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جتــري بــغــداد اســـتــعــداداتــهــا
ــســتـوى لــتـرتــيب لــقــاء عــلى ا
ـســؤولـ الــدبــلـومــاسي بــ ا
الـسعـودي وااليـرانـي يـسبق
قــمـــة جــدة الـــتي ســتـــعــقــد في
فــيـمــا يـصل مــنـتــصف اجلـاري
وزيــر الـــطــاقـــة الــلــبـــنــاني الى
لـبـحث الـعـراق الــيـوم الـثالثـاء 
الـيـة تـسديـد ديـون الـوقـود ومد
بيـروت بكـمايـات اضافـية بزيت
الــوقــود اخملـصص لــلــكـهــربـاء.
وافــاد مــصــدر بــإن (اإلعالن عن
إعـادة العالقـات بـ السـعـودية
ــتــوقع أن يــتم في وإيــران من ا
بــغـداد بـحـضــور مـسـؤولـ من
ـشـاركـة رئـيس كال الـبــلـدين و
الــوزراء مــصـــطــفى الـــكــاظــمي
( ووزير اخلـارجية فـؤاد حس
ــبــاحــثــات الــتي واضــاف ان (ا
أجـراهـا الـكـاظـمي خالل زيـارته
ــــاضي فـي كل من األســــبــــوع ا
أسفرت عن حسم جدة وطهران 
ـلـفـات الـتي كـانت الـعـديــد من ا
عـالــقــة بــ الـبــلــدين وهــو مـا
ـكن أن يــسـاعـد عـلى تـخـفـيف
ـنـطـقـة) الـتــوتـرات في عـمـوم ا
واشـــار الى انه (مـــتــوقع زيــارة
ــســؤولـــ الــســـعــوديــ إلى ا
بــغــداد ســـتــتم قــبـل قــمــة جــدة
لـكن مــنـتـصف الـشــهـر احلـالي 
هذا األمـر يـحتـاج ترتـيبـات ب
من دون الــــعــــواصم الـــــثالثــــة)
إعطـاء مـزيد من الـتفـاصيل. من
أنه من اكـد مـصـدر ثان  جـانبه 
مـدينة قـرر أن يزور الكـاظمي  ا
جـــدة لـــلـــقـــاء مع ولـي الـــعـــهــد
الـســعـودي مــحـمــد بن سـلــمـان
ــســـؤولـــ في ثـــاني وكـــبـــار ا
ملكة خالل  أيام. زيارة له الى ا
وقــــــال في تــــــصـــــريـح امس إن
(الــكــاظــمـي ســيــطــلع الــقــيــادة
الـسـعــوديـة عـلى نـتـائج زيـارته
مـــــؤخــــرا إلـى إيــــران ومـــــوقف
ـفـاوضـات طــهـران من أجـنــدة ا
هد لالرتقاء ا  مع الرياض و
ــسـتـوى مــحـادثـات الــطـرفـ
للـوصول إلى حل نـقاط اخلالف

وبــالــتــالي فــإن بــ الــبــلــديـن 
إعـادة الــعالقـات الـدبـلـومـاسـيـة
كـامــلـة بـيـنـهـمـا). وكـانت وزارة
قد أعـلنت اخلـارجيـة اإليرانـيـة 
أن احملـــادثــات الـــثـــنـــائــيـــة مع
السعوديـة ستستـأنف قريبا في
ـتـحـدث بأسـمـها بـغـداد. وقال ا
ســــــعــــــيــــــد خــــــطــــــيب زادة إن
(احملـــادثــــات مع الـــســــعـــوديـــة
سـتــسـتـأنف قـريـبـا في بـغـداد)
مـــشــيـــرا إلـى أن (الــســـعـــوديــة
ـفـاوضات ـواصـلـة ا مـسـتـعـدة 
ــــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــوى عـــــــــــــلـى ا
وأضــــاف أن الــــدبــــلــــومــــاسي)

(رئيس الوزراء العراقي نقل لنا
نــقـاطــا من الــســعــوديــة بــشـأن
احملــادثــات الــثـــنــائــيــة). وكــان
الـوزيـر أمـيــر عـبـد الـلــهـيـان قـد
أعـــلن مـن دمـــشـق أن (طـــهـــران
تـــرحب بـــعــــودة الـــعالقـــات مع
السـعـودية وتـرحب بإعـادة فتح
الــــــســـــفـــــارات وبـــــدء احلـــــوار
الـسـيـاسي).وتـأتي تـصـريـحـات
عبدالـلهيـان بعد أيـام من تأكيد
وزيــر اخلــارجــيـة فــؤاد حــسـ
رعـايـة بـغـداد حـوار جـديـد بـ
إيـــران واألردن وإيــران ومـــصــر
وهــو مــا يـعــلن لــلــمـرة األولى.

وقــال بــيــان ان (حــســ وعــبـد
بــحـــثــا في اتــصــال الــلـــهــيــان 
ــفـــاوضــات هـــاتــفي  جـــولـــة ا
السادسة ب ايران والسعودية
حــيث جــدد حــسـ فـي  بـغــداد
تــــأكــــيـــده تــــهــــيــــئــــة االجـــواء
ـــنـــاســبـــة الطالق واألرضـــيــة ا
ــبــاحـــثــات الــســيــاســيــة بــ ا
الـبلـدين) مـبديـا امـله أن (تثـمر
هــذه احلـــوارات بــ الــبـــلــدين
ــــهـــمــــ عن االقــــلـــيــــمــــيــــ ا
مـــســـتــجـــدات ايـــجـــابــيـــة). في
أكـد وزيـر الـطـاقـة غـضـون ذلـك 
الـــلـــبــنـــاني ولـــيـــد فـــيــاض أنه

ســـــــيــــــزور بــــــغــــــداد الــــــيــــــوم
الـــــثالثـــــاء.وقـــــال فــــيـــــاض في
تــصـــريح امس انـه (ســيـــبــحث
خالل الزيارة جتديد اتـفاقية مد
لـبـنـان بـزيت الـوقـود اخملصص
لـلـكـهـربـاء وزيـادة الـكـمـية الـتي
ـــعـــامل احلـــراريــة تــصـل الى ا
شــــــهــــــريــــــاً) وأشــــــار الـى أنه
ـاليّة عـلي عبد (سيلـتقي وزير ا
االمـيـر عالوي لـبـحث آلـيّـة دفع
ـتـرتّـبـة عــلى لـبـنـان) األمــوال ا
واضاف (لن نـنسى هـذا الفضل
الكبـير للـعراق في مدّ يـدّ العون

في هذه الظّروف الصّعبة). 

قــلـــعــة ســكــر فـالح الــعــتــابي ان
(الـتــسـرب كـان من احــدى قـنـاني
الكلـور في مشـروع ماء الـقضاء)
ـــواطــنــ ولــفـت الى ان  (عــدد ا
ــسـتـشـفى قـلـيالً الـذين  دخـلـوا ا
وان مـعــظـمـهـم غـادر بـعــد تـلـقي
الــعالج وبـقـى اربـعــة اشــخـاص
فــقط). وأفــادت مـصــادر في وقت
ســـابق بــإ خـــتــنـــاق نــحــو 300
شخصاً جراء إنبعاث غاز الكلور
ـــيـــاه الـــشـــرب في من مــــجـــمع  
الــقــضــاء. وقـالـت  ان (تــفـاصــيل
تــســـريب الــغــاز وأســـبــابه غــيــر
مــــعـــــروفــــة). من جــــهــــة اخــــرى
خــصـصت احلــكــومــة جـزءاً من
ــقـرر أرض مــعــســكــر الــرشــيــد ا
انــشـاؤهــا حـديــقـة عــامـة لــبـنـاء
مدينة طب ثانية فيما كشفت عن
ــبــاشـرة بــالــعــمل عــلى تــرمـيم ا
ســاحـة الــنـســور في الــعـاصــمـة.
وقــال مـســتــشــار رئــيس الـوزراء
لـــشــؤون اإلعــمـــار صــبـــاح عــبــد
الــلـــطــيـف في تــصـــريح امس ان
(الـعمل مـسـتـمر لـتـرمـيم وتـأهيل
الـنـصـب في بـغـداد ضــمن خـطـة
ـديـنـة ) وُضـعت إلعـادة إحـيـاء ا
مـشـيـراً الى ان (حتـويل مـعـسـكـر

الرشـيد إلى حـديقـة وطنـية عـامة
يــعــد مــشــروعــاً مــهــمــاً يــخــفف
ناخيـة ويوفر مساحات األعباء ا
خضـراء وأماكن ترفـيهـية لـسكان
العاصمة) واوضح عـبد اللطيف
ـــهــمــة هــو ا ان (رفع األنـــقــاض 
ـــعــســكــر) احلــالـــيــة في ارض ا
مــبـيــنـاً ان (هــنـاك شــركـة دولــيـة
بالغ ستباشر بالعمل بعد رصد ا
للـمـشـروع) وتـابع ان ( جزءاً من
عـسكـر ستُـخصص لـبناء أرض ا
مستشـفى بسعة ألف سـرير تعد

مدينة طب ثانية). 

كـردسـتـان مـنـصـفا  كـونه اعـلن
ــــبـــدا االســـاسي الـــبـــراءة الي ا
مــتــهـم مــا لم يــثــبت دلــيال عــلى
ـة). وكان الـعكـيلي ارتكـابه جر
قــــد كـــتـب في صــــفـــحــــته عــــلى
فــــيـــســــبـــوك امـس ان (هـــيــــئـــة
االحــداث في مــحــكــمــة تــمــيــيــز
االقــلـيـم بـرئــاسـة رزكــار مـحــمـد
امــ قــد اجــتــهــدت بــشــجــاعــة
عــنـدمــا رأت ان تـدوين اعــتـراف
ــتــهم احلــدث من غــيــر قـاضي ا
حتـقيق االحـداث ولـو كـان قاض
حتـقيق االسـايش يـجـعـله باطال
خملــالــفـته قــواعــد االخـتــصـاص
فـضال عن تأكيـد انتداب النوعي
مــحــامي لــلــمــتـهـم احلـدث عــلى
حـساب اخلـزيـنة الـعـامة لـلـدولة
وال يــــعــــتــــد بـــارادتـه في رفض
ذلك) واضـاف ان (احملـكـمة رأت
اشـتراك احلـدث في دورة ديـنـية
ــدة  18يـــومـــا الخـــذ نـــصـــائح
ـنــزله ومـنع ثم عـودتـه  ديــنـيــة 
والده من االلـتحاق بـالدورة مرة
ــادي ال يـــحــقق الــركن ا اخــرى 
ـة االنـتمـاء لـداعش) واكد جلر
العكـيلي ان (الشـجاعة والـعدالة
حيـنمـا يقف القـضائـية تـتجـلى 
الـــقـــرار الـــقــــضـــائي النـــصـــاف
زاج العام وضد الضعفاء ضـد ا
مـهـما الـقـوى الـداعـيـة لـلـتـشـدد 

كانت قوية ونافذة ومؤثرة). 

ـتـهم انه (في حــال عـدم تـمــكن ا
فـــتـــلـــتــزم من تـــوفـــيـــر مـــحـــام 
احلـكـومـة في تـعـيـ او انـتداب
ـتهم مـحـام لغـرض الـدفـاع عن ا
كـــون حق حـــتى وان رفض ذلك 
ـــوجب حق الـــدفــــاع مـــقــــدس 
احــكـام الــدســتـور وال يــجـوز ان
ـنع اي شـخص من الـدفاع عن
نـــفــــسه امــــام قـــاضــــيه احملـــدد
وجب القانون) واشار الى ان
(تسـبيب احملـكمـة بإن الـشخص
ـــــجـــــرد دخـــــوله الـى الــــدورة
الـــديـــنـــيــة ال يـــعـــد دلـــيال عـــلى
ــة االنــتــمــاء الى ارتــكــابه جــر
ذلك ان داعـش يــعـــد صــحــيـــحــا
تتوفـر الشروط التي نص عـليها
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طالب رئـيس حتالف قـوى الدولة
الـوطـنيـة عـمـار احلـكـيم بـاتـخاذ
إجـراءت الــوقـايــة كـافــة لـضــمـان
عــدم تــكـرار حــادثــة تــســرب غـاز
الكلور في قـضاء قلعـة سكر.وقال
احلكيم في بيان امس (بقلق بالغ
تابـعنـا تـطورات إرتـفاع حـصيـلة
حـاالت االخـتـنـاق في قـلـعـة سـكر
ـواطــنــ جــراء تــسـرب ــئــات ا
مـادة الـكـلـور من إحـدى مـحـطات
ـاء) مـطـالـبـا اجلـهات تـصـفـيـة ا
ــــعـــنـــيــــة بـ(اتـــخـــاذ إجـــراءات ا
الـوقـايـة واالحـتـراز لـضـمـان عدم
تــكـرار هــكــذا حـوادث مــؤســفـة).
وكان تـسـرب لـغاز الـكـلـور حصل
ـيـاه الـشرب في مـجمـع حكـومي 
في الـقـضـاء اســفـر عن اخـتـنـاق
أكثر من  300مواطن. فـيمـا نفت
مـــديــــريـــة مـــاء ذي قـــار حـــدوث
حـــاالت اخـــتـــنـــاق لـــنـــحـــو 200
اثـر تـسـرب غاز الـكـلور. شخص 
ـــديـــريــة فـي بـــيــان ان وذكـــرت ا
(األنـبـاء الـتي وردت بـهـذا الـشأن
غـــيــــر صـــحـــيـــحـــة) مـــؤكـــدا ان
(الــتـســرب كـان بــســيـطــاً و تـمت
الـــســـيـــطـــرة عــلـــيـه دون حــدوث
اضرار) من جانبه قال مدير ماء
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ـــطـــالـــبــة جتـــددت الـــدعــوات ا
بـــتــغــلــيب مـــصــلــحــة الــشــارع
والركون الى حـوار وطني يردم
هــــوة اخلالفــــات بــــ اطــــراف
لــلــمـضـي بـتــشــكـيل االنــسـداد 
حـــكــومـــة قــادرة عـــلى تــلـــبــيــة
ــواطـــنــ ازاء احـــتــيـــاجـــات ا
الــتـــحــديـــات الــتي تـــشــهـــدهــا
فــيــمــا شـدد ــنــطــقـة والــعــالم ا
رئـــيس دولـــة الــقـــانـــون نــوري
عــلى ضـرورة تــشـكـيل ــالـكي  ا
كــابــيــنــة وزاريــة خــدمــيــة دون
اقــــــصـــــــاء اي طــــــرف داخل او
خارج العمليـة السياسية. وقال
في تغريدة عـلى تويتر تـابعتها
(الــزمــان) امس عــلى (يــجب ان
ـقـبلـة رسـالة تـبـعث احلـكومـة ا
انــهـا خــدمــيـة لــكل الــعـراقــيـ
وانـهــا لن تــكـون اقــصـائــيـة او
تهـميـشية او إلـغائـية ألي طرف
سـاهم بــالـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة
واشــتــرك بــاالنــتــخــابــات أم لم
يـــشـــتـــرك ومن بـــقي فـــيـــهــا أو
الكي انسحب مـنها). وتـرأس ا
اجتماعا لكتلة في وقت سابق 
ائتالف دولة القانـون النيابية .
وأعــــــــــــرب عـن أمــــــــــــلـه فـي ان
(يسـهمـوا مع بقـية اخـوتهم في
خـدمــة الـعــراق والــعـراقــيـ )
واشــار بـيــان تــلــقــته (الــزمـان)

امـس ان (االجــــتــــمـــــاع  بــــحث
الــــلــــقـــاء تــــطــــورات األوضـــاع
الــسـيــاسـيـة فـي الـبالد وجـرى
تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة االســـراع في
تـشـكـيـل حـكـومـة جــديـدة قـويـة
قــادرة عـلى تــقـد اخلــدمـات و
تلـبيـة متـطلـبات الـشعب) واكد
الكي (استمرار النقاشات ب ا
قوى االطار التنـسيقي وحلفائه
من جــــانـب وبــــقــــيــــة الــــقــــوى
الــوطـنـيـة مـن جـانب اخـر الجل
االسـراع في تــشـكـيل احلـكـومـة
واستـكمـال باقي االسـتحـقاقات
نـصبي تـعلـقـة  الـدستـوريـة ا

رئـاســة اجلـمــهــوريـة ومــجـلس
الـــــوزراء) مــــــشــــــيــــــرا الى ان
(الـتـنـسيـقي شـكل جلـان تـتولى
ــفــاوضــات مع الــقـوى اجــراء ا
الفاعلة في العملية السياسية)
مـبــديــا امــله ان (تــتـوصـل تـلك
الـلـجـان الى نـتائـج تفـضي الى
اظهار مالمح احلكومة اجلديدة
بـعـد انـتـهـاء اجـازة عـطـلـة عـيـد
االضــحـى). من جــانــبه  طــالب
رئـــيس اجملـــلس الـــقــيـــادي في
حتــالف قـوى الــدولـة الـوطــنـيـة
ـعـادلـة حـكم حـيـدر الـعـبـادي 
وسطية تفضي لتشكيل حكومة

وطـنـيـة. واكـد في تـغـريـدة عـلى
تـويتـر ان (اإلنقـسـام السـياسي
والـــتـــحـــديــــات الـــســـيـــاســـيـــة
واإلقـــتــصـــاديــة والـــســيـــاديــة
تـوجب مــعـادلــة حــكم وسـطــيـة
تنزع فتيل االزمات ومحل قبول
رحب وحــكـومـة وطــنـيـة قـادرة
رحلـة محددة الصالح وكفـوءة 
االقــتــصــاد وتــقــد اخلــدمــات
وتـوفــيـر فـرص عـمل) وأضـاف
لـسـنـا مـعـهـا ولن (بـخالف ذلك 
نكون جـزءاً منهـا ألنها سـتعقد
األزمـة وتـقـودنـا الى اجملـهول).
االطـــــــراف دعــــــــا خــــــــبــــــــراء 

السـيـاسيـة الى (الركـون حلوار
وطـني وحل اخلالفـات الـتي قـد
تــنــعـكـس سـلــبــا عــلى الــشـارع
ضي بتشكيل حكومة قادرة وا
عـــلى تـــلـــبـــيـــة اخلــدمـــات وفق
بـرنــامج وطـنـي يـلــزمـهــا بـاداء
ــــهــــام دون تــــدخل اي طــــرف ا
ســيـاسي). وفي الــنـجف  شـدد
رئـيس الـتيـار الـصدري مـقـتدى
الــصــدر عـلـى أهـمــيــة تــنــظـيم
ـوحّــدة.وذكـر صـالة اجلـمــعــة ا
بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
ـكَّلَـفة (الـصدر الـتـقى اللـجنـة ا
وحّدة بتنـظيم صالة اجلمـعة ا
الـــتـي في مـــنـــتـــصف الـــشـــهــر
ـــديـــنــة الـــصــدر في اجلــاري 
بـغــداد) مــؤكــدا (إيالء أهــمــيـة
خاصة لـهذا التجـمع الذي يذكر
بــأيـــام الـــله ويــدعـــو إلى إعالء
كـلـمـته سـبـحـانه وتـعـالـى ونـبذ
كل أشكـال الظـلم و لِـمَا لـلذكرى
من ارتــبــاط وثــيق في ضــمــيــر
ة الشـهيد كـونهـا وصيـَّ الشـعب 
مـحــمــد الــصـدر). وكــان مــكـتب
الــصــدر قــد كـلـف كل من حــيـدر
اجلـــــابــــري وحـــــازم االعــــرجي
ــوســـوي وابــراهــيم ومــهـــنــد ا
اجلـــابـــري ومـــحــمـــد الـــعـــبــود
وحتــسـ احلــمـيــداوي وحـاكم
بـاالشراف على تـنظيم الزاملي 
ـقـرر ـوحـدة ا صالة اجلــمـعـة ا

اقامتها منتصف اجلاري. 

محمد هادي الغزي
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بـحضـور مُـسـاعد جـرت في مـقـر وزارة اإلعالم الـكويـتـيـة  الـتـسلـيم 
وزيـر اخلـارجيـة الـكـويـتي لـشُـؤُون الوطـن العـربي نـاصـر الـقـحـطاني
ـقـيم في الـكـويت طارق ُنـسق ا ـتـحـدة ا ـثل األمـ الـعام لأل ا و
ـنـهل الـصـافي) وكـاد خلف الـشـيخ وسـفيـر الـعـراق لـدى الكـويت ا
ـلف) من جـانـبه أعـرب (حـرص والـتـزام الــعـراق عـلى إنـهـاء هــذا ا
الــقـحــطـانيّ عن (تــقـديــره لـلــجُـهُــود الـعــراقـيـة فـي مـواصــلـة تـســلـيم
ة ب احملـفوظـات الـعـائدة إلى الـكـويت) مُشـيـداً بـ(الـعالقات الـثـنائـيـَّ

البلدين). 
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متـلكات الـبالغة سـلم العراق امس شـحنة جديـدة من احملفوظـات وا
 738صـندوقاً الى دولـة الكويت. وقال بـيان تلـقته (الزمان) امس ان
(وكـيل وزارة اخلارجية للشُؤُون متعـددة األطراف والشؤون القانونية
ـشـارك في عـملـيـة تـسـليّم قـحـطان طه خـلف تـرأس الـوفـد العـراقيّ ا
مـتلكـات العائدة إلـى دولة الكويت  شـحنة جـديدة من احملفـوظات وا
الـبـالـغة  738صـنـدوقاً مـتـضمـنـة وثـائق وكتـب وأفالم ومخـطـوطات
) واضاف ان (مراسم وسـيف تاريـخيّ ونسخـت من الـقرآن الكـر
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وجه محافظ ذي قار محمد هادي
ــقــصــرين في الــغــزي بــإقـــالــة ا
قضيـة تسرب غـاز الكلـور بقضاء
قــلـعــة سـكــر بـعــد تـســجـيل 300
حــالــة اخـــتــنــاق.وقــال في بــيــان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (جـمـيع
حــاالت اإلخـــتــنــاق والـــتــحــسس
الــنــاجــمــة عن احلــادث تــمـاثــلت
للـشـفـاء) واوعز الـغـزي بـ(إعـفاء
قـصـرين جمـيعـاً من مـناصـبهم ا
في دائــرة مـاء قــلـعــة سـكــر بـعـد
تــــســــبــــبــــهم  بــــضــــرر كــــبــــيــــر
قــال مـديـر ). بـدوره  لـلــمـواطــنـ
قـسم الــصـحـة الـعــامـة في دائـرة
صحـة احملافـظـة حسـ رياض لـ
(الــــزمـــان) امـس  ان (مـــركــــبـــات
االســــعــــاف وصــــلت الـى مــــكـــان
احلـادث وقــامت بــنـقل واســعـاف
راكز سـتشفى وا صاب الى ا ا
الصـحيـة القـريبـة) ولفت الى ان
ـدني قامت بسحب (فرق الدفاع ا
القنينـة والقائهـا في نهر الغراف
لـــلــتـــخــفـــيف من اثـــار انــبـــعــاث
الــغـــازات وان االوضــاع حـــالــيــا
مــسـيــطـر عــلــيـهــا). من جــانـبه 
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قـرار هـيـئـة عـد خــبـيـر قـانــوني 
االحداث في محكمة تمييز اقليم
كــردســـتــان الـــقـــاضي بـــبــطالن
ـتــهم من غـيـر تـدوين اعــتـراف ا
ذلك قاضي اخـتـصاص مـنصـفا 
الن الــشـرعــيـة اجلــزائـيــة ضـمن
قـواعـد قــانـون الـعـقـوبـات تـؤكـد
ــــة وال عـــقــــوبـــة اال انه ال جـــر
بـقــانـون فـيـمــا وصف الـقـاضي
تقاعد رحيم العكيلي  اجتهاد ا
الــهــيـــئــة بــالــشـــجــاع والــعــادل
ـزاج النـصــاف الـضـعــفـاء ضـد ا
العـام والـقوى الـداعيـة لـلتـشدد.
وقــــال وائل مـــنـــذر لـ (الـــزمـــان)
امس ان (مـــا يــحـــكم الـــقـــواعــد
اخلـاصــة في قـانـون الــعـقـوبـات
حيث ال هو الشـرعية اجلـزائية 
ـة وال عــقـوبــة اال بـقــانـون جــر
والســـيـــمـــا ان هـــذه الـــقـــواعــد
حــددهـا الـقــانـون لــلـوصـول الى
ويــنــبـغـي ان جتـري احلــقــيــقــة 
عملية التحقيق من قبل القاضي
وبالـتالي فـإنه ال عبرة اخملتص 
الي عـمـلــيـة حتـقـيـقـة تـقـوم بـهـا
جــهـــة اخــرى عـــلى اعــتـــبــار ان
ـشرع عـنـدمـا حدد قـاض مـع ا
فـــهـــو قـــد اســتـــهـــدف تـــوفـــيــر
احلماية الكامـلة للمتهم من اجل
الـوصـول الى احلـقـيـقـة) وتـابع

ة الـقـانـون العـتـبـار الـفـعل جـر
والســـيـــمـــا ان االنــــظـــمـــام الى
عــصــابــة ارهــابــيــة يــنــبــغي ان
يـــتــمـــثـل بــفـــعـل االنــخـــراط في
عضوية هذه اجلهة حتى يصبح
فهو الشـخص جزءا من كيـانهـا 
اي ان هــنـاك اشــبه بــالــتــعـاقــد 
ارادة لـدى الـشـخص بـاالنـظـمـام
ــارســة اعـمــال ضـمن الــيـهم و
هذا التنظيم االرهابي) واضاف
ان (احلضور لدورة دينية يدخل
في نـــطـــاق االبــــاحـــة مـــا دام لم
يـصـدر اي فــعل ايـجـابـيـا يـدخل
ة من قبل الشخص ضمن اجلر
ــتــهم) ومــضى الـى الــقـول ان ا
(قــرار مــحــكــمــة تــمـيــيــز اقــلــيم

الـــثـــانـي) مـــعـــربـــا عن امـــله ان
شارك (يحقق جميع التالميذ ا
الـنـجـاح  لـيـتـمـكـنـوا من اخـتزال
عــام دراسي كـامل والــعــبـور الى
تـوسط ). وكشف مرحـلـة األول ا
مــســؤول تـــربــوي مــوعــد إعالن
ـتــوسط لــلـدور نــتـائج الــثــالث ا
األول من الـــــــــعــــــــام الــــــــدراسي
اجلاري. وقال مدير تـربية الكرخ
الــثـــالــثـــة ســـعــد الـــربــيـــعي في
تصريح امس ان (إعالن الـنتائج
ـقبـل سيـكون خـالل اليـوم ا

وهــنـاك تـرجــيـحــات كـبــيـرة بـان
اعالنها قد يكون بعد  االنتهاء
من تــصـحــيح آخـر مــادة وإنـزال
درجــــــاتــــــهــــــا) واشــــــار الى ان
ـــــتـــــبـــــقي اآلن فـــــقـط األمــــور (ا
الــتـكــمـيـلــيـة من نــاحـيــة حتـديـد
نــــسـب الــــنــــجـــــاح والــــرســــوب

وغيرها).
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اجــــــــرت وزارة الـــــــتــــــــربـــــــيـــــــة
اخـتـبـار الـتـسـريع لـتالمـيذ امس
الصف اخلامس االبـتدائي .وقال
مديـر عام الـتـقو واالمـتحـانات
شـاكـر نـعـمـة عـبـد عـون في بـيان
تلقته (الزمان) امس إنه (بحسب
تــوجـيـهــات الـوزيــر عـلي حــمـيـد
الدلـيمـي اجرت الـوزارة اختـبار
الــتـســريع لــطـلــبـة االبــتـدائــيـة 
اســتـعــداداً خلــوض امـتــحــانـات
الـــدور الــثـــاني مـع اقــرانـــهم في
الــصف الــســادس االبـتــدائي في
حال حتقيقـهم النجاح) واضاف
ان (االخــتــبــار شــارك فــيه نــحــو
 6400طـــــالـب مـن مـــــخــــــتــــــلف
احملافظـات) واشار الى ان (هذه
اخلــــطـــوة تـــعـــد من الـــتـــجـــارب
علي حميد الدليميالـنـاجـحـة في الـوزارة ا لِـمـا لـهـا

من اثــــــــر فـي خـــــــلـق حــــــــال من
الــتـــنــافس بــ الـــتالمــيــذ خالل
الــعـام الــدراسي  أذ ان الــطـالب
الذي يـجـتاز ذلك االخـتـبار يـكون
مـؤهالً لـلـدخـول في االمـتـحـانات
الـــنـــهــائـــيـــة لـــتالمـــيـــذ الـــصف
الــــســـــادس االبـــــتــــدائـي الــــدور
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
ان يكون طقس اليوم الثالثاء الـنقل 
وال تـغـير صـحوا مـصـحـوبـا بغـبـار 
بـدرجات احلرارة البالغة 45 مئوية.
وقـــالت الـــهـــيــئـــة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (طـــقـس الـــيــوم
ــنــطــقــتــ الــوســطى الــثالثــاء في ا
واجلـنوبـيـة سيـكـون صـحواً يـتـحول
مـغـبـر بــعـد الـظـهـر بـيـنـمـا سـيـكـون
نـطـقة الـشـمـاليـة صـحواً  طـقس ا
والتــــغـــيــــر في درجــــات احلـــرارة)
وتـابـع ان (طـقس يــوم غــد األربــعـاء
ـنـطـقـتـ الـوسـطى واجلـنـوبـية في ا
سـيكون صحواً مـع غبار خفيف في
أقـسـامــهـا الـغـربـيـة فــيـمـا سـيـكـون
ـــنــطــقــة الـــشــمــالــيــة الـــطــقس في ا

صحوا).
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بـحث مـجلـس القـضـاء االعـلى فائق
ــاني لــدى مع الــســفــيــر اال زيــدان 
بـــغــداد مـــارتن يـــيـــغــر الـــتـــعــاون
الــــقـــــضــــائـي والــــقـــــانــــونـي بــــ

الـبـلدين.وذكـر بـيان تـلقـته (الـزمان)
امس ان (اجلـــانــبـــ بــحـــثــا خالل
الـلــقـاء الــذي جـمـعــهـمــا في بـغـداد
ستوى التعاون ب البـلدين على ا
الـقـضائـي والقـانـوني). في غـضون
رصـدت هيـئة الـنـزاهة تالعـبا ذلك 
وهـــدرا لــلـــمـــال الــعـــام في ذي قــار
والــديـــوانــيــة.واكـــد بــيــان تـــلــقــته
(الــزمـان) امس انه ( الــكـشف عن
ــطـــات تالعب وحتــــريف في اخملـــطـَّ
والـتــصـامــيم واخلـرائـط الـعــقـاريـة
تـمـثلت ـديـريـة بـلديـة الـنـاصريـة 
بـإلغـاء مسـاحـاتٍ خضـراء وشوارع
في اثـــنـــ من األحــيـــاء في مـــركــز
احملافظـة) واضاف ان (الغرض من
ذلك اســتــحـداث  136قــطــعـة أرضٍ
( ـتنـفذين ومـعقـب وتـخصـيصـها 

ـــــفــــــ في واشــــــار الـى ان (مــــــوظـَّ
مـــديـــريـــتي بـــلـــديـــة الـــنـــاصـــريـــة
والــتـخـطـيط الــعـمـراني في ذي قـار
قــامــوا بــالــتـالعب في الــتــصــامــيم
خالفاً للقـانون والتعـليمات) وتابع
ان (ذلك أدى إلـى حــصــول هــدرٍ في
ــال الـعـام بـلغ مـقـداره اكـثـر من 7 ا
ملـيارات ديـنار) ومـضى الى القول
ان (فريق عمل مكتب حتقيق الهيئة
ضـبط هــدراً لـلـمـال في الـديـوانــيـة 
الـعــام بــلـغت قــيــمـته  139مـلــيـون

دينار).
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 واوضح الـبـيـان ان (مـديـريـة بـلـديـة
قامت بـتملـيك قطعة أرضٍ الديوانـية
بـسـعـرمـنـخـفضٍ قـيـاسـاً إلى أسـعـار
السوق حسب محضر التثم األول
بـرغم تـنـظـيم مـحـضـرٍ آخـر بـالـسـعر
احلـقـيقـي بعـد إعـادة احملـضر األول
من قـــبل وزارة اإلعـــمـــار واإلســـكــان
والـبـلـديـات لغـرض الـتـثـمـ حسب
األسـعار الـسـائدة) مـؤكـدا ان (فريق

 ¡UCI « ‰U−  w  wzUM¦ « ÊËUF² « vKŽ Ê«œÒbA¹ UO½U*√Ë ‚«dF «

 —UM¹œ n « ±μ sŽ dO³ _« …dOF ð b¹e¹ s  bÒŽu²ð œ«bGÐ

wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ

 w³FJ « rÝU  wKŽ ≠ …—ULF «

دشنت احلكومة امس مـحطّة ميسان
الـتي ستـضيف ـرّكبـة  االسـتثـمـارية ا
لـلـشـبـكــة الـوطـنـيـة نـحـو  750مـيـكـا
واطـًا. وقـال رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
ـاظـــمي خـالل افــتـــتـــاح احملـــطــة الـــكـ
بـحضـور وزير الـكـهربـاء وكالـة وعدد
ـسـؤولـ امس ان (مـحـّطـة مـيـسـان ا
ـائــيـــة تــنــتج بــحــدود 750 الــكــهــربـ
ميغاواطًا وهي إضافة نوعية للشبكة
الـوطــنـيـة لـنــقل وتـوفـيـر الــطـاقـة لـكل
احملـافـظـات) واضاف ان (مـيـسـان قد
ـا أنـها داعـمة ـسـتفـيد األول إّل تـكون ا

للشبكة الوطنية.
wK×  “Uſ

 وتـابع ان (احملّطـة سـتسـتـخدم الـغاز
احمللّي من حقول الـغاز في احملافظة)
ـاه (تــطــّور نــوعـي جــديــد في ـادًا ايــ عـ
مجـال الطاقـة وإنتاج الـكهربـاء كونها
ستسهم في تـقليل االعتـماد على الغاز
ــســتــوردين) ومــضى ـاء ا والــكــهـــربـ
ـاظـــمي الى الـــقـــول ان (االشـــهــر الـــكــ
شـهــدت افـتــتـاح مــحـّطـات ــاضـيــة  ا
ثـنى وقـريـبًا الـنـاصـرية وسـامـراء وا

هذه الـدول) وقـال ان (مجـلس الوزراء
ـلــــيــــة دعـم احملــــّطـــات تــــدارس عــــمـــ
ـولّدات األهـلـية الـكـهربـائـية وكـذلك ا
و اتخاذ مجموعة من القرارات لدعم
ـولـدات وتــقـلـيل مــعـانـاة أصـحــاب ا

واطن في الصيف).  ا
dO³ ô« …dOF ð

على وجوب وشددت محـافظة بـغداد 
الـتعـامل وفق القـانـون بحق من يـزيد
تسعـيرة االمبـير الذهبي عن  15ألف
ـولـدات فــيـمـا اكـدت ان عــمل ا ديـنـار
ـلـتـنــظـيم مـع وزارة الـنـفط. بـحــاجـة لـ
وقال احملـافظ محـمد جـابر الـعطا في
بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس إن (عـمل
ـولدات األهـلـية يـجب أن يـنظم عـبر ا
احملـافــظـة والــنـفط ولــديـنـا  13ألف
ـامـلـة  60مـنـهـا في ـلـيـة عـ مـولـدة أهـ
الـعـاصـمـة) واشـار الى ان (الـتـهريب
ـار الـــوقــود بــشــكـل كــبــيــر رفع أســعـ
وطـالـبنـا بـزيـادة حصـة الـكاز من 25
لــــتـــــرا لــــكل كـي في  الى  40لــــتــــرا
ـدعوم الـبالغ  250دينارا وبـالسـعر ا
فـقط لـشهـري تـمـوز وآب وللـمـولدات
نـتجات سـجلة لـدى شركـة توزيع ا ا
الــنـــفــطــيــة) واضــاف ان (أصــحــاب
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سـيـتم افـتـتــاح مـحـّطـة عـّكـاز) مـؤكـدا
(الـعـمل عـلى تـطـويـر مـحـّطـة األنـبار)
ولـفت الى ان (احلـكومـة بـذلت جـهودًا
ـاقـة ـائـيــة في اســتـخــدام الـطـ اســتــثـنـ
ووضـعت ستـراتيـجـية جـديدة تـعتـمد
عـلى تـطـويـر الـكـفـاءة واالسـتـفادة من
خـبـرات الشـباب في الـكـهربـاء) مـبيـنا

ان (هــذه احملـطــة واحملـطــات الـتي 
ــاضي الــقــريب هي ـا في ا ـاحـهـ افــتــتـ
مـحّطـات مركـبة تـعتـمد عـلى مرحـلت
في العمل وتـقلل من الهـدر في الطاقة
وكـذلك تـســهم في تـقـلـيـل االنـبـعـاثـات
ـلـبـيـئـة) احلـراريـة وتــكـون صـديـقـة لـ
واسـتـطرد بـالـقول ان (الـعـالم قد تـغـيّر
كـثــيـرًا وأصـبح مــوضـوع الـبــيـئـة من
أولـويات الـعمل ولـهذا  تـغيـير اسم
الــوزارة إلى وزارة الـكـهـربـاء والـطـاقـة
البـديلة أي ان الطـاقة الصـديقة للـبيئة
الـتي تكـون أرخص في كلـفتـها وأكـثر
مـالءمـة لـتـطــّورات الـعـصـر) واوضح
ـاظـــمي ان (احلـــكـــومـــة تــمـــضي الـــكـ
شروع الربط الكـهربائي مع مختلف
دول اجلــــوار وكـــذلـك الــــعــــمل عــــلى
ـادة من هــذا الــربط بــغــيـة أن االســتـفـ
رًا لـنـقـل الـطـاقـة ب يـكـون الـعـراق 

سـجلة يقـدمون خدمة ولدات غـير ا ا
ونــحن نــدعــمـهم وأوصــيــنـا مــهــمـة 
بــإطالق حــصــة وقــوديــة إلصــحــاب
ـسجلة بواقع  20لترا ولدات غير ا ا
ـافــذ الــتـــجــهــيــز لــكل كي فـي من مــنــ

الـتـجـاري وبـالـســعـر الـرسـمي الـبـالغ
 400دينار على أن يتم اعتمادالقوائم
زودة من الوحدات االدارية) وبشأن ا
تــســعــيــرة األمــبــيــر في بــغـداد الــتي
ـار اضح وصــــلت إلى  25ألـف ديـــنـــ

احملـافظ (وضـعـنـا سـعـرًا ال يـزيـد عن
وزيادته  15ألف دينار للخط الذهبي 
ـــولـــدات يـــعــد من قـــبل أصـــحـــاب ا
مخالفـة قانونيـة ينبغي أن تواجه من

قبل القضاء و األجهزة األمنية). 

اني في العراق “U¹—… ∫ رئيس مجلس القضاء االعلى خالل استقبالة السفير اال

تـــمـــكن من ضـــبط مـــعـــقب الـــعــمـل 
ـشـهود أثـناء تـسـلُّمه مـبلغ بـاجلرم ا
من أحــد األشــخـاص مــقــابل تــرويج
معاملـةٍ في شعبة اللـجان الطبية في
ّ خالل العـمـليـة رصد الـديوانـيـة و
تـهم) الفـتا الى مـعـاملـت بـحـوزة ا
(تــنـظــيم مــحـاضــر ضــبطٍ أصـولــيّـة
نفـذة بناءً على مذكراتٍ بالعمـليات ا
ـتهم في قـضـائـيـة وعرضـهـا رفـقـة ا
الـعمـليـة الثـالثـة على قـضاة مـحكـمة
التـحقـيق اخملتصـة بقـضايا الـنزاهة
فـي ذي قــار والـــديــوانـــيــة التـــخــاذ
ــنـاســبـة). اإلجــراءات الـقــانــونـيــة ا
واصـدرت مـحـكـمـة جـنـايـات كـركـوك
حـكمـا غيـابيـا يقضـي بسجـن أربعة
من أعـضاء مـجلس احملـافظـة . وذكر
الــبــيــان أن (الــهــيــئــة الــثــانــيــة في
أصــدرت حــكـمــاً غــيـابــيـاً احملــكــمـة 
دة خمسة عشرة سنة على بالسجن 
اربـعـة من أعـضـاء مـجـلس احلـافـظة
نـحل على خـلفيـة استـيالئهم على ا
مـركـبـات حـكـومــيـة كـانت بـعـهـدتـهم

والـعـائـدة لـديـوان احملـافـظـة) الفـتـاً
ـركـبات إلى (امـتـناعـهم عن تـسـليم ا
بــعـد انـتـهـاء خـدمـتـهم في اجملـلس)
وأضـاف الــبـيــان أن (احملـكــمـة بــعـد
ـتـحـصـلـة في اطـالعـهـا عـلى األدلـة ا
ــمـثل ــتـمــثـلــة بــإفـادة ا الـقــضـيــة ا
القانوني لديـوان احملافظة ومحاضر
ـركــبــات من قــبل األعــضـاء تــسـلـم ا
ـدانـ فـضالً عن قـريـنـة هـروبـهم ا
وجدتها كافيـة ومقنعة إلدانتهم وفق
ــادة  316اوال من قـــانــون أحـــكــام ا
الـعـقـوبـات وبـداللـة مـواد االشـتـراك
 47و 48و 49منه) واستطرد

بــالـقــول ان (احملــكـمــة أصــدرت أمـر
ـــدانــــ وإشــــعـــار قـــبـض بـــحـق ا
بـغية منع سفرهم اجلهات اخملتصة 
خــارج الـــعــراق مـع تــأيـــيــد حـــجــز
ــنـقـولـة ـنـقــولـة وغـيـر ا أمـوالــهم ا
فــضـالً عن إعـــطـــاء احلق لـــلـــجـــهــة
ـراجعة تـضررة ديوان احملـافظة  ا
ــــدنـــيـــة لــــلـــمـــطــــالـــبـــة احملـــاكم ا

بالتعويض). 
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بغداد

انك تـستـطيع ان تـتقبـل آراء االخرين واخـتالف وجهات
نظرهم بل انتماءاتهم كافه .

نـطـقـيه عـلمـيه انـهـا حـقيـقه يـنـبغي ان اذا ادركت ذلك 
تكون .
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بغداد

تنـاول بيان جمللس القضاء األعلى مؤخراً حق القضاء في الرجوع عن مبدأ قضائي
تضمنه حكم سابق صادر عنه .

ستـوي الوطني واألجـنبي فعلى ويتصل مـضمون البـيان بتطـبيقـات قضائيـة على ا
ـسـتوى الـوطـني وجدنـا أن احملـكمـة اإلحتـادية الـعلـيـا في العـراق ذهـبت في بعض ا
سـتوى األجـنبي أحكـامهـا مؤخـرًا مؤخـرًا إلى الـرجوع عن مـباد سـابقـة  وعـلى ا
تحدة مؤخراً نقاشات كثيرة حول ما ذهبت إليه احملكمة األمريكية شهدت الـواليات ا
العلـيا مؤخرًا في حكم لـها بعدم جواز  اإلجهـاض بعد مضي خمسـة عشر أسبوعًا
على احلـمل لتـكون قـد تراجـعت عن مبـدأ أسسه حـكم سابق فـي العام 1973 مـنح

رأة احلامل احلق في اإلجهاض . ا
موقف القوان من مبدأ السوابق القضائية وحق القضاء في الرجوع عنها :

هناك موقفان يسودان القوان والنظم القضائية في العالم هما :
تحدة ١- النظـام األنكلوسكسـوني الذي يجد أبرز تطبـيقاته في بريطانـيا والواليات ا
 وهـو نــظــام يـجــعل لــلـســوابق الــقــضـائــيـة (  ( Jurisprudenceأي األحــكـام
القضـائية الـسابقـة صفة مبـاد قضائـية مسـتقرة  ولـهذا تبـحث احملكمـة عادة عند

اثلة لإلسترشاد بها . عرض قضية ما عليها عن األحكام الصادرة في قضايا 
ـنح األحكام السابـقة صفة اإللزام . وهـذا النظام متبع ٢- النـظام الالتيني الذي ال 
انيا ودول أخرى في الـعالم منها الـعراق ومصر ومعـظم الدول العربية في فرنـسا وأ

.
هل اهتم القانون العراقي بالسوابق القضائية ?.

يل الـنظام القضائي العـراقي إلى النظام الالتيني كـما سبقت اإلشارة  ويدل على
دنية ذي الرقم (83 ) لسنة رافعات ا ذلك أن الفـصل اخلاص باألحكام في قانون ا
ـواد 154 - 163 ) جـاء خــالـيـًا مـن اإلشـارة إلى الـســوابق الـقــضـائـيـة 1969( ا
واد القـانونيـة  التي تبني ادة 159) بإلـزام احملكمة بـبيان األسـباب وا واكـتفى في ا
ـشرع عـلى توفـير اإلسـتـقرار في األحـكام ظـهر في علـيهـا احلكم غـير أن حـرص ا
ادة (13) قـانون التنظيم القضائي ذي الرقم (160 ) لسنة 1979 الذي حدد في ا
منه اختـصاصات الهيئة العـامة حملكمة التميـيز  إذ بيّن  أن من هذه اإلختصاصات
" ما يـحال عليها من إحدى الهيئات إذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة " 
وبـهـذا أظهـر هـذا الـقـانـون ميـًال إلى األخذ بـبـعض مـزايـا الـنـظام األنـكـلـوسـكـسوني
كن القول إنها استرشادية  وأناط بالهيئة مانحـًا للمباد القضائية السابقة صفـة 
العامـة حملكمة التميـيز النظر في اجتهـاد احملكمة ح التحـول إلى مبدأ جديد  غير
أنه عـلّق ذلك عـلى قيـام الهـيـئة اخملـتـصة في مـحـكمـة التـمـييـز بـعرض الـقـضيـة هلى
الهيـئة العـامة فيـها .وبشـكل عام فإن مـحاكم الدرجـة األولى ومحاكم اإلسـتئناف في
العـراق ليست ملزمة في أحكامها بـاتباع مباد سابقة حتى وإن كانت قد وردت في
أحكـام مـحاكم أعـلى مـنهـا درجـة  ولكن هـذه األحـكام تـظل عـند
الطـعن فيها خـاضعة لتـدقيق احملاكم األعلى مـنها درجة التي
تسـعى إلى إرسـاء مـبـاد قضـائـيـة ذات ثبـات نـسـبي وليس
نعها من اإلنـتقال من مبدأ إلى آخر . مطـلقًا ألن القانـون ال 
وفي كل األحوال يـظل الـعـهـد بالـقـضـاء  هـو احليـاد وابـتـغاء

حتقيق العدالة عند الرجوع عن مبدأ وإقرار مبدأ آخر .

rÝ«d ∫  الكاظمي خالل افتتاحه محطة كهربائية في ذي قار
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نـاشـدت شـركــات الـسـفـر والــسـيـاحـة في
ـافــظـــات رئــيــسي الــوزراء بــغــداد واحملـ
ـان  مــحـمـد مـصــطـفى الــكـاظــمي والـبــر
الغاء الـقرارات اجملحـفة التي احللبـوسي
تـصـدرهـا هـيـئـة الـسـيـاحـة الـتي تـقـضي
بدفع  25مـلـيـون ديـنـار. ووجه اصـحـاب
الشركـات مناشـدة تابـعتهـا (الزمان) امس
ـان ـالب احلـكـومــة والـبـر جـاء فـيــهـا (نـطـ
وجميع اجلهات اخملتصة بالتدخل ودعم
ـاع الــســيــاحي وشــركــات الــســفــر الــقــطـ
ـا كــونــهـ ـاحــة بــصــورة خــاصــة  والــســيـ
ـلـد) مــؤكـدين الـواجــهـة احلــضـاريــة لـلـبـ
ـا ألعــوام ولم ـلــهـ (الــشــركــات تــوقف عــمـ
ـاء ـ ـا اجــور الــضــرائب وا ُتــخــفف عــنـــهـ
ـطـلوبـة) واشاروا والكـهربـاء والـرسوم ا
الية الى ان (هيئة السياحة تزيد األعباء ا
عن طـريـق الـرســوم  في وقت تــخـصص
اغـلب دولة الـعـالم دعـمـًا لـشـركـات الـسـفر
والـسـيـاحـة بـسـبب الـضـرر الـذي حلـقـها
جراء جائـحة كـورونا) مطـالبـ اجلهات
اخملتصة بـ (الـدخل والغاء قرارات الـهيئة
الــتي تــقـضـي بـفــرض رســوم مــجــحــفـة

والسيما انهـا الزمت الشركـات بدفع مبلغ
ضمـان قدره  25ملـيون ديـنـارًا ُيودع في
صرف الصناعي بأسم الهيئة). الى ذلك ا
ــديـنـة أور خـصــصت احلـكــومـة مــبـالغ 
ـار في اطـار ـافــظــة ذي قـ األثـريــة في مــحـ
تأهيل وصيانة بعض ابـنيتها. وقال مدير
ـابـعـته ـاظم في تــصـريح تـ ـديـنــة عـلي كـ ا
(الزمـان) امس ان (اور اسـتـقـطـبت اعدادًا
ـوسم الـسـياحي كبـيـرًة من الـسّيـاح في ا
ـلت ـارات شـمـ ـًا ان (الــزيـ ـاري) مـبــيــنـ اجلـ
األهوار ومديـنة الـناصـرية مركـز محـافظة
ـادة ـله فـي زيـــ ـار) واعــــرب عـن امــــ ذي قــــ
ــقــبـلــة مــؤكـدًا ان ــواسم ا ـا الـوافــدين بـ
ـلــيــة ـافـــة واحلــكـــومــة احملــ (وزارة الــثـــقـ
واألمانـة الـعـامـة جملـلس الـوزراء اهـتمت
ـدينـة من اجل توفـير اخلـدمات بتـأهيل ا
ـلــســّيــاح) وتـابـع ان (اجلــهـات الالزمــة لـ
ــعـنــيــة رصــدت مــبـالـغ مـالــيــة من اجل ا
ـأهــــيـل والــــتــــطــــويــــر).وشــــهــــدت الــــتـــ
موسـمـًا سـياحـيـًا مـتمـيـزًا  حيث ديـنـة ا
توافد إليهـا مجاميع من السـّياح احمللي
والـعـرب واألجــانب لإلطالع عـلـى مـعـالم

احلضارة. 
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عن قائمة كشف مركز االعالم الرقمي 
ـابـعـة جـديــدة بـأبـرز  10حــسـابـات تـ
ـلـة في ـامـ ـارات االجــنـبــيــة الـعـ ـلــسـفـ لـ
ـتابـعة كـبيرة الـعراق الـتي حتظى 

من مستخدمي منصة تويتر. 
ـركـز في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) وقـال ا
امس ان ( حسـاب السفـارة األمريـكية
تــصـدر الـقـائـمـة بــنـحـو  159.6الف
ـارة ـلـــيه حـــســـاب الـــســـفـ ـابع يــ مـــتــ
الـبـريطـانيـة بـعدد مـتـابعـ بلغ 128
ــرتـبــة الــثـالــثـة ـا في مـا إحــتل ا الــفـ
حـســاب الـســفـارة الـروســيـة بـــنـحـو

 19.7الف متابع).
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ـار االخـتــيـار يــتـعـلق وتـابـع ان (مـعـيـ
بحسابات السفارات االجنبية العاملة
ـابـــات في الــــعـــراق ولــــيس احلـــســـ
كونـها مـعتـمدة الـشـخصـية لـلسـفـراء
ـله ـا حتـمـ ـ ـاء فــقط  ـالــعالمــة الــزرقـ بـ
منصـة تويتـر من خصوصيـة ومكانة
مهمة بالنسبة للدول والقادة والنخبة
ؤثرين الذين يـستقون مـعلوماتهم وا
ـابـات الــتي حتــمل عـالمـة من احلــسـ
ـار الى ان الــتـوثــيـق واإلثـبــات) واشـ
(الـقـائمـة تـضـمـنت أبرز  10سـفارات
ـابـــات رئــــيـــســـة بــــعـــيـــدًا عـن حـــســ
الـقـنـصـليـات الـدبـلـومـاسـيـة الـتـابـعة
لبـعض السفـارات في شمـال وجنوب
ـلـت من حــسـاب أي الــعـراقحــيث خـ

سفـارة عربـية وهـذا مؤشـر على عدم
إهتـمام الدول الـعربـية بالـدبلومـاسية
الرقمية جتاه العراق واقتصر عملها
تمـثلة علـى الدبلـوماسيـة التقـليديـة ا
بـالسـفارة والـسـفيـر بعـيدًا عن الـعالم
ـارة ـابـع ان (الــســـفـ االفـــتــراضـي) وتـ
الـتركـيـة هي البـلـد اإلسالمي الوحـيد
ـًا ـًا واضــــحــ ـامـــ الــــذي أولى إهــــتــــمـــ
بالدبلـوماسية الرقـمية في العراق من
خالل نـشر الـتعـليـمات واإليـضاحات
والـتــرويج لـلـســيـاحــة والـدراسـة في
بالدها) ومـضى البيـان الى القول ان
(بــــــعـض الــــــدول اعــــــتـــــــمــــــدت في
دبـلومـاسيـتـها الـرقمـية عـلى شخص
ـالم الـــســــفــــيـــر ونــــشــــاطه فـي الـــعـــ
اإلفـتراضي ومـثال عـلى ذلك الـسفـير
الـيـابـاني الـسابق فـي العـراق فـومـيو
إيواي فـعنـدما إنتـهت مدة عـمله ترك
فراغـًا واضحا وانـحسـر بشكل كـبير
الـدور الدبـلومـاسي لـلشـعب اليـاباني
في الــــعــــراق) مــــؤكـــدا ان (مــــعــــظم
الـسـفـارات لم تـبـد إهـتـمـامـًا واضـحًا
ـالـــتـــســويـق والــتـــرويج والـــدعــوة بـ
للـمشاركـة بالبـرامج الدوليـة والتبادل
الـثقـافي التي تـقدمـها لـشعـوب الدول
ـارة ـاء الــســفـ ــضــيــفـــة  بــإســتــثــنـ ا
كـمـا ان بـعض الـسـفـارات األمـريـكـيـة
اعـتـمـدت في تـغــريـداتـهـا عـلى الـلـغـة
الـرسمـية مـثل االمـريكـية واالسـبانـية
وااليطالية والكـندية والروسية وهذا

مـؤشـر سلـبي عـلى عدم إسـتـخدام لـغة
ـضيـف العـراق) ولـفت الـبـيان الـبـلـد ا
ـلـــيل الى ان (فـــريق الـــرصـــد والـــتـــحــ
ـًا كــبــيــرًا في تــفــاعل شــخـص ضــعــفـ
حسابات السفـارات العاملة في العراق
مع احلـسـابـات الـرسـمـيـة لـلـحـكـومة 
ومـنـهـا حسـابـات الـوزراء والنـاطـق 
حيث ان بـعض احلـسابـات احلكـومية

ـابـات تــواظب عــلى عــمل اشـا ”حلــسـ
برغم من عدم وجود وثـقة  السفارات ا
ـا ان بـــعض كــــمــ ـا اي تــــفـــاعل مــــنـــهــ
احلـسابات الـرسمـية لـلسـفارات تـنشر
وال الـتـغـريدات خالل اوقـات مـتـبـاعدة 
ـاتـهم ـارك الـعــراقـيــ في مــنـاســبـ تــشـ
الـوطــنـيــة كـمـا تــفـعل حــسـابـات ذات

الدول في بلدان اخرى.). 
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ديالى

 في اليـوم اخلامس من تـموز ٢٠٢٢ تـكون الـستـون سنـة من العـمر قـد اكتـملت
) آي عندما ثل الشعبي العراقي يقول (عند الست حضر السج بإذن الـله وا
يبلغ الـفرد  الستـ من عمره عليه أن يـتهيأ للـوداع فأعمار أمتي مـاب الست
صـطفى محـمد صلى الـله عليه وعلى والسـبع كمـا قال  رسول الـله احلبيب ا
اله وصحـبه وسـلم  ونادرا مـا جند من يـصل إلى الـسبـعـ او يتـجاوزهـا وجاء
ثل الشعبي قانـون التقاعد العراقي اجلديد رقم (٢٦) لـسنة ٢٠١٩ ليؤكد ذلك ا
ـوظف العـراقي الوظيـفي ثالث سنوات دون أي العـراقي حيث خـصم من عمر ا
ـا اعـتـاد عـليه ـوت قـاعـدا قـبل ثالث سـنـوات  تـعـويض له عـنـهـا لـيحـيـله الى ا

وظف في العالم . العراقيون واغلب ا
ستـون مضت دون ان نشعر بطـعمها او نعرف معـنىً لها  فال ندري كيف بدأت

وكيف سارت وكيف مضت .
طـفـولـة لم نـكـد نـذكـر مـنـهـا شـيـئـا ثم اكـثـر من ثـلـثـهـا مـضى في الـدراسـة بـكل
مراحلـها االبتدائـية والثانـوية واجلامعـية ثم جزء مهم جـدا منها وهـو بداية فترة
الشـباب قـد أخذته خـدمة الـعلم رغم كل مـافيـها من أهـميـة في صقل شـخصـية
الـفـرد حيث كـانت تـصـنع الرجـال وتـعلـمـهم كل مـعاني الـرجـولة عـلى عـكس ما
نــراه الـيـوم من مــيـوعــة وتـقـلــيـد بال وعي لــكل مـا يــرونه عـبـر الــتـلــفـاز او الـنت
وتفـرعاته في اوسـاط الشـباب الـيوم بـعد ان أُلـغيت خـدمة الـعلم اإللـزاميـة ولوال
ا استـطعـنا حتمل ذلك اجلَلَد والـصبـر الذي تعـلمـناه أثنـاء خدمـتنـا العسـكريـة 
اكثر من خمس تلك الست في حصار ظالم جائر لم يشهد العالم  له مثيالً وال
ـظلـمـة التي اعـقبـت االحتالل األجـنبـي للـبالد والتـي شهـدت أبشع تـلك الـفتـرة ا
انواع الـف عـبر التـاريخ حيث كـان ثقـلهـا يعـادل كل ما مـضى من تلك الـسن
السـت أن لم يتفوق عليه  ومع شدة احلصار كانت احلياة الزوجية ومسؤولية
االوالد وتأمـ مستـلزمات مـعيـشتهم ودراسـتهم قـد بدأت ورغم كل الصـعوبات
االمنيـة واالقتصادية تمكنا واحلمدلله من إيـصالهم الى اجلامعة وتخرجوا منها

بفضل الله وكرمه.
وكان الـثلث االهم من تلك الـست عـاما قد تـأخر كثـيرا بسبب كـل تلك الظروف
التي مـر ذكرهـا حيث الـوصول إلى الـوظيـفة الـتي عشـنا اغـلبـها في زمن الـف
ــقــراطـــيــة الــتـي لم نــعــرف مـــنــهــا ســـوى الــتــوافق واالحــتـالل ومــشــاكـل الــد
والــتــحـاصص والــتــغــا ولـكن رغـم كل مـا عــانــيــنـاه خالل الــثــلث األخــيـر من
ستيـنيتنا إلّـا أنها لم تخلُ من الكـثير من الفضـائل حيث تعرفنـا على الكثير من
الوجوه الـطيبة التي نعـتز بها مادمنـا احياءً  فيما صادفـنا بعض قليل جدا من
تلك الـوجوه التي تختـبىء خلف أقنعة الـصدق والصداقة والزمـالة واحلمدلله لم
يكن لهـا إلّا وقع قليل ال يكاد يُذْكَر  وسنبقى نفتخر بتلك الوجوه الصادقة فعال
من ذوات الضـمائر احلـية والقـلوب النـقية والـنفـوس الطيـبة التي لم تُـكَدرُها كل
تلك الظـروف الصعبـة التي مرت على الـبلد فظـلت محافظـة على نقائـها وإخائها

ووطنيتها .
هـنـة في بعض وأخـيـراً وقد تـمت إحـالـتنـا إلى الـتقـاعـد او كـما يـسـمى شـرف ا
عاش في بعضـها اآلخر  فإننا نفتـخر كل الفخر ونعتز كل االقطار الـعربية او ا
االعـتـزاز بـأنـنـا قــد أديـنـا واجـبـنـا الـوظـيـفي بـكل صـدق
وأمـانة وحـرص وتفـاني وبشـهـادة   كل من عرفـنا عن
قـرب او راقـبـنـا من بـعـيـد واحلـمـدلـله . نـعم تـقـاعـدنا
وظيـفـيا لـكن سـيبـقى قـلمـنـا احلر  الـذي رافق الـثلث
األخيـر من االعـوام والـسنـ الـسـت  بال تـقـاعد إن

شاءالله
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ـالـيـة عـلي عـبـد االمـير رأى وزيـر ا
ـصـارف ان اعــادة هـيـكـلـة ا عالوي
ســـيـــنـــهـي اســـتـــحـــواذ الـــقـــطـــاع
ـصــرفي احلــكـومـي عـلـى الــعـمـل ا
ويــتــيح فــرصـة لــلــقــطــاع اخلـاص
ـــســـاهـــمـــة في تـــطـــويـــر مـــوارد ا
فــيــمـــا اقــتـــرح الــبــنك االقــتــصـــاد
ـركـزي  اعتـمـاد نـظام الـدفـوعات ا
االلـــكـــتــروني . وقـــال عالوي خالل
ـــــالــــيــــة واخلــــدمــــات مــــعــــرض ا

ـصـرفـيـة اخلـامس في الـعراق إن ا
(هناك دراسات قدمت الى احلكومة
وأخـذنا التحـدي بجدية ركزي  و ا
ــــصـــارف لــــتــــغــــيـــيــــر وإصـالح ا
احلكومية) واشار الى ان (الوزارة
ـلــحـة تـطـويـر رأت مـن الـضـرورة ا
مــوارد االقــتــصـــاد) وتــابع أنه (ال
ـــكـن إدارة األمـــور بـــازدواجـــيـــة
وهـيـمـنــة الـقـطـاع الــعـام والـعـراق
اقـتـصـاد حـر) مشـيـرا الى انه (من
أجل فـسح اجملـال للـقـطـاع اخلاص
ال بد من أن تـكون قـاعدة الـتنافس
ــصـارف وأن إصالح ا مــتـســاويـة 
من أهـم أولـويـات الـقـطـاع) مـبـيـنا
ان (الـعراق بـعيـد عن اخلـصخـصة
ــصـــرفي) مــؤكــدا ان في اجملــال ا
(أهم خـــطــوة هـي إعــادة هـــيــكـــلــة
وهي عــمــلـــيــة لــيــست ــصـــارف  ا
صارف وأن إعـادة ترتـيب ا سهـلة 
احلكـوميـة حتتـاج الى وقت ورؤية
اقـتصـادية) ولـفت الى ان (الـنسب
بـ الــقــطـاع اخلــاص والــعـام هي
نفـسـها مـنذ 20 عامـاً وأن القـطاع
ئة با احلكـومي يستـحوذ على 70 
وهـذا غـيـر ـصـرفـي  عــلى الـعــمل ا

وال تـوجـد هـذه الـنـسب في صـحي 
أي دولـة) مـشـددا عـلى ان (تـعـبـئـة
ـوارد جزء أسـاسي من االقـتـصاد ا
ـــداخــر تــأتي من الــدولــة أو وأن ا
أربـــــاح الــــشـــــركـــــات أو الــــتـــــدفق
اخلـــارجي وفي الـــعـــراق الــتـــدفق
ــكن وهــذا ال  اخلــارجـي مـرهــون 
وال بـد من تــغــيـر االعــتـمــاد عــلـيـه 
البيئة الستقبال التدفق اخلارجي).
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وصــــول ـــــركـــــزي  اكـــــد ا بــــدوره 
ــصــرفــيـة  7 مالي احلـســابــات ا
حـسـاب. وقـال نـائب احملـافظ عـمار
ـــعــــرض إن (هـــنـــاك خـــلـف خالل ا
ــركـزي من ـالــيـة وا تـعــاونـاً بــ ا
وأن ـصرفي  أجل إصالح القـطاع ا
هـناك تـعـاونـاً مثـمـراً خالل االعوام
ــاضـيـة إلصالح حـقـيـقي لـلـقـطـاع ا
ــصــرفي) مــشــيـرا الـى ان (حـجم ا
ركـزي لـلمـصـارف بلغ 18 تـمويـل ا
بــيــنــمــا بــلــغت تــريــلــيـون ديــنــار 
ـصرفية سـبعة مالي احلسابات ا
حــســـاب حـــتى مـــنـــتـــصف الـــعــام
اجلـــاري) وتـــابع ان (الـــدفـــوعــات

اإللـكـترونـيـة أحد احلـلـول لتـطـوير
ركزي قد صرفي). وكان ا النظام ا
كـــشـف  عن إجــــراءاته في مــــجـــال
مـكـافـحــة غـسـيل األمــوال وتـمـويل

اإلرهاب.
ـثل مكـتب مـكـافحـة غـسيل وقـال 
قرم في األموال في الـبنك حسـ ا
تصريح امس ان (إجراءات العراق
بــشــأن مــكــافــحــة غــســيل األمــوال
تتمثل في إصدار وتمويل اإلرهاب 
الــقـــانــون والــعــديـــد من األنــظــمــة

سعيد قزاز

ــــــــــشــــــــــروع الـــــــــذي األولـى من ا
سيتضمن  90 ألف وحدة سكـنية)
ـشـروع سـيـكـتـمل مـشـيـراً الى ان (ا
فـي نـهــايــة الــعــام احلـالـي). بـدوره
قـــالت وزارة اإلعــــمـــار واإلســـكـــان
والبلديات واألشغال العامة إنه من
قرر إجنـاز مشروع إنـشاء اجلسر ا
ـؤقت في قضـاء اخلضر احلديدي ا

ثنى قريباً.  التابع حملافظة ا
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وذكر بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
ــشـروع  (الــوزارة بــصـدد اجنــاز ا
اســتــعـدادا لــلــمــبــاشـرة بــصــيــانـة
وتـــأهــيـل اجلــســـر الـــكــونـــكـــريــتي
الـرئـيـس في الـقـضـاء) واضـاف ان
(طول اجلـسر يـبلغ 58 متراً من كل
جانب مع جـسـر وسطي بـطول 42
مـتراً وسـريع الـتـركيـب بإسـتـخدام
ركــائـز حــديــديـة بــطـول 20 مـتـراً 
لـلـركـيـزة الـواحـدة وسـيـاج حـديدي
بطول 116 متـراً مع اعمـال الصب
واإلكسـاء لسـطح اجلسـر) واضاف
ان (االعمال احلـالية تـتضمن نصب
اجلسر الوسطي يونفرسال واقامة
السياج اجلانبي وتقوية الدعامات
بــــجـــــانب األعــــمـــــال الــــتـــــرابــــيــــة

للمقتربات).
واشـــار الى ان (الـــهـــدف من بـــنـــاء
هــو ان بــديالً مــؤقــتــاً عن اجلــســر 
اجلــســر الــكــونـكــريــتـي الـرئــيــسي
ـتـضـرر لـغـرض إجـراء الـصـيـانـة ا
الالزمة له) وحـصل محافظ نـينوى
ـــكــتب جنم اجلــبـــوري مع مـــديــر ا
وصل عبد التنفيـذي للجنة إعـمار ا
القادر الدخيل عـلى موافقة مجلس
الوزراء بتـطبيق قرار 287 اخلاص
بـــــأراضي مــــعــــســـــكــــر الــــغــــزالني

وحتــويــلــهــا الى مــنــاطق ســكــنــيـة
واسـتــثـمـاريــة  وقـال اجلـبـوري ان
(مـســتـشـار رئــيس الـوزراء لـشـؤون
اخلـــدمـــات اعــلـن مــوافـــقـــته عـــلى
تطبيق الـقرار) مبيـناً ان (احملافظة
وصل سـتعـمل على اعداد وبلـدية ا
التصـاميم الفنـية احلديـثة اخلاصة
شروع اراضـي الغزالني وتـوفير
األراضـي وتـــــخــــــصـــــيـص اخـــــرى
لـلمـجـمعـات الـسكـنـية  الـتي تـعمل
عــلى مــعــاجلـــة أزمــة الــســكن). في
غضون ذلك بـاشرت مديـرية شرطة
مــيــســان بــرفـع الــتــجــاوزات عــلى
األرصـفــة والـشـوارع واألسـواق في
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كــشـفت امــانـة بــغـداد عن تــضـمـ
جــمــيع قـــطــاعــات مــديــنــة الــصــدر
بقـانون الـدعم الطـار فيـما حددت
مـوعـد تـنـفـيـذ مـشـروع بـنـاء مـجـمع
ـــديــنـــة وقــال مـــديــر ســكـــني في ا
العالقات واإلعالم في األمانة محمد
الـــربــــيــــعي في تــــصــــريح امس ان
(عـمــلــيــة مـتــابــعــة  ودعم مــشـاريع
ديـنـة مسـتمـرة وبصـورة مبـاشرة ا
مـن قــبل األمــ والــوكـــيل الــفــني)
واضـاف ان (األمـانـة شـمـلت جـمـيع
ــشـمــولـة ــديــنـة غــيـر ا قـطــاعـات ا
ـــبــالغ بــاخلـــدمــات بـــعــد تـــســلم ا
اخملصـصة لألمـانة من قـانون األمن
مـــبــــيـــنــــاً ان (األمـــوال الــــغـــذائـي)
اخملصصة لألمانة ستستكمل فيها
شمـولة ضمن دينـة غيـر ا أعمـال ا
ـــاضي) خـــطــة الـــعـــام احلـــالي وا
ـــــئـــــة من واشـــــار الى ان ( 80بـــــا
مشاريع مـدينة الـصدر ستُـكتمل في
ـقبل مـنـها الـبنى مـنتـصف العـام ا

التحتية وإكساء الطرق وغيرها من
وتــــــابع ان ــــــشــــــاريـع األخــــــرى) ا
ـستـقبـليـة للـمديـنة هي ـشاريع ا (ا
إعـــادة إحــيـــاء مــشــروع 10 في 10
ضــمـن تــوســـعــة مـــديــنـــة الــصــدر
باجملمع السكـني الذي سيضم أكثر
من 240 ألف وحــدة ســكــنــيــة عـلى
ـرحــلـة شــكل مــراحل) وتـابـع ان (ا
األولـى ســـتـــكـــون بـــواقع 190 ألف
ة من وحدة سكنية في اجلهة القد
حي الــدســيم خـلـف الـســدة والـذي
ـشــروع من قـبل كــان فـيه مــخـطط ا
شركة برودواي البريطانية) مؤكداً
ان (األمـــانــــة عـــقــــدت مع مــــجـــلس
الـوزراء وعمـليـات بـغداد اجـتمـاعاً
لإليــعــاز بـــحــمــايـــة األراضي الــتي
ـــشـــروع من ســـيُـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــا ا
الــــــتـــــــجـــــــاوزات ورفع جـــــــمـــــــيع
ــوجــودة) وتـابع ان الــتــجـاوزات ا
(عملية تسويـة التربة والفحوصات
جـــاريـــة حـــالـــيـــاً لألرض والـــبـــدء
ـرحــلــة تــوسـعــة مــديـنــة الــصـدر
ـرحـلـة عــمـوديـاً وأفــقـيـاً واجنــاز ا

ــديــريــة في ـــديــنــة وقــال اعالم ا ا
بيان تـلقته (الـزمان) امس ان (مدير
قـسم شـرطـة الـبـلـدة مـحـمـد راضي
وجه القـوات بتـأم احلـمايـة لفرق
ومـفـارز دوائـر الـبـلـديـة  في حـمـلـة
إلزالـة الــتـجـاوزات ضــمن الـقـاطع)
مـبيـنـاً ان (احلـملـة رفـعت جتازوات
في سوق علوة األسمالك والشوارع

واألرصفة احمليطة بها). 
واوضـح ان (الــبــاعـــة حتــولــوا الى
داخل الـسوق اجلـديد الـذي انـشأته
مشـيرا الى ان (هذا بلـدية الـعمـارة)
اإلجراء سيسـهم في فك اإلختناقات
ـا ــروريـة وانـســيـابـيــة احلـركـة  ا

ـواطن). على صـعيد يضـمن راحة ا
آخـــر وضـــحـت مـــديـــريـــة بـــلـــديـــة
البسـات بشـأن الشروع نـصور ا ا
بـهدم مـطعم الـسـاعة في الـعاصـمة
وقـال بــيـان تـلـقــته الـزمـان امس ان
(بـعـد مـا  تـداوله اعالمـيـاً بـشـأن
ـطـعم في مــنـطـقـة الــشـروع بـهــدم ا
ـنصـور نـود ان نوضح لـلـمواطن ا
ـــطــــعم  لــــديه الــــكـــر ان مــــالـك ا
ــوافـقـات الــرسـمـيــة الـصـادرة من ا
نـصور الـتي تخـوله القـيام بلـديـة ا
بــعــمـلــيـة الــهـدم وان هــذا االجـراء
جــرى وفـق الـســيــاقــات االصــولــيـة

تعارف عليها).  ا

علي عبد االمير عالوي
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والــــتــــعـــــلــــيـــــمــــات والـــــضــــوابط
واإلعـــمــامـــات واألدلـــة االرشـــاديــة
وبــاخلــصـوص الــتي  إصــدارهـا
ــعــايــيـر ــتــطــلـبــات وا في ضــوء ا
تطلبات ا يتـوافق مع ا الدولية و
احملـلــيــة) واشــار الى (اسـتــكــمـال
حتـــــديــــد اجلــــهــــات الـــــرقــــابــــيــــة
واالشــرافــيــة عــلى قــطــاع األعــمـال
ـاليـة احملـددة وإعداد ـهن غيـر ا وا
ـكـافـحـة غـسيل ضـوابط الـعـنـاية 
األموال وتمويل اإلرهـاب لكل قطاع

وآخــــرهــــا قـــــطــــاع الــــعــــقــــارات)
واســتـــطــرد بــالـــقــــــول ان (هــنــاك
ـؤسسات تـضمـنت إلزام ا قرارات 
ـاليـة بتـشـكيل أقـسام لالبالغ عن ا
ـــشـــبـــوهــة ـــالــيـــة ا ـــعــامـالت ا ا
ومـنحـهـا االستـقالليـة في مـهامـها
وإعـــــداد دلـــــيـل لــــلـــــســـــيـــــاســــات
كافحة غسيل األموال واإلجراءات 
وتــمــويل اإلرهــاب يــتم الــعــمل في
ضـوئـها وأن تـكـون مـتاحـة جلـميع

الية).  ؤسسات ا العامل في ا
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ـقـال الـذي كتـبه األسـتـاذ أكرم قرأت ا
شهـداني وعنوانه ( من عبد الـرزاق ا
البصـرة إلى التحـقيـقات اجلنـائية ثم
األمن العـامـة. الـرجل الـصـارم بـهجت
العـطـية..سـيـرة مثـيـرة للـجـدل)  وقد
نشـرته جريـدة (الزمـان) يوم األربـعاء
29 من شـهـر ذي الـقـعـدة عام 1443ه
ـوافق لــيـوم 29 من شـهــر حـزيـران ا
ســــنـــة  2022 وقــــد ذكــــر األســــتـــاذ
ـــــشـــــهـــــداني إنه إعـــــتـــــمـــــد عـــــلى ا
الـويــكــبـيــديـا والــكــتـابــة الــرصـيــنـة
ــســؤولـة ال تــســتــد عــلى مــثـل هـذه ا
الـوســائل الــصم الـتي تــعــتـمــد عـلى
مـايـلــقم لـهـا من مــعـلـومـات غــالـبـهـا
يعـاني كـسـاحـا مـعـلـومـاتيـا في زمن
ـعلوماتـية وإال أين ذهبت الفوضى ا
ـــصـــنـــفـــات والـــدوريـــات الـــكـــتب وا
ـدونـات احملـكـمـة الـرصـيـنـة وهـو وا
رجل الــشــرطــة احلـقــوقـي الـقــانــوني

الباحث?!
مـاأردت تــصــويـبه والــتــعـلــيق عــلـيه
قـــــولـه:" بـــــعـــــد ثـــــورة 14/ تـــــمـــــوز
ــلــكي في وســقــوط الــنــظـــام ا 1958
العراق اعتقل بهجت العطية وأحيل
إلى مـحـكـمـة الـشـعب بـرئـاسـة فـاضل
ــهـــداوي والـــتـي أصــدرت عـــبـــاس ا
حكمها عليه باإلعدام و تنفيذ حكم
اإلعــدام فــيه رمــيــا بــالــرصــاص يــوم
وكـان الــعـطــيـة أحـد 20أيـلـول 1959

ــلــكي  أربــعــة مـن رمــوز الــعــهـــد ا
إعدامـهم مع احملكـوم علـيهم بـقضـية
ــوصل أحــداث ثــورة الــشــواف في ا
ولـيس لــهم أيــة صــلـة أو عالقــة بــهـا
وهم كـل من ســــــعـــــيـــــد قـــــزاز وزيـــــر
ــلـكي وعــبـد الـداخــلـيــة في الـعــهـد ا
اجلبـار فـهـمي مـتـصـرف لـواء بـغداد

والــزعـيـم الــركن نــاظم الــطــبــقـجــلي
والعـقيـد رفـعت احلاج سـري وآخرين

قبوس. "". إنتهى ا
إذا طـويت كـشـحـا وصـرفت نـظـرا عن
هــذه الــفــقـرة الــتـي تــعـانـي ارتــبــاكـا
معلومـاتيا وركة في الـتعبير ورصف
الكـلـمـات إذا صـرفنـا الـنـظـر عن هذه
الهنة غير الهينة فإني وبتوفيق الله

تعالى أقول:
W d  bzU

أوال- إن الـدقـة في الـكـتــابـة تـقـتـضي
مـــنــــا الـــنص عــــلى اإلسم الــــرســـمي
للـمـحـكمـة وهـو( احملكـمـة الـعسـكـرية
العليـا اخلاصة ) فـهي ليست مـحكمة
ـتـعـاطـفـون الـشـعب كـمــا يـسـمـيـهــا ا
هـداوي كما معهـا وليـست محـكمـة ا

يطلق علبها كارهوها. 

ثــــانـــيــــا- إن الــــزعــــيم الــــركن نــــاظم
الـطـبـقـجـلي ألـذي كـان قـائـدا لـلـفـرقـة
الــثــانــيــة ومــقــرهــا مــديــنــة كــركــوك
والعقيد رفعـت احلاج سري ليسا من
ـلـكي ولـقـد عجـبت من رموز الـعـهـد ا
قوله هذا بل كانا متهم في حوادث
وصل يوم 8 من حركة الشواف في ا
وسـحـقت في الـيـوم شـهر آذار 1959
الـثــاني 9 اذار بـعــد أن قــصــفت أربع
ــقــر الــعـــقــيــد الــركن عــبــد طــائــرات 
الــوهــاب الــشـواف آمــر جــحــفـل لـواء
شاة اخلامس في الـثكنـة احلجرية ا
يقـودهم الـرئيس الـطـيار خـالـد سارة
ويعـاونه في القـصف الرئـيس الطـيار
الزم األول يــونس مــحـــمــد صــالح وا
الـطــيــار مــصـطــفى أحــمــد ورابــعـهم
الزم األول الـــطــيـــار صــبـــاح نــوري ا
ـوسـوي ألـذي سـتـسـقط به طـائـرته ا
لــدى صـــبـــاح يــوم 14تـــمــوز 1959 
الـعـرض الــعـســكـري اجلـوي احــتـفـاء

بالذكرى األولى للثورة!
رحـوم بـهـجت العـطـية لم ثالـثـا- إن ا
يــعــدم بـــالــرصــاص يــوم 20 أيــلــول
1959 بل أعدم شنقا في سجن بغداد
ـركــزي ألـذي هــو اآلن مــبـنى وزارة ا
الصـحـة واعـدم مـعه الـرجل الـشـجاع
سعيد القزاز ألذي كان له شرف إنقاذ
مـــديـــنـــة بـــغــداد مـن الـــغـــرق أثـــنــاء
تداعيات فيضان دجلة في نهاية شهر

ـــــدمـــــر ولـــــواله ولــــوال آذار 1954ا
جــرأته وصــرامــتـه في احلق لــغــرقت
عاصـمـة الـعـراق واخـتل األمن فـيـها
ا أعدم ولو كانت ثمـة عدالة وقـانون 

هذا الرجل الرجل. 
كما أعدم ثـالثهم متـصرف لواء بغداد
عبد اجلبار فهمي ألذي اتهم بإطالق
ــتـظــاهـرين أثــنـاء الـرصــاص عـلى ا
انــتـــفــاضــة تـــشــرين األول/ تـــشــرين
ـــصـــر عـــبـــد دعـــمـــا  الـــثـــاني 1956
الـنـاصـر وضـد الـعدوان الـبـريـطـاني
الــفــرنـــسي الــصـــهــيــونـي عــلى مــدن
القـنـاة مع إن إطالق الـرصـاص ليس
ــــتــــصـــرف  'بل من من صالحــــيــــة ا

صالحية اجلهات العليا. 
أمــــا رابع مـن اعــــدمــــوا من رجــــاالت
لـكي; فهو عـبد اجلـبار أيوب العهـد ا
ركزي ألذي كتب مدير سجن بغـداد ا
عزيز احلـاج مقاالت نـارية حتريـضية
ضـده في جــريـدة ( إحتـاد الــشـعب )
في شهر آذار من جريدة الشيوعي  
ا يعني التحريض على تلك السنة 
بـذريـعــة أنه أطـلق الـرصـاص إعـدامه
ـضربـ في الـسجن على الـسـجنـاء ا

سنة 1953.
إذن الذين اعـدمـوا في ذلك الـيوم 20 
ـلكي ايلول 1959 من رجال الـعـهد ا
أربـعــة هم: ســعـيــد الـقــزاز وبــهـجت
العـطـيـة وعـبـد اجلبـار فـهـمي وعـبد

اجلبار أيـوب. أما الـزعيم الـركن ناظم
الـطـبــقـجـلي والــعـقـيــد رفـعت احلـاج
قدم سري والعـقيد خـليل سلـمان وا
الــركن عــزيــز أحــمــد شــهــاب- ولــهـذا
الرجل الـشـجـاع قصـة لـيس هـنا أوان
ـقدم الـركن علي تـوفيق شرحـها- وا
والــرئـيس ـقــدم إســمــاعـيل هــرمــز وا
األول مجيـد حميـد اجللـبي والرئيس
الــركن داود ســيــد خـــلــيل والــرئــيس
الزم يـــحــيـى حـــســ احلـــمـــاوي وا
ـالزم األول حـازم األول زكـريــا طه وا
خطـاب. فقـد اعدمـوا رميـا بالـرصاص
فـي مـــــــيــــــــدان رمي اجلــــــــيـش في أم
الــطــبـــول في الــعـــشــرين مـن أيــلــول
1959 والذي شيد على أرضه مسجد
أم الــطــبــول وهم الـــوجــبــة الــثــالــثــة
واألخــيـــرة من ضــبـــاط جــحـــفل لــواء
إذ كــانت الــوجــبـة ـشــاة اخلــامس  ا
الثانية قد أعدمت رميا بالرصاص في
أم الـــــطـــــبـــــول كــــــذلك فـي اخلـــــامس
والعشـرين من شهر آب 1959وهم كل
من: الــرئــيس نــافع داود- ألــذي فــقــد
البـصر بـشظـايـا قصف مـقر الـشواف
ومــحــمــد أمــ عــبــد الــقــادر وســالم
حــســ ومــحــسن حــســ عــمــوري
ومــظــفــر صــالح في حــ نــفــذ حــكم
ــدني ألــذي اإلعــدام بــالــوقت ذاتـه بــا
تولى إذاعـة بيـانات احلركـة من إذاعة
وصل فاضل فـهد الـشكرة محلـية بـا

ــركــزي. مع أنــهم في ســجن بــغــداد ا
وعــــدوه بـــــالــــعــــفـــــو عــــنـه لــــو قــــال
وقـد ظـهـر بـاحملـكـمـة لـيـلة مـايـريـدون
ـــا يـــعــني إعــدامـه حــلـــيق الـــرأس 
اإلعدام وقـال ألـذي يـريـدون منه- في
حلـــظـــة ضـــعف بـــشـــري خـــوفـــا من
ـــوت- ومع ذلك فـــقـــد أعـــدم فـــاضل ا

. الشكرة
W¹uł …bŽU

فـضال عن أربــعـة طــيـارين مـن قـاعـدة
ـوصل اجلــويـة اغــاروا عـلى وزارة ا
الـــدفـــاع ومـــرسالت اإلذاعـــة في أبـــو
غــريب لــكن ســوء األحــوال اجلــويـة
أدى إلى فشل مـهـمـتهـم فقـدمـوا أمام
احملكـمـة الـعـسكـريـة الـعلـيـا اخلـاصة
فـحــكــمت فـي يـوم 28 من آذار 1959
بـاعـدام كل من: عـقــيـد اجلـو عـبـدالـله
ـوصل اجلــويـة نـاجي آمــر قـاعــدة ا
والـرئـيس الـطـيـار قـاسم مـحـمـد عـلي
الزم الطيار أحمد مهدي العزاوي وا
الزم الـــطــيــار صــالح الـــعــاشــور وا
فاضل ناصـر ونفذ احلكـم سريعا في
ــــــــوافق ا الــــثـالثــــ من آذار 1959 
للحـادي والعـشرين من شـهر الـصيام

الفضيل عام 1378.
تلك أمـة خـلت لـهـا مـاكسـبت وعـلـيـها
مااكتسبت. ومن هناك بدأ الدم يسفك
رويـدا رويـدا. حـتـى أمـسى عالمـة في

احلياة العراقية.
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شهدانيعبد اجلبار فهميبهجت العطيةناظم الطبقجلي أكرم عبد الرزاق ا

-1-
أول مـزايـا الـشـعـر انه بـنـفــحـاته الـشـذيـة وانـغـامه الـعـذبـة اسـتـطـاع أنْ يُـشـيع ثـقـافـة

كارم األخالق  من خالل الثناء على أصحابها وفرسانها.  االعتزاز 
قال ابو تمام 

ولوال خالل سنّها الشِعْرُ ما دَرى 
كارِمُ  عالي أين تُبني ا بُناةُ ا

-2-
ويعكس الـشعر أروع ما تملكه االنسانية من مشاعر احلب والوفاء والصفاء كما أنّه

يُطلق احلكمة لتكون نُصْبَ األعيُن ...
قال شوقي :

والشعر إنْ لم يكنْ ذكرىً وعاطفة 
وحكمة فهو تقطِيع وأوزانُ 

-3-
ان الشعر االصيل تهتز له النفوس وهذا ما عناه الزهاوي بقوله 

اذا الشِعْرُ لمْ يهزُزْكَ عندَ سَماعِه 
فليس خَلِيَقاً أنْ يقالَ له شِعْرُ 

عاني السامية والصور الزاهية  انه ليس ألفاظا مجردة من الروح وا
-4-

وقال شوقي :
ُ االخالقُ ما بَقَيِتْ  وانّما اال

فانْ همو ذهبتْ أَخالقُهُم ذهبوا 
ولقد صدق فيما قال 

نسوب االخالقي ..!! وان األزمات الراهنة ترجع كلها الى انخفاض ا
-5-

وقال اآلخر :
وليس بنافعٍ بُنيانُ قومٍ 

اذا أخالقُهُم كانَتْ خَرابا 
-6-

قال ابن الرومي 
أرى الشعر يُحيي اجملدَ والناسُ بالذي 

تبقِيّهِ أرواح لَهُ عطِراتُ 
فما اجملدُ لوال الشعرُ اال معاهد 

وما الناسُ االّ أَعْظُمُ نَخِراتُ 
-7-

ناجم الشعرية على االطالق والعراق هو موطن الشعر والشعراء وأكبر ا
وكـان الـشـعـر يـجري عـلى أَلـسْـنـة فـتـيـانه فـضالً عن رحـاله ونـسـائه وقـد تـعرّض الى
ـنبـر من ال يُـحسن ان يـقرأ بـيتـا واحـداً على نـحو مُـتقن نكـسة كـبـرى ح قـفز الى ا

بعيد عن اللحن ..!!
وقلّ أنْ جتد ب الناس مَنْ يستشهد بشيء مِنْ ابياته ... فيما كان يدور على األلسن

في االسواق فضالً عن احملافل ..!!
-8-

طـاف بالكثـير من أبناء لـغة القرآن أنـهم يتقـنون العديـد من اللغات االجـنبية وانـتهى ا
ولكنهم ال يحسنون شيئا من لغتهم ... وآدابها 

األمـر الــذي يـبـعـدهم عن الـشـعـر وعـن كل مـا يـتـصل بـالـلـغـة
واألدب والتراث .

فارقة احملزنة . وهنا تكمن ا
ولـيست هـذه السـطور لـقراءة الـفاحتـة على الـعهـد الذهبي
ا هي حتـفيز وتشجيع على الصحوة من سبات عميق وا

ليس وراءه االّ التخلف واخلسران .

ضمـائـر ميـتة ال تـمتـلك ذرة من الـرحمـة حتـكم العـراق أدارت ظهـرهـا لهـموم الـشعب
ومعاناتهِ عشرين سنة من السرقات والفوضى والدمار العارم ..

كم سياسي حقير أدار ظهره عن معاناة الشعب العراقي ..
يا مكثرهم لعنهم الله .

الـســيـاسي  الـتـافه والــنـذل واخلـسـيس هـو من يــديـر ظـهـره عن مـعــانـاة شـعـبـة فـكم
سياسي نذل وخسيس تبوب منصب سيادي بعد 2003

عـانـاة الـشـعب الـعراقي ولـم يوفـر لـلـشـعب أبسـط اخلدمـات .?  جـمـيـعهم لم يـفـكـر 
فاسدين أنذال سرقوا قوت الشعب العراقي ولن أستثني أحداً منهم ..

سأحيلُ أفراحَ الطغاةِ مأتماً ..
وت في األكوابِ .. وأصبُ خمرَ ا

وأرجُ صمتَ األرض أهدرُ غاضباً ..
والويلُ لألسيادِ واألذنابِ..

وأقصُ من كفن احلياة لثورتي..
علماً يتوجُ هامةَ األحقابِ..

األرضُ أرضي والترابُ ترابي ..
فعالمَ تسلبُ من يدي أتعابي ..

من قـصـيـدة األرضُ أرضي والـتـراب تـرابي لـشـاعـر الـعراق
غـفور لهُ الـشاعـر الكبـير خـالد الـشطري الـراحل اخلالـد ا

وكأنهُ حاضر بيننا يعيش معاناة الشعب العراقي..
لـو كنـت عايش مـعنـا يا خـالد الـشـطري مـاذا ستـكتب من
قـصـائد عن سـاسـة الـزمن األغـبـر الـسفـلـة االنـذال حـكام

العراق سراق قوت الشعب !!!?.

اً  يربط في ـنطـقة والـعراق قـد الفـكر الـسُلـطوي فلـسفـة تواتـر علـيه عُرفـاً شعوب ا
مـاهيـته بـ سـطوة الـنـفـوذ والـقوة كـمـفـهوم مـوازي لـلـدولة وهـذه الـعالقـة الثـنـائـية ال

دلول - في مدركاتهم الفكرية والعقلية . انفصال بينهما - الدال وا
فهوم ان هيمنـة الفكر السلطوي ال يعني بالضرورة احتكار معنى احلق والصواب با
ـكان ولـلعـقل الـواعي والفـكر ا نـسبـية تـخـضع لتـغيـيـر البـيئـة والـزمان وا ـطلـق وإ ا
ـنطـقي لإلنسان  كـما ان نـقض الرأي اآلخر واالحـتجاج عـليه ومـحاولة الـطعن فيه ا

بغير تشهير او جتريح تُقيّمُها األخالق وتخضع لثقافة اجملتمع والشعوب.
ـعارضة مـبنيـة على اجلدل إن طـابع العالقة بـ القـبول وعدم الـقبول بـ السلـطة وا
عرفيـة وحججه الذي يـجحد به فكر الذي يكـون دائماً ب ضدّين كـل حسب ادواته ا
الـطرف االخـر والقـائم عـلى مبـدأ " بذل اجلـهد لـرفع االكـراه عن النـاس ضد الـظلم "
ـقـال  في خـضم هـذا التـراشق والـتـنـابـز ب وتـدافـعـهم بـ لـسان احلـال ولـسـان ا
ـمـانـعـة ) تـهـوي كـيـان الـدولـة نـحـو الـضـياع مـترفـي الـدولة واجملـتـمع ( الـزعـامـة و ا
ـواطـنـة والـعـراق يـسـيـر في هـذا االجتاه عـرفـة الـوجـوديـة لـقـيـمـة ا والـهـبـاء و زوال ا

بخطى متسارعة .
ضـادة  فـالفـكر يـجب طـرح األفكـار الـوطنـيـة اآلمنـة بـعيـداً عن التـصـادم والدعـايـة ا
االقصائي فـكر انتقائي غير واعٍ بُني على أسس عنـصرية غير سليمة  ويجب إعادة
ـفهومها احلقـيقي الشامل متوفرة النظر فـيه وتقييمه أخالقيًـا  وكلما كانت احلرية 
ــعـرفـة في ازديــادٍ وتـطـور و تـنــوّعٍّ في اإلصالح  إن اجلـدلـيــة الـسـائـدة في تـكـون ا
فـلـسـفة احلـيـاة تـاريـخـيـاً قـائمـة عـلى الـصـراع الـدائم بـ احلق والـبـاطل بـ الوعي
ـوضوعي وب الوهـم اجملرد التصـوري  يفصل فيـه القيّم اإلنسـانية هذه والوجود ا
ـتّـبع في ثـقـافـة أي جـمـاعـة او حـركـة تـنـادي الـقـيّم هي الـتي حتـدد شـكل الـســلـوك ا
قـراطية والتـعبير سـاواة  وتمهّد خلـلق مساحة واسـعة من الد باحلرية والـعدالة وا
عن الرأي وقـبول اآلخـر وتقـد منـاهج معـرفـة جديـدة قابـلة لـلتـطور والـتغـييـر تتـمدد
بنـي عليه متالزمة عرفـة اإلنسانيـة وإدراك الفرد لهـا  وهو األساس ا بتمدّن عـلوم ا
الـتــعـدديـة وحـقـوق االنــسـان  وغـيـاب احـدهـمــا يـؤدي الى خـيـبــة أمل كـبـيـرة وفـشل
الطـروحات اإلصالحـيـة لبـنيـة الـدولة الـقائـمة شـرطـاً على أسس الـتـعدديـة والتـعايش
السلمي وقـبول اآلخر  هذا العجز يُنتج بالضرورة تسلُطاً فئوياً على مقدرات الوطن
) وظهـور بوادر اإلكراه الـقمعي واطـن ( الدولة واجملـتمع ) و تُقـيّد حريـة االفراد ( ا
قراطي للحياة الى والفسـاد اإلداري - خلق معارضة مسلحة - و حتويل النمط الد
ـتضادّيَن بإلـغاء الطرف اآلخـر وتبادل الـتهم ونشر الـبغضاء ( ال خرافة ينـادي بها ا
واطن و دوره الـفـاعل في بـنـاء الـفهم تـلـبـسـوا احلق بـالبـاطل)  وحتـجـيـمـهم لوعـي ا
قراطية لـصيرورة الدولة يؤدي إلى نـشر الكراهية و ـشترك للحريـة والد الصحيح ا

الفوضى وغياب مفهوم الهوية الوطنية و االنتماء الوطني للفرد . 
و يستـمر الصراع األزلي بـ فئة تـتقن احليـاة واألمان وأخرى تهـوى القتـال والفناء

عاقبـتها جتريد الوطن ( الدولـة ) من رمزيته و قدسيته وحتويل
اجملـتــمع الى مـجــتـمع افــتـراضي بـعــيـد عن الــواقع والـقـيّم
االنـسـانـيـة تــكـون الـغـلـبــة فـيه ألصـحـاب الـنــفـوذ والـفـكـر
ـة اخلـبرة تـعجـز عن امتالك الـضـيق الغـير نـاضج و عد
ـعـرفة اإلنـسـانـيـة و عـلـوم احلـيـاة إليـجـاد السـبل أدوات ا
ـسار والـبنـاء الـسلـيم لبـقاء واحللـول الـكفـيلـة لتـصـحيح ا

الدولة وتطوّره .  

&ËU“» ∫ فرق االمن تزيل التجاوزات في العمارة

محمد الربيعي
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بـنـاءا عـلى مـاجـاء بـكـتـاب مـديـريـة الـتـخطـيط
الـعـمــراني في مـيــســـــان ذي الـعـــــدد٨٧٣ في
بلغ الى بلـديتنا بكـتاب مديرية ٢٠٢٢/٦/٢٢ ا
بـلديـات ميـســـــــان ذي الـعــــدد (٩٧٩٧) فـــــي
تـــعــلن مـــديــريـــــــة بــلـــديــة الــعـــدل حتــــــديث
اده ـدينة العدل حسب ا التصميم االســاسي 
(٤٤)  من قـانـون ادارة البـلديـه رقم ١٦٥ لسـنة
عـدل فعلى كـافة دوائر الـدوله والقطاع ١٩٦٤ا
واطنون تقد مالحظاتهم العام واخملتـلط وا
واعتـراضاتهم ومقـترحاتهم الى مديـرية بلدية
الــــــعــــــدل وخـــالل (٦٠)  يــــــــوم مـن تــــــاريــخ

االعــالن .
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انـتـقل الى رحمـة الـله تـعالى الـسـيـد محـمـد كاظم
والد السيد صباح اجلزائري وجد االعالمي احمد
جنــاح صـبـاح الـيـوم ..نـسـأل الـبـاري عـز وجل ان
يرحمه ويتـغمد روحه اجلنة ويصبر اهله واحبته

ويلهمهم السلوان..
وسيـقـام مجـلس الـعـزاء في جامع مـوسى الـكاظم
(عـلـيه الـسالم) (جـامع الـسـيـد عـمـاد الـبطـاط) في
اجلمعـيات اعتباراً من امس االثن ٧/٤. وإنا لله

وإنا اليه لراجعون.
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ـغفـور لـها (عـمـة )العـمـيد الـدكـتور سـيقـام مـجلس عـزاء ا
زياد محارب القيسي مدير قسم العالقات واالعالم.

رور العامة. في مديرية ا
في القاعة اخلاصة بجامع عمر الفاروق .

الكائن في منطقة( شارع فلسط )
وافق ٧/٤. تقاطع الصخرة .أمس االثن ا

من الساعة (٣) ظهرا ولغاية الساعة (٦) مساءً
انا لله وانا اليه راجعون
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{ طـهران) ,أ ف ب) - أعـلنت الـسلطات
اإليــرانــيــة أمس االثــنــ إغالق إدارات
حـكومية ومدارس في محافظتي طهران
والــبـــرز بــســبب الــتـــلــوث الــنــاجم عن
عــاصـفـة تـرابـيــة.وذكـرت وكـالـة "ايـرنـا"
الــرســمــيــة لألنــبــاء ان "جلــنــة طــوار
تـلوث الهـواء في محافظـة طهران أمرت
راكز كاتب االداريـة وا بـاغالق جمـيع ا
الــتـعــلـيــمـيــة الــعـامــة بـســبب انـتــشـار
الـغـبار".خـيمت سـحـابة من اجلـسيـمات
االثـنـ عـلى الـعـاصـمـة اإليـرانـيـة التي
يــبـلغ عــدد سـكــانـهــا أكـثــر من ثـمــانـيـة
ماليـ نـسـمة.وغـربـاً أعـلنـت محـافـظة
ـــكـــاتب الـــبـــرز كـــذلـك إغالق جـــمـــيع ا
راكز العلميـة والتعليمية ـصارف وا وا
ـلـوثـات اجلـوية بـسـبب "زيـادة تـركـيز ا
والــــغـــبــــار" بـــحــــسب الـــتــــلـــفــــزيـــون
الـرسمي.وأشـارت السـلطـات القـضائـية
فــي الــــــــــــــــــــــبــالد إلــى إغــالق اإلدارات
.تـتكـون هذه الـقـضائـية فـي احملافـظتـ
الــعـواصـف الـرمــلـيــة والـتــرابـيــة الـتي
ـــنـــطـــقـــة من ازدادت وتـــيـــرتـــهــــا في ا
ــكن أن تـــؤدي إلى دخــول جـــزيــئـــات 
ـسـتـشـفى بـسـبب مـشـاكل فـي اجلـهاز ا
الـتنفسي.واوضحت هيئة مراقبة جودة
الـهواء في العـاصمة في نـيسان/أبريل
إنــــهـــا تـــصـل إلى طـــهــــران من "الـــدول
اجملــاورة إلى الـغــرب من إيـران".وهـبت

االثــنــ عـاصــفــة رمــلـيــة جــديــدة عـلى
الـعـراق في ظـاهرة تـكـررت بـشكل كـبـير
مـــنــذ مـــنـــتــصـف نــيـــســان/أبـــريل. في
أيـار/مايـو تسـببت هـذه العواصف في
مـقـتل شـخص فـي حـ تلـقـى أكثـر من
سـتشفى  10آالف شـخص العـالج في ا
بـــــــســــــبـب مــــــشـــــــاكـل في اجلـــــــهــــــاز
الـتنفسي.تزيد احملاجـر الرملية الواقعة
غـــربي طـــهــران من تـــفــاقـم الــوضع في
الــــعـــاصـــمــــة بـــحــــسب الـــســــلـــطـــات
اإليـرانية.وذكرت هيـئة األرصاد اجلوية
تـوقع تشكل سحب فـي طهران أنه من ا
غـــبـــاريـــة خـــاصـــة في جـــنـــوب وغــرب
الــــعـــاصـــمــــة خالل األيـــام اخلــــمـــســـة
ــقــبــلـة.ضــربت الــعــواصف الــرمــلــيـة ا
والـترابيـة أكثر من  150دولـة ومنـطقة
وانـعكس تأثيـرها على البيـئة والصحة
ـيـة واالقـتــصـاد وفـقًـا لـلـمـنــظـمـة الـعـا

لألرصاد اجلوية.
œËbŠ rOÝdð

و اعتبرت احلكومة اللبنانية اإلثن أن
ــــفــــاوضـــات أي عــــمـل خــــارج إطــــار ا
اجلــاريـة بــوسـاطـة أمــيـركــيـة لــتـرسـيم
احلـدود البحرية مع إسـرائيل يعد "غير
مـقبول" بعد يوم من إطالق حزب الله
ثـالث مـســيّــرات بــاجتــاه حـقـل كـاريش
لـلغاز.وقـال وزير اخلارجـية عبـدالله بو
حـــبــيب في بـــيــان بـــعــد لــقـــائه رئــيس

حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي
إن "أي عـــمل خــارج اطـــار مــســـؤولــيــة
الــدولـة والــسـيـاق الــدبـلــومـاسي الـذي
ــفـــاوضـــات في اطــاره غـــيــر جتـــري ا
مـقـبـول ويـعـرّضه خملـاطـر هـو في غـنى
ـــفـــاوضــات عـــنـــهــا".وشـــدد عـــلى أن ا
ـسـاعي الــوسـيط األمـيـركي اجلــاريـة 
آمــوس هــوكـســتــ "قـد بــلــغت مـراحل
مــتــقــدمــة" داعــيــاً األطــراف كــافــة الى
ــسـؤولـيـة الــوطـنـيـة "الــتـحـلي بـروح ا
ـا سبق وأعـلن بأن الـعالـية وااللـتزام 
اجلـــمــيـع من دون اســـتــثـــنــاء هم وراء
الـدولة في عمـلية التـفاوض".وتسارعت
ــلف ــرتــبــطـة  مــؤخــراً الــتــطــورات ا
تـرسـيم احلـدود الـبـحـريـة مع إسـرائيل
بـعـد تـوقف إثـر وصـول سفـيـنـة إنـتاج
وتـخـزين عـلى مقـربـة من حـقل كاريش
الـذي كـانت تـعـتـبـر بـيروت أنه يـقع في
مـنـطـقـة مـتـنـازع علـيـهـا تـمـهـيـداً لـبدء
اسـتـخـراج الغـاز مـنه.وأعـلن حـزب الله
الــســبـت "إطالق ثالث مــســيــرات غــيــر
مـسـلـحة ومـن أحجـام مـخـتلـفـة بـاجتاه
ـتــنـازع عــلـيــهــا عـنــد حـقل ــنـطــقــة ا ا
ـهــام اسـتـطـالعـيـة". كــاريش لـلــقـيــام 
وأكــــد اجلـــيـش اإلســـرائــــيــــلي بـــدوره

اعتراضها.
واعـتـبـر رئـيس احلـكومـة االسـرائـيـلـية
يـائير لـبيد األحد أن حـزب الله "يقوّض

قــدرة لـبــنـان عـلـى الـتـوصّـل إلى اتـفـاق
حـــول احلـــدود الـــبـــحـــريـــة".وتـــوقّـــفت
ـفـاوضات الـتي انطـلقت بـ الطـرف ا
عـــام  2020بـــوســـاطـــة أمـــيـــركــيـــة في
ـــاضي جــراء أيـــار/مــايـــو من الـــعــام ا
ـتنازع نطـقة ا خالفـات حول مـساحـة ا
ـفـتـرض أن تـقـتـصـر عـلـيـهـا.وكـان من ا
احملـادثـات لـدى انطالقـهـا على مـسـاحة
بــحـريــة تـقــدّر بـنــحـو  860كــيـلــومـتـراً
مـربعة تُعرف حدودها باخلط  ?23بناء
عـلى خـريطـة أرسـلهـا لـبنـان عام 2011
ــتـحــدة. لـكن لــبـنـان اعــتـبـر إلى األ ا
الحـــقـــاً أن اخلـــريـــطـــة اســـتـــنـــدت الى
تـقـديـرات خـاطـئـة وطـالب بـالبـحث في
مساحة  1430كـيلومتراً مربعة إضافية
تـشمل أجـزاء من حقل "كـاريش" وتُعرف
بــــاخلط .29وبــــعـــد وصــــول مـــنــــصـــة
اســـتــخــراج الــغـــاز قــبــالـــة الــســواحل
اإلســرائـيـلــيـة دعــا لـبـنــان هـوكــسـتـ
ـفــاوضـات وقــدم عـرضـاً الســتـئــنـاف ا
جـديـداً لـتـرسـيم احلـدود ال يـتـطرق الى
حـقل كاريش.وحـمل هوكـستـ العرض
الـــلــــبـــنـــانـي إلى إســـرائـــيـل.ولـــبـــنـــان
وإسـرائيل فـي حالـة حرب رسمـياً. وفي
الـــعــام  2006خـــاض حــزب الــله الــذي
يـتمـتع بنـفوذ سـياسي كـبيـر في لـبنان
حـرباً داميـة ضد إسرائـيل استمرت 33
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(أ ف ب) - ابـلغـت النـيابة { طـشقـند  
العامة في أوزبكستان امس اإلثن عن
مـقـتل  18شـخـصًـا خـالل االضـطـرابات
تظاهرين الـتي شهدت مواجهـات ب ا
ــنــاهـضــ لــلــحـكــومــة وقـوات األمن ا
اضي في إقـليم قرقل نـهايـة األسبـوع ا
بـاغـسـتـان بـشـمـال غـرب الـبالد.تـضاف
هـذه احللـقة اجلديـدة من اعمـال العنف
إلى ســلــســلـة طــويــلـة من الــصــدامـات
وأعمال الشغب والقمع التي تهز بشكل
مــتـكــرر جـمــهـوريــات آسـيـا الــوسـطى
وهي خــمس جــمـهــوريـات ســوفـيــاتـيـة

سـابــقـة تـمـارس عـلـيـهـا روسـيـا نـفـوذًا
كبيرًا.ونقلت وكالة األنباء الروسية ريا
نــــوفـــوســـتـي عن أبـــرور مــــامـــاتـــوف
ـدعي العـام قوله ـسـؤول في مكـتب ا ا
إن " 18شـخصًا تـوفوا نتيـجة إصابات
خــطـيـرة أثـنـاء اضـطــرابـات كـبـيـرة في
نـــكـــوص" عــاصـــمـــة اإلقـــلــيـم.وحتــدث
احلرس الوطني من جانبه عن إصابة
.243وكـان رئـيس اوزبـسـكـتـان شـوكت
مـــيـــرزيـــويـــيف أقـــر األحـــد بـــســـقـــوط
دني والشرطة "ضـحايا" في صفوف ا
إثــر تــظــاهـرات جــرت يــومي اجلــمــعـة

والـسبت احتجاجا على مشروع تعديل
دسـتـوري يقـلص من احلـكم الذاتي في

إقليم قرقل باغستان الفقير.
‰UBð« qzUÝË

ـثـل النـيـابـة فـتح حتـقـيق في وأعـلن 
"االعــتـــداء عــلى الــنـــظــام الــدســتــوري
لـلبالد".إال ان مجـريات األحداث ال تزال
مــبــهـمــة إذ قـطــعت الــســلـطــات اجلـزء
األكــــبــــر من وســــائل االتــــصــــال خالل
ــــقـــاطع ــــواجـــهــــات. لــــكن بــــعض ا ا
ــصـورة الــتي سُـربـت عـبـر االنــتـرنت ا
اظــهـــرت جــرحى وأشــخــاصــا فــاقــدي

الـوعي.والسـبت فرضت حالـة الطوار
ــوازاة ذلك ــدة شــهــر في االقــلــيم. و
وعــد الـرئـيس االوزبـسـكــتـاني بـسـحب
الــــتـــعــــديالت الـــدســــتـــوريــــة مـــوضع
االحــتــجــاج.واتــهم الــرئــيس مــنــظــمي
الـتـظاهـرات "باالخـتـباء وراء شـعارات"
سـيـاسيـة فيـما يـسـعون إلى "الـسيـطرة
عـلى إدارات رسـمـيـة تـابـعـة لـلـحـكـومـة
احملـلية" واالسـتحواذ عـلى أسلحـة.منذ
اســـتـــقاللـــهـــا حـــتـى ســـقـــوط االحتــاد
الـسوفياتي لم تسـمح أوزبكستان أبدًا

بظهور أي معارضة.
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مـا لم يـحـتـكـرْ األقـويـاء الـعـنف بـيـدٍ من حـديـد. بالـالتـينـيـة (سي فـيـس باسـم بارا
بـيلوم/ ØSi vis pacem, para bellum مَنْ أرادَ السالم فـليـستـعدَّ لـلحرب)
وإذا لم يكن مسـتعداً فسالم اجلبناء وحياة النعجة في حديقة اجلزَّار متى جاعَ

ذبحها.
مـنـذ بـدءِ الـتـاريخ والـعـالم يـغـلي عـنـفـاً كـمـا اآلن. رغم كل الـرسـاالت واحملاوالت:
الــقـرن الـثـالث ق.م أهــابَ الـرواقـيـون بــالـبـشـر حتـريــر أنـفـسـهـم من كل مـا يُـفـرق
اإلنسان عن اإلنـسان الهـوية اللغـة الدين الشـعوب والنـاس أسرة واحدة قـانونها
العـقل ودستورها األخالق. الـقس دوسان بيير (1734 -1658)  وضعَ مـشروعاً
ـظـلـوم. نـشرَ كـانط (مـشـروع دائم لـلسالم/ 1795) يـضمُّ جمـيع الـدول لـنـصرة ا
مُـسْـتَهِالً بـفـنـدق هولـنـدي نقشَ عـلى نـاصـية فـنـدقه رسمـاً يُـمـثل قبـراً سـاخراً من
ـتعـطشـ للحـرب دوماً. والـفالسفـة الذين الـناس عـامة وخـاصةً من قـادة الدول ا
يـستمـرئون حلم الـسالم اللذيـذ وينظـر إليهم الـساسة كـحكمـاء ال خَطرَ مـنهم على
الدولة. مُعلِناً (أنَّ إنشاء حلف ب الشعوب هو السبيل الوحيد للقضاء على شرور
احلـرب وويالتهـا). (يجب أن تـلغى اجلـيوش الـدائمة عـلى مر الـزمان ألنـها تـهديد
دائم لـلسالم الـعام فـضالً عن أنـنا حـ ندفع أجـراً جلنـدي لكي يـقف حيـاته على
قتل الغيـر مع استهدافه هو نفسه ألنْ يُـقتل فمعنى هذا أننا نـعامله معاملة اآللة ال

معاملة إنسان).
WOK¼« »dŠ

ـأسـاة كـحـرب وغـالـبـاً مــا يـنـتـهي اسـتـخـدام الــعـنف لالسـتـيالء عـلـى الـسـلـطـة 
أمون 202 -198 لـلـهجـرة تهـدمت الـبيـوت وجاع الـبغـداديون األخـوين األم وا

أمون دخولها إال 206 للهجرة. وأكلوا القطط وصارت خراباً فلم يستطع ا
كذلك ينتـهي جلوء الشعوب لـلعنف في نضالـها ضد الطغاة كـتمرد حمص وحماه
1982 -1976. في احلرب األهلـية قادة الـشعب الهُـواة يناقـشون اخلطط بـينما
الطـغاة احملـتـرفون يـنقـلون اإلمـدادات ويـنشـرون الرعب واخلـراب. الـطاغـية يـنتـظر
الفرصـة بجسدٍ ثعلبٍ يتـمارَض وذئبٍ جائع يتفوق عـلى شعبه في أساليب العنف
ــاذا جنـحت الــشـعـوب في إســقـاط دكـتـاتــوريـة الـقــذافي ومـبـارك وزين بــسـهـولـة. 
اذا فـشـلت الـشعـوب في الـص وكـوريـا الـشمـالـية وطـهـران ودمشق? العـابـدين? 

يتحدون ونتشرذم!
ـانـيـا في الـقرن 17 تـتـكون من 234 دولـة و51 مـديـنـة حـرة مـسـتـقـلة و1500 أ
دها بـسمارك 1871 بحـربٍ مصـطنعـة مع فرنـسا واحتاللهِ مقـاطعة مـستـقلة وَحـَّ
بـاريـس بـسـهـولـةٍ تـامـة. والـوضـع في إيـطـالـيـا كـان مـشــابـهـاً واحتـدوا. مـقـاطـعـات
سويسرا احتدت 1918.1848 تفـككت إمبراطورية هابسبورغ التي حَكَمت أوربا

عِدَّة قرون ولم يبق منها غير النمسا.
 وسـقطت اسـتـنـبول بـيـد بـريطـانـيا وفـرنـسـا وإيطـالـيـا بعـدمـا كانـت اإلمبـراطـورية
الـعــثـمــانـيـة حتــكم الـعــالم اإلسالمي ودول الــبـلـقــان وبـدأت تــتـفــكك سـنـة 1832
ـلكة اليونان على يد روسيا وبريطانيا وفرنسا في مؤتمر لندن.ولم يكن بتأسيس 
نـطقة في طـهران وبغداد أحـد يعلم أنَّ انـقالب سنة 1979 سيـحددان مصـير ا
لـتنـدلع حرب الثـمان سـنوات بال سبـب واحد منـطقي. وكـانت الكثـير من الـشعوب
تـغـلي إلسـقـاط األنـظـمـة الـدكـتـاتـوريـة في الـقـاهـرة واألرجـنـتـ واسـتـونـيـا والتـفـيـا
ـانيا الـشرقيـة وتشيـكوسلـوفاكيـا وسلوفـينيـا ومدغشـقر ومالي ولتـوانيا وبـولندا وأ
. القرن 18 وقعت دول البـلطيق: إستونـيا والتفيا ولـيتوانيا حتت وبولـيفيا والفـلب
عاهدة مولتوف هيمـنة روسيا استقلت بدايـة الثورة البلشفية 1917 ثم احتـلتها 
ـان 1944 -1941 ثم عــاد الــروس لــيــبــطــشـوا بــهم ثــمنَ ـهــا األ 1940  واحــتــلـَّ
ـئة والـيوم يـعيش ـان فرفـعوا نـسبـة الروس فـيهـا إلى أربعـ با حتـريرهم من األ
سـتة ماليـ في دول البـلطـيق هاجس عـودة الهـيمـنة الـروسيـة االحتاد الـسوفـيتي
1991 تـفـكك إلى 12 جـمــهـوريـة مـسـتـقـلـة. يـوغـسالفـيــا تـفـكـكت إلى سـلـوفـيـنـيـا
وكرواتيا وصـربيا ومقدونيا والـبوسنة وانقسم الـتشيك والسلوفاك. وبـينما يحتفل
ـان وحتـرير إسـتـونـيا ـنـاسـبة انـتـصـار اجلـيش األحمـر عـلى األ الـروس 9 أيَّار 
يـتشـاءم اإلسـتـونيـون من هـذا الـتاريخ بـاعـتـباره بـدايـة الهـيـمـنة الـروسـيـة وتعـتـمد
الـعالقـات اإلسـتـونيـة الـروسـيـة الـعالقـات الـروسـية األمـريـكـيـة األوربـيـة. انـضمت

البلطيق حللف شمالي األطلسي 2004 وقبلها لالحتاد األوروبي 2003.
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السليمانية

ــتـــوسط تـــاكـــيـــد لــوصف ( الـــشـــرق ا
ــتـغـيــرات و تـراجــيـديـا في ارســطـو ) 
حـــيــاة الــبــشــر  ‘حـــيث يــقــول : (   إن
الـــتــغـــيــر من اجلـــيــد إلى الـــسيء هــو
األفـــــضـل ألن هـــــذا يـــــؤدي إلى إثـــــارة
الــشــفــقــة واخلــوف). ووفــقــاً ألرســطـو
أيـضاً  ( فـإن لهـيكل الـعمـل التـراجيدي
ال يـنـبـغي أن يـكـون بـسـيـطـا بل مـعـقدا
ـثل احلـوادث التي تـثيـر اخلوف وأن 

والشفقة ...!!!).
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الارغـب في الدخـول الى مجـال الـتذكـير
بـالصراعات الفكرية  التي كانت سائده
اثـــنــاء احلــرب الـــبــاردة بــ الـــيــســار
ـــوقف والــــيـــمـــ حــــول ( فـــروقــــات ا
والـــتــــصـــرف الـــنـــاجت عـن الـــفـــرق في
االنـتماء الطبـقي ) عندما ياتي احلديث
عن الـتـنـافـس بـ االغـنـيـاء واجلـياع ‘
الن فـي رأي الـبـعض عــفى احلـديث عن
هــــذا الـــزمن ‘ولــــكن جتـــارب االحـــداث
التـزال مـسـتـمـره او الفـرازاتـها دور في
ـنـطـقـة امـام اعـيـنـنـا ‘ وضع شــعـوب ا
ـصـيـري لـكل حــيث نـرى ان الـتـحــول ا
ـدنــيـة الــتـحــركـات الــعــنـيــفـة وحــتى ا
ــشــروعـة يــنــتج وصـول االصــولــيـ ا
(الـطـامـعـ من الـذين عـيـونـهم جـائـعة
وعــقــولـهم فــارغــة) الى مــصـدر الــقـرار
وهــنــا تــراجــيــديــا حــيث يــشــعــر ذوي
الـضمير انه هـناك فرق واسع ضمن كل
ــنــتــفــضــ من اجل احلق  وبــ من ا
منهم ( بطونهم جائعة ) و يطلب احلق
ومن مـنـهم عـيـونـهم جائـعـة و عـقـولهم

الطامعة بالفكر الوصولي ) 
اخر الكالم : 

فيده بـينهم كـلمتان الـكلمـات االلف ...ا
/ مثل كردي ..

{ مقال مترجم من اللغة الكردية

حتـقيقـات االستراجيـية في الصـحيفة )
ان مـن يـرسم اسس الـعالقـات اجلـديـده
هـم السياس اجلـدد الذين وصلوا الى
الـصـفـوف االمـامـيـة ضـمن مـصـدر قرار

الفصائل الذين كانوا في الساحة .
كــــــانـت حــــــسـب رؤيــــــتي أن االشــــــارة
اخلـطــيـرة في الـتـحـلـيل بـرز امـامي في
ـستقبلية الـتوقع ان تؤسس العالقات ا
ـصــلـحـة ) بــ تـلك الــفـصـائل عــلى ( ا
ولــكن ســـيــكــونــوا مــجــبــرين تــغــطــيــة
صلحـية ) هذه بغطاءات صـراعاتهم ( ا
دفـاع عن ( مـصـلـحـة الـشـعب والـوطن )
كـل حــسب رؤيــتـه ..! وآلن مــصــاحلــهم
اخلـاصـة  ‘كـل فـصـيـلـة عــلى حـده بـعـد
احلـــرب االهـــلــيـه وضــعـــهم فـي مــوقف
ومـوضع متـشابك مع مـصلـحة االخرين
(االقـليمي والدولي ) ذات تماس بوضع
لـبنان اجبرهم على االبتعاد عن التفكير
بـــالــتــوجه الى اعـــادة ( لــعــبــة احلــرب
االهـليه ) النـه باالمـكان ان يخـسروا كل

مصاحلهم الذاتية  برمته .
مـاذكرني بهذه االشارة في الـتحليل هو
الــوضع احلـالي في لـبــنـان و االنـفـجـار
اجلـمـاهيـري ضد كل الـفئـات لوصـولهم
ـتــنــفـذه الى قــنــاعــة بـان كل الــفــئــات ا
مـسـؤولة عن االحـبـاطات الـتي تـواجهم
ــتــراكـــمه من بــعــد انــتــهــاء احلــرب وا
االهـليـة وهم اكتشـفوا ان اطـالة احلرب
ـــدة  15عــــامـــا ادى الى ان االهــــلـــيـــة 
يــحـصل من خالل االنــعـطـافـات احلـاده
فـي مراحل احلرب اجبـر احيانا احد او
ن عـــرفــوا بـــانـــهم ( صـــقــور اثـــنـــان 
احلـرب االهليـة ) واضطروا بـاختيارهم
في ضـوء مصاحلهم الـذاتية او اجبروا
ـعــركـة ـوقف عــلى سـاحــة ا مـن خالل ا
لالنـسحاب من مـواقعهم القـيادية حيث
احـتل مكانهـم صقور جدد مخـتلف عن
الـصـقر الـقـد في اكثـر من الـتوجـهات
الــشــخــصـيــة والــســيــاسـيــة اخــطــرهـا

تـفاصيل احلـياة النـاس بحجـة التمسك
بالدين ...!! 
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بـعد انـتهاء احلـرب االهلـيه الدمويه في
دمره لبنان ( 1990 – 1975) احلرب ا
الـتي ادت الـى قتل  120الـف  و تشـريد
76 الـف انــســان لـــبــنــاني فـي وطــنــهم
وهــجـر اكــثــر من مـلــويـنـي مـواطن الى
اخلــارج ‘بــعــد مــرور عــدد مـن االشــهـر
عـلى وقف الـقتال بـشكل رسـمي و كانت
االطـراف احملاربة باالمس مـنشغل في
ـنــاقــشــات كــثــيـفــة حتت ذلك الــوقـت 
عـنوان االتفاق على وضع برنامج يعود
السـتـقرار  الـبـلد واالتـفـاق على تـشـكيل
ـصــاحلـة من االطـراف الـذين حــكـومـة ا
كـــانــوا يـــقـــاتــلـــون بــعـــضــهـم بــاالمس

والتوجه الى االنتخابات . 
في تـلك الفتره و في صحـيفة ( النهار )
الـــتى هي كــانت  مـن اشــهــر الــصــحف
الــرصــيــنــة بــ الــصــحف الــتى كــانت
نـطـقة اطـلعـت على حتـليل تـصـدر في ا
ـنـتـظره مـوضـوعي ضـمـن الـتـوقـعـات ا
حــدوثــهـا فـي مـرحــلــة  مـابــعــد احلـرب
االهـلية وكـيف تكون العالقـة ب القوى
الـتي كـانـت باالمـس الـقـريب يـتـقـاتـلون

بينهم ..? 
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فـــضــول مــهـــنــتي كـــصــحــفـي جــذبــني
التحليل وقراءته بدقة وتوقفتني فقرات
مـتـعـلقـة بـتـصورات مـتـوقعـة لـلـعالقات
االجـتماعية ب اهل لـبنان وكيف يكون
بـعد ان يركـز على ان هذه الـعالقات يتم
اعـادة تاسيـسها بـشكل جديـد وسيكون
مــخـتـلف جـذريـا عن تــلك الـعالقـة الـتي
كـانـت موجـودة قـبل 1975 بـ اطـياف
ـعـروف تـاريـخـيـا اجملــتـمع الـلـبـنـانـي ا
بـتـنـوع انـتـمائـاتـهم الـعـرقـيه والـديـنيه
ـناطـقيه حـيث يرى والـطائـفـيه وحتى ا
كـاتـب الـتـحـلـيل ( كـان مـعـد بـاسم قـسم

ـواقع وذلـك مـنـذ االحـتالل الــثـروة و ا
ـظاهر هـو سقوط وكـان من ابرز هذه ا

هيبة الدولة .
مـن هـنـا ومـنـذ نـيـسان 2003 مـا يـراه
ويــســمــعه الــنــاس عن ظــواهــر تـفــكك
االجتماعي في العراق  ‘يبداء بظاهرة
إنـــتــشــار انــتـــحــار بــ الـــشــبــاب من
اجلــنـسـ و التـنـهى بــانـتـشـار رهـيب
اخملـدرات بـ الـشـبـاب و اعـالن اعداد
الـقاء قبض عـلى مجامـيع يتاجرون به
والتـنـتـهي ايـضا بـاعالن ارقـام رهـيـبة
بـــ فــتــرة واخـــرى العــداد طالق بــ
االزواج وفـي اعـالن عـن هـــــــــذا كــــــــــله
الـواعــ من الـعـراقـيـ يـسـتـغـرب من
بــعض تــقــاريــر الــرســمــيــة نــرى فــيـة
تــبـريــرات غـيـر واقــعـيــة لـظــهـور هـذه
ــوجـات من اجلـرائـم بـعـضــهـا تـاخـذ ا
صـيـغة مـنظـمة وراءهـا ايادى و الـقوة
كـبـيـر ..! مثـال استـغـربت عـند اطالعي
عـلى أحـد تـقـاريـرداخـلـيـة يـتـحـدث عن
ــنـظــمـة في اســبـاب انــتـشــار جـرائم ا
مــجـتـمع الـعـراقي يــعـتـبـر سـبب االول
لـــذلـك الى (ضـــعف الـــوازع الـــديـــني )
ويــاتي بــعـد ذلـك الى اسـبــاب االخـرى
عـلمـا ان سلـطة احلـالية يـظهـر نفـسها
انــهــا مـتــمـسـك بـنــشـر مــبــدئي لـوازع
الديني بحيث يتدخل بهذه احلجة الى
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بـ ح واخـر نسمع انـباء عن حدوث
ـة في منـطقـة ما في الـعراق وكـما جـر
ثل العراقي عند قراءة تفاصيلة يقول ا
ثال اخر (يـشيب الراس ) عـلى سبيـل ا
ـة مروعـة : ذبح طفل ذي  12 عـام جـر
من قـبل إمرأه وزوجها وشقيقها و بعد
ذبـحه رمي جـثة الـطفل في حـفرة وبـعد
انـتـشار رائـحه كريـهه ذهبـوا الى حرق
ة ماكان اجلـثة ورميه فـي النهر  ‘جـر
ـواطن الــعـراقي مـطـلع عــلى الـدنـيـا وا
جـاهل حـتى بفك خط الـقراءه والـكتـابة
 ‘و نـحن عنـدما نطـلع على هـذه االنباء
نــســتــغــرب من بــرودة رد الــفــعـل عــنـد
عنـية بدا باجلهـات التربوية اجلـهات ا
ـــفــــروض التــــنـــتــــهي واالعـالمـــيـه و ا
ــؤســـســـات الــبـــحــثـــيــة   ‘كـــانــهم بـــا
يـنـتظـرون ان تبـادر جهـة فـنيـة ليـصنع
من احلدث مسلسسلة رمضانية ليكسر
الـعراق ظـهر ارقى عبـاقرة صنع االفالم
ومـسلسالت الـرعب في العالم ‘الـظاهر
ة ( والـله أعلم ) أن افراد منفذي اجلر
شـبه اميـ بقيـاس الوضع االجـتماعي
الـذي يـعـيـشه اهل الـعـراق بـعـد إرتـفاع
نـسبـة االمية في الـبلد وبـسبب الوضع
الـذي فيه الناس و نشر ثقـافة الطائفية
ــنـاطـقــيـة و احملـاصــصـة لـتــقـسـيم و ا

انــتـمــاءهم الــطـبــقي . لم حتــصل هـذه
االنـــعـــطـــافه احلـــادة فـــقط في مـــواقع
ن عـرفوا بـصـقـور احلرب الـقـيـادات 
والـعنف خـالل سنـوات احلرب االهـلية
 ‘بل شـمل ايضا الـشرائح االجتـماعية
واالقــتـصــاديـة ضــمن افـرازات نــتـائج
احلــرب عــنــد مــتـغــيــراتــهــا (الـتــوسع
بـشراسـة احيانـا او التـباطأ احـيانا  )
وقف مـؤثرين في ذات تـاثـيرات عـلى ا
اجملــتــمـع من الــتــجــار واالغــنــيــاء في
اجملـــاالت االقــــتـــصـــاديـــة أالخـــرى من
ـــنــتـــمــ الى ضـــمــنـــهم الـــوجــهـــاء ا
ـؤثرة في مـجـتمع لـبـنان ‘ الـطـوائف ا
فــكـان تــوجـة الــعــنـاصــر الـقــويه عـلى
الـسـاحتـ االجـتـماعـيـة واالقتـصـادية
والـتـجـاريـة الى الـهـجـرة وتـرك الوطن
لـــلــــعـــنـــاصـــر الـــذيـن بـــرزوا في هـــذه
الـسـاحـات من خـالل صـراعـات احلرب
االهـلـيـة من ذات االنـتـمـاءات الـطـبـقـية
الـتي تذوقت طعم الـربح السريع وفتح
امـــامــهم طـــريق الـــصــعــود والـــكــسب
الـسهل وهكذا .. من هنا  ‘يـحذر وينبأ
حتــــلــــيل ( الــــنــــهــــار ) بــــأن الــــوضع
ـسـتـقـبـلي لـلـبـنـان واهـلـه بـعـد مرور ا
سـنـوات من اعـادة الـبـنـاء االجـتـمـاعي
والـــســـيـــاسي واالقـــتـــصـــادى وحـــتى
الـثــقـافي بـعـد احلـرب االهـلـيه اليـكـون
ايــجـابـيـا من جـانـب احلـفـاظ الـوطـني
الهـل لــبــنـــان وســعـــادتــهـم وحــصــول
االنـفجـار في  الصراعـات ب االطراف
ــتــنــوعــة وسـيــكــون دافع االنــفــجـار ا
تــوسـيع ظـاهــرة الـفـســاد في اكـثـر من
ـصالح تـعلـقة  سـؤوليـة ا مـجـاالت ا
الـناس  ونرى االن ظهـور بوادر ما نبأ
ـذكـور ‘ذالــسـؤال من عــنه الـتـحــلـيل ا

خالل هذا االذكار هو :
ــتـغــيـرات الــيــست هـذه االحــداث او ا
وبــهـذه الـصـيـغـة الــتـراجـيـديـة اذا في
لـبـنـان او مـنـاطق او اوطـان اخرى في
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هو بـدعة وهذا قـفل كامـل للتـعامل مع
الـــواقـع فـــإمــــا أن يـــحــــول األمـــة إلى
مـجـمــوعـة سـواتـر مــتـصـارعـة أو أمـة
سلـبيـة حتوي الـنـفاق داخـلهـا والكـبر
في نفـس الوقت تـعـيش عـلى الـهامش
وتعيش الـتخلف كـثري أحمق أو طبل

أجوف.
ـا أوصلها النظام غير أن البشرية و
ا احلداثي ايضـا إلى واقع مسدود ر
ن ال يــســتــطــيـع تــفــســيـر ال يــتــضح 
الـــواقع وغـــيــــاب الـــقـــيم األخالقـــيـــة
وسيطرة قيمة النفعية وما تفرضه من
سلوكـية; كل هذا يـجعلـنا أمام حـتمية
ـعـرفـية بل ـنـظـومـة ا إعـادة الـنظـر بـا
عرفـية في العالم وهذا وكل األجهزة ا
طـــريق يـــحــتـــاج جـــهـــدا تــقـف أمــامه

حواجز.
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ــصـطــلـحــات والـفـهم الـتــمـيــيـز بـ ا
الـعــمـيـق لـلــمـفــاهـيم وتــبـريــر بـعض
تـصـدرين للـدعـوة دون التـمـييـز ب ا
ــعــانـي يــخــلق جــهـال مــركــبــا فــفي ا

وأشـخـاص فـي الـتـاريخ وتــرجـمـات
قاصـرة عـلـميـا وشـروحـات مبـهـمة ال
ـعلـوماتـية وتـنامي تتـفق مع حركـة ا
ـا ظهر عـرفة وتعـطيل لـلمـثاني و ا

مثال ال حصرا:
انفصال عن الواقع

راجعة توقف التحقق وا
تـوقف في االسـتـقـراء واسـتـنـبـاط مـا

يعالج مخرجات االستنباط
اعتـبـار أن الـفـكر والـهـويـة قـادمة من
التـاريخ وثابـتة ال تـتغـير ومـا يتـغير
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دعـــــــونــــــا جنــــــيـب ســــــؤال مـــــــا هي
الشـخـصيـة?: هي الـعقـلـية والـنـفسـية
من القيم احلـاكمة وهي الـعقلـية التي
تقود السلوك البشري والنفسية التي
تــــصــــدر رد الـــــفــــعل جتــــاه احلــــراك
احليـاتي ومـواجهـة الـواقع وان كانت
مسـتنـدة ألي فكـرة أو عادات وتـقالـيد
أو أي من قواعـد الـتـربيـة أو الـنفـعـية
كمـا في احلـداثـة فـتتـحـول إلى سـلوك
أو إيحاءات نفسية إيجابية أو سلبية

وفق ما ذكر.
الـعـقــلـيـة غـالـبــا يـشـكـلــهـا مـا يـسـمى
ــعــرفــيــة لــلــمــجـتــمع ــنــظــومـة ا بــا
والـنـفــسـيـة تــرتـكـز عـلـى مـدى تـفـاعل
تـولدة منه مع احمليط وفي العقلـية ا
واقعنـا هنـالك إعادة تـغذيـة مسخ ب
الـنـفـسيـة والـعـقـلـيـة فـيـخـلق تـشـوها
واهـتـزازا فـي الـشـخــصـيـة وبــالـتـالي
الهـويـة نفـسـها الـتي تـعرّف اإلنـسان
التوازن الـداخلي في مـعاجلة الـغرائز
واحلـاجـات الـتـبــريـر ولَيْ مـخـرجـات
ـعــرفـيـة اسـتـغالل الـقـيم ـنـظـومـة ا ا
لتحـقيق تلك احلـاجات والغـرائز وما
يحـدثه الـتـوازن مؤثـر جـدا في صـحة

وسالمة الشخصية.
الـشخـصـيـة تـؤثـر في صـحـة وسالمة
مخرجـات منـظومة اإلنـسان وبـالتالي
تـؤثـر عـلى اجملـتـمع دون وجـود دلـيل
واضح عــــلـى مـــرض اجــــتــــمــــاعي له
ظواهـره في الواقـع ولكن غـير واضح
ـصـدر بـالـضـبط واحلـقـيـقـة انه في ا
اجملتـمع ككل لـكن بـاجتاهـات متـعددة
من فـســاد إلى انـتــقـاد لــكل شيء لـكن
نتقد يـعود للتبـرير عندما يحل ذات ا

محل الظالم أو الفاسد.
إذًا هي منظـومة تـنميـة التـخلف التي
نـعـيش بــهـا من كـره الـظــلم والـفـسـاد
ا الن ليس جلنس الظلم والفساد وإ
ـظــلـوم حــتى يـأخـذ أثـره واقع عــلى ا

ظلوم مكان الظالم. ا
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عـرفيـة حتدثـنا عـنها منـظومة األمـة ا
في مقاالت سابـقة وأنهـا ارتكزت على
اضي كحـالة جناح جمود وتـمسك بـا
أمـــــام فــــشـل في الـــــواقع لـــــكن هــــذا
التمـسك جعل هـنالك تـقديـسا ألحداث

رآة وجود نفاق من نـوع آخر يغطي ا
الــتي تـــريه بــشــاعـــة صــورته فــتــرى
ـهم وإظـهارا لـتافه وتـسيـيرا تعـطيال 
لــعـــاطل وتـــعــطـــيال لــصـــالح ووضع
الـنـاس في غــيـر واضـعــهـا أو جتـاهل

اآلخرين كجهد أو سرقة جهدهم.
هذا يحقـقه غالبا قسـم آخر من النفاق
هـو الـفـسـاد الـذي يـسـتـعـ بـاجلـاهل
لــتــمــريــر اخلــطـــأ من خالل جــهــله أو
ـا ال يـعلم وإبـعـاد الـعالم ألنه ه  تعـا
يشكل خطرا نوعيا على تطلعاته التي
ـــا وســيــلــة قــد ال يـــراهــا فــســادا وإ
ـزيد لتـحقـيق فـائدة ال يـتـسع اجملال 

من األمـــثال.
هـذا وغـيـره من أسـبـاب انـحـدار األمـة
ـدني ووضعـها احلضـاري وتخـلفـها ا
عـلى هــامش احلـيــاة وانـهـيــار الـبـنى
ـــنــظـــومــة األخـالقــيــة الـــتــحـــتــيــة وا
وبـالــتـالـي حـيــاة ضـنــكـا حتــتـاج إلى
مـنـظـومـة تـغـييـر ثـم إصالح لـصـنـاعة
احلـيـاة لــكن الـضــنك قـد يـزيـل نـفـاقـا

يحمي النفاق.

طـريـقه آخـر ومـرفـوض ويـكـرر جـمال
يظـنـهـا علـمـا وهي مـحض خـزعبالت
ومـنــقـوالت ال أســاس لـهــا مـنــسـوبـة

لصالح أو نبي أو رسول.
ـمـارسـات السـلـبـية ومن هـنا كـانت ا
ــثــقــفــة بل من الــنــخب الــدعــويــة وا
ـبـاد االزدواج الـسـلـوكي واعـتالء ا

بدال عن رفعها.
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كـثـيـر من الـنـخب تـنـظـر إلى نـفـسـهـا
ـعيـار وأما اآلخـرون فيـقاسون أنها ا
عـلـيــهـا أو تـرى أي مــنـجـز من خالل
مـصـلـحـتـهـا وظـهـور هـذا الـنـوع من
الــنــفــاق بــفــروعه الــتي تــكــاد بــعـدد
صاب به ـــــــــــ التسـاع سلوكياته ا
ـــــــــــــ هـو حـالـة هـدم بـاسم اإلعـمـار
وحـالــة اســتـغالل بــاسم االســتـثــمـار

عرفة وحالة جتهيل باسم ا
قـسم يـجـعل اجلـاه هـدفـا فيـدوس كل
ما في طـريقه من قـيم أو ناس لـيصل
إلـيه وال يــهـتم لــكم مـا يـخــسـر جـراء
ذلك بل قـد ال يــرى خـســارته نـتــيـجـة

الــوقت الـذي يــخــاطب هــؤالء الــدعـاة
عـتقدات الـغرائز صلـح من كل ا وا
واحلــاجــات ومــنــهــا غــريــزة الــتــدين
ـريـدين فـيـضـخون ويـنـبـهـرون بـكم ا
لهم كل شاردة وواردة ويفترضون في
انـفـسـهم الـقـدرة عـلى اإلجـابـة عن كل
األســئــلــة سـيــقــعــون في مــوضع من
اغرب ما يكـون وهو السـور والبوابة
التي يختفي ورائها اجلهل ومنتجات
اإلحلــــــاد والـــــــشــــــذوذ واالنــــــحــــــدار
تمدن في احلضاري القيمي الـفكري ا
صلحون نفس الوقت فعندما يطلق ا
سـهــام الـعـلـم تـسـقط أمــام الـتــجـهـيل
الــذي ولـــده هــؤالء الـــذين امــتـــهــنــوا
الدعوة واإلصالح ولكنهم اضحوا من
ـسـتـثار مـقدسـات الـنـاس والـشبـاب ا
بغريزة التدين وعـلى حافة العلم هذا
ـؤلم ال يــحـسه إال من يـحـمل الـواقع ا
الفـكـر اإلصالحي ويـحـتـاج إلى قـلوب
تـعـقل ولـيس أنـاس مـتـدينـ بال فـهم
لـــلـــديـن بل أن بـــعـــضـــهـم جـــنح إلى
الــتـطــرف واضــحى من يــفــكـر بــغــيـر
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وبـغض الـنظـر عن مـدى صـحة أو خـطأ
فــــقـــد بـــات لــــكـــثـــيــــر من الـــدعـــاة ذلك
ـؤســسـة الـديـنـيـة من خـارج ا الــشـبـاب
ن يـجـيـدون لـغـة احلـديث الـرسـمـيـة 
ـعـاصـر ولـهم الـقـدرة عـلى البـحث في ا
الـشـبكـة الـعنـكبـوتـية  أتـبـاعاً ومـريدين
أكـبـر بـكـثـيـر من كـبـار عـلـماء الـدين من

ؤسسة الدينية الرسمية.  أبناء ا
هـذه الــظـاهـرة لم تـعـد خـاصـة بـدين او
ـجـتمع مـع بل هي مـذهب مـع وال 
يـة أملـتهـا عوامل كـثيرة في ظـاهرة عـا
عـلومـات التي أزاحت مـقـدمتـها ثـورة ا
كـل مـؤسـسـات الـضـبط األجـتـمـاعي عن

عروشها. 
ؤسـسة الديـنية لـكن ما يـواجه سلطـة ا
ـــا يـــواجه األســـرة أكـــبــــر بـــكـــثـــيــــر 
ألنهـا سلـطـة تعـتمـد مـعلـومة ـدرسـة وا
في حـ أن شبـابنـا يـعتـمدون ـوروث ا

بثوث.  معلومة ا
ؤسسة الـدينية بـأختصـار فأن سلطـة ا
لـم تعد كـما كـانت وهي تواجـه حتديات
جــديـة عـلـيـهـا ان تـعــرف كـيف تـتـعـامل
مـعها أن أرادت أدامة سـلطتهـا وقدرتها

على التأثير.

الـله تعالى حـ أراد أعالم محمد(ص)
بـنبـوته وأنه هو الـله أنزل عـليه (أقرأ)
ثم أعـلـمه بـكـيفـيـة خـلق األنـسان وهي
ـعلومة التي يـجهلها ثم أنـبأه بنعمة ا
الـعلم"علم االنسـان ما لم يعلم" . أن كل
األنـبـيـاء الـذين بُـعـثـوا لـلـنـاس طـلـبـوا
مـنـهم أتبـاعـهم ألن لديـهم عـلم السـماء
وخـبـره وهو مـا أخـتُصـوا به دوناً عن
كل الـبشر. فـقوة األنبيـاء لم تكمن فقط
فـي مـعــجــزاتــهم بل في عــلــمــهم الـذي
يُــسـتــمـد مـن خـالق الــبـشــر وبـالــتـالي
تكون يـتفوقـون فيه علـيهم. مـرة أخرى
ـعلومة هي مصدر السـلطة والتأثير. ا

تــلـعب مـؤســسـة الـدين دوراً مــهـمـاً في
الــتـنـشـئــة والـضـبط األجـتــمـاعـيًـ في
ـعـلـومـة التي ضـوء قـدرتـهـا علـى نقل ا
ـعـلـومـة الي ال تـريد تـريـدها ,وحـجب ا
عـن أتـــبــــاع ذلـك الـــديـن. وفي الــــقـــرآن
الئــكــة الـــكــر حــاجج الـــله تــعــالـى ا
ـســتـغـربـ من خـلـقه لالنـسـان بـقـوة ا
فقال علومة التـي ال يعرفونها الـعلم وا
جـل جالله "أني أعـلم ما ال تـعـلـمون" ثم
طــلب من آدم أن يــحـاجــجـهم ويــتـفـوق
ــعـلـومــة"فـلـمــا أنـبـأهم عــلـيـهم بــقـوة ا
بــاسـمــائـهم قــال ألم أقل لــكم أني أعـلم
غـــيب الـــســـمــاوات واالرض) . ال بل أن

يُـلــقـون خـطـبـهم ومـواعـظـهم عن ظـهـر
قـلب ويـضـمـنـونـهـا الـكـثـير مـن اآليات
الـقـرآنـيـة واألحـاديث الـنـبـويـة وأقوال
األئـمـة والـصـحابـة والـسـلف الـصالح.
كـنـا نـشد الـرحـال لسـمـاع تـلك اخلطب
ـعلـومـات التي جنـهلـها ولم ـلـيئـة با ا

تكن متاحة لنا. 
WDKÝ WÝ—U2

أمــا الــيــوم فــقـد بــات (مُــســنــد كـوكل)
(Siriسُـ سـيـري)و و(شـرح ألـيـكـسـا)
أو قـادرين عـلى تزويـدنا بـأية مـعلـومة
ـفسر أو أو رأي  أو قول لـعالم حـديث
أســـفــار الــعـــهــدين الــقـــد واجلــديــد
بـكـبـسة زر وقـبل ان يـرتـد الـيك طرفك.
لم يعد رجل الدين كما ال زال الكثيرون
ــارسـة يــفــعـلــون لــآلن قـادرين عــلى 
عـلومـاتيـة من خالل رواية سـلـطتـهم ا
الـــقــصص واألحــاديـث الــتي يــريــدون
وجتـــاوز تـــلك الـــتي ال تـــتـــنـــاسب مع

آرائهم.
لـقد صار أصغـر باحث شاب قادر على
أن يـــأتـــيك بـــأحـــاديـث وشــروح وآراء
ـكـن لــكـثــيــرمن ديــنــيــة وفــقــهــيــة ال 
ـعـمـم الـتـقـليـديـ أن يـصلـوا لـها. ا
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لـــذلك كـــان أول مــســـمــار دًقّ فـي نــعش
ـطـلـقة الـكـهـنوتـيـة وسـلـطة الـكـنـيـسة ا
عــلى الــنــاس هــو آلــة الــطــبــاعــة الــتي

أختُرعت عام 1440 م. 
لـقـد أتـاحت آلـة الـطـبـاعـة طـبع وتـوزيع
كـــثـــيـــر من نـــسخ األجنـــيـل الـــذي كــان
مــحـفـوظــاً في صـحـائف ومــخـطـوطـات
مـوجودة في الكنائس أو أماكن التعليم
وال يعـلمـهـا سوى رجـال الدين. الـديـني
ــسـيــحي آنـذاك لــقــد كـان رجل الــدين ا
ـارسـة سـلـطـته وسـيـطـرته قـادر عـلى 
ألنـه كان يتكلم وكـالةً عن الله حتى دون
أن يـسـتـطـيع أحـد (مـن خـارج مـؤسـسة
الـديـن) قـادر عـلى الـتـأكـد من صـحـة مـا
قدس يـقوله . أما حيـنما طُبع الـكتاب ا
وبـات اجلميع فـقد بـات متـاحاً لـلجـميع
يـستـطيـعون الـتحـدث مع الله من خالل
قدس مـا قاله لرسوله ودُوّن فـي كتابه ا
ـتـاح لـلـجـمـيع.  لـقـد أدت ـطـبـوع وا وا
الـثـورة الصـنـاعيـة من خالل أخـتراعـها
لـلطباعة الى سلب جزء من سلطة رجال
الـديـن وحـولـتـهـا الى الـعـامـة فـتـسـابق
رجــال الـدين لألحـتـفــاظ بـجـزء مـهم من
ــعـــلــومــات تـــلك الــســـلــطــة مـن خالل ا

اخلـاصة بالتـفسير واألجـتهاد الذي هو
ــارسـون من خالله أيــضـاً حـكــراً لـهم 
سـلطتهم على الـعباد. لقد أجـتهد علماء
ومـتخصصو التـفسير القرآني مثال في
كــتب كـــتــابـــة عــشـــرات ويــقـــال مــئـــات
. وفـعـلوا الـتـفـسـير لـلـقـرآن الكـر مـثالً
مــــــثل ذلـك مع كــــــثــــــيـــــر مـن الـــــكــــــتب
والــشـــروحــات الــتي أنــتـــجــوهــا عــبــر
الـــتــــاريخ والـــتي بـــات يــــصـــعب عـــلى
ـتـخـصص الـقــارىء الـعـادي بل حـتى ا
ـضون ـام بـهـا. وكـان طالب الـدين  األ
أوقـاتاً طويـلة في مراجعـة وتعلم بعض
تـلك الـتـفـاسـيـر. هـكـذا بـالـنـسـبـة لـكـتب
احلـــديث وســـواهـــا من مـــراجع وكـــتب
الـدين التي كـانت حكـراً على اخملـتص
بــالـدين تـمـنـحــهم سـلـطـةً مــطـلـقـةً عـلى
ـسـجد أتـبـاعـهم. كـنا حـ جنـلس في ا
أو احلــســيـنــيـة أو الــكــنـيــســة جنـلس
ـا يـقـوله رجل الـدين لـنـا مـتـلــقـ فـقط 
ـدى صـحـة او ودون تــفـكـيــر أحـيـانــاً 
صـدق مــا يُـقـال لـنـا. بل كـنـا وكـأن عـلى
لك سوى أن ننصت ال  رؤوسـنا الطير
كي نـتـلـقى ونـتـعـلم.وكـم كان وال نـتـكـلم
أعــجـابــنـا شـديــداً بـرجـال الــدين الـذين
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ـة ظـاهـرة احلج كـأحد الـعـبـادات الواجـبـة وأقـرت لذلك لـقـد عرفت احلـضـارات الـقد
مـنـاسك وتقـالـيد فـضالً عن حتديـد أزمـان ذلك الطـقس.فـكان لـلسـومـري حـجهم الى
(إنـليلـهم) في نيبـور (موقع نفـر في الديـوانيه) وللـبابلـي حجـهم الى  (مردوخهم) في

.( بابل وكذلك لآلشوري مع معبودهم القومي آشور (في قضاء الشرقاط حالياً
والحقاً لم تخـتلف شعوب اجلزيرة العربية في ذلك فـقد شيدت في الفترة التي سبقت
االسالم بيوتاً أللهـتهم تلك التي عكفـوا عليها عابـدين وما فتئوا يـشدون الرحال اليها
للتبـرك والتقرب في اوقات محـددة من السنة. وقد حرصـوا ان تكون ايام حجهم هذا

أياماً حُرماً يتوقفون فيها عن القتال واالعتداء والغزو كجزء من احترامهم أللهتهم.
WOM¹œ dzUFý

ومع إقـامة الشـعائر الـدينيـة في حج العرب الـقد ال تخـلو مواسـمهم تلك من مـظاهر
صمت الذي الفرح واالحتـفال رغم ان بعض حجيج تلك الفتـرة كانوا يحجون احلج ا
يلـتزمون فـيه بعـدم الكالم طـيلـة ايام زيـارتهم لتـلك البـيوت .لـقد دلت كـتابـات أجلزيرة
العـربيـة الشمـاليـة منـها واجلنـوبيـة بأن ايـام حج العـرب قبل االسالم قـد توزعت على
مـوسم ولـكن احلج الى مديـنة مكه كـان موسمـه ثابتـاً وهو في الربـيع على األغلب .
ويـقـينـاً كـان احلج الى مـكـة وزيـارة كعـبـتـها فـي تلك الـفـتـرة أهم وأقـدس انواع احلج
ـكـانـة حج الـبـيـوتـات االخـرى مــثل بـيت الـلَّـات في الـطـائف وبـيت وتـأتي بـعــدهـا في ا
العّزى قرب عـرفات وبيت جنران في جنران وغيرها إذ أحصت البحوث االثارية أكثر
من ثالثـة وعـشرين كـعـبه يـحج الـيهـا الـنـاس في تلـك االيام وتـأتي مـكـانك كعـبـة مـكة
بـاشر نـبي الله ابـراهيم عـليه الـسامـية في نـفوس الـعرب حـينـذاك من مـكانـة بانـيهـا ا
ذلك احلـجـر الـذي اعـتـقد الـصالة والـسالم فـضالً عن وضـعه لـلـحـجر االسـود فـيـهـا
شرفة في مدينة العرب منـذ تلك الفتره انه قد جيء به من اجلنـة. ولهذا كان للكعـبة ا
قبل ركزية وبقية الـكعبات تقليد لهـا ويتسمن باحمللية  كانـة االولى واحلضوة ا مكة ا
ان يـنـزل القـرأن الـكر الـذي أكـد ان اول بـيت وضع للـنـاس للـذي بـبـكة فـأثـبت بذلك
ـومـتـهـا في حـ انـدثـرت شـيـئـاً فـشـيـئـاً الـكـعـبات قـداسـة كـعـبـة مـكه وأصـالـتـهـا ود
األخريـات .كـان من الواضح ان ألبـراهيم عـلـيه الصالة والـسالم وعقـيـدته التـوحيـدية
تأثير ومالمح لـيس في مكة وحدها بل تعـداة ليشمل أغلب مـدن أجلزيرة العربية ومن
المح إقـتبـاس الشكل الـهندسـي للكـعبة في بـناء مـعابد كـثيـرة ومنهـا بيوت أهم تلك ا
ـقــصـودة بـاحلج .لـقـد أقـتـرن حج الـعـرب قـبـل االسالم لـبـيـوت ألـهـتـهم بـذبح االلـهه ا
سـاك . احلـيـوانات كـأضاحي كلٌّ حـسب مـقدرته وكـانوا يـطعـمون مـنـها الـفقـراء وا
ـة للعرب في حجـهم التهليل والـتلبية ألصـنامهم والطواف بـبيوتها ناسك القد ومن ا
ـة لـلـرقم الــذي سـمّيَّ احـيـانـاً بـالـدوار وهــو سـبـعـة أشـواط لـتـقـديس الــشـعـوب الـقـد
ـا ال تـتـعـارض مع مـبدأ ـنـاسك طـا سبـعـة.لـقـد أقـرَّ االسالم عـنـد ظـهوره أغـلب تـلك ا
ناسك وأرتداء اللباس اخلاص التوحيـد ومنها موضوعة اإلحرام  وهو التهيوء ألداء ا
رجح ان الـرسول األعـظم محـمد صـلى الله عـليه وآله وسـلم قد أقرَّ بـذلك بل ان من ا
يـقـات  فـكان ألهل ـسـمى بـا حـتى أمـاكن ومـواقع بـدأ اإلحرام عـنـد عـرب أجلزيـرة ا
يثرِب ميقاتهم وألهل الشام ميقاتهم وكذلك احلال ألهل اليمن  وأهل جند . وقد عرف
اً ن يـصل ميـقات إحـرامه سا ـنطـقة (ذات عـرق).جعـلنـا الله  ميـقات أهل الـعراق 
مـعافـى  خالي الـوفاض من أعـبـاء الدنـيا ومـنـغصـاتـها وأن يـتهيء لـلـناس حج الـبيت
بعيداً عن ارهـاصات قرعة االسـماء التي حرمت كثـير من العراقـي اداء هذا الفرض
الواجب  وأن يتم إقـرار عدم السمـاح للذين أدّوه منـافسة من لم تسـمح لهم الفرصه
سـاواة في هـذا احلق ب عـامـة النـاس من جـهـة وب الـسـياسـي لـذلك نـاهـيك عن ا
ــسـتـثـنـون في كل شيء في هـذا الـعـراق ـسـؤولـ وأقـربـائـهم  أولـئك ا وأقـربــائـهم وا

االستثنائي بكل شيء.

{ دكتوراه تاريخ وحضاره
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ــنـــاسب له او الـــتــصـــالح في مـــورده ا
الـلــجـوء الى الـقـضـاء في حل مـثل هـذه
وقف انطالقا من القضايا  ,وكان هذا ا
ــرجــعـيــة عــلى دمــاء الــشـعب حــرص ا
الــعـراقي الـذي يـذهب نـتــيـجـة الـلـجـوء
لالسلوب العسكري في حل النزاعات .
ـسـؤولـيـة اجلـزائـية في ـعـروف ان ا وا
الـفـقه االسالمي ال يـقـتـصـر دورهـا على
ـعـتـدي جزاءه اقـامـة الـعـدل في تـلـقـي ا
ــنـاسب مع عـمـلـه كـمـا هـو واضح من ا
ــا خـالل الـــعــقـــوبـــات االسـالمـــيـــة وا
الــهـدف االخـر هـو احلــفـاظ عـلى وحـدة
ــمــاثــلـة الن اجملــتــمع امــام الــظــروف ا
ــنـاسب في عــمل رجـال الــتـدخل غــيـر ا
الـشرطة سيؤدي حتـما الى عدم العدالة
في تـطـبـيق القـانـون وهو امـر مـرفوض
مـن الـــــشــــــارع وهــــــو غـــــرض اصــــــلي
واسـتراتيـجي في مثل هذه التـشريعات

الفقهية اجلزائية .
…dOš« …uŽœ

ـا كان تـطبـيق القـانون ايـضا يـحتاج و
الـى جــــو من االمـن بــــالــــنـــــســــبــــة الى
ـهم ــسـؤول عن تـطـبــيـقه ; صـار من ا ا
جــدا اال يـعـامل بـعض الــنـاس مـعـامـلـة
مـختلفة ; النـهم ينتمون الـى عشائر لها
سالح وعــدد وعــدة فــيـمــا يــبـقى بــقــيـة
افــراد اجملــتـمع حتـت طـائــلــة الـقــانـون
ويـطبق عليـهم من دون محاباة .    وقد
كـانـت الـدعـوة االخـيـرة لـلـمـرجـعـيـة من

مـكان حصل مـن البلد  ,حـتى اصبحت
الـناس لها قانون والعـشائر لها قانون
ــعـــاجلــات فـي الــعــادة اخــر  ,وتـــتم ا
بـعيـدا عن الدولـة وبقـوة السالح الذي
يــعــتــبـــرونه قــاطع لــفــ كــمــا يــعــبــر

بعضهم جهال وعتوا .
وبـــســـبب خـــطـــورة واثـــار مـــثـل هــذه
ــشـاكل الـتي االســالـيب في مــعـاجلـة ا
حتـصل ب ابناء الشعب الواحد صار
لــزامــا عــلى الـعــقالء ان يــبــحــثـوا عن
وسـيـلة اليـقـاف هذا الـنـهج الفـوضوي
فـي حل الـــنـــزاعــات  ,وقـــد اصـــبـــحت
الـقضية خطرة جـدا وكلما كان الشارع
مـلـيـئـا بـالـسالح والي سـبب كـان صار
االحـتكام الـيه امرا طبـيعيـا أكثر وهذا

ما حصل بالفعل هذه االيام . 
ـــرجــعــيــة ــنــطـــلق دعت ا ومـن هــذا ا
الــديـنــيـة اجلـمــيع الى االلـتــزام بـاحـد
امــــرين امــــا االحـــتــــكـــام الى قــــانـــون

بـ فـتـرة واخـرى تـظـهـر لـنـا سـلـبـيات
اخـــرى لـــعــدم وجـــود قـــانـــون يــحـــمي
ـواطـنـ في حـالـة حـصـول نـزاع ب ا

ابــنـاء الــوطن الـواحــد الي سـبب كـان ;
طالبة ـا كانت احلكومة عـاجزة عن ا و
بـعدم التطاول على القانون ;فقد عمدت
احلــكــومــة الى تــقــويــة جــانـب رؤسـاء
الـعشـائر ; بـسبب احلـاجة الى اصوات

ابناء عشائرهم في االنتخابات .
وكـــانت تـــوجــد بـــعض الـــعــشـــائــر في
جــنـوب الـعـراق تــتـفـاهم فــيـمـا بــيـنـهـا
بـصـورة خـارجـة عن الـقـانون  ,وتـبـقى
قــوات الـنـظـام الـصـدامـي تـنـظـر الـيـهم
ــعـارك الــدامــيـة ; حــتى تــنـتــهي تــلك ا
ــعــارك كــانت حتــصل في ولــكـن هــذه ا
ـدينة  ,ولم مـناطق نـائية وبـعيدة عن ا

دينة تشعر بها . تكن الناس في ا
ولـكن في هذه االيام صـارت احلكومة ال
تــتـدخل في الــنـزاع الـعــشـائـري في اي

ا يسكت بعضها لبعض الوقت ثم وا
تــبـدا من جــديـد مـعــركـة جــديـدة الخـذ

الثار مرة ثانية وهكذا .
ــرجـعـيــة تـعي مـثل هــذه االسـالـيب وا
واثـارهـا السـلبـية عـلى اجملتـمع وعلى
تــطــبــيـق الــقــانــون من قــبل االجــهــزة
االمـنيـة بصورة عـادلة وهي حتاول ان
تـــر بـــعض مـــا اغــفـــلت احلـــكـــومــة
تـرمـيمه داخل الـنسـيج االجتـماعي في
الــعـراق نـتـيــجـة بـحــثـهـا عن االهـداف
ـوضوعـية الـذاتـية وتـركـها لالهـداف ا

والتي تصب في مصلحة اجملتمع .
والبــد ان تـدرس هــذه الـدعــوة بـنــظـرة
قـانونـية واجتـماعيـة لكي يفـهم الناس
ـرجعـيـة في الشـان الـعام اثـار تـدخل ا
الن مــثل هـذه الـدعـوة ال تـفـهم من قـبل
الــــنـــاس حـــتـى حتـــلل الـى االســـبـــاب
ــوجـبـة واالثـار االيــجـابـيــة لـيـتـضح ا
لـلـنـاظـر والـسـامع حـجم الـفـائـدة التي
ســـيــجـــنــيـــهــا اجملـــتــمع مـن االلــتــزام
ــقـتــضى هـذه الــدعـوة الــتي صـدرت
بــعــد دراســة مــســتــفــيــضــة وهــذا مــا
ـرجعـيـة الـعـلـيـا حيث عـودتـنـا عـلـيه ا
نـرى ان التوجيهات تكون مدروسة من
جــهـة االثــر والـتــوقـيت مــعـا وهــذا مـا
ـاضـيـة حـيث رايـنا شـهـدت به االيـام ا
كيف صدرت االوامر في توقيتات غاية
فـي الـــدقـــة وجـــعـــلت اعـــداء الـــشـــعب

يغيبون عن الوعي نتيجة الصدمة .

اجـل اقامـة العـدل االجـتمـاعي في اعلى
صــوره كـمـا كــانت تـهــدف الى احلـفـاظ
عـلى وحدة الشـعب امام الـقانون سواء
لكون عشائـر مدججة بالسالح الـذين 
او الــذي يــعــيــشـون حــيــاة مــدنــيـة وال
يـعـتمـدون في حل نزاعـاتهم اال عـلى ما
يـحق لهم فـعال كما هـو حال كل مواطن

في هذا البلد .
طالبـة هي لبنة ـكن القول ان هـذه ا و
جـديـدة فـيـطـريق اقـامـة صـرح الـعـدالـة
االجــتــمـاعــيــة عـلى مــســتـوى تــطــبـيق
الـــقــانـــون في احلــاالت اجلـــزائــيــة الن
االحـتكام لغيره ال يعد حالل شرعيا وال
قـانـونيـا بل فوضى تـتحـكم فـيهـا كمـية
ـلـكــهـا هـذا الـطـرف او الــسالح الـتي 
ذاك .يــــضــــاف الى ذلـك فـــان الــــشــــعب
الـعراقي بحاجة الى كل رصاصة تطلق
في حـل مـثل هـذه لـنــزاعـات لـلـذود بـهـا
ــدن الـتي احــتـلت عـن حـرمـات ابــنـاء ا
بسبب تقصير احلكومة السابقة والتي
ال زال امــرهــا في طــور احلـل والــعــتـاد
والـسالح هـما من االمـور الـتي يشـتكي
مـنـها اجملـاهـدون كثـيـرا . ولعل الـعـتاد
الــــــذي يـــــصـــــرف فـي حل مــــــثل هـــــذه
ـــكن ان يـــســـاهم في حل الـــنـــزاعــات 
مـشـكـلـة الـوطن الـكـبـرى ويـحـافظ عـلى
اســتــقالله ضــد الـطــامــعـ فــيه عالوة
عـلى ان هذا االستخدام السيء للسالح
ال يـحل مشـكلة عـند ابنـاء تلك العـشائر

 w½UJO)« ÊULKÝ bMN  
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الـفني وادارةالـنادي التي امـنت جميع
االحـتيـاجات وتـكريـسهـا للـمهـمة التي
لـم تـكن ســهـلــة قـبـل ان تـاتي ويــتـحق
ـثل قاعدة اللعبة الـلقب للفريق الذي 
في الـنادي واحملافظة وان يكون داعما
لـلفريق األول وسـط طموحـات االنتقال
مـتاز بـعدمـا كان قـريب جدا لـلـدوري ا
ـوسم احلالي قبل ان مـن حتقيق ذلك ا
يــخـســر الـلــقـاء الــفـاصل امــام كـربالء
والبـــد ان نــــحـــيي جـــهـــــــــــود مـــدرب
الــفـريـق عـبــاس فـضل الــعـصــاد الـذي
تـــابع الــفـــريق بــشـــكل دائم وجنح في
ــهــمـة بــفـضل دوره وعـالقـــــــــته مع ا
الـالعـبــ ومــهم جــدا ان يــســتـمــر مع
ن تنطبق الـفريق ويهيا عـدد آخرين 
ــقــبل بــعــد ــوســــــم ا اعــمــارهـم مع ا
ـــذكــــــــــــور له والـــنـــادي الــــنـــجـــاح ا

واالعب .

انـه يــتــمــنى حـظ اوفــر لــفــريق دهــوك
. شارك وبقية ا
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كـما أشاد مـحافظ ذي قار مـحمد هادي
الـغزي اجناز الفـريق والتاهل لـلممتاز
واعـرب في تـصـريح لـلـزمـان الـرياضي
ناسـبةعن امتـناننـة   للجـهود التي بـا
قـدمها العبو الفـريق و النتائج اجليدة
عــبـر مــراحل الـبــطـولـة قــبل الـتــتـويج
بــلـقـبـهــا بـجـدارة واضـاف لــقـد كـانـوا
مـبعث اعتزاز للعـبة ورياضة احملافظة
الـتي نسـعى إلى تطويـرها  عبـر إقامة
ــنـشــآت الـريــاضـيــة ونـأمل أن نــقـدم ا
ـدن احملافـظة في هـذا اجلانب الـكثـير 
كــمـا عــبـر إداري الــفـريـق عـضـو ادارة
الـنـادي جلـيل زغـيـر عن سعـادته بـفوز
الـفريق بلقب البطـولةالذي جاء بفضل
تـظـافـر جهـود العـبي الفـريق واجلـهاز

دهــوك والـسـمــاوة واحلـســ ولـعـبت
بــطـريــقــة الـدوري من مــرحـلــة واحـدة
حــيث اسـفـرت نــتـائج الـدور األول عن
تــعـادل احلـدود والـبـيــشـمـركـة بـهـدف
والـــنــاصـــريــة واحلــدود بـــهــدف وفي
الـــــدور الـــــثــــــاني تـــــعـــــادل احلـــــدود
والــبــيــشــمــركــة بــهــدف وتـغــلـب فـرق
احلـس على الـسماوة بهـدف لواحد
وفي الــدور الـثـالـث تـغـلب الــنـاصـريـة
عـلى البيشمركة بـاربعة اهداف نظيفة
ودهــوك عـــلى احلــســ بــهــدف وزيــر
الــــشـــبـــاب وهــــنئ وزيـــر الــــريـــاضـــة
والـشـبـاب عـدنان درجـال فـريقَ شـباب
الــنـاصــريـة الـكــروي بـفــوزه بـبــطـولـة
شـباب الدرجـة األولى وقال درجال في
تــــغـــريــــدة له يــــهـــنـئ فـــريق شــــبـــاب
الــنـاصـريـة لــكـرة الـقـدم بــفـوزه بـلـقب
واضـاف دوري شــبـاب الـدرجـة االولى

الــتي ضـمـت أيـضــا فـرق أنــديـة سـوق
الـشيـوخ وميـسان والـبحـري ومصافي
اجلـنوب كما تقـدم فريق السماوة على
مـجموعـة الفرات االوسط الـتي جمعت
فـــرق أنــديـــة وعــفك وبـــابل والـــكــوفــة
وكـربالء  كـمـا تـرشـحـا فـريـقـا احلـدود
واحلــسـ من مـجــمـوعـة بــغـداد الـتي
ضـمت فـرق أنـديـة اجلـنـسـيـة والـدفـاع
رور ـدني والصـناعات الـهندسـية وا ا
كـمـا وصل فـريـقـا البـيـشـمـركـة ودهوك
من اجملــمـوعــة الـغــربـيــة والـشــمـالــيـة
ـشـاركـة فـرق أنديـة ديـالى والـرمادي

والعلم والشرقاط وغاز الشمال.
wKO¼Q² « —Ëb «

وقــســمت الــفــرق الـسـت الـتـي وصـلت
لـلدور للتاهيلي إلى مجموعت االولى
وضـــمت فـــرق الـــنــاصـــريـــة واحلــدود
والـبــيـشـمـركـة والـثـانـيـة وضـمت فـرق
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ّ دربِ وسام طالب الذي  سعودي جلسةً مع ا عقدَ رئيسُ نادي أمانة بغداد الرياضي فالح مندب ا
وسوي. التجديدُ له لقيادةِ الفريق األول لكرة القدم بحضور مشرف الفريق أحمد عزت ا

تـعلـقة بالـفريق وآليـةِ العمل لـلموسم اجلـديد واألهداف وشهدت اجلـلسةُ مـناقشـةَ العديـد من األمورِ ا
قبلة. رحلة ا اخلاصّة با

وكذلـك  التـداولُ خالل اجللـسة في الـصفـقاتِ اجلـديدة الـتي يسـعى الفـريقُ للـتعـاقد مـعهـا لتـدعيمِ
صفوفه في دوري موسم 2022/2023.
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صارعة نتخب الـعراقي با حصل ا
ـــركــز اخلــامـس بــاخـــتــتــام عـــلى ا
ـصـارعة بـطـولـة آسـيا لألحـداث بـا

الرومانية في البحرين.
ــركـز ــنــتـخـب االيــراني ا وأحــرز ا
ــركـز األول يــلــيه كــازاخـســتــان بــا

ركز الثالث. الثاني والهند با
وقـال شــعالن عــبـد الــكــاظم رئـيس
االحتــــاد الـــعــــراقـي في تــــصــــريح
صحـفي إن مصارعـينا حـصلوا في
النـزاالت الفـردية عـلى نتـائج جيدة
ـركـز بـعــد أن أحـرز 3 مـصـارعـ ا
الــــرابـع في حـــــ حل 4 أخـــــــــرين

ركز اخلامس. با
واضـــاف ان هــذه الـــنــتــائـج تــعــد
نـافسة جـيدة قـياسـا بقـوة الفـرق ا
الـتي حتــتل مـراكــز الـصــدارة عـلى

الصعيد القاري.
صارع وأوضح عبد الكاظم أن ا
ـســتـوى الــعـراقــيــ قـد ظــهــروا 

متـميـز في هذه البـطولـة بعد األداء
الـرائع واإلمـكـانـيـات الـعـالـيـة التي
يتـمتعـون بها قـياسا بـفترة اإلعداد

التي لم تكن بالطويلة.
ومن جـــهـــة اخـــرى أكـــد أمـــ ســر
ـركزي لـلمـالكمة االحتاد الـعراقي ا
علي موسى جواد أن بـطولة أندية
الـعـراق فـئـة الـشـبـاب الـتي أقـيـمت
في الـسـليـمـانيـة أفرزت الـعـديد من
اخلـامـات الــتي سـيـكــون لـهـا شـأن

نافسات. كبير في قادم ا
ÕuLD « Èu²

وقال جـواد في تصـريح صحفي إن
ـستـوى الطـموح الـبطـولة كـانت 
وقــد أسـفـرت عن اكـتـشـاف خـامـات
اســتــثـنــائـيــة في فــئـة الــشــبـاب لم
تــظــهــر فـي الــبــطــوالت الــســابــقـة
مبيناً أن احتاد اللعبة سوف يقوم
بــتـســجــيل أســمــاء الالعــبـ ذوي
ـهارة الـعالـيتـ والذين اخلـبرة وا
احــرزوا مــراكــز مــتــقـدمــة فـي هـذه

نـتخب الـوطني الـبطـولة لـتـمثـيل ا
شاركات اخلارجية. في ا

وأضـاف جواد أن االحتـاد يـستـعد
لتنـظيم معـسكرات تدريـبية لالعبي
ـــــنـــــتـــــخب قـــــبـل الـــــدخـــــول في ا
ــيــة ــنــافــســات الـــقــاريــة والــعــا ا
وخاصة بـطولة العرب الـتي ستقام
قبل الفتاً إلى في مصر شهـر آب ا
ـنـتخب أن األسـمـاء الـتي ستـمـثل ا
الــوطـني في الـبــطـوالتِ اخلـارجـيـة
بـاتت مـعـروفـة لـدى اجلـميـع ولكن
كن ـوهـبـة فال  مـهـمـا كان حـجم ا
ــا تــوفـر الــدعم لــهــا الــنــجــاح دو

واالهتمام الالزم.
يــذكــر أن فـريـق االتــصــاالت أحـرز
ـــركــز األول فـي بـــطـــولـــة أنـــديــة ا
الـعـراق والـتي حـمـلت اسمَ الـراحل
ــرور شـــيــاع جـــواد فــيــمـــا جــاء ا
ــركــز الــثــالث فــجـاء ثــانــيــاً أمــا ا
مــــنـــاصـــفــــةً بـــ فـــريــــقي دجـــلـــة

وجالنجر.

ـــبــاراة الـــوديه تـــعــتـــبــر األولى إن ا
ـعـسـكـر لـلـمـنـتــخب الـوطـني ضـمن ا
قـام في جـمهـورية مـصر التـدريـبي ا

العربية.

ـعـسـكـر يـعد وأضـاف األعـرجي أن ا
اســـتـــعـــداداً لـــلـــمـــشـــاركـــة في دورة
التضامن اإلسالمي والتى ستقام في
مديـنة قـونيـا التـركيـة خالل شهر آب
ـنـتخب األنـغولي قـبل مـبيـناً أن ا ا
ــنــتــخــبــات الــقــويـة عــلى يــعــد من ا
مستوى إفريقـيا والعالم حيث سبق
له أن تأهل مرات عـدة لبطـولة العالم
ـــتــــلك نـــخـــبـــة من لـــكـــرة الـــيـــد و
الالعـبــيـ احملـتــرفـ في الـدوريـات

األوروبية.
ـنـتـخب الـعـراقي وأوقـعت الـقـرعـة ا
لـكــرة الـيــد ضـمن اجملــمـوعـة األولى
غرب وقطر إلى جانب السعوديـة وا
في مـسـابـقـة كـرة الـيـد بـدورة ألـعـاب
الــــتـــضـــامـن اإلسالمي اخلــــامـــســـة
ــقــررة في تــركــيــا خـالل شــهـر آب ا
قـبل.وعـلى صعـيـد اخر حـقق فريق ا
ـقـداديـة لـلـكـرة الـشـاطـئـيـة بـطـولة ا
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أعـلن االحتـاد األفريـقي لكـرة القـدم كـاف تأجـيل بطـولة أ
ـقـررة في كـوت ديـفـوار بـ يـونـيو/ أفـريـقـيـا لـكـرة الـقـدم ا

حزيران ويوليو/ تموز 2023 حتى مطلع العام 2024.
وقـال رئــيس "كـاف" اجلـنـوب أفـريـقي بــاتـريس مـوتـسـيـبي
خالل مـؤتـمـر صـحـفي أعقـب اجتـمـاعـاً لـلـمكـتب الـتـنـفـيذي
ـغــربــيـة الــربــاط إن بـطــولـة أ لالحتــاد في الــعـاصــمــة ا

أفـريقيا "ستقام خالل شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/
شباط عام 2024.

وعــزا الــسـبـب إلى مـوسـم األمـطــار في كــوت ديــفـوار خالل
أشهر الصيف.

—UD « ÍœUHð

وأقـيـمـت الـبـطـولـة طـوال عـقـود خالل بـدايـة الـعـام لـتـفـادي
األمـطـار التي تـهطل بـغـزارة على كـثيـر من بالد أفـريقـيا
جــنــوب الـصــحـراء قــبل أن يــقـرر االحتــاد األفــريـقي
تـغيـير مـوعدهـا إلى الصـيف لالتسـاق مع األجندة
الـدولـية.وبـعـد استـضـافة مـصـر بطـولة 2019
خالل شـهري يونيو/ حـزيران ويوليو/
تـمـوز تأجـلت الـبـطولـة الالحـقة في
الـكامـيرون لـتقام في فـبرايـر/ شباط
فـترض في وعـد ا ـاضي بـدال من ا ا
صـيف Æ2021ويـثـيـر إقـامـة الـبـطـولـة
في يــنـايـر وفـبـرايــر مـشـكالت عـدة مع
أنـدية أوروبا الـتي يلعب لهـا العديد من
ـنـتـخـبـات األفـريـقـيـة والـتي مـحـتـرفي ا
تــواجه أزمــة بــالــتـخــلي عــنــهم خالل ذلك
وسم احمللي.وفازت الـتوقيت احلـاسم من ا
الـسنغال بالبطولة األخيرة للمرة األولى في
تـاريخهـا بعد تغـلبهـا في النهـائي على مصر
باراة بالتعادل بـركالت الترجيح عقب نهـاية ا
الـسـلبي.من جـهة أخـرى قـرر االحتاد األفـريقي
إعـادة الـنـظـام الـقد لـبـطـولـتي دوري أبـطال
أفــريـقـيــا وكـأس االحتـاد (الــكـونـفــدرالـيـة)
ـبـاراة النـهـائـية بـنـظام بـحـيث تـقام ا
الــذهـاب واإليـاب بــعـدمــا أُقـيـمت
مـن مواجهـة واحدة فاصـلة على
مـــدى ثـالث نُـــسخ.وقـــرر كـــاف
إطـالق بـطــولــة جــديـدة حتت
مــــســــمى دوري الــــســــوبـــر
األفــريــقي عــلـى أن تــكـون
بــــدايـــتــــهـــا فـي صـــيف
بــــــــــحــــــــــسـب  2023

موتسيبي.

شارك في بطولة اسيا WŽ—UB∫ منتخب العراق لالحداث للمصارعة ا

dJð.∫ محافظ ذي قار يكرم فريق الناصرية بعد تأهله للممتاز
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نتـخب العراقي لكـرة اليد على فاز ا
نـظــيـره األنـغـولـي في مـبـاراة وديـة
خـاضـهـا ضـمن مـعـسـكر تـدريـبي في

ـصرية الـقاهـرة بنتـيجة العـاصمة ا
 28 - 32 هدفاً.

وقال رئيس احتاد كرة اليد العراقي
محـمد األعرجـي في تصريـح صحفي
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يـواجه مـنتـخب شـباب الـعـراق نظـيره
الــلـــبــنــاني مـــســاء الــيـــوم في مــلــعب
الــشـعب  في الــلـقــاء الـثـانـي بـيـنــهـمـا
ـاضي بــعـدمــا انـتــهى االول الـســبت ا
الــذي أقـيم بـشـكل مــغـلق امـام وسـائل
اإلعالم بــنـاء التـفـاق مـســبق لـلـطـرفـ
بــفــوز اصــحــاب االرض بــثالثــيـة
نــظــيـفــة تــعـاقـب عـلى
تــســجــيــلـهــا كل من
كــــــــاظـم رعـــــــد د10
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــي
شــاخــوانــد34وعــبــد
الــــقـــادر طـــارق د84
كـمـا  االتـفـاق على
ان جتــري مــواجــهـة
الـــــــــــــيـــــــــــــوم
بـــــحـــــضـــــور
وســـــــــــــــائـل
اإلعــــــــــــــالم
وتــــــــــــاتـي
اقـــــــامــــــة
ـبارات ا
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نتخـب للمشاركة ضـمن استعدادات ا
بـبـطـولـة شـباب الـعـرب في الـسـعـودية
الــتي سـتـفـتح في الــعـشـرين من تـمـوز

اجلاري.
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ــنــتــخب الــعــراقي ضــمن وســيــلــعب ا
اجملـموعة االولى التي تـضم السعودية
ومــوريـتـانـيـا ويـسـتــهل  مـبـاريـاته في
الـــثـــالث والـــعــشـــرين مـن اجلــاري في
مـقابـلة منـتخب مـوريتـانيا فـيمـا يلعب
لـبنان في اجملـموعة الـثالثـة التي تضم
ايـضا منتخبااجلـزائر وليبيا  وتشارك
18مــنـتـخـبـا في الـبــطـولـة قـسـمت الى
ثـــمــــاني مـــجـــمـــوعــــات بـــواقع ثالثـــة
مــنـتـخـبــات لـكل مـجـمــوعـة  ويـذكـر ان
اسـتـعدادات مـنتـخب الشـباب قـد بدأت
ـــاضي فـي الــعـــشـــرين مـن حـــزيــران ا
ـدرب عـمـاد محـمـد مجـمـوعة ووصف ا
الــعـراق بـغـيـرالـســهـلـة في ظل تـواحـد
ــنــتـخـب الـســعــودي بـطـل الـنــســخـة ا
االخـــيــرة في مـــصــر بـــعــد فـــوزه عــلى
اجلـزائر بـهدف
والـــــــــــــــــــــــذي
يــــــــــــــــــواصـل
اســـــتـــــعـــــداده
ــقـبــلـة لــلـبــطــولـة ا
شاركـة في بطولة بـشكل متقـدم حيث ا
ـشــاركـة فـرق مـهـمـة تــوازن الـدولـيـة 
وشـكى مـحمـد في حـديث له عن افتـقاد
ــــنـــتـــخـب لـــلــــمـــبــــاريـــات الــــقـــويـــة ا
ـعسكرات موضحا أن بطولة العرب وا
ــشــاركــة في تــعــد الــبــوابــة بــاجتــاه ا
الـتـصفـيات اآلسـيويـة الـتي ستـقام في
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وكــان اجلــهــاز الـفــني لــلــمــنــتــخب قـد
ـــاضي اربـــعــة اســـتـــدعى االســـبــوع ا
ــنـتــخب مــحــتــرفــ لـلــمــشــاركــة مع ا
ــقـبــلــة وهم شـربل بــبــطـولــة الـعــرب ا
شــمــعــون العب فــريق أويـن ويــســتـرن
يــونــايــتـد األســتــرالي ويــوسف اإلمـام
و األسترالي وبلند امام العب العـب ما
جــر إفــشــاب الـهــولــنــدي والـرابع االي
عـلي العب فريق جو تبـيريح السويدي
متاز والدرجة اضـافة الى العبي فرق ا
األولى عـلى الطرف الثاني كان منتخب
اضية القامة لـبنان قد وصل اجلمعـة ا
مـعسـكر تـدريبي في الـعراق الـفترة من

االول لغاية السابع من تموز احلالي.
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خــطف فـريق شــبـاب نـادي الــنـاصـريـة
لـقب بطولة شـباب فر ق الدرجة االولى
بــكـرة الـقــدم وتـأهل لــلـعب في بــطـولـة
ـوسم الـقـادم فـرق الـشـبـاب لـلـمـمـتـاز ا
ـواجـهـة الـنـهـائـيـة بـعـدمــا تـغـلب في ا
عـلى دهـوك بهـدف  التي جـرت بيـنهـما
فـي دهـوك لــيــتــرشـح ايــضــا اصــحـاب
ـقـبل ـوسم ا ـمـتـاز  ا االرض لـلـعب بـا
وجــاء احــراز لــقب الــبـطــولــة امــتـدادا
لـلـنـتـائج الـنـاجـحـة الـتي قـدمـها فـريق
الـناصريـة منذ الـتقدم في تـصفيات
فـــرق اجملـــمـــوعـــة اجلـــنـــوبـــيــة
والــتــرشـيح لــلــدور الـتــاهــيـلي

ـاضي سوى نـهايـة سعـيدة لم تكن نـهايـة شهـر حزيـران او عمـومـا نهـاية االسـبوع ا
لـلملف الـعراقي اخلـاص بتـنظيم بـطولـة كاس اخلـليج بنـسخـتها ال 25حـينـما ابرزت
واجـهة ـنظـمة مـوافقـتهـا النـهائـية عـلى ملف االسـتضـافة لـيصـبح العـراق  الـلجـنة ا
حتديـات خاصـة بالـبطـولة بـدات اولها بـاثارة الـعديـد من برامج احلـوارات الريـاضية
ـكن ان تـتـحـول الى في عـدد من الـفــضـائـيـات تـبـيـان هــواجـسـهـا من جـمـلــة امـور 
رتقب بابهى واكمل صورة هواجس وارهاصـات بغية خلروج من العرس اخللـيجي ا

.
فـاجاة ـاضي مفـاجئـا بل  تـهيـئـة ا ـرتـقب نهـاية شـهـر حزيـران ا ولم يـكن اخلـبر ا
العالنـهـا في يوم 30 حزيـران لـتكـون مـواكبـة لـلكـثـير من االسـتـعدادات الـتي ابرزت
الحـظـات قبل اللـجـنة الـتـحضـيريـة مالحـظاتـهـا بشـانـها واعـتـمدت تـهـيئـة مـثل تلك ا
ـرتقب الـذي سيـبدو مـوعده االولي مـحاطا الشـروع باالعـداد والتـهيـئة لالسـتحـقاق ا
بالكثـير من الهوامش السيمـا ينما ابرزت صـحيفة الشرق االوسط الـسعودية واسعة
اضية 26 االنتشار في تـقرير موسع لها نشـر بعدد اجلريدة الصادر يـوم اجلمعة ا
نـتخب الـسعـودي بتـشكـيلـة رديفة شاركـة ا حـزيران (يـونيـو ) من احتـمالـية كـبيـرة 
ـنـتخب االول بـاسـتـحـقـاقـات بـ فيـهـا ارتـبـاطـهـا بـاجلانب نـظـرا الزدحـام روزنـامـة ا
ـناخب ـذكـورة الى ان ا احملـلي واالقـثـليـمي والـقـاري والـدولي والـتفـتت الـصـحـيفـة ا
ـبي سـيكـون مـرهـونـا بـالنـسـبـة االول بـسبب السـعـودي االول اضـافـة لـلمـنـتـخب االو
ـونديـال قطـر الـتي ستـختـتم في ديسـمبـر اي كانـون االول قبـيل ايام مشـاركته 
ـشاركـة عـدة انـدية سـعـودية مـعدودة من مـوعـد الـبطـولـة اخلـليـجـية اضـافـة 
قبل بـدوري ابطـال اسيا الـذي ستحـتدم منـافساته في شـباط من العـام ا
قررة في رتقبة للمنتخب االول في كاس اسيا ا شـاركة ا فضال عن ا
ـبي ـنــتــخب االو ــذكــور الى جـانـب اسـتــعــدادات ا صــيف الــعـام ا
بياد ؤهلة الو شـاركة بالتصفـيات االسيوية احلاسمـة ا لغرض ا
نـتخب بـاريس عام 2024 حـيث تـبرز للـعلـن مفـاجاة اعتـذار ا
شـاركـة بـالـبـطولـة واخـتـيـار تـشكـيـلـة رديـفة الـسـعودي عـن ا
ـنتخب نـافسة الـتي يبديـها جنوم ا كن ان التكـون بذات ا

الول ..
وحــتى التــتــتــحــول نــســخــة خــلــيــجي 25 بـــســبب كل تــلك
نـتخـبات الرديـفة وبـالتالي االسـتحـقاقات الى بـطولـة جتمع ا
ـتـابــعـة االوسع بـالـنـسـبـة تـخــتـفي من مـحـيط تـلـك الـبـطـولـة ا
ن يحـولون مباريات عروف  لالعالم بسبب غـياب النجـوم ا
ذكـورة الى ميـدان للـمنـافسـة واالثارة فـتختـفي بذلك الـبطـولة ا
اهم مـقـومـات الـنـديـة واالثـارة الـتي نـبـتـغـيـها فـي الـبـطولـة الـتي
سـتسـتضيـفها مالعـبنا اضـافة الى ان انحـسار اجلمـهور والذي

شاركة ناقشته احـدى القنوات بجـلسة حوارية بـشان امكانـية اجلماهيـر من الدول ا
بالبطولة بـامكانية متابعة مباريات البطولة والتنقل بكل يسر واريحية مثلما هو احلال
نـاخمـة لها مع دول ـعابـر ا مع النـسخ التي اسـتضـافتهـا دول خلـيجـية قـامت بفتح ا
بـاريات مـقارنة ـباريـات وحضـور تلك ا نظـيرة لغـرض تمـك اجلـماهيـر من متـابعة ا

كن ان يوفرها اجلانب العراقي في هذا الشان .. بالتسهيالت التي 
العب بـاتت الــتـحـدي االكـبـر في مـلف ومــادمـنـا في حـضـرة اجلـمـهــور فـان تـامـ ا
خـليجي 25 خـصوصـا مع بروز ظـواهر باتت دخـيلـة عن مالعبـنا في االسـتحـقاقات
شـاهد احملـلـية السـيمـا من خالل وجـود اللـيزر وتـاثيـره عـلى الالعبـ مثـلـما كـانت ا
تــتـوالى من مـلـعـب الـشـعب الحـداث مـبــاراة دور نـصف الـنـهـائـي والـتي جـمـعت بـ
فريقي نادي الـزوراء ونظيره نادي الكرخ وانتهت لـصالح الفريق االخير بهدف وحيد
ـكن ان يسعى الـيها اجلمـهور السيـما من هخالل بعض الى جانب التـاثيرات التي 
الـصور اخلـادشة الـتي التـقطـتهـا كامـيرا الـتغـطيـة االعاالمـية والتـي كانت تـبثهـا على
شـاجرة جـماعيـة ب عدد من الهـواء مبـاشرة من على فـضائـية الريـاضية الـعراقـية 
ـباراة مبـاشرة اضف الى ذلك التـوتر والتـشنج من جانب ـشجعـ بعد انـتهاء ا ا
ـباراة لعدد دكة احتـياط الفريق الـزورائي والكرخي والتي انـتهت الى طرد حكم ا
من الـقـائـمـ في الـكـادر الــتـدريـبي بـسـبب تـصـرفـاتـهم عـلى
ـبـاراة وهي من الــتـحـديــات الـتي اراهـا انـســيـابـيــة ا
ـرتـقب تـسـتـاثـر بـالـكـثــيـر في مـلف االسـتـضـافـة ا
بخصـوص مالعبنا وقدرتهـا لى ضيافة مثل هذا
احلــدث الـذي نــتــمــنـاه تــاريــخــيـا ويــعــيــدنـا الى
ـنــافـسـات خــلـيـجي في اسـتـضــافـة الـعـاصــمـة 
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يـشـــارك رئـيس االحتـــاد الـعراقي
ــــــــــــركـــــــــــــزي بـــــــــــــاجلــــــــــــودو ا
ـوســـوي ونـائـبــه عــدي ســـمـيـرا
كتــب الربيـعــي فــي اجتمـاعات ا
التنفـيــذي واجلمعيـــة العموميــة
نـعـقد لالحتـاد الـعربـي للـجـودو ا
حــالـــيــا في الــعــاصــمــة األردنــيــة
عــمـان.وقــال نــائب رئــيـس احتـاد
اجلـــــودو عـــــدي الـــــربـــــيـــــعي في
تـصــريح صــحـفـي إن االجـتــمـــاع
شـــهــد تـقــد الـنــظـــام الــداخـلي
للجـان مــن أجل مناقشـــتها اليوم
والذي سيـشــهد تـســميـة اللجــان

الـقانـونيــة والـفنـيــة الـتحـكيـمية
وســــــيـــــنــــاقـش مــــجـــــلــس إدارة
االحتــاد العـربي للجـودو العديــد
لـفــات اخلاصـــة التي تهــم مــن ا
ريـاضـة اجلــودو الـعـربــيـة وسـبل

النهوض بها .
W¹œË  «¡UI

وأضـاف الــربـيــعي أنــنـا نــحـرص
عـــلى الــتـــواجــد في الـــنــشــاطــات
الـعـربـيـة وســيـتم خالل تـواجـدنـا
عــقـد لــقــاءات وديــة مع نـظــرائــنـا
العرب وإقـامة معـسكرات مـتبادلة
لـــــغــــــرض تـــــبــــــــادل اخلـــــبـــــــرة
واالحتكـاك وقد كانــت لـنا جتربة

ــنـــتـــخب الـــتـــونــسـي الــذي مـع ا
خاض لقـاءات مشتـركة في بغداد
وهدفنـا إبرام عدة اتفـاقات تعاون
مع احتــادات عـربـيـة لـرفع كـفـــاءة
ــــدربـــــ واحلــــــكــــام وتــــبــــادل ا

اخلبرات .
وعـن نــيــة الـــعــراق اســــتـــضــافــة
بـطــوالت عـربيـة أوضح الربـيعي
ـنـشـــود فــي أن هـذا هـو هـدفـنـا ا
ـنـهـــاج ـقـبل  2023 ألن ا الـعـام ا
احلــالــي  تـوزيـعه ومــنـاقـشـــته
لـذلك سـنـحـرص عـلى تـقـد طـلب
اســـتــضـــافــة إحــدى الـــبــطــــوالت
قـبـلـــة الســيـمـا بـعــد الـعـربـيـــة ا

جنــــاحـــنــــا وبـــإشــــادة اجلــــمـــيع
باســتضافة بـطولة بغداد الدولية
ـاضي الـتـــي جـرت شـــهـر أيـــار ا
ـشـــاركة ســـبعـة مـنتـخـبات هي
ســــــوريـــا واألردن وفـــلــــســـــطـــ
ــــــغـــــرب وتــــــونـــس وإيـــــــران وا

وبلجيكا .
وفــي ختــام حـديثه أكد الـربيعي
أن الــلـعــبـة اســتـعــادت مـكــانـتــهـا
عـربـيـاً ودولـيـاً بــــــــعـد حـصـولـنا
عــــلـى مـــنــــاصـب فــي االحتــــادين
الـعربي واآلســـيـوي وســيـنـعكس
هــذا إيــجــابــيــاً عــلــى الــصــعــيــد

الفنــي .
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أنـــديــــة الـــعــــراق لـــكــــرة الـــطــــائـــرة
ـــبــــــــاراة الـــشـــاطــئـــيـــة وذلك في ا
النهـائيـة التي احتـضنتـها العـاصمة

بغداد.
WO¾ÞUý …dzUÞ

قدادية االنتصار على فريق وحقق ا
الـصــديـقـيـة بـشــوطـ لـشـوط وحـيـد
بـــواقع (15-10) (16-21) (21-16)

وسم 2021-2022. ليتوج بلقب ا
ركز الـثالث من وفي مبـاراة حتديـد ا
بـطولـة أنـدية الـعـراق للـكـرة الطـائرة
الـشـاطـئـيــة فـاز فـريق سـنـجـار عـلى
فــريق بــسـطــامـلي بــشــوطـ مــقـابل
شــوط وحــيــد بــواقع (-21) (18-21

.(11) (16-14
وكـان فـريق الـصـديـقـيـة اجـتاز فـريق
بسطـاملي بشـوط دون مقابل (-21
18-21) (18) وتـــــأهل لــــلــــمــــبــــاراة
الــنــهـائــيــة من بــطـولــة دوري أنــديـة

العـراق لـلكـرة الطـائرة
الشاطئـية بيـنما تأهل

قدادية بتغلبه على فريق ا
فــريق مـــصــافي الــشــمــال
بـــــــشـوطـ لـشــــــوط

وحـيــد بـواقع (-21
 (16-21)(18

.(15-13)
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مــنــافــســات كـرة
الــــــــــطــــــــــائـــــــــرة

الشاطئية
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عــام 1989 وبــعــد تـســريــحي من اخلــدمـة
االلـزامـيـة  تعـيـيـني مـعلـمـاً في مـدرسة
زيـناوة عتيق  االبتـدائية  التابـعة لقضاء
وفي نادي احتاد االدباء االدباء الشيخان 
الــشـاعـر في نــيـنــوى طـرح عــليّ تــسـاؤالً
الـكبيـر الصديق مـعد اجلبـوري وهو كان
أن كـنت ــدرسي يــشــغل مـديــر الــنـشــاط ا
ــدرسي أرغـب في الــعــمل فـي الــنــشــاط ا
بـفرح طفـولي ألن العمل فـوافقت مـباشرة
ــدرسي مع رمـوز ثــقـافــيـة في الــنــشـاط ا
وادبـيـة وفنـيـة كـبيـرة مـثل معـد اجلـبوري
ومـوفق اجلـبـوري وزكي ابـراهـيم وبـشـير
طـه  وراكــان الــعالف عـــبــد الـــله جــدعــان

واحــــــــــــمـــــــــــد
اجلـميلي
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(اوشن ايلفن) ليعودا في هذا الفيلم
الـــذي ســيــتـم عــرضه فـي الــصــاالت

قبل. خالل اخلريف ا
ي سبيرز والد النجمة كما نفى جا
ــيـة بـريـتـني ســبـيـرز في بـيـان الـعـا
مكتوب ان يكون سمح بتسجيل غير
مشـروع البنـته خالل فـترة وصـايته
عـليـهـا عن طـريق استـخـدام اجـهزة
تـســجـيل مـخــفـيـة في غـرفــة نـومـهـا
حـــسب مـــا ذكــــرت وكـــالـــة االنـــبـــاء
البـريطـانـية بي ايه مـيديـا. وأشارت
مـــزاعم إلى أن جــهـــازا  تــثـــبــيــته
بشـريط الصق خـلف قطـعـة أثاث في
كنها رؤيته غرفة بريتني حـتى ال 
و تـــزويــده بــبـــطــاريــة إضـــافــيــة
لـيسـمح بـالـتـسجـيل لـفـتـرات أطول.
زاعم وقـال السـيـد سبـيـرز ان هـذه ا
خـاطـئـة واشـار مـحـامـوه في وثـيـقـة
ــزاعم الـبـذيـئـة مـنــفـصـلـة أن هـذه ا

خاطئة.

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
يــجــتــمع الــنـجــمــان جــورج كــلـوني
وجـولـيا روبـرتس ?في فـيـلم (تـذكرة
الى اجلنة)  الذي تدور أحداثه حول
زوجــ مــنــفــصــلــ يــسـافــران إلى
نع ابـنتهمـا من ارتكاب نفس بالي 
اخلطأ الـذي يعتقـدان أنهمـا ارتكباه
ــقــطع قـبل  25 عــامــاً. ويــبــدو من ا
الــتــرويــجي لــلــفـيــلم انـه من الــنـوع
الـكـومـيدي اذ يـظـهـر الـنـجـمـان على
مـ طـائـرة ويــقـول كـلـوني لـزوجـته
السابقـة جوليا روبرتس: “ستتزوج
ابـنـتـنـا مـن رجل قـابـلـته لـلـتـو عـلى
ـنزل إنـها بعـد ماليـ األميـال من ا
ـهـنـية .”فـتـرد علـيه تـدمـر حيـاتـهـا ا
جوليا: “تماماً مثلـما فعلت والدتها
ــكــنــهـا لــذا فــأنــا الــوحـيــدة الــتي 
مـنـعـهـا ألنـهـا ال تـسـتـمع لـوالـدهـا".
وكــان الــثــنـائـي كـلــوني - روبــرتس
التقيا قبل في واحد من اروع االفالم

ويــسن طه ومـوفـق الـطـائـي وبـاسم ذنـون
وثـامـر الـعـمـر ووعـد الـله مـحـمـد وامـجـاد
وامـيرة عبد الغـفور ( زوجة غازي فيصل)
وحــيــدر مــحــمــود عــبــد الــرزاق ومــحــمـد
عـطـالـله وهشـام عـبـد الكـر ورعـد فاضل
وحــربي يـونـس ومـوفق ورعــد احلــيــالي 
بــطـرس وجالل بــشـيـر(مع حــفظ االلـقـاب)
شيء أشــبه بـحـلـم لـشـاعـر شــاب مـثـلي
قـائالً أكتب لي عـريضة وافـقت على الـفور
ـديـر العـام االسـتاذ عـبد االن وطـلـباً الى ا
ـاجود احمد السلمان وفعالً كتبت طلباً ا
ـدرسي لــلـتــنــسـيب الى قــسم الــنـشــاط ا
وسلمته بيد االستاذ معد وانتهى اللقاء.
جـئت الى مـقـر احتـاد االدبـاء وبــعـد ايـام 
أنـا والشاعر كمال عـبد الرحمن الذي كان
مــجــازاً من وحـدتـه الـعــســكـريــة بــوصـفه
وبــعـد جــلــوسـنــا وسط ثــلـة من ضــابــطـاً
االدبـاء والـفـنـانـ الشـاعـر الـكـبـيـر سالم
اخلـبـاز وعـبـد الـوهـاب اسـمـاعـيل وامـجد
مــحـمــد سـعـيــد ومـعــد اجلـبــوري ونـقـيب
الــــصـــحــــفــــيــــ بـــنــــيــــنـــوى قــــحــــطـــان
ـدير ابـلغـني االسـتاذ مـعد ان (ا مـحـجوب
درسي العام وافق على تنسيبك للنشاط ا
في شـــعـــبــة الـــشـــؤون االدبــيـــة وعـــلــيك
مـراجـعة الـتربـية واخـذ كـتاب الـتنـسيب
وواالنــفــكـــاك من مــدرســتك الى الــنــشــاط
فـــوراً) وهـــكــــذا داومت في الـــنـــشـــاط
ــدرسي بــعـد يــومـ ا

والــتــقـيت بــنـخــبـة
مـبدعة من رموز
ــــــوصـل في ا
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كاظم الساهر مع الكاتب
ـدرسي وكان معلما للـنشيد في قرية كر ا
بـيش بعـقرة وطـالباً في مـعهـد الدراسات
الـنـغمـية فـي بغـداد جاء النـتـهاء سـنوات
ـعــهــد وكــلــفــني االســتـاذ دراســاته فـي ا
رافقته النـهاء معاملته مـوفق اجلبوري 
في ذاتــيـة الـتـربــيـة وهـكـذا تــعـرفت عـلى
الـسـاهـر وفـرقتـه عادل مـحـسن ومـحـمود
صـالح  وبـعــد ان انــهــيت مــعــامــلــته في
ذاتـيـة التـربـيـة  ومبـاشـرته في التـربـية 
بـعد االجازة الدراسـية اتفقـنا على اجراء
ـقبـلـة بعـد أيام لـقـاء صحـفي في زيـارته ا
وقـيامه بحفل غنائي كبير في قاعة الربيع
بــدعـوة نـقـيب الـفــنـانـ مـوفق اجلـبـوري
(كــان كــاظم فـي بــدايــة ظـهــوره وشــهــرته
الـــفـــنـــيــة) وهـــكـــذا ودعـــنــا كـــاظم نـــحن
ـدرسي ومـعـنا اصـدقـاؤه بـبـاب النـشـاط ا
االسـتــاذ مـوفق اجلـبـوري مـديـر الـنـشـاط
راجـــعـــا الى بــغـــداد  عـــلى امل الـــعــودة
وكـاظـم يـقـود ـقــبل لــلـمــوصل االسـبــوع ا
ـاليبـو البـيضاء واعـلنت نـقابة سـيارته ا
الـفنـان في نـينـوى باسـم نقـيبـها الـفنان
ـــوســيــقي مــوفـق اجلــبــوري عن حــفل وا
غــنـائي كــبــيـر لــلـمــطـرب كــاظم الـســاهـر
وهـكـذا عـاد كـاظم يوم االربـعـاء والـتـقيت
بـه في فــنـــدق نــيـــنــوى اوبــري
الـساعـة الثـالثـة مساء

سـرح وجـاء مـهـرجان الـفن والـثـقـافـة  وا
ـهـرجان الـربـيع لـيـعلـن مسـابـقـة اغـنيـة ا
لـشـعراء نـينـوى  وفـازت قصـيدتي االولى
عـلى مستـوى العراق(عـاد الربيـع نينوى)
ـــلــحن مــوفق و تــلـــحــيــنــهـــا من قــبل ا
ـهــرجـان بــطـرس  وقــدمت كــإفـتــتــاحـيــة 
ــوصل لـــعــامـــ مــتـــتــالــ الـــربــيع بـــا

وشــاركت بــكــتــابــة انــاشــيــد لــلــمـدارس 
واشــرفــنـا شــعـبــة الــشـؤون االدبــيــة عـلى
مـهـرجانـات الـشعـر واخلـطابـة  الـذي كان
يــقـام سـنــويـاً في مـحــافـظـة عــراقـيـة في
اخلـطـابة والـشعـر والقـصة وقـد خرج من
عـباءة الـشؤون االدبـية عـشرات الـشعراء 
مــنـهم  فـي وقت سـبــقـني الــشـاعــر ولـيـد
الـصـراف والشـاعـر الـشهـيـد سعـد زغـلول
نـعم االميـر (رئيس احتاد والـشاعـر عبـد ا
ذيع حاليا ادبـاء نينوى اآلن) والـطالب  ا
والطـفلة ميرفت مـحمد اجلفـال واخته ريا
الـــتـي غـــنت ( وحـــو وح وانـي )وغـــيـــرهم

العشرات.
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وبـعد عام انتقل الشاعر معد اجلبوري من
ـدرسي الى مـديـر اجملـمع مـديـر الـنـشـاط ا
واستلم ـوصل االذاعـي والتلـفزيوني في ا
ـبدع وسـيـقي ا درسـي ا ادارة الـنـشـاط ا
الـراحل موفق اجلبـوري وهو عازف كمان
رائع عــزف مع كـافـة مـطـربي مـهـرجـانـات
كـانت فـتـرة ادارته ذهـبـيـة  حيث الـربـيع 
شـهد النـشاط اقامـة فعالـيات ومهـرجانات
مـهـمة لالغـنـية والـنـشيـد ومـسابـقـات ب
وصل ـدارس وكنا نزور جميع مدارس ا ا
لـكشف وتنميـة الطاقات الشـعرية واالدبية
هـرجانـات لهم في قـاعة واقامـة ا والـفنـيـة
كــان الـــشــاعــر حــيــدر ــدرسي الــنـــشــاط ا
مــحــمــود مـســؤول الــنــشـاطــات االدبــيـة 
وأشــرف عـلى مـراجــعـة ديـوانـي الـشـعـري
اآلول  مـــاقــالـه الــســـيف الــعـــراقي وهــو
قـصائد عن احلرب  عندما كنت جندياً في
وكــانت مـشــاركـاتــنـا في جــبـهــات الـقــتـال
ـراكـز ــهـرجــانـات نـحــصل فـيــهـا عــلى ا ا
االولـى في الـــشـــعـــر والـــقـــصــة
ـسـرح  وفي يـوم حـضر الى وا
طرب كاظم الساهر ـوصل  ا ا

وهــــو أحـــد مــــنـــتــــســـبي
الـــــــــنـــــــــشــــــــاط

فـي اسـتــعالمــات الـفــنــدق واجـريـت مـعه
دام ثالث ســاعـات لــقـاء صــحـفــيـا مــطـوالً
مـتـواصــلـة  لـعـبـنـا خاللـهـا الـبـلـيـارد في
ا جاء في اللقاء سألته سـاحة الفندق و
عن كــيــفـيــة نـقــله من عــقــرة الى الـنــشـاط
كنت معـلماً للـنشيد في فأجابـني ـدرسي ا
مــدارس عـقــرة ومـنــهـا مــدرسـة كــربـيش
ــــلـــحـن زكي ابــــراهـــيم واثــــنـــاء زيــــارة ا
ـوهــبـة  الــغـنــائـيـة ــدرسـتــنـا وجــد في ا
والــعـزف عـلى الـة الـكــيـتـار فـعـرض عـليّ
ـوسيـقى كـمعـلم نشـيد الـعـمل في شعـبة ا
ــدرسي وهـــكــذا نــقـــلــني في الـــنــشـــاط ا
االســــتـــــاذ مــــعــــد اجلــــبــــوري الـى قــــسم
وسيقى وعملت في القسم وشاركت في ا
مــهــرجـــانــات الــربــيع ومــهــرجــان احتــاد
الـنـسـاء واشـتـهـرت كـمـطـرب من نـيـنوى/
وقـــدمت اول اغـــنــيـــة لي هـي (يــاشـــجــرة
الــزيــتـون الــتي كــتب كــلـمــاتــهـا الــشــاعـر
الــضــريـر يــوسف مــقـصــود حتت شــجـرة
زيــتـــون في بــعــشــيـــقــة  وصــورتــهــا في
وعـرضت في تـلـفـزيـون نـيـنوى بـعـشـيـقـة
وهـكـذا خـرج الـسـاهـر من عـبـاءة الـنـشـاط
ـدرسي مطـرباً وملـحنـاً و نشر الـلقاء ا
ــوصــلــيــة كــامـالً في جــريــدة احلــدبــاء ا

واعادت نشره جريدة الزمان اللندنية.
ــدرسي لـه نــكــهـة  الــعــمل فـي الـنــشــاط ا

خـــاصــــة كـــونه دائــــرة ادبـــيـــة وفــــنـــيـــة
ومــسـرحــيــة ومـوســيـقــيــة تـنــمي قـدرات
ـوهوب  في مـجاالت االبداع فـالنشاط ا
ــدرسي هــو من يــشـرف عــلى فــعـالــيـات ا
مــهـرجـان الـربـيـع ( من فـعـالـيــات ثـقـافـيـة
ومـعـارض تـشــكـيـلـيـة وغــنـائـيـة ومـواكـب
وحفالت ومـعـارض زهـور  ومـسـرحـيـات 
ـهــرجـان هـو مـؤسـسـة اعالمـيـة وفـنـيـة ا
ـئات مـن الطـاقات االبـداعـية في خـرجت ا
اخلـط العـربي حـيث الـدورات  والفـنـان
ـسرح  والـزخـرفة في الـطـرب والـغنـاء وا
والــرسم والـتـشــكـيل والـشـعــر واخلـطـابـة
والـقـصـة  كانت فـتـرة العـمل في الـنـشاط
ــدرسي من اجــمل الـذكــريـات واعــمـقــهـا ا
حتـــيـــة لـــكل الـــزمالء واغـــزرهـــا ابـــداعـــا
ن بـنى صرح االمـوات مـنـهم واالحـيـاء 
االدب والــفـن واالبـداع  واخــرج مــواهــبه
وصل عـبـر اجـيال ونـشـرهـا في مـدارس ا
واجـــيــال... حــتى أحـــلت عــلى الـــتــقــاعــد
كمسؤول للشؤون االدبية في العام 2019.
حتــيــة لـلــزمالء الــرواد االوائل الـراحــلـ
ـوسيقي شـاعر الـعراق معـد اجلبوري وا
الـراحل موفق اجلبـوري والراحل القاص
واالحــبـة هـشــام عـبـد مــحـمـد عــطـاء الـله 
الـــكــر وحـــيــدر مــحـــمــود عـــبــد الــرزاق

وآخرين.
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ـقـيم في أربـيل شـارك امس االثـنـ الـقـاضي الـعـراقـي ا
في نــدوة حـواريــة اقـامــتـهــا مـؤســسـة ســورايـا لــلـثــقـافـة
ـنــدائـيـة حـول واالعالم بـالـتــعـاون مع جـمــعـيـة الـثــقـافـة ا
(مـسـتـجـدات الـوضع الـراهـن بـعـد االنـسـداد الـسـيـاسي
كونات االخرى في العراق واقليم كردستان). وحقوق ا
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الـتـشـكــيـلي الـعـراقي افـتـتح امس
االثــنـ مـعــرضه الـشــخـصي 26
ـــتــــحف االثـــاري في فـي قـــاعـــة ا
ــــــعــــــنــــــون (مـن وحي ديــــــالـى وا
الـطــفـولـة) وضم  45 عــمال سـبق
عــرضـــهــا في مـــعــرض ضـــيــفــته
وزارة الثـقـافة والـسـياحـة واالثار.
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ــنـيــســوتـا وكــيل كــلـيــة اإلعالم بــاجلــامــعـة اإلسالمــيــة 
األمريكـية ادار الـسبت الورشـة االلكتـرونيـة التي اقامـتها

الكلية بعنوان (كيف تصبح مذيعا ناجحاً).
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الـشـاعـرة الـيـمنـيـة ضـيـفـهـا امس االثنـ صـالـون فـاطـمة
العلـياني األدبي بالتعاون مع مركز حـدائق الفكر بسلطنة
في امسيـة حوارية شعرية  ادارتها الكاتبة العمانية وفاء

الفارسي. 
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ـوســيـقي الـعــراقي شـارك مـؤخــرا في مـؤتـمـر الــبـاحث ا
عهد العالي طرائق تـدريس آلة العود الذي أقيم من قبل ا
ثال للمـوسيـقى التونـسي في جامـعة تونس الـعاصـمة  

عن اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى بوزارة التربية.
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رئـيس الـهيـئة اإلداريـة لنـادي الصـيد تـلقى تـهاني زمالئه
ه من قبل مجلس الغبان الثقافي في بغداد. لتكر
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الكـاتب االردني صدر له عن  دار البنان لـلنشر والتوزيع
ـة) ويـضم نــصـا مـســرحـيـا في لـبــنـان كـتــاب (مـهـمــة د

لالطفال.
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ــقــيم في االردن يــحـيي حــفال في ــطــرب الـعــراقي ا ا
ــبـارك وذلك مــسـاء يـوم اربــيل خالل عـيــد االضـحى ا

االثن 11 تموز اجلاري.
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مــرّت هـذه األيـام ذكــرى رحـيل الـســنـدريال سـعـاد
حــسـني في مــوت غـامض ظـلّـت فـصـوله مــطـويـة
حـتى اآلن بـرغم اإلشـارات الـتي كـانت تظـهـر هـنا
وهــنـاك عن أحــتـمــالـيــة " أمـرُ دُبــر في لـيل " وألن
ا األيام تـفصح احلـقائق التـموت مع الـزمن  فـر
عـنها بشئ من الـدّقة واإلثارة !وبرحـيلها الدرامي
ــتّـوجـة فــقـدت الــسـيــنـمــا الـعــربـيــة " مـلــكـتــهـا ا
بــالـســنـدريال " عن جــدارة التـقــبل الـنــقـاش !وفي
رأيي الــشــخـصي .. أن من يــتــتـبع ســيـرة ســعـاد
حـسنـي الفـنيـة لن يجـد لهـا منـافسـة في مسـتوى
ط األداء وقـــــوة اإلقـــــتـــــدار ثـم الـــــتـــــنـــــوع في 
الـشـخـصـيات الـتي قـدمـتـها في مـشـوارهـا الـفني
بـدءاً من فيـلم " حسن ونـعيـمة " عام 1959 وحتى
آخــر أعــمـالــهـا " الــراعي والــنـســاء " عـام 1991 .
ـثـله " مــوهـوبـة " حـد الـنـخـاع  سـيــجـد امـامه 
تــرتـقي في مـجــمل أدوارهـا حـدود الــهـوس حـتى

تالمـس عنان الشـخصيـات وتتفّـوق عليـها إبداعاً
وآداءً ! واذا مــا تـابــعـنـا بــوسـتــرات أفالمـهـا
لــعـلّه يـقف عــلى حـقــيـقـة مـاقــدمـته هـذه
عطاءة طوال مسيرتها الفنية الـفنانه ا
من تُـحف فـنـية  سـيـنمـائـية مـذهـلة لن
تــمـوت مع بــقـاء األشـرطــة الـفــنـيـة في
ـرئــيــة  وهي بـهــذا اجملـال حــيــاتـنــا ا
ا تطلّب فـنانة كوميدية بـطراز فريد طا
الـــدور ذلك وتـــراجـــيـــديــة يـــشـــاركـــهــا
ـشاهد حتى النـهاية أو فتاة مـآآسيها ا
ـاط مــعـاصـرة بـكل  مـتـنــاقـضـاتـهـا وأ
حـياتـها وإسـتعـراضيـة كأنـها من مدارس

الباليه.
وسـعاد حـسني فـي النهـاية سـتظل
جنـمـة مـوهوبـة تألأل حـيـاتـنا في
كـل إطاللــة لــهــا عـلـى الــشــاشـة

الكبيرة أو الصغيرة.

إذا أبــديت بــعض االهــتــمــام بــالــتــحـديــات واخلــطط
فسوف تكَون أصدقاءً جدد. 

qL(«

اسـتغل الـفـرصة لـلـتواصل مع أشـخـاص يشـاركونك
بنفس العقلية.رقم احلظ 3.

Ê«eO*«

متعة إذا أبديت قد تظـهر بعض العالقات اجلديـدة وا
رد فعل إيجابي.

—u¦ «

اكمل خطـطك بأفـكار اآلخرين وابـدأ في العمل بـطاقة
مركزة.رقم احلظ 2.

»dIF «

تــشــعــر بــإحــســاس رائع وصــحــتك جــيــدة وتــشــعـر
يوم السعد االربعاء. بالثقة

¡«“u'«

عـلـيك بـالتـفـاؤل فـمـا كـان يـبدو غـيـر مـتـاح قـد أصبح
اآلن في يدك.

”uI «

ـكنـك البـدء في تطـبيق ـقدمـة في الـعمل و أنت في ا
أفكار جديدة. 

ÊUÞd «

ـكن التـغلب عـلى الـعقـبات الـتي تراهـا أمامك في ال 
الوقت احلالي.

Íb'«

حيـاتك اخلاصـة في االزدهار. اسـتغل الـوقت حملاولة
اكتشاف فرص جديدة. 

bÝô«

يـجب أن تـغـيـر مـدخـلك والـتـوصل إلى اسـتـراتـيـجـيـة
جديدة.رقم احلظ 5.

u b «

تشعـر بالراحة الـتامة فيمـا يخص ذاتك واألمور التي
تقوم بها.

¡«—cF «

ال تسمح لـآلخرين بتغييـر رأيك أو خططك كثيرًا. يوم
. السعد االثن

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
طلوب اعادة ناسب. ا ا
ترتـيبـها بـشكل صـحيح
واكـتـشف كــلـمـة اغـفـلت
عــــــمــــــدا: (من وســــــائل

النقل):
سـياح  –مـينـاء جوي –
طن  –لــوزان  –بــراء –
– أمل  –جـــــــودو  – 
سرور  –ميس  –أمي –
بــرج  –ر  –حـــظــر –

خلل.
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كاظم الساهر

بغداد
 wKF « —U³'« b³Ž œ«uł

في الــبـدايــة عـلــيـنــا ان نـتــرحم عـلى الــذين غــادرونـا وهم مــوجـودون في قــلـوبــنـا
وأعـمالهم ال تـنسى .. الـذين عملـوا بكل جِـد من اجل ان يصل صـوت العراق الى
أقـاصي الـديـنـا ..... من آسـيـا الى أفـريـقـا وأوربـا وأمـريكـا . ومـن هـذا يشـرفـني
ويــسـعـدني أني عـمـلت عـلى إدارتـهــا واإلشـراف عـلى أقـسـامـهـا وتـقـد أألفـضل

نتسبيها ..
وجهة وكانت ن كان يسـمع بجميع اللـغات ا   صوت الـعراق كان له االثر الكـبير 
ــتـوسـطــة او الـقـصــيـرة لـهـذا تــرى ان اذاعـة بـغــداد كـان لـهـا ـوجـة ا تـبث عــلى ا
ا فيها من مسـتمع من جـميع االقطار الـعربية  بل وحـتى من باقي دول العالـم 
رصـانة وصـدق وتـفـاؤل ..  ويتـواصـلـون مع االذاعـة عن طريـق البـريـد والـرسائل
الــتي كـانـت تـصل لالذاعــة يـومـيــا من أآلالف ...وقـد حــازت االذاعـة عــلى جـوائـز

كثيرة وتكر خاص من احتاد االذاعات العربية .
ـنـوعــة والـثـقـافــيـة وانـتـاج اذاعـة بـغــداد كـانت لـهــا  بـصـمـة فـي انـتـاج الـبــرامج ا
ـسـلـسالت والـتــمـثـيـلـيـات الـقـصـيـرة وبـرامج حتـكي عن تـاريخ الـعـراق والـتـقـدم ا
احلضـاري والعلمي وبرامج رياضية وعلمية ينـتظرها متابعوها بكل شغف ومحبة
ـستـمـع كـان لـها ـباشـرة مع ا .. اما الـفـتره الـصـباحـيـة والنـشـرات والبـرامج ا
سـتمـعـ .. وهذا كـله بفـضل العـامـل الـذين يسـهرون االثر الـكبـيـر في نفـوس ا
واطن وايصال االخبار الصادقة والصريحة اليه. الليل والنهار من اجل اسعاد ا
ن سهرا وعـملوا معي ألنهم أألنوار ـكنني أن أذكر اسمـاء الزمالء واالخوة  ال 
سـيرة االبـداعيـة لعـملـنا بـاالذاعة ـة التي رافـقت ا السـاطعـة والشـخصـيات الـكر
دة ستة ستوى الـبرامجي كانت االذاعـة سباقة في رسم الدورة االذاعـية  فعـلى ا
ـناسبـات ولكن كـانت هنـاك برامج ثـابتة اشهـر قابـلة لـلتغـييـر حسب الـضروف وا
مثـل برامج االسرة وكـتابـات  خالدة ومن الـذاكرة و الـبرنامج الـصبـاحي  تضاف

لها البرامج السياسية من اخبار ومواجيز .
نوعات وقسم االطفال واذاعة بغداد كانت تضم في اقسامها القسم السياسي وا
الذي خـرّج الكـثـير من الـذين يـعمـلون في احملـطـات الفـضائـيـة العـراقيـة والـعربـية
ـباشـر والقـسم الفـني وقسم وكذلك الـقسـم الريـفي وقسم الـتنـسيق وقـسم البث ا
كتـبة االذاعية التي ـهم قسم ا ذيـع وقسم التـنمية وقسم الـتمثيـليات والقسم ا ا
لكي الى كانت تـضم ارشيفا سـياسيا وثـقافيا مـهم من تاريخ العراق من الـعهد ا
ـوتمـرات واالمـسيـات الـثقـافـية والـسيـاسـية واغـاني الـفنـان اجلمـهـوري وكذلك ا
كتبه ـهداوي وجميع خطب عبد الـكر قاسم هذه ا القـدماء وارشيف محاكمات ا

كانت تضاهي مكتبة اذاعة  BBC البريطانية .
ولـدى االذاعـة مراسـلـ في جـمـيع احملـافـظـات ..كـذلك في الـوطن الـغـربي واوربا
سعـودي في باريس والدكـتور عبـد القادر الـدليمي في اذكر مـنهم الـزميل سعـد ا

انيا الرسال اخر اخبار هذه الدول والنشاطات الثقافية والسياسية .. ا
هذه االذاعه األم ارفـدت القنوات التلفـازية واالذاعية بكوادر فنيـة برامجية متطورة
سـتوى عطـائها ومن وكـفوءة  والى يومـنا هذا ,لـذا يجب ان يكـون اإلحتـفاء بهـا 
عمل بـهـا ويذكـرهـا في كـتابـتـها واذكـر الـزميل فـائـز جواد الـذي يـستـمـر في ذكر

اسـماء من عـمل ومن كـان له االثر كـبـير في االنـتـاج البـرامجي
ومـذيـعي الـزمـن اجلـمـيل الـذين كــانت أصـواتـهم تـصل الى
قـلوب الناس قبل آذانهم .. أكرر البد من أإلحتفاء بإذاعتنا

ستوى عطائها وصدقها وإخالص العامل فيها ..
حتـياتي لـكل من عـمل في إذاعة بـغـداد من يوم تـأسـيسـها

الى يومنا هذا ...
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طـربة اللـبنانـية أمـيمة خـليل سـتغني قـصيدة اعلـنت ا
ـطـر للـشـاعـر الراحل بـدر شـاكر الـسـياب أنـشودة ا
فـضال على غناء االغـنية التـراثية (جي ما لي والي)
واوضـحت أنهـا (ابتـدأت الـغنـاء كـموهـبة وصـقـلتـها
تخصصة)  مـبينة في تصريح وسيقيـة ا بـالدورات ا
أنـها (عـمـلت مـنـذ صغـرهـا في فـرقـة مارسـيل خـلـيـفة
وأن مـوهبـتـها كـانت مـنطـلـقاً لـدخـول عالم الـغـناء ومع
الـتقـدم في الـعـمر والـتـجربـة يـكـتشف اإلنـسـان ضرورة
وهـبـة). وأشارت خـليل إلى  ـوازاة ا ـوسـيقى  تـعلم ا
ـياً من خالل ـوسيـقى أكاد أنـها(عـوضت دراسة ا

عاهد مختصة انـخراطها في دورات 
ــوســيـــقى) مــؤكــدة أن (الــفن في ا
يـحمل رسائل جمالية وأن خليفة
كـرس عـبـر فـرقـته الـفـنـيـة هـذه
الـفــكـرة لــديـهـا وأصــبـحت
خـياراتها الـفنية مـسكونة
بهموم الناس وأفراحهم
وأحـــــــــــــــزانــــــــــــــــهـم".
وأوضــحت أنــهــا في
عـمـر  12 ســنـة غـنت
(عــــصــــفــــور طل من

الشباك).
أميمة
خليل

سعاد حسني

درسي الساهر في لقطة نادرة أثناء عمله في النشاط ا

s  wN²Mð dO1œ“Ë√
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{ اسـطنـبول  –وكـاالت - التـقى عدد من
يت الصـحفي األتراك النجمة التركية د
ـير وذلك ألول مـرة بـعـد خطـوبـتـها أوزد
وقـالت: "انـتـهيـنـا من االحـتفـال بـخـطوبـتـنا
واالن سـنـعـود الى الـعـمل بـشـكل مـكـثف
اوزهــان لــديه حــفالت غــنــائــيــة وانــا لــدي
ـيـر بـحفل تصـويـر".وكـانت احـتـفـلت اوزد
خطـوبتها من الفـنان التركي أوزهان كوتش
يزة للغاية. وإرتدت فستاناً بأجـواء عائلية 
ـيزة طويالً وضـيق بـاللـون الـزهري وبـقـصة 

عـنـد الـرقبـة وكـاشف عنـد الـظهـر بـالكـامل كـما
رفعت شـعرها إلى األعلى بـالكامل وطبـقت ماكياج

ـيـر بـصورة بـرفـقة يت أوزد نـاعم لـلـغايـة.وظـهـرت د
خــطــيــبــهــا وعــائالتــهــمــا وســيـطــرت أجــواء مـن الــفـرح
والـسـعـادة.الى ذلك فـادت وسـائل إعالم تـركـيـة ان الـنـجـمة

التـركية إيـبرو شاه قـد تزوجت من الالعب جيـدي عثمان في
. وشـاه مقـدونيـا وذلك بعـد عالقـة عاطـفيـة بدأت مـنذ عـام
ثلة موهوبة حققت شهرة واسعة بعد جتسيدها دور البطولة
ـسـلـسـل الـتـركي الـشــهـيـر "زهـرة الـثــالـوث" ومن وقـتـهـا في ا
ـمـثالت الـتـركـيـات في الـعـالـم بـعد أن أصـبـحت إحـدى أبـرز ا
تُرجم مـسلـسلـهـا الى العـديد من الـلـغات في عـدد من البـلدان
وخـصوصا في الشرق األوسط.وهي من مواليد   18  أيار عام

 1994 في إسطنبول في تركيا.

ير يت أوزد  د
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

من أين يـسـتـمـد الـتـيـار الـصـدري قـوته لـيـكـون كـمـا هو
حــاله اآلن مــاســـكــاً بــخــيـــوط أســاســيــة في الـــعــمــلــيــة
السـياسـية الـتي باتت مـترنـحة في الـعراق الـيوم سواءاً

كان التيار داخلها أو منسحباً منها ال فرق?
عنـي بالـشأن العراقي في هذا الـسؤال يشـغل أغلبيـة ا
الــداخل واخلــارج ذلـك انّ هــنــاك مــفــاصل في احلــيــاة
الـعـراقــيـة تـخـضـع لـتـحـلــيل مـعـمق من مــراكـز األبـحـاث
وورش اخلــبــراء والــســيــاســيـــ من ذوي الــصــلــة. امّــا
عـنيـون بشـأن حتلـيل وضع العـراق في الداخـل فهؤالء ا
يخـضعون لتأثير التجاذبـات السياسية وما يصدر عنهم
يـكـون مُـبـيـتـاً لــغـايـة دعم مـعـسـكـر ضـد آخـر وال تـوجـد
حتـلــيالت ذات رؤيــة مـعــمـقــة من دون تـأثــيـر عــاطـفي أو

انحياز اضطراري أو طوعي.
 هنـاك مَن يكاتبني مطالبـاً إياي باإلجابة على التساؤل.
وكـأنّ اإلجـابـات تـكـون بـنـعم أو ال أو عـبـر كـلـمـة قـاطـعة
ــسـاجـلـة الـتي كـحـال إجــابـات االنـحـيــاز والـتـعـريض وا

شهد السياسي عامة. اكتسبها ا
ـكن الــنـظـر الى الــتـيـار الــصـدري كـظــاهـرة سـيــاسـيـة
اجتـماعية دينية وفردانية في تداخل معقد هو نتاج واقع
محـيط به ويـغديه ويـأخذ بـيده الى مـسارات وتـطورات ال

. كن اإلحاطة بتوقعاتها دائماً
ـشار الـيه مـرتـبط بـسـؤال مـتـضمن كـمـا انَّ الـتـسـاؤل ا
اإلجـــابــة في ذاته وهـــو انّ قــوة الــتـــيــار مــســـتــمــدة من
مـنـافـسيه الـسـيـاسـي الـذين لم يـسـتـطـيعـوا أن يـنـتـجوا
ـساوية ومن ثمَّ لم يسـتطيعوا وازية وال أقول ا احلالـة ا
برغـم امتالكـهم أحـيـانا أدوات احلـكم والـنـفوذ كـامـلة او
غيـر كـاملـة التـحـوّل الى تيـار وبقـوا في نـطاقـات أضيق
كـحزب أو جتـمع أو فصـيل أو جهـة. غيـاب خواص لدى
ــقــابل تـمــنح الــتــيـار خــاصــيـة مــضــافـة الى إمــكــانـاته ا

الذاتية.
ـتوازنـة في الواقع عـادلة غـير ا  في الـطرف االخـر من ا
ـنـظــور واحملـصـور في نــطـاقـات جــغـرافـيـة الـسـيــاسي ا
ـنـافـسـون من ثـغـرات اعـتـماد وعـقـائـديـة مـعـيـنـة يـفـيـد ا
ركزي الـشخصي وهذا يجعل التـيار على قوة التـأثير ا
قــوة الـفـرد هـي األعـلى في ســيـاق الـفــكـر واالجـراء في
ــاضي واحلـاضـر مـنـهـا الـى اجلـمـاعـة بـالـرغم من انّ ا

الفرد مستمد قوته من حجم اجلماعة.
انّ الــتــيــار يــحــيل الى وجــود صــورتــ صــورة الــقــوة
ـشهد الـسياسي الظـاهرة وصورة الـقوة الـضامرة في ا
نـتج للحكومات الـعراقية ورؤسائهـا وهنا يتر تب على ا
الــصــورتــ اســتـــحــقــاقــات وايــجــابـــيــات وســلــبــيــات

ومكاسب وخسائر.
غـيــر انّ احملـصـلـة من كل مـحـاولـة لإلجـابـة تـفـضي الى
نـتــيــجـة هي انّ الــتــيـار الــصــدري العب ال وجـودَ الــيـوم
. علن ولو بعد ح للملعب من دونه برغم االنسحاب ا

قصائد بثياب العيد
-1-

الساسةُ اجلوف
ثـيــاب الـدمــسـتق واحلــريـر

يلبسونْ
وبالعطر الفرنسي يتطيَّبونْ
والـــفـــقــراء  الحـــول والقــوة

لهم
أكفهم فارغة

وبطونهم خاوية
وأسمالهم بالية
وبعيونٍ دامعةٍ 

على هذا العيد يتحسَّرونْ
والساسةُ األجالف 

 ْ عدم بشماتةٍ على ا
. يتفرَّجونْ ويضحكونْ

-2-

هذا الطفل
إدَّخرَ دراهمهُ

رغم مغريات دكاك العيد
قبرة وحثَّ خطاه صوب ا
وهــنـاك اشــتـرى بــالـعــيـديـة

برتقاالً 
وزَّعهُ على الناس ثواباً

وذرف دمعهُ
 وأشعلَ شمعةً

  على قبر أبيه الشهيد. 
-3-

احلـــلـــوى الــــتي يـــأكــــلـــهـــا
الفقراء

تـــــــصــــــــبـح ســـــــوســــــــاً في
أسنانهم

بعد العيد.
-4-

العيد
فرح كاذب
. صدَّقناهُ

-5-

الئكة ثياب احلِداد تلبس ا
عندما ترى اليتيم

 عابساً في أيام العيد.
-6-

ال بهجةً في عيدٍ
فقراؤهُ  قانطونْ

ومن اجلوع 
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فـــيه.ويـــوضـح روبــرتـــو دي لـــوبه
ـــديـــر الــــعـــام جملــــمـــوعـــة وهــــو ا
“أوشــوايــا انــتـرتــايــنــمـنت ”الــتي
الهي تــــمـــلك عــــددا كـــبـــيــــراً من ا
“عـــنـــدمــا عـــاود الــزبـــائن ارتـــيــاد
ـالهي (…) تـنـفـســنـا الـصـعـداء?” ا
رغم أن حـاليا يتع علينا “تسديد
قـروض كـثـيرة ”جلـأنـا إلـيهـا أثـناء

فترة اجلائحة.
ال نعتاش فقط من السهر

وتــسـتــحـوذ مـجــمـوعـة “أوشــوايـا
انـترتاينمنت ”ملهى “هـاي إيبيزا”
الـليـلي الكـبيـر الذي يـتسع لـ5700
شـخص باإلضـافة إلى “أوشـوايا”
الــذي يـقع مـقـابل “هــاي إيـبـيـزا?”
وهــــو مــــلـــهـى راقص في الــــهـــواء
الـطلق لم يفتح أبوابه سوى بضعة
أيـام خالل الصيف الفائت مستقبالً
ـجرد عـدداً مـحدوداً من الـزبائن.و
غـروب الشمس علـى البحر األبيض
ـتوسط يبدأ أكـثر من سبعة آالف ا
ــسـابح شــخص بــالــرقص حــول ا
رافـعـ كـؤوسـهم عـالـياً إلـى جانب
هـواتفهم اللتقاط الصور تزامناً مع
االســتـمـاع إلى مــوسـيـقى يـلــعـبـهـا
مـنسق االسطوانـات كالف هاريس
ــبــالغ الــطــائــلـة ـوقـع.ورغم ا فـي ا
الــتي يـنــفـقـهــا مـحــبـو الــسـهـر في
اجلـزيـرة اال ان جـزءاً مـن سـكـانـها
يـعـتـبـرون أن إيـبـيـزا ال حتـتاج إلى
ــيــاً ــشــهــورة عــا هــذه احلـــفالت ا

لتحريك عجلة االقتصاد فيها.
وفـي الــعـــام الــفـــائت اســـتــقـــبــلت
اجلـزيـرة وجارتـها فـورمـينـترا 1,9
الهي مـــــلــــيـــــون ســـــائح رغـم أن ا
الـليلـية كانت مـغلقـة فيهـما. ويؤكد
خـاومـيه ريـباس وهـو نـاطق باسم
منصة “برو“) ”كفى ”بالكاتالوني)
ُـسـجـلة الـتي تـكـافـح الـتـجـاوزات ا
فـي قطاع الـسياحـة أنّ سنة 2021
تاجر. تازة ”للمطاعم وا كانت “

{ تــــتــــمــــة اخلــــبــــر مــــوقع (الــــزمــــان)
االلكتروني

{ إيــبــيـزا (إســبـانــيـا) (أ ف ب) –
تـتـمـايل األيـادي حتـت أضـواء أحد
ـالهي التـابـعة جملـمـوعة “بـاشا” ا
الـقـابضـة في إيـبيـزا حـيث أضحت
اجلــائـحـة مـجـرّد ذكـرى بـعـيـدة إذ
تــشـهـد اجلـزيـرة اإلســبـانـيـة عـودة
الـسـهرات فـيهـا وكـذلك التـجاوزات
ـــرتـــبــطـــة بـــقــطـــاع الـــســيـــاحــة ا
اجلــمــاعــيــة.وتــقــول مــيــشــال (31
ســنـة) وهي مــعـاجلــة إنـكــلـيــزيـة
ـلهى الـذي كان واقـفـةً عنـد مدخل ا
يـــرتـــاده في تـــلـك الـــلـــيـــلــة 3500
شخص “كـأنّ جائحة كوفيد- 19لم
تكن إطالقاً.”وبـعدما شهدت إغالقاً
الهي عــلى مـدى سـنـتـ أعـادت ا
الــلـيـلـيــة الـكـبـرى في إيــبـيـزا فـتح
أبـوابـهـا نـهايـة نـيـسـان/ابريل أي
ــعــتـاد قــبل شــهــر عـلـى الـتــاريخ ا
ـــوسـم وذلك بـــهـــدف الفــــتـــتـــاح ا

إنعاش إيراداتها.
وتــــقــــول مــــديــــرة الــــتــــواصل في
مـجـمـوعـة “بـاشـا ”بـالـومـا تـور إنّ
تدفق “مـحبي الـسهر ”مـن مختلف
أنـحـاء الـعـالم إلى إيـبيـزا الـتـابـعة
جلــــــــزر الــــــــبــــــــلــــــــيــــــــار “فــــــــاق
ـبـكـر تــوقـعــاتـنـا.!”وتــتـابع “مـن ا
الــقــول إن األرقـام ســتــكــون أفـضل
ّــا كـانت عـلـيه سـنـة  ?”2019أي
قـبل انـتـشار اجلـائـحة “لـكن يـبدو
أنّــنــا نــتــجه نــحــو تــســجــيـل هـذه
ــسـؤول عن الــنــتـيــجـة .”ويــؤكــد ا
الـتـرويج السـياحـي لدى الـسلـطات
احملــلـيـة خـوان مـيــغـيل كـوسـتـا أنّ
اجلـائـحـة “شـكـلت كـارثـة حـقـيـقـيـة
جلـزيرة كـإيبيـزا التي يعـتمد 84%
مـن النـاجت احملـلـي اإلجـمالـي فـيـها
بـشكل مباشر عـلى السياحة.”ورغم
أن اجلـائـحـة حـمـلت تـأثـيـرات عـلى
اجملـاالت كـلهـا إال أن قطـاع السـهر
الـذي يعـمل فيه  3000شـخص كان
آخــر مــجـال يُــسـتــأنف فــيه الــعـمل
بـسبب الـقيود الـصحيـة التي كانت
ـؤسسـات الـعامـلة مـفـروضة عـلى ا
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{لو تيول (فرنسا) (أ ف ب) –
انـكب عـمـر بن الدن جنل زعـيم
تنـظـيم الـقـاعـدة الـسـابق أسـامة
بن الدن الـــذي قــتـــلـــته الـــقــوات
اخلاصة األميركية في باكستان
ســــنــــة  ?2011عــــلـى الــــرسم
ــنـزلي… خالل فـتــرات احلـجـر ا
وتـشـكّل لـوحـاته مـحـور مـعرض
يـقــام حـالـيــاً في فـرنــسـا وسط
تـزايد الـطـلب عـلـى أعمـالـه حول

العالم.
ويقـول الـرجل طويل الـقـامة وذو
ـنـسدل الـشـعـر الـبنـي اجملـعّـد ا
عـلى كـتـفـيه والـلـحـيـة الـصـغـيرة
ضي وقتنا ”خالل فترة “كنّا 
ـنـزل من دون احلـجـر “داخل ا
القـيام بأي أمـر مهمّ ?”مضـيفاً
“كـانت زوجـتي تـرسم وشـعـرت
ارسة باحلاجة إلى أن أحاول 

هذا النشاط.
ــنـــخــفض ويــضـــيف بـــصــوتـه ا
“تـعــلّـمـت الـرسم اســتــنـاداً إلى
مــقــاطع فــيــديــو شـاهــدتــهــا في
يـــوتــيـــوب (…) وأحـــبـــبت ”هــذا
الفن. ومـن ب نـشـاطـات أخرى
عـــدة أضـــحى الـــرسم “أكـــثــر

ارسة مثيرة لالهتمام لي.”
ويـعــتـبــر عـمــر أنّ الــتـوصل إلى
ــرء خـطـوة تـنـفــيـذ مــا يـتـمــنـاه ا

جتعله “سعيداً جداً
عروضة وتبدو معظم اللوحات ا
والتـي ال يتـجـاوز مـقـاس األكـبر
مـنــهـا    80*60سـنــتــيــمــتـراً
انعـكـاسـاً لذكـريـات طـفولـة عـمر
بن الدن ومـــراهـــقــــته. وأمـــضى
جنل أســـامـــة بن الدن ســـنــوات
حـيــاته األولى في مــسـقط رأسه

السعودية.
ويقول “انتـقـلنـا إلى الـعيش مع
والدي في السودان عـندما كنت
أبـــلغ عـــشـــر ســنـــوات قـــبل أن
نــغـــادر (بـــرفـــقــته) ”بــعـــد أربع

سنوات “إلى أفغانستان
ويـبــرز هـذان الـبــلـدان بــقـوة في
أعـمـال عـمـر بن الدن. إذ تـظـهـر
في إحـــــدى لــــــوحـــــاته جـــــبـــــال
اســتــخــدم في رســـمــهــا الــلــون
األحـــــمـــــر وهـي مـــــوجـــــودة في
أفغـانسـتـان التي يـصفـهـا بأنـها
“بـــــلـــــد مـــــذهل .”ويـــــقــــول إنّ
ــعـــانــاة “األحــمـــر يــرمـــز إلى ا
ـوت واحلـرب والــتــفــجــيــرات وا
(…) وهـــو مــــا يـــشـــكـل أصـــعب

مرحلة في حياتي .
ويعـتـبـر أنّ الـلـوحـة تـصـبح بـعد

أعـمـال عـمر “فـبـيعـت الـلـوحات
لــهـم بــالـــتـــقـــســيط ?”عــلـى مــا

يوضح مارتن.
ويــــنــــتــــاب عــــمــــر الــــذي يــــوقّع
رســــومـــــاته بـ OBLشــــعــــوراً
بـ”الـــرضـــا ”عـــنـــدمــــا يـــرسم.
ويقول بـابتسـامة نادراً مـا تظهر
علـى وجهه “سـأشـعـر بـسـعادة
أكـبـر إن جنــحت وإن لم أحـقق

جناحاً سأعيد الكرّة.”
ــدن الــتي وبــعــيــداً عن حـــيــاة ا
يكرهها يستمـتع احملب للطبيعة
ـسـاحـات الــواسـعـة واحلـريـة وا
بـحــيــاته اجلــديــدة. ويــقـول “إنّ
األشـــخـــاص يـــحــــكـــمـــون عـــلي
أحـــيــانـــاً اســـتـــنـــاداً إلى هـــويــة
والـدي“ ?”لـكــنـني أشــعـر هــنـا
بحـريـة كبـيـرة وبأنـني مـعفى من
أي مــســـؤولـــيــة عـن تــصـــرفــات
والـدي (…) ال أحــد يــحـكـم عـلي
بل يــحــتــرمــونـــني ويــتــركــونــني

أعيش بسالم
ويـقــول بــسـرور “أصـبــحت في

فرنسا فناناً

دير الفني دانيال روزبيري الذي ترتدي ا
ـال بــيــونـســيه ـاءه جنــمــات من أمــثـ أزيـ
ـاعـدة مـديـر ـا.وتـوضح مـسـ ولــيـدي غـاغـ
ـوضة في معرض “بـرومييـر فيزيون” ا
الـباريسي أريـان بيغـو أن تصامـيم بيار
ـنــدت إلى “رؤيــة ـاردان الــتي اســتـ كــ
مـسـتقـبـليـة كانـت تبـدو من خارج
ـكن أن ُتـترجم الـزمن حيـنها ?”
الــــيـــوم من خالل “مـــواد ذكـــيـــة
ـكنـها شـحن بطـاريات الـهواتف
وتــتـيح ضــبط حـرارة اجلـسم أو
كنها تنظيف نفسها بنفسها.”

ـاولــة الــتـــحــكم به إلـى حــفــظـه مع مــحــ
بصورة أفضل.
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دير في شركة “فـلورنوا فيري” ويـقول ا
إلدارة األصـول أرنو كادار لوكالة فرانس
بـرس “إنــهـا إمــبـراطـوريــة اقـتــصـاديـة
صـغيرة مع هذه التراخيص التي ال تزال
تدّر اإليرادات ?”لكن “كـاردان بات اسما

هامشيا.”
ويــضـيف “ال تــزال الـعالمــة الـتــجـاريـة
حتقق مبيعات لكن ذلك يحصل أكثر في
ا بـلدان نامية ولدى زبائن غـير مثقف 

نتجات الفاخرة.” يكفي على صعيد ا
فـفي بـاريس لم تـعـد عالمـة بـيـار كاردان
التجارية “تـساوي شيئا مقارنة مع لوي
فــويـتـون أو سـان لــوران. الـفـرق شـاسع
على صعيد السمعة والدينامية التجارية
ـي عـنــد أسـفل وبــعـد الــعــرض الـتــكـر
ـنـطــقـة لــو بـورجــيه قـرب ـاروخ في مـ صـ
بـاريس في كـانـون الثـاني/يـنايـر الـفائت
وعـرض الـسبت في الـبـندقـيـة ستـشارك
ـــوضــة ـا في أســـبـــوع ا الـــدار رســـمـــيــ
ـاريــــسي فـي شــــبــــاط/فــــبــــرايـــر الــــبـــ
وآذار/مارس  ?2023بـعد ربع قرن على

انسحاب بيار كاردان من هذا احلدث.
ويـعّول رودريغو بازيـليكاتي كاردان على
تماسك ”فـي الدار للنجاح في الفريق “ا

هذا التحدي اجلديد.

ويقول “مـهمتي السـهر على عدم انفالت
ـانـة ـنه ال يـعــتــزم االسـتــعـ األمــور ?”لــكـ

صمم أزياء من خارج الدار خشية “
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ـاجــة إلى مــديــر فــني مع ذلك “ثــمـــة حـ
مــعـاصـر له شـخـصــيـته اخلـاصـة. فـمن
ـكن إعادة الزخم” خـالل هذه اجملازفة 
لـلـعالمـة الـتـجاريـة عـلى مـا يـلـفت مـدير
مـتحف الفـنون الزخرفـية أوليفـييه غابيه
عـلى هامش عـرض استعـادي للمـصممة
إلـسـا سـكـيـابـاريـلي ((1973 – 1890
ـاحـا كــبــيـرا مع الــتي حــقـقـت دارهـا جنـ
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{ الـبـندقـية (أ ف ب)  –حتـتفـل دار بيار
ؤسـسها الـراحل الشهـير الذي كـاردان 
ـئة مع تـصـادف السـبت ذكـرى ميالده ا
عــرض في قـصــره في الـبـنــدقـيـة وسط
ـادة إطالق إمـبـراطـوريـة رغــبـتـهـا في إعـ
تعتمد على جملة من تصاريح االمتياز.

ويستضيف قصر “باالتزو كابراغادين”
ـملـوك لدار بيـار كاردان السـبت عرضا ا
ـائه االســـتــشـــرافــيــة ـا ألزيـ ـاديــ اســـتــعـ
ـا وجملــــمـــــوعــــة جــــديـــــدة أجنــــزتــــهـــ
اسـتوديوهاته وتتميـز بطابعها الصديق

للبيئة.
ـصــمم الـشــهـيــر الـذي تـوفي ولم يــكن ا
نـهـايـة سـنة  2020عن  98عـامـا يحب
أن “يـحتفل بعيد ميالده ?”لكنه كان بال
ئة على شك ليتحمس لالحتفال بعامه ا
ـديـر الـعـام لـلـشـركـة مـا يــروي قـريـبه وا
ـالـه رودريــغـو ــســؤولــة عن إدارة أعــمـ ا
بازيليكاتي كاردان لوكالة فرانس برس.
ـشاهـيـر عن هذا الـعـرض لكن ويـغـيب ا
ـالغ عــددهم ــدعــوين الــبـ  120مـن بـ ا
 300هـم من أصحاب تـراخيص اإلنتاج
ـاريـة في ـار كـاردان ”الــتـجـ لــعالمـة “بــيـ

مختلف أنحاء العالم.
صمم ويـعكس ذلك النـموذج الذي بـناه ا
الـشهير نفسه اعتـبارا من ستينات القرن
الـــعـــشــرين حـــ بـــدأ تــوقـــيع عـــقــود
لـتراخيص امتيـاز وهو ما يسعى وارثه

يتضوَّرون.
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زائف هذا العيد
الذي يطرق باب األثرياء

فقط.
-8-

العيد 
الذي اليطرق باب الفقراء

يشبه عاشوراء .
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لسنا بحاجة إلى عيدٍ
في بالدٍ مفخَّخةٍ
تكذب على شعبها
 ومضرَّجة بالدم.
-10-

أيها الثري
 في  هذا العيد ..

بدالً
من ارتـداء الـبـذلـة الـفـرنـسـية

الزرقاء 
اشتر بثمنها

خبزاً للفقراء.
-11-

حلم األضاحي
يذهب سريعًا 

إلى موائد األثرياء
بينما دماء األضاحي
يغسلها بدموعهم

الفقراء.
-12-

عيدنا احلقيقي
َ نرى ثروات البالد ح

تدخل إلى بيوتنا
بالتساوي

ومن دون منَّةٍ
من مجلس النوَّاب

نطقة اخلضراء.  أو ا
-13-

أجمل األعياد
أنْ تكونَ في وطنك.

-14-

في بالدنا
عيديَّة الناس
غبار أحمر

يخنقهم.
-15-

في العيد
يلبسون ثياباً سودْ
فهناك في كل بيت

. فقيد من الوباء اللع

إنّ “لـوحـات عـمـر تُــبـاع بـشـكل
كــبــيـر مــنــذ أن طُــرحت أعــمــاله
ـــــعــــــرض لم االولى. ورغـم أنّ ا
يُــــفــــتــــتـح بــــعــــد إال أن بــــعض
الـلـوحــات حُـجـزت مــسـبـقـاً (…)
فـــــاسم بـن الدن يــــســـــتـــــقـــــطب

شترين  .” ا

ويــــتــــراوح ســــعــــر الــــلــــوحــــات
الصغيرة ب  750و 800يورو
) بـــيــــنـــمـــا ( 782و 834دوالراً
يـبـلغ ســعـر الـكــبـيـرة مــنـهـا بـ
 2000و 2500يـــــــورو (بــــــ
 2085و 2607دوالرات). أمــا
الـطالب الــذي رغـبــوا في شـراء

رسمها “جزءاً من صاحـبها?”
مضـيفاً إنّ “جزءاً مـنّي ال يزال

يعيش في أفغانستان.”

وبعد تمضـية خمس سنوات في
هــذا الــبــلــد الــذي يــحــتــفظ مــنه
يزة ترك عمر والده بذكريات 
في التـاسـعة عـشرة لـيـبدأ حـياة
جـديــدة تـنـقـل خاللـهــا بـ عـدد
كــبــيــر من الـــدول الــعــربــيــة من
بـيـنـهـا الـسـعوديـة لـيـصـل سـنة
 2016إلى فرنسـا ويسـتقر في

منطقة نورماندي.
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وألغي في العـام الفـائت معرض
لـــرســــومـــاته بــــســـبـب احلـــجـــر
رتبط بـاجلائحة. لكن الصحي ا
رة عُـرضـت نحـو ثـالث هـذه ا
لـوحـة تـتــمـيـز غـالــبـيـتـهــا بـكـثـرة
األلوان في سوق ضـخم يعرض
سـلعـاً مـسـتـعـمـلـة بـعـدمـا تلـقى
كان الذي عمر دعوة من مدير ا

كان تقرّب منه جنل بن الدن.
ويقـول الـتـاجـر باسـكـال مـارتان

جــامــعــة مــاســتــريــخت. وقــالت
الــصـحـيـفـة “عــنـدمـا أصـبح من
ــــمـــكن اآلن وبــــعـــد أكــــثـــر من ا
عـامـ إيصـال هـذه األموال إلى
هـولندا ارتفعت قيمتها من 40
ألـف يــورو إلى نـــصف مـــلــيــون
يـورو .”وســتـســتـعــيـد جــامـعـة
مـــاســتــريــخت  500ألـف يـورو

( 521ألف دوالر).
وقــــال مـــديــــر تـــكــــنـــولــــوجـــيـــا
ـــعـــلـــومـــات واالتـــصـــاالت في ا
جــامـعـة مــاسـتـريــخت مـيــكـيـيل
بورغرز ”لـن تذهب هذه األموال
إلـى صـــــــنــــــدوق عـــــــام بـل إلى
صــنــدوق يـهــدف إلى مــســاعـدة
الـــــطـالب الــــذيـن يـــــواجـــــهــــون

صعوبات مالية.”
وأضــــــافت صــــــحـــــيــــــفـــــة “دي
فـولكـسكرانت ”أن الـتحـقيق في
ــــعـــلـــومـــاتـــيـــة عـــلى هـــجـــوم ا

اجلامعة ال يزال مستمرا.

الهاي (أ ف ب)  –بـعد الـتعرض
لــهـــجــوم إلــكــتــروني بــواســطــة
بـرمجـيات الـفديـة (رانسـوموير)
عام  ?2019سـتستـعيد جـامعة
ـبلغ الـذي  ابتزازه هـولنـدية ا
مـنـهـا مـرتـ ونـصف علـى شكل
عـمالت بـتكـوين… بفـضل القـفزة
الالحـــقـــة في قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلــة
ـشفـرة على ما ذكـرت صحـيفة ا

“دي فولكسكرانت.”
أُغــلـقت أنـظــمـة الـكـمــبـيـوتـر في
جـامـعـة ماسـتـريـخت في جـنوب
الـــبالد عــام  2019إثـــر هــجــوم
بــبــرنــامج فــديــة وهـو نــوع من
الــبــرامج اخلــبــيـثــة يــعــمــد فـيه
قـراصـنـة معـلـومـاتـية إلى إغالق
نـظام إلكتروني ال يعيدون فتحه

إال عند تقاضيهم مبلغا معينا.
وأفـــــــادت صـــــــحـــــــيـــــــفــــــة “دي
فـولـكـسـكـرانت ”بـأن “اجملـرم
ـــــئـــــات مـن خــــوادم شـــــفّـــــروا ا

ويــــنــــدوز وأنـــــظــــمــــة الــــنــــسخ
االحــتــيـاطـي ومـنــعـوا  25ألف
طــالب ومـوظف من الـوصـول

إلـى الـــــبــــــيـــــانـــــات
الـــــعــــــلـــــمـــــيـــــة
ــــكــــتــــبــــة وا
والبريد
وطــــــــــــلـب
قــراصــنـة
ـعـلـومـا ا
تية 200
ألـــــــــــــــــف
يــورو من
عــــــــــمالت

الـبـتـكـوين.
وبــــــــــــعــــــــــــد
أســـبــوع قــررت

ـوافــقـة اجلــامـعــة ا
عـلى طـلـبـهم خـشـيـة فـقدان

بـيـانـات شـخـصـيـة في ظـل عدم
قــــــدرة الــــــطـالب عــــــلى إجــــــراء

االخـــــتـــــبـــــارات أو حتـــــضـــــيــــر
أطروحاتهم.

وازاة تـتـبّعت الـشـرطة فـي ا
الـهولـنديـة جزءا من
الــــفـــديــــة الـــتي
دُفـــــــــــعـت فـي
حـــــــســـــــاب
عــــــــــائـــــــــد
لـــشــخص
ضالع في
عــمـلــيـات
تــبــيــيض
أموال في
أوكـرانـيـا.
وفـي عــــــــام

2020?
وضـع الــقــضــاء
يــــده عـــلى حـــســـاب
هـــذا الـــرجل والـــذي تـــضــمن
عـمالت مـشـفرة مـخـتلـفـة بيـنـها
ـــبـــلغ الـــذي دفـــعـــته جـــزء مـن ا
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ـــوعــد اســـتــغـالله مــوقـــتًـــا قــبل ا
النهائي في تموز/يوليو .2023
كن للسلـطة الدولية لقاع عـندها 
هد الـبحار اعتماد قـانون تعدين 

لهذا القطاع اجلديد.
ـانـيـ من أنه وحـذر ائـتالف الـبـر
“لـم يتـبق سـوى عام واحـد لوضع
حـد لــهـذا الـسـبـاق غـيـر الـعـقالني
وحــــمــــايــــة احملـــــيط قــــبل فــــوات

األوان.”
ـانيـون في لـشبـونة “ال وقـال الـبر

ـكننا السماح لشركاتنا بالذهاب
وتــدمــيــر قـاع الــبــحـر فـي األمـاكن
األخــــرى وجـــني جــــمـــيع األربـــاح
ـتأتية من ذلك.”كـما سافر رئيس ا
بـاالو سـوراجنـيل ويبس جـونـيور
إلى الـعـاصـمة الـبـرتغـالـية لـلـدفاع
عن إصـدار قرار بـتجـميـد التـعدين
فـي قـــاع الـــبـــحــــر قـــائال إن هـــذا
الــنـشـاط  ”يــقـوض سالمـة مـوائل

محيطنا ويجب جلمه بشدة.”
وقــد حــظـيـت هـذه اخلــطــوة بـدعم
تـــشــيــلي عـــلى وجه اخلــصــوص
بـينـما تُـبدي بـلدان أخـرى مخاوف
بـشأن اخملـاطر احملـتملـة للـتعدين
لـــــكن من دون الـــــذهــــاب إلى حــــد

وقت. الدفاع عن حظره ا
وردا عــلى ســؤال لــوكــالــة فـرانس
ــبــعــوث األمـيــركي بــرس أشــار ا
ـناخ جـون كـيري إلى أن لـشـؤون ا
بالده “لم تــتـخـذ مـوقـفـا رسـمـيـا”

وضوع.  بشأن هذا ا

{ لـشـبـونـة (أ ف ب)  –فـي جـبـهة
جـــــديـــــدة فـي الـــــكـــــفـــــاح حلـــــفظ
احملـيــطـات أطـلـقت بـلـدان جـزريـة
ـانيون من فـي احمليط الهـاد وبر
نــحـو ثالثــ دولـة مــعـركــة تـبـدو
صــعـبـة ضــد الـتـعــدين في أعـمـاق

البحار.
فــقـد أطـلـقت حــكـومـات جـزر بـاالو
وفــيـجـي وسـامــوا بـدعم من مــئـة
ـاني من  37دولـة نـداء لـوقف بـر
ـعادن من قـاع البـحر اسـتـخراج ا
ـتـحـدة مـسـتـفـيـدةً من عـقـد األ ا
مـؤتمرا خصـصته للمـحيطات هذا

األسبوع في لشبونة.
وال يـزال قاع البحار العميقة أكبر
نــظــام بــيــئي عــلى هــذا الــكــوكب
مـجهوال إلى حد كبير لكنّ العلماء

يتفقون على هشاشته الكبيرة. 
لــذلك دعـا الـنــاشـطـون الـبــيـئـيـون
ـدافـعون عن هـذا النـظـام البـيئي ا
إلـى الــتـــعـــبـــئـــة عــلـى أمل حـــظــر
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