األمل مـرةاخرى ولم
ــــتــــلـك الــــســــجل االفـــــضل في
ـركــز اخلـامس فــيـمـا الـدوري بــا
ــيــنــاء مــرة اخــرة بــعــدم فــشـل ا
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تـخــتـتم الـيــوم الـسـبت مــبـاريـات
متاز باقـامة مواجهت الدور32ا
وفــيــهــا يــصــر الـــبــطل الــشــرطــة
مواصـلة حتـقيق االنـتصارات في
مهمـة ال تتعدى كونـها ثالث نقاط
واضافة الفوز الـسابع والعشرين
عــلى ضــيـفـه نــوروز الـتــاسع 39
لـــــيــــســــتـــــمــــتـع مع جـــــمــــهــــوره
ـوسم بــاإلجنـازات حـتى نــهـايـة ا
االســتـثــنــائي لــلـفــريق الــذي قـدم
نفسه بافضل طريقة والعمل على
دعم جناحاته في كل شـيء بعدما
اســتـمــر يـحـضى مـن اجلـمـيع في
مــتـابـعـته من خـالل مـا يـقـدمه من
مستـوى ونتائج مـتميزة في وقت
هـمة يـقـرالضـيوف فـي صعـوبـة ا
رغـم الــتـــحـــسـن الــذي طـــرأ عـــلى
وقع لـكنهم يـسعون إلى االداء وا
خــوض الـلـقـاء بـحـمـاس وطـمـوح
اكــــــبـــــر لـــــتــــــفـــــادي اخلـــــســـــارة
واالســتــمـرار فـي نــسج الــنـتــائج
اجلـــيــــدة في اجلـــوالت االخـــيـــرة
والتقدم فيهـا بوضوح وتتويجها
وسم اليوم حصرا وترك بصمة ا
بـــالـــفـــوز عـــلى الـــشــرطـــة واالهم
تـفــادي اخلـســارة إلثـبــات جـدارة
ر في افضل ايامه الفريق الـذي 
بعدما حتدى وعبـر اكثر من عقبة
واستفاد من ملعبه بشكل واضح
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ــســـتــمـــر رابــعــا  امــا اجلـــويــة ا
مـسـتـفـيدا من تـعـثـر الـزوراء امام
ـيـنـاء سـيـتـسـقـبل اربـيل سـعـيـا ا
ة الشـرطة وفقدان حملو اثار هـز
اللقب العالـقة في أذهان جمهوره
ومـــــدربـه وادارته واســــــتـــــعـــــادة
التوازن من أجل حتـقيق النـتيجة
ـطـلــوبـة واحلـصــول عـلى كـامل ا
الــنـــقــاط لـــتــقـــلــيص الـــفــارق مع
الـــــوسـط و الـــــطـالب و الـــــعــــــمل
ـهـمة لـلـمـنـافسـة عـلى الـوصافـة ا
الـغيـر سهـلة بـعدمـا تقـدم الطالب
عـلى الـقـاسم مـا يـتطـلب تـسـخـير
جـهــود الـتــشــكـيل والثــبـات دوره
لـالســتـــفــادة من اخـــر مــبـــاريــاته
السبع وان يـشكل عنـصر قوة في
هــذه االوقـات عــلى األقل وهــو مـا
يــامـله جـمـهـوره في ان يـراه عـنـد
رغـــبــــتـــهم ولــــو لـــنـــا تــــبـــقى من
مــواجــهــات فـي مــوسم مــخــتــلف
ومــخــيب في وقت يــحـتــاج اربـيل
الـعـودة لــلـمـنـافــسـات بـالـرغم من
صـعـوبـة االمـر وايـقـاف تـداعـيـات
الـــنـــتـــائج الـــتي الـــزمت الـــفــريق
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ـقرر إقامته كشف االحتـاد الدولي لكـرة القدم فـيفا عن أسـماء حكـام كأس العالم 2022 ا
في قـطـر أواخر الـعـام احلـالي.وخـلت الـقائـمـة الـنـهائـيـة الـتي نـشرهـا االحتـاد الـدولي لـكرة
الـقـدم من اسم أي حـكم عـراقي.وأعـلن فـيـفـا نـهـايـة مـارس/آذار أنه  بـيع أكـثر من 800
بـيعات االفـتتاحيـة فيمـا حدد أسعارا تـشجيـعية مخـفضة لـلتذاكر ألف تذكرة في مـرحلة ا
قـيم بـينمـا تصل أسعـار التذاكـر للمـشجع تـصل إلى ما يقارب 11 دوالرا للـسكان وا

باراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دوالر. األجانب إلى 69 دوالرا لكن تذكرة ا
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الديوانية ـ حسن ظاهر اخلزاعي

وسط اجواء ريـاضيـة رائعـة اختـتمت
في مــحــافـظــة الــديــوانــيـة الــبــطــولـة
الــســـلــويــة الـــدولــيــة  3*3بــإشــراف
ـركـزي لكـرة السـلة االحتاد الـعراقي ا
ـتـمــثل بـحــسـ الـعـمــيـدي رئـيس وا
االحتاد و مهند عبد الستار و وسن و
صـــبـــيـح الـــضـــايـف و عـــلي ســـمـــوم
وبالـتعـاون مع احتـاده الفـرعي وقسم
الـنشـاط الـريـاضي والـكـشـفي لـتـربـية
احملــافــظــة واســتـهـل حــفل االفــتــتـاح
بالـسالم اجلمـهـوري العـراقي من قبل
احلــاضـريـن وقـراءة ســورة الــفــاحتـة
عــلى ارواح شــهــداء الــعــراق وكــلــمـة

ترحيبية بالضيوف .
W¹dLŽ  U¾

وقـــال ولــيـــد عــدنـــان خــفـــيف مـــنــظم
البـطـولة ان ثـالثة فـرق مـثلت الـفـئات
العمـرية شبـاب و متقـدم و رواد قد
شـاركت في الـبـطـولـة الـتي ضـيـفـتـهـا
قاعة النشاط الرياضي والكشفي التي

مـثـلت مـخـتـلف احملـافـظـات الـعـراقـية
بــغـــداد و بــابل و الـــنــجف وواسط و
كـربالء واســتـمـرت ثالثــة ايـام.و مـثل
ـتـقـدم  12فـريـقـاً وزعت عـلى فئـة ا
اربع مـــجـــامـــيع حـــيث حـــصل فـــريق
ـركـز االول الـتـضـامن الـنـجـفي عـلى ا
إثر فوزه في مباراة اخلتام على فريق
أبـطــال الـديــوانـيـة بـ (15ـ14) نـقـطـة
فيـما مـثل فئـة الرواد 8 فرق و حصل
ـركز االول فـريق نـادي الـصـيـد علـى ا
إثـر فـوزه عـلى فــريق دجـلـة اجلـامـعـة
ـركـز بـ ( 16ـ 13© نـقـطــة كـذلك عـلى ا
مـثل فـئـة الـشـباب 14فـريقـاً و حـصل
فـريق دجـلــة اجلـامـعــة الـريـاضي إثـر
وهبة بـ ( 16ـ 14) تغلبه على فريق ا
نــقــطـة  ,وادارَمــنــافــســات الــبــطــولـة
احلـكـام بـاسم مــحـمـد عـبـاس واحـمـد
يــوسف و وهـران حــبــيب وعــبــد الـله
عــلـي و نــور الــديـن و احــمـــد عــدنــان
واسـعـد عـلي اســفـيح وامـ حـسن و
ظـافـر يـونس و عـمـاد جـبـار واحـسان

عبد الهادي وفي ختام البطولة وزعت
الهدايـا واجلوائـز على الـفرق الـفائزة
قـــام بــتـــوزيــعـــهــا رئـــيس و اعـــضــاء
ــركــزي و فــيـصل االحتــاد الـعــراقي ا
ثـلـية احملـافظـة وام غازي رئـيس 
سره جـميل نـور وعـبد احلـس جـابر
و اياد شـنيع .وعـلى صـعيـد االنشـطة
في مـحـافـظـة الـديـوانـيـة افـتـتح ازهـر
قر علي الـشعالن محـافظ الديـوانيـة ا
اجلــديـد لـالحتـاد الــفــرعي لــكــرة قـدم
احملـافـظـة وسط احـتـفـالـيـة ضـيـفـتـها
ــوهــبـة الــريــاضـيــة وتــضـمن قــاعـة ا
االحتفال كـلمات عديـدة استعرض من
خاللــهـا االجنــازات الــريـاضــيــة الـتي
حــقـقــهــا ريـاضــيــو احملـافــظــة والـتي
صبت في خـدمـة الـعراق واحملـافـظة 
ــقـر اجلـديـد اجنـازاً رائـعـاً ويـعـتـبـر ا

يحسب العضاء االحتاد الفرعي .
وفي ســيــاق مــنــفـــصل اخــتــتــمت في
ـرحوم مـحـافظـة الـديـوانـيـة بـطـولـة ا
الـدولي فالـح عبـد حـاجم الـرمـضـانـية

الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم اخلـمـاسي وسط
اجــواء ريـــاضــيـــة شــفــافـــة مــفـــعــمــة
بالتنافس واحلمـاس الرياضي الكبير
ـوسوي وبـحضـور الـدكـتـور مـحـمـد ا
عـمـيــد اجلـامـعــة االسالمـيــة الـراعـيـة
شاركة 132فريقاً شـعبياً للبطـولة و
مثلت فئتي الـرواد والشباب واسفرت
الـنـتــائج عن فـوز فـريـق احملـبـة بـدرع
البـطولـة لفـئة الـشبـاب إثر فـوزه على
فريق الصيادلة بـ ( 6 ـ 2) هدف وفوز
فريق رواد الـنـهـروان عـلى فريق رواد
اسوات بـ فـارق الـركالت الـترجـيـحـية
بـ ( 3ـ 2) هدف بـعــــــد انـتهـاء الوقت
االصـــلي لــلـــمـــبــاراة بـــالــتـــــــــــعــادل
بــخـمــسـة اهــداف لــكل مــنـهــمـا وادار
بـاراة احلكـام مصـطفى عـلي و علي ا

حسن.
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وفي خــتــام الــبــطــولـة وزعـت الـدروع
واجلوائـز على الـفـائزين حـيث حصل
مدرب فريق الـصيـادلة كـاظم حلواص
ـدرب االفــضل وحـصل عـلى جــائــزة ا
فــريـقه عــلى جــائــزة الــفـريـق األفـضل
بـالــبــطـولــة ومــثل الـفــريق الالعــبـون
اوس مـدلول وسـجـاد صـبـاح و احـمد
مدلول ومنتظر نصير وباسم حميد و
عــلـي احــمـــد و وزيــد عـــلي و يــوسف
حــسن .و مـن جــانــبه اوضـح مــحــمــد
ـوسـوي ان تـسـمـيـة الـبطـولـة بـاسم ا
رحـوم الدولي فـالح عبـد حاجم جاء ا
ــرحـوم الــوفي من ـا قــدمه ا وفـاءً لـه 
خــدمـات ريــاضــيـة كــثــيـرة صــبت في
خـدمــة الــكـرة الــعـراقــيــة عـامــة وكـرة
الــديــوانـيــة عــلى اخلــصــوص آمــلـ
ـوفـقـيـة لـلـجـمـيع ان شـاء الـنـجـاح وا
الــلـه وابــواب اجلـــامــعـــة االسالمـــيــة
مـــفــتـــوحـــة دائــمـــاً خلـــدمــة احلـــركــة

الرياضية في عموم عراقنا .

الجـــراء إنــتــخـــابــات فـــروعــهــا في
احملــافـــظــات من أجل الـــتــــــــهــيــؤ
ثـليـات اللـجنة القـامة إنتـخابـات 
ــــبــــيـــــة الــــوطــــــــــــنـــــيــــة في األو

احملافظات.
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كتب التنفيذي تكر الرباع وقرر ا
الشاب علي عمـار يسر والذي حقق
الـوسـام الـفـضي بـوزنه فـي بـطـولة
العالم لـلشباب التـي أقيمت مؤخراً

في العاصمة اليونانية أثينا.
كتب التـنفيذي في هذا وقد بـحث ا
إجتـماعه الـيوم جـملـة من القـضايا

ـــشـــهــد ـــطـــروحـــة في ا األخـــرى ا
بي الوطني العراقي. األو

وتـرأس االجـتــمـاع رئـيس الــلـجـنـة
ـبـيـة الـوطــنـيـة الـعـراقـيـة رعـد األو
حمـودي فيمـا حضـره النائب األول
إيــــاد جنـف وســــتـــة أعــــضــــاء هم
حسـ العـميـدي و هيرده رؤوف و
إبــراهـيم الـبـهــادلي و بـيـداء كـيالن
وكال مـن بــخـــتـــيـــار فــريـق وبــاسم
أحـــمــد واألمـــــ الـــعـــام لــلـــجـــنــة
بـية هـيثم عبـداحلمـيد واألم األو
ــبــيـــة أحــمــد ــالي لـــلــجــنـــة األو ا

صبري.
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{ مـدريـد (أ ف ب) - أعـلـن نـادي ريال
مـدريـد اإلسـبـاني اخلـمـيس عن تـوقـيع
اتـفاقية تعود عليه بـ 360مـليون يورو
(نـحو  380 مـليـون دوالر) مع صندوق
"سـيكسث ستريت" االستثماري وشركة
"جلــنــدز" األمـيــركــيـة لــتــطـويــر مــلـعب
ســانـتــيـاغــو بـيــرنـابـيــو وجـعــله مـدرّاً
لـألربــاح بــشــكل أكـــبــر. وقــال الــنــادي
ـــلــكي في بـــيــان نـــشــره بــعـــد ظــهــر ا

d…∫ اعضاء االحتاد الفرعي بكرة القدم في الديوانية

(قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ).
صحف الشريف .. فوقعت عيني على (نحن هكذا جائني الرد حينما فتحت ا
انصـار الله ) .. فاسـميته ( انصـار ) .. فجر يوم 9/ 1991/1  كـنت جنديا
احـتـيـاطا عـلى احلـدود بـغـياب الـتـواصل واالتـصـاالت واشتـداد ازمـة الـكويت
حـيـنـما حـلـمت باني رزقـت بولـد .. فـقررت الـوصـول الى بـغداد بـاي ثـمن قبل
نوعة ثم زحفت شؤومة .. اتفقت مع اجلـنود الن االجازات  اندالع احلـرب ا
ـســؤولـيـة بـوسـائـل شـتى كي الــتـقي ( انـصــار ) الـذي فــتـحت عــ االبـوة وا
احلـقـيـقيـة فـيه .. حـضـنـته وقـبـلـته وبـقـيت مـعه ثالثـا التـركه وامه مـودعـا نـحو

صير اجملهول .. وت وا مجازر ا
كـبـر وكـبـرت مـعه فــرحـتي وسـجـلـتـه في االبـتـدائـيـة .. كـنـت بـقـمـة احـسـاسي
البس واحلـقـائب والـكتب والـدفـاتـر .. كان األول بالـسـعـادة وانا اشـتـري له ا
على صـفه .. بالطريق التـقينا مع صديـقي السياسي اخملضـرم (عبد احلس

الغـالب رحمه الله ) .. فقبل انصار وقال : ( ال تـفرح بان يكون أوال متميزا ..
بل ادعو له باحلظ) .

بـعـمـر 12 سـنـة اكـمل االبــتـدائـيـة أوال عـلى بـغـداد .. وقـد اضـطـرتـني ظـروف
حل صـديق في العـطلة احلصـار الظالم وحـالة االسـتبداد الـسائدة نـشغـيله 
لحة الصـيفية كي يساعدني بـدفع اجار البيت وقد استهـواه العمل واحلاجة ا
دفـعته لتـرك الدراسة

..
بــــعـــد 2003 وحتت
قـــســـوة الــهـــجـــمــات
اإلرهـابـية والـطـائـفـية
ـقـيـتـة وخـوفـا عـلـيه ا
شـجـعـته عـلى الـعمل
كـمصـمم صـحفي ثم
ـــدرســة ســـجـــلـــتـه 
التحكيم الكروي عام
2005 الــــــــــــــــــــــــتــي
افـــتــــتــــحت بــــعــــهـــد
الــــكــــابــــ حــــســــ
سعـيد .. واسـتمـر عامال بـاالعالم والريـاضة حتى بـلغ حكم درجـة أولى بسن

عشرين سنة .
عـام 2012 اشـتــريت له سـيــارة .. ثم تـزوج عـام 2015 واجنب تــؤمه االعـز
(اصطـفاء وارتـضاء ) .. و تـعيـينـه بوزارة الـشبـاب والريـاضة .. بـعدهـا بدا
وضـعه يـتـدهـور وتـسـوء حــالـته الـصـحـيـة السـبــاب شـتى مـنـهـا خـراب الـبالد
عاجلته برغم كل اجلهود واألموال واالنقطاع له وانتـشار الفساد ... لم اوفق 
ـشفيـات واألطباء .. حتى اصـطبغ مـؤخرا بالـصفار احلـاد اضطـرني دخوله ا
الذين كـانوا يطـلقون عـلى قلبي رصـاص احلقيـقة التي اخـفيهـا عنه واحتمـلها

بنحيب وصبر داخلي معذب ..
مطـلع شهر رمضان لـم يعد يتقـبل االكل والشرب .. نزل عـلي من غرفته اثناء
السـحـور قائال : ( بـابـا سامـوت قـريبـا .. اوصـيك ان تدفـني قـرب جدتي وان
يصـلي على جـنازتي عـمي علي ) .. ثم ادخـلته مشـفى الكـاظمـية عـشرين يوم
الكـات لسـماع بـارقة امـل بحـياته دون جـدوى .. كم كانت توسـلت األطـباء وا
تلك الـصراحة قاسـية وموجعـة .. فصدمت حيـنما شعـرت سيره نحـو مصيره
وت احملتـوم .. تـوسلت الـله : ( ربـاه ان كان والبـد ان تـاخذه .. ارجـو ان ال 

امام عيني ) ..
اساة  فـجر األربعاء 11/ 5 /2022  اتـصل ابني كبـرياء شريك احلـزن وا
قائال : ( بـابا اسرع .. انصار في خطر) .. لم اعرف ماذا افعل وجرت انهار
الدمع بال هوادة وهرعت مسرعا .. فسمعت بالطريق يرددون ( ال اله اال الله)

.. فعلمت ان الفاجعة قد حلت وولدي فارق احلياة ..
اثـناء الـتـشيع فـيمـا كان الـعالـم كله ال يـسعـني .. حضـنت أبـنتـيه وسالـتهـما :
(اين انصـار .. ) .. فقـالتا بـبراءة وطفـولة شـقت صدري وزادت بلـوتي : (بابا

مات .. لم يات بعد اليوم يا جدو ) ..
ـجـلـس تـابـ اقــامـته وزارة الـشــبـاب والـريــاضـة عـلى روحـه .. جـلـست مع
ؤتـمـرات فـيـهـا .. وكنت أرى ـا دعـيت حلـضـور ا ـعـزين في الـقـاعـة التي طـا ا
رة لم ـؤتمـر .. اال هـذه ا ولدي انـصـار مع زمالئه ينـهـضـون بشـؤون تـنظـيم ا
اره بينهم .. لكن صورته مكللة بالورد وضعت بباب القاعة .. كتب عليها ( انا

لله وانا اليه راجعون الفقيد احلكم الكروي انصار حس الذكر ) .
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ــكــتب الــتــنــفـيــذي لــلــجــنـة عــقـد ا
ـــبــيـــة الــوطـــنــيـــة الــعـــراقــيــة األو
إجتماعه الدوري االعـتيادي الثالث
ــنـــاقـــشــة أهـم الــقـــضـــايــا عـــشـــر 
ــبي ـــشــهـــد األو ـــطــروحـــة في ا ا
ـكتـب التـنـفـيذي الـوطـني.وإطّـلع ا
في بـدايـة االجـتـمــاع عـلى مـتـابـعـة
تنـفـيـذ مـقـررات مـحـضـر االجـتـماع
السـابق وإستـكمالـها بـالوجه الذي

 إقراره.
»UF « …—Ëœ

ـكـتب الـتـنـفـيـذي قـرار ثـم تـدارس ا
تــأجــيـل دورة األلــعــاب اآلســيــويــة
ديـنة الـتي كـانت مقـررة إقـامتـهـا 
هـانتـشو الـصيـنيـة في شهـر أيلول
كتب الـتنفيذي قبل والـتي قرر ا ا
ـــبي اآلســــيـــوي لــــلـــمــــجـــلـس األو
قبل باالضافة تأجيلها الى العام ا
لـــــقـــــراره إلــــغـــــاء دورة األلـــــعــــاب
اآلســيـويــة لــلـشــبــاب والـتـي كـانت
دينة شانتو خالل مقررة إقامتها 

قبل. شهر تشرين الثاني ا
ـكـتـب الـتـنـفـيـذي في كـمـا صـادق ا
الي إجـتـمـاع الـيـوم عـلى الـنـظـام ا
ـبيـة الوطـنيـة العـراقية لـلجـنة األو
بية والذي قدّمه رئيس اللجنة األو
الــوطــنــيــة األســتــاذ رعــد حــمـودي
ـــالي الــســيـــد أحــمــد وأمــيـــنــهــا ا
صـــبــري.هـــذا وقــدّم األمـــ الــعــام
ــبـيـة الــوطـنـيــة هـيـثم لــلـجـنـة األو
عـــبـــداحلــــمـــيـــد عـــرضـــاً مـــفـــصّالً
الجـتـمـاعات الـلـجنـة الـفـنيـة وسـير
عـمـلـهـا في مـتـابـعـة اجلـانب الـفني
لالحتادات الرياضية الوطنية التي
لـــديـــهـــا مـــشـــاركـــات في الـــدورات

ركـزية حيث تمت إحالة بية ا األو
عـسكـرات التـدريبـية لـتلك مـلفـات ا
االحتـــادات الى الــلــجــنـــة الــفــنــيــة

لغرض دراسة جدواها العملية.
ــكـــتب الــتــنـــفــيــذي عــلى وإطّــلع ا
مـثـليـات الـلجـنة الـنـظام الـداخـلي 
ــبــيـــة في احملــافــظــات والــذي األو
صــادقت عــلـيـه اجلـمــعــيـة الــعــامـة
ـبــيــة فـي مــؤتــمــرهـا لــلــجــنــة األو
نـعقـد في الثالث السـنوي األخـير ا
ـاضي والـعــشـرين من شـهـر آذار ا
ـــكـــتب الـــتـــنـــفـــيــذي حـــيث دعـــا ا
االحتــادات الــريــاضــيــة الــوطــنــيـة

بية بعدسة قحطان سليم كتب التنفيذي للجنة االو »ŸUL²ł∫ اجتماع ا
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سـامـراء بـسـبـعـة اهداف
دون رد ومـع الــنــتــيــجـة
ووفـرة االهــداف لـكـنـهـا
لم تــخــدم الـفــريق امـام
مــحـنـة الـفـشل والـبـقـاء
ـــنــــطـــقــــة الـــهــــبـــوط
ــوقع الـذي ومــعــانــاة ا
يــتــواجــد فــيه ومــواجه
صعوبـات اللعب موسم
اخــــــر ويـــــبــــــدو لــــــيس
مــــســــتــــعـــدا فـي تـــدارك
االمور بعدما أخذت منه
الـنـتـائج الـكـثـيـر عـنـدمـا
ـــقـــبل يــــنـــتـــقل الــــدور ا
ـواجـهة نـفط مـيـسان في
وقـت اســــتــــمــــر ســــامـــراء
مــنـحــنـيــا بــسب اسـتــمـرار
تـــلــقـي ضــربـــات اقـــرانه في
مـــــــيــــــدانـه وخــــــارجـه الــــــتي

شـــــــــرعت مـن تــركه لــلــبــطــولــة
ـــوسم احلــالي الــتـي عــاد لـــهــا ا
االســــوء له مـــنـــذ أول مـــشـــاركـــة
تـــــــــعــود لـــثــمــانــيـــنــات الــقــرن

اضي. ا

اخلــمـيـس عن االتـفــاقـيــة الــتي أُبـرمت
األربــــــعـــــاء إن "هــــــذه االتـــــفــــــاقـــــيـــــة
اإلسـتراتيجـية طويلة األمـد توفّر لريال
مـدريد مـا يقارب من  360مـليـون يورو
ــكن لــلــنــادي تـخــصــيــصــهـا ألي من
أنــــشـــطــــته". وأضـــاف "مـن خالل هـــذا
الــتـحــالف تـكــتـسب شــركـة سـيــسـكث
ـشاركة في تـشغيل سـتريت احلق في ا
ــشــاريع اجلــديــدة في مــلــعب بــعض ا

. ـدة عشـرين عاماً سـانتـياغـو برنابـيو 
ـثل سـتـســاهم جلـنـدز بــخـبـرتـهـا وبــا
العب الـكبيرة ومـعرفتـها في تشـغيل ا
ـراكز الترفيهية ما يسمح بتحس وا

إدارة مــلــعب ســانـتــيــاغــو بـرنــابــيـو".
ـز" ووفـقـاً لـصـحـيـفـة "فـايـنـانـشـال تـا
األمــيــركــيــة والــصـحــافــة اإلســبــانــيـة
ـتخصـصة سيـتنازل ريـال مدريد عن ا
ـــئــــة من مـــدخــــول احلـــفالت  30فـي ا

ستـقبلـية التي ـوسيـقية واألحـداث ا ا
سـيـتم تـنظـيـمـها فـي البـيـرنـابيـو. كـما
سيتم إنشاء شركة جديدة لتقسيم هذه
ـئـة لـريال اإليـرادات بـنـسـبـة  70فـي ا
ـــئــــة لــــصــــنـــدوق مــــدريــــد و 30فـي ا
االســتـثــمـار ســيـكــسث سـتــريت" الـذي
تـرتبط به "جلـندز". ولـفت الـ"ميـرينغي"
إلـى أن "الــــهــــدف هــــو جــــعل مــــلــــعب
سـانتياغو بـيرنابيو مـساحة فريدة من

ــيـــاً لــلــتــرفــيه نــوعـــهــا ومــعــيــاراً عــا
والـتسلية". وكانت الصحافة اإلسبانية
أعـلن في نهاية كانـون الثاني/يناير أن
ريـال مدريـد بصدد الـتفاوض عـلى عقد
بـقيمة  400مـليون يـورو على مدى 25
بلغ. عـاماً لكن  تعديل مـدة العقد وا
وتـعـدّ شـركـة "جلـنـدز هـوسـبـيـتـاليـتي"
عـضواً في صنـدوق "سيكـسث ستريت"
العب ومـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـي إدارة ا

الـرياضـية. وتـدير هـذه الشـركة مالعب
"ســـوفي" في لـــوس أجنــلـــيس "إي تي
أنـــد تي" في داالس "ألـــيــجـــيــانت" في
الس فـيـغـاس ومـلـعب "لـوس أجنـليس
غـاالكسي" لكـرة القدم. وقـد أنشئت تلك
الــشـركــة من قـبل "نــيـويــورك يـانــكـيـز"
و"داالس كـاوبويز" واشترى الصندوق
ئـة من أسـهمـها االسـتثـماري 51 فـي ا

في أوائل العام 2021.

علي وهاب
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دير الفني لـبرشلونة { برشلونة - وكـاالت: كشف تقريـر صحفي إسبانـي عن دور مهم لتشافي هـيرنانديـز ا
ـقابـلـة إيرلـينج ـانـيا  في حسم الـنـادي الكـتالـوني لـلصـفـقات. وقـالت تقـاريـر صحـفـية: تـشافي لم يـسـافر إلى أ
هاالند وشـرح مشروع برشلونة له فقط بل كان يتحدث ألسابيع مع الالعب الذين  حتديدهم من قبل اإلدارة
الرياضية للنادي. وأضافت الصحيفة: قال اجلميع له نعم من روبرت ليفاندوفسكي الذي ال يشعر بالرغبة في
ـاركوس البـقـاء مع فـريـقه بـايرن مـيـونخ إلى العـبي فـالـنسـيـا خـوسـيه لويـس جايـا وكـارلـوس سـوليـر مـرورا 
ألـونسو وسيـزار أزبليـكويتا العـبي تشيـلسي. وأشارت الـصحيفـة إلى أن تشافي يـستغل جنـوميته في احلديث

شروع ثم يترك األمر إلدارة برشلونة حلسم ما تستطيع من الصفقات. مع هؤالء الالعب ويقنعهم با
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ظـــهــرت أول حــمـــالــة صــدر ريـــاضــيــة
لـلنسـاء في السوق في عام  - 1978اآلن
  اســتـقــبــال مـبــتـكِــراتــهـا في قــاعـة
مـــشــاهـــيــر اخملــتـــرعــ فـي الــواليــات
ــتــحــدة.حـمــالــة الــصـدر الــريــاضــيـة ا
احلـديـثة الـتي تـدعم النـسـاء في يومـنا
ـزحـة بـ شــقـيـقـتـ عن هــذا بـدأت 
مـالبس الـرجـال الـداخـلـيـة.كـان ذلك في
صـيـف عام  1977  عـنـدمـا بـدأت لـيـسـا
لـيـنـدال الـطـالـبـة بـجـامـعـة فـيـرمـونت
ـسافـة تـزيد ـمـارسـة رياضـة اجلـري 
.كان اجلري عن  48كـيلـو متـر أسبـوعيـاً
أمــراً واضــحـاً وســهال لـكـن مالبـســهـا
الـداخــلـيـة لم تـكن كـذلك.تـقـول لـيـنـدال:
ريح في تلك "كـان اجلزء الوحـيد غيـر ا
الـــريــاضـــة هــو عــدم وجـــود دعم كــافٍ
".حــاولت لـيـنــدال الـتي كـانت لــلـثـديـ
تــبــلغ من الـعــمـر  28 عــامــاً آنـذاك لف
حــزام مــطــاطـي حــول صــدرهـا دون أن
تــرتــدي حــمــالــة قــبل أن تــســتــقــر في
قاس الـنهاية على حمالة صدر عادية 
أصـــغـــر قـــلــــيالً من مـــقـــاســـهـــا. وأدت
مــعـــانــاتــهــا من عـــدم وجــود مــا يــدعم
ازحتـها شقيقـتها قائلة: الـثدي إلى 
ــاذا ال يـوجــد جـوكــسـتــراب لـلــنـسـاء "
?"واجلــوكـــســتـــراب عـــبــارة عن أيـــضـــاً
مالبـس داخــلــيــة رجــالــيــة تــســتــخــدم

لــتـثـبـيت ودعم الـعــضـو الـذكـري أثـنـاء
الـرياضة.ولكن كما يثبت إضافة أسماء
لـيـنـدال والـسـيـدت الـلـتـ شـاركـتـاها
هـــذا االبــتـــكـــار إلى قــاعـــة مـــشــاهـــيــر
اخملــتـرعـ الــوطـنـيــة األمـريـكــيـة فـإن
حــمــالـة الــصـدر الــريــاضـيــة أصــبـحت
ابـــتـــكـــاراً جـــاداً وجـــاءت وسـط ثــورة
شــــــهــــــدهــــــا مــــــجــــــال الــــــريــــــاضــــــة
الـنـسائـيـة.وأخـذت ليـنـدال الفـكـرة على
مـحمل اجلد في وقت مبـكر واستعانت
ر سـميث ـقربـة بولي بـا بـصديـقتـها ا
الـــتي كـــانت تـــعــمل مـــصـــمــمـــة أزيــاء
ـهرجان شـكسبـير في بيـرلينـغتون في
فــيـرمـونت ثـم انـضـمت إلــيـهـمــا هـنـدا
مـيـلر الـتي كانت هـي األخرى مـصمـمة
أزيــــاء ومــــســــاعــــدة ســــمــــيـث في ذلك
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وقـامت النـساء الـثالث بفـتح ورشة في
عيشة في منزل ليندال ليجرين غـرفة ا
جتــاربـهن عـلى تــصـمـيم حــمـالـة صـدر
ريـاضـيـة مـريـحـة لـلـنـسـاء. كـانت مـيـلر
ـوذج أولي أمـا تـعــمل عـلى تـصـمـيم 
مارسة لـيندال فكـانت ترتديه وتـخرج 
الـريـاضة الخـتـبار مـدى ارتـداد ثديـيـها
أثـناء اجلـري.وتقـول ليـندال: "لم يـنجح
أي شـيء" إلى أن نــــــزل زوجـــــهــــــا من
غــــرفـــته إلــــيـــهم وهــــو يـــلف مـالبـــسه

الـداخـلـيـة الـريـاضـيـة (اجلـوكـسـتـراب)
حـول صدره مـا أعطـاهن فكـرة جديدة
وكــان ذلك نــقــطــة الــبــدايــة لـ "حــمــالــة
الـصدر الـرياضيـة".وتقول سـميث "كان
ـلـهـمة". وقـامت ـثـابـة الـلـحـظـة ا ذلك 
ســــمـــيث بــــخـــيــــاطـــة قــــطـــعــــتـــ من
اجلـوكـستـراب الرجـالي معـا ونتج عن
ذلـك الـنـمــوذج األولي حلــمـالــة الـصـدر
جرد أن توصلت النساء الـرياضية. و
الــثالث إلى تــصــمـيـم عـمــلي - أحــزمـة
مـتـقـاطـعـة ودرزات من اخلـارج - قـدمن
Jogbra بــراءة اخـتـراع وأسـسن شـركـة
.Incوقـــبـل خـــمس ســـنـــوات من قـــيـــام
ليندال وسميث وميلر بتجميع النماذج
األولـى من حمـاالت الـصـدر الـريـاضـية
كـان الـكـونـغـرس قـد أقـر تـعديـالت على
ـادة الـتاسـعـة في عام 1972  لـتـصبح ا
ـدنـيـة في احلـكـومة قـانـونـاً لـلـحقـوق ا
ــوجــبه حــظـر االحتــاديــة والــذي  
الـــتـــمــيـــيـــز عــلـى أســاس اجلـــنس في
الـتعلـيم وجميع الـبرامج األخرى التي
تـــــتــــلـــــقى تـــــمــــويـالً من احلــــكـــــومــــة
ــؤسـسـة الــريـاضـة الــفـدرالـيــة.ووفـقـاً 
الـنسـائيـة في عام  1970 كـانت واحدة
فــــقط مـن بـــ  27 امـــــــرأة تــــــمــــــارس
الـريـاضـة أما الـيـوم فـقد ارتـفع الـعدد
لـــيــصــبح امــرأتــ مـن بــ كل خــمس
نـساء.وإذا كان القانون قد أتاح للنساء

دخـول عـالم الـرياضـة فـحـمالـة الـصدر
الـــريـــاضــيـــة جـــعــلـت تــلك الـــريـــاضــة
مـريحة.وقالت ليندال: "مع وجود الباب
الـــتــــاسع من الـــقــــانـــون كـــان كل شي
ــال والـــبــنــيـــة الــتــحـــتــيــة مــتـــاحــا ا
والــتـوقــعـات لـكـن الـنـســاء كن ال يـزلن
يـفـتقـرن إلى الشـعور بـالثـقة واالرتـياح
ارسة العب و الـكافي للذهاب إلى ا
الــريــاضـة".الــيـوم يُــنــظـر إلـى حـمــالـة
الــصـدر الـريــاضـيـة عــلى أنـهـا ابــتـكـار
ثـوري ويُـعـزى إلـيـهـا الـفـضل في مـنح
"الــراحـة والــثـقــة" لـلــريـاضــيـات. إنــهـا
أيــضـاً صــنـاعــة قـيــمـتــهـا  9 مــلـيـارات
تـوقـع أن يبـلـغ هذا الـرقم دوالر ومـن ا
أربـــعــة أضــعــاف بـــحــلــول عــام 2026.
البس الريـاضـية وتـبـلغ قـيمـة سـوق "ا
ــريــحــة" األوسع نــطــاقـاً  25 مــلــيـار ا
ـو دوالر كــمـا أنه في حـالـة ازدهـار و

مـستمر. ولكن في عام  1977  عندما 
تــطـويــر حــمـاالت الــصـدر الــريـاضــيـة
كـانت القصـة مختلـفة إذ لم يكن احتاد
الـرياضـي الهـواة - الذي كـان وقتذاك
اراثون في الـهيئة احلـاكمة لسـباقات ا
ــتــحــدة - قــد رفـع احلــظـر الــواليــات ا
ـــرأة في ـــفـــروض عـــلى مـــشـــاركـــة ا ا
ــســافـات طــويــلـة إال قــبل ذلك اجلــري 
بـخـمس سـنـوات فـقـط.واسـتـغـرق األمر
ســبـع ســنــوات أخــرى قــبل أن يُــســمح

الـــذكــور - كــانـــوا "يــســخـــرون مــنــا...
ويــقــولــون لـنــا في مــعــظم األحــيـان: ال
نـبـيع حمـاالت الـصدر في مـتـجرنـا".لذا
جــربــتـا طــريــقــة أخـرى وتــقــربــتـا من
تجـر - وأغلبهم من مـساعدي مـديري ا
الــنــســـاء - وقــدمــتــا لــهن عــيــنــات من
حـمـاالت الـصـدر الريـاضـيـة لـيجـربـنـها
بـأنفـسهن. قـامتا بـتعـبئـة احلماالت في
عـــلب ســـوداء بــســـيــطـــة واســتـــبــدلن
ــعـقـدة لـقـوالب ـتـعـددة وا ــقـاسـات ا ا
ــقــاسـات حــمــاالت الــصــدر الـعــاديــة 

بسيطة هي: صغير متوسط وكبير.
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تـمت تلك العملـية بنجاج. وطرحت أول
حـمــالـة صـدر ريـاضـيـة في الـسـوق في
عـام  1978  بــسـعـر 16 دوالر لــلـقــطـعـة
الـواحـدة.بـدأت لـيـنـدل ومـيـلـر في نـشـر
إعـالنـــــات فـي اجملـالت وعـــــمــــــلــــــتـــــا
كـــعــارضــتـــ لــلــحـــمــالــة ألنـــهــمــا لم
تــسـتــطــيـعــا حتـمـل نـفــقـات عــارضـات
األزيـاء.وكـان شـعـار احلـمـلـة اإلعالنـية:
ـكن مقـارنتـها مـع أي حمـالة صدر "ال 
ريــاضـيــة صـنــعــتـهــا يـد إنــسـان".كــمـا
ضـمنت مـيلـر رقم هاتف في اإلعالن من
أجـل "استـفسـارات الوكالء".وتـقول: "لم
أكـن أعـرف حــقــاً مــا يــعــنــيه ذلك لــكن
االتـصاالت بدأت تنهال علينا بعد ذلك".
وتــضـيف ضــاحـكـة: "كــانت االتـصـاالت
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الــعــام.وحتــطــمت مــركــبــة "كــوكـبــاني"
الــفـضــائـيـة وهــو كـائن فــضـائي وردي
الـلـون صغـير وودود في صـحراء قـطر
قــــبل عــــامــــ عــــلى مــــوعــــد انــــطالق
ـونـديـال.وهـذا أول مـسـلـسل كـرتوني ا
يــنــتــجه "اســتــوديــو نــفــيش لــلــرسـوم
ـتحركة" الذي تأسس عام  2018 وهو ا
ـتخـصصة في من أول االسـتديـوهات ا
ـتــحـركــة في اإلمـارة إنــتـاج الــرســوم ا
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وتـأسـس اسـتـديـو "نـفـيش" وهي كـلـمـة
تـعني الفشار بـاللهجة احملـلية على يد
كـل من حـــســـ حـــيـــدر الـــذي يـــشـــغل
ـديـر الــتـنـفـيــذي الـذي تـعـلم مــنـصب ا
ــتـحـركــة في مـالــيـزيـا وأمل الــرسـوم ا
الــشـمـري الـتـي تـشـغل مــنـصب مـديـرة
اإلبـــداع. قـــالت الـــشـــمــري ( 35عـــامــا)
لـوكالة فرانس برس "كاسـتديو للرسوم
ـتـوفر ـتـحـركة نـظـرنـا إلى احملتـوى ا ا
ـنطقة وحـتى في قطر ووجدنا أن في ا
ـثل هــنـاك نـقـصًـا فـي احملـتـوى الـذي 

انـــطالق كـــأس الــعـــالم في مـــســـلــسل
كـرتوني جديـد يسعى للـترويج للـثقافة
الـقطـرية والـبطـولة الـتي تنـطلق نـهاية

{ الدوحة-(أ ف ب) - وصل "كوكباني"
كـائن فضائي محب لكرة القدم إلى قطر
عـن طـــريـق اخلـــطــــأ قــــبل عــــامـــ من
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{ بـاريس- وكـاالت: يسـتـعـد الفـرنـسي كيـلـيان
مبـابي جنم بـاريس سـان جيـرمـان حلـسم قراره

ــوسم اجلــديـد مع الــنـهــائي حــول مـســتــقـبــله في ا
تـضـارب أنـباء حـول اسـتـمـراره أو رحـيـله. وقـال خـبـير

االنتقـاالت الشهير فابريزيـو رومانو عبر حسابه الرسمي
عـلى مــوقع الـتــواصل االجـتــمـاعي تــويـتـر: مــبـابي ســيـجـري
مــنــاقـشــة داخـلــيـة جــديـدة مـع وكالئه وعــائـلــته التـخــاذ قـراره
الـنـهـائي. وأضـاف: ال يوجـد حـتى االن ضـوء أخـضـر مـبـاشر
لـريــال مـدريــد أو بـاريـس سـان جـيــرمـان وال أحــد من عــائـلـة
مبـابي قادر االن عـلى ضمان إعالن الـقرار يـوم األحد أو قبل
ذلـك. ويتطـلع مبـابي للـمشـاركة في مبـاراة ميـتز غـدا السبت
في اجلـــولـــة  38  واألخـــيــــرة حلـــسم لــــقب هـــداف الـــدوري
الـفـرنسي. ويـتـصدر مـهـاجم بي إس جي القـائـمة بـرصـيد 25
هدفـا يالحـقه وسام بن يـدر العب مونـاكو  24  هـدفـا. وكانت
تـقاريـر صحـفيـة تكـهنت أن مـباراة بـاريس سان جـيرمـان ضد
ـبـابي قـبـل إعالن رحـيـله بـانـتـهـاء ـا تــكـون األخـيـرة  مـيـتـز ر
وسم تـعاقـده. ويـنـتـهي عـقد مـبـابي مع الـبي أس جي بـنـهـايـة ا
احلــالي ولم يــحــسم الالعب قــراره بــالــبــقـاء أو الــرحــيل رغم
وجـود تقـاريـر حول اتـفـاقه مع ريال مـدريـد على الـلعـب بقـميص

وسم اجلديد. يرجني في ا ا

ــنـطــقـة ألنــنـا ــنــطـقــة وفـقط في ا في ا
ـشاركـون ثقـافتـنا رغـبنـا في أن يـفهم ا
وأهـميـة تقـد الثـقافـة العـربيـة للـعالم
بـأجـمـعه".ويـعـثر ثـالثة شـبـان قـطـري
عـلى "كـوكـبـاني" ويـقـررون اسـتـضـافته
حـتى بـدء كـأس العـالم. ويـقوم الـشـبان
الـثالثـة بـتعـلـيمه كـيـفـية إلـقـاء التـحـية
عـلى من يلـتقيـهم أو اإلشارة بـيده بأنه
ـثل كل ـزيـد من الـقـهوة.و ال يـرغب بـا
شـاب جانبًا من الثقافة القطرية. فهناك
ـــثل الـــرجل الـــبــدوي فـــيـــصل الـــذي 
الـتقـلـيدي "هم أكـثر افـتخـارًا بثـقافـتهم
وقـد يـبـالـغون في ردة فـعـلـهم" بـحسب
الـشـمري. ولـكن "هم سـيـدعمـونك دائـما
ويــقــفــون إلى جــانــبك".وهــنــاك أيــضًـا
ـديـنـة الــشـاب سـعــد وهـو من سـكــان ا
وأكـثر "حداثـة" مشيرة أنه "مـنفتح على
ثـقـافـات مخـتـلفـة ومـنـفتح عـلى الـناس
ويـــرغب في أن يـــصــبح رجـل أعــمــال".
ـولود ألم والـشـاب الثـالث هـو خلـيـفة ا
ـثل اجملـتمع بـريـطـانيـة وأب قـطري و

اخملتلط وهو أيضًا نباتي.

أخبار النجوم
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{ نـــابـــولـــلي- وكـــاالت: أعـــلـن االحتــاد
ـكــسـيـكـي أن إيـرفـيــنج لـوزانــو جـنـاح ا
ن نابولي خضع جلراحة في الكتف األ
ــكـسـيــكـيـة. ولـم يـكـشف في الـعـاصــمـة ا
ـدة الـتي يـحـتـاجـهـا لـوزانـو االحتـاد عن ا
للتعافي من اجلراحة التي خضع لها وما
إذا كــان ســيـــقــضـي فــتـــرة الــتـــعــافي في
ـكــسـيك أم ســيـعــود إلى إيـطــالـيــا. وكـان ا
ن لـوزانـو قـد تـعــرض خلـلع في الـكـتف األ
ــــكـــســـيـك أمـــام بـــنــــمـــا في خالل مــــبـــاراة ا
ـاضي ضـمـن تـصـفـيـات كأس فـبـرايـر/شـبـاط ا
الــعـــالم والــذي لم يــتــعــاف مـــنه رغم عــودته إلى
الـــنـــشــاط مع فـــريـــقه اإليــطـــالي. وســـتــحـــول هــذه
اجلـــراحــة دون مــشـــاركــة لـــوزانــو في اخـــر مــبــاراة
وسم عندما يحل ضيفا على سبيزيا األحد لنابولي بـا
قـبل في اجلولة األخيرة من الـدوري اإليطالي. كما أن ا
ـكـسـيك خـيـراردو مـارتيـنـو اسـتـبـعد مـدرب مـنـتخب ا
لــــوزانـــو مـن مـــبـــاريــــات الـــفــــريق خالل مــــايـــو/ايـــار
ـكــســيك االســتــعـداد ويـونــيــو/حــزيــران. وتـواصـل ا
ـتـحـدة ـبـاريـات وديـة في الـواليـات ا ـونـديـال قـطـر 

ضد نيجيريا وأوروجواي واإلكوادور. 
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كـــــلــــهـــــا تــــأتـــــيــــنـي عــــلـى الــــهـــــاتف
ــنــزلي".وسـرعــان مــا بـاعــتــا الـدفــعـة ا
األولـى من حــمـاالت الــصــدر.وبــحــلـول
نـهـايـة عـامهـمـا األول في الـعـمل كانت
مــبـيــعـات احلـمــاالت قـد بـلــغت حـوالي
نـصف مـليـون دوالر وأصبـحت ليـندال
ومـيلـر تـمتـلكـان شركـة رابحـة.وشهـدتا
ـواً سـريـعـاً عـلى مـدى الـعـقـد الـتـالي
ـئـة سـنـويـاً بــنـسـبـة حـوالي  25 فـي ا
لـكـنــهـمـا تـعـلـمـتـا الـكـثـيـر من الـدروس
كـذلك.وتـتـذكـر لـيـنـدال تـلـقـيـهـا لـرسـالة
أربــكــتـهــا من مــنــدوب مـبــيــعــات طـلب
الـعـمل مع الـشركـة.وتـقول إنـهـا لم تكن
ندوب.بـينما تـعرف حتى مـا هو عمـل ا
ـــبـــيـــعــات كـــانت لـــيـــنـــدال تـــهـــتـم بـــا
والـتــسـويق كـانت مـيـلـر مـسـؤولـة عن
اإلنــتــاج واخملــزون. لــقــد وظــفــتــا 200
مــــوظف ونــــقـــلــــتـــا الــــتــــصـــنــــيع إلى
بــورتـــوريــكــو ووســعـــتــا خط االنــتــاج
اخلـاص بهما من هذه الصناعة ليشمل
حـمـاالت صـدر لـلنـسـاء الالتي يـحـتجن
إلى مـقـاسـات كـبـيـرة وأخـرى لـتـغـطـيـة
مــنـطـقـة الـبـطـن كـذلك.ولـكن مع ازدهـار
ـــو شـــركــة  Jogbra Inc  تـــدهــورت و
الـعالقـة ب صـاحبـتي الـشركـة. وقالت
لــيـــنــدال إنــهــمــا كــانـــتــا تــتــصــادمــان
باستمرار وطغى على الشركة الصراخ

شاجرة طوال الوقت". وا

دير الفني لتشيلسي إن اني توماس توخيل ا { تشيلـسي- وكاالت: يرى األ
ـيرليج يعـد معجزة ركز الـثالث في جدول تـرتيب البر حـصول الفـريق على ا
ـوسم مـن دون جنـولـو كـانـتي. ولـعب كـانـتي بـالـنـظـر إلى أنــهم لـعـبـوا مـعـظم ا
ـوسم اخـرهـا أمس في الـتـعـادل بـهدف أسـاسـيا في  20 مبـاراة فـقط هـذا ا
ركـز الثـالث برصـيد ـثلـه ضد لـيسـتر سـيتي الـتي أمنـت وجود الـبلـوز في ا
ـباراة كانـتي العب أساسي لـكنه لعب 40   71نـقطـة. وقال توخـيل عقب ا
ركز الثالث في ا تكون معجزة أننا وصلنا إلى ا ـباريات ر ئة قط من ا با

ظل ذلك. وأضاف كانـتي مهم بالنسبة لنا مثل صالح وفان دايك مع
انـشسـتـر سيـتي ونـيمـار ومـبابي لـباريس لـيـفربـول ودي بـروين 
سان جـيـرمان. وتـابع كـانتي هـو الالعب الـذي يصـنع الـفارق لـنا
ـبـاريـات يـعـني أنـهـا مـشـكـلـة كـبـيرة ـئـة فـقط من ا ولـعـبه  40 با
اضي دون فان دايك وكان لـديهم الكثير وسم ا ورأيت ليفـربول ا
شاكل. وأ كانتي هو أحد أفضل العبي خط الوسط في من ا

العالم. 

ـاني توني كروس رفقة ريال { مدريد - وكاالت: حتـوم الشكوك حول مسـتقبل النجم األ
ـلكـي في عام 2023. وبـحـسب صـحـيفـة مـاركـا فإن مدريـد حـيث يـنـتـهي تـعـاقـده مع ا
مـسـئـولـي ريـال مـدريـد عـرضـوا عــلى كـروس تـمـديـد عــقـده إال أن الالعب رد بـأن الـوقت
احلالي غـير مـناسب حلسم األمـر.  وأضافت الصـحيـفة اإلسبـانية أن كـروس يريد مـعرفة
ـقبـل وقبل االلـتـزام مع ريال مـدريـد بـعقـد جـديد. كـمـا يرغب ـوسم ا شعـوره قـبل بـداية ا
ـستـويات حتى ال كروس في مـعرفـة حالـته اجلسـدية ومـدى قدرته عـلى اللـعب في أعلى ا
ـلكـي. على جـانب اخر أشـارت مـاركا إلى أن ريـال مدريـد عرض يتـحـول إلى عبء على ا
الـتــجـديــد عـلـى نـاتــشـو والــذي بـات قــريـبــا من الـتــوصل إلى اتــفـاق. أمــا الـثــنـائي داني
سـيبايـوس وماركو أسـينسيـو واللذان يـنتهي عـقدهما في 2023  لم يحـسم مستقـبلهما

حتى االن.
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ـسـافة تـزيد عن 400 لـلـنسـاء بـاجلري 
ـبيـاد وذلك بسـبب مزاعم مـتر في األو
ـسـافـات طـويـلـة اخلـبـراء بـأن اجلـري 
يـضـر بصـحة الـنسـاء وأنوثـتهن.وبـعد
وقت قـصير من تأسيس الشركة عادت
سـميث إلى مـدينة نـيويورك لالنـضمام
إلى شــركـة جـيم هـيـنـسـون كـمـصـمـمـة
Jog- أزيـاء تاركة السيطرة على شركة
 bra Incلــــكل من لــــيـــنــــدال ومـــيــــلـــر.

وبـاسـتخـدام قرض بـقيـمة  5000 دوالر
ـرأتان مـصنـعاً من والـد مـيلـر  كلـفت ا
بـإنـتاج أول دفـعة من احلـمـاالت مكـونة
مـن نــحــو  70 حـــمــالــة وقـــمن بــزيــارة
ـتاجـر التي تـبيع األلـبسـة الريـاضية. ا
ـنـتج كـان يـعـد أداة وتـقـول مـيـلـر إن ا
عـدات الـريـاضـيـة ولـيس مالبس مـن ا
داخـلية. أمـا لينـدال فتقـول إن أصحاب
ـديــرين - ومــعــظـمــهم من ــتــاجــر وا ا

الـثقافة القطرية".وتـابعت "شعرنا بأننا
بـحاجة إلى اسـتديو في قطـر يهتم بكل
ثل الـثقافة الـقطرية هـذه التفـاصيل و
بـطـريـقـة صحـيـحـة". وتسـتـضـيف قـطر
ب  21 تــشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبـر و18
ـــقـــبـــلــ كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر ا
ـيـة األولى في الـشرق الـنـهـائـيات الـعـا
األوسـط والـــعـــالـم الـــعـــربـي.ويـــتـــألف
ــسـلـسـل من خـمس حــلـقـات. و بث ا
أول حـلـقـتـ عـبـر "يـوتـيـوب". وتـتـوفـر
احلـلقـات التي ال تـتجاوز مـدتهـا عشرة
دقـائق بـترجـمـة إلى لغـات مـختـلـفة من
بـــيــنــهـــا اإلنــكـــلــيـــزيــة والـــفــرنـــســيــة
ـانــدرين والــيــابـانــيـة واالســبــانـيــة وا
والـهـنديـة.ووضعت الـشـمري سـينـاريو
ـســلـسل مــشـيــرة أن "حـسـ وحــوار ا

الــذي اقـتـرح فـكـرة الــكـائن الـفـضـائي".
وعملت الشمري على رسم الشخصيات
مـع فــريق مـــؤلف من اكــثـــر من ثالثــ
فـنـانًـا من مـنـطـقـة الشـرق األوسط.ومن
جـــهــته يــوضح حــيــدر ( 33عــامــا) أن
"نـقص الفنـان احملليـ دفعنـا للبحث
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كلوب يحمل كأس
اإلحتاد اإلنكليزي
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توماس توخيل

كيليان مبابي

الـــوقــتـــان األصــلي واإلضـــافي بــدون
أهــداف.وصـــرح كــلــوب لــبي بي سي
ــــبــــاراة قـــائال: "ال ســــبـــورت عــــقب ا
أســــتـــطــــيع أن أكــــون أكــــثـــر فــــخـــرا
بـالالعبـ فخـور بعـطائـهم وبقـتالهم
بــقـوة. لــقــد كـانت مــبـاراة ال تــصـدق
شــهـــدت ركالت تــرجــيــحـــيــة مــثــيــرة
لألعـصاب لقد فقدت أظافري".ويعتبر
كــلــوب الــبــالغ  54عــامــا أول مــدرب
ـــانـي عـــلى اإلطالق يـــفـــوز بـــكـــأس أ
االحتـاد اإلجنليـزي بعدمـا تغلب على
مـواطـنه تـومـاس تـوخـيل عـلى مـلـعب
ــبـلي لــلـمـرة الــثـانــيـة في أقل من و
ثـالثـة أشــهـر.وكــمـا حــدث في نــهـائي
كــأس الــرابــطــة في فــبــرايــر(شــبــاط)
ـــاضي بــلـــغت ركالت الـــتــرجــيح ا
مـــرحــلـــة الــهـــدف الـــذهــبي بـــعــد
ـثـلـهـا الـتــعـادل بـأربـعـة أهـداف 
وأنـــقــذ ألــيـــســون بــيـــكــر ركــلــة
مــيـســون مـاونت والــتي كـانت
الـــركــلــة الــســـابــعــة لـــيــمــنح
الــفــرصــة لـلــيــفــربــول قـبل أن
يــســجل كــونــســتــانــتــيــنـوس
تـــــســــيــــمـــــيــــكـــــاس ركــــلــــة
الـفـوز.وأضاف كـلوب: "لـقد
كــانت مــبـاراة عــصـيــبـة
وكـــــان تــــشـــــيــــلـــــسي
يـــســـتـــحـق الـــفــوز
بــلـــقــبــهــا تــمــامــا
مــثـلـنـا كـمـا حـدث
فـي نــهــائي كــأس
الــــرابــــطــــة هـــذا
يـــــوضـح كم هـــــو
صـغـيـر الـفـارق ب
".وتـــــابع الـــــنـــــاديـــــ
كــلـوب: "لــعب تـشــيـلـسي
مــــبـــاراة رائـــعــــة ولـــكن في
الـنـهـايـة يـجب أن يـكـون هـناك
فــــــائـــــز واحــــــد وكـــــان هـــــذا نــــــحن
الــيـوم".وحــافظ الــفـوز الــدرامـاتــيـكي
لــلـريـدز بـدرجــة بـسـيــطـة عـلى آمـال
الــفــريق في حتــقــيق الـربــاعــيـة - أي
الــفــوز بــالــدوري والــكــأس احملــلــيـ
وكــأس رابـطــة احملــتـرفــ بـاإلضــافـة
لـــــدوري األبــــطــــال - وإن كـــــان لــــقب
ـنال مع يـرلـييغ يـبدو صـعب ا الـبـر
تـبـقي مـباراتـ في الـبطـولـة إذ يحل
ـــتــصــدر لـــيــفـــربــول ثــانـــيــا خـــلف ا
مـانـشـستـر سـيتـي بفـارق ثالث نـقاط
كــمـا أن فـارق األهـداف لــصـالح فـريق
بـيب غـوارديـوال بـسبـعـة أهـداف.وقال
مــدرب لـيـفــربـول: "حتــقـيق الـربــاعـيـة
شـيء مـــــــــــذهـل دون شـك إنـه أمــــــــــر

{ لـنـدن - وكاالت: قـال يورغن كـلوب
كن أن يكون مـدرب ليفربـول إنه "ال 
أكــثــر فــخــرا" بــفــوز فـريــقـه الـطــامح
ـوسم بكأس لـتحقـيق الرباعـية هذا ا
االحتـــاد اإلجنـــلـــيـــزي عـــلى حـــســاب
تــــــــشــــــــيـــــــلــــــــسـي بــــــــركالت
الـترجـيح.وفـاز الريدز
ــبـــاراة مــكــررا بـــا
ســيـنـاريـو نـهـائي
كـــــــأس رابــــــطــــــة
احملـــــتـــــرفـــــ
اإلجنــلـيـز
يــــــــــــــــــــة
بــنـتــيـجـة
 5-6بعدما انتهى

باراة رقم جـنوني لقد خضنا اليوم ا
ـــــــــــوسـم  60لـــــــــــنـــــــــــا فـي هـــــــــــذا ا
ـــزدحـم".وســـبق وأن وصف كـــلـــوب ا
فـــريـــقه عـــلـــنـــا بـــصـــاحب "عـــقـــلـــيــة
الـوحـوش" وذلك للـطريـقة الـتي عرف
الـالعبون من خاللهـا جتاوز العثرات
في سـعـيـهم لـتحـقـيق اجملـد على أربع
ـــوسـم.لـــكن مـــدرب جـــبــــهـــات هـــذا ا
لـيفربـول قال إن تشيـلسي حتت قيادة
تـوخيل استحق اللـقب أيضا فقد قدم
الــبــلــوز عـرضــا يــلـيـق به في مــبـاراة

. حماسية ب النادي
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ذهلة باراة الفـرص ا وتـبادل طرفـا ا
خـالل الــوقت األصـــلي فــقـــد شــهــدت
ــبـاراة ارتـطــام الـكــرة في الـقـائم أو ا
الـــعــارضــة ثالث مـــرات عــبــر أنــدرو
روبـــــرتـــــســـــون ولـــــويس وديـــــاز من
لــيـــفــربــول ومــاركـــوس ألــونــســو من
تــشــيـــلــسي. وواصل يــورغن كــلــوب:
"أشـعر بالتـعاطف مع تشيـلسي فهذه
ــرة الــثــانـيــة بــعـد  120دقــيــقـة وال ا
يــحــصل عــلى شيء هــذا أمــر صـعب
جـــدا ولـــكـن لـــنـــا نـــحن مـــســـرورون
ـلك عـقـلـية لـلـغـايـة".وأضـاف: "نـحن 
الــوحـوش وهـذا األمــر أيـضـا مــتـوفـر
لـدى العــبي الـبـلـوز لـقـد فـزنـا بـفـارق
ركـلة ترجيح واحـدة".بينمـا كال كلوب

ـهزوم فإن نقاد الـثناء على مـنافسه ا
بـي بي سي سـبـورت كــانـوا في حـالـة
انـدهـاش من الـريـدز بـعـد أن حـصـلوا
عــلـى الــكــأس الــثــانــيــة في ســعــيــهم
ـهــاجم لــتــحــقــيق الــربــاعــيــة.وقــال ا
اإلجنـليزي السابق آالن شيرر لبي بي
سـي وان: "يــــــا لـه مـن فــــــريـق كــــــونه
كــــلــــوب...احلـــصــــول عــــلى كــــأســـ
والـطـريـقة الـتي حـدثت بـهـا هذا  إنه
ـرة أمــر ال يـصـدق".وكــانت هـذه هي ا
ـوسـم الـتي لم تُـحـسم الــرابـعـة هـذا ا
ـبــاراة بـ الــفـريــقـ في 90 فــيـهــا ا
دقـيـقة.وانـتـصار لـيـفربـول مـرة أخرى
بـركالت الترجيح حـقق له لقبه الثامن
فـي كأس االحتـاد اإلجنـليـزي  مـعادالً
ـسـابـقة. رصـيـد تـشـيـلـسي فـي هـذه ا
وأضـــاف العب خـط وسط تــوتـــنـــهــام
الـسـابق جـيـرمـ جـيـنـاس: "لـقـد كـان
ـوسم لــيـفـربـول حتت ضـغط طـوال ا
وطــرحت أســئــلــة عن ثــبــات الـفــريق
ولـكنـهم عادوا إلى الـقمـة مرة أخرى".
وال يـأتي الـنـصـر من دون تـكلـفـة فـقد
أُجـــبـــر يـــورغـن كـــلـــوب عـــلى ســـحب
الـهـداف مـحـمـد صالح وفـيـرجـيل فان
ديك وروبـرتـسون في مـراحل مخـتلـفة
ـباراة النهائية.وفشل فان ديك خالل ا
ــــبــــاراة مـــرة فـي أن يــــعــــود ألرض ا
أخـرى عـلى الرغم من أن كـلوب ادعى

حـتى النهاية ونـفوز بركالت الترجيح
أمــر ال يـصـدق". كـمـا قـال هـنـدرسـون:
"نـحن هنا حلـصد األلقـاب نحن نعمل
وسم. إنهـا حلظة كـبيرة بـجد طـوال ا
بـالنسبـة لنا لقـد كان الفوز بـالبطولة
ــيــزًا". وأردف قـــائــد الــريــدز: أمـــرًا 
ـواهب والـشخـصـيات "لـديـنـا بعض ا
ـــمـــيــزة في غـــرفــة ا
ـالبس إنه ألمـر ا
ال يـصدق عـندما
جتـــــتــــمـع هــــذه
الشخصيات في
فـرق فـإنه يـربح

األلقاب".

ــدافـع يــعــاني من فـي وقت الحق أن ا
"إجهاد عضلي" لكنه "بخير" بينما بدا
أن مـشـاكل روبـرتسـون مـرتـبطـة بـشد
عــضــلي. ولــكـن الـشـيء األكــثــر إثـارة
للقلق رغم ذلك مشهد صالح البائس
ـلـعب في الـشوط األول وهـو يـغـادر ا
مـع اقـــتــــراب ســــبــــاق لـــقـب الـــدوري
ـمـتـاز من نـهـايـته وقـبل اإلجنـلـيـزي ا
أسبوع فقط من نهائي دوري أبطال
أوروبـــا أمـــام ريــال مـــدريـــد. وقــال
جـوردان هنـدرسون قـائد لـيفـربول
لـبي بي سي سـبـورت: "لـقـد كانت
ضــربـة كـبــيـرة أن يـخـرج صالح
مـــصــابـــا". وأضــاف: "لـــكن هــذا

الـلـقب يـعـكس عـمل
اجملـموعة أن
نــــتــــمـــاسك
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بـلد مـشهـور بأنهـاره الكـثيـرة وجبـاله الشـامخـة وأهواره اخلـيرة الـتاريـخيـة. كانت دولة
يـاه. كانت ذات يـوم واحدة مـنأكـثر األراضي خـصوبـة على تعـد ذات يوم دولـة غنـية بـا
هذا الـكـوكب جـنـة خـضراء في مـنـطـقـة صـحراويـة في الـغـالب. لـكن عـقـودًا من احلرب
ا كـان يومًا من أجمل زيد من الـضرر  والـفساد وسـوء اإلدارة دمرتومـا تزال تلـحق ا

البيئات وأماكن الزراعة والسكن .
ناخـية القاسية في العراق اضية  شهـدنا العديد من األحداث ا في السنوات القـليلة ا
 ولكن لسبب ما ال يبـدو أنها تقلق النخبة السياسيةحقًا.  كانت هناك تصريحات قليلة
ـناخ علـى العـراق ويجب أن نـأخذها لـلرئـاسة الـعراقـية حتـدث فيـها عن مـخاطـر تغـير ا
عـلـى مـحــمل اجلــد… وهــذا كل مــا فــعــلـتـه. لـكـن الـعــراق في حــاجــة مــاســة إلى خــطـة

ناخ. دى تتعلق بتغير ا إستراتيجية طويلة ا
مع تشكيل احلـكومة العـراقية اجلديدة  ال تـوجد مؤشرات حـتى اآلن على أن احلكومة
نـاخ فيالبالد والقضايـا البيئية األخرى على اجلديدة قد تعـطي األولوية أو حتى تأخذ ا

محمل اجلد.
ـتوقع أن يـكـون هذا يشـهـد العـراق حتـطـيم الرقم الـقـيـاسي للـعـواصف الـترابـيـة. من ا

الصيف واحدا من أكثر االوقات سخونة في تاريخ البالد. 
صرحت وزارة الـزراعة بأن الـعراق بـحاجـة لزراعة  14ملـيار شجـرة حتى يـعود الـبلد

للعيش فيه مرة أخرى.
 اقـتـراح مـشـروع احلـزام األخـضـر قبل 10 سـنـوات من قـبل د. حـسن اجلـنـابي من
شأنه أن يـحمي العـراق من العـواصف الترابـية الـشديدة. قـالوا إنهـا ستـتكلف مـلياري
ـشـروع اآلن  فسـيـتـكـلف حوالي 10 مـلـيار دوالر. يـقـال اآلن: إنه إذا  تـنـفيـذ هـذا ا

دوالر…
هنا بعض احلقائق والتوقعات حول الواقع البيئي احلالي في العراق:
دن تلوثا في الشرق األوسط. أربيل وبغداد والبصرة من ب أكثر ا

كان مـوسم هطول األمطار في العراق 2021-2020 هـو ثاني أدنى موسم له منذ 40
عامًا.

ي. عدل العا ياه في العراق يقارب ضعف ا معدل سحب ا
45 من األراضي الصاحلة للزراعة في العراق مهددة باجلفاف. 

تـحـدة العـراق في قـائمـة اخلـمسـة األوائل لـلدول األكـثـر عرضـة لـلتـأثر وضـعت األ ا
ناخ. بتغير ا

دارة ـيـاه ا مـا يـقرب من 3 من كل 5 أطـفـال في الـعـراق ال يـحـصـلـون عـلى خـدمـات ا
بأمان. 
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تـتوقع بـعض األبـحـاث أن يـجف دجـلة والـفـرات في الـعـراق تـمامًـا بـحـلـول عام 2040
وهما النهران اللذان تعتمد عليهما البالد بأكملها.

ياه عن العام السابق بنسبة 50. ائية انخفاض احتياطي ا وارد ا أكدت وزارة ا
ـياه.  يـتزايـد النـزوح بسـبب نقص 7 ماليـ شـخص معـرضون لـلخـطر بـسبب نـقص ا

ناطق الريفية في العراق.  ياه في ا ا
تقلص حجم األهوار إلى ربع حجمه األصلي.

ـساحة اخلضراء في إقليم كردستان 30 في عام 1957. وبحلول عام 2018 كانت ا
بلغت 12.44.

اضية.  تضاعفت نسبة إزالة الغابات في السنوات اخلمس ا
جفت بحيرة ساوة في السماوة ونهر سيروان في حلبجة تمامًا…

زيد بشكل رهيب. هذه ليست سوى بعض ما ذكرنا  وهناك ا
ـناخ  لـكنـني جزء مـن شبـاب هذا الـبلـد الذي ًـا في ا أنـا لست كـاتـبًا وال خـبيـرًا أو عا
ـسـتـقبل يـبـحث عن مـستـقـبل مـحتـمل.  وبـهـذه الـطرق احلـالـيـة الذيـتُـدار الـبالد  فإن ا
همة لي. احملتمل ال يبـدو جيدًا بالنسبـة لي.  لذلك قررت أن أكتب عن بعض الـقضايا ا
إن اعـتـماد الـعـراق على الـنـفط يضـر أكـثر فـأكـثـر بصـحـة البالد وبـيـئتـهـا واقتـصـادها
ومـستـقبـلـها. يـبدو أن الـنخـبة الـسـياسـية والـتجـاريـة في العـراقتـتجـاهل تـمامًـا الفـوائد
دى للتحول من الوقود األحفوري إلى طاقة أكثر استدامة وجتددًا. االقتصادية طـويلة ا

 إن الطريق الستعادة البيئةمليء بالفرص االقتصادية والسياسية الذهبية.
هنـاك حاجة إلى قـدر كبـير من العـمل للتـراجع عن بعض األضـرار التي حلقت بـبيئـتنا.

كن أن يكون القائدالذي نريده بشدة وننتظره…  والشخص الذي ينجز هذا العمل 
ناخية? علومات هل يجب على العراق إعالن حالة الطوار ا نظرا للظروف وا

ال  يجب أن تعلن حالة طوار بيئية وصحية كاملة وأن تعطيها األولوية.
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السليمانية

انتـهـاء احلـرب ب الـعـراق وايران و
مـا بــعـده اســتـغـلـت  تـلك االداره  هـذ
ـة خــطـا وهــمـيــة لـتــنـسق مع اجلــر
النـظام االيـراني في الـنهج الـعدواني
ـلك من ضـد الـعـراق وســخـر كل مـا 
امـكـانيـة الـتـقـنيـة االعالمـيـة لـتـسجل
ـة علـى النـظام الـعراقي  ‘حلد اجلر
أنها أخـرج احلدث من ضمن عـمليات
احلــــرب بـــــ الـــــعــــراق وايـــــران بل
ـة مـبـاشرة صـورهـا أنهـا كـانت جـر
من الـنظـام البـادة الشـعب الـكوردي ‘
وبـعــد ان حـقـقت احلـمـلــة االمـريـكـيـة
ــطـلـوبــة طـريـقــا لـتـنــفـيـذ اهــدافـهـا ا
احـتالل الـعـراق  و تــوجه لـتـنـظـيم
سينـاريو جديـد البقاء مـنطقـة الشرق
في قـلق وفـوضى  ‘فـكـانت ازمـة مـنع
ـــتـــوجه (حـــسب مـــحـــاوالت ايـــران ا
ادعــاء االدارة االمـريــكــيـة) لــصـنــاعـة
ـوقـفة قنـبـلـة ذرية  ‘وتمـسك ايـران 
في الــتــحـدي اللــعــاب االمـريــكــيـة في
ـنـطـقة  ‘نـرى ودون أن تخـجل تـلك ا
االدارة في تــوجــهــهــا الـواضـح حملـو
ذاكــرة شــعــوب الــعــالم والــتي تــقـوم
بنشر وثائق تؤكد ان النظام االيراني
هــو الــذي ضـــرب مــديـــنــة حــلـــبــجــة
الـكـوردسـتانـيـة في الـعـراق بـاسـلـحة
كـــيـــمـــيــائـــيـــة ...!!! أن هـــذه اخلــطط
اخملــادعـة والــتــصـرفــات الــعـدوانــيـة
لالدارة االمــريــكــيــة طــريــقــا المــتـداد
هيمـنتـها على الـعالم واساس هـدفها
دعم عـدوانــيـة احلـركـة الـصــهـيـونـيـة
ـيـة البــقـاء الـفـوضى في الـعـالم الـعـا
ليـكون خـلف كل فوضى مـجال واسع
لـتـحــقـيق ضـمـان طــويل االمـد لـبـقـاء
قاعـدة تـلك احلركـة العـدوانـية شـوكة
شروعة في في خاصرة الطمـوحات ا

همة في العالم . نطقة ا هذه ا

ـسـتـقـبل مع الـعـراقـيـ واهـتـمـامه 
هــذا الــشــعـب واالرض الــتي يــعــيش
عليـها وذلك من خالل موافـقة مجلس
الشيوخ عـلى رفع السريه عـلى تقرير
خــطـيــر يـكــشف عن خـطــورة الـوضع
البيئي الذي يـعيشه العراق من خالل
تــوسع الــتــصــحـر و تــغــيــر االحـوال
ياه اجلويه فـيه بسـبب مشـكلـة قلـة ا
ناخيه في العالم ....ألخ والتغيرات ا
 ‘ويــربط اســبــاب تــغــيــرات الــبــيــئـة
بـالـطبـيـعـيـة ...!!  فاالدارة االمـريـكـية
تـعتـبـر نفـسـها (كـمـا كانت بـريـطانـيا
اضي ) وصي في عشرينـيات القرن ا
على مـسـتقـبل الـعراق مـنذ 9 نيـسان
2003 ومــهــمـــتــهــا في هــذا اجلــانب
ـقراطية التقتـصر فقط على نـشر الد
وتــقـويــة قـوة الــعــراق بـوجه اطــمـاع
الدول ذات السياسة التوسعية ( مثل
اجلـــاره ايـــران  وتـــركــيـــا ...!!!) ومن
خالل هـــذه اخلــــطـــوه تـــؤكــــد انـــهـــا
مــتــمـســكه بـســيــاسـة مــحـو الــذاكـرة
سـاك االنسـانـية عـمـوما والـنـاس ا
شــــــرق االوســــــطــــــيـــــ عــــــلـى وجه
اخلـصــوص فـهـذه الـدولـة الــعـظـيـمـة
مـــــؤسـس عـــــلى ارضــــــيـــــة اخلـــــداع
واجلــرائم والمـانـع لـديــهــا ان  تـوجه
الى اي عــــمل يــــخـــدم مــــصـــاحلــــهـــا
االجـرامـيـة بـهـدف امـتـداد هـيـمـنـتـهـا
عـــلى الـــعـــالم في حـــ لـــولم يـــكــون
ــنــطــقــة  ‘نــابع من مــواقـف حــكــام ا
الـتـبــعـيـة  ‘ان الـنــاس فـيـهــا عـمـومـا
والــعــراقــيــ عـلـى وجه اخلــصـوص
يـعـلـمـون ان مـصـدر الـقـرار االمريـكي
هي مــســؤولــة عن كل مــأسي اهــلــهـا
وثق في وتأكيدا على هـذه احلقيقة ا
ـنـظـمـات الـدولـيه مـؤسـسـات ولـدى ا
وكـــمــــا أشــــرنــــا بــــدأت هـــذه االدارة

االدارة االمريـكيـة عام 2014 السقاط
طائـرة مـاليـزيـة (الطائـرة وال مـاليـزيا
والناس ابـرياء من ركـابهـا لهم عالقة
أو عداوة مع روسيا و حكومته ‘ومع
ذلك وضـعهـا  ضـمن عـملـيـات خبـيـثة
ضـد روسـيـا و عــنـد مـرورهـا بـسـمـاء
اوكرانيا نفـذ وبشكل منظم عن طريق
عـــمـالئـــهـــا تـــوجه صـــاروخ واســـقط
طائرة وقـتل من فيها  ( 298) أنسان
لــيـعــلن بـعــد ذلك ان الـصــاروخ الـذي
اسقط الطـائرة الروسـية الصنع و ان
الـعــمـلـيـة نـفـذتــهـا الـقـوات الـروسـيـة
لدعم االنفصالي في اوكرانيا وليس
بـبـعـيـد ان تـلك الـعـمـلـيـة كـانت بـداية
لتنفيذ مايحصل االن في اوكرانيا . 
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وهـذه االدارة الـشـريـرة ومـنـذ سـقـوط
السـوفـيت وليـظهـر لـلعـالم ان مصـير
العـالم بيدهـا وهي قوة الـوحيـده لها
احلق احلــفــاظ عــلى امـن واســتــقـرار
الــعــالم  ‘ويـــتــهــمــون الـــدولــة الــتي
ـارق واي التــخـضع لــســيـاســتـهم بــا
رئيس دوله صاحب ارادة ال يستسلم
لهم فـهـو ارهابي ...!!! وبـالـتزامن مع
هــذه بــقــدر تـــعــلق هــذه الـــســيــاســة
ــصـدر الــقـرار االمــريـكي الــشـرانــيـة 
بالعراق  ‘االن مهمتـها ادامة الوضع
الـراهن( مـسـتـمـر في خـراب كل شيء
ـنــوع نـهـوض ) جـوهــرهـا يــقـول : 
الـعـراق كـمـا كـان دولـة مـؤثـرة والـتي
اضي اسست منـذ عشـرينات الـقرن ا
رة اخرى  ‘وعلى  هذا النهج نسمع
فـي كل مـــرحــلـــة اســـطـــوانه جـــديــده
ـايــخــطط لــهـا الشــغــال الــعـراقــيــ 
ويـضـمن مـسـتـلـزمـات تـنـفـيـذهـا  هي
االدارة  االمــريــكــيه اســاسـا  ‘فـمــثال
أظـهرت االدارة االمـريـكـيـة  تعـاطـفـها

و بداءت مـنذ 9 نيـسـان باسـقاط كل
ركـائــز الـدولـة و زرع مــحـاصـصـة و
عـمـلـيـة سـيـاسـيـة عرجـاء االن وصل
الى (مــرحــلــة االنــســداد الــسـيــاسي
...!!!)  ‘بل أن اجلـرائم التـي حتصل
في اجملتمع الـعراقي االن كثيـر منها
يندم عـليهـا اجلب  ‘كل ذلك يجري
نتـيـجة مـا فعـله وتفـعـله بالـتخـطيط
ـنــظم بـقـرار من االدارة االمــريـكـيه ا
مـنـذ 1991 وحلـد هــذه الـلــحـظه بل
والـــله اجـــزم أن االن اليـــوجـــد عـــلى
الــكـره االرضــيــة من يــكـون فــرحـا و
ـا يـجـري في الـعـراق بـقدر مـرتـاحا 
فـــرحــة تـــلك االدارة و الـــصــهـــايــنــة
وياتي بـعـدهم الطـامـع الـتاريـخ
بــالــعــراق وارضـيـه و حـقــدهم عــلى

تاريخيه ...
مـن يــحــكم امــريـــكــا قــوة مــارقــة كل
تصـرفاتـهـا من اجل اذالل االخرين و
فــرض هـيـمــنـتــهـا هي قــوة  تـخـطط
بــاشــرس طــريــقـة لــفــرض مــا تــريـد
فرضهـا وهناك شـواهد دامغـة لهكذا
تصرفـات وحشـية نفـذتها تـلك القوة
ـثـال ولـيس حـصرا ‘ ‘عـلى سـبـيل ا
انه وعـــلى طــريــقــة انــتــاج واخــراج
افالم هــولــيــود خــطــطت مــخــابـرات

كم شــعـرت بــاحلــزن عـنــدمـا ســمـعت
تـــعـــلــيق الحـــد الـــزمالء االعالمـــيــ
العـراقيـ وهو يـحلل اسـباب تـمديد
بـــايـــدن رئـــيـس االدارة االمـــريـــكـــيــة
لـقــانـون الـطـوار فـي الـعـراق وجـاء
في حتـلـيــله : ( أن االدارة االمـريـكـيـة
مــصــره ومــتـمــســكه بــالــعــمل اجلـاد
ـسـتوى لـتـأسـيس حـكومـة وطـنـيـة 
طــمـوح الــعـراقــيـ .....!!! )  مــصـدر
الـقرار االمـريـكي الـذي بدأ بـالـتـعامل
مع الــعــراق واهــله بــحـجــة اســلــحـة
الدمـار الـشامل  والـكـثيـر من احلجج
الكاذبة وكان حصيلة اول ضربة قتل
200 من االطفال والنساء في ملجأ و
انــتــهت بــضــرب ارض الــعــراق مــنـذ
1991 الى نـيـسان   2003بـالـقـنـابل
ـنـضب مـايـعـادل 250 الـيـورانـيــوم ا
قنبلة ذرية احرق االرض و قتل مئات
كن واطنـ العـراقي   ‘هل  من ا
ان نـنـتـظــر من هـذا الـقـاتل  ان يـفـكـر
ولـو لـلحـظـة ان يـبـني في الـعـراق ما

هو انساني ?
ان الـــــوضـع االن الـــــذي يـــــعــــــيـــــشه
الــعــراقــيــ من : مــظــاهــر طــائــفــيـة
ونزاعات عشائـرية الذي اعاد العراق
الى نهـايات كـان يحـكمـها الـعثـمان

بـتنـفـيـذ خطـطـهـا  منـذ احلـرب التي
سميت بـحرب اخللـيج الثانـية  على
ـــــثـــــال ال احلـــــصـــــر أن ســـــبـــــيـل ا
ـنـضب الذي اسـتـعمل اليـورانـيوم ا
ضــــد االرض واالنـــســــان الــــعـــراقي
يــســاوي في ذريــته مــا يــعـادل 250
قـنـبــلـة ذريـة  ‘هـذا في حـرب 1991
بـاالضـافه الى  وجـود  تـقـريـر دولي
بـــعــنــوان (نــحــو حتــقــيق الــعــدالــة
الـــدولـــيـــة لـــضــــحـــايـــا احلـــرب من
( صـــادر في  7/ 10 / الـــعـــراقـــيــ
2006 يـؤكـد حـصـولـها عـلى وثـائق
تـؤكـد اسـتــخـدام طـائـرات الـواليـات
ــتــحــدة األمـريــكــيــة لـلــيــورانــيـوم ا
ــنـضـب في قــصف أهـداف ســهــلـة ا
أثـــنــاء حــرب احــتـالل الــعــراق عــام
2003 ومعـركـة الفـلوجـة عام 2004
وتـؤكـد هـذه التـقـاريـر ان اسـتـعـمال
هذه االسلـحة الـفتاكـة أثر  ويسـتمر
تـــأثــــيـــره عـــلى االرض و االنـــســـان
الـــــعــــراقي لالجـــــيــــال اذا لم يــــاتى
ـعاجلة باالرادة الوطـنيـة احلقيـقية 
ة اسـتـعمـال هذا أثار افـرازات جـر
الـكـم الـهـائل من االســلـحـة الــفـتـاكـة

ضد االرض واالنسان العراقي .
WO½«ËbŽ  UOKLŽ

أن االداره االمـريــكــيـة ‘ودون خـجل
تـنـفذ وتـروج  لـكـثـيـر من عمـلـيـاتـها
العدوانية على طـريقة افالم هوليود
 كــمـا قــلــنـا  ‘وهي صــاحـبــة فــكـرة
ـــــنـــــظـم حملـــــو ذاكـــــرة (الـــــعـــــمـل ا
ة ضرب االنسانية) كلنا نتذكر جر
مديـنة حـلبـجة في أقـليم كـوردستان
الـعراق بـاالسـلـحة الـكـيـميـائـية ادى
الى استشهاد  5الف مواطن كوردي
ــة مـن ابــشـع جــرائم فـــكـــانت جـــر
ة ألى العصر  ‘فمـنذ حـدوث اجلر
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ــانـيـ  وعـرب نــبط  وزجن  وعـرب 
ـاليك  جـزريـ وقيـسسـ وموالي و

وترك  واكراد  وشركس وارمن 
وفـي الــــعـــصــــور احلــــديــــثــــة :- واجه
الـعـراقـيـون صـراعـاً من نـوع اخـر مـثـله
الـغزو من قبل االقـوام البربـرية عليه او
االقــوام كـوتــيه وعـيـالمـيـ  وحــثـيه 
وكــشــيه  وســاســانــيــ  وجـالئــريـ
ـاليك وانكـليز وقـاجار وعـثمانـي او 

و أمريكان 
ان اسـتمرار وتيرة الصراع ب ثقافت
ونـقـصد بـها قـيم البـداوه الوافـده وب

احلضارة االصلية .
لم يــكـن مــدعــاة لــصــراعــات ديــنــيـة او

عقائدية او طائفية او مناطقية 
وقـد استطاعت الـشخصيـة العراقية من
احـترام االخر عربيـاً او جزرياً او تركياً
او ســــريـــانــــيـــاً الـخ .. وخـــلـق بـــيــــئـــة
مـتصاحلة حتتـرم االخر وتتجانس معه
وتـتصالح مـعه بالقـدر الذي يحـترم قيم

وعقائد وثقافة وتقاليد هذا الشعب . 
فـتـجـاورت محالتـهم ( عـقد الـنـصارى )
الـتــوراة الـفـضل  أبـو سـيـفـ مـثـلـمـا
اصـطـفت قـبائل زبـيـد  وتمـيم وخـزاعة
ياح وقـيس وشمـر وجبـور وسواعـد وا
والــســادة مع بــعـضــهــا الـبــعض فــكـان
ـاط جــوهـر الـصـراع فــرديـاً ( صـراع أ
سـلوك وتـقالـيد مدن مـقابل تـقالـيد قرى
وحــواضـر مــدنـيــة مـقــابل عـشــوائـيـات
مـتفـوعة للـهجـرة بسبب جـور االقطاع 
ــتـــزايــد  او الـــبــحث عن او الـــقــحـط ا
فــــرصـــة لــــلـــعـــمـل ) بـــعــــد ان مـــارست
االقـــطـــاعـــيـــات الـــثالث ( الـــقـــبـــلـــيــة 
االولـغـاركـيـة  االقـطـاعـيـات ) شـكالً من
اشـكال اخلذالن واالضطـهاد او االبتزاز
لـلكيـانات االجتمـاعية في كل مـحافظات
الـــعـــراق لــقـــد كـــان الــصـــراع صـــراعــاً
(مزدوجاً سياسياً واقتصادياً ) ونقصد
بـه صراعـاً  العـراق الدوله  –احلـضاره
ــــهــــاجـــر مــــقــــابل الــــفـــرد األصــــيل وا
يــتـعــايــشـان ويــقـبل كـل مـنــهـمــا االخـر
ويــتــحــمل جــور احلــكــومـات او تــدخل

الغزاة الغرباء في شؤونهما . 
العامل الثاني -: 
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هو صراع ( رجل الدين  –رجل الدولة )
عـبد ويـسمـيه اهل الـتاريخ بـ كهـنه ا
لك ورجال الدولة وقد حسم هذا االمر ا
( ســرجــون االكـدي )  2371 ق . م ح

حولت الدولة
( الـسـومـريـة االوتـوقـراطـيـة ) الى دولة

مدنية بأمتياز ووحدتها 
ــركــزيــة ومن ثم اخــضع حتـت دولــته ا

انـتاج القوت ) وما تبـعها من استقرار
دنـية واجـتـماعـاً بشـري أي الـنظـام وا
ضـــد الــفــوضى .. يـــصح ان نــقــول ان
االنـــســـان الـــعــراقـي قــد حتـــايل عـــلى
الــشـقـاء فـي كل بـيـئه وتــعـايش مع كل
الـظـروف الـبـيئـيـة بـعـد ان قدم الـكـثـير
ـتراتب مـن التضـحيـات في ( صراعه ا
ـاحـول واألخـر ) ... وقد مـع البـيـئـة وا
جنـح االنــســـان الــعـــراقي من الـــبــقــاء
وتـــمــــكن من تـــثــــبـــيت اركـــان بـــقـــاءه
واسـتـثمـار مواد بـيـئته وتـنـظيم حـياة
واقـتصاد واستـخدامها لقـواه الذهنية
... وكـــان  من أســبـــاب انــتـــصــاره في
صــراعه وتــعــزيــز وجــوده الــتـاريــخي
واحلـــضـــاري أنه خــاض  صـــراعه مع
ــــاحــــول ثـــــالــــوث الـــــطــــبـــــيــــعـــــة وا
والــــــــغــــــــازي...وقـــــــــدم في صـــــــــراعه
الـتـضحـيات وكـان سـبب انتـصاره انه
فـكـر بـعـقـليـة االنـسـان اجملـتـمع وليس

االنسان الفرد . 
لـقـد جنح الـعـراقي الـقـد في صـراعه
ادي الـوجـودي .. في تنـظيم وجـوده ا

من خالل :- 
1- االستقرار البشري 

2- تـوفير مقومات االستقرار ( االمن )
ـدن الـى نـظـام 3- خــضـوع مــجـتــمع ا

حكم سياسي مستقر 
4- تــوفـــيــر   (الــعــقــد االجــتــمــاعي –
الـشـتريع ) ( الـقـانون لـتـنظـيم الـعالقة

ب الفرد واجملتمع ) 
ان هـــذا الـــوجـــود واقـــصـــد الـــوجــود
الـــعــراقي ومــنـــذ االف الــســنــ واجه

مجموعة من الصراعات 
اوالً  –صراع مجتمع البداوة ومجتمع

التحضر  
بـــــ اجملـــــتـــــمـع الـــــذي أسس مـــــدنه
ـــهـــاجـــر واســـتــــقـــرارهـــا والـــوافــــد ا
سـومـري مع ( اقـوام جـزرية) ( اكـدية
بـابـليـة ) ( اشوريـة كـلديـة ) وفي صدر
اإلسـالم بـــ اقـــوام الــــعـــربـــيـه الـــتي
اســتـقـرت فـيه مـن نـصـارى  سـريـان 
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هـم الــــقـــــوم الـــــذيـن يــــصـــــرعـــــون من
يــصـارعـوه كـمـا يــقـول ابن مـنـظـور في

لسانه 
والـصـراع هـو اصـطالحـاً هـو حـالة من
الــتــوتــر والــنـزاع بــ شــخــصـ او (
مـــجــمــوعـــتــ ) حتــاول كل مـــنــهــا ان
ـقـصـود بـهـا تــتـغـلب عـلى االخــر ... وا
هــنــا ان الــنــزاع والــصــراع قــد يـجــلب
الـصـراع ب قـوتـ صراعـاً يـحاول كل
من هـات اجملـموعتـ او الطبـقت ان

حتل محل األخرى . 
اً وحـديـثـاً ان الـصراع ولـقـد عـرف قـد
قــــد يـــــتــــحــــول مـن خالل اإلحــــســــاس
بـتضارب باطني ناشئ عن تناقض غير
ــعـتــقـدات قــابل لـلــمـوازنــة بـ إرادة ا
ورغـــبـــات الـــنـــاس أن حـــاله الـــصــراع
ظـاهــره اقـرتـهـا اجملـتـمــعـات الـبـشـريـة
اليـنتهي فيـها الصراع اال بـتحقيق هذه
ـنـتـصـرة في صـراعـها ) اجلـمـاعـات ( ا

الى حتقيق الهدف .
وبـهذا الصراع يصـبح تعبيرعن موقف
انـسـاني إزاء الطـبـقة واجملـتـمع سواءاً
ـادي او في فــعل االنـسـان فـي الـواقع ا
وقــد قــسم اهل الــعـلم الــصــراعـات الى

نوع 
الصراع التكاملي ( التوافقي ) 

ـواقف والــذي يـنــجم عن تـنــاقض في ا
والـسـلوكـيات يـنتـهي الى انحـرافه ب
ـتنازعـ ( جماعة  –طـبقة اخلـصم ا
 –دول ) الـى الـــتـــوافق او الـــتـــصـــالح

والقبول . 
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وهـو الـصراع الـذي يـقوم بـ جـبهـت
او طــبــقــتــ او دولـتــ والــذي يــأخـذ
مـنـحى تصـاعدي يـحاول احـد الطـرف
تناقض االمر ان يلغي احد الطرف ا
الـذي قد يـنـتهي بـالتـدميـر الذاتي لـهذه

اجلهات ?? .
لـقد آمـن العـراق القـد .. ان احلضارة
ـرحلة الثانية لإلنسان بعد (ثورة هي ا

كـــورش الى االســكــنــدر الـى ســلــيــمــان
القانوني الى تشرشل الى بوش .

ـيـاه  نـعم كـان لـلـعـراق اجلـغـرافـيـة ( ا
ــوقـع  الــنــفط  الــغــاز  فــوســفــات  ا
الـيـورانـيـوم ) خـيـرات كـفـيـلـة ان تـدعـو
اجلــار او اإلقــلــيـم والــدول الــكــبـرى ان
تـــصــــوب انـــظـــارهـــا الـــيـه ... فـــعـــانى
الـــــعـــــراقــــيـــــون من غـــــزوات مـــــؤذيــــة
واحــتالالت تــركت اثـارهــا الـســيـاســيـة
واالقـتـصـادية واالجـتـماعـيـة والـثقـافـية

والنفسية عليه . 
دفع هـذا الـصراع الـكثـير من الـعراقـي
الى ان يــعـيــشـوا حـالــة من االسـتــنـفـار
(الـسياسي  العسكري  اجملتمعي)  ...
ؤامرة او افـراداً وجتـمعات يـؤمنون بـا
يـصدقـون بنظـرية انتـقام اجلغـرافية او
بـالـغـضب الـربـانـي هـذا االمـر هـو الذي
جـعل ( الفرد  اجملتـمع ) العراقي يضل
طـيلـة عصـوره التـاريخـية الى ان يـكون
فـيـهـا االنسـان الـعـراقي مسـتـنـفراً قـلـقاً
مـنــفـعالً مـالت فـيه الـدولـة الى عـسـكـرة
هــذا اجملـتـمع او اخـضـاعــة لـضـريـبـة (
ـسؤولـيـة التـاريـخيـة ) لكن الـتـآمر او ا
كـل هذه العـوامل ومـنذ االف السـن لم
تـفتر من عضـد االنسان العراقي ... ولم
تـزعزع من قنـاعتة بـقدرته علـى التحدي
الــسـيــاسي واالقـتـصــادي والـعــسـكـري
والـثـقافي ... الـذي عانـاه وعانـته دولته

ومجتمعه ثقافته ووعيه ...
االمـر األكيد الـذي جعل العـراق يخوض
هــذه الــصـراعــات ويـخــرج مــنـهــا بـأقل
اخلـسائر وان لم يخلو يوماً من تصدير
الـــوهـم الـــذي يـــحـــاول من ان يـــفت من
عـضـد العـراق االنسـان  الـفرد  الـدولة

وهو ان العراق خلق ليكون واحداً .
نــعـم الــعــراق دولــة واحــدة .. في اطــار
تــنـوع بــشـري وثــقــافي ... والـديل هــنـا
الــــتـــاريخ  اجلــــغـــرافـــيــــة  الـــدولـــة 
احلـضــارة  الـدين  االسـاطـيـر  الـلـغـة

نجز العبقري  وا
- نـعم لم تـكن حـضارة الـعـراق عبـقـرية
مـكـان رغم مـا افاض الـرافـدين عـليه من
نـعــمـة .. بل كـانت عـبـقـريـة انـسـان النه
خــــاض صـــراعــــاً جـــلـالً مع الــــبـــيــــئـــة

والطبيعة 
- نـعم لقد عانى العـراق وبسبب موقعة
اجلــيـــو- ســيــاسي من جــار حــاســد او
حاقد .. فاكتوى بنار الغزو واالحتالل 
- نـعم لـقـد جبل الـعـراقي على الـتـحدي
وعــلى الــصــراع لــكــنه وان جــار عــلــيـة
ـرضـوا الـزمــان لـكـنه ولـود وأهـله قـد 
وتوا فهـم صناعـها واقصد لـكنهم لـن 

احلضارة واحلياة .

ســرجـون االكـدي  وعـظـمـة حـمـورابي
وعــدل عــلي ( عــلــيه  الــسـالم ) وثـورة
احلــــســــ ( عــــلـــــيه الــــسالم ) وبــــدر
الـرمـيض  وشـعالن او الـچـون و عـبد
الـكر قاسم ... ان العـراق والعراقي
كــمـجــتـمـع كـانــوا مـولــعـ بــصـنــاعـة
ـسـتـبد الـزعـيم الـبـطـل .. او صـنـاعـة ا
الـقوي وان تـبدلت ضـروف الصراع او
تـعددت اشـكالـها مع هـذا الزعـيم  فقد
يـغالي الـعراقيـون في تمـجيد ابـطالهم
.. او قــد يـغـامـر احلـاكم او الـزعـيم في
الــتـفــريط في مـحــبـته شـعــبه له وهـذا

مكمن او جوهر الصراع . 
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مـن الصـراع هو صـراع الـفرد الـعراقي
واجملـتـمـعـات مع الـبيـئـة ... فـقـد عانى
اهـل الــعــراق مــنــذ ٧٠٠٠ آالف ســنـة (
سـومـر  اكـد  بابـل  اشور  الـكـوفة 
يالد ـوصل ) قبل ا بـغداد  بـصرة و ا
طـوفان النهـرين ... في موسم احلصاد
وتـهـديدهـا لزراعـته وعانى الـعراقـيون
كــذلك من مـلـوحــة األرض ( سـبـخـهـا )
فــجـعـلـته كــثـيـر مـا يـهــاجـر أراضـيـهـا
ويــزحف بـاجتــاه االهـوار وثــالث هـذه
ــشــاكل تــتــمــثل فـي ارتــفــاع درجـات ا
ـياه احلـرارة وقـحط امـطـارهـا وشـح ا
في انــهــارهــا ... فــجــعـل اجملــتــمــعـات

العراقية تعاني 
الـكثيـر ونقصـد التحـدي البيئي ... في
الـوقت الـذي كـان النـيل كـما يـقـول أبو

ؤرخ ( هيرودت ) . ا
مـصر : هبة النيل  او كـما يقول احمد
صررين ) فـخري .. النـيل حابي ( اخ ا
فـكـان فضـله عـلى مصـر كـبيـر وأضاف
الـدكتـور جمال حـمدان : مـصر عبـقرية
مــكــان ونــحن نــقــول اذا كــانـت مــصـر
عـبـقـرية مـكـان .. ونـقصـد ان الـنـيل قد
اعطى اناسها استقرار وخيرات كبيرة
وعـزلـة وحـصانـة  مـقابل عـنف ( دجـلة
والـفرات ) فان حضـارة العراق ودولته
ــا كـــانت عــبــقـــريــة انــســان كــان .. ا
الـــصالبــة وجــســـارة وعــبــقـــريــة هــذا
االنـــســان دوراً كــبــيـــراً في اســتــمــرار

احلياة واحلضاره والدولة فيها 
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وخـامس هذه الصراعات التي واجهت
ـعـاصـر الــعـراقي الـقـد واحلــديث وا
(احلـضارة  الدولة  االنـسان ) تمثلت
فـي مـوقـعــة اجلـغــرافي ويـحـق لـنـا ان
ـوقع نـعـمـة ونـقـمة في نـقـول ان هـذا ا
ذات الوقت ... فنعمت الرافدين ( دجلة
والـــفـــرات ) كــــانت قـــد صـــوبت اعـــ
الــكـثــيـريـن عـلى    ( بالد ســومـر ) من

سـلطـة الكـهنـة ورجال الـدين لسـلطـتهة
... وكـــرس مـــفـــهـــوم الـــعـــراق الـــدولــة
ــلـك حــمـــورابي ـــدنـــيـــة ا ـــركـــزيــة ا ا
ـدن 1792ق.م وتــفــرع عـنــهــا الـدولــة ا
ـــعـــروف وقـــد تـــعـــامــلـت مـــواد هــذه ا
الـشـريعـة ( مع الـعـراقيـ الـرافديـنـي
مــهـــمــا كــانت مــديـــنــته او ارومــته  او
ـفهوم اصـله ) ويعـد تشـريعة تـكريـساً 
ـدنـيـة الـتي ضــمـنـهـا مـفـهـوم الـدولــة ا
ــواطـنـة  وعـززت وجــودهـا  ( الـعـقـد ا
االجـتـمـاعي  الـدستـور  الـشـريـعة ) ..
وتـــعــاضم قـــدراتــهـــا بــوجـــود احلــاكم
ــســتـنــيــر ) احملـافـظ عـلى ــســتـبــد ا (ا
ركـزية وخضع اجلـميع ( حكام دولـتة ا
كـهــنه  ظــبـاط  مــدن  زعــمـاء قــبــائل 

اقطاعي  وفالح ) لسلطتة .
وافق علـيها وهـذا النـوع من الزعامـة ا
واحملـمـيـة بـشـريـعـة الـقـانـون قـد عززت
مــفــهـوم الــوحــدة الـعــراقــيـة  –الــدولـة
ـركـزية  ... وخـلـصت الدولـة من فـكرة ا
الـصراعات القائمة ب ثنائية ( القصر
ـعـبـد وبـ احلـاكم وزعـيم الـقـبـيـلة و ا
وبــــ الـــعـــســـكــــر ومالكي األراضي –
االولـــغــاركـــيــة ) لــكـن هــذا الـــشــكل من
ـدنـيـة الـذي ابـعـد مـنـظـومـة األنـظــمـة ا
اً وحديثاً من النظام دنية قد الـدولة ا
نـاطـقي او الطـائفي الـتـحاصـصي او ا
ـتضـرب وان لم تـخـلو ( مـن مؤامـرة ا

واحلاسدين واحلاقدين ) . 
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ومـن عـــوامل الـــصـــراع األخـــرى الـــتي
عــانى مــنــهــا والــتي واجــهــهـا اجملــتع
الـــعــراقي تـــمــثــلـت في فــكـــرة تــعــاطي
اجملـتمع العـراقي مع زعامتـة او حاكمة
... وال مــنــدوحـة من الــقـول ان اخلــيـال
والـواقع العراقي قد جبل او تماهى مع
فــــكــــرة ( الــــزعــــيم  احلــــاكم الــــبــــطل

نقذ القوي ) ...  اخمللص احلامي  ا
ونــحن نـعـتـقـد ان هــنـاك مـجـمـوعـة من
احملـــفــــزات الـــتي ســـاهـــمـت في جـــعل
الـــعــراق أفـــضل بــيـــئــة مـــجــتـــمــعـــيــة
وسـياسـية في صـناعة وتـصديـر البطل
ن ... ونـحن نعتقد ان خـبرة العراقي 
يــــرمــــزلــــهم فــــكــــرة الــــعــــدل ... او من
يـــخــلـــصــهم مـن ســطــوة رجـــال الــدين
وحـكام األقالـيم واالقطاعـي ... كما أن
تـعــرض أراضـيه ومـدنه لـلـغـزو عـوامل
دافع عنها .  كرست حاجته للحامي ا
ــــثـــلى في فـــكــــانت بـــيــــئـــة الـــعـــراق ا
تـصـديـرصـنـاعـة الـزعـيم الـقـوي الـبـطل
ــســـتــبــد ...   احلــمــاة واخملــلــصــ ا
واالحــــرار ومـن يــــدقق في مــــلــــحــــمــــة
كـلـكـامش  وبـطـولـة انـكـيـدو او زعـامـة
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بغداد
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ــعــاهـد الــديــنــيـة بــديال عن الــشــهـادات ا
ية في احلـصول على تـلك االلقاب االكـاد
ادية الغـراض احلصول على االمتيازات ا
رتـبطة بااللقاب العلمية.وكذا الشهادات ا
الــتي تــمـنــحــهـا بــعض اجلــامـعــات غــيـر
الـــرصـــيـــنــــة في كـــثـــيــــر من الـــدول وفق

اعتبارات مادية حسب.
 ثـانيـا : بـات االنتـمـاء السـيـاسي احلزبي
والـطـائـفي والـوالئي مـعـيـارا حـاسـمـا في
ية وفق منظومة اخـتيار القيادات االكـاد
ستوى رؤوساء االقسام محاصصة تمتد 
في الـكـلـيـات واجلـامـعـات و دون اعـتـمـاد
ـعـتـبـرة في ايـكـال ـيـة ا ـعـايـيـر االكـاد ا

هام العلمية . ا
ثـالثـا : االستـغـناء عن الـكـفاءات الـعـلمـية
ــتـمــرسـة بــاســتـخــدام نـظــام مـعــاشـات ا
حـكـومي يـقوم عـلى احـالـة االسـاتـذة على
ـعاش والـتـقـاعـد حـال بلـوغـهم الـسـتون ا
عـــامــا وهـم في اوج عـــطــائـــهم الـــعـــلــمي

ي. واالكاد
 رابعا : باتت الفضاءات اجلامعية ميدانا
ــمـارســة الـشــعــائـرالــديــنـيــة بــانـواعــهـا
واصـبحت جدران الكليـات منصات لصور
الــســيــاســيــ ودعــايـاتــهـم وشـعــاراتــهم

وحراكهم االعالمي.
 خـامسا :بـاتت االعراف العـشائريـة سيفا
حيث قد تعد مسلطا" على رقاب االساتذة 
الــقـبــيـلــة رسـوب ابــنــاءهـا امــرا يـتــطـلب

شــخــصـــنــة فــهــو قــد ســمي وزيــرا وفق
محـاصصة حزبية سياسية طائفية توقع
عــلــيه بل تــفـرض الــتــزامــات اعـتــبــاريـة

نصب. ومادية جتاه من سماه لهذا ا
وسـنورد عينات من بعض احلقائق التي
تؤكـد ما ذهبنا اليه كونها متاحة جلميع
من له عـ تــرى ! ولـعـلــهـا سـتــجـعل من
احتـاد اجلـامـعـات يـالـعربـيـة يـضع ثـقـله
االعـتباري في تنـبيه اجلامعـات العراقية
أالت تقـييمها وعـضويتها االعـضاء فيه 

في االحتاد الحقا..
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رتبة العلمية ( أوال :لـقد اصبح اللقب وا
ســداح مــداح) لــكـل الـراغــبــ بــهــا وفق
ـوظـفي ــان يـســمح  قـانـون شــرعه الـبـر
احلـــكــومـــة بـــاحلــصـــول عـــلى االلـــقــاب
ــيــة دون انــتـمــاء الي جــامــعـة  االكــاد
وتــقـيــيم لــلـشــهـادات جتــريه جلـان غــيـر
ية تشكلـها الوزارات وفق رؤيتها, اكـاد
بـل واالنـــكـى من هــــذا بــــاتت شــــهـــادات

ي عـني بـالشـان االكاد صـدم غالـبيـة ا
ا أفـاد به االمـ العـام الحتاد الـعراقـي 
اجلـامـعـات الــعـربـيـة االســتـاذ الـدكـتـور/
عـمـرو عــزت سالمـة عـلـى هـامش اتـصـال
عن بـعد مع وزير التعـليم العالي العراقي
االسـتـاذ الـدكـتـور نـبـيل  عـبـد الـصـاحب
والـذي احاطـه بأن اجلـامـعـات العـراقـية
قــد بــلـــورت ســيـــاســة تـــعــلـــيــمـــيــة وفق
ية مؤكدا" حرص وزارته السياقات العا
عــلى تـوفــيـر مــتـطــلـبــات احملـافـظــة عـلى
ــســـتــوى الــنـــظــري والــتـــطــبـــيــقي في ا

اجلامعات العراقية…
وبـعيـدا عن الـرؤى السـيـاسيـة سـنعـتـمد
الـــوقــــائع كــــمـــا هـي في االفـــادة بــــحـــال
اجلـامعات العراقية من واقع مؤلم وتدني
في اداءهـا الــعـلـمـي والـبـحــثي الى احلـد
الذي اخرجت فيه من التصنيفات الدولية
ـعـتـبـرة وفق اي تــسـلـسل مـعـلن. وهـذا ا
يــعــد بــرهــانــا بــيـنــا في دحـض ادعـاءات
ودون الـوزير امام منظـمة عربيـة معتبرة 

ـــؤوســـســـات احلـــكـــومـــيــة الـــوزارات وا
وظف ال يجدوا غرف جللوسهم.

منوحة اثـنا عشر : تدني التخـصيصات ا
للـجـامـعات لـتـطـويـر قدراتـهـا الـتـعلـيـمـية
واقـــتــصـــار الــتـــمـــويل احلـــكــومـي عــلى

رتبات واالجور على وجه التحديد. ا
ـدمج فـما  ثـالث عـشر :أمـا عن الـتـعـلـيم ا
لـنا اال ان نـفيـد بضـعف شـبكـة االنتـرنيت
ـــقـــزم) وكــذا (اجلـــيل الـــثـــالث والـــرابع ا
ـادية في اقـتناء ضـعف امكانـات الطـلبة ا
نـاسـبـة ناهـيك عن انـقـطاع احلـواسيـب ا
ا الـتـيـار الـكـهـربائـي لـسـاعـات طـويـلـة 
ـدمج يعـوق عـمـلـيـا تـطـبـيـقـات الـتـعلـيم ا
فـعـلــيـا.رابع عـشــر :لالسف شـيــوع الـقـيم
الـغريـبة في الـعالقة بـ الطـلبـة واعضاء
هــيــئــة الــتــدريس تـــقــوم عــلى الــقــبــلــيــة
ــنـاطــقــيـة والــطــائـفــيـة واحلــزبــيـة بل وا
صالح والـفساد.مـعالي االستاذ واحـيان ا
الـدكــتــور/عـمــرو عــزت سالمـة وانــتم من
رت في تـبؤا مـنصب وزيـر تعلـيم عالـي 
اصـــعب الـــظـــروف وكـــنـــتم مـــســـتـــشــارا
وشـغلتم للـجامـعة االمريـكية في الـقاهرة 
ــواقع الـعــلـمــيـة احملــتـرمـة الــكـثــيـر من ا
دوليـا" واقليميا" نتطـلع الى قبولكم عتبنا
عن تـصـريـحــكم الـذي قـد يــقـلب احلـقـائق
ــــا ومــــا اوردنــــاه غــــيـض من فــــيض ر
ساورنا اخلجل في االشارة اليه احيانا…
{ عن مجموعة واتساب

من حـصص الـقـادة الـسـيـاسـي والـذين
حتـولوا لالستثـمار في انشـاء اجلامعات
والـكـلـيـات اخلـاصـة دون مـراعاة البـسط
قـــواعــد االســـتــحــداث مـن حــيث شــروط
ـمكـنـة نـاهيك تـوافر االطـر الـتـدريسـيـة ا
عامل كتبات واخملابر وا عن عدم توفر ا
ــيــة ــؤهــلــة وفـق الــقــيــاســات االكــاد ا
ــعــتــبــرة بــحــيث بــات الــعـراق يــواجه ا
مـشكـلة تـفاقم اعـداد خريـجي كلـيات طب
االســـنـــان والـــصــــيـــدلـــة وغــــيـــرهـــا من
االخـتصاصات دون اعتراف من نقاباتهم
وتـوفـر فــرص عـمـلـهم فـي احلـكـومـة بل
وفي االطـمـئـنــان لـكـفـاءتــهم وحـصـولـهم
ـــنـــاســـبــة ــهـــارات ا ـــعـــارف وا عـــلى ا

هنتهم.
 عــاشــرا : يــواجه الــتــعــلــيم الــطــبي في
الـعراق حاليا مـؤشرات منها ما وجه من
ـعـنـيـة ـؤسـســة األمـريـكـيــة ا انـذار من ا
ـعادلة الشهادات ووفق منطوق االنذار
يـقع الــتـعــلــيم الـطــبي في الــعـراق حتت
طـائـلـة هــذا االنـذار اعـتـبـارا من 2023).

تصريح نقيب االطباء في العراق)
ـتخرجون احـدى عشر : ال يـجد غالـبية ا
في اجلـامـعــات الـعـراقــيـة فـرص لــلـعـمل
وفـق اخـتـصــاصـهم وطــبـيـعــة تـأهــيـلـهم
ـعرفي لـضعف الـثقة فـي امكانـاتهم من ا
الـــقــــطــــاع اخلـــاص او تــــقــــلص فـــرص
تـوظـيفـهم من الـقـطـاع احلـكـومي لـترهل

تـدخلـهـا وطـلب مـا يسـمى ب ( الـگـوامة )
وهـو تـعويض مـالي من االسـاتـذة الـلذين
تـعدهم العشيرة سـببا في رسوب ابناءها
او احـــالـــتـــهـم لـــلـــتـــحـــقــــيق في االمـــور

االنضباطية ومنها الغش العلني.
ـيـة سـادسـا : تــخـضع الــقـيـادات االكــاد
واالداريـة في الوزارة واجلـامعـات لتدخل
واضح من االحـزاب السيـاسية في تـمرير

الكثير من القرارات واللوائح .
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ـفرط في خطط القبول سـابعا : التوسع ا
وخـاصة في الدراسات العليا دون مراعاة
عيارية تعارف عليه كالنسبة ا للشروط ا
ب اعداد الطلبة واعضاء هيئة التدريس
واسـتمرار ما يسموه بالتوسعة في قبول
ـاجــسـتــيـر والــدكـتــوراه بـاعـداد طــلـبــة ا

خيالية .
كاتب التجارية التي تعد ثـامنا : شيوع ا
االطـاريح لـطـلبـة الـدراسـات الـعـلـيـا وكذا
بـحـوث اعضـاء هـيـئـة الـتـدريس الغراض
الـترقيـات العلـمية بـحيث بات مـعروفا ان
ينـشر احـدهم بحـثا بـاللـغة االنـكلـيزية او
بـاعتماد مصـادر منها دون ان يـكون ملما
بــالف بـــاء االنــكــلـــيــزيــة بل وأن تـــقــيــيم
الـبـحوث بـات شـرطـا مـسـتـوفـيـا ان نـشر
الـبحث في مـسـتوعـبـات تتـقـاضى اجورا

عن نشر تلك البحوث وتدقيقها لغويا.
 تـاسـعا : بـات الـتـعـلـيم االهـلي واخلاص
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ي الـذي تـصاعـدات حتـذيرات ـنـأىً  عن مـخاطـر االمن الـغـذائي العـا لم يـكن الـعراق 
التقاريرالدولية بشانه جراء استعاراحلرب الروسية االوكرانية.

وتعد احلبوب االستراتيجية هي مصدر 
ي وفي مقدمتها القمح  الغذاء العا

وهو مصدر الطح ( اخلبز) وملحقاته 
عجلنات وغيرها . من ا

وقبل اخلوض في اهمية القمح  البد من االشارة الى ان احملاصيل الستراتيجية  
هي مصدر االعالف للثروة احليوانية  سواء الدواجن ام االبقاروحتى اسماك التربية 
ـنتجات  اضـافة الى  الصنـاعات الغذائـية اخملتلـفة ولك ان تتـصور حجم التـاثير على ا

احليوانية  اخلاصة بالغذاء مستقبالً 
عودعـلى ذي بدء فـان االمن الغـذائي في العـراق هو مـعرض للـخطـرالسبـاب موضـوعية

ناخية  في مقدمتها التغيرات ا
ائية وكذلك  والتصحر وتناقص الثروة ا

تخبطة . السياسات الزراعية ا
فبعد ان كانت الزراعة في العراق تشكل الثروة االساسية الثانية بعد النفط 

ومكتفي ذاتياً فقد تراجع كثيراً والسباب متعددة .
قارنة ب ما كان وضع االمن الغذائي في العراق وما وصل اليه   وبهدف ا

ي الذي فرض على العراق جراء  البد من االشارة الى ان مرحلة احلصار اال
حرب اخلليج في التسعينات كانت 

الفترة الذهبية النتعاش زراعة القمح 
وحتقيق االكتفاء الذاتي البل زاد عن ذلك 
فقد وصل انتاج العراق في حينها الى 6

مالي طن في وقت كانت احلاجة 4 مالي طن .
وكان السبب معروف بدعم زراعة احملاصيل باسعار خيالية لكنها تضخمية 

جراء طبع العملة العراقية .
ÃU²½ô« lł«dð

رور الـزمن فقـد تراجع االنـتـاج وذلك بسـبب اهمـال عوامـل رفع الغـلة وتـعمـقت هذه و
شاكل  بـعد مرحلة التـغيير في العام 2003حيث الـغيت عملـيات استصالح االراض ا
ـبازل بـعدان اسـتهلـكت االرض قيـمتـها الـغذائيـة ( التـربة فـقدت عـناصر رفع وطـمرت ا

الغلة ) نتيجة زراعتها خارج ضوابط النير ونير .
ـشـاطـئــة  عـلى نــهـري  دجـلـة ـائـيــة جـراء جتـاوز الــدول ا كـمـا تــراجـعت  احلــصص ا
ن قبل  تركيا وايران  باقامة السدود فضالً عن تغيير مسار  نهر ديالى . والفرات 

عدا انهيار منظومة الري التكنولوجية
رشات التي كانت تستخدم لتقني السقي . وبعد تهريب  ا

ساحات التي تزرع  كما ان تغيير صنف االراضي الزراعية الى جتارية قلصت ا
باحملاصيل والبسات  جتريفها .

زارع  تعاقبة بتعجيز الفالح وا وكذلك السياسات اخلاطئة للحكومات ا
ا تـسبب بعـزوف الفالح بعـدم دفع مسـتحقـاتهم جراء تـسويق احلـبوب الى الدولـة 

دينة بحثاً عن فرص عمل. وصاحب ذلك هجرة جماعية من الريف الى ا
ية سـاحات الزراعيـة الد نـاخية واالنـحباس احلراري اثـر على ا  كـما ان التغـييرات ا

التي تعتمد على االمطار 
ائية . وارد ا ساحات التي تزرع سيحاً بسبب تناقص ا فيما تقلصت ا

خاوف حقيقية على االمن الغذائي في العراق . كل هذه العوامل والتحديات تنذر 
ونعود لالجابة عن السؤال الذي يبحث عن اجابة ما مدى تاثير احلرب الروسية 

االوكرانية  على االمن الغذائي في العراق ?
اجلواب ببساطة ان تاثير هذه احلرب ومؤثراته مزدوجة ومركبة حيث ان 

ي كونها اكبر منتج انتاج اوكرانيـا  من احلبوب ذو تاثير كبير على االمن الغذائي العا
للقمح في العالم اما كيفية 

تاثيرها على امن الغذاء العراقي رغم ان العراق اليستورد القمح من اوكارانيا 
عروض من احلبـوب ب دول العالم وبذلك فان تراجع انتـاج اوكرانيا سـينعكس عـلى ا
ـية من سـيكـون مـؤثرحـتمـاً .خالصـة ما تـوصلت الـيه وقـناعـتي من ان التـحـذيرات اال
مـخـاطـراالمن الـغـذائي واقـعـية وان احلـرب احلـالـيـة سـتـلـحق   ضـرراً كـبـيـراً ولـو غـير
مباشر  بالـعراق مسقبالً وذلك اذا اخذنا بنظر االعـتبار العوامل والتحديات التي سبق
ذكرها مجتـمعة واضفنـا اليها  الى احلرب بـ روسيا واوكرانيـا .فحذاري من اجملاعة

فاخلطر  قائم وقادم الريب .

بغداد
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صدر لـلنـاقدة الـدكـتورة نـادية هـناوي كـتـاب جديـد بعـنـوان( غالـيانـو صيـاد الـكالم والعـبور االجـنـاسي) عن مؤسـسة أبـجـد للـترجـمة
والنـشر والـتوزيع والـكتـاب هو الـثـاني والعـشرون لـها والـثالث بـعد كـتابـها( الـسونـيت في شعـر حسب الـشيخ جـعفـر) الذي به تـوطد

ؤلفة نظريتها حول العبور األجناسي التي طرحتها في كتابها( نحو نظرية عابرة لألجناس)  ا
والكـتـاب اجلديـد يقع في أكـثر من مـئـت وثالثـ صفـحة وبـفصـول اربـعة تـدور حول أدب ادواردو غـاليـانو الـذي صـنع من القـصة الـقصـيرة

تأريخا خاصا معتمدا على ما لديه من ارشيف ورؤى فلسفية فاحتا آفاقا جديدة تؤكد امكانيات القصة القصيرة في العبور األجناسي. 
ؤلـفة في كتابها اجلديـد السرد الروزنامي وعنه قالت:(إذا كـانت القصة القصيـرة والرواية جنس من أجناس فاهيم الـتي اجترحتها ا ومن ا
سردية عُرفت منذ نهايات القرن الثامن ومطلع القرن التاسع عشر فإن السرد الروزنامي نوع سردي عرفه جنس القصة القصيرة مع أواخر
القرن العـشرين ومطـلع القرن احلادي والـعشرين. وتـميز في كتـابته "ادواردو غالـيانو". وكمـا أنّ السرد غـير الطبـيعي صورة السـتعادة طفـولة السرد
احململة بـكل ما هو غيـر معقـول واستحالي كـذلك السرد الـروزنامي صورة جديـدة الستعادة الـسرد طفـولته/ تأريخـيته التي فـيها جند كل مـا هو غير

تاريخي بال توثيق زماني وال أرشفة إخبارية وال تدوين وقائعي). 

رسالة بغداد
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التي حلت محلها في العصر احلديث.
ـالحظ أن الشـاعـر صور لـنـا دستـوبـيا ومن ا

مـدينـته على خـلفـية الـهزة الـتي تعـرضت لها
ــاضي فـأحــالــتـهــا إلى ركـام من في الــعــقـد ا
ـوجعـة مـازالت جراحـات تئن من الـذكـريات ا
حتت األنــقــاض لـتــكــون شـاهــداً عــلى بـؤس
الــبـشـريـة ومـا جـنـتـه يـد االنـسـان ضـد أخـيه
االنـسـان ومـا خلـقت يـديه من آلـة دمـار وقتل
ؤسـف حقـاً أن كـل ما كـتـب عن مـأساة ومـن ا
ديـنة من مـقاالت وسـرد وشعـر ونثر ال هـذه ا
يــرتــقي إلى مــا رســمه بـيــكــاســو في لــوحـته
الـشـهيـرة "غـورنيـكـا" التي عـبـرت أدق تعـبـير
عن مــأسـاة قــريـة اســبـانــيـة في إقــلـيم
الـبـاسك قـصـفـتـهـا الـطـائـرات عـام

مدة ساعت وخلفت 1937
ـديـنة مـئـات الـقتـلى فـكيف 
تـعرضت للدمـار الشامل مدة
أربـع ســــنــــوات وقــــصــــفت
ــخـتـلف أنــواع األسـلـحـة
مـن صــــــــواريخ عــــــــابـــــــرة
الــقـارات وطـائـرات حـربـيـة
ومــــدافع ثـــقــــيـــلـــة وحـــرب
شـوارع خـلـفت أالف الـقـتلى
ـفــقـودين واجلــرحى وا
. تـعرف ـعـوقـ وا
الــدســتــوبــيـا

عــنــدمــا يــكـتـب الــشـعــر ويــســطــر مــفـردات
الـقــصـيـدة يـعـمـد الــشـاعـر اخملـضـرم مـاجـد
حـــامــد مـــحــمــد احلـــســيـــني() إلى تـــنــويع
مـواضيع قصائده النثـرية وثيماتها ورؤيته
بــحـسب الـقــصـديـة الــتي يـكـتب فــيـهـا ومن
أجـلهـا لذا فعـندمـا تقرأ دواويـنه جتد فـيها
انـتـقـاالت ثـيـمـيـة ومـواضـيع يـعـاجلـهـا مرة
داخـل الـنص لــغــرض فــني بــحت وهــنــا قـد
جتـد الفـكرة مـضمرة وبـحاجـة إلى مزيد من
الـفهـم واالستـيعـاب بشـكلـها الـعمـيق ومرة
يـتـرجل خـارج الـنص لـيـعـالج مـوضـوعـاً قد
ــا يـجــدل تـواشــجـاً ــا تـأثــيـر  أثــر فـيه أ
ــدلــول الــنـصي ــتــلــقي بـ ا داللــيــاً لـدى ا
والــدال الـواقــعي بـأســلـوب ســهل وكــلـمـات
ملتئمة قدر التآم شعوره الذي أباح لنا به.
ومـراجعـة فاحـصة حلـياة الـشاعـر وتواريخ
قـصـائـده تـفـيـد بـأن الـفـضـاء الـشـعري لـديه
ـأمول ; عالم الـيوتـوبـيا ا ـ يـعـيش ب عـا
وعــالم الـدسـتـوبـيــا احملـمـوم وبـ االثـنـان
راح الــشــاعــر يــنــتــقل حــامالً قــلــمه ودواته
بـقصـديـة يعـلمـها جـيداً كـمـا يعـلمـها كل من
عـاش بالقـرب من الشاعـر احلسيـني وتبادل

وجهات النظر معه. 
وعـالم الـيـوتـوبـيا هـو عـالم مـثـالي مـتـخيل
ـصـطـلح من الـلـغـة الـيـونـانـية وقـد اشـتق ا
ويــتـألف مـن مـقــطـعـ األول ( (ouوتــعـني
place)) وتـــعــنيtopos) ) والـــثــانيnot) )
وتــعــني حــرفــيــاً (ال مــكــان) وهـــــــــي بــلـد
خـيــالي ومـثـالي ورد في يـوتــوبـيـا  لـلـسـيـر
تـــومـــاس مـــور (1516) والـــعـــالـم اجلـــديــد
(New Atlantis) لـلفيلسـوف فرانسز بيكن
صـطـلح على مـفـهومه (1627) وقـد حـافظ ا

الــــنـــحـــوي والــــداللي في الــــلـــغـــة
الـالتينية الـتي كانت تعد
الــلـغـة الـرسـمـيـة في
ــــــــــــــــــــــــــــــدارس ا
واجلـــــامــــعــــات
والــــــــبـالط في
عـــــــــــــصــــــــــــر
الـــــنــــهــــضــــة
األوربــــــــيــــــــة
وكــــــــــذلـك في
الـــــــــلــــــــغــــــــة
االنـــكـــلــيـــزيــة

(dystopia) عـــلى أنـــهــا عـــالم أو مـــجـــتــمع
مـتخيل يعيش فيه النـاس حياة بائسة وغير
إنــسـانـيــة وخـائــفـة () نـتــيـجــة حلـدوث أمـر
فـــضـــيـع كـــاحلـــروب واألوبـــئـــة والـــكـــوارث
(dys) الـطبيـعية وتـتألف من مـقطع األول
ة إضـافة بـادئة مـشتـقة من الـيونـانيـة القـد
تـعـني (ضـد عـكس) لـتـنـاقـــــــــــــض الـكـلـمة
الـتي تليها والثاني (-topia) مـن اليونانية
ديـنة الـفاضـلة (Utopia) وتـترجم وتـعـني ا
ــديــنــة الــدســـتــوبــيـــا بــاألدب الــبــائـس أو ا
الـبـائـسـة وهي أداة ونـوع أدبي يـسـتـخـدمه
الـكــتـاب لـتـقـد رؤيــة لـلـمـسـتــقـبل تـتـحـدى

الـقــراء لـلـتـفـكـيـر في الــبـيـئـات االجـتـمـاعـيـة
والـسـيـاسـية احلـالـيـة الـتي يـعيـشـون فـيـها
وغــالــبًـا مــا يــصـور هــذا األدب اجملــتـمع في
حــــالـــة تـــدهــــور كـــارثي نــــاجت عن اخلـــراب
الـبيـئي والسـيطـرة من خالل الـتكـنولـوجيا
والقمع احلكومي للحرية والتعبير الفردي.
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ـفـيـد أن أذكـر حملـة سـريـعة قـبل الـبـدء مـن ا
عـن عــنــاويـن دواوين الــشـــاعــر احلــســـيــني
حتـيـلـنا إلى عـبـارات طـويلـة نـسـبيـاً احـيـانًا
مــثل "صــرخــات في أقــصى اجلــثــة()" يــكـاد
يــتـطــابق مع ديـوانــيه الـســابـقــ "سـفـر من
شـــظـــايــا مـــديـــنــتـي"() وديــوان "والدات من
ـوتـى"() بـخالف عـنــاويـنه األخـرى بــطـون ا
الــقـصـيـرة: "كـركـرات الــتـشـفي" "الـتـوجس"
"إلــيــنـا".عــمـد الــشــاعـر االشــارة إلى مــأسـاة
وصل" وما تـعانـيه من أزمات وما مـدينـته "ا
تـعـرضت له من دمار وخـراب وتفـشي اجلهل
واالوبـئة في الـفتـرة األخيـرة فأراد أن يوثق
هـذه األحداث اجللل بسجل شـعري معبر عن
دينة التي أمست ركاماً بعد أن مـأساة هذه ا
كــانت مــنـاراً لــلــعـلـم واألدب فـجــاء عــنـوانه
االسـمي "سفر من شظايـا مدينتي" ثم أختار
الـشـاعـر عـنـوانـا مـطـابـقـاُ لديـوانه اآلخـر من
حـيث الـبـنـاء والوظـيـفـة الـنحـويـة فـكالهـما
يـتـألف من عبـارتـ اسمـيـت األولى "سـفر"
ســـجـل حـــيـــاتي صـــادر عـن فـــعل االنـــســـان
و"صــرخــات" جـمـع صـرخــة نــاجتـة عـن فـعل
حـيـاتي مصـدره احلبـال الـصوتـية لإلنـسان
ثـم عـــبـــارة اجلـــار واجملـــرور "مـن شـــظـــايـــا
مـديـنـتي" و"في أقـصى اجلـثـة" وحـرفي اجلر
"مـن" و"في" هــنــا عـــمال ظــرف مـــكــان كــحــال
الـكـلـمة الـتي تـلـيـهمـا "شـظـايـا" و"أقصى" ثم
كلمتي "مدينتي" و"اجلثة" اللتان شكلتا رأس
الـعبارة (Head) فـي عتبـة العـنوان حسب
رأي عـلمـاء األنساق الـبنـائية الـنظـامية
Functional Systemic) الــوظــيــفــيــة
Grammar)(). 
وهـنـا تـعـد "من" و"فـي" زائـدة لـتـرادفـها
ــفــردة الــظــرفــيـة الــتي وظــيــفــيــا مع ا

ـســتـوى تــلـيــهـمــا ولـكـن لـو انــتـقــلـنــا من ا
ــســتـوى الــداللي الــبــنــائي لــلــعــنــوان إلى ا
لـوجدنا أن كل من حـرفي اجلر تعمـد الشاعر
ايــرادهـمـا لــتـأكـيـد مــكـان احلـدث "مــديـنـتي"
وفـــعل الـــصــرخـــة من "اجلـــثـــة" الــتي وردت
مـجـازاً فـهي "أي اجلـثـة" تـنـتـمي لـعـالم آخر
ـنـا لذا فـهي مـتـعـطـلـة احلواس فال غـيـر عـا
ــكــنـهــا الــكالم وال احلـركــة وال اإلحــسـاس
بــعــالم األحــيــاء ولـكـن هـذه اجلــثــة عــنــدمـا
وت وهي تـصرخ معـناه انهـا قد عادت من ا
بــصــرخــاتــهـا تــعــلن عـن رفـضــهــا لــلــبــيــئـة
الــدســتــوبـيــة الــتي حتــيط بــهــا في حــدثـ

مــتـصـلـ األول تــخـبـرنـا عن مــدى الـكـارثـة
الـتي تعرضت لها فأحالـتها إلى جثة هامدة
واحلدث الثاني هو الصرخات معلنة العودة
وت واخلـراب الذي لـلـحيـاة من جديـد بعـد ا
تـعــرضت له ونـفس الـتـحـلــيل يـنـطـبق عـلى
وتى" وهو تـعبير عـنوان "والدة من بطـون ا
مـجازي يفيد باستمراية احلياة رغم األهوال
احملـيطة بالـذات الشاعرة من تـصفيات وقتل
دة الـتي شهدت كتابة وخـطف وتهجير في ا
الـــقــصــائـــد والــتي ســـبــقت اصـــدار ديــوانه

عام.2014
وفـي ديــــوانه "الــــتــــوجـس"() والــــذي يــــشي
ــســتــقــبل بــعــد أن دب بــوجــود خـــوف من ا
اليأس في حياة الذات الشاعرة فهو يقول:

أيها الغريد
ال تنقر نافذتي
فالربيع غادرني
مذ كنت وليداً

(التوجس: ص29)
الحظ أن الــــشــــاعــــر يــــحـــاول خــــلق ومـن ا
يـوتوبيا لـونية للمـدينة الفاضـلة في الفضاء
الـشـعـري بـكلـمـات شـفـافة ومـوسـيـقى عـذبة
ولـكنه فـجأة يـصطـدم بدسـتوبـيا الـواقع وما
دينة البائسة نتيجة ـ كما أسلفنا ـ تفرضه ا
احلــــروب واجملـــاعــــات واألوبـــئــــة واجلـــهل

واألمية. 
تعالي نشتت الهم والوجع
ونرسم أفنان حاضرنا
فتلك خطايانا محوناها

وأرسلنا رسائلنا
لشيخ احلارة
علنا نحظى
بساعة لقيا

أو مجلس عزاء لكلينا    (والدات: ص8)
شاهـد الدستوبـية بصـور شعرية في وتـرد ا
ثـنـائيـتـ ال تكـاد تنـفـصالن على حـد تـعبـير
الـدكتـور بشار الـباججي() وهـو يخاطب كل
رأة والوطن وقد عبر عن حجم البؤس مـن ا
ـفردات سـياقـية تـرد في النـصوص لـترسم
ـة في كلتـا احلالتـ فهو يـتساءل صـور مؤ

أحــيـانـاً بــعـبــارة افـتـراضــيـة عن مــاهـيـة
احلزن وهو الذي خبره بكل تفاصيله:

كيف يرسم احلزن
طريفاً من سكون  (صرخات: ص(14

وفي قصيدة اخرى يقول:
يارب

كيف هبت عاصفة
واحتدم الظالم

كيف نامت وذابت
دينة أنوار ا

من سماها    (سفر: ص46)
وفي أحـياناً أخرى يثير الشاعر تساؤالت
مــفــردات مــثل الــســيف والــريح والــتـعب

والدماء والتشكي ... الخ.
هل غير السيف

ميعاده
قالت الريح

لم يخرج السيف
من عزلته    (صرخات: 18)

وبــحـسب رؤيـة الـذات الــشـاعـرة لـلــبـيـئـة
احلـياتية يعدها بيئة عقيمة بعد أن سرق
ارقون وراقوص األمراء: كل شيء فيها ا

عقيم أنت 
أيها الوطن

الباحث عن دهشة
أو

عن السنة لهب
تتغلل

في رحم االعياء    (سفر: ص(57
ـة في كلتا وهـنا جند عـملية اسـتبدال مؤ
احلـالـتـ بـ الـسـيف والـريح وكـالهـما
يـعــد مـصـدراً لأللم لـذلك تـرد إلـيه حـزمـة
تيبسة في عروقه: من التشكي والدماء ا

كأني صحوت 
عابر تشتكي وكل ا

كيف تيبست في عروقي العتيقة
ستضج على القوافل أغنيتي

ضيئة   والدماء ا
(صرخات:20)

حــتى احلب لـديه أمـسى يـغــفـو بـصـحـبـة
اجلن ومـليـكه ـ على حـد تعبـيره ـ فـينادي

على احلبيبة بقوله:
هاتي شغاف القلب

لعله يغفو
بصحبة الوجع

وت        (سفر: ص(96 وا
ولـكن الـذات الـشاعـرة تـرفض االسـتسالم
مـنـذ البـدايـة وتفـضل اجملـابهـة والـوقوف
بـوجه الـكـارثـة أو الـكـوارث احملـيـطـة في
مــحــيــطــهــا االيــكــولـوجـي لــذلك تــصـرخ

مرددة:
الشعر

سالح يخفق
والشعراء تتلبسهم 
حمى القصيدة      

وفي قصيدة أخرى يقول:
نغسل وجه األرض الدامية
خزياً .. عاراً .. ودماء

تعال
ندق وتداً

وجنمع الصندل أكواماً
رسوم باالبنوس جسدي ا

وعلى جبهته
وهج النيران

فـي اخلــتـــام ال يــســـعــنـي إال الــقـــول بــأن
جتــربــة الـــشــاعــر مــاجــد حــامــد مــحــمــد
احلــسـيــني هي جتــربـة رائــدة في كـتــابـة
الـقــصـيـدة الـنـثـريـة وبـحـاجـة إلى دراسـة
وفـهم عـميـقـ وذلك لتـنوع مـوضـوعاتـها
واخــتالف ثـيـمــتـهـا وبــ الـدال الـنـصي
ـدلول الواقعي يجدل لنا الشاعر حبال وا
الـنص بقصدية يعلمها جيداً وبلغة عالية

. واسلوب رص

ـوسوم ( حشـوه عـلى كتـاب احلـيدري ا
ـقــراطـائـفـيــة ) بـقـوله انه ظـاهــرة الـد
اً في تــنــاول اً ســـلــيــمـــ ــتــلك اســـلــوبــ
ا يستحق التبجيل . أما موضوعاته 
الــشـــاعـــر الــعـــراقي الـــغــنـــائي أســـعــد
الـغـريري فـقـد أكـد : ان ما يـكـتـبه يـسر
احلــيــدري يــشــدني الى أكــمــال قــراءته
ـا فـيه من قـدرات عـالـية حـتى نـهـايـته 
عـلـى األقـنــاع والـفــائـدة  ,لـكـن الـفــنـان
ـــســرحي غـــالب الـــعــمــيـــدي قــال شئ ا
عراقياً قدّم ما مختلفاً : لم أجد مغترباً 
قـــدمه آســـر احلـــيـــدري من دعم كـــبـــيــر
لـعــمـوم احلـركــة الـثـقـافــيـة في الـعـراق
وفي مــــديــــنــــتــــنــــا احلــــلــــة عــــلى وجه
عـلى اخلـصــوص وأعـمـاله خـيــر شـاهـدً 

ذلك ........  
ـــة عـــرضـت عـــلى االعالمي وذات مـــكـــا
ـغتـرب آسر عبـاس احليدري العراقي ا
رغبتي في التوقف عن القيام بأي عمل
قـــادم  ,وكــــانت ظــــروفي الــــصــــحــــيــــة
ــتــدهــورة وراء هــذه الــرغــبـة  ,إال أن ا
احلــــيــــدري رفض أعــــتـــذاري ورجــــائي
دينتنا العريقة واصلة العمل خدمة 
احلـلّــة وبـلـدنـا الــكـر ........ولألمـانـة
أعــلن ان احلــيــدري أغـرقــني بــكــلــمـاته
وكـان الــطــيــبــة ومــشــاعــره األخــويــة  ,
ــواقف اً بــالــدعـم والــرعــايــة وا ســـخــيــ
ـعبـرة عن أصـالـته وسـمو األنـسانـيـة ا
أخالقه وعراقـيـته التي جـسـدها في كل
مـشـاريعه ومـقـتـرحـاته ... فـهل قـلت ما

ولكن لـيـتـني عـرفتـه قل هـذا الوقت  ,
ـقـاديـر أن نـلـتـقي بـعـد سـتة شـاءت ا
عــقـــود من الــزمن عـن طــريق وســائل
الـتـواصل األجـتـمـاعي الـذي وفّـر لـنـا
سـاحة احلمـيميـة بعد انـقطاع هذه ا
ــســافـات الــبــعــيـدة طــويل فــرضــته ا
واالنـشـغــاالت الـطـارئـة  ,لـقـد وجـدت
فـي هــذا الـــكــائـن الــبـــشـــري خالصــة
فضائل االنسان العراقي الذي يجسّد
خالصــة االنــتــمــاء األصــيل لــلــجـذور
ـــعـــافــاة  ,وأذكـــر أن آســـر عـــبـــاس ا
احلــيــدري الــذي اخـتــار غــربــته مــنـذ
تـــســـعــــيـــنـــات الـــقــــرن الـــعـــشـــرين ,
واسـتوطـن هنـاك في صـحـراء رفـحاء
هو ـهـاجرين , مع مـئـات العـراقـيـ ا
الـــذي أشــعل احلـــنــ في مـــســامــات
روحي وهاتفني من ب العشرات   ,
فـكنـت من ب مَـن أستـجـابـوا وهـكذا
ــذاقـاتــهـا الــعـذبـة , بــدات الـرحــلـة 
وكـــان ســـؤالي عـن أصـــدقـــاء صـــبــاه
وشــبــابه مــفــتـاح حــوارات مــثــمـرة ,

تكللت في ما بعد بنتائج طيبة .......
اً الــذي زامـلــني في ــ هل تــعــرف فالنــ
النـشاطـات الثـقافـية في مـراكز شـباب
احللة  ,قالـهـا آسر بـحـذر مبـالغ فيه ,
وحــ واصل تــعـــداد زمالئه في عــقــد
اً للـمضي في السـتيـنات  ,زادني شوقـ
ســرد تــفـاصــيل حــيــاة هــؤالء الـزمالء

ومصائرهم ....
وعــنــدمـا ســألــني عن صــديـقه حــمــيَـر
ـعـمـوري  ,أخـبــرته بـرحــيـله حـسـ ا
ــبــكـر  ,فــأقــتــرح آســر احلــيـدري ان ا
نــحـيي ذكــرى صـديــقه الـشــاعـر هـذا ,
وبـعـد جــهـد ومـتـابـعــة وتـمـحـيص في
أقــدمــنـا ــقــتـرح  , مــتــابــعــة تــنـفــيــذ ا
بــتـمــويل ســخي مـنه عــلى االعالن عن
جـائزة قـيـمة لـلـمشـاركـ في مسـابـقة
شعرية  ,وجنحنا فـي اقامة احتـفالية
كبرى للشعراء ووثقنا النتائج بكتاب
نـاسبة أنيق أصدرنـاه تخـليداً لـتلك ا
الـتي أذهـلت الــكـثـيـرين بـحـجم الـدعم
والـرعــايـة ــ احلـيـدريــة ــ وأعـقب تـلك

ـليـونـير ) الـفـيلم الـفعـالـية إنـتـاج ( ا
والذي السـيـنمـائي الـذي كتب قـصته ,
فازت قـصـته ( وختـم حيـاته بـحكـمة )
لــعــام  1999في مـــســابـــقــة اجـــرتــهــا
واحـدةً من الـصـحف اخلـلـيـجـية  ,وله
مجموعة قصصية أصدرها عام 1987
صاعب بعنوان سوق البازار ,ورغم ا
ليـونير إال والظروف الـتي أحاطت بـا
انه نال االعـجـاب والتـثمـ بـاعتـباره
للنشاط أول انتاج سيـنمائي عراقي  ,
واخلـــــاص  ,يــــــجيء فـي زمن تــــــوقف
االنـتـاج وتـشـظي الـطـاقـات والـقـدرات
الـفـنـيـة بــفـعل الـظـروف الـتي مـر بـهـا
البلـد وأوقف عجالت احلـياة واإلبداع
ولم يــــكـــتـف  احلـــيــــدري بـــكـل هـــذا ,
فأقترح اصدار كتاب يضم موضوعات
توثق حياة احلليـ وأيامهم السالفة
يــتــولى حتـــريــرهــا مــبـــدعــو احلــلــة ,
باشرة بـاالعداد لتـنفيذ وهكذا تـمت ا
قترح  ,وبجهـود حثيـثة اثمرت هذا ا
اصــدار ــ الــتـاج / جتــلــيـات حــلّــيـة ــ
ـعـنـي , بـطـبـاعـة أنـيـقـة أذهـلت كل ا
وأقـمـنـا بـعـد كل ذلك الـزهـو احلـيدري
أمسـيـة لتـوقـيع الـتاج في بي دي سي
ـيـزة من مـول وكــانت بـحق أمـســيـة 
ــشــاركــة حـــيث احلــضــور الــفـــاعل وا

اجلادة ....
وأود ان اشـــــــيـــــــر الـى آراء الـــــــزمالء
ـهـتـمـ بالـشـان الـثـقـافي لـلـحـيدري ا
حــيث أثـــنى احملــامي الــســوري أدوار

اليستـحق احليدري من إشـادة وثناء ,
اً ال وعـهــداً مـني ســأظل مـا حــيـيت أخـ
يكف عن العطـاء ولن اتخلّى عن أخوة

شأنه . نادرة وهبها الله جلّ 
ولكن البد لي أن أسرد بـعض تفاصيل
ما أعرفه عن سيرته الغنية لعله يكون
اً ألبـنــاء جــلـدتــنــا في رعــايـة ــوذجــ ا
ــثـقـفــ كـمـا فـعــلـهـا آسـر الــثـقـافـة وا
احلـــيــــدري ــ أمــــد الـــلـه في عــــمـــره ــ

وجعله قدوة لنا في البذل والكرم ...
.. ولــد آســر احلــيــدري عــام  1965في
ناحية سـدة الهنديـة / بابل ونشأ ب
أتـراب يـعـشــقـون االدب والـفـنـون ومن

بعضهم ( مع حفظ االلقاب ) ك
عموري  ,وهب ناجح , حميّر حـس ا
حــمـزة فــيــصل مـردان  ,مــازن هـادي ,
ـرشـدي و فـالح بـريـر سـيـفي  ,سـعـد ا
وكـان ــعــمــوري  , ي  ,واكــرم ا الــغــا
الـشــاعـر عـبــد الـهـادي عـبــاس مـشـرفـاً
على الـنشاط الـثقـافي في مركـز شباب
مـن حــيـــاته االســـكـــان وأمــضـى ردحــاً 
في مــديـــنــة احلــلــة الى حــ مـــقــيــمــاً 
اسـتـقــرار اسـرته في كـربالء  ,بـعـد أن
عـــانت الـــكـــثـــيـــر من قـــســـوة احلـــيــاة
وظروفها الـشائكة  ,ورب ضارة نافعة
فقـد هاجـر احليدري مع مـن هاجر الى
صـحراء رفـحـاء وأقام فـيـها مـا يـقارب
الثـالث سنـوات حـقق خاللهـا حـضوراً
وكان اً بــ اوسـاط الـرفـحـاوين  , الفـتـ
لــدمـاثــة خـلــقه وذكـائه وفــطـنــته األثـر
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وصل ا

الــكــبــيــر في تــبــوأ مـكــانــة الئــقــة بـ
صـــفــوف الالجـــئــ  ,واســـتــــطـــاع ان
ـتـلكه من وعي ا  يتـمـيز عن سـواه 
وادراك ومـســؤولـيـة فــعـمل في األعالم
قروء وصـارت له حطوة بـ قيادات ا
رفـحاء  ,واشتـغل بـحـماسـة مع مـعظم
فــكـان ــنــاوئــ لـلــنــظــام الــعـراقي  , ا
الى ان قادته اً وكاتـباً مـرموقـاً  صحـفيـ
ــغــتــرب مــنــذ عــام 1990 األيــام الـى ا
ومـازال فـيه الى يــومـنـا الـراهن هـذا ,
ولم يــلـوث أيــديه بــإمـتــيـازات رفــحـاء
ال اخلرافـية العتـقاده بـإن مصـدرها ا
ــغـــتــصب  ,وازاء هــذا رفض الــعـــام ا
التعويضات والـرواتب التي تمتع بها
أقرانه  ,وكان بإمكانه ــ لو اراد ذلك ــ
ان يـكون من اولـئك احملـظـوظـ الذين
أصـبحـوا مـسؤولـ كـبار بـعـد أحداث

وقد عرضت عليه مناصب,م  2003
وهو مهـمة في الـعـراق لكـنه رفضـها  ,
ـتــنــفـذة في شــقــيق ألحـد قــيــاداتـهـم ا
عــــراق مـــا بــــعـــد  , 2003وأســــهم في
مــؤتـــمــراتــهم الــتـي عُــقــدت في صالح
الــدين و الــريـاض وعــواصم أجــنـبــيـة
أخـرى  ,وله صالت وثــيــقــة بــقــيـادات
الــصف االول مـــنــهم  ,لــكـن عــراقـــيــته
الـصـمـيـميـة ومـعـرفـته بـنـوايـا احلـكام
اجلدد واطالعه على مخـططاتهم دعته
الى ان يــنـأى بــوعي ســلــيم عن هـؤالء
اً بــــجـــوهـــره الـــعـــروبي وظل عـــراقـــيـــ
األصـــيل ونـــقـــاء ســريـــرته  ,وهـــا هــو
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أغلفة مؤلفات الشاعر

أسر عباس احليدري

يــعــيش فـي مــغــتــربه عــزيــزاً مــقــتـدراً
عـلى ما يدور عمل اخلاص من معتمداً 
خـــيــر وفـــيــر  ,وبـــفــضـل عــصـــامـــيــته
ة أنـشأ عـائلـة عراقـية وتربـيتـه الكـر
غترب بخصالـها ــ رغم وجودهـا في ا
منذ ما يـقارب الثالثـة عقود من الزمن

اذ حافظ على قيم أهله وسجايا ,
يــشــار إلــيه ــوذجـــاً  قــومـه واصــبح ا
بـالـعـفــة والـنـزاهـة والـصـدق واألمـانـة
ـد يدْ الـعون واالستـقـامة ... ومـازال 
. اً صلته بهم  ألرحامه واصدقائه مد
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القاهرة

يـوحي لـلـقـار مـنذ الـوهـلـة األولى الى عـنـوان الـكـتاب او الـروايـة ان هـنـالك بـعداً
فـلـسـفـياً يـتـمـاهى مع الـعـنوان أو يـتـوارى خـلف هـذا الـعنـوان بـعـداً درامـيـاً مليء
بـالصراع اإلنـساني أو كأن هـنالك شيء يالمس القـلب حال مطـالعة الـعنوان وهذا

ما جنده في بعض الروايات او الكتب ولكن في القليل منها.  
تـعتبـر رواية بـلد العـميان لـلروائي الـبريطـاني هربرت جـورج ويلـز الذي كتـبها في
يـة التي ظـلت ترسم فـي اآلفاق صدىً ال عام    1904هي واحـدة من الروايـات العـا
نـا السـيـاسي واالجتـماعـي والذي عُـرف بكـتـاباته عن اخلـيال يـزال يـطفق عـلى عـا
شـهورة (آلـة الـزمن) التي كـتـبهـا عام  1895شـكلت الـعـلمي وال شك فـأن روايـته ا

انعطافاً كبيراً في أدب اخليال العلمي ح صدورها.
إن جـزءً من أسرار هذه الـرواية يسـعى في النظـر ب زوايا االنـسان اخملفـية التي
تــتـصــارع داخل االنــسـان فـي كل عـصــر وزمــان فـتــكــون نـتــائج هــذه الـصــراعـات
ارهـاصات تخرج لـنا بتجـربة إنسـانية هي من تراكم مـعرفي او نظري لـيحدد شكل
ـا نــعـيـشه في يـوم مــا او كـرؤيـة مـسـتـقــبـلـيـة يـحـدد الـعــالم االفـتـراضي الـذي ر
بدع في كتاباته وإذا ما سرحنا في أغوار النص الروائي الكتشفنا في مالمـحها ا

أبطالها شخصيات تماهي الواقع أو ما نعيشه اليوم في عصرنا الراهن. 
إن روايـة بـلد الـعمـيـان التي ركـز فيـهـا جورج ويـلز عـلى عـالم بطـله (نـيونـز) الذي
رمـاه قدره ان يـقع ب مـهاجرين تـعرضـوا الى طغـيان األسـبان فهـربوا مـنهم بـحثاً
عن اخلـالص إال أنهم وخالل هروبهم ومسيرتهم اجلمـاعية تعرضوا الى انهيارات
ا عزلتهم عن عالم البشر في واد عميق مجهول في رؤية خيالية جـبلية حجرية 
تقن في اخليال العلمي صـنعها الكاتب الذي عرفناه في كتابته السابقة بأسلوبه ا
هاجرين مرض وهو نـوع من العمى ظلوا يتوارثونه ومن جـراء ذلك أصاب هؤالء ا
جـيالً بـعـد جـيل وألكـثـر من خـمـسـة عـشـر جـيل من الـزمن فـيـكـتـشف بـطل الـرواية
(نـيـونـز) فيـمـا بـعـد إن هذه األقـوام غـريـبة األطـوار والـعـيش والـتعـامل مع طـبـيـعة
احلـيـاة والـتقـالـيـد في كل تـفاصـيل حـيـاتهـا وال يـعـرفـون شيـئـاً عن نـعمـة الـبـصر
وعـنـدمـا يـرمـيه القـدر في الـعـيش أو طـلب الـزواج مـنـهم فـيمـا بـعـد وبـ اقـنـاعهم
بـاحلياة وبـهجـتها وإن هـنالك شيء أسمه الـبصـر او الع الـبشريـة إال انه يفشل
نح رؤيـته العـبقـرية الى بـأقنـاعـهم فشالً كـبيـراً. لقـد أراد هربـرت جورج ويـلـز ان 
أهـميـة العـقل وسـموه في الـتعـامل مع البـشر مـقارنـة بالـع الـبشـرية لـقد أراد ان
يـرمي بإسقـاطاته على روايـته فهو يريـد ان يقول عـندما تـكون انت العاقل في زمن
يـراك اآلخـرون مـجنـونـاً او ان تـكون صـاحب الـبـصر والـبـصـيرة في مـجـتـمع جاهل

أعمى. 
فـهو يسعى لتكر الـعقل البشري وقدسيـته ليعطينا داللـة واسعة وواضحة بقدرته
واهـمـيـتـه الـذي من خالله يـفـرق االنـسـان بـ اخلـيـر والـشـر واحلـقـيـقـة واخلـيـال
.. هنا يحـاول الكاتب بـتوظيف عـالٍ الدقة والصـياغة الـفنية ان واخلـطأ والصـواب
ستـقاة من الكتب الـسماويـة التوراة واالجنـيل والقرآن عن األقوام يـسقط أفكـاره ا
الـتي تعرضت الى غـضب إلهي ولـكن بتحويـر في بناء الـنص الروائي وهـنا يكمن
الـتحـوير الـتقـني الـدرامي ب أسـطر الـبنـاء الروائي لـيعـطي بعـداً حلبـكة الـصراع
وذروته كـلمـا تقـدمـنا في ثـيمـة النص.فـيمـنح بطـله (نيـونز) في الـرواية الـذي عاش
صـراعاً داخلـياً ب ان يـظل على قنـاعته بقـبول الواقع الـذي يفرضه عـليه بالـتخلي
عن بـصره ب هـؤالء القوم من الـعميان الـذين ولدوا من ساللة من أجـيال متـعاقبة
ـا أرادوا مـنه بـقـلـع عـيـنـيه مـقــابل الـزواج من (مـديـنـا عُـمــيـان أم يـنـصـاع إلـيــهم 

ساروته) التي أحبها.
فـالعـمق الداللي الذي يـقتـنصه الـكاتب في شخـصيـة االنسان الـذي يعـيش ب عالم
ه احلـقـيقي الـذي هو غـيـر طبـيعي او غـيـر مألـوف وخارج عن قـيـاسات الـزمن وعا
ـوضــوعي مع احلـيـاة احلــديـثـة الـتي ــعـادل ا ـا يـسـعـى لـلـوصـول الى ا عــاشه إ

عاصرة. ا نصارعه نحن في حياتنا ا يعيشها االنسان فيعطي لنا صور مقاربة 
فـالـروايـة تـبـحث بــعـمـقـهـا الـفـني والـدرامـاتـيـكي عن أشـيـاء تـتـشـابه أو تـكـاد   
تـتطابق مع ما يعيشه الفرد اليوم في مجتمعاتنا على كوكب هذه األرض لقد سعى
جـورج ويلـز أن يغـوص في رمزيـة ابطاله ويـحاول ان يـؤول الواقع الـذي كان يـنظر
يـتـ األولى والـثاني في الـيه نـظـرةً متـشـائمـة وهـو الـذي عاصـر أكـبـر حربـ عـا

عاصر. تأريخنا ا
فـإذا أردنا اسـقـاطهـا على واقـعنـا االجتـماعي لـنـجدهـا تعـبر عن ضـعف احلق أمام
الـباطل عندما لم يجد احلق من ينصره في عصرنـا الراهن وما تعيشه مجتمعاتنا
الـيـوم من اضـطـرابـات تـفـرض عـلـيـهـا بـاإلكـراه كـمـا هـو احلـال مع بـطـل روايـة بـلد
شكلة بالعمى الـعميان.  فهي رواية الفلسفة التي تبحث في صراع احلياة وليس ا
ـا الـعمى الـذي يـصيب الـقـلوب والـنـفوس وبـالتـالي فـهو الـذي يـصيب الـعـيون إ
نـتيجة اجلهل االجتماعي الـذي يتقبل اخلطأ على أنه هـو الصواب بعينه أو عندما
يـجد اجلهل األرض اخلـصبة الـتي تمنـحه النمـو واالنتشـار السريع وتـقبلـه العقول

اجلوفاء.
قالة على موقع (الزمان ) الاللكتروني { تكملة ا
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مع عـالم الـطـفل ":االوّل يـعـتـبـر عـالم الـطـفل
نسخة مصغّرة من عالم الكبار فيسقط عليه
خـلـفـيات وتـصـوّراته" والـثانـي"يعـتـبـر عالم
ُــحــيّــرة الـــطــفل مــجـــمــوعــة من االلـــغــاز ا
عجزة فيعجز عن التعامل معه" والطالسم ا
ؤلـفـة فاطـمة وبـعـد هذه الـوقـفة مع كـتـاب ا
اخلاقـاني جند أنها قد فـصّلت كلّ ما يتعلّق
بـتـلك الـفـصـول واسـهـبت في كـثـيـر مـنـهـا.
طبوع عام 2011 كـان عليها ولـكّن الكتاب ا
; ـعارف ان ال تـغـفل  أثـر التـكـنـلوجـيـا في ا
ودورها في تـسهـيل مصـادر توعـية وإرشاد
الطفل قد تكون جتارب له في التعليم للدول
الصـانعـة له . وما الـتـعلـيم األلكـتروني ّ في
سـنة 2020 في الـبيـوت ومـساعـدة الـطالب
على قـبوله جـراّء جـائحـة كورونـا إالّ جانـباً
من تسـميته باالمن الـعلمي والطّي; وهذه ال
بـدّ ان يـكـون أثـرهـا كـبـيـراً عـلى األطـفـال ان

ــتـقّــدمـة بــاجلـانب ــراكـز ا يــصـبــحـوا في ا
ـؤلـفة من/ ص الـعـلمـيّـة والطـبـيّة. وتـفرد ا
ـالحق اخلـمــسـة األول عن 417 عــنـوانــاَ بـا
فـاتيح التـعلّم ونـظريـاته والثـاني عن عن ا
الـعـشرة لـلـنـجاح الـدراسي ومـنـها"الـطـموح
والعـطاء وغيّر رايك في نـفسك وإمأل نفسك
ـان واألمل واكـشف مـواهـبك واسـتـفد باإل
لـحق الـثـالث ثـمان وثـمـان مـنـهـا." وضم ا
وصـيّة فـي التـربيـة منـهـا" تعـليـمـهم حلـقات
حتـــفــيظ الـــقــرآن وتـــعـــلــيـــمــهم  األمـــثــال
والــشـعــرالـعــربيّ والــتـحــدّث  بــالـفــصـحى
ـلــحق الـرابع عن" امـامــهم قــدر اإلمـكــان" وا

واثيق الدُوليّة" حقوق الطفل من خالل ا
لحق اخلامس في ؤلفة كـتابها بـا وتنـهي ا
قبس مـن انوار النـصوص من الذكـر احلكيم
وقول لـلرسول االكرم(صلى الله عليه وسلم)
ـرء عــلى دين خـلـيـله) ومن نـهج الـبالغـة  (ا

الــصــحّـي  مــدخالً لــلــفــصل الــثــامن" . وفي
رعاية الطفل تضع الفصل التاسع"  الطفولة
في مــراحـــلــهــا االولـى" والــفــصـل الــعــاشــر
يتحدث عن" سوء الطبع والسلوك السَّيء."
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امَّـا الفصل احلادي عشر عن" األسرة واالمن
درسـة اثـراً فـاعالً في الفـكـريّ وجتـعل مـن ا
ــعـانـاة أمن الــطـفل من" حــاالت اإلنـزواء وا
واقف اجلديدة  واإلمساك عن في مواجهة ا
األدالء بــــالـــــرأي" وجتـــــيب عـن ذلك في/ص
394 "امّــا عــنــدمــا يــشــعــر األطـفــال بــاالمن
وخـاصـة األمن الـنـفـسي والـفـكـريـة فإنَّ ذلك
يــشــعــرهم  بــصــورة جــديــدة مـن اإلرتــيـاح
واجملـازفة والتفاعل مع واحلمـاية والرغبة
ــواقف اجلــديــدة بــثــقــة" وتـخــتـم الـفــصل ا
الـثـاني عـشـر عن" كـيـفـيّـة الـوصـول لـلـطـفل
والـلـقـاء به. وحتـدد صـفـتـ جتـاه الـتعـامل
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ــجــالــسـة لإلمــام عـلـي(ع) (عـلــيك 
اهل الـتجـارب) وعن تـأليف الـكـتاب
تـــقــــول األســــتــــاذة في ص/11 في
تواضع التـمهـيد" إنَّ هـذا العـمل  ا
مـا كـان  لـيــجـد الـنـور لـو لم يـعـني
اإلخــــوة واالصـــدقــــاء واألهل من
ـفـكـرين والـباحث ين االطـبّاء وا
واالدبـــاء مــتــخـــذين من فـــكــرتــهم

كرماً الغناء  هذا الكتاب"
ـــؤلف االســتــاذة يـــبــقى كـــتــاب ا
فاطـمـة اخلـاقاني وقـد بـذلت فيه
من اجلــهـد الــكــثـيــر  له من األثـر
الـتربـوِيّ بـعـنـوانه الـبارز" األمن
َ الــتــربــويّ"مــرجــعــاً لــلــدارسـ
َ ان يــــطّـــلـــعــــوا عـــلى ـــربّـــ وا
ساعدة  في فـاهيم التربويّة ا ا

حتقيق احالم األطفال.

تـقـول في الـتـمـهيـدان تـربـيـة الـفـرد ال تـكون
بحـبسه  في مكان  مُعـ ثمّ إعطائه جرعات
معـينة ومـتعددة  من مـعارف متـنوْعة" يضّم
الـــكــتـــاب أثــنى عـــشــر فـــصالً عن مــفـــاهــيم
ـة. في الفصل االوّل يـتحدث التـنشئـة القو
عن" الـتـربـيـة  بـكلّ جـوانـبـهـا مـثل الـتـربـية
واإلعالم الــتـربــيـة اإلجــتـمــاعـيّــة الـتــربـيـة
الـقــرآنــيـة والــتـربــيــة الـبــدنـيــة"; والــفـصل
الـثـاني" سـمــات الـتـربـيـة الــنـبـويـة. تـوضح
ــؤلف عن بـنــاء  الـشـخـصــيـة واهـمــيـتـهـا ا
وخصـائصها ومـعرفة الذات" . فـيما إحتوى
الـــفــــصل الـــرابـع عن" عـــوامـل  اإلنـــحـــراف
. من أثر الـبيئـة واحمليط. وفاعـلية والتـقو
السـلوك  بـ اخلطـأ والصـواب "وخصصت
ـؤثرات  عن الفـصل السـادس" لـلتـنشـئة وا
أحالم األطـفـال وتـأثـيـر التـلـفـزيـون" لـلـفصل
الـــــســـــابع; وجتـــــعل األســـــتـــــاذة من" األمن
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حاول ان تـبحث كل يوم عن ما هو جـديد في مجال اهـتماماتك لتـتعلم بل قد جتد
احيانـاً كثيرة اشياء تزيدك ارتباطاً واعتزازاً وقوة في شخصيتك نحو االستمتاع

في احلياة وحتس معانيها جتاه االجمل في تصوراتك .
وال يـاخــذك الــوقت مـلــيــاً لـتــخـالـط من ال تـرتــضي نــفـسك
ـتكرره تـلك تسـهم في حتقيق مخـالطـتهم فان مـحاوالتك ا
ـا لو انك كنت اهدافـاً لم يحـققهـا احد من قـبلك مقـارنة 

على غير ذلك .

أمام الـدول التي تنـفق األموال الطـائلة على
ــتــطــورة تـــصــنــيع الــطــائــرات احلــربــيــة ا
وشـرائـهــا ضـمن مــفـهــوم (امـتالك الــسـمـاء

يعني النصر باحلروب).
دخل العالم حقبة جديدة للمسيرات القتالية
مع انـضــمـام الــعـديـد مـن الالعـبــ وانـتـقل
ـســيـرات من مـكـافـحـة االرهـاب اسـتـخـدام ا
وحروب مـواجهـة أعمـال الـتمـرد إلى القـتال
التقليدي على نطاق واسع وسيدخل العالم
ـسيرة عصـرا جديـدا من حروب الطـائرات ا
مع تـطـور التـكـنـولـوجيـا وتـقـدمهـا وربـطـها

بالذكاء الصناعي.
تـــمـــتـــلك أكـــثـــر من  100دولـــة وجـــمـــاعـــة
ـــســيّــرة حـــالــيــاً وانـــتــشــار الــطـــائــرات ا
الطـائرات يجري بوتيـرة عالية. أما التوسع
ـؤثرة فيعد سيّرات ونـتائجها ا بهجـمات ا
ـرتـبــة حتـذيـر اسـتـراتــيـجي من أن عـصـر
سيّرة القتالية قد دخل بقوة في الطـائرات ا
صـراعات الـشرق االوسـط وهو مـا يجب أن
ــنــطــقــة وجــيــوشــهــا بــنــظـر تــأخــذه دول ا

سـلحـة من احلـصول عـليـها والـتـنظـيمـات ا
لـتـتـنـافس مع اجلـيوش وتـسـتـخـدمـهـا على
وفق أجــنـدتــهـا الـســيـاســيـة وارتــبـاطــاتـهـا
بــالـدول االقــلـيــمـيــة وأصـبــحت الـطــائـرات
ــسـيــرة االيــرانـيــة مـتــاحــة أمـام وكالئــهـا ا
ـنطـقة في إطار لتـستخـدمهـا في صراعات ا
احلـرب بــالـوكــالـة بــ ايـران ووكالئــهـا من
جــانب وأمــريــكــا وحــلــفـائــهــا من اجلــانب

اآلخر.
يـسـتـخـدم احلـوثــيـون في الـيـمن الـطـائـرات
ـشابـهة للـنماذج سيّـرة محـلية الـصنع وا ا
االيـرانـية بـصـفة مـؤثـرة وكـلفـة مـنخـفـضة
واقع االستـراتيجية سـيّرات ا وتسـتهدف ا
نـشآت النفطية في السعودية واإلمارات. وا
ونـشــيـر في هـذا اجملــال إلى ابـرز عـمــلـيـات
سـيرات في مـنطـقة اخلـليج الـعربي وهو ا
ـــســيّــرة الـــهــجـــوم اجلــوي بـــالــطـــائــرات ا
االيرانـيـة إلى جـانـب صواريـخ الـكروز عـلى
ـواقع الـنفـطـية احلـيـوية شـرق الـسعـودية ا
في مـناطق الـبقـيق وخريص في  14أيـلول/
ســبــتــمــبــر 2014  والــذي أدى إلى إيــقــاف
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يعـطي اجلانب األمـريـكي األهمـيـة لعـملـيات
ــنــطــقــة إذ يـعــتــمــد عــلى ــســيّـرات فـي ا ا
(الدرونز) اعتمادا كبيرة في مالحقة عناصر
القـاعدة وداعش وقتـلهـا بخاصـة في اليمن
وأفــغــانــســتــان والـــصــومــال واســتــخــدام
ــــســــيــــرات نـــوع  MQ-9 REAPERفي ا
عـمـلـية قـتل قـائـد فيـلق الـقـدس ورجل ايران
القـوي اجلنـرال (قـاسم سلـيمـاني) بـصحـبة
نــائب رئــيس هــيــئـة احلــشــد الــعــراقي أبـو
هـندس (جمـال جعـفر االبـراهيمي) مهـدي ا
في لــيـلـة  3كــانـون الـثــاني/ يـنـايـر ?2020

قرب مطار بغداد الدولي.
ــسـيـرات وبـاجلــانب الـروسي فــقـد نــفـذت ا
الــروســيـة فـي سـوريــا مــهـمــات الــتــجـسس
قرر راقـبة وربط األهـداف ا واالسـتطالع وا
ـدفــعـيـة وراجـمــات الـصـواريخ قــصـفـهــا بـا
ــقــاتـلــة الــروسـيــة من خالل والــطــائـرات ا
سـيرة بنحو ستمرة بـالطائرات ا راقبـة ا ا
سـيّـرات الـروسـيـة صورة مـبـاشـر وتـنقـل ا
عركة إلى حيـة على مدار الساعة لـساحة ا
مــراكـــز الــقـــيــادة والـــســيـــطــرة وألهـــمــيــة
ــسـيّـرات في االســتـراتـيـجــيـة الـعــسـكـريـة ا
الـروسـيـة فـقـد أدخـلـتـهـا في هـيـكل الـقوات

الروسية وتنظيمها.
ــكـنــنـا الــقـول إن ــرحـلــة الـراهــنـة  وفي ا
سيّرة بال طيار استطاعت تقنية الطائرات ا
فرض مكانتها في منظومة تسليح اجليوش
كـــأحــــد مـــتـــطـــلـــبـــات احلـــروب احلـــديـــثـــة
ـعـادلة وأسـلـحتـهـا إذ تـمـكـنت من تـغيـيـر ا

الـضـعف ومــعـاجلـتــهـا ومـراقــبـة حتـركـات
الــعـدو ونــشـاطــاته في مــســرح الـعــمـلــيـات
لـلــحــصــول عـلـى مـعــلــومـات فــوريــة تــنـقل
مــبــاشــرة إلى مــراكــز الــعــمــلــيــات وكــذلك
تـوظـيــفـهـا لــتـأمـ مــتـطـلــبـات مـنــظـومـات
الــــقــــيـــــادة والــــســــيـــــطــــرة واالتــــصــــاالت
واالســتــخــبـــارات واحلــرب اإللــكــتــرونــيــة
ــدفـعــيـة وتــصـحــيح نــيـران الــصـواريخ وا
ومــعــاجلـــة األهــداف األرضــيــة بـــالــقــنــابل

والصواريخ جو  –أرض.
ـراقـبـة الئـمــة  ـسـيّــرات من األسـلـحــة ا وا
سـلحـة واالرهـابيـة وتتـبعـها الـتنـظـيمـات ا
نـاطق الـنـائـيـة والـوعرة ومـعـاجلـتـها فـي ا

والصحراوية.
على نـطاق الـشرق األوسط تـقدم الـطائرات
ـســيّــرة في الـوقت الــراهن أدواراً مـهــمـة ا
وملـموسة بخاصـة أنها جتوب األجواء من
البـحر األحـمر جـنوبـاً حتى سـواحل البـحر
ــــتــــوسـط شــــمــــاالّ في ظـل الــــتــــوتــــرات ا
والـصـراعات الـقائـمـة والنـزاعات االقـلـيمـية
نـطـقة وتـداعـيات األزمـة األمـريكـية – في ا
اإليـرانــيـة الــتي ألــقت بـظـاللـهــا عـلى األمن

واالستقرار اإلقليمي والدولي.
تـعــد اســرائـيـل وإيـران وتــركــيــا من الـدول
سـيّـرة التي ـالكـة لـلطـائـرات ا ـصـنعـة وا ا
نطـقة فاجليش تسـتخدمـها في صراعـات ا
اإلسرائـيلي الذي يـتسـلح بأحدث الـطائرات
ــقـاتـلـة ومـنـظـومـات احلــربـيـة االمـريـكـيـة ا
ـتـلك أسـطوالً من األسـلـحـة الدقـيـقـة بات 
ــســـيّــرة لــقـــصف أهــداف في الــطـــائــرات ا

سوريا ولبنان والعراق.
أمـا إيـران فـقـد أدركـت من جـانـبـهـا نـقـطـة
ــنـــطــقــة وامـــتالكــهم قــوة خـــصــومــهـــا بــا
ـــقــاتــلـــة احلــديــثـــة فــعــززت الــطـــائــرات ا
ـسـيّرة مـخـتـلـفة أسـطـولهـا من الـطـائـرات ا
ـهـمـات لـلـتـعـويض عن الـضـعف األنـواع وا
ـتـهـالـكـة كـمـا زودت في قـدرتـهـا اجلـويــة ا
ــســيّــرات ــنــطــقــة بــا إيــران وكالءهــا في ا
ودربت عــــنــــاصــــرهــــا عــــلى الــــتــــشــــغــــيل

واالستخدام.
  وقطـعت الصناعة التركية أشواطاً متقدمة
ـسـيّـرات وتــطـويـرهـا وابـرز في تـصـنــيع ا
TB2) ـسـيـرة هي (الـبـيـرقـدار طـائـراتـهـا ا
سـلحـة التـركية التي تـستخـدمهـا القـوات ا
ـتـمردين في شـمـال سوريـا والـعراق ضد ا
ــسـيّــرات الــتــركــيـة في كــمـا اســتــخــدمت ا

أذربيجان وليبيا وأوكرانيا.
ـسـيّــرات مـسـار احلــرب في اقـلـيم غـيــرت ا
نــاغــورنـوكــاربـاخ لــصـالح اذربــيـجــان ضـد

ارمينيا.
سـيّـرة مرحـلة دخلت تـهديـدات الـطائـرات ا
ــيــلــيــشــيـات خــطــيــرة بــعــد أن تــمــكــنت ا

ا يـجب على كل مدافع غـربي عن احلرب  
في ذلك تـــوني بــلــيــر نـــفــسه  أن يــشــتــري
نسـخة من "أشجـار برتقـال بغداد" ويـقرأها

من الغالف إلى الغالف.
لـقـد  اشـاد عـدة كتـاب بـارزين بـروايـة لـيلى
نـادر ومـنـهم الــفـيـلـســوف األمـيـركي (نـعـوم

تشومسكي) الذي قال عنها:
ـؤثــرة أكــثــر بــكــثـيــر من ــذكــرات ا " هــذه ا
ـرعــبــة والـتي احلــقــائق واإلحــصـائــيــات ا
تــســتــحــضــر بــوضـوح أنــاســا حــقــيــقــيـ
وحـيـاتـهم ومـنـازلــهم تـتـيح لـنـا فـهم سـبب
شـعـور الــعـراقـيــ بـأن األمـريــكـيـ دمـروا

بلدهم".
وكتبـت الكاتبة والصحفـية الكندية ناعومي

كالين عن مذكرات ليلى نادر قائلة:
 "يذكـرنا كـتاب لـيلى نـادر ( أشجـار برتـقال
بغـداد) بأن الـعراق ليس مـجرد حـرب; إنها
ـوروثـة دولـة مـنـسـوجـة مـعـا من الـذاكـرة ا
والـتـقالـيـد األسريـة وعـراقهـا أكـثر حـيـوية
ـا نراه كل وأكثـر تمـاسكـا ومفـجـعا أكـثر 
لــيــلـــة في األخــبـــار. في الــنــقـــاشــات حــول
االنـتـصـار وخـسـارة احلـرب  فـهـذا الـكـتاب
حول ما تعنيه اخلسارة حقا سرقة التاريخ

والوطن".
وكتب الـصحـفي األميـركي اريك مارغـوليس

عن الكتاب:
"عـمل مـكـتـوب بـشـكل جـيـد ومـهـذب لـلـغـايـة
لـحمـية حول الـعراق يـترجم هـذه الـكارثـة ا
إلى مـصـطلـحـات إنـسـانـيـة ويجـعـلـنـا نـفهم
عـاناة الالمتـناهيـة لشعبه. إنـه عمل مؤثر ا

وشجي وذو داللة ".
 فـيـمـا قـال الـروائي الـكـنـدي جـورج إلـيـوت

كالرك عن مذكرات ليلى نادر:
"قــصـة لـيــلى نـادر الـثــاقـبــة والـبـحــثـيـة عن
جـذورهــا الـعــراقــيـة وعــائـلــتــهـا ومــنـفــاهـا
وبقـائها على قيد احلـياة والتي تُروى بلغة
مــقــنــعـــة ومــؤثــرة تــكـــشف عن احلــضــارة
الـعــظـيـمـة الــتي تـتـعــرض حـالـيـا لــلـهـجـوم
واألشـخـاص الـذين يــتـعـرضـون بـاسـتـمـرار

للضغط واإلدانة والقصف ".
وبـدوره أبــدى الـسـيــاسي الـكـنــدي جـيـمس

الكسر رأيه عن رواية السيدة نادر قائال:
 “كـتـاب أشـجـار  بـرتـقـال بـغـداد هـو كـتـاب
ـاضي. مــذهل أفـضل مــا قـرأتـه في الـعــام ا
قـابلـة أفراد تأخـذنا لـيلى نـادر في سعـيهـا 
عائـلتـها الذين اقـتلـعت احلرب حـياتهم. في
هذه الـعملية  نحن مـنجذبون إلى قلب أقدم
حضـارة في العالم. في صفحات هذا الكتاب
ـؤرقـة والـشـبـيـهـة بـاألحالم  نـكـتـشف أنه ا
بــيـنـمـا يــتم تـدمـيــر بـغـداد  تــتـمـزق جـذور

ماضينا العميق... "

ـــدن كــــيف تــــعــــرضت بــــغــــداد وبــــقــــيــــة ا
دويـة ومأساة فقـدان أقاربها لالنفـجارات ا
أثــــنـــاء احلـــرب. كــــتب الـــســــيـــدة نـــادر عن
شـــعـــورهـــا جتـــاه احلـــرب وهـي ولــدت ألب

عراقي وأم بريطانية: 
"أدركت أن ثـــقـــافــة والـــدتي تـــرهب ثـــقـــافــة
والـدي". "جزء مـني يـغـزو اآلخـر. شـعرت أن
هذه احلـرب ب ثقافت تتدفق دماؤهما في

داخلي ".
مع حتـــول الــغــزو األمـــيــركي لـــلــعــراق إلى
احتالل وانـعدام القانـون يروي أقارب ليلى
حـكـايــات مـروعـة عن تــفـجـيــرات بـسـيـارات
مــفـــخــخــة وعــمـــلــيــات اخـــتــطــاف. وكــانت
ـصـوّرة الصـحفـية (فـرح نوش) صديـقتـها ا
تبـعث صورا لـعائـلة لـيلى إلى جـانب صور
. تكـشف لـيلى من ـعـاناة الـعراقـيـ مـرعـبة 
خالل ذكـريـاتـهـا النـقـاب عن قـصـة عـائـلـتـها
فـقودة من االنتـداب البريـطاني إلى حرب ا

اخلليج إلى االحتالل األمريكي. 
ثم تـنـمـو حـكايـة لـيـلى نـادر من هـنـاك حيث
تــســـتــكـــشف ذكـــريــات والـــدهــا عـن تــاريخ
عــائــلــتـهــا  وتــســجل جتــارب أقــاربـهــا في
العـيش خالل احلـرب وتـسـافر في الـنـهـاية
إلى الـشـرق األوسط بـنفـسـها ولـكـنهـا تـبقى
خــارج بــغـــداد حــيث تــســـتــكــشف اجلــذور
العـائلية والروابط في سوريـا ولبنان. تفرح
نــادر بــأدق تـــفــاصــيل احلـــيــاة في الــشــرق
األوسط لكن الـزيارة شابتهـا تقارير مروعة
عن أضــــرار احلـــرب فـي بـــابـل ووحـــشــــيـــة

القوات األمريكية.
تقول الكاتبة: 
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"كنت أخـشى أنني لم أكن عراقية قبل تأليف
الكـتـاب ألنـني لم أعـش هـناك. وعـلى الـرغم
من أنــني أعـرف الـثـقــافـة إال أنـني ال أعـرف
الـلــغـة وشــعـرت أنه ال يُـســمح لي أن أكـون
كـذلك. شـعـرت بـذلك بـقـوة. لـكن مـنـذ تـألـيف
الـكــتـاب ووصــوله  إلى الـعــراقـيـ أدركت
أنـني عــراقـيـة وقــد احـتــضـنــوني كـواحـدة
منـهم. وأشعـر أن هذا اجلـزء مني قـد اندمج
ـكـنـني أن مـعــا. مـا زلت لم أقم بـذلك لــكن 

أقف وأقول: "نعم  أنا عراقية".
تـــكـــتب نــــادر في مـــذكـــراتـــهـــا عن مـــأســـاة
: "يـوما ما من الضروري الالجئـ العراقي
أن تــغــادر بال شيء بــدال من الــبــقــاء مع كل

شيء ألن كل ما لديك ال قيمة له". 
لقـد  توثيق احلرب في العراق بشكل جيد
من خالل مذكـرات ليلى نـادر ولكن غـالبا ما
ينـسى الغربيون أن البلد هو أكثر من مجرد
"منطقة صراع"  وأن األرواح أكثر من مجرد
أرقـام. لـذلك حـسب الـكـاتـبـة بـيث جـيـلـيـكو

الـقـصص الـتي روتــهـا لـهـا عـائــلـتـهـا. عـلى
خلـفية حـرب العـراق تقـدم الكتـابة مـنظورا
ـأســاوي. إنــهـا ــصــيـر بــغــداد ا مـخــتــلـفــا 
مـذكـرات حتـاول تـفـكـيك تـعـقـيـدات الـعـوائل
والــــطـــريــــقـــة الــــتي تــــمـــزق بــــهـــا احلـــرب
واإلمـبـريـالـيـة لـيس فـقط الـدول ولـكن قـلوب

األفراد وحياتهم وعالقاتهم. 
بدأ فـضول لـيلى نادر حـول العراق في وقت
مــبـكــر من حــيـاتــهـا بــزيــارات من أقـاربــهـا
. لـم تـكن قـد زارت الــعـراق حـتى الـعــراقـيـ
عـندما انـدلعت احلرب عام 2003 وفي ذلك
الـــوقت كـــانت راشــدة لـــكــنـــهــا احــتـــفــظت
بـذكـريات طـفـولـتـهـا عن أقـاربهـا الـعـراقـي
وكانت لـديها رغـبة عمـيقة في زيـارتهم. لكن

لألسف  لم تتح لها الفرصة أبدا.
ثيـر هو تمسك الـكاتبة بجـذورها العراقية ا
عـــلـى الـــرغـم من إنـــهــــا ولــــدت ألب عـــراقي
مسـيحي وأم إجنليزية ونشأت في بريطانيا
وكنـدا  ولم تـطأ قـدمهـا األراضي الـعراقـية
لـكـنهـا تتـوق دومـا لزيـارة منـزل الـعائـلة في
وسط بـغـداد وحتـمل الـعـراق في وجـدانـها.
أقـرب رابط لـلـكـاتـبة في الـعـراق هـو والـدها
الذي غـادر بغداد في السـتينيـات عندما كان
ــتــابــعــة في الــســادســة عــشــرة من عــمــره 
ذكرات دراسته فـي إجنلترا لذا تـأتي هذه ا
من خالل ذاكــرة والـدهــا لـتــزيح الـغــبـار عن
مـاضي عـائــلـتـهـا عـبــر جتـاربه في الـعـراق.
ـعـنـى أن الـكـتــاب هـو إعـادة بــنـاء حلـيـاة
وعـائـلــة وتـاريخ والــدهـا من خالل عــيـنـهـا
ومن خالل الـقصص الـتي أخـبـرهـا بـهـا هو
وعـائـلــته. في الـوقت نـفـسـه يـصف الـكـتـاب
غـزو الـعراق ومـا حدث لـلكـاتـبة ولـعائـلتـها
داخل وخـارج العراق أثـناء حدوث ذلك وفي
أعــقـاب ذلـك. إذن فــهــو تـقــريــر عـن احلـرب

يُروى ويُرى من الشتات.
اسم الرواية مستوحى من
أكـــثــــر ذكـــريـــات والـــدهـــا
حـيوية في العـراق (حديقة
مـــنـــزل الـــعـــائــلـــة) حـــيث
شــــجــــيــــرات الـــورد الــــتي
تـــصــــطف عــــلى اجلـــدران
ونــخـيل الــتـمــر ذو الـسـعف
تـشابك وأشـجار الـبرتـقال ا

رتفعة فوق الورود.  ا
تـــــســــــرد لـــــيـــــلـى نـــــادر في
مذكـراتـها الـروائـيـة التـدمـير
الــطـويل األمـد لــلـمــكـان الـذي
ولـــــــدت فــــــــيـه احلـــــــضـــــــارة
اإلنــسـانــيـة. ومن خـالل أبـنـاء
عـــمــومــتـــهــا الــذيـن مــا زالــوا
يــعـيــشــون في بــغــداد  تـصف
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قراطي الكـردستاني فاضل مـيراني قبل يوم ما حتدث بـه سكرتير احلـزب الد

كن اعتـباره مبادرة كـردية صامتة اي انـها تقوم على االفـعال ال االقوال وهو ما
ـقـراطي الـكـردسـتاني تـمت تـرجـمته الـى تقـارب سـريع بـ االحتـاد الـوطنـي والد

بقرار وقف الهجمات االعالمية.
كـان تـعـبـيـر مـيـراني مـنـاسـبـا عـنـدمـا وصف الـعالقـة بـ مـسـعـود بـارزاني وبـافل
طـالـبـانـي بـعالقـة الـعم وابن اخـيه لـيـعـيـد الى الـتـداول الـسـيـاسي مـعـنى الـوحـدة
ة الثابتة التي ضحى من اجلها الكرد بآالف الشهداء الكردية حيث القضية القد
مـن خـيـرة شـبـانـهم من اجل مـطـالـب تـتـجـاوز كـثـيـرا اي مـنـصب وقـد تـزامن هـذا
ـقابـر اجلمـاعيـة في العراق اخلـطاب اجلـديد مع الـذكرى الـسنـوية الحيـاء ذكرى ا

والتي للكرد فيها حصة االسد لالسف.
طالب الكردية احلقيقة وبالتالي تطم جميع هذه الذكـرى يجب ان تعيد لالذهان ا
الشـركاء في العراق الى ان الـكرد ال يريدون اخـذ حق اي مكون وهم ليـسوا طرفا
ـكونـات الـعـراقيـة والـهـدف احلقـيـقي االن هـو تـوفيـر حـياة في اي صـراع داخل ا

ة للشعب الكردي وضمان حقوقه الدستورية واالقتصادية. كر
ان احلزبـ الـكبـيـرين يـتحـمالن مـسؤولـيـة تاريـخـية جتـاه احلفـاظ عـلى تـضحـيات
الـشعب الـكردي والـنضـال التـاريخي لـلقـائدين اخلـالدين مال مـصطفـى البارزاني

ومام جالل.
ويــجب ان يـكــون واضـحــا لـلــجـمــيع ان الـتــصـرفــات الـشــخـصــيـة لــبـعـض الـكـرد
ـهووسـ بالـسلـطة في بـغداد ال تـمثل رؤى ومـطالب احلـزب الـكرديـ الكـبيرين ا
وال مواقـف الشـعب الـكـردي وان هـذه الـشـخـصـيـات االنتـهـازيـة تـتـحـمل لـوحـدها
ـشـاكل الـعراقـيـة من اجل مـسؤولـيـة الـتالعب بـالـدسـتـور وعـرقـلـة الـوصـول حلل ا

اهدافها اخلاصة.

بغداد
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أحدثت الثـورة العلمية والتكـنولوجية نقلة
عاصر نوعـية في تطور الـفكر الـعسكـري ا
إذ وضـعت الـعـديـد من اجلـيـوش مـجـمـوعة
من البـرامج واخلـطط بـهـدف إعـادة تـنـظيم
ـسلـحـة بـحيث تـغـدو قـادرة على الـقـوات ا
سـتقبلية في احلروب مواجـهة التحديات ا
سـتقبل لن قـبلـة. وفي سينـاريو حـروب ا ا
يـكـون لألسلـحـة التـقـليـديـة الدور الـرئيس
كمـا في السابق فمعظم األسلـحة التقليدية
ــسـلــحــة مـرشــحـة وتـنــظــيـمــات الـقــوات ا
لـالسـتـبـدال واالسـتــغـنـاء عـنـهــا مـسـتـقـبًال
درب تدريباً بأعـداد محدودة من اجلنود ا
نــوعــيـــاً وجتــهــيـــزاً مــتـــطــوراً ومــزودين
ــعــدات بــأجــيــال جــديــدة ومــتــطــورة من ا

واألسلحة الفتاكة.
ـسـيّـرة بال طـيـار أو الدرون او الطـائـرات ا
الزنـانة هـي طائـرة غيـر مـأهولـة توجه عن
بعـد أو تبرمج مسبقاً لطريق تسلكه حتمل
حـــمــوالت ألداء مــهــمــاتــهـــا كــالــكــامــيــرات
والـقـذائف واألجـهـزة وتـعـد أحـد األسـلـحة
الــتي تــمــتــاز بــالــذكــاء الــصــنــاعي والــتي
أصبـحت من اسلحـة اجليوش الـرئيسة في
احلــروب احلــديــثــة وبــاتت مـن الــنــاحــيـة
االسـتـراتيـجـيـة والـعـسكـريـة سالحـاً مـهـماً
ـهمات باإلضافة واسع االنتـشار ومتعدد ا
ـــدنــيــة إلى اســتـــخــدامــاتـــهــا لألغــراض ا

السلمية.
ــســيـــرة اخلــدمــة في دخــلت الـــطــائـــرات ا
جيوش عدة من دول منطقة الشرق األوسط
الــتي تــشــهــد صـراعــات ســاخــنــة وحـروب
بـالــوكــالــة كـونــهــا سالحــاً فــعـاالً مــتــعـدد
ــهـمــات وبـســاطـة الــتـشــغـيل األغــراض وا
واالستـخدام وسـهولـة مـناورتـها وإمـكانـية
ـزدوج وذا كــلـفـة مـنـخـفـضـة االسـتـخـدام ا
مـقـارنــة بـأنـواع أخـرى مـن طـائـرات الـقـوة
اجلـويـة من حـيث كـلفـة اإلنـتـاج والصـيـانة

والطلعات اجلوية وسهولة مناورتها.
ـزايا سـيّـرة بال طيـار  تـمـتاز الـطـائـرات ا
وخصـائص عـديدة سـهلـت استـعمـالـها في
مــهــمـات مــخــتــلــفــة األنــواع لــعل أبــرزهـا
تـصـفـيـر اخلـسـائـر بـ صـفـوف الطـيـارين

الية الـواطئة للتصنيع الح والـكلفة ا وا
قـارنة مع الطـائرات احلـربية والتـشغيل بـا
عـلـى اخـتالف انــواعــهـا فــضال عن تــفـادي
كـشـفـها ومـعـاجلـتـهـا بـوسـائل ومـنـظـومات
ـتـيـسرة لـصـغـر حجـومـها الـدفـاع اجلوي ا
وسـهـولة مـنـاورتـها وطـيـرانـها بـارتـفـاعات

منخفضة.
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ـسـيـرة عبـارة عن مـركبـة جـوية والـطـائرة ا
غـــيـــر مـــأهــولـــة عـــلى انـــواع عـــدة حــسب

همات: ا
× طـائــرات االسـتـطالع والـتـصـويـر اجلـوي

راقبة والرصد وا
ـسـيـرات الـقـتـالـيـة التـي حتمـل الـقنـابل × ا

والصواريخ
ـــلـــغـــمــة ـــســيـــرات االنـــتـــحـــاريــة او ا × ا

(الكاميكاز) التي تنفجر على الهدف
ــســـيـــرات في الــوقـت الــراهن  وتــنـــفـــذ ا

همات اآلتية: ا
راقبـة والرصد والـتصوير - االستـطالع وا

اجلوي.
- مـهـمـات القـيـادة والـسيـطـرة واالتـصاالت
ــعــركــة إلى ونــقل مـــا يــجــري في ســاحــة ا

مراكز العمليات.
- تدمـير االهداف االرضية وإيقاع اخلسائر

بها.
- عرقلة تقدم أرتال العدو.

- استـهداف القدمات اإلدارية ومواد تموين
القتال.

ــدفـعـيــة والـصـواريخ - تـصـحــيح نـيـران ا
قاتلة. والطائرات ا

ساعدة في مهمات البحث واإلنقاذ. - ا
- ألغـراض احلــرب االلــكـتــرونــيـة وحتــديـد
عادية والتشويش عليها. مواقع الشبكات ا
 - مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب وتـــتــبـع حتـــركــات

التجمعات االرهابية ومعاجلتها.
ـسـيّرات  برزت احلـاجـة السـتخـدام سالح ا
ـسـلـحة بـفـروعـهـا وصـنـوفـها في الـقـوات ا
كلهـا كونهـا وسيلـة فعالـة وسالحاً لـتعزيز
عـلومات عن قدراتـها االسـتطالعـية جلـمع ا
ـنــاطق الــرخــوة ونــقـاط الــعــدو وحتــديــد ا
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ثاني جتـاربي مع سـنـان أنـطون بـعـد رائـعته " فـهـرس" وهي جتـربه ال تـقل مراره
وألم عن سـابـقــتـهـا يـجــمـعـهــمـا وحـشـة الــغـربه داخل الــوطن وألم فـراق األحـبه
والوحـشه التي تـعصف بـبني الـبشـر ح يـفقـدون من يعـرفون ومن ال يـعرفون .
وحدها شـجرة الـرمان مرثـيه عراقيه صـرفه يسـطرها سـنان أنطـون ببراعه لـيب
مـا حل بـوطن صـار يـلـفظ أبــنـائه إمـا لـلـمـوت أو لـلـغــربه. يـحـكي فـيـهـا عن شـاب
أل عليه صحوه عراقي يـحاول الهروب من واقـعه الذي يقتله بـبطأ والذي صـار 

شاهد يصعب علي زبانية اجلحيم اجلود  ونومه 
بتفاصيلها.

هل تتـخـيل أن تعـيش يـومك وسط األموات وأن تـكـون همـزة الـوصل ب حـيـاتهم
األولي وحيـاتهم اآلخـره  أن تكون أنت من تـتولي جتهـيزهم لرحـلة الالعوده وان
ـوتي وأشالئهم. تلك هي تتـحمل مشـاهد يـوميه تؤطـر ذكريـاتك مكـوناتهـا رفات ا
حيـاة جواد الذي نشـأ في حضن أبيه وورث مهـنته رغمآ عـنه وهو الشاب احلالم
ستقبل مشرق في عالم الفن واحلياه  الذي يـهوي الرسم والنحت وكان يسعي 
ونولـوجات الداخـليه لبـطل الروايه حتمل الـكثير ولكن الـقدر كان له رأي آخـر.  ا
شروعه وكـثير من أنـقاض األحالم وبقـايا آمال شـروعه وغيـر ا من التـساؤالت ا
عظيـمه لم يتحقق منها القدر اليسير. تنتابه كوابيس يوميه تؤرق عليه ليله ونهاره

ؤلم الي مستقبل مجهول .  وتدفعه دفعآ إلي الهروب من الواقع ا
الـتـحـوالت السـيـاسـيه الـتي مرت عـلي الـعـراق من بـعـد حرب ايـران مـرورآ بـغزو
الـكـويت وانتـهـاء بسـقـوط بغـداد واإلحـتالل األمريـكي حـاضره بـشـده متـمـثله في
ذهبي بـ شعب صار سقـوط نخبه وصـعود نـخبه وتفـشي الصراع الـطائـفي وا
فـخخه وصور اجلثث واألشالء يألف أخـبار التفـجيرات االنـتحاريه والسـيارات ا
كما يـألف خبـز فطوره وقـهوته. الشـخصيـات علي قلـتها في الـروايه فهي متـباينه
وهم يـشـتركـون في هم بـ الـرضـا بـالواقـع والتـمـرد عـلـيه والـتـرحم عـلي مـافـات

واحد وتطلعات مختلفه. 
آ األدب العراقي مثله مثل األدب الفلسطيني هو أدب يقطر أ

التقييم العام : أربعة جنوم 
 تعديل التقييم في القراءه الثانيه الي خمس جنوم 

اقتباسات : 
× عنـدما تناولـنا العشـاء ليلـتها بقـيت أراقب أبي وأصابع يديه وهي تـقطع اخلبز
وتـضع الـطـعـام في فـمه. كـان مـن الصـعـب أن أصدق بـأنـهـا ذات األصـابع الـتي

فركت جسدآ ميتآ قبل ساعات.
ـوتي? هل كـان ذلك سيـغير × كان يـجب أن اسأل أبي مـا الضـير في أن ارسم ا

شيئا أم أنه سيقلق نومهم األبدي ?
نـصور ويـسقط × واآلن هنـاك من يـريد أن يـقطع رأس أبي جـعفـر ا
ــتـنـبي. الــتـمـاثــيل تـخـاف أن تــنـام في الـلــيل لـكـيال تـمـثـال ا

تستيقظ ركامآ.
ا فيه الكفـايه واآلن يكتفي بالقتل × احلَكَم أألمـريكي قتل 
ب حـ وآخـر ويسـمح لالعـبـ احمللـيـ بـأن ينـوبـوا عنه

ألنهم أكثر شراسه أحيانآ.
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البصرة 

يُـعّـد األمن ركـيـزة مـهـمـة من ركـائـز إسـتـقـرار أيّ بـلد وقـد يـصـبح  صـراع الـدولـة من أجل
احلصـول على األمن  أمراً صعباً من سيـاسة غير متزّنة. وقـد يتعدد مفهوم األمن إلى األمن
اإلقـتـصـاديّ واالمن الـلغـويّ واالمن الـسـيـاسي إالّ إنـنـا سـنقف عـنـد كـتـاب األمن الـتـربوي
ؤلـفته األسـتاذه  فاطـمة محـمد محـمد طـاهر  اخلاقـاني; والصادر عن للـطفل  في اإلسالم  

دار احملجّة البيضاءللطباعة والنشر بيروت ط 1 سنة 2011 بواقع 464 صفحة.

wÐUM'« ÊËbFÝ

واشنطن

قــــراءة الـــروايـــة. وهـي كـــانت شــــحـــيـــحـــة
ـعلـومـات حـتى حتقـق انتـشـارا لـكتـابـها بـا
وابــلــغــتــهــا أنــني  ســاشــتــري كــتــابك من

االمازون باإلنكليزية.
ــيل صـديــقي أنــور الــذي كـان أعــود إلى ا
نــصـه الــتـــالي واحـــتــوى اراء مـــذهـــلــة عن

الكتاب  وهذا نصه:::
قال كما وصلني كاالتي اما نص ا

عن رواية
 (أشجـار برتقـال بغداد : بـحثا عن عـائلتي

فقودة):  ا
 لــــيـــلـى نــــادر (والــــدهـــا عــــراقـي وأمــــهـــا
بريـطانية) لم تـر العراق لكن الـعراق يعيش

في وجدانها: 
قــبل فــتــرة عــثــرت عــلى روايــة أو مــذكـرات
األسـتــاذة الـكـاتــبـة والـصـحــفـيـة الــعـراقـيـة
الـــكـــنـــديـــة     ( لــيـــلـى نــادر):       "
أشـجـار بـرتـقال بـغـداد : بـحـثـا عن عـائـلتي
ـفقـودة"  الصـادرة عام ٢٠٠٧/ ٢٠٠٨ وقد ا
ألوف جذبـني العنوان واسم الـكاتبة غـير ا
وكتـبت لها على صفحتها: هل كتابك متوفر
في الـعـربـية? فـاخـبرتـني ال ولـكنه سـيـصدر
قريـبا وقد علمت منها في األمس أن كتابها
تـمت تـرجـمـته إلى الـعـربيـة وسـتـنـشره دار
قـارات لــلــنـشــر والــتــوزيع في بــغـداد حتت
عـنـوان ( عـراقـيـة أبـحث عن أهـلي) كـمـا هو

مرفق في الصورة.
"أشــجــار بــرتـــقــال بــغــداد" هــو أول كــتــاب

للصحفية ليلى نادر
وفـــائـــز بـــجـــائـــزة جــورج ريـــجـــا لـــلـــوعي
االجــتـــمــاعـي في األدب لــعـــام ٢٠٠٨ وهــو
ــة عن بـــغــداد لم عــبـــارة عن مـــذكــرات مـــؤ
تـعــشـهـا الـكـاتـبـة شـخــصـيـا  لـكـنـهـا مألت

حـــيــاتـــهــا من خالل

العراقية. الكتاب صدر عام .2007-2008
في الـعـاشـر من نـيـسـان أبـريل أرسـلـت لـها
ـيل مـبـديا اعـجـابي بـكـتابـهـا وعـنوانه و ا
طــالـبـا مـنـهــا ايـضـاحـات عن مــنـطـقـة سـكن
والدهـا الن النخيل واألشـجار والورود سمة
البـغـادة و حدائق بـيـوتاتـهم.فـاين كـان بيت

الوالد.
wH×  rłd²

فــردت عـلي بــالـعــمـومــيـات و شــعـرت انــهـا
ـيل آخـر قلت خـائـفـة مـني  فأرسـلت لـهـا ا
لــهــا فــيـه أنــني مــتــرجـم وصــحــفي وكــاتب
ـوســوم رحـلـة في ومـؤخـرا كــتـبت كــتـابــا ا
ذاكـــرة شــــارع الــــرشـــيــــد عـــام  .2019وكل
  أوجــزت لـهـا مـخــاطـبــاتـنــا بـاإلنـكــلـيــزيـة
محـتوى كـتابـي مصـحوبـا بصـورة الغالف.
وانا عـشق لبغـداد واهلهـا. ردت علي: شكرا
على اهـتـمـامك بكـتـابي. واضـافت ان كـتابك
يـبـدو مــشـوقـا جـدا  وانـا اعــتـذر ان كـتـابك
بـالــلـغـة الـعـربــيـة فـقط وانـا ال اتــكـلم الـلـغـة

العربية مع االسف.
وأضـافت أن كــتـابي قـد تـرجـم إلى الـعـربـيـة
وسـيــتم نــشــره قـريــبــا. وهل انت مــهـتم ان

تـــعــــرف اين ومـــتى ?
أجـبتـهـا الحـقـا نعم 
فـأرسلت لي اسم دار
الـنشر دار قارات في
ـــــتــــنـــــبي شـــــارع ا
بــــــغــــــداد   واسم
الـــــكـــــتـــــاب بـــــعـــــد
الترجمة  والنشر:
" عراقية ابحث عن

اهلي "
لـيلى نادر....فقلت
لـــــــهــــــــا هــــــــزني
الـعنـوان األساس
أشــجــار بــرتــقـال
بـغـداد  أمـا هـذا
الـــــــــعــــــــنــــــــوان
فــمــســتــنــبط من
انـــتــــهـــاءنـــا من
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االهــتــمــام وعــلــيــهــا أن تــتــحــسب بــجــديـة
ماثلة والتـخطيط لتصنيع هذا للتـهديدات ا
أهولة وتطويرها النـوع من الطائرات غير ا

واستخدامها.
البــد خـتــامـاً أن نــوجه الـدعــوة إلى الـدول
ــوجــودة في قــلب الــعــربــيــة وجــيـوشــهــا ا
الـصـراعـات اإلقـلـيــمـيـة واألطـمـاع الـدولـيـة
لــتــخــطــو اخلــطـوات احلــثــيــثــة لــتــصـنــيع
ــســيّــرة من مــخــتـلـف األنـواع الــطــائــرات ا
وحـيـازتهـا ووضع الـسـياقـات السـتخـدامـها
ــســـلــحـــة وصــنـــوفــهــا لــصـــالح الــقـــوات ا
وإدخالـها في عقـيدتهـا العسـكرية واألمـنية
ــقــابل يــنـبــغي عــلــيـهــا أيــضــا امـتالك وبـا
ــســيــرات ــضــادة الصــطــيــاد ا الــوســائل ا
عـادية ومعاجلتها كـأحد أنواع التهديدات ا
ـــنــشــآت الـــتي تــتـــعــرض لــهـــا الــقــوات وا

احليوية.

{ عسكري عراقي برتبة فريق ركن شغل منصب
معاون رئيس األركان سابقاً

ø‚«dŽ U¹ v²  v ≈
قـراطـيات بـعد الـغـزو االمـريكي لـبـلـدي اجلريح الـعـراق وبـعدمـا كـنـا نحـلم بـالـد
االوروبـيـة احلـديـثـة ونـحـلـم بـأن يـكـون هـنـاك صـنـدوق انــتـخـابي نـضع فـيه ورقـة
لشـخص نخوله ثقتنا بـأن يقود البلد الى بر االمان ويـحمل جراحات هذا الشعب
ظـلوم منـذ ان خلق الله اخللـيقة ورغم اني مـنذ اول يوم وطـأت فيه اقدام احملتل ا
االجنـبي لبلدي كـنت متشـائما من رجاالت الـكاو بوي ورجاالت الـبيت السوداوي
وان احملتل ال يجلبون سوى الدمار للبلدان والشعوب التي يحتلوها وبعد اعوام
ـارسة العـرس االنتخابي كـما يحـلو للبـعض ان يسمـيه شيئا فـشيئا عديدة من 
ـقـراطـيـة !!?? ومع انـتـشار بـدأنـا نشـعـر بـاحـبـاط الـشـعب من هـذه الـعـملـيـة الـد
الي في بلدي احلبيب وباعتراف السيد رئيس الوزراء بوجود الفـساد االداري وا
الفـساد فـي كل مفـاصل الـدولة ومع ظـهور االنـسـداد السـيـاسي وخصـوصا في
انـتخابات عام 2021 صار لـزاما علينا كـصحفي ومثـقف ان ندعو حلل جذري
ـأســاة شــعــبــنـا الــصــابــر احملـتــسب فــفي كـل دول الـعــالم مــا أن تــعــلن نــتـائج
االنتخـابات حتى يعلن الفائـز ومعه رئيس احلكومة والكـابينة الوزارية اال هنا في
ـوازنـة الـعـراق تـمـر االشــهـر وال نـعـرف مـن سـيـقـود هـذه الــبالد ومـعه تـتــعـطل ا
االحتــاديـة ويـشل حـال الــبالد والـعـبـاد وتــوقف الـتـرفـيــعـات الـوظـيـفــيـة وتـنـقالت
وظـف وتتوقف عجـلة التنمـية واالستثمـار هذه ان وجدت ودليل كالمي على ان ا
الشعب بـدأ يفقد االمل بـالعمليـة االنتخابـية والعمـلية السيـاسية برمـتها هو نسب
اني اذا ال يتم حتـويل النظام البر تدنية في االنتـخابات والسؤال هو  شـاركة ا ا
الى نـظـام رئــاسي اسـوة بـبــاقي دول اجلـوار وان نـنــتـخب شـخــصـا يـتــفق عـلـيه
العراقـيون جميعا ونحمله االخطاء ونـثمن دوره في النجاح فحالنا اصبح ال يسر
ـر بـحـالـة من الـضـيـاع واالنـفالت الـسـياسي الـصـديق وال حـتى الـعـدو فـالبـلـد 
وفوضى الـسالح والنـزاعات العـشائـرية واحلـزبية لـقد بـلغ السـيل الزبى في هذا
الـشـعب الكـر ولم يـبقى في الـعـمر بـقيـة لـنرى وطـنا عـالـيا مـزدهرا وان اجلالل
والـبــهـاء فـقط في نــشـيـده الـوطـنـي !! مـتى يـشـعـر الــسـاسـيـون بــحـاجـة الـشـعب
ومتـطـلـبـاته وان يضـعـوا مـصلـحـة الـبالد والـعبـاد فـوق مـكتـسـبـاتـهم الشـخـصـية
واحلزبـية والـطائفـية وان يـعمـلوا حسـنة واحـدة لهـذا الشعب وان
يخـافـوا الله فـي شعـبـهم وجمـهـورهم وليـحـذروا من شعب
علم االنـسانـيه القـراءة والكـتابـة ويحـذروا من شعب حـليم
اذا غـــضب ويــتـــذكـــرو بــان كل شـي زائل اال رضـــا الــله
والــشــعـب ويــوم ال يــنــفع ال مـــال وال جــاه والــله من وراء

القصد . 
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غالف
الكتاب

ليلى نادر

أرسل لي صديـقي الـعتـيد أنـور الـصمـيدعي
ـــيل من االمـــارات في الــثـــامن الـــشــهــر  ا
ـاضي و عنونـه ..انك ستحـب ذلك.. فتحت ا
ا ذكره صحفيون يل ألجـد مقتطفات  اإل
وســيـاســيـون أجــانب عن روايـة  " أشــجـار
بـرتـقــال بـغـداد" لـكـاتــبـة كـنـديـة بــريـطـانـيـة
عـراقــيـة. اذهـلــني  الـعـنــوان ومـا قـرأت من
ــيل أنــور.. ومن الــوهــلــة األولى شــعـرت ا
رأة في اختيارها لهذا العنوان صـداقية ا
ـذهل. فـعال الــبـيـوت الــبـغـداديــة ال تـخـلـو ا
حدائـقها من أساسيات منها أشجار النخيل
و وأشجـار الورود وأشجـار البرتـقال.. وهو
رحوم يخبرها عن كل ذلك. ما كان والدها ا
من هـنا بدأت رحـلتي في فك الـطالسم أولها
اسم  الــسـيــدة لـيـلى نــادر ثـانــيـهـمــا انـهـا
كنـدية االقامة بريطانية النسب من جهة آالم
البـريطانـية وثالـثهـا انها عـراقية األصل من
سـيحي الـعراقـي. والذي غادر جهـة  االب ا
بـغــداد بـالــتــسـتــيـنــات إلى لـنــدن لـلــدراسـة
واســتــقــر هـــنــاك وتــزوط وولــدت له ابــنــته
لــيــلى.. حــتى وفــاته. فـي كــتــابــهــا أشــجـار
برتـقال بغـداد  تذكر الـكاتـبة انهـا في رحلة
بـــــــــــــــــــــحــث عــن
جـــــــــذورهــــــــا
اهــــــلــــــهـــــا
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احملامـية الـعـراقيـة تـلقت تـهـاني زمالئـها لـتأهـلـها وفق
. نصب نقيب احملام العراقي القانون 
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الـتــشـكــيــلي االيـطــالي يــشـارك فـي سـمــبـوزيــوم اربـد
الـدولي لـلـفـنـون الـذي يـقـام في الـثـاني والـعـشـرين من
الـشــهـر اجلـاري في بــلـدة االغـوار الـشــمـالـيـة والـذي
تنـظمه جمعية الرواد للـفنون التشكيـلية ويستمر حتى

السادس والعشرين من الشهر نفسه.
Í—u³'« d¹b¼
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( الــشـاعــر االردني ادار حـفل تــوقـيع روايــة (أنـا مـر
للـروائيـة األردنيـة عنـان محـروس الذي اقـيم في مدرج
عـقل بــلـتـاجي في مــركـز احلـسـ الـثــقـافي في أمـانـة

عمان .
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رقــصــتــ األولى عـلـى أنـغــام(جي جل جي
جـل) لــديــوك وجـونــز مع لـويس ثــيـروكس
واألخـرى لشاكيرا.ورقص فالـون جاء متقناً
وظـريفاً كـما أبدت شاكـيرا ليـونة وبراعة ال
ـغنـية الـشهـيرة عن تـوصف. وقـد حتدثت ا
أغـنيتـها األخيـرة التي طرحـتها فـي نيسان
ـاضي بعنوان (تي فيلـيكتو)  مشيرة إلى ا
أنـها ال تعتمد سياسة طرح األغنيات بشكل
مـكـثف ألن األولويـة هي ألوالدهـا مـضيـفة
(لـكـن عـنـدمـا أفـعل فـأنـا أركّـز كـان عـليّ أن

أكرّس ثالثة أشهر لتحضير الكليب فقط).

{ لـــــوس اجنــــلــــوس - وكـــــاالت - حــــلّت
الـنـجمـة الـكولـومـبيـة شـاكيـرا ضيـفـة على
الــبـرنـامج الــتـرفـيـهـي احلـواري األمـريـكي
الـشهير (ذا تو نايت شو) مع جيمي فالون
وشـــاركت صــفـــحــة الـــبــرنــامـج في مــوقع
لــلـتـواصل االجــتـمـاعـي مـقـطع فــيـديـو من
احلـلــقـة حـ أدى كل من فـالـون وشـاكـيـرا
حتــــدي الـــرقـص في فـــقــــرة (انـــظــــر مـــرة
واحـــدة)وهي عــبــارة عـن حتــدي رقــصــات
مـتـداولـة عبـر مـوقع لـلتـواصل.في الـكـليب
انـــضــمت شـــاكــيـــرا إلى جــيـــمي لـــتــأديــة
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رأة الدولي لكـرة القدم ويفا احتاد ا
لعضـوية اللـجنة الـتنفـيذية ان (هذه
التجربة تعني لي الكثير خاصة اني
من عـائلـة ريـاضـية ووالـدي الـكـاب
احمـد راضي زرع فينـا منـذ الطـفولة
حب كرة القدم وال انسى يوم ذهابي
مـعه في اخـر مـبـاراة لـنـادي الزوراء
ــلــعب الــشـعب ضــد نــادي الــكـرخ
وفاز بوقتها الزوراء ببطولة الدوري
وحملني والدي على كتفه وطاف بي
ــلـعب وسـط تـشــجـيـع اجلـمــهـور  ا
فــلــهـذا عــنــدمـا تــمت مــفـاحتــتي من
االحتــاد بـــاالنــضــمــام الى الــهــيــئــة
ي لكرة ـرأة العا التنفـيذية الحتاد ا
الـقـدم لم اتردد حلـظـة بل اعـتـبـرتـها
حتـدي لي وأن اكــون عـنـصــرا فـعـاال
ــرأة خــاصـة الــعـراقــيـة في خــدمـة ا
وتـمـنـيـت لـو  كـان والـدي  عـلى قـيـد
احلـيـاة لــوجـدت مـنه كل الــتـشـجـيع
والــدعم لــكن الــبــركــة بـالــعــراقــيـ
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ـنـتــخب الـعـراقي قـالت ابــنـة العب ا
هـــيــــا الى الــــراحـل احـــمــــد راضـي
عـقب اخــتـيـارهــا من قـبل (الـزمــان) 
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ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة نـانـسي تـلـقت ا
عجرم عدد من رسـائل التـهاني من
ـنـاسـبـة عيـد مـيـالدها مـحـبـيـهـا 
الـ.39 إال أن عــجــرم أعــادت نــشــر
مـــنـــشـــور عــلـى مــوقـع الــتـــواصل
اإلجـتمـاعي إلحـدى معـجـباتـها من
إنـدونـيسـيـا الـتي احـتـفـلت بـشـكل
خــاص بــعــيـد مــيالدهــا فــظــهـرت
وهي تـقف وحتـمـل بـيـديــهـا الفـتـة
كُــتب عـلــيــهـا (عــيـد مــيالد سـعــيـد

نانسي).
وكـــتــبــــــت الـــشــابــة الـــتي تــدعى
زيـنيـتـا (هذه مـجرد هـديـة صغـيرة
أتــمــــنى أن تــنــال إعــجــابـك عــيـد
ــفـضــلـة مــيالد سـعــيـد جنــمـتي ا
أتـــمــنـى لك الــنـــجــاح والـــســعــادة
دائــمــاً أنــا فــخــورة ومــحــظــوظــة
بـــأنــني من مـــعــجــبــيـك أحــبك يــا

األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.
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ـساء عـليك بـأن تكـون اكثـر حنـانا بـتعـاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.
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جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا
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اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.

¡«“u'«

مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.
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ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا
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ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.
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الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.
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الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن األعــــلى الى
ـلـونـة األسـفل ضـمن الــدائـرة ا

كلمة مطلوب معرفتها :
VDI « nA²J  wJ¹d √®
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1- يود في الشيء
2- دولة امريكية
3- من التضاريس
4- بيت االسد

5- صمام االشتعال
6- يسمح بالشيء

7- قناص
8- يسدل الستار
9- أغالل اليد

ـوســوم (ازاهـيـر الـكـاتــبـة الــعـراقـيــة وقـعت كــتـابـهــا ا
موصـليـة)الـذي تنـاولت فيـه شخـصيـات نـسويـة مبـدعة
في مـختـلف اجملـاالت في حفل حـضـره ادباء وفـنـانون

اضي. وصل اخلميس ا في ا

مـثلـة السـورية اعـلنـت عبـر حسـابهـا على إنـستـغرام ا
عـن عرض أول  10حـلـقــات من مـســلـسل (بــيـوت من
ورق) خملـرجه أسـامــة شـهـاب احلـمــد والـذي شـاركت

فيه عبر تطبيق تلغرام وغوغل.

ديـر العـام في وزارة الـتربـية الـعراقـية كـرمه اجمللس ا
ـنظـمة الـعـربيـة لـلتـربيـة والـثقـافـة والعـلوم الـتنـفـيذي بـا
ـثمرة اضي في تـونس جلهوده ا (االلكـسو) الـثالثاء ا

في مجاالت التربية والثقافة والعلوم.

الفـنان التـشكيلي الـعراقي نعته
االوسـاط الثـقـافـية في الـبـصرة
رض  بـعد مـعانـاة مريـرة مع ا
سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسكـنه

فسيح جناته.

tK «dB½ VŠU

الـــبــاحـث في تــراث أهل الـــبــيـت تــلـــقى الــتـــعــازي من
االوساط االجـتماعـية والديـنية الـعراقية بـوفاة ابن عمه

جنل احملامي جواد نصرالله.

منة فضالي

الــعـــالم الــتــواصـل عــبــر اإلنــتــرنت.
وتـــســاعــد وســـائل الــتـــواصل عــلى
ـســاءلـة ســعـيــاً إلى إحالل الـسالم ا
ـؤســسـات ونــشـر الــعـدل وتــقـويــة ا

القانونية.."
وقـد اتـخـذت منـظـمـة الــ (يـونـسـكو)
قـــــرار االحـــــتـــــفـــــال  خالل الـــــدورة
الـتــاسـعــة الـتي أقــيـمت عـام .2017
يركـز االحتـفال بـهذا الـيوم على دور
الضوء في العديـد من اجملاالت منها
الـعـلـوم والــثـقـافـة والـفن وانـعـكـاس
هـذه اجملــاالت عـلـى حتـقــيق الـسالم
في اجملتمعات.  اختيار هذا اليوم
الذي يصادف الذكـرى السنوية ألول
عــمــلـيــة نــاجـحــة تــمت بــاسـتــخـدام
الليزر عام  1960من قبل الفـيزيائي

ان. ثيودور ما
وحــسب الـصــفـحــة الـرســمـيــة الـتي
خـصــصـتـهـا الـيـونــسـكـو لالحـتـفـال
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ي للضوء احتفل العالم بالـيوم العا
وال ادري ان كـان الـعــراق قـد احـتـفل
ــنــاســبــة وهــو يــشــكــو من بـــهــذه ا
مشـاكل  نـقص الـكهـرباء مـن كهـرباء

ولدات اخلاصة. الدولة او من ا
االحتفال بهذا الـيوم جاء من منظمة
اليـونسـكـو ويجـري االحتـفال به في
 16أيـار من كل عـام أي في الـذكـرى
الـسـنويـة ألول عـمـليـة نـاجـحـة تمّت
باستـخدام الـليزر في  1960من قبل
ن. هندس ثيودور ما الفيزيائي وا
ــــديــــرة الــــعــــامـــة وقــــد نــــشــــرت  ا
ـنـاسـبـة قالت لـلـيونـسـكـو رسـالـة با
ـــكن أن يــؤدي االنـــتــفــاع فـــيــهــا  "
بالـبُنى األساسـية اخلـاصة بـالضوء
والـــطـــاقـــة إلـى حتـــســـ الـــظــروف
عيشـية في البلـدان الناميـة بينما ا
ـواطـني تــتـيح األلـيــاف الـضــوئـيــة 

وهــو عــنـصــر أســاسي في الــتــطـور
ي. ستقبلي للمجتمع العا ا

- إبراز وشـرح االرتبـاط الوثـيق ب
الـضــوء والـفن والــثـقـافــة  وتـعـزيـز
دور الــتــكـنــولـوجــيــا الـبــصــريـة في

ي لــلــضــوء  يــهـدف بــالــيــوم الــعــا
االحتفال إلى:

- حتس الـفهم العـام لكيـفية تـأثير
الــضـوء والــتـقـنــيـات الــقـائــمـة عـلى
الضوء في احلياة اليومية للجميع 

احلفاظ على التراث الثقافي.
- الــتــأكـــيــد عــلـى أهــمــيـــة الــبــحث
األســـاسي في الـــعــلــوم األســـاســيــة
لـلـضـوء  واحلـاجـة إلى االسـتـثـمـار
فـي الـتــكــنــولــوجـيــا الــقــائــمــة عـلى
الـضوء لـتـطويـر تـطبـيـقات جـديدة 
ية لتعزيز الوظائف والضرورة العا
فـي الــعـــلــوم والـــهـــنــدســـة في هــذه

اجملاالت.
- تعزيز أهـمية تكنـولوجيا اإلضاءة
واحلـاجـة إلى الـوصـول إلى الـبـنـيـة
التحتية للضوء والطاقة في التنمية
ستدامـة  وحتس نوعـية احلياة ا

في العالم النامي.
- رفع مستوى الـوعي بأن التـقنيات
ـكن أن يـلــعـبـوا دورًا والـتــصـمـيـم 
مهمًا في حتقيق كفاءة أكبر للطاقة 
ال سـيـمـا من خالل احلـد من نـفـايات
الـــطـــاقــة  وفـي احلــد مـن الــتـــلــوث

الـــضـــوئي  وهـــو
أمــــــــر أســـــــــاسي
لــلـــحــفـــاظ عــلى
األجــــــــــــــــــــــواء

ظلمة. ا

نــانــسي ســتـظـل إنـدونــيــســيـا في
انتظار وصولك).

وعلّقت عجرم عـلى الصورة معريةً
عن إمتنـانها قائـلةً: (لقد أحـببتها

أنت مدهشة).
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واقـدم لــهم الـشــكـر عـلى دعــمـهم من
خالل منشوراتـهم وكلماتـهم الرائعة
في وســائـل الــتــواصل االجــتــمــاعي
وهـذا لــيس بـجــديـد عـلى اجلــمـهـور
الـريــاضي الــذي سـبق وان وقف مع
والـــدي وصـــفق وهـــتف لـه والـــيــوم
أراهم يـقـفــون ويـدعـمـون أبـنـته وان
شــــاء الـــلـه اكـــون عــــنـــد حــــسن ظن
رأة الـعراقـية خـير اجلمـيع وامثـل ا
تـمثـيل) مـضـيـفـة ان (صـحيح اني ال
افــهم كـثــيـرا في قــوانـ كــرة الـقـدم
لـــكــني واثـــقــة من جنـــاحي وســوف
ابــحـث واقــرأ واجــتــهـــد لــكي اكــون
سؤولـية فانا ال احب ان ستـوى ا
اكون مجرد رقم في االحتاد بل اكون
عــضــوة نـــاشــطــة وفــاعــلــة من اجل
ــرأة الـتـي تـرى فـي صـورة خــدمــة ا
هــيـا شـخــصـيــة والـدهـا رحــمه الـله
الـــذي افــتــخــر واعــتـــز بــاني احــمل

اسمه). هيا احمد راضي
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ـمثلة منة فـضالي جمهورها لفـيلمها اجلديد شوقت ا
(الـفــارس) الـذي ابــتـدأ عــرضه امس االربـعــاء حـيث
نـشرت البوسـتر الدعـائي وعلقت (فـارس أحمد زاهر
يـوم 18/5 في كل دور الـعـرض السـيـنـمائي في

مــصــر و الــوطن الــعــربـي الــتــوفــيق من
عـنــدك يـارب) تـلــعب فـضـالي في
الــفــيــلـم دور مــهــا وهــو من
ـصـري ــمـثـل ا بـطــولـة ا
أحــمـد زاهــر وتـشـارك
ابـنـته مـلك أحـمـد زاهر
الـى جــــــــــــانـــــــــــبـه فـي
الـــفـــيـــلم.كم نـــشـــرت
فـــــــضــــــالـي صــــــورة
جديدة على حسابها
ــــــــوقع اخلــــــــاص 
الـتـواصل جـمـعـتـهـا

بوالدتها. هيا احمد راضي
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وصل بــغـداد امس اجلــمـعـة  وزيـر
االعالم الـلــبـنــاني الـســابق جـورج
قـرداحي على مـ طـائرة اخلـطوط
اجلوية الـعراقيـة حيث يحل ضيف
شـرف عـلى مـعـرض بـغـداد الـدولي

للكتاب بدورته 23. 
ـعــرض يــديـر وضــمن فــعـالــيــات ا
ي عــدنـان الــيــوم الــسـبـت االكــاد
الـــســراج بـــرنــامـــجــا حـــواريــا مع
قــــرداحي في قــــاعـــة احملـــاضـــرات
ــعـــرض الـــكــتـــاب في الـــســـاعــة

دة ثالث ساعات.  اخلامسة و

ــقــامــة من آيـة (بــرفض الـدعــوى ا
رشــوان تـــوفــيق ضـــد والــدهــا في
الدعـوى مطـالبـة فيهـا ببـطالن عقد
بـيع فــيال تــخـصه تــقع في مــديـنـة
الــســـادس من أكــتــوبــر بــقــيــمــة 5
ماليـ جنـيه لـشقـيقـتـها اإلعالمـية
ـمثل هبـة). من جهـة اخرى  نـشر ا
كر محمود عـبد العزيز صورة له
مع والـــده الــراحل مــحـــمــود عــبــد
العزيز وشقيـقه محمد على وسائل
الــتـواصل االجـتـمــاعي وعـلق عـلى
الـــــصـــــورة قــــائـالً:  (ذكـــــريــــات ال
تـنـسى). الـصـورة حـازت عـلى عدد
كــبـــيــر من االعـــجــابــات
ــتـابــعـون وعــلق ا
مــــــتــــــمــــــنـــــ
الـــــرحـــــمــــة
لـــلــمـــمـــثل
الراحل.
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ـمــثل أعــلن مــحــامي الــدفـاع عـن ا
رشـــوان تـــوفــــيق ان (ابـــنــــته آيـــة
تــقـدمت بــاســتـئــنــاف عـلى احــكـام
صــدرت في الـدعـاوى الــثالث الـتي
رفعـتهـا ضد والـدها وحـكمت فـيها
احملـكـمـة لـصـاحله). وكـانت آيـة قد
أقامت دعويـ ضد والدها; األولى
تـطـالب بـإلـغـاء تـوكـيـلـ صـادرين
منـها له وقـضت احملكمـة برفـضها
وإلــــزامــــهـــا دفـع مـــبــــلع 893 ألف
جـنيـه أما الـثـانـيـة فـطـالـبت فـيـها
بـبــطالن عـقـد قــسـمـة (شــالـيـهـات)

مـــورّثـــة عـن والـــدتـــهـــا في
مـــــديــــنـــــة رأس ســــدر
ـــحـــافــظـــة جـــنــوب
ســيــنـاء و أيــضـاً
رفـــضـــهـــا. وكـــانت
الـــدائـــرة 5 مـــدني
ـحـكـمـة جـنـوب
الـــــــقـــــــاهـــــــرة
اصـــــــــــــــــدرت
قـــــــــــــــــــــــراراً
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ــعـــهـــد الـــفـــرنــسـي في بـــغــداد ضــيـف ا
مــنــتــصف الــشـــهــر اجلــاري مــســرحــيــة
(كــلـــكــامش الـــذي راى)وهــو عــرض دمى
اعــــداد واخــــراج الـــفــــنـــان وخـــيــــال ظل

ي حـس عـلي هارف الـذي قال واالكاد
ان (هـذا الـعـرض مـســتـلـهم من كـلـكـامش
وهـــدف الـــعـــمل هـــو الـــتـــعـــريف بـــهـــذه
الـشــخـصـيـات وتــاكـيـد مـبــدا  الـصـداقـة
كونها حتـمل عاطفة انـسانية مع الـتاكيد
عـلى مــبـدا فـكـرة اخلـلــود ومـا يـتـركه في
ـــدنــيــة واجملـــتــمع)واضـــاف( تــقــد ا
مـــزجت فن الـــعـــمل بـــاســـالـــيب فـــنـــيـــة 
وخـيـال الــظل والـكــيـروكـراف الى الـدمـي

ادة الفلمية). جانب ا
ي سرحـية حتدث الـفنان واالكاد وعن ا
جبـار خمـاط قـائال(استـلهـاما من مـلحـمة
كــلـكـامش قــدم لـنــا اخملـرج حــسـ عـلي
هـــارف مــســرحــيــة كـــلــكــامش الــذي راى
تنـويريـا يـستـند الى والتـي تعـد خطـابـا
هـما الـصـداقة كـمفـهوم فـكرتـ مهـمـت 
انساني واخللـود من خالل العمل..عرض
الـــدمى كــــان جـــمـــيـل يـــحـــاكـي الـــتـــراث
االنـــســاني ويــتـــمــاهى مع احـــتــيــاجــات
وطمـوحات اجلـمهوروخـصوصـا الفـتيان
الـيافـعـ والشـبـاب ضمن عـمل مـسرحي
جمـيل يتـميز بـتنـوع االشكـال واالساليب
خــيــال كـــوروكــراف  الـــفــنــيـــة فــيه دمى 

تـلـفــزيـون)واضـاف(هـذه سـيـنـمــا  الـظـل
يز عرضت سرحيـة لها قصـة وشيء  ا
فـي اكــثـــر من مـــكـــان وســتـــشـــكل ذاكــرة
عرضت في كلية الفنون سرح العراقي  ا
ــعــهــد وا ــتــنـــبي وشــارع ا اجلــمــيــلـــة 

الفرنسي ).
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وذكـــرهــارف وهـــو يــروي تـــلك الـــرحــلــة
العـجيـبة لـكـلكـامش (انه وهو يـبحث عن
اخلـلـود قـاتل خـمـبـابـا عـبـر غـابـات االرز
وغاص في اعماق بحر وسهر لسبع ليال
الـظـلـمـات مـن اجل احلـصـول عـلى نـبـتـة
كـلكـامش تـلك االيـقونـة الـعراقـية اخلـلود
ــلــهم الجـيــال وحــضـارات اخلــالــصـة وا
من انـسـانـيـة كـبـيـرة قـد بـدا االن خـطـاه 
خالل طـلـبــة يـحـاولـون جتـاوز الـصـعـاب
والـتي وهم يـريـدون ان تـخـلـد اعـمالـهم 
االانهـا ستـغدو بدات خـجولـة اول االمـر 
طـوفــان يـحــكي لالخـريـن عن نـتــاجـاتـهم
هرجانات العربية ويجعل من منصات ا
والـدولـيـة مـكـانـا حـصـريا لـهـم ..فمـرحى

الحفاد كلكامش).
×وملـحمـة كلـكامش من انـتاج و تـقد و

كـلـيـة الــفـنـون اجلـمـيـلـة بـجـامـعـة بـغـداد
وضم فـــريق وشـــبـــكه االعـالم الـــعـــراقي 
مـحمـد مـؤيد االخـراج:محـمـد عـبد االمـيـر
ؤدون حس علي ا علي جواد الركـابي 
عــــلـي جـــواد الــــركــــابي هـــارف الــــراوي
محمد عبـد االمير  خمبابا. العبو العقرب
الــدمى :نــاجــد جـبــاري  كــلــكـامـش عـلي
جــواد الــركــابي انــكــيـدو مــحــمــد مــؤيـد
اوتــونـو بــشـتـم عـمــار كـاظم. ســيـدوري
هـــديل ســعــد  عــشـــتــار االداء الــصــوتي
سـامـي قـفــطـان فــاضل عــبـاس  الــراوي 
امـيـرة انـكــيـدو جـبــار خـمـاط كـلــكـامش 
خــالـد احـمـد بــشـتم  سـوالف. جـواد االم
عــمــار كـاظم كــاهــنـة احلب كــيــروكـراف 
سـجـاد علي هـديل سعـد  ومـحمـد كـاظم 
الدمـى علي مـصـطفـى قاسم الـفـنـيـيـون 
ـادة ا كــيــروكــراف مــحــمــد مــؤيــد جــواد
محـمـد عـبد االمـيـر االزيـاء نزار الـفلـمـيـة
اخلـــيــاط  االضـــاءة: عــقـــيل عــبـــد عــلي
الــتــسـجــيل االذاعي شــركــة مـديــنــة الـفن
حكمت البـيضاني احلان ابـراهيم السيد
االشراف الـعام جعـفر الـونان  االشراف

الفني مضاد عجيل.
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{ واشــنــطن (أ ف ب)  –تــزايــد
عدد األجـسام الـطائـرة اجملهـولة
الــتي رُصــدت في الــســمـاء عــلى
مدى السنوات العشرين الفائتة
عـلى مــا أعـلن الـثـالثـاء مـسـؤول
رفيع في وزارة الدفاع األمـيركية
أمـــام الــنـــواب في أول جــلـــســة
ـوضوع عامـة مـخصـصـة لهـذا ا

منذ نصف قرن.
وقـــــال نـــــائب مـــــديـــــر مـــــكـــــتب
االسـتـخبـارات الـبـحـريـة سـكوت
بـراي أمـام جلنـة نـيـابـية مـعـنـية
باألمن “رصدنا منذ أوائل القرن
احلــــادي والـــــعــــشـــــرين عــــدداً
مــــتــــزايــــداً من الــــطــــائــــرات أو
ــصــرح عــنــهـا األجــســام غــيــر ا

{  باريس (أ ف ب)  –تطرح دار
كــريـســتـيــز لـلــمـزادات األربــعـاء
يكـيالجنيلو رسماً غـير منشـور 
هــو األول الــذي يــظـهــر جــســمـاً
عـاريـاً في سـجل الـفـنـان بـقـيـمة
تـقـديـريـة تبـلغ  30مـلـيـون يورو
( 31,6مــــــــلــــــــيـــــــــون دوالر) في
سؤولة عن قسم باريس.وقالت ا
ة في “كريستيز” الرسوم القد
إيلـ ريـال لـوكالـة فـرانس برس
خالل اإلعالن عن بيع هذا العمل
ألحـد أبــرز الـرسـامــ في عـصـر
النهضة بـإيطاليا “ال يزال هناك
أقل مـن عـــــــشــــــرة رســـــــومــــــات
ـيـكـيـالجنـيـلـو حتـوزهـا جـهـات

خاصة.”
ــزاد عــنــد الــســاعــة ويــنــطــلق ا

 12,30ظهراً بتوقيت
غــريـنــيــتش.ويــرجع تــاريخ هـذا
العمل إلى نهـاية القرن اخلامس
ـا كـان “بـعـيـداً من عـشـر ولــطـا
ـتــخــصــصـ ”وبـقي انــتــبــاه ا
في”حالـة حفظ جـيدة ?”على ما

زادات. أكّدت دار ا
ُنـجـز بـالـريـشة وعُـرض الـرسم ا
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ـــصــري ـــوت الـــفــنـــان ا غـــيب ا
سميـر صبـري عن عمر يـناهز الـ
رض ٨٦ عامـا بـعد صـراع مع ا
داخل أحد فنـادق القاهـرة بشكل
مفاجئ ظهر امس اجلـمعة  بعد
صــراع مع مــرض الــقـلـب حـيث
رقد الفـنان الكبـير سمـير صبرى
داخل أحـد مـستـشـفـيات مـنـطـقة

و/أو غــيــر احملــددة في مــنــاطق
الـــتــدريب الــعــســـكــري ونــطــاقه

ومجاالت جوية مخصصة له.
وعــــزا بـــراي هــــذا االزديـــاد إلى
اجلــهــود الـــتي بــذلــهــا اجلــيش
األمـيركـي من أجل رفع الـوصـمة
ـــــتـــــعـــــلـــــــــقـــــة بـــــاإلبـالغ عن ا
ـــــشـــــاهــــدات وإلـى الــــتـــــقــــدم ا

التكنولوجي أيضاً.
سؤول األميركي مع ذلك أشار ا
إلى أنّ الــبـنــتـاغــون لم يــتـوصل
إلى أي تــــفـــصـــيـل من شـــأنه أن
يــوحي بـــأنّ األجــســام آتــيــة من
خارج األرض  لـكنّه لـم يسـتـبـعد

هذا االحتمال.
وقـال “لم نــضع أي افـتــراضـات

في شـأن ما تـمـثّل هـذه األجـسام
أو ما ال تمثله.”

وكـــانت اخملــابــرات األمـــيــركــيــة
أشــــارت في تــــقــــريـــر صــــدر في
حـزيـران/يـونـيو 2021 إلى عدم
تـوفّـر دلـيل حـول وجـود كـائـنات
فضائية في السـماء لكنّها أقرّت
بــعـدم امـتـالكـهــا تـفـســيـرات في
رصودة شأن عشرات الظواهر ا

. من طيارين عسكري
ــــكن تـــفـــســـيـــر بـــعض هـــذه و
الــظــواهـر بــوجــود طــائـرات من
دون طـــيــار أو طــيــور تـــتــســبب
بــتــشـــويش في أنــظــمــة الــرادار
الـتـابع لـلــجـيش األمـيـركي. وقـد
يُــنــسب حـدوث هــذه  الــظــواهـر

اضى هنـدس خالل شـباط ا ا
ـــقـــربـــون مـــنه أنه حـــيـث أكـــد ا
(يـعانـى من مشـكـلـة فى الـصـمام
يترالى وأجرى وقتها قسطرة ا
فى الـــقــلـب) وكــان يــحـــتــاج إلى
تـغـيـيـر إحـدى الـصـمـامـات لـكن
اجلــــراحــــة كـــانـت حتـــتــــاج إلى
ترتيبات طبية خاصة وهو ما لم
يــكن مــتــوفــرا بــســبب مــعــانـاة

كـذلك إلى اخــتـبـارات مـعـدات أو
تقـنيـات العـسكـرية جتـريها دول

. كبرى كروسيا والص
تـحدة ويصب جـيش الواليـات ا
واستخـباراتـها اهتـمامهـما على
حتـــــديـــــد مـــــا إذا كــــــانت هـــــذه
األجــســـام اجلـــويـــة مـــرتـــبـــطــة
بـتـهـديـدات تـوجَّه ضـد الـواليات

تحدة. ا
ـقـراطي أنديه وقـال النـائب الـد
كــاســرن وهــو رئــيس الــلــجــنــة
ـسؤولـة عن اجللـسة النـيابـية ا
إنّ “الظـواهـر اجلـوية اجملـهـولة
تــشــكل تـهــديــداً مــحـتــمالً لألمن
القـومي وينبـغي التـعامل مـعها

على هذا األساس.
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ـتـحـدة في الـعـراق جـيـنـ ـبـعـوثـة اخلــاصـة لأل ا ا
بالسخارت في مداخلتها امام مجلس االمن الدولي
ــسك مُـجـسّــمـاً خـشــبـيـاً كـبــيـراً خلـارطـة تـشـبه مَن 
ــاهــر  الـــعــراق خــرج  لـــتــوّه من ورشـــة الــنــجّـــار ا
وتـنـفـضه بـقـوه لـتـسـقط مـنه نـشـارة اخلـشب ومن ثمّ

ُجسّم واضحاً بدقة. ليبدو ا
مــا قـالـتـه بالسـخــارت وهـو نص مــنـشــور في وثـائق
ـتحدة ومـتاح في هـذه الصـحيفـة أيضـاً يؤكد األ ا
سؤولية أزاء الوضع الكارثي عدم وجود اي شعور با
لـلـبالد لـدى الـقـيـادات الـسـيـاسـيـة من دون اسـتـثـنـاء

فهي لم تستثنِ أحداً في كالمها.
 دخـلـت بالســخـارت فـي تـفــاصــيل تــمــثل مــرتــكـزات
ومـفـاصل االزمـات في الـبــلـد من دون ان تـشـيـر الى
نـقـاط مـتــاحـة في أفق بـغـداد لـلــحل بـالـرغم من انـهـا

دعت السياسي إليجاد احللول إلنقاذ البالد.
ح كنت أصغي الى حديث بالسخارت شعرت انني
اسـتمع لـلـمرة األولى وصـفا دقـيقـا للـعراق لم اسـمعه
من قبل بـالرغم من انـني تناولت ذات الـتفاصـيل عبر
أكثر من خمسـة آالف مقال في هذه الزاوية في خالل

تسع عشرة سنة.
هل يـوجـد مقـيـاس لدى شـخص او جـهة لـقـياس ردة
فعـل أي مـسـؤول او زعـيم بـالـعـراق وهـو يـرى صورة
بالده بعد تسع عـشرة سنة من قـيادة الوضع اجلديد
لـلـبالد يـجـري عــرضـهـا  بـهـذا الـشـكل أمـام مـجـلس
األمن ومن ثمّ عـلى طــاولـة كل الـعـالـم الـذي اشـتـركت
أكثر من ثـالث دولة منه في اجلـهد العـسكري حلرب
االحــتالل األمـريــكي من أجل حتـقــيق الـتــغـيــيـر الـذي
أسـاوية القـاتمة في باتت نـتائـجه على هذه الـصورة ا

مواجهة اجلميع?
ال احـد يـجهـل احلقـائق الـتي ذكـرتهـا بالسـخارت في
تـحـدة وايـران وتـركـيا كـلـمتـهـا بل تـعـرف الـواليـات ا
وبــقـــيــة دول اجلــوار وكــذلك دول مـــجــلس االمن وكل
عاصمة ما هو اكثر من ذلك بكثير  وفضال عن هذا
ـشكـلة الـتي هم في داخلـها او يـعرف حـكّام الـعراق ا
الـتي حتيط بـهم  لكن ال أحـد يحـرك ساكـناً وال أحد
يـعـلم الى مـتى سـيـبـقى الـعـراق مـصـلـوبـاً عـلى الئـحة
االنــتـظــار وكم جـيال ســيـســتـهـلـك حـتى يــبـ اخلـيط

األبيض من اخليط األسود من الفجر?
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قد يـشـاركني الـكـثيـر مـنكم الـرأي حـول عبـارة أفتـح يا سـمسم
وبــانــهــا كــانت اول كــلــمــة مــرور رســخت في ذاكــرتــنــا  حــ
ـغـارة الـعـجـيـبة اسـتـخـدمـهـا الـسـنـدباد الـبـحـري لـفـتح ابـواب ا
ذكـورة في حـكـايات الف لـيـلة ولـيـلة !!  وقـد يشـاركـني الرأي ا
ايضـاً عدد غير قليل منكم اصدقـائي حول صعوبة حفظ كلمات
رور الـتي بدأت قائمتـها تطول وتكبـر يوما بعد اخر  ومع كل ا
حـســاب الـكــتـروني جــديـد يــطـلب مــنـا اســتـخــدام كـلــمـة مـرور
تنوعة ماب واصـفات معقدة تتضمن عددا أكبر من الرموز ا
ـواقع احلـروف بــاحـجــامـهـا الــكـبــيـرة والـصــغـيــرة واألرقـام و
عـتـاد والطـبـيعي تـتفـاوت مـاب فـوق اخلط وحتـته. وصـار من ا
جدا ان يـطالعنا الـكومبيوتـر بسؤال يطلب فـيه هويتنا الـتعريفية
الـتي تـثـبـت له بـأنـنـا بـشـر ولـسـنـا روبـوتـات قـبل ان يـسـمح لـنـا
باستخدام حساباتنا االلكترونية التي نقضي من خاللها الكثير
رور من اعمـالنا الـيومية. ومـا ب أفتح يـاسمسم وب كـلمات ا
احلالية فوارق شتى لن أخوض في البحث فيها او تعدادها ..
تــعـودت إغالق هــاتـفـي كل يـوم عــنـد الــعـاشــرة مـســاءً  ألعـود
ـرور اخلـاصـة به وهي ال وافــتـحه صـبـاحـا بـاسـتـخــدام كـلـمـة ا
ـتـعلـقـة بـالـبـريـد االلـكـتروني او ـرور االخـرى ا تـشـابه كـلـمـات ا
واقع االلـكترونـية االخـرى وقد يكـون هذا ما حسـاب البـنك او ا
دعـاني الستذكار ( أفتح يـا سمسم ) التي وإن بَـدْت بأنها اقدم
كلـمة مرور عـرفناهـا لكنـها ال تنـافس بشيء أجمـل واقدم عبارة
مــرور تـتـفــتح بـهــا كل االبـواب وتـد انــسـانـيــتـنـا
وتــمـــنـــعـــنــا مـن الــتـــحـــول الى روبـــوتـــات حــ
نـستخدمـها بصدق.. تلك الـتي تقول : السالم

عليكم وصبحكم الله باخلير والعافية 
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قـبل أكـثـر من ثـمـاني عـشـرة سـنة كـنـت قد كـتـبت مـقـاالً حتت
عــنــوان (بــعـض األطــبــاء) ذكــرت فــيه مـــحــاسن أحــد األطــبــاء
ـرمــوقـ في بـغــداد مـعي وقت ذآك دون ذكــر إسـمه كي ال ا
يــؤخـذ عـلى انه إعالن لـلــطـبـيب وهـو فـعـالً يـسـتـحق أن نـذكـره

عروفة عند اجلميع. واقفه اإلنسانية ا دائماً 
ـوقفه اآلن.. بعـدمـا توفى الـطبـيب قـبل سنـوات ووفـاءً وتقـديراً 
قـارنته شرف فـضالً  اإلنـساني الـنبيـل أذكر إسمـه وموقفـه ا
اآلن مع جـشع أغلب أطبـائنا الـيوم لألسف الشـديد لذا.. أكرر

قال وفق ما يلي: صياغة ذكرى ا
أذكــر وأنـا في فــتـرة الـصــبـا من حــيـاتي كــنت أعـاود الــطـبـيب
اجلـراح سـامي لـورنس (مـسـيـحي الـديانـة) وكـانت عـيـادته في
مـنـطـقـة بــغـداد اجلـديـدة (كـراج األمـانـة)  –الـرصـافـة  –لـفـتـرة
جرد أنه قد طويـلة حلالة جراحية استـوجبت التواصل معه و
علم بـانني أحمل بداخلي من هـواية إبداعية إمـتنع عن إستيفاء
وهـبتي على الرغم أجور الـكشف والعالج مـني تشجيـعاً منه 
من أني لم أقـدم له إثـبـاتـاً مـاديـاً مـن مـوهـبـتي.. حـتى تـشـافـيت
ـهـنـة الطب تـمـامـاً.. أسـتـذكـر هذه الـصـورة الـرائـعـة واجلمـيـلـة 
اإلنسـانية الصحيـحة ويحز في نفـوسنا جميعـاً نحن العراقي
هـنـة الطب الـتي أتـخذتـها ـأساوي غـير الـالئق  ـشهـد ا اليـوم ا
(األغلـبية) مـن أطبائـنا لألسف الشـديد (حرفـة) جتارية مـربحة
ومضـمـونة كـحال الـتـجار اجلـشعـ بحـكم إنـتشـار األمراض
.. حيث سـاكـ تـنـوعـة التي أصـابت أبـنـاء شعـبـنـا ا زمـنـة وا ا
دقع نعـيش جـمـيعـاً حـالـة العـوز اإلقـتـصادي والـفـاقة والـفـقـر ا
والـعــطـالـة والــبـطـالــة الـطـويـلــة.. إلخ. قـبل أيــام كـنت في إحـدى
الـصيـدلـيات لـشـراء حاجـتي من األدويـة وإذا بـرجل يدلف إلى
زري الصـيدلية وهو يـتأفف ويتضجـر من الوضع اإلقتصادي ا
بـالغـة فيـها فوق وغالء أجـور كشف األطـباء حـسب أهوائـهم وا
الـتصور.. فخاطب الرجل الصـيدلي: يا أخي أذهب إلى الطبيب
(يقـصبـني) بـكشـفـية عـالـية.. وأنـتم تـبيـعـون لنـا الـدواء باسـعار
مــضــاعــفــة.. أيـن نــولي وجــوهــنــا وأيـن هــو الــعــمل وأين هي
الـفلوس الكافـية?. فما كان من الـصيدلي إال أن أجابه: ال تذهب
إلى الـطـبيب تـعـال لي مـباشـرة وإشـرح لي داءك وأنـا أصرف
.. صـرف له لك دواءك (أي بـدون إســتـشــارة الـطــبـيب).. وفــعالً
ــرضـيـة.. وشــر الـبـلــيـة مـا الـدواء بــعـد ســمـاع حـالــة الـرجل ا
يـضحك.. أليس كـذلك?!!. وعندمـا نحـاول البحث والـتقصي عن
أسبـاب ومسببات هذه السلبيات التي سودت بياض مهنة الطب
ـسـبـقــة بـاإلجـابـة الـتي اإلنـسـانــيـة عـلى الـرغـم من مـعـرفـتـنــا ا
ملـة واحلالة يعـلقـونها عـلى شمعـة إرتفـاع إيجارات الـعيـادات ا
تـرفة).. و.. و.. وقـد يضـيفون ـعيـشيـة (ا ا
ـتـردية أخـيـراً عـلـيـهـا األوضـاع األمـنـيـة ا
لـلـبـلـد واإلرهـاب الدولـي الذي جـاء إلى
ـصـير اجملـهـول لإلنتـخـابات الـعراق وا
الــــقـــادمــــة.. وال أدري مــــا عالقــــة هـــذا

بذاك..?!!. إرحمونا.. يرحمكم الله.
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ـاجسـتـير عـهدته  في حـوار  دار بيـني  وزمـيل لي في دراسة ا
منـذ ذلك   الـوقت مبـادرا في طرح االفـكار لـتشـتـعل فيـما بـينـنا
نـاقشـات وجلهـا ذات الطـابع الوطـني اخمللص وال احلـوارات وا
تـشـوبـهـا شـائـبــة االنـا والـنـفـعـيـة وقـبل ايـام ونـحن نـتـحـاور انـا
ـيـاه وزمــيـلي االسـتـاذ الـدكـتـور هـانـي احلـديـثي في مـوضـوع ا
قـترح تقدم به الى وزارة ـة   ذكرنا  ستد ومشـكلة العـراق ا
ـائية نشره على االنترنيت وعلى صفحته اخلاصة كان وارد ا ا
زارع بعض يـسعى به الى توفير فـرصة للوزارة في جتـنيب ا
ـتدفقـة من نهري ياه ا الـضرر الذي اصـابهم من خالل نقـص ا
ـقتـرح ارتئـيت نـشره في مـقال دجلـة والـفرات وانـا اطلع عـلى ا
تابعة من قروءة وا على احـد اعداد صحيفة الزمان الصحيفة ا
ـقـتـرح ان اكــثـر الـوزارات اخلـدمـيـة واالنـتـاجـيـة ومـفـاده  اي ا
رات ائـية بحفـر ابار ارتوازية قـريبة من  وارد ا تقـوم وزارة ا
ـتـدفـقـة مـنـهـا الى نـهري ـيـاه ا االنـهـار ومن ثم تـقـوم بـتـحـويل ا
دجلـة والـفرات وبـذلك تضـمن الـوزارة تعـزيز االنـهـار الرئـيسـية
ـياه وتـدويرهـا من جوفيـة الى جاريـة على الـسطح لـكي تعمم با
ـزارعـون مـنـهـا وعـلى مـا اظن ان ذلك يـتم الـفـائــدة ويـسـتـفـيـد ا
بـسهولة ويسر خاصـة وان ذلك ال يلحق اي ضرر باالخرين من
كن ان يعاونهم على تقاسم االضرار ب الدول نبع بل  دول ا
بطـريقة عـلميـة سهلة واسـتخدام مـتوازن للـمياه بـدال من ذهابها
في مجـرى االنـهار اجلـوفـية الى مـناطـق البـحار وبـحـيرات غـير
ـقـترح بـعـد دراسته ـالـيـة با وارد ا معـلـومة فـهل تـعـمل وزارة ا
ـناسبة التي من ساهمـة بوضع احللول ا نتـمنى ذلك وبالتـالي ا
ـتدفـقه في نـهـري دجلـة والـفرات ـيـاه ا شانـهـا مـعاجلـة شـحة ا
واالنـهار االخـرى الى ان حتل مسـالة بـناء سـدود جديـدة حتفظ
ائيـة والتصرف بهـا بعلميـة والتقليل العـراق ثروته ا
ــيــاه واحلــاصل االن مـع شــديـد مـن الــهــدر بـا
االسف نـعم نـحن بـحـاجـة الى حـلـول عـمـلـيـة
لــكي ال نــنــدم عــلى مــا ســيــحل بــبــلـدنــا من
جــفـاف وفــقــدان انـتــاج مـحــاصـيل زراعــيـة

واطن العراقي  مهمة يحتاجها ا
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ــرأة في والـــثالثـــ وتُــجـــبـــر ا
بـعض اجملـتــمـعـات عـلى الـزواج

واإلجناب في سن مبكرة.
وتُــــســـــجل في الـــــواليـــــة الــــتي
رتبط بـتجارة يسودهـا العـنف ا
اخملــدرات مـــعــدالت عـــالــيــة من
حــــاالت اغـــتــــصــــاب الــــنــــســـاء
والوفـيـات النـاجمـة عن عـملـيات
إجــــهـــــاض ســــريـــــة عــــلـى مــــا

الـــــذي روّج لـه حــــــزب حــــــركـــــة
الــتـــجــديــد الــوطــني (مــوريــنــا)
بزعامة الرئيس أندريس مانويل
لـــوبــــيــــز أوبــــرادور بُـتّ بــــعـــد
حـــصـــوله عـــلى ثالثـــ صـــوتــاً
مـــــؤيــــداً مـــــقــــابل  13صــــوتــــاً

معارضاً.
وتُــعـتــبــر غـيــريــرو إحـدى أفــقـر
ـكـســيـكـيــة االثـنـتـ الـواليــات ا

أوضحت النائبة احمللية بياتريز
موكيكا.وقالت موكيكا في حديث
إلى قـناة “مـيلـيـنـيو ”إنّ “عدداً
كـــبـــيـــراً من الــنـــســـاء الـــلــواتي
تـعـرّضن لالغـتـصـاب هنّ فـتـيات
ويُــــجــــبــــرن عــــلى االحــــتــــفــــاظ
همّ أن باحلمل ?”مضـيفةً “إنّه 
نــضـمن إتــاحـة وصــول الـنــسـاء
األكـــثــر فـــقــراً ”إلى اإلجـــهــاض
اآلمن. وكــــــــان أُلـــــــغـي جتـــــــر
اإلجهاض في العاصمة مكسيكو
وواليــــــات واهــــــاكــــــا وبــــــاخـــــا
كالـيـفورنـيـا وسونـورا وكـوليـما
وفـيـراكـروز وهـيـدالـغـو.ونُـظـمت
فـي وقت ســـــابـق من الـــــشـــــهــــر
ـنـصـرم مـسـيـرة في الـعـاصـمة ا
ـكـســيـكـيـة طـالـب خاللـهـا ألـفـا ا
شـــــخص بــــــإلـــــغـــــاء تـــــشـــــريع
اإلجـــــــهــــــاض وذلـك بــــــدعـم من
الـــكـــنـــيـــســـة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيــة
واجملـــمـــوعــات احملـــافـــظــة.وفي
أيلـول/سـبتـمـبر  ?2021أعلنت
ـكـسيك أنّ احملـكمـة الـعـليـا في ا
الـقـوانـ الـتي جتـرّم اإلجـهاض
غــيــر دســتــوريــة وأجــازت هـذه
مـارسة بـحكم األمـر الواقع في ا
الـــبــلــد كــلّه مــا أتــاح لــلــنــســاء
اللواتي يعشن في واليات حتظر
اإلجـهـاض رفع دعـاوى قـضـائـية
ـؤسسـات الـصـحـيـة على لـدفع ا

إجراء عمليات اإلجهاض.
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{  مـكـســيـكـو (أ ف ب)  –ألـغت
واليــــة غــــيــــريـــــرو في جــــنــــوب
ــــكــــســـــيك الــــثـالثــــاء جتــــر ا
اإلجــهــاض في األشــهــر الـثـالثـة
األولـى من احلـــــمل لــــتـــــصــــبح
بـالـتـالـي ثـامن واليـة تـتـخـذ هـذا
الــتـــدبــيــر في الــبــلــد األمــيــركي
الالتـيـني احملــافظ.وقـال مـجـلس
الـواليــة الـتــشـريــعي إنّ اإلجـراء

تاتـشيـرا الغـربيـة وكان في سن
اخلــامــســـة يــســاعــد والــديه في
. حـــصــاد قــصب الـــســكــر والــ
وعـــمل عـــنـــدمــا أصـــبح بـــالـــغــاً
كـــمـــســـؤول عن حلّ الـــنـــزاعــات
ـتــعـلـقــة بـاألراضي في الــبـلـدة ا
التي كان يقـطنها. وتـزوج بيريز
مـن إديــــوفــــيــــنــــا ديل روزاريــــو
غارسـيـا وأجنب مـنـها  11ولداً
وعاش مـعها سـت عـاماً قبل أن

تتوفى عام 1997.
ولـبــيــريـز 41 حــفــيـداً و18 ابن

حفيد و 12حفيد حفيد.
ـوسوعة “غيـنيس ”إلى وأشار 
أنّ السرّ الكامن وراء طول العمر
يتمثل في العمل بجهد والراحة
خالل اإلجـازات والــنـوم بــاكـراً
وشـــــــــــــــــــــــرب كــــــــــــــــــــــــأس مــن
الـ+أغــــوارديــــانــــته+ يــــومــــيــــاً

والتقرب من الله ومحبته.”
وقـــبل بـــيــريـــز كــان اإلســـبــاني
ســـاتـــورنــيـــنــو دي ال فـــويـــنــتي
غـارسـيـا الــذي تـوفي في كـانـون
الثـاني/يـنايـر بـعد أقل من شـهر
على احـتفـاله بسـنواته الـ?113
يـحـمل لـقب أكـبـر رجل عـلى قـيـد

احلياة.
وحتــمـل الــفـــرنـــســـيـــة لــوســـيل
رانــدون وهي راهــبــة ولــدت في

11 شباط/فبراير سنة 1904
وتــبــلغ 118 عــامـــاً لــقب أكــبــر

شخص على قيد احلياة.

فـيـسـيـنـته بـيـريـز هـو أكبـر رجل
عـلى قـيـد احلـياة. وأوضـحت أنّ
بـيـريز “يـتـمـتع بـصـحـة وذاكـرة
ــتــازتــ إذ يـتــذكّــر طــفــولـته
وزواجه وأســــــمــــــاء أشــــــقــــــائه
وأطـفــاله وأحـفـاده مــضـيـفـةً أنّه
يـحبّ أن يكـون مـحـاطاً بـعـائـلته
وأصـــدقـــائـه الـــذين يـــخـــبـــرونه
قـــصــصــاً ويــجـــرون مــحــادثــات
تعة معه . وولد بيريز في 27
أيــــار/مــــايــــو 1909 في واليــــة
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{ كـــراكــاس (أ ف ب)  –أصــبح
مزارع فـنـزويلي يـبلغ 112 سنة
رســـمــيـــاً أكــبـــر رجل عــلـى قــيــد
احلياة بعدما توفي حامل اللقب
الــــســـــابق عــــلـى مــــا أعـــــلــــنت
مــوســوعـة “غــيـنــيس ”لألرقـام

القياسية.
ــــوســـوعـــة فـي بـــيـــان وقــــالت ا
نشـرته عبر مـوقعـها االلـكتروني
إنّــــهـــا تــــثــــبــــتت رســــمـــيــــا في
شـــبـــاط/فـــبـــرايــر مـن أن خــوان

الــــراحـل من ظــــروف ضــــحــــيــــة
أخرى. 

 وكـان آخر ظـهـور لـصـبـرى على
الشاشـة في مسـلسل (فالنتـينو)
مع عــــادل إمـــام والــــذى عـــرض
خالل مـوسم درامـا رمـضـان قـبل
ـــــاضـى كــــــمـــــا شــــــارك خالل ا
اضـية فى عدة األعوام القـليـلة ا
أفالم  آخـــرهــا  2طـــلــعـت حــرب
للمخرج مـجدي أحمد على ومن
قـــبــلـه ديــدو من بـــطــولـــة كــر
فــهــمـى وبــيــومى فــؤاد وأحــمــد
فـتـحى ومــحـمـد ثـروت ومـحـمـد
حـسـ مع الـنـجم مـحـمـد سـعـد
شـخصـاتى اجلزء الـثانى مع وا

نعم. الفنان تامر عبد ا
والـــراحل مـن مــوالـــيـــد مــديـــنــة
اإلســكــنــدريــة عــام  ?1936وقـد
تخـرج من فـيكـتوريـا كولـيدج و
ـثل يــعـد فــنـانــا شــامال فـهــو 
ومـــطـــرب ومـــذيع مـــصـــري.قــدم
ـسـتـمـعـون بـرنـامج مـا يـطـلـبه ا
بالـلغـة اإلنكـليـزية كـما قـدم عدة
ـصـري بـرامج فـي الـتـلـفــزيـون ا

تمتعت بشعبية كبيرة.
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واحلبـر البـني لـلبـيع عام 1907
في دار دروو فـي بــــــاريـس حتت
تـــــــــصـــــــــنـــــــــيف “مـــــــــدرســـــــــة
مـيــكـيالجنــيـلـو ?”إلى أن نُـسب
عام  2019إلى الـرسـام في إطار
عــمــلــيــة جـرد نُــفــذت جملــمــوعـة
أعمال خاصة فرنسية.   وصُنّف
العمل في أيلول/سـبتمبر 2019
“كنزاً وطنياً ”للتراث الفرنسي
ــنع بـــالــتــالي خــروجه من مــا 
فـرنسـا عـلى مـدى ثالثـ شـهراً
ـــنح الــــدولـــة الـــفــــرنـــســـيـــة و
ومتاحفها فرصةً إلعادة شرائه.
وبيـنمـا لم يُـقدَّم أي عـرض طيـلة
هــذه الـفــتــرة عُـرض الــرسم في
هـــونـغ كـــونغ ثم في نـــيـــويـــورك
بهدف جذب اهتمام هواة اجلمع

احمللي واألجانب  قبل بيعه.
ــمــاثل ويــبــدو أنّ هـــذا الــرسم ا
قاس “ايه ?”4 باحلجم لورقة 
اســـتــوحـي من لـــوحــة جـــداريــة
لـلرسـام مـازاتـشـيو (“مـعـمـودية
ـبـتـدئ ?(”ويـعـكـس اهـتـمـام ا
مـيـكـيالجنـيـلـو الـذي هـو نـحّـات

كذلك بإظهار جسد الرجل.

{ بـــاريس (أ ف ب)  –تـــســــبب
الـتــلـوث بـوفــاة مـبـكـرة لــتـسـعـة
ماليـ شـخص في الـعـالم سـنـة
2019 وفق دراسة نشرتها

األربـــعـــاء مــجـــلـــة (ذي النــست)
تـظـهـر عدم حتـسن الـوضع عـلى
هـذا الصـعـيـد خـصـوصا في ظل
لوثات تردية وا نوعية الهواء ا

الكيميائية أبرزها الرصاص.
بــعـد أربع ســنـوات عــلى تـقــريـر
ــوضــوع لم يــطــرأ أي أول في ا
حتسن عـلى هذا الـصعـيد إذ إن
مـا يـقـرب من حـالـة وفـاة مـبـكـرة
من كـل ست في الـــعـــالم مـــردهــا
عنية إلى التلوث وفق اللجـنة ا
بـــالـــتــلـــوث والـــصـــحــة في (ذي
النست). وقـلّمـا يـتسـبب التـلوث
واخملـلفـات الـتي يـتـركهـا الـبـشر
ــــاء والــــتــــربـــة في الــــهــــواء وا
بـــوفــيـــات مــبـــاشــرة لـــكن هــذه

الــــعــــوامـل تــــؤدي إلى أمــــراض
خــطـيــرة في الـقــلب إضــافـة إلى
إصـابـات بـالـسـرطـان ومـشـكالت

تنفسية أو اسهال حاد.
ــعـد الـرئـيــسي لـلـدراسـة وقـال ا
ريتـشارد فـولر وهـو أحد مـديري
اللـجـنة إن “اآلثار عـلى الـصـحة
ال تــــزال هــــائــــلــــة والــــبــــلــــدان
ــتـوســطـة الـدخل الــضـعـيــفـة وا
تـدفع الـثمن إذ تـتـركـز فـيـها 92
ـئـة من هـذه الوفـيـات واجلزء با
األكبر من اخلسائر االقتصادية.
وأشـار فـي تـصــريـحــات أوردهـا
بيـان إلى أن االهتـمام والـتمويل
سجال ازديادا طفـيفا منذ 2015
ـوثق بـشـكل جـيد رغم االزديـاد ا
لـلـمـخـاوف الـعـامـة عـلى صـعـيـد
التلوث وآثـاره الصحية .”ورغم
ـبــكـرة الــتـراجـع في الـوفــيــات ا
رتبطة رتبطة بأنواع التلوث ا ا

ــدقـع تــســـجل تـــلك بــالـــفـــقـــر ا
ـرتبـطـة بتـلـوث الهـواء وتـلوث ا

نتجات الكيميائية ازديادا. ا
ولـفـتت الـدراسـة إلى أن “تـأثـير
التلوث على الصحة أقوى بكثير
مـن تـــأثــــيـــر احلــــرب واإلرهـــاب
الريا وفيروس (اتش اي في) وا
والــسل واخملـــدرات والــكــحــول
وعـــدد الــوفــيــات الـــنــاجــمــة عن
التلـوث يناهـز تلك التي يـتسبب
بـهــا الــتـبغ. وفي 2019 نُـسـبت
6,7 مالي وفاة مبكرة إلى

تلوث الهواء و 1,4مليون وفاة
ــيــاه و900 ألف إلى لــتــلــوث ا
الــتــســمم بــالــرصــاص. وأوضح
فــولــر لــوكــالــة فـرانـس بـرس أن

“تفاقم الوضع الناجم عن
الــرصـاص خــصــوصــا في هـذه
الـبلـدان األكـثـر فقـرا والـتـسارع

في عدد الوفيات أمر مريع.
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