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طبعة العراق 

شجاع ينهي األزمـة برمتها �ولن
يــكـون احللّ حــيـنــئـذ تـيــاريـاً بل
ســيــكــون حلّ الــبــر�ــان وطــنــيــاً
�ولــيـبــقى رئــيـسي اجلــمـهــوريـة
والــــوزراء عـــلى رأس حــــكـــومـــة
تـصـريف األعـمال لـإلشراف عـلى
اإلنـتـخابـات ا�ـبـكـرة أو �ـعـونة
آخرين عـراقيـ� أو دولي� ). في
غـــضـــون ذلـك � اكـــد الـــســــفـــيـــر
الـــفـــرنــسـي لــدى بـــغـــداد ايــريك
شــوفــالــيه� اســتــعــداد بالده ألي
وسـاطـة مـن أجل خـروج الـعـراق

من األزمة السياسية. 
وذكر بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (رئـيس حتــالف الـفــتح هـادي
الــعــامــري �اســتــقــبل في مــنــزله
شـوفـالـيـه� وجـرى بـحث الـوضع
الـسـيـاسي واخلـطـوات الـعـمـلـية
لالســراع في تـشــكــيل احلـكــومـة
اجلــديـــدة� فــضال عن مـــنــاقــشــة
الــعالقــات بــ� الــبــلــدين وســبل
تـــطـــويــرهـــا). من جـــانــبـه اثــنى
السفير عـلى (جهود العامري في
مــــســـــاعـــــيه الحـــــتـــــواء األزمــــة
الـسـيـاســيـة الـراهـنـة� مـؤكـدا ان
بـالده عـــلى اســـتـــعـــداد تـــام ألي
وســــاطـــــة من أجـل اخلــــروج من

األزمة السياسية). 

الـصـدريـة)� واوضح الـعـراقي ان
(عـــودة الــكــتــلـــة الــصــدريــة الى
مـجــلس الـنـواب � �ـنــوع مـنـعـاً
باتـاً و مـطـلقـاً و حتت أي ذريـعة
كــــانت �إذ يـــرفـض الـــفـــاســــدون
حكـومة ال شرقـية وال غـربية ذات
أغـلـبـيـة و طـنـية � ونـحن نـرفض
حـكـومـة تـوافـقـيـة رفـضـاً قـاطـعـاً
�وان حلّ البر�ان �كن بال عودة
الـكـتـلـة الـصـدريـة �وال سـيمـا مع
وجـــود حــلـــفــائـــهــا في مـــجــلس
النواب و بعض ا�سـتقل� الذين
لــــآلن هـم عـــلـى الــــتلّ )� داعــــيـــا
احللـفاء وا�ـستـقلـ� الى (موقف

مرضياً عند حلفائنا من السنة و
االكراد � وال أظنه كـذلك �فإن كان
فال داعي لــرجــوعـنــا بل �ــجـرّد
إنــســحــابــهم ســيـفــقــد الــبــر�ـان
شــرعــيـــته وســيــحلّ مــبــاشــرة)�
واضــــاف (إنــــنـــــا نــــعـي كــــثــــرة
الــضـغـوط عــلى حـلــفـائــنـا � لـكن
التضـحيـة من أجل إنهاء مـعاناة
شــعـب بـــأكـــمـــله أمـــر مـــحـــمــود
ومطلوب � فالشعب ال التيار �هو
مـن يـــرفض تـــدويـــر الـــوجـــوه و
إعـادة تـصـنـيع حـكـومـة فـاســـدة
مــرة أخــرى �فــالــكــرة في مــلــعب
احلــلـــفــاء ال في مــلــعب الــكــتــلــة

تـــــــــصــــــــــريـح أن (حـل األزمـــــــــة
السياسية التي يـعيشها العراق�
يـجب أن يكـون عـبـر االنتـخـابات
ا�بكرة� لـكن بتفـعيل دور مجلس
الــنـــواب ا�ــعـــطل)� واضــافت ان
(كتـلتـهـا حتاول عـقد جـلسـة يوم
 20ايــلــول اجلــاري). فــيــمـا رأى
صـالح مـحــمـد الـعـراقي � ان حل
الـبـر�ـان �ـكن بال عـودة الـكـتـلة
الصـدرية. وقـال في مـنشـور على
فـيسـبـوك تابـعـته (الـزمان) امس
(يـــســعـى الــبـــعض من احملـــبّــ�
وبـالـطرق الـقـانـونـيـة الى إرجاع
الـكـتـلـة الـصـدريـة الى الـبـر�ـان �
وأقــــول قـــد كـــان أول الــــنـــتـــائج
ا�توخاة من إنسـحابهم �هو سدّ
الـــــطــــــرق لـــــلــــــتـــــوافـق مع مـــــا
الــتـنــسـيــقي� فـمــثـلي ال يــتـوافق
مـعـهم الـبـتـة)� مـؤكـدا ان (رجوع
الـكـتـلـة الى مـجـلس الـنـواب فـيه
إحتـمال و لـو ضـعيف في إيـجاد
هـــذا الــــتـــوافق � وهـــو �ـــنـــوع
عـــنــدنــا وفـي حــال مــنـــعه � فــإن
عـــودتــــهم ســـتــــكـــون إنــــســـداداً
ســيـاســيــاً مـرة أخــرى �فــإن قـيل
إ�ا عودتهم ألجل حلّ البر�ان ال
ألجل الــتـوافق مــعــهم � اؤكـد إذا
عـــــدنــــا فالبـــــدّ أن يــــكــــون احللّ
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نــــاقش رئــــيس مــــجــــلس الـــوزراء
مـــصـــطــفـى الــكـــاظـــمي �مع قـــائــد
الـــقـــيــادة ا�ـــركـــزيـــة األمــريـــكـــيــة
الـوسـطى مـايـكل كـوريال� الـتـعاون
األمــني الــعــسـكــري ومــلف تـدريب
الـقـوات احملـلـية.وذكـر بـيـان تـلـقته
(الـــــزمــــان) امس ان (الـــــكــــاظــــمي
اسـتقـبل كوريال والـوفد ا�رافق له�
وجــرى خالل الـلـقــاء الـتـبـاحث في
تــــطـــورات األوضـــاع فـي الـــعـــراق
وا�ــنــطـقــة� ومــنـاقــشــة الـقــضــايـا
وا�ـلــفـات ا�ـشـتـركـة في مـا يـخص
األمن اإلقـلـيـمـي� وجـهـود مـكـافـحة
اإلرهـاب)� وأضاف ان (اللقاء بحث
آفـاق الـتـعـاون الـثـنـائي� والـتـطـلع
إلـى تطـويـره في اجملاالت األمـنـية�
والــعـسـكــريـة اخملـتــلـفـة والســيـمـا
الـتدريب� وتـقد� ا�ـشورة وتـعزيز
اخلـبـرات األمـنيـة� و�ـا يـسهم في
رفـع قــدرات الــقــوات الــعــســكــريــة
احملـلـيـة في مـواجـهـة الـتـحـديات).
وفـي اربيل �استقبل رئيس حكومة
إقـلـيم كردسـتان مـسرور الـبارزاني
�قـائـد الـقـيـادة ا�ركـزيـة األمـريـكـية
الـــوســطى. وجــرى خـالل الــلــقــاء�
الـذي حـضره الـقائـد الـعام اجلـديد
لـــقــــوات الـــتـــحـــالـف في الـــعـــراق

وسـوريـا مـاثـيـو مـاكـفـرلـ�� (بحث
آخـر مـسـتجـدات الـوضع الـعام في
الــعـراق� وســبل تـعــزيـز الــعالقـات
الـــــثــــنــــائـــــيــــة)� وأشـــــاد كــــوريال
بـ(تـضحـيات قوات الـبيشـمركة في
دحـر داعش� وأكـد الـتزام بالده في
الـدعم ا�ـسـتـمـر لـلـبـيـشـمـركـة)� من
جــانــبه � وجّـه الــبـارزانـي (شــكـره
لـلواليات ا�ـتحدة وقـوات التحالف
الــدولي عــلى مـا يــقـدمــانه من دعم
ومــسـانــدة� كـذلك عــرض نـبـذة عن
الـعـمـلـيـة اإلصالحـيـة التـي شرعت
بـهـا التـشكـيلـة الـوزارية الـتاسـعة�
والســـيـــمـــا اإلصالحـــات في وزارة
الــبــيـشــمــركــة)� وتـابع الــبــيـان ان
(الـلـقـاء تنـاول أهـميـة حل ا�ـشاكل
بــ� االقـلـيم واحلـكـومـة االحتـاديـة
بـــصــــورة جـــذريـــة وعـــلى أســـاس
الـدسـتـور). كـمـا الـتـقى الـبارزاني�
وفـداً مـن االحتاد األوربـي بـرئـاسة
الـسـفـيـر لدى بـغـداد فـيـله فـاريوال.
واشــار الـبــيـان الى ان (اجلــانـبـ�
بـحــثـا بـحـضـور  مـبـعـوث االحتـاد
إلـى ســوريـــا دان ســتـــويـــنــســـكــو
والـــــرئـــــيس اجلـــــديـــــد لـــــلـــــوفــــد
االســتــشــاري لالحتــاد في الــعـراق
أنـديـرس ويـبـيرغ� آخـر الـتـطورات
وا�ـستـجدات فـي العـراق وسوريا�
فــضالً عن مــنــاقـشــة سـبـل تـعــزيـز
الـــعالقـــات بــ� االقـــلـــيم واوربــا)�

واعــرب الـبــارزاني عن (رغــبـته في
االرتــقـاء بـالـعالقــات عـلى الـصـعـد
كـافـة)� مـجـدد تـأكـيـد (دعم حـكـومة
االقـلـيم �إلجـراء انـتـخـابـات بـر�ـان
كــردســتــان في أقــرب وقت� وأبـدى
االســـتــعـــداد لـــتــقـــد� ا�ــســـاعــدة
والـتـسهـيالت بهـذا الصـدد)� وثمن
الـــبــارزانـي (مــســـتــوى الـــعالقــات
الـوثيقـة والودية بـ� االقليم ودول
االحتـاد).واشـاد فـاريـوال بـ(عـمـلـية
اإلصالح الـتي تـنـفـذهـا الـتـشـكـيـلة
الـوزارية الـتاسعـة حلكومـة االقليم
وحـمـلة إعـادة اإلعـمار اجلـارية في
كــردســتـان� مــعــربـاً عن اســتــعـداد
االحتــاد ألي تــنـســيق وتــعـاون مع

االقــــلــــيم)� مــــعـــربــــا عن (شــــكـــره
لـــلـــحـــكـــومـــة وكل مـــا تـــقـــدمه من
مـــســاعــدات إنـــســانــيـــة لالجــئــ�
الــسـوريــ� في اإلقـلــيم� وتـســهـيل
حـــركـــة الــتـــنـــقل بــ� كـــردســـتــان
ومــنـــاطق شــمــال شــرق ســوريــا).
وكـان البارزاني قد ناقش �مع وفداً
عـسـكـرياً بـريـطـانيـاً بـرئـاسة كـبـير
مــــــســـــتـــــشــــــاري وزارة الـــــدفـــــاع
البريطانية لشؤون الشرق األوسط
وشـمال أفـريقيـا سامي سامـبسون
(الـــوضع الـــعــام في الـــعــراق� إلى
جـــانب مـــنــاقـــشــة ســـبل تــوطـــيــد
الــعالقــات بــ� االقــلــيم وا�ــمــلــكـة

ا�تحدة). 
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رفض اإلطار الـتنسـيقي � مـقترح
الــتــيــار الــصــدري �بــقـاء رئــيس
مجلس الوزراء احلـالي مصطفى
الــكـاظــمي وحــكــومـتـه لإلشـراف
علـى االنتـخابـات ا�ـبكـرة ا�ـقبـلة
�فيمـا دعا صـالح محمـد العراقي
� ا�عـروف بوزيـر الصـدر� حلـفاء
الـكـتـلـة الـصـدريـة الى االلـتـحـاق
بــركب نـوابــهــا واالنـســحـاب من
البر�ان. وقال القيادي في اإلطار
عـائـد الـهـاللي في تـصـريح امس
ان (قرار تغيـير حكومـة الكاظمي
أمـــر مـــتـــخـــذ وال تـــراجع عـــنه)�
واضـاف ان (هــنــاك إجـمــاعـا من
قبل جـميع قـوى اإلطار عـلى هذا
االمــر� بل حــتى من قــبـل أطـراف
سيـاسـية من خـارج الـتنـسـيقي)�
ولـفت الى ان (حـكـومـة الـكاظـمي
بال صالحـيــات وال �ـكن لـهـا ان
تـكـون مـشـرفـة عـلى االنـتـخـابـات
ا�ــبــكـــرة). وكــانت الــنــائــبــة عن
ائـــتالف دولــة الــقـــانــون عــالــيــة
نصيف� قـد اكدت في وقت سابق
أن كـتــلـتـهـا حتـاول عــقـد جـلـسـة
نــيــابــيــة بــعــد انــتــهــاء الــزيــارة
االربـعــيـنـيـة. وقــالت نـصـيف في »U³I²Ý‰∫ رئيس حكومة اقليم كزدستان يستقبل مسؤال عسكريا امريكيا
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االمـام احلسـ� علـيه السالم. وقال
بــيـــان تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
(�ـثل ا�رجعيـة الدينيـة العليا في

ومـانـديال حـفيـد نـيـلسـون مـانديال
ووالـد الشـهيـد الفلـسطـيني مـحمد
الــدرة �الـزوار في عـزاء اربــعـيـنـيـة

كــربـالء عــبــد ا�ــهــدي الــكــربالئي�
اســـتــقــبل في مـــكــتــبه بـــالــصــحن
احلـسـيـني الـشـريف والـد الـشـهـيد

�الــقــبض عــلى مــطـلــوبــ� وضـبط
طـائــرة مـسـيـرة.وذكـر بـيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امس أنه (ضــمن اخلـطـة
األمـنـيـة اخلاصـة بـتـأم� احلـمـاية
لـلـزيارة األربـعيـنـية� الـقت الْمَـفَارِز
ا�ـشتركَـة في القِيـادة �القبض على
 25مــتــهــمـاً وفـق مـواد قــانــونــيـة
مـخـتـلفـة بـيـنهم مـتـهـمون بـحـيازة
األسـلـحـة واألعـتدة غـيـر ا�ـرخـصة
ومـتاجـرون بحـيازة ا�ـواد اخملدرة
والــســمــوم� بــاالضـافــة الى ضــبط
طـــائــرة درون وكــمــيــة مـــن مــــادة
الـــكـــريــســـتـــال اخملــدرة وأجـــهــزة
تـعاطـيهـا وحبوب مـخدرة مـختـلفة
األنـــواع ومــصــادرة  17مـــســدســا
وبـنـدقـيـة ومـخـازن فـارغـة)� وتـابع
ان (مـــــفـــــارز مـــــديـــــريـــــة شـــــؤون
الــســـيــطــرات �تــمــكـــنت من الــقــاء
الــقـبض عـلى مــتـهـمــ�� احـداهـمـا
مـــتــهم وفـق ا�ــادة اربـــعــة ارهــاب
خـالل التفتيش الـدقيق لالشخاص
وا�ـــركــبــات وتـــفــعــيل حـــاســبــات
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كـشف الـرئـيس الـتركـي رجب طيب
إردوغــان �عن أن الـقـوات الــتـركـيـة
ألـقت القـبض على قـيادي كـبير في
داعش. وقال اردوغان خالل عودته
لـتركيا من جولة في منطقة البلقان
إن (هـذا الـقـيـادي مـلـقب بـأبـو زيـد
واســــــمه احلـــــقــــــيـــــقي بـ .خـ .غ)�
وأضـاف ان (تـقريـرا ل�� ا�تـحدة
افـاد بـأن الـداعـشي �هـو أحـد كـبار
الـقـيـادي� في داعش)� وتـابع (لـقد
اجـرت الـقـوات مـتـابـعـة ارتـبـاطات
هــــــذا الــــــداعــــــشي فـي ســــــوريـــــا
واســطـــنــبــول� وحــصــلت أجــهــزة
االسـتخبارات على معلومات بشأن
نــيــته دخــول تــركــيــا بــطــرق غــيـر
شــرعـيـة)� واشـار الى ان (اعـتـقـاله
كــان خالل عــمــلـيــة نــفـذهــا جــهـاز
األمـن الــتــابـع جلــهـــاز اخملــابــرات
الـتـركـيـة وشرطـة اسـطـنـبول).وفي
بــغـداد � أعـلـنت قـيــادة الـعـمـلـيـات

ا�ـطلوب� للقضاء في سيطرة هور
رجب جـنوبي بغداد� بينما جنحت
قـــطــعـــات الــفـــرقــة االولـى شــرطــة
احتــاديــة من تــنـفــيــذ واجب بـحث
وتـفتـيش تمـكنت خاللـه ضبط عدد
مـن االســـلــــحــــة واالعـــتــــدة غــــيـــر
ا�ـرخـصـة ضـمن قـاطع ا�ـسـؤولـية

بجانب الرصافة). 
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اليزابيث الثانية
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رجحت الـهـيئـة العـامـة لالنواء اجلـوية
والــرصــد الــزلــزالي الــتــابــعــة لــوزارة
الـنـقـل�ان يـكـون طـقس الــيـوم الـسـبت
صـحوا مع استـقرار درجات احلرارة
�حـيث سـتــسـجل الـعـظـمى في بـغـداد
 45مـئـويـة. وقـال بـيـان لـلـهـيئـة تـلـقـته
(الــــزمــــان) امس ان (طــــقـس الــــيـــوم
الـســبت� سـيــكـون صـحــواً في عـمـوم
البـالد� أما درجات احلـرارة فسـتكون
مــقـاربــة لـلــيـوم الـســابق �حـيـث تـكـون
الــعـــظـــمى فـي بـــغــداد 45 مـــئـــويــة).
وارتـفـع عـدد الـقـتــلى جـرّاء اإلعـصـار
هيـنامنور الذي ضرب كوريا اجلنوبية
إلى عـــشـــرة اشـــ�ــا�� بـــعـــد مــرور
عاصـفة مرفقة بأمواج مرتفعة وأمطار

قوية..
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مـــحـــمــد الـــدرة الـــذي يـــشــارك في
مـؤتـمـر نداء األقـصى الـدولي الذي
انـطلقت اعمـاله برعاية الـعتبة�الى
جــانـب حــضــور حــفــيــدي غــانــدي
ومـانديال ووزيـر االديان الهـنغاري
ســيـرومي صـبـولج). كــمـا تـنـاقـلت
مــــواقع الـــتــــواصل االجـــتــــمـــاعي
�مـقاطع فيـديو تظـهر مشـاركة عالم
االجــتـمــاع والـســيـاسـيــة الـروسي
ألـكسـندر دوغ� �الـزوار مسـيرتهم
الحـياء الزيارة االربعينية بكربالء.
ويـعـد دوغـ� من اشـهـر الـفـالسـفة
�وهــــو رئــــيس قــــسم االجــــتــــمـــاع
لــلـــعالقــات الــدولــيـــة في الــعــلــوم
الــفــلــســفــيــة بــجــامــعــة مــوســكــو
احلـكـومـيـة �اضـافة الـى انه مؤلف
الـنـظريـة السـيـاسيـة الـرابعـة التي
تــرى نــفــســهــا اخلــطــوة الــتــالــيـة
النـتهـاء ا�دارس الثالث الـليبـرالية

واالشتراكية والفاشية.  »—WOMOFÐ∫ وفود اجنبية وعربية تصل الى كربالء للمشاركة بزيارة االربعينية 
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خــيم احلــزن عــلى الــعــالم بــعـد
اعالن وفــاة ا�ــلــكـــة إلــيــزابــيث
الثانـية في منـزلهـا االسكتـلندي
عن عـمــر نــاهـز  96عـامــا عـقب
مــــســــيــــرة حــــافــــة بــــاالحـــداث
االسـتثـنـائـيـة تـوجـتـهـا بـاثـبات
الـــتـــفـــاني والـــشـــجـــاعـــة خالل
تسـلـمـهـا العـرش وجنـاحـها في
تضـمـيـد جـراح احلرب الـعـا�ـية
الثـانيـة. وقدم الـعراق �الـتعازي
الى بــريــطـانــيــا بــوفــاة ا�ــلــكـة
إليزابـيث الثانـية �التي كـان لها
حـــــضـــــور� فـي أهم� احملـــــطـــــات
التـأريـخـيـة مـنذ جـلـوسـهـا على
الـعـرش عام  .1952وقـال بـيان
لــــوزارة اخلـــارجــــيــــة تــــلـــقــــته
(الـزمــان) امس (يـعــرب الـعـراق
عن تعـازيه ومـواسـاته حلـكـومة
ا�ــمــلــكــةِ ا�ـــتــحــدة وشــعــبــهــا
الــــصـــديـق� بــــرحــــيل ا�ــــلــــكـــة
إليزابـيث الثانـية� التي كـان لها
حـــــضـــــور� فـي أهم� احملـــــطـــــات
الــتـــأريــخـــيَّـــة واإلجــتـــمــاعـــيــة
والـــســـيــــاســـيـــة لـــلــــمـــمـــلـــكـــة
وأصــدقـــائــهـــا). وعـــزى رئــيس
الوزراء مـصطـفى الكـاظمي �في
وقت سـابـق بـرحــيل إلــيــزابـيث
الـثـانـيـة.وقـال في تـغـريـدة عـلى

تـويــتــر (مـواســاتــنـا الــصــادقـة
لـلــشـعب الــبـريــطـاني الــصـديق
وللعـائلة ا�ـالكـة برحيل ا�ـلكة �
الـتي طــا�ـا كــانت مــحل تـقــديـر
لــلـــعـــالم أجـــمع). بـــدوره � قــدم
رئيس اجلـمهـورية بـرهم صالح
�تـعــازيه لــلــشــعب الــبــريــطـاني
بوفـاة ا�ـلـكـة. وقـال في تـغـريدة
على تويتـر (اشعر بـحزن عميق
لــوفـاة ا�ــلــكــة � وأتــقــدم بــأحـر
التعازي للـعائلة ا�ـالكة ولشعب
ا�ملكة ا�ـتحدة). وبعث ?رئيس
إقــلــيم كــردســتــان نــيــجــيــرفـان
البـارزاني� بـرقيـة تـعزيـة بـوفاة
ا�ـلـكـة. وقـال الـبـارزاني (أشـعـر
بــحــزن عــمــيق لــوفــاة ا�ــلــكــة �
تعازيي لـلعـائلـة ا�الـكة� وشعب
ا�مـلـكـة ا�تـحـدة في هـذا الوقت
العصـيب). ووافت ا�نـية �أطول
مـلـوك بـريـطـانــيـا جـلـوسـا عـلى
الـعـرش� في قـلــعـة بـا�ـورال عن
عــمــر يـــنــاهــز  96عــامــا� بــعــد
سبع� عاما في احلكم. تسلمت
الـعــرش فـي عـام  1952وشــهـد
عـصــرهـا تـغــيـرات اجــتـمــاعـيـة
هـائـلـة.وأشـار قـصـر بـاكـنـغـهـام
الى انه (� إطالق  96طــــلــــقـــة
مدفعيـة في لندن تـكر�ا للـملكة
الراحـلة). وأعـلن الـقصـر ا�ـلكي
الـبــريــطـانـي� ان ا�ـلك تــشــارلـز

الثالث أعلن حدادا ملكيا ينتهي
بــــــعـــــــد جــــــنـــــــازة ا�ــــــلـــــــكــــــة
بـأسـبـوع.وسـتــسـتـغـرق مـراسم
اجلــنـازة  10أيــام في إطــار مــا
يــعــرف بــســقــوط جــســر لــنــدن
ا�لكية الـتي تدخل حيذ الـتنفيذ
فـــور وفـــاتـــهـــا.ورأى الـــرئـــيس
ا�صـري عـبـد الـفـتّـاح الـسـيسي
في بـــيـــان امـس ان (الـــراحـــلـــة
قــادت بالدهــا لـــعــقــود طــويــلــة
بـحـكـمـة بـالــغـة).ونـعى الـعـاهل
األردني عبـد الـله الـثـاني� مـلـكة
بـريـطـانــيـا إلـيـزابـيـث الـثـانـيـة�
مـــؤكّـــداً أنّـــهـــا  (كـــانت مـــنـــارة
للحكـمة والقيـادة). وعبّر رئيس
دولة اإلمارات الـعربيـة ا�تحدة�
الـــشــيـخ مــحـــمـــد بن زايـــد� عن
تعازيه لـلعائـلة ا�الكـة والشعب
الـبـريـطــاني. واضـاف في بـيـان
ان (الراحلـة الكبيـرة كانت رمزاً
لـلـحـكـمــة والـتـسـامح). وحتـدث
سـلـطان عـمـان هـيـثم بـن طارق�
في بـرقــيــة تـعــزيــة عن (مــنـاقب
ا�ـلـكــة الـراحــلـة وا�ـكــانـة الـتي
حظـيت بـهـا ب� شـعـوب الـعالم
�والــتي كــانـت صــديــقــة دائــمــة
لـلـسـلــطـنـة). وكـتـب أمـيـر قـطـر�
تميم بن حمد� على حسابه على
تـويـتـر (كـانت خـالل مـسـيـرتـهـا
احلافلة مصـدرًا لإللهام والنبل�

الــدولي �دقــيـــقــة صــمت حــداداً
على ا�ـلكـة. وأشاد األمـ� العام
ل�� ا�ــــتــــحـــدة أنــــطــــونــــيـــو
جـــوتـــيـــريش� بـ(ا�ـــزايـــا الـــتي
تـمـتّــعت بـهــا مـلـكــة بـريـطــانـيـا
الـراحــلــة من فــضــيـلــة ونــعــمـة
). ونــــــعى الــــــرئـــــيس وتـــــفـــــانٍ
الـفــرنــسي إ�ــانــويل مــاكـرون�
(صديقـة فرنسـا وملـكة للـقلوب�
طـبــعت بالدهـا والــقـرن). فــيـمـا
اعـتـبــر مـلك إسـبــانـيـا فـيــلـيـبي
الـسـادس� أن (إلـيــزابـيث كـتـبت
أبرز الـفـصـول في تـاريخ عـا�ـنا
خالل سبعة عقود). بدوره � قال
رئيس الـوزراء اإلسبانـي بيدرو
ســانـــشــيــز� فـي تــغــريـــدة عــلى
تويتر إنّ (ا�لكـة كانت شخصية
ذات أهــمــيــة عــا�ــيــة وشــاهــدة
وكـاتــبــة لـلــتــاريخ الـبــريــطـاني
واألوربي). واكـد مـلـك بـلـجــيـكـا
فيليب وزوجته ا�لكة ماتيلد� إن
(ملـكـة بريـطـانيـا الراحـلـة كانت
ملكة استـثنائيـة طبعت التاريخ
بعـمق وأثـبـتت وقـاراً وشـجـاعة
وتـفـانــيـاً طــوال مـدة حـكــمـهـا).
وعـــدت رئـــيـــســـة ا�ـــفـــوضـــيـــة
األوربـــيـــة أورســــوال فـــون ديـــر
الي�� (ا�ـلكـة إلـيزابـيث الـثانـية
��ـــوذجــــا لالســــتــــمـــرارعــــبـــر
الــــــتــــــاريخ). ورأى الــــــرئــــــيس

األمريـكي السـابق باراك أوبـاما
إن (ا�ــلـكــة إلــيــزابــيث تــمــيّـزت
بالـفضـيلـة واألناقـة وبإحـساس
بـالــواجب ال يــتـزحــزح). وحــيـا
الــــرئــــيس الـــــســــابق دونــــالــــد
تـرامب�(اإلرث االســتـثــنـائي من
الـسالم واالزدهـار� الـذي تـركـته
ا�لـكـة الراحـلة). واكـد  الـرئيس
األ�اني فرانك فـالتر شـتاينـماير
أن (ا�ـلـكــة إلـيــزابـيث الـثــانـيـة�

كــانت رمـــزا لــلـــمــصـــاحلــة مع
أ�ـانـيـا واسـهــمت في تـضـمـيـد
جروح احلرب العا�ية الثانية).
من جانـبـهـا � قالت ا�ـسـتـشارة
األ�انية السابقة أجنيال ميركل
(ال تـوجـد كـلـمـات لـتـكـر�� ولو
جزئـيـا� األهـمـيـة البـالـغـة لـهذه
ا�ــلـــكــة� حلـــســـهــا بـــالــواجب�
لـنـزاهـتـهـا ا�ـعـنـويـة� ووفـائـها

وكرامتها). 

وجمعتـها بقطـر عالقات راسخة
وبـنـاءة عـززت روابـط الـصـداقـة
والـشـراكـة بـ� شــعـبـيـنـا). وفي
لــبــنــان �اعــلـن رئــيس حــكــومــة
تصريف االعـمال جنيب مـيقاتي
�احلداد الرسـمي �دة ثـالثة ايام
وتـــنـــكــــيس االعالم في االدارات
وا�ؤسـسات الـعامـة والبـلديات.
وعـــد الــرئـــيـس األمــريـــكـي جــو
بـايـدن (ا�ـلـكــة الـراحـلـة � امـرأة
دولـة ذات وقـار وثـبــات ال مـثـيل
لهما �واسهمت في جعل العالقة
ب� ا�ملكة ا�تحدة والواليات
ا�ـــتـــحـــدة خـــاصـــة). وفي
روسـيــا �قــال الــرئـيس
فالد�ـيـر بوتـ� في
بـــــــيـــــــان أصــــــدره
الـكــرمــلــ� (طـوال
عــقــود� تـــمــتــعت
إليزابيث الثانية
بـحبّ رعــايـاهـا
واحـتــرامــهم�
وكـــــــــــــــــــذلـك

بسـلطـة على الـساحـة العـا�ية).
وأبـــدى رئــــيس وزراء الــــهــــنـــد
نــاريــنــدرا مـودي� (أ�ـه لــغــيـاب
إلـيـزابــيث الـثــانـيـة الــتي كـانت
أوّل عــاهل بــريــطــاني ال يــحــكم
اإلمبـراطـوريـة الهـنـديـة التي لم
تعـد قـائـمـة بعـد تـقـسيـمـهـا عام
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وصل تشـارلز الـثالث� مـلك بريـطانـيا اجلـديد� إلى قـصر بـاكنغـهام في
لنـدن� وسط تـرقب خلطـاب سيـوجهه إلـى األمة� في أول يـوم يتـولى فيه
عملـيا عـرش بريطـانيـا� بعد رحـيل والدته ا�ـلكة إلـيزابيـث الثانـية. وقبل
دخـوله الـقـصـر � صـافح ا�ــلك تـشـارلـز �عـددا من الـبـريـطـانـيـ� الـذين
اصطـفوا عـلى مـدخل القـصر� وتـبـادل معـهم األحاديث الـقـصيـرة التي
أعرب فـيه البريـطانيـون عن تعازيـهم في وفاة ا�لـكة. وكانت بـرفقة ا�لك
اجلـديـد زوجـته كـامــيال� الـتي حتـمل لـقـب عـقـلـيـة ا�ـلـك ولـيـست ا�ـلـكـة
تـطـبـيـقـا ألعـراف صـارمــة في الـعـائـلـة ا�ـالـكـة . ومع بـزوغ أول شـعـاع
لــلــنـهــار في لــنــدن� واصل الــبـريــطــانــيــون وضع الـزهــور أمــام قــصـر

باكنغهام.

رجب طيب اردوغان

 1947ونــــيل دولــــتـي الــــهــــنـــد
وبـاكـســتـان ا�ــنـبـثــقـتـ� مــنـهـا
استقاللهما). واضاف أن (ا�لكة
الـراحـلـة جـسّـدت قـيـادة مـلـهـمة
ألمّــتـــهـــا وشـــعـــبــهـــا). ووصف
رئـيس بـاكـسـتـان عـارف عـلوي�
الـراحـلــة بـأنــهـا (كـانت زعــيـمـة
كـبـيــرة وخـيّـرة).وأعــرب احلـبـر
االعـظم �الـبـابـا فرنـسـيس
عن (حـــزنـه الـــعـــمـــيق
لرحيل ا�لكة)� وتابع
أنّــهـا (كــانـت مــثـاالً
في الـــتـــفـــاني في
الــــعــــمل).كــــمــــا
الـتـزم �ـثـلـو
الــــــــــــــــــــدول
األعضـاء في
اجلـــمـــعـــيـــة
الـــــعــــــامــــــة ل��
ا�ــــتـــحــــدة ومــــجــــلس األمن
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طـالبت جلـنة الـنزاهـة النـيابـية � �ـحاسـبة حـيتـان ورموز الـفسـاد في محـافظـة ديالى
ا�ـتحـصـنـ� بـ"فـيـتو حـكـومي حـزبي ومـدعومـ� بـالـسالح"� فـيـما بـيـنت أن احملـافـظة
غـارقـة بــآالالف من مـلـفـات الـفـسـاد نـتـيـجـة اخلـوف من فـتـحـهـا. وقـالت الـنـائـبـة عن
محافـظة ديالى رئيسة اللـجنة ناهدة الدايني  لــ(الزمـان) أمس� إن  (مكافحة الفساد
في ديـالى لم تـتــعـدى الـبـيـانـات اإلعالمـيــة واالحـصـاءات الـرقـمـيـة دون أي إجـراءات
ملمـوسة بحق حيتان ورموز الفساد احملصنـ� بفيتو النفوذ احلكومي واحلزبي ولغة
السالح)� فـيما طالبت بــ ( كشف نتائج الـتحقيق �لفات الـفساد في احملافظة للرأي

العام واطالق حملة لإلطاحة بحيتان ورموز الفساد في احملافظة).

}j³∫ قوة أمنية تضبط شخصاً مختلساً

“Ë»—∫ جانب من أحد ا�واكب احلسينية في كربالء

بغداد
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�ت بـاكرا ً جدا ً عـلى غير عـادتي ألستيـقظ والشـمس لم تبزغ بـعد . على عـجل ٍ حتممت
وأرتديت مالبسي وطـفقت أسير في شوارع شبه مهـجورة ٍ احملال لم تفتح وبغداد لم تزل
نـائمـة كان الـطقس لـطيـفا ً يـسمح بـا�شي ال غـبار وال شـمس تصب بـراكيـنهـا أكاد أسمع
نـبض تنـفسـها كـأني حارس األحالم يـتفـقد فجـرها حـا�ا ً بـقطـرات مطـر ٍ تهـطل أو حبات
نـدى تتـسـاقط من سمـاء ٍ لم تغـلق شـبابـيكـهـا بعـد . لم أصدق أني فـي بغـداد أدخل إليـها
مرتـبـكا ً كـالـغـريب يرتـدي طـاقـية اإلخـفـاء . قرب الـنـهـر كنت أسـيـر في شـارع أبي نؤاس
أبحث عن أغـنية عـصفـور تقودني عـبر الـشارع علـني أعثـر على أحـد سكارى بـغداد أقرأ
عـليه قصيـدتي أو تصادفـني واحدة من ند�ـات الليل عـاشقات الشـعر الثـمالت ألقول لها
كـلمـات ٍ حبـيسـة ٍ في صـدري لكن شيء حـدث ما عـكر مـزاج الصـباح إسـتوقـفتـني دورية
شرطة فتـشوا جيوبي لم يعـثروا على سالح ٍ أو أشيـاء �نوعة كنت أحـمل بطاقة األحوال
الشـخصـية تـؤكـد إنتـمائي لـبغـداد وبضـعة آالف من الـدنـانيـر العـراقيـة وجهـاز آيفـون فيه
شريـحـة ورقم محـلي . كانـوا يـتفـرسون بـوجـهي ويتـطلـعـون بوجـوه بعض مـسـتغـرب� عن
سـبب وجودي في الـشارع في مـثل هذا الوقت . سـألني أحـدهم هل تتـعاطى اخملدرات أو
ا�سكرات ? أجبت بـال . ال يبدو عليك متشردا ً ر�ا متسكعا ً ماذا تفعل �ثل هذا الوقت
? ال شيء محدد فقط أتمـشى أستنشق هواء الصباح غيـر ا�لوث بعد . أستنشق ما تشاء
من هـواء الصـبـاح خذ حـصـتك كامـلة ً بـغـداد كر�ـة ولـكل مواطن حـصتـه من الهـواء لكن
نرجوك أن ال تسـرف وتأخذ حـصص غيرك من ا�واطـن� . قال لي رئيس الـدورية مازحا ً
أو متهكمـا ً قبل أن ينصرفوا ويعيدوا لي حريـتي في نزهة ٍ بريئة ٍ في شوارع ا�دينة التي
أحب . عـدت إلى فـنـدقي بـعـد أن تـروقت الـقـيـمـر والـصـمـون احلـجـري تـنـاولـته في مـقـهى
شـعـبي كـنت زبـونه الــوحـيـد . تـمـددت عـلـى الـسـريـر بـضع دقـائـق يـعـوزني شيء مـا قـلت
لـنـفـسي لم أعـرف بالـضـبط مـا هـو شـغـلت ا�ـروحـة وفتـحت الـشـبـاك ا�ـطل عـلى احلـديـقة
فاجـأني عطـر الرازقي هب من شجـرة معـمرة لطف مـزاجي ومنحـني نشـوة كدت أفتـقدها
في يومي األول في بغـداد . وضعت برنامج ليـومي ال أبدد الوقت محاوال ً إكـتشاف مدينة
صـباي من جـديـد . زيارة ا�ـتـحف الوطـني وبـعض ا�كـتبـات بـعدهـا تـسكع حـر في شارع
الرشيد وجولة في سوق هرج ومحالت اإلنتيكا ثم ا�رور عبر شارع ا�تنبي تمضية بعض

الوقت في مقهى الشابندر ر�ا أصادف صديقا ً هناك .
أوقـفت تاكـسيـا ً طـلبت مـنه يقـلنـي إلى ا�تـحف قال سـبعـة آالف إشـترطت عـليه أن يـشغل
التـبريـد ضـحك الشـمس بعـدهـا باردة والـهواء مـنعـش ما حـاجتك لـلتـبـريد ? افـتح النـافذة
تـسـتـقـبل الـهـواء إسـتـدرك قـائال ً �ـكن لـو سـمـحت تـطـفىء الـسـيـكـارة . هل أنت مـريض
تشكو من كـورونا ال سمح الله ? ال لست مريضا ً لكن الـوقاية خير من العالج كما يقال .
ضحك وال يهمك سيـكارة واحدة أعدك بعدها ال تـدخ� . في الطريق أوقفتنـا صبية بيدها
خـرقـة راحت تـمسح فـيـهـا مرآة الـسـيـارة لكن الـسـائق نـهرهـا لـتـبتـعـد أخـرجت ورقة ألف
دينار أعطيتـها خطفتها برشاقة لتثب نحو سيارة أخرى . ال أعطيهم هؤالء ا�الع� ليسوا
سـوى عـصابـة من الـصـغار تـقـودهم امـرأة تـشرف عـلى الـدخل . ألـيس لـهم أهل ? سألت
أجاب يـجلبـهم أهلهم بـغرض اإليجـار لكل نهـار سعر وحـسب العمـر واخلبرة يـحدد سعر
الطفل . وا�دارس ? طفـولة معروضة للبيع واإليجار الـشارع هو ا�درسة أجابني كاخلبير
أو ا�ـرشد التـربوي . مبـ� عليك مـتغرب مـنذ متى لم تـزر بغداد ? مـنذ وقت ٍ طويل . وأين
تعـيش أكيد في كـندا لو أسـتراليـا ? ال احلقيـقة أعيش في اجلـارة تركيـا . تركيـا ال يعيش
فيهـا سوى األثـرياء ! لـست ثريا ً لـكن األمور مـستـورة لله احلـمد . رازني بعـينـيه مخـمنا ً
ر�ـا مـا لدي من نـقـود . ليس في جـيـبي سوى بـضعـة آالف من الـدنانـيـر ال تدوخ فـاجأته

بكالمي . ال عمي الله يرزقك ال طمع لي �الك .

في الـسنـوات االولى من تـسعـيـنـات القـرن ا�ـاضي � كنتُ مـديـرا �ـنتـدى بـغداد الـثـقافي �
بشكل مبـاشر . او من خالل كوني مديراً العالم امانة بغداد. ويـتبع ا�نتدى ادارياً �ديرية
اعالم االمانة. ومن خالل ندوات ا�ـنتدى الشهـرية ا�تتالـية � الحظتُ ان من يعتـلون منصة
احملاضـرة في ا�نتـدى � جمـيعهم من سـكنة بـغداد. رغم ان بـعضهم قـدموا من محـافظات
الـعـراق االخـرى. وسـكــنـوا بـغـداد . الـتـوجه نـحـو احملـافـظـات  وبـهـدف الـتـنـويع � وجتـنـبـاً
لـلتكرار� قـدمتُ مقتـرحاً الم� بـغداد تضمن دعـوة محاضـرين من احملافظـات. وان تتحمل
االمانة مصـاريف قدومهم واقامتهم . فوافق على ا�قـترح. هنا كنت امام مهمة � ان لم اقل
معـضـلـة � حتـديـد االسـمـاء وعـنـاوين مـحـاضـراتـهـم . سـواء باقـتـراح مـنـا او بـاقـتـراح من
احملاضر نفسه. مـوسوعة ا�طبعي ولتـجاوز ذلك � توجهتُ نحو موسـوعة ا�طبعي كمصدر
اساسي يـزودني با�ـعلومـات التي ابـحث عنهـا. كان الـباحث حـميد ا�ـطبـعي � رحمه الله �
قد اصدر� قـبل االحتالل � ثالثة أجزاء من موسـوعة حملت اسم ( مـوسوعة اعالم العراق
في الـقرن الـعـشرين ). ومن هـذه ا�ـوسوعـة انتـقيـتُ رموزا � قـدرتُ انهـا مؤهـلـة الن تعـتلي
منـصـة ا�ـنتـدى. اجلـدول السـنـوي وهـكذا اعـددتُ جـدوالً �دة سـنـة �ـحاضـرات تـلقى في
منـتدى بـغداد . وكـان مـعظم احملـاضرين من احملـافظـات. يـتضـمن اجلدول اسم احملـاضر
وعنوان محاضرته وتاريخ تقد�ها. ورفعت اجلدول الم� بغداد. الحظت ان عودة اجلدول
الينا� مـقترناً بقـرار االم� قد تأخرت. ولـم نكن ندري ان قرار االم� قـد اوقعنا في ورطة.
فـبدون مداولة مـعنا قرر امـ� بغداد رفع اجلدول  الى جـهة  عليـا  وطلب موافقـتها. قَد�موا
لـنـا ا�ـعـلـومـات اجلـهـة  الـعـلـيـا  � طـلـبت تـزويـدهـا بـعـنـاوين سـكن احملـاضـرين ا�ـقـتـرحـ�
وهـواتــفـهم . واحـال أمـ� بـغـداد كل االولــيـات ذات الـصـلـة بـاجلـدول الــيـنـا. وطـلب تـهـيـاة
ا�عـلومـات ا�طـلوبة. هـنا كـنا في ورطـة حقـيقـية.. مـدة محـدودة لتوفـير ا�ـعلـومات. تـقابـلها
صعـوبة في توفـير ا�ـعلومـات. فال نعـرف عناوين سـكنـهم. وال يوجد مـوبايل كـما هو االن.
وبــالـــتــعــاون مع هـــذه اجلــهــة او تـــلك � ومن خالل هـــذا الــهــاتف
االرضي او ذاك � استطـعنا توفير جـانب ضروري من ا�علومات
ا�طـلوبـة. ورفعنـا احلصيـلة المـ� بغداد. وبـدوره احالـها للـجهة
العليـا . وبعد مدة � حصـلت موافقتـها. لكن تلك ا�ـوافقة اعقبت
تـوتر وقـلق كان من ا�ـمـكن جتنـبه. وا�ثـل يقـول : هات لـيل وخذ
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بغداد

ا�ــنـــذريــة ومن ثم تــقـــلــهم الى ســاحــة
الـتـجـمع في نـاحـيـة جـديدة الـشط ومن
ثـم تفـويجـهم الى كـربالء ا�قـدسة ألداء
الــزيـارة االربــعـيــنـيــة)� مـشــيـرا إلى أن
(مــواكب ديــالـى بـدءا مـن خــانـقــ� الى
حــدود بـغــداد تـعــمل بــتـنــسـيق مــنـظم
ونـاجح و�تابـعة من احلكومـة احمللية
والــسـلـطــات األمـنـيــة).  وبـ� مـسـؤول
ا�ــواكـب احلــســيــنـــيــة � أن  (احلــمــلــة
اخلـدميـة مسـتمـرة لغـاية انـتهـاء زيارة
األربـعـ� عـلى قـدم وسـاق وهـي رسـالة
وحــــدة بـــ� أبــــنــــاء ديـــالـى بـــعــــمـــوم

طوائفها).

واخلـــــدمي والـصـحي إلجنـاح الـزيـارة
ا�ــلـــيــونــيــة).  واخـــيــرا قــال مــســؤول
ا�ـواكب احلسـينـية في مـحافـظة ديالى
عـلي احمـد طاهـر لــ(الزمـان)� إن  (أكثر
80 مــوكــبــاً خــدمــيــاً من مــخــتــلف من 
الــقــومـيــات والــطـوائـف أطـلــقت خــطـة
اسـتـنـفـار خدمـي في منـفـذ ا�ـنـذرية في
خـــانـــقـــ� وســــاحـــة جتـــمع وتـــفـــويج
الـزائرين في ناحية جديدة الشط شمال
غـرب بـعقـوبة ضـمن خـطة مـشتـركة مع
الـدوائـر اخلـدمـية واألمـنـيـة).  وأضاف
طـاهــر�  أن  (ديـالى تـنـفـذ خـطـة أمـنـيـة
وخـدمـيـة الستـقـبـال الزائـرين في مـنـفذ

110 مـــســؤولـــيــة حــمـــايــة الـــطــريق و
ا�ـذكـور إضافـة الى واجـبات الـلواء 28
بـــطـــريق بـــابـــا مـــحـــمــود وصـــوال الى

ا�نذرية).  
Èdš√  ULN�

وأضـاف ا�ـوسوي� ان  (هـنـاك مهـامات
أخـرى كـلفـنا بـهـا اللـواء الرابع إضـافة
62 لـتـفـعـيـل الدور الـى قـوة من الـلواء 
االســتـخــبـاري وتــثـبــيت نـقــاط جـديـدة
ومـرابـطـات عـلى طول الـطـرق)� مـشـيرا
الى (إعــادة اخلــطـة الــنـاريــة �ــعـاجــلـة
األهــداف الــطـارئــة � حـيث ان  احلــشـد
ركــز أيــضـا عــلى اجلــهــد الـلــوجــسـتي

فـي دعـم زيــــــارة االربـــــــعـــــــ� جتــــــري
بـالـتـنـسـيق مع عـمـلـيـات ديـالى بـشـكل
مـباشر من خالل غرفة عمليات)� مؤكدا
انه (رغـم الزخم البـشري الـكبيـر لتدفق
الـزوار وخـاصة من ا�ـنـذرية  اال ان كل
اخلــطط تــســيـر وفق بــنــودهـا دون اي
تـغـيرات مـيـدانيـة).  فـيمـا اوضح قـائد
عـملـيـات ديالى لـلحـشد الـشعـبي طالب
ا�ـــوســـوي لــ(الـــزمـــان)� ان  (احلـــشــد
يـشرف عـلى تأمـ� طرق مـنفـذ ا�نـذرية
وجـسـر بحـيـرة حمـرين حلـمايـة قوافل
الـزائـرين الـقادمـ� من خـارج الـعراق)�
23 و24 20 و مـــبـــيــنـــا ان  ( االلـــويــة 

فـيما واصل فرع نينـوى سايلو مخمور
720 مــــلــــيــــار طن � جتــــهــــيــــز 221.2.
800 مـليون طن� وسـايلو ا�وصل 6,29.
1,500الف امـا فـرع بـابل جـهـز بـكـمـيـة 
طن� لـرفد مفـردات السلة الـغذائية). في
ســيـاق مــتـصل� اكــدت الـوزارة تــنـفــيـذ
جلـنة اإلشـراف وا�تابـعة� الـتابعـة لها�
خـطة مشـاركتها في الـزيارة األربعـينية
لـنقل الزوار. وذكـر بيان تلـقته (الزمان)
امـس ان (وكــــيل الـــــوزارة لــــلــــشــــؤون
اإلداريـة سـتـار اجلـابـري� ا�ـشـرف على
عــمل الـلــجـنــة� نـاقـش مـعــهـا مــشـاركـة
اســـــطــــول الـــــوزارة في نـــــقل الــــزوار�
بـالـتـعاون مع قـيـادة عمـلـيـات محـافـظة
كـربالء� حـسب تـوجـيهـات الـوزير عالء
احـــــمــــد اجلـــــبــــوري)� واشـــــار الى ان
(الـلجـنة اعـتمدت زيـادة عدد الـسيارات
700ســيــارة� لـنــقل الـزوار)� الـى نـحـو 
مضيفاً ان (الوزارة ستساهم با�شاركة
فـي خــــطـــــة الـــــزيـــــارة� ودعم تـــــأمــــ�

الزائرين).

22 لـسنة الـعشوائي حـسب قانون رقم 
1972 105وقــــــانــــــون  1989 لــــــعــــــام 
اخلـــاص بــتــنــظــيـم ذبح احلــيــوانــات�
والـتدقـيق على ا�ـستـشفـيات الـبيـطرية
كـــافــــة� عن طـــريق زيــــادة الـــتـــثـــقـــيف
ا�ــتـمــعي� واقـامــة نـدوات تـثــقـيــفـيـة
لـلـمـربّ� والـقـصابـ�. في غـضون ذلك�
تُـواصل مالكات فروع و مـواقع الشركة
العامة لتجارة احلبوب� التابعة لوزارة
الــتـجـارة� جتــهـيـز ا�ـطــاحن األهـلـيه و
احلـــكــومـــيــة بـــاحلــصص ا�ـــقــررة من
احلـنطـة للحـصة اخلـامسة. وقـال مدير
عـام الشـركة مـحمـد حنـون� في تصريح
تـــابــعـــته (الــزمـــان) امس ان (ا�الكــات
الــعـامــلـة في صـالح الـدين و ونــيـنـوى
وبـــابـل� واصـــلت جتـــهــــيـــز ا�ـــطـــاحن
بـاخللـطة ا�عـتمـدة للحـصة اخلـامسة)�
واوضح ان (ا�ـالكـات الـفـنـيــة الـعـامـلـة
فـي فـرع صالح الـدين� جـهـزت مـطـاحن
15,067 الف طن � من احملـافظة بـكمية 
الـوجــبـة الـرابـعـة لـلــحـصـة اخلـامـسـة�

احملـافـظـة و�ـثل عن مـديـريـة الـزراعة�
والــعــمل عــلى تـشــكــيل فــرق بـيــطــريـة
لـتـنفـيـذ حمـلـة رش األبقـار واجلـاموس
وتـغـطـيس األغـنـام وا�ـاعـز وكـذلك رش
حــظـائــر احلـيــوانـات وامــاكن اخـتــفـاء

القراد).
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مــؤكـداً ان (وزارة الـزراعـة تـعـاونت في
شــراء هـــذه ا�ــادة� بــعــد اســتــحــصــال
ا�ـــوافــقــات من رئـــاســة الــوزراء بــدعم
الـسيـطرة عـلى مرض احلـمى النـزفية)�
ولــــفت الى ان (اإلجـــراءات تــــضـــمـــنت
الــعــمل واإلبالغ الــفــوري عن اي حــالـة
مـشتبه بهـا وإرسال عينـات مرضية من
الـقراد إلى اخملـتبر ا�ـركزي لـلدائرة في
بــغــداد� لـكي يــتم تــشـخــيص اإلصــابـة
ونــوعــيـة الــقـراد احلــامل لــلـفــيـروس)�
ودعت الـدائرة توجيه الـقيادات األمنية
مـن اجــهــزة الــدفـــاع و األمن الــوطــني�
ودوائـر الــبـلـديـة والـبـيـئـة بـاحملـافـظـة�
إلجـــراء حـــمالت �ـــنـع ظـــاهـــرة اجلــزر

احلــــيــــوانــــات واحلـــــظــــائــــر من اجل
الــســيـطــرة عــلى حــشـرة الــقــراد الـتي
تُـــســبب انــتـــشــار احلــمى الـــنــزفــيــة)�
واضـاف ان (الـدائرة اطـلقت مـنذ األول
مـن شـهــر ايــار ا�ــاضـي� حــمــلــة لـرش
األبــقـار واجلـامـوس واألغــنـام وا�ـاعـز
فـي احلــظـــائـــر)� مــشـــيـــراً الى انه (�
تــوجـيه ا�ـســتـشـفــيـات الـبـيــطـريـة في
احملــافـظـات� بــتـشـكــيل فـرق بـيــطـريـة�
295 فـرقة بيـطرية مـؤلفة حـيث شكلت 
من األطـباء البيـطري� والكـادر ا�ساند
لــهم لــلــتــنــســيق ا�ــســتــمـر مـع دوائـر
الـصـحة الـعامـة في احملـافظـات)� وب�
انـه (في حال حدوث اي اصـابة بـشرية
16 مـن قـــانـــون يــــتم تـــفــــعـــيل ا�ـــادة 
32 لعام 2013 الـصحة احلـيوانية رقم 
الـذي يـقضي بـتـشكـيل جلـنة في مـركز
كل مـحـافـظـة بـرئـاسـة رئـيـس الـسـلـطة
اإلدارية� تضم �ثل� عن كل من دائرة
الـبـيئـة والسـلـطة الـصحـيـة البـيطـرية�
ودائـــرة الــصـــحـــة ومــديـــريــة شـــرطــة
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احلــيــوانــات ا�ــســتــوردة مـن اخلـارج.
وقـال مدير عام الدائـرة ثامر اخلفاجي�
فـي تصـريـح تابـعـته (الـزمـان) امس ان
(الـدائرة تشـرع سنويـاً بتنـفيذ حـملت�
ربـــيـــعـــيـــة وخــريـــفـــيـــة� لـــغــرض رش

 ÊU�e�«  ≠ œ«bGÐ

جلـأت دائـرة الـبـيـطـرة الـتـابـعـة لوزارة
الـزراعــة� إلسـتـخـدام مـادتـ�� لـلـقـضـاء
عــلى حــشـرة الــقـراد الــنـاقــلــة لـلــحـمى
الـــنـــزفـــيــة� وحـــددت شـــرطـــاً لـــدخــول

t²M¹ r� tMJ�Ë lł«dð gŽ«œ
أشارت التقـارير األمنية نـقال عن مسؤول� كـبار في احلكومـة األمريكية ,أن تـنظيم داعش
ما زال بعـيدا عن الهز�ة وال يزالـيشكل تهديدا ,للدول الـتي ينتشر فيها وهي قد جتاوزت

 30 دولة حول العالم..
كما أن التنظيم ال زال يهدد االستقرار في العراق وسوريا حتديدا ,في ظل جدول التأهيل
والدمج ا�ـتـلكيء لـعـوائاللدواعش ,ا�ـوجودة في مـجمع اخملـيـمات الـسوريـة ومـعظـمهم من
الـعراقي� ,وهي قضـية قـد تتـطلب دمـاء وسنـ� للـعودة إلـيبـلدانـهم األصلـية ,وبـحلـول هذا
الـوقت �كن أن يـكون أطـفـالهم في اخملـيمـات قد بـلغـوا� وسـيكـون قد أمـضى حيـاته كلـها
تقـريبافي اخملـيمات ,التي أنـشئت فـيها مـدارس تعـمل على تدريـبهم وتـدريسهـم وتعلـيمهم

عقائد الكراهية والعنف..
مـا يـثيـر الـقـلق فعالً تـزامن عـودة طـالبـان إلى الـسـلطـة في أفـغـانسـتـان مـنذ مـا يـقرب من
الـعـام ,بـعـد قـرار بـايــدن ا�ـتـهـورسـحب جـمـيع الــقـوات األمـريـكـيـة من الـبالد ,�ـا أعـطي

التنظيمات اإلرهابية كطالبان والقاعدة وداعش مساحة اكبر للحركةعلى األرض.
?تقـرير األ� ا�تـحدة أشـار بوضوح بـأن القاعـدة ال تشـكل تهديـدا دوليـا في أفغانـستان,
وال تـرغب حـالــيـا في ان تــسـبب إحــراجـالـطــالـبــان أمـام اجملـتــمع الـدولي ,لــذلك سـتــعـمل
اجملموعـات في ا�ساحات الغير خاضعة حلكومة,أو التي تخـضع حلكوماتضعيفة كما في
الـعراق.. حيث باتت تـشكل تهديـدا مستمراً عـلى الدولة� ومسـتعدة للـتحرك في أي حلظة,
خصوصا بـعداخلروقات األمنـية التي حصلت خالل الـيوم� ا�اضي� ,والتي أفضت إلى
سـقوط عـدد من الضـحـايا في ا�ـنطـقة اخلـضراء ,مـا يجـعل تهـديـد العـصابـات الـداعشـية

مستمرا
كما يـنقل وبحـسب تقاريـراستخـباراتية ,بان عصـابات داعش �كـنها أن تـعيد انـتشاراها
في الـعراق خالل األيام الـقادمة  ,وحتـاول القـيام بـعمـليـاتإرهـابية ,تـستهدف  ?االسـتقرار
األمـــني فـي الــبالد فـي مــحـــاولـــة إلعــادة عـــقــارب الـــســـاعــة لـــلــوراء ,واســتـــغالل حـــالــة

الفوضيالسياسية التي تمر بها البالد.
?القـوات األمـنيـة الـعراقـيـة واجليـش العـراقي �ـسانـدة مـهمـة من احلـشد الـشـعبي ,تـقوم
�ـهام وجـهد كـبيـر في حمـاية أمـنا�واطن ,ولـكن كل هـذا ال�ثل شـيئـا أمام تفـعيـل اجلهد
االستخباراتي ,ومالحقة الـعناصر اإلرهابية في ا�ناطق اجلبليةوالوديان ,من خالل القيام
بـعـمـليـات اسـتـباقـيـة في ضـرب هذه األوكـار وا�ـضـافات ,و مـنع قـيامـهـا بـأعمـال إرهـابـية

تستهدفاألبرياء العزل .
هنـاك عالقـة وثـيـقـة بـ� ا�ـلف األمـني والـسـياسي ,لـذلك ال �ـكن أن
يـتـقـدم الـواقع األمــني مـا لم يـكن هـنــاك تـقـدم وجنـاح سـيـاسي,
وأولها جنـاح خطوات احلوار  ب� جميع القوى السياسية ,و�ا
يحـقق االستقـرار السـياسي ا�ـنشود ,والذي بـالتأكـيد يـصبفي
خانـة الـنـجـاح األمني ,وبـالـتالي حتـقـيق االستـقـرار االجتـماعي

للبالد.

بغداد
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وأشـــارت الــدايــني �  الى ان  ( ديــالى
غــارقـــة بــاالآلف من مــلـــفــات الــفــســاد
ا�ـعتـمة والـتي الزالت حبـيسـة ا�كاتب
والـــــرفـــــوف دون حتـــــريـك أي ســـــاكن
بـسبب اخملـاوف من التـعرض للـجهات
ا�ـتنفذة وسطوتهـا ا�سلحة � ما سبب
نـهب مقدرات ديالى اخلدمية واالكتفاء
�ــشـاريـع رمـزيــة وإعالمـيــة ال تـوازي
ربع االحتياجات وا�شاكل اخلدمية). 
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وأكــدت رئــيــســة جلــنــة الــنــزاهــة � أن
(الــفـسـاد ا�ـعــتم عـطل عـجــلـة االعـمـار
والـبنـاء في احملافـظة وجـعلـها األسوء
خـدمـيـا بـ� احملـافـظـات رغم مـوقـعـهـا
الــتــجــاري والــسـتــراتــيــجي ا�ــتــمــيـز
ووجــود مـــنــفــذين مع ايــران ومــنــافــذ
مــــتــــعــــددة مع إقــــلــــيم كــــوردســــتـــان
والـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد واحملـــافـــظــات
االخـــــرى).  وأضـــــافت الـــــدايـــــني� أن
(ديـالى تعد �ـراً جتارياً مـهماً وحـلقة
ربـط بـــ� جــمـــيـع احملـــافـــظــات اال ان
احلـكـومات الـسـابـقة لم تـسـتثـمـر هذه
ا�ــؤهالت بــســبـب ســطـوة ا�ــفــســدين
والــتــحـكـم بـجــمــيع مـنــافــذ اإليـرادات
وا�ـنـافع ا�ـالـيـة وسط صـمت حـكومي
واخــفــاق واضح لـلــجــان الـنــزاهـة في

أداء مهامها �هنية). 
الـى ذلك قـال مـدير اعـالم صـحة ديـالى
فــارس الـعـزاوي  لــ(الـزمـان)� انه  (مع
زيــادة تــدفق الــزوار االيــرانــيــ� عــبـر
4االف ا�ــنــذريـة والــذي بــلغ اكــثـر من 
زائـراً خالل ساعـات� نشـرت دائرته 25

فـرقة جوالـة لتقـد� اخلدمات الـصحية
عـــــلى مــــســــافــــة 100 كـم من اجـل دعم
الــــزوار).  واضــــاف الــــعـــزاوي � ان  (
الـفـرق تـقـدم اخلـدمـات لـكل زوار سواء
عـــــراقــــــيـــــ� او ضـــــيــــــوفـــــهم مـن كل
اجلــنــســيــات عــبــر ا�ــســارات الــبــريـة
اخملـصـصـة لـسـيـرهم صـوب بـغداد في
طـريـقـهم صـوب قبـلـة ابـا االحرار ألداء
مـراسـيم زيـارة االربـعـ�).  واشـار الى
30 ســـيـــارة اســـعـــاف ان  (اكـــثـــر من 
تــنـتــشـر في كـل نـقــاط مـســيـرة الـزوار
بـديـالى لنـقل اي حـاالت صحـية مـؤكدا
بــان اخلـدمــات يـجــري مـتــابـعـتــهـا من
خالل غـرفة عـمليـات خاصـة بالتـنسيق
مع بـقية الدوائـر الساندة). ومن جانب
آخـر قـال الـقيـادي في احلـشد الـشـعبي
صــــادق احلــــســـيــــني لـ(الــــزمـــان)� ان
(زيـارة االربع� لهذا ا�وسم هي االكبر
فـي تـاريـخ ديـالـى من نــاحــيـة ا�ــواكب
والزائرين من كل االطياف وا�كونات).
واضــاف احلــسـيــني� ان  (احلــشـد زج
7 الــويــة بــشـكل �ــفــارز قــتــالـيــة من 
مـباشر في تـعزيز خـطة امن الزيارة ) �
مـشيرا الى انه ( كـأجراء فوري لـتعزيز
امـن خـطــة زيــارة االربــعــ� � شــمـول
كـم من الطـرق ا�ـمـتـدة من خـانـق�100
الـى اطـراف احلـدود مع بـغـداد �ـظـلـة
امنية جوالة ذات قدرات قتالية وتدخل
فـوري في حاالت الطـوار� لضمان امن
300 الـف زائر يتـوقع سيرهم اكـثر من 
صـوب الـعـتـبـات ا�ـقـدسة).  ولـفت الى
ان (انـتـشـار احلـشـد الـشـعـبي وجـهـود

ضــبط مــنـســوبٍ إلى وزارة الــداخـلــيـة
أثــــنـــاء طــــلـــبـه مـــبــــلغ رشــــا من أحـــد
ا�ـواطــنـ� مـقـابل عـدم إزالـة الـتـجـاوز
ا�ـشيد عـلى أراضي الدولة)� ولفت الى
(تــنـظــيم مـحــضـري ضــبطٍ أصــولـيـ��
وعـرضهـما رفـقة ا�ـتهـم� ا�ـضبـوط�
عــلى قـاضي مـحـكـمــة حتـقـيق كـركـوك�
الـذي قـرر تـوقـيف ا�ُـتـهم فـي الـعـمـلـية
307 من األولـى وفق أحـــــكـــــام ا�ــــادة 
قــانـون الـعــقـوبــات). واكـدت الـهــيـئـة �

تـنـفيـذ مالكـاتـها عـمـليـة ضـبط في احد
ا�ـصـارف احلـكـوميـة �ـعـامالت خـاصة
�ـشــروعٍ سـكـني في مـحـافـظـة ا�ـثـنى�
مــؤكـدة ان ا�ـصــرف مـنح قـروضـاً دون

ضمانات عقارية.
 ö�UF� j³{

وقــال الــبــيــان ان (فـريــقــاً من الــهــيــئـة
ضـبـطت تـسـعـة عـشـر مـعـامـلـة� خـاصةً
�ـشـروع الـوحـدات الـسـكـنـيـة �ـجـمع
بــوابـة ا�ـثـنـى اإلسـتـثـمــاري الـسـكـني�

ومــــضى الى الــــقـــول ان (ا�ــــتـــهــــمـــ�
يـــحـــمـالن كـــلـــمـــة ا�ـــرور وا�ـــفـــاتـــيح
لـلـصـرافـات اآللـية الـتـابـعـة ألحـد فروع
ا�ـصرف� وهما مسؤوالن عن مُـتابعتها
وتـعـبـئـتـهـا)� ولـفت الـبـيـان الى (ضـبط
مـعــامالت قـروضٍ مـتـلـكـئـة الـسـداد في
ا�ــصــرف الــزراعي الــتــعــاوني� في أبي
صـخير)� مؤكـدا (عدم اتخاذ اإلجراءات
الــقـانـونـيَّـة من قــبل مُـوظَّـفي ا�ـصـرف�
بـحق ا�قـترضـ� ا�تـلكّـئ� وا�ـمتـنع�
عن تـسديـد مبـالغ أقسـاط القـرض�برغم
مـرور مــدة  عـلى انـتـهـاء ا�ـدّة ا�ُـحـدَّدة
لـلتسديد). كما أفـادت دائرة التحقيقات
في الــهـيـئــة �بـتـنــفـيــذ عـمـلــيـتي ضـبطٍ
مـنـفـصـلـتـ� �ـتهـمـ� اثـنـ� مـتـلـب�ـس�
بـاجلرم ا�شـهود� اثناء تـسلُّمـهما رشا.
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(فــريـق عــمل مــكــتب حتــقــيق كــركــوك�
تـمكن بعد ا�تابعة والتنسيق من ضبط
مــــوظف في مــــديـــريــــة الـــتـــربــــيـــة في
احملـافـظـة� لـقـيـامه بـابـتـزاز ومـسـاومـة
أحـد ا�شتك� لدفع مـبلغ مليوني دينار
لـــقـــاء إجنـــاز األعـــمـــال اخلــاصـــة به)�
واشـار الى ان (الفـريق تمـكن من ضبط
ا�ــتــهم ا�ــنـســوب إلى �ــثــلـيــة إقــلـيم
كــردسـتـان في إحــدى األسـواق الـعـامـة
في مــركــز ا�ـديــنــة �مـتــلــبـســاً بــاجلـرم
ا�ـشهود وبحيازته مـبلغ الرشا� كما �ّ
ضــبـط هــويــة مــزورة بــحــوزته يــعــزَى
صـدورها إلى ديـوان مُحافـظة نـينوى)�
وتـابـع انه (� خالل الـعـمـلـيـة الـثـانـيـة
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وفـق مذكرة قبـض رسمية)� واوضح ان
(مـديـر ا�ـصـرف العـقـاري� مـنح قروض
الــوحـدات الـسـكـنــيـة� دون سـنـد عـقـار�
190 مـلـيـون ديـنار� وصـرف مـلـيارين و
دون ضــــــمــــــانـــــات)� وبــــــ� ان (هـــــذه
ا�ـعامالت تـخالـف التـعلـيمـات اخلاصة
بـــقـــروض مــــبـــادرة الـــبـــنك ا�ـــركـــزي�
الــصــادرة عن وزارة ا�ــالــيــة دون وجه
حق)� مـــؤكـــداً ان (الــهـــيـــئــة مـــاضـــيــة�
بــإجــراءاتــهـــا الــتــحــقــيــقــيَّــة لــتــقــد�
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ضـبـطت هـيئـة الـنـزاهة الـعـامـة� حاالت
اخــتالس وتـزويــر وهـدر لــلـمــال الـعـام
ومـخـالـفاتٍ في عـدد من دوائـر البـلـديـة
وا�ـصارف في محـافظة الـنجف. وقالت
الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان
(مالكـات مـكـتب حتـقـيـق النـجـف نـفَذت
ثالث عـــمــلــيــات ضــبط مــنــفــصــلــة في
مـديرية بلـدية الكوفة� � خالل الـعملية
األولـى كـشف مــخـالــفـات في مــعـامالت
2021 �ـبلغ 669 شـراءٍ مدوَرةٍ من عام 
مـليون دينار)� مشيرا الى (قيام البلدية
بــتــنـظــيم مــعــامالتٍ وصــرفـهــا بــشـكلٍ
مــخــالف لــلــقـانــون� دون إعالم شــعــبـة

التدقيق في البلدية).
WO½UŁ WOKLŽ

وأضــافت إنه (� خالل عـمـلــيـة ثـانـيـة�
ضـبط معاملة صرف وهمية في البلدية
�ــبـلغ سـتـة ماليــ� ديـنـارٍ �نـظـمت من
قــبـل عــددٍ من مــوظــفــيــهــا� و� صــرف
مـبالغها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون)� وتابع
ان (الـفــريق رصـد قـيـام مـديـريـة بـلـديـة
الـكوفة بـتأجيـر عددٍ من احملال الـعائدة
لـهـا بثـمنٍ بـخسٍ ال يتـنـاسب ومـوقعـها
ا�ــمـيـز; �ـا أدى إلـى حـصـول هـدرٍ في
ا�ــال الــعــام� فــضالً عـن عــدم قــيــامــهـا
بــاتــخـاذ اإلجــراءات الـقــانــونـيَّــة بـحق�
أصــحــاب احملالت ا�ُــخــالــفــ� لــبــنــود
الـعــقـد)� مـبـيـنـا ان (اثـنـ� من مـوظّـفي
ا�ــــصـــرف الـــصــــنـــاعي �اقــــدمـــا عـــلى
اخــتالس مــبـالغ مــالــيـة من ا�ــصـرف)�
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ا�ـــقــصّــريـن� لــلـــجــهــات الـــقــضـــائــيــة
اخملــتـصـة). في غـضـون ذلك �اوضـحت
دائـرة التـحقيـقات في الهـيئـة� تنفـيذها
ست عـمـليّـات ضبط �ـتّـهمـ� متـورط�
بــالــتالعب وا�ــغـاالة فـي اسـعــار شـراء
مـواد� واإلخـتالس فـي عدد مـن الـدوائر
�ـحـافـظـة الـديوانـيـة. وذكـر الـبـيان ان
(فـريق عـمل مـكـتب حتـقـيق الـديـوانـية�
حتـرّى عن صرف مبلغ اكـثر من ملياري
ديــنـار في دائـرة الــصـحـة بــاحملـافـظـة�
لــشـراء ادويــة ومـســتـلــزمـات واجــهـزة
طـبـيـة)� مـشيـراً الى انه (كـشف عن رفع
األســعـار في عـمـلــيـة الـشـراء� في اطـار
الــــهـــدر بــــا�ـــال الــــعـــام)� واضـــاف ان
(الـفريق رصد قائمـة مزايدة في مديرية
بــلـــديــة الــديــوانــيــة� تــرتَّـــبت عــلــيــهــا
اجـراءات تـأجيـر سـاحة مـواشي �ـبلغ
980 مــــلـــيـــون ديـــنــــار)� ولـــفت الى ان
(الـهـيئـة حـقـقت مع ا�تـهـم� وقـدمـتهم
الـى الــــقـــــضــــاء إلتـــــخــــاذ اإلجــــراءات
الــقـانـونـيـة بـحــقـهم). من جـهـة اخـرى�
ضـبــطت الـهـيـئـة� عـمـلـيـات اخـرى ادت
الى هــدر مــبـالغ تــتــعـلق بــالــزراعـة في
احملافظة. وبحسب البيان فإن (النزاهة
كـشــفت اخـتالسـات مـالـيـة ايـضـاً� وفق
تـكـرار عمـلـيات سـرقـة األموال� احـدها�
ضـبط ادلة تتعـلق بتأجيـر مرآب متعدد
الـطـوابق� وسـط الـديـوانيـة� يـعـود الى
مــديـريـة الـبـلـديــة)� كـاشـفـة عن (وجـود
مـخـالـفـات رافـقت عـمـلـيـة ا�ـزايـدة دون

األخذ بضمانات).
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اسـتقبلتـها ا�لكة الثالثـاء وطلبت منها
تــشـكـيل حـكـومــة جـديـدة.ويـفـتـرض أن
يــســتـكــمل ا�ــلك تــشــارلـز الــتــفــاصـيل
األخـيرة لـلجنـازة ومدة احلـداد للعـائلة
ا�ـلكيـة� وستؤكـد احلكومـة مدة احلداد
الـوطـني التي سـتكـون على األرجح 12
أو  13يــومـا. وســيـكــون يـوم اجلــنـازة
يـوم عطـلة.وتـنكس األعـالم البـريطـانية
وتــــدق األجـــراس فـي لـــنــــدن وتــــطـــلق
ا�ــــدفــــعــــيــــة  96 طـــــلــــقــــة في ذكــــرى
ا�ـلـكــة.وخـطـاب مـتـلـفـز لـلـمـلك اجلـديـد
تـــشـــارلـــز الـــثـــالث. ومـــراسـم ديـــنـــيــة
"مـرجتلـة" في كاتـدرائيـة سانت بول في
لـندن بحـضور رئيسـة الوزراء وأعضاء

احلكومة.
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يجتمع مجلس اخلالفة الذي يتألف من
شـخصـيات مـرموقـة� صبـاحا في قـصر
ســـانت جــيـــمس في لـــنــدن ويـــعــلن أن
تـشـارلـز أصـبح مـلـكًـا.وسـيُتـلى اإلعالن
مـن على شـرفة قـصـر سانت جـيمس ثم
يــنــقــله أفــراد من احلــرس اخلــاص في
عربات جترها خيول لقراءته في ساحة
تــــرافــــلــــغــــار� ثـم في مــــبــــنى "رويــــال
ايـكسـتشـنج" التـجاري الـعريق.الـبر�ان
يــعـلن والءه لـلـمـلك ويــعـبـر عن تـعـازيه
لـه.وا�ــلك اجلـــديــد يـــســتـــقــبـل رئــيس

الوزراء والوزراء بعد الظهر.

{ لـنـدن - (أ ف ب) - بـعـد وفـاة ا�ـلـكـة
إلـــيـــزابـــيث الـــثـــانــيـــة عن  96 عـــامـــا
اخلـميس ا�ـاضي� في ما يـلي اخلطوط
الـعريـضـة لبـرنامج األيـام ا�قـبلـة حتى
جـنـازتهـا في كنـيـسة ويـستـمـنسـتر في
لـنـدن.أعـد هـذا البـرنـامج الـتـاريـخي �ا
بـعـد وفـاة ا�ـلـكـة الـتي حـكـمت سـبـع�
عـاما وسـبعـة أشهـر� بدقـة منـذ سنوات
وتمت مراجعة هذه اخلطة التي سميت
"جــسـر لــنـدن انــهـار" (لــنـدن بــريـدج إذ
داون)� بــاســتــمــرار. واضــيــفت إلــيــهـا
عــمـلـيـة "يـونـيــكـورن" الـتي وضـعت في
حـال وفـاتهـا في اسـكتـلـندا.وحـده ا�لك
تـشـارلز الـثـالث �كـنه وضع الـلمـسات
األخــيـرة عــلى بــعض الـنــقــاط ولم يـتم
تـأكـيـد أي شيء رسـمـيًـا حـتى اآلن.لـكن
هـذا ما يفترض أن يجري حسب خبراء
ووســائل اإلعالم الـبـريـطـانـيـة.و�ـا أن
ا�ـلكة توفـيت في قصر بـا�ورال بشمال
اسـكـتلـندا� يـفـترض أن يـعاد جـثـمانـها

إلى لندن.
d³L²³ÝØ‰uK¹√ π WFL'« ≠

عــودة ا�ــلك تــشـارلــز الــثـالـث وزوجـته
كـامـيال إلى لنـدن بعـدمـا أمضـيا الـليـلة
في بـا�ورال.ا�لك تشارلز يـلتقي رئيسة
الـــوزراء اجلـــديـــدة لـــيـــز تـــراس الـــتي
ســتـكـون بـذلـك قـد الـتـقـت مـلـكـ� خالل
أربــعــة ايـام� وهــذا يــعـد ســابــقـة. فــقـد
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{ لنـدن-(أ ف ب) - بعد وفـاة ا�لكـة إليـزابيث الثـانية� يـرث تشـارلز العـرش وأيضاً
ثـروة والـدته الـكـبيـرة الـتي سـيـحـصل عـليـهـا من دون احلـاجـة إلى دفع ضـريـبـة نقل
ا�يـراث� في امتيـاز مخـصص للـخالفة ا�ـلكيـة.ماذا تـملك ا�ـلكـة? رغم عدم وجود أي
شـرط يلـزم مـلـوك بريـطـانيـا بـالكـشف عن مـواردهم ا�ـاليـة اخلـاصـة� تفـيـد معـلـومات
نشرتـها صـحيفـة "صنـداي تا�ـز" بأن ثروة إلـيزابـيث الثـانية الـشخـصيـة بلغت 370
مـليون جـنيه استـرليني عام 2022  بزيـادة قدرها خـمسة ماليـ� جنيه اسـترليني عن

العام السابق.

واشنطن
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على الرغم من الـتطور الذي شمل كافة جـوانب احلياة لكننا مـازالنا نواجه نقصاً في
الـبـيـانات الـدقـيـقة حـول عـدد ا�ـعمـرين في ألـعـالم وأماكـن عيـشـهم وتـواريخ ميالدهم

بشكل دقيق !! 
حيث أن هـناك الـكـثيـر من هؤالء يـعيـشـون في مجـتمـعات ومـنـاطق لم تصـلهـا وسائل
التكنـولوجيا احلديثة حلد االن ولم يـتيسر تثبيت بيـانات دقيقة حول اعمارهم � وليس
غـريبـا ان يؤرخ العـديد من ا�ـعمرين تـاريخ ميالدهم وفـقا لـرواية سمـعوهـا من أهلهم
وغـالـبـا مـا يـصـاحب ذلك هـامـشـا كــبـيـرا من اخلـطـأ � ولـذا فـمن الـصـعب حتـديـد او

تسمية أكبر معمرٍ أو معمرة !! 
باألمس رحلت ا�ـلكة اليزابيث الـتي �كن درجها ضمن قائـمة ا�عمرين رغم ان سني

حياتها لم تطال ا�ئة عام !!
رحـلت عن عـمرٍ نـاهز الـسـتة وتـسعـ� عـاما وكـانت سني عـمـرها مـفعـمـة بالـتفـاصيل
واألحــداث اجلـســام الـتي شـهــدهـا كــوكب األرض وتـربــعت عـلى مــدى سـبـعــة عـقـود

متوالية على عرش اإلمبراطورية األشهر في العصر احلديث !! 
الـيزابـيث مـلـكـة أجنلـتـرا التـي ذاع خبـر والدتـهـا عبـر الـتلـيـغـراف في حـينـهـا � وردنا

باألمس نبأ رحيلها عبر موجات الواي الفاي !!  
ولــكم أن تـتــخـيــلـوا اصـدقــائي تـفــاصـيل الــتـاريخ وا�ــتـغــيـرات الــتي حـصــلت مـابـ�

اللحظت�!! 
وبعيدا عن الـسياسة وتفاصيلها فقد كانت (بيبية ناجي نسبة ألبو ناجي ) واحدة من
األسـاطـيـر الــتي ال تـخـتـلف عن أبـطـال قــصص الف لـيـلـة ولـيـلـة
ولـست أخـفي إعـجـابي واحـتـرامي الـعـالي لـهـا فـقـد حـافـظت
عـلـى صـورة ا�لـكـة زاهـيـة مـحـتـرمـة في زمـن شـهـد تـراجـعا
وانـحدارا واضـحـاً لصـور العـديـد من زعمـاء العـالم مـلكـي�
كــانـوا أو جــمــهــوريــ� عــلى مــدى الــعـقــود ا�ــمــتــدة مــابـ�

التليغراف وصوال الى الواي فاي !!
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ملك العراق فيصل الثاني مع ملكة ا�ملكة ا�تحدة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية
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يُـنـقل نـعش ا�لـكـة إلى قـصر هـولـيرود
هـــاوس ا�ـــقـــر الـــرســـمـي لـــلـــمـــلك في
اسـكتلـندا.وتعـلن اإلدارات ا�فوضة في
اسـكـتـلـندا وويـلـز وإيـرلـندا الـشـمـالـية

قدوم ا�لك اجلديد.
d³L²³ÝØ‰uK¹√ ±≤ 5MŁù« ≠

مـوكب إلى كـاتدرائـيـة سانت جـيـلز في
إدنـبـرة. مـراسم ديـنـيـة ألفـراد الـعـائـلـة
ا�ـلـكـية. يـفـتـرض أن يـتمـكن اجلـمـهور
مـن إلـــقـــاء الــــنـــظــــرة األخـــيــــرة عـــلى
الـنـعش.ويـجتـمع مـجـلسـا الـبـر�ان في
لـنـدن في قـاعـة ويـسـتـمـنـستـر من أجل
تــأبـ� لـلــمـلـكــة.بـعـد ذلك� يــفـتـرض أن
يـــغـــادر ا�ـــلـك لـــنـــدن مـــتـــوجـــهـــاً إلى

اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.
d³L²³ÝØ‰uK¹√ ±≥ ¡UŁö¦�« ≠

نـعش ا�لكة ينقل جوا إلى لندن ثم إلى
قصر باكنغهام.

d³L²³ÝØ‰uK¹√ ±¥ ¡UFÐ—_« ≠

مـوكب في وسط لـندن لـنقل الـنعش من
قــصـر بـاكـنـغــهـام إلى ويـسـتــمـنـسـتـر.
وتـسجى ا�ـلكـة في قاعـة ويستـمنـستر
هـول ألربعة أو خـمسة أيـام على قاعدة
مـــغــطـــاة بـــقــمـــاش أرجــوانـي.و�ــكن
لــلـجـمـهـور زيـارة الـقـاعـة  23من أصل
 24 سـاعـة يـوميـا. ويـتوقع ان يـحـضر
مـئات اآلالف.ويفترض أن تـأتي العائلة

ا�لكية لتكر� ا�لكة الراحلة.
d³L²³ÝØ‰uK¹√ ±π 5MŁù« ≠

ا�ـــوعـــد ا�ـــرجح جلـــنـــازة الـــدولـــة في
كــاتــدرائـيــة ويــسـتــمــنــسـتــر في لــنـدن
بـحضور كبار الشخصيات الذي يتوقع
قـــــــدومـــــــهـم من جـــــــمـــــــيـع أنـــــــحــــــاء
الـعـالم.ويـفـتـرض أن يـصل النـعش إلى

الـكـاتـدرائـيـة تتـبـعه الـعـائـلة
ســـــــــــــــيــــــــــــــرا عـــــــــــــــلـى
األقـدام.وستقف البالد
عـــنــــدهـــا دقـــيـــقـــتي
صـمت.بعـد ا�راسم�
ســتــدفن ا�ـلــكـة في
مــراسم خـاصـة في
كــــنــــيــــســـة ا�ــــلك
جـــورج الــســادس
فـي قـــــــــلـــــــــعــــــــة
ونـــدســـور� وهي
مـــبـــنى مـــلـــحق
بـــالــــكـــنـــيـــســـة
الـرئيسية.وسي
� بـعد ذلك نقل
نـــعـش زوجـــهــا
األمـــيــر فــيــلــيب
الــــــــذي تـــــــــوفي
الــــعــــام ا�ـــاضي
لـــــــيـــــــكـــــــون إلى

جانبها.

وعـلى صعيد ا�متلكات العقارية� تملك
الـدولة قصـر باكنـغهام ا�ـقر ا�لكي في
لـنــدن� وقـلـعـة ونـدسـور الـواقـعـة عـلى
بــعـد حــوالى ثالثــ� كـيــلـومــتـراً غـرب
الـــعــاصـــمــة... لـــكن قـــصــر بـــا�ــورال�
ا�ـنــتـجع الـصـيــفي لـلـعـائــلـة ا�ـلـكـيـة�
وقـصــر سـانـدريـنـغـهـام� حـيث حتـتـفل
الـعائـلة ا�ـلكـية تـقلـيديـاً بأعـياد نـهاية
الــعـام� كــانت مُــلـكــاً لــلـمــلــكـة وســيـتم
تـوريثها لتشارلز. وتـمتلك ا�لكة أيضاً
مـحـفظـة كبـيرة مـن األسهم ومـجمـوعة
طـوابع ملـكية تـقدر قيـمتهـا بنحـو مئة
مـلـيون جـنـيه اسـترلـيـني� وفقـاً �ـعدّي
قـائمة األثرياء لعام  2021 في صحيفة

"ذي تا�ز".
WOB�ý …ËdŁ

وســتـضـاف ثـروة ا�ـلــكـة الـراحـلـة إلى
ثـروة تـشـارلـز الـشـخـصـيـة الـتي تُـقـدّر
بـنـحـو  100مـلـيـون دوالر ( 87 مـلـيـون
جــنـــيه اســتــرلــيــنـي)� بــحــسب مــوقع
"سيليبريتي نت وورث".كما أن جواهر
الــتـاج الـشـهـيــرة الـتي تُـقـدّر قــيـمـتـهـا
بـنحو ثالثة مليـارات جنيه استرليني�
تـنتمي رمزياً إلى ا�لـكة وتُنقل بالتالي
تـلـقــائـيـاً إلى خـلـيـفـتـهـا. وتـرك األمـيـر
فـــيــلــيب زوج إلـــيــزابــيـث� إرثــاً أكــثــر
تــواضــعــاً بـقــيــمـة  30مــلــيــون جــنـيه
اسـترليني عند وفاته في نيسان 2021
 بحسب "سيليبريتي نت وورث". وكان

�ـــتـــلـك خـــصـــوصـــاً مـــجـــمـــوعـــة من
الــلــوحــات وثالثــة آالف عــمل فــني� �
تـوريث مـعـظمـهـا لألصـدقـاء والعـائـلة.
مع اعـتالئه عـرش بريـطانـيا يـرث ا�لك
تــشـــارلــز الــثــالث دوقـــيــة النــكــســتــر�
ا�ـملـوكة للـعائـلة ا�لـكيـة منذ الـعصور
الـــوســطى� والــتـي درّت خالل الــســنــة
الـضريبيـة ا�نتهـية في آذار الفائت 24
مــلـيــون جــنـيه اســتـرلــيـنـي من الـدخل
اخلـاص اخملصص للعـاهل البريطاني.
ويـقول ديفـيد مكـلور وهو مـؤلف كتاب
عن الـتمويل ا�لكي� "إن أموال النكستر
تـعـود إلى الـعـاهل� أي ا�ـلك أو ا�ـلـكة�
بـحكم منصـبه". من ناحيـة أخرى� يفقد
تــشـارلـز دوقــيـة كـورنــوال الـتي تـذهب
إلـى االبن األكبر للملك وتدر حوالي 21
مــلــيــون جــنــيه اســتــرلــيــني ســنــويـاً.
ويـوضح مكلور أن هـذه الدوقية "تؤول
مـباشـرة إلى (األميـر) وليام".ويـستـفيد
تـشارلز أيضـاً من منحة سـنوية تسمى
"ا�ـنحة الـسياديـة" من اخلزانة الـعامة�
حُــددت بـنـسـبـة 15 بــا�ـئـة مـن عـائدات
إرث الـتاج� ويشمل خصوصاً �تلكات
عـقـارية وأيـضـاً مـزرعة ضـخـمة لـطـاقة
الــريـاح� وتـصب إيــراداته في اخلـزانـة
الــعـامـة مـنـذ قـانـون صـادر عـام 1760.
وبـلغت هـذه اخملصصات  86,3 مـليون
جـنـيه اسـتـرلـيـنـي لـلـفـترة 2021-2022
�ــا في ذلك أأمــوال طـائــلـة خُــصـصت

لــتـجـديـد قــصـر بـاكــنـغـهــام �ـدة عـشـر
ســنــوات  34,5 مــلـــيــون جــنــيه لــعــام
2022-2021. وتـتـيح ا�نـحـة السـيـادية
تـمـويل الـنـفـقـات ا�ـتـعـلـقـة بـاألنـشـطـة
الـرسمية لتمثيل ا�لك أو أفراد أسرته�
وال ســيـمـا رواتب ا�ـوظــفـ� وصـيـانـة
الـــقــصـــور وتــنـــظــيـــفــهـــا� والــرحالت

الــرسـمـيـة وكـذلك حــفالت االسـتـقـبـال.
وتُـنـقل معـظم ثـروة ا�لـكـة إلى تشـارلز
بـدون ضــريـبـة ا�ـيـراث� بـفـضل إعـفـاء
يــعـود تــاريـخه إلى  1993بــهــدف مـنع
تـبـدد اإلرث ا�ـلكي فـي حال وفـاة أكـثر
من مــلك بـفـارق زمـني قــصـيـر� بـعـدمـا
كـانت ضريبة االنـتقال تبلغ   40 بـا�ئة

عـنـد كل عـملـيـة تـوريث.وتوضح وزارة
ا�ـاليـة كذلك أن "األصـول اخلاصـة مثل
ســــانـــدريـــنــــغـــهــــام وبـــا�ــــورال لـــهـــا
اسـتخدامات رسميـة وخاصة"� مضيفة
أن الـنظام ا�لكي يـجب أن يتمتع أيضاً
"بــــدرجــــة مـن االســــتــــقـالل ا�ــــالي عن
احلــكــومـة الــقـائــمــة".لـكـن هـذه ا�ــيـزة

بغداد
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إنَّ اللهَ تعـالى يرعى اليتـامى و أموالهم� و حكـايةُ الرجلِ الصـالحِ مع نبي� الله موسى
(عـليه الـسالم) في بناءِ جـدارٍ آيلٍ للـسقـوط لعـائلةٍ لم تُـحسِن ضـيافـتَهم شـاهد� قرآنيٌّ
على ما نـقول� ألنَّ حتتَ اجلدارِ كنز� أليتام� فأمـرَ اللهُ تعالى الرجلَ الصالحَ و موسى
(عـلـيه الـسالم ) ليـشـيـدوا اجلدار� فـيـبقـى اجلدارُ و حتـته الـكنـز حـتى يـكبـر األطـفال

اليتامى و يقتنوه... 
هكذا بدأ الشيخُ حديثَهُ في مجلسٍ لرجالٍ متوسطي التعليم و اإلطالع..

و استطـرد قائلًا: و هناك قصة مروية عن ثالثة لصوص استولوا على مالِ أيتامٍ تركَهُ
لهم أبوهم.

أخـذَ الـلـصوصُ ا�ـالَ لـيـلًـا� و هرعـوا مع حـمـارِهم الـذي يـحمل سـرقـتَـهم بـعـيدينَ عن
ا�دينة..

اب) بـقـتـلِ الـلص� الـثــاني ا�ـلـقَّب ب قـام الـلصُّ األولُ و هــو أكـبـرهم و يــلـقَّب ب (قــصـَّ
(سلَّاب)� فـاعترضَ الـلصُّ الثالثُ ا�لـقَّبُ ب (نهَّاب) و قـال ل اللص� القـاتلِ: �اذا قتلتَ

صاحبَنا� 
قال قصَّاب: لكي تكونَ الغنيمة بيني و بينك فقط..

أدرك نهَّاب أنَّ قـصَّابًا سيـقتله آجلًـا أم عاجلًا� فـقرَّر أن يدُسَّ السُّمَّ في األكل� ألنه ال
يقدِر على قـتله بخنجر أو سيف لقوة قصَّاب الـبدنية.. لم يقتل قصاب زميله نهاب إال
بعـد أن أكـمل إعـداد الطـعـام.. بقـيَ قصـاب وحـده بعـد ان تـخـلص من زمـيلَـيه سـلَّاب
اب� وجلس وحـيدًا يـأكلُ الطـعامَ مـستـمتِعًـا بنـشوة تـفرُّده بـالغـنيـمة دون أن يدركَ ونهـَّ

أنها وجبة طعامه األخيرة ألنَّ نهاب دسَّ السُّمَّ فيها قبل مقتله..
عاد احلمـارُ �الِ األيتام� و أوصله إلى دارهم� ولسان حـاله يقول: لن تَسرقوا أموالَ

اليتامى...
سألتُ الـشـيخَ حـينَـهـا: اللـصـوص ماتـوا� حـيثُ قتَلَ أحـدُهُم اآلخَـرَ� و احلمـارُ ال يـفقه
الكالمَ� فمَن روى الـروايةَ. إنزعجَ الشيخُ من�ي كثيرًا� وافترقنا و هو ال يرغب أن أكون

من احلاضرين جمللسه احملدود... 
قـبل أيـام إلـتـقـيتُ الـشـيخَ في أحـد مـجـالـسه و كـان يـتـحـدثُ عن نـبي� الـلهِ نـوحٍ (عـلـيه

السالم) و قصة الطُّوفان...
سألتُ الشـيخَ بعضَ األسئلةِ التي كانت تبدو محرجَةً و لكنه أجابَ بطُرفة� قلتُ: تقولُ
إنَّ عُـمُرَ نـبي� اللـهِ نوحٍ يـزيدُ عن ألفِ عـامٍ و هذا حـالُ أعـمارِ الـبشـرِ في زمنه� فـلو أنَّ
رونَ ل ٦٠ سنـة� ثُمَّ قلتُ يا نـوحًا (عـليه الـسالم) و قومَهُ عـاشوا في الـبصرة هل يُـعَمـ�

شيخ:
إنَّ الـلهَ تعـالى أمَرَهُ أن يَبـنيَ سفـينةً و تـصفُ السـفينـةَ و كأنـها (بلم) أو (مـشحوف)�
وهـو يُمث�لُ بـدايةَ اخللـيقةِ الـثاني� ألننـا أحفاد نـوحٍ� فكلُّ بشـرٍ قبلَ نوٍح أمـسوا أقوامًا
بـائِــدَةً و احلــضـارات بــاتت حــضــارات مـنــدثــرة� فـســفــيـنــته كــانت والدة األصــنـاف
واألجـنـاس على األرض� ألنَّ مع صـعـودِهم الـسفـيـنـةَ إنتـهَت كُلَّ األحـيـاءِ على األرضِ

بفِعل الطُّوفان� و لم يبقَ إلَّا نبيَّ الله نوح و مَن على سفينته� 
إنـي أعتقـدُ يا شيخ أنَّ سـفينـةَ نوحٍ (علـيه السالم) أكبـر من تايتـنك و أكبر من حـاملة

الطائرات (إبراهام لنكولن) و أكبر من أي� سفينة بشرية على مدى التأريخ...
ثُمَ كـيف كان نـوح(عـليه الـسالم) يُطـعِمُ و يسـقي عشـرات األلوف من األجـناس احلـية

ومن كل� جنسٍ زوج� إثن�
ر� هو كيف اسـتطـاعَ نبيُّ اللـه نوح� أن يُقـنِعَ احليـوانات بكل� أنـواعها هـناك سؤال� مُـحيـ�
وأصنافـها من الصعود إلى الـسفينة� و هـو لم يستطِع أن يُقـنِعَ إبنَهُ و قومَهُ و جيرانَهُ

وأقاربَهُ� 
و أخيرًا كيـف استطاعَ أن يـضبطَ غريـزةَ اإلفتراسِ و يُلـغي شريعـةَ الغابِ بـينهم� فلم
نسمَع أنَّ كـلبًا قد افـترسَ قطًّـا� و ال ذئبًا قد افـترسَ خروفًـا و ال ضبعًا افـترسَ مِعزةً

وال أسدًا افترسَ بقرةً و ال �رًا افترسَ غزالًا وال......وال.....وال....
ثُمَّ �ـاذا لـم يـطـرح أحـدهُم سـؤالًـا عـلى نـبي� الــله نـوحٍ(عـلـيه الـسالم )� يـا نـوح ...وين
نروح �  ألنَّ الـطُّوفانَ يشملُ كلَّ األرضِ و ليس هـناك مالذ� آمِن� ألحدٍ� و لو كان هناك

مكان� آمِن� لَالذَ بهِ قومُهُ 
أتعلمُ يا شيخ لمَ لمْ يسألوه كلَّ هذه األسئلة?

ألنَّ ا�ـؤمـنـ� به من قـومه يـعلـمـونَ عـلمَ الـيـقـ� أنَّ هذا الـذي طـلـبَهُ مـنـهم هـو أمـرُ الله
تعالى� و الله سبحانهُ ال يُضي�عُ نبيَّه و الذين آمنوا معه.

قاطعني الـشيخُ و أنا كنتُ منغمِسًا باستطراد أسئلةٍ أخرى قائلًا: إتركُنا من نبي� الله
نوحٍ (علـيه السالم) قـابِل آني كنتُ ويَّاه عـلى السـفينـة� و تكلَّم عن

حكومتِكَ وينَ رايحَة بينَهَ 
قلتُ: أدعُ

لـنـا و لـلعـراق ربَّ احلق� و اإلنـصـافِ أن يـحـفـظـنـا من الـظلم
واجلفوة و القحط و اجلفاف.

{ عن مجموعة واتساب
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صـــاحــبـــة اجلاللــة.. لـــعــقـــود عــديــدة�
تــمـتـعت إلـيــزابـيث الـثــانـيـة بـحق حب
واحـتـرام رعـايـاهـا� فـضال عن الـسـلـطة
عــلى ا�ـسـرح الــعـا�ي".وكــتب الـرئـيس
األوكـراني فـولود�ـير زيـليـنسـكي على
تـويـتر أنه بـ "حـزن عـميق" عـلم بـ "هذه
اخلـسارة الـتي ال �كن تعـويضهـا".كما
شـارك القادة األفـارقة أيضـا بإشاداتهم
لـلــمـلـكـة إلـيـزابــيث� الـتي كـانت تـعـرف
الـكـثيـر منـهم جيـدا� وبـصفـتهـا رئيـسة
الــكــومــنـــولث� وكــانت مــتــعــاطــفــة مع
قــضـــايــاهم.وأشــاد الــرئـــيس الــكــيــني
ا�ـــنـــتـــخب ويـــلـــيـــام روتـــو بـ "إرثـــهــا
الــــتـــاريــــخي" وقــــال إن الــــكـــيــــنــــيـــ�
"ســيــفـتــقــدون الـعـالقـات الــوديــة الـتي

تتمتع بها" مع البالد. 
وكـانت كـينـيا� ا�ـستـعـمرة الـبريـطانـية
الـسـابـقـة الـتي اسـتـقـلت فـي عام 1963
مـكانا خاصا جدا للـملكة. كانت األميرة
الـشـابة� الـتي كانت تـبـلغ من العـمر 25
عـاما فقط� في إجازة هناك عندما توفي
والــدهــا ا�ــلك جــورج الــســادس أثــنـاء
نـــومه عــام 1952. وقـــال عــلي بــونــغــو
أونـد�بـا رئيس الغـابون� وهي واحدة
مـن أحــدث الـــدول الــتـي انــضـــمت إلى
الـكومنولث: "ا�لكة كـانت صديقة كبيرة
ألفـريقيـا وأفريقيـا أظهرت عاطـفتها في
ا�ــقــابل".  وغـردت رئــيـســة غــانـا نــانـا
أكـوفو أدو عـلى تويتـر قائـلة إن بالدها
لــديـهـا ذكـريـات جـمــيـلـة عن الـزيـارتـ�
الـلـتـ� قامـت بهـمـا ا�ـلكـة� مـشـيرة إلى
"صـداقتها وأناقتهـا وأسلوبها وفرحها
ا�ـــطــــلق في أداء مـــهــــامـــهـــا". وكـــانت
رحـلــتـهـا األولى إلى غـانـا� وهي أيـضـا
مـسـتـعـمـرة بـريـطـانـيـة سـابـقـة� مـثـيرة
لــلـجــدل وكـانت هــنـاك مــخـاوف بــشـأن
سالمـــة ا�ـــلــكـــة.  قـــبل خـــمــســـة أيــام�
انـفــجـرت الـقـنـابل في الـعـاصـمـة أكـرا�
لــكن ا�ــلــكــة لم تــتــراجع � ويــعــود ذلك
جـزئيـا إلى أنهـا سبق أن ألـغت بالـفعل
زيـارة سـابـقـة عـنـدمـا حـمـلت بـاألمـيـر

أندرو.

إخالصــهـا وقـيـادتــهـا".وأشـار الـرئـيس
اإلســرائـــيــلي إســحــاق هــرتــســوغ إلى
الــتـغـيـيـر الــهـائل الـذي شـهــدته ا�ـلـكـة
طــوال فـتـرة حــكـمـهــا� لـكــنه شـدد عـلى
الـــقـــول أنـــهـــا طــوال ذلـك "ظــلـت رمــزا
لـلـقـيـادة ا�ـسـتقـرة وا�ـسـؤولـة ومـنارة
لألخـالق واإلنسـانيـة والوطـنيـة".بيـنما
لم تــقـم ا�ـلــكــة بــزيــارة إســرائـيـل� قـام
األمـــراء تـــشـــارلـــز وإدوارد وويـــلـــيـــام
واألمــيــر الـراحـل فـيــلــيب� الــذي دفـنت
والــدته فـي الـقــدس� بــزيــارتــهـا.وزارت
ا�ــلــكــة إلـيــزابــيث أســتـرالــيــا� الــدولـة
الــعـضــو في الــكـومــنـولث حــيث كـانت
رأس الـــدولـــة فـــيـــهــا�  16مـــرة.وأشــار
رئـيس الوزراء أنـطونـي ألبانـيز إلى أن
الـكثيـرين لم يعرفـوا عا�ا بـدونها.وقال
فـي بــيــان "عــلـى الــرغم من الـــضــجــيج
واالضــطـراب الـذي شـهــدته الـسـنـوات�
فــقـد جــسـدت وأظــهـرت أخالقــا خـالـدة
وهــدوء دائــمـا". وقــالت رئــيــسـة وزراء
نــيـوزيـلــنـدا� جـاســيـنـدا أرديــرن� إنـهـا
اسـتيـقظت على نـبأ وفـاة ا�لكـة بعد أن
أضـاء ضــابط شـرطـة غـرفـة نـومـهـا في
الــســاعــة  04:50إليــقــاظــهــا. وأضــافت
أرديـرن "كـانت رائـعة ... األيـام األخـيرة
مـن حـيـاة ا�ــلـكــة جتـســد من كـانت من
نــواح كـثــيـرة� وتــعــمل حـتى الــنـهــايـة

نيابة عن األشخاص الذين أحبتهم". 
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وقــال الــعــاهل األردني ا�ــلك عــبــد الـله
الــــثـــانـي إن بالده "حتـــزن عــــلى وفـــاة
زعـيـمـة بـارزة". وأضاف أن ا�ـلـكـة التي
زارت األردن عــام  1984 كـــانت "مــنــارة
لـلـحـكـمـة والـقيـادة ا�ـبـدئـيـة .. شـريـكة
لألردن وصـــديــقــة عــزيــزة لـــلــعــائــلــة".
وأرسـل الــرئـــيـس الــروسـي فالد�ـــيــر
بـوتـ�� الـذي الـتقـى با�ـلـكـة عـدة مرات
"أعـــمـق تـــعـــازيه" إلى ا�ـــلك تـــشـــارلـــز
الـثـالث.وكـتب بـوتـ� فـي بيـان "تـرتـبط
األحــداث األكـــثــر أهــمــيــة في الــتــاريخ

احلــديث لـبـريـطـانــيـا ارتـبـاطـا
وثـيـقـا بـاسم

الـهـبـوط عـلى سـطح الـقـمـر إلى سـقوط
جـدار برلـ�".وأشاد الـرئيس األيـرلندي
مـايـكل دي هيـغـينـز بـ "إحـساس ا�ـلـكة
االسـتثـنائي بالـواجب" والذي "سـيحتل
مــــــكـــــــانــــــة فــــــريـــــــدة في الـــــــتــــــاريخ
الــبـــريــطــاني".وقــال فـي بــيــان مــطــول
"عــهـدهـا الــذي اسـتـمـر  70عــامـا شـهـد
فــتـرات تـغـيـرات هـائـلــة مـثّـلت خاللـهـا
مـــصـــدرا رائـــعـــا لـــطـــمـــأنـــة الـــشـــعب
الــبــريـطــاني". وحتــدث رئــيس الـوزراء
األيــرلــنــدي مــيــشــيل مــارتن عـن فــتـرة
حـكمـها بـأنهـا "فتـرة تاريـخية" ووصف
وفـاة ا�ـلـكة بـأنـها "نـهـايـة حقـبـة".وقال
مـــارتن في بـــيــان "تـــفـــانــيـــهــا في أداء
الــواجب واخلــدمـة الــعـامــة كــان بـيــنـا
وحـكـمتـهـا وخبـرتـها فـريـدة حقـا". كـما
أشـار إلى "مـبادراتـها الـكر�ـة العـديدة
وعــبــاراتــهــا الــدافــئــة" خالل زيــارتــهـا

الرسمية أليرلندا في عام 2011.
قـال أنـطونـيـو غوتـيـريش� األم� الـعام
لأل� ا�ـتحدة� إنه كان للملكة إليزابيث
"حـــضـــور مُــطـــمـــئن طـــوال عـــقــود من
الــتـغـيــيـر الــشـامل� �ـا فـي ذلك إنـهـاء
االسـتـعمـار في إفـريقـيـا وآسيـا وتـطور
الــــكـــومـــنــــولث". وأشـــاد فـي بـــيـــان بـ
"تـفانيهـا الذي ال يتزعزع طـوال حياتها
خلـدمة شعبها. وسـيتذكر العالم طويال
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كـــثــيــرا". وقــال مـــلك هــولــنـــدا ويــلــيم
ألـــكــســنـــدر� وهــو ابن الـــعم اخلــامس
لـلملكة إليزابيث الثانية� إنه يتذكر هو
وا�ـلــكـة مـاكـسـيـمــا: ا�ـلـكـة "الـصـامـدة
واحلــكـيــمـة" "بــاحـتــرام عـمــيق ومـودة
كـبيرة".وقال ملك بلجيكا فيليب وا�لكة
ماتيلد إنها كانت "شخصية استثنائية
... أظـهرت طوال فتـرة حكمهـا كرامتها
وشـجاعتها وتفانـيها".واستذكر رئيس
الـــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا مــودي
"اجـتـمـاعـاته الـتي ال تـنـسى" مع ا�ـلـكة
خالل زيـارتـ� لـبـريـطـانـيـا.وكـتب عـلى
تـويتر "لن أنسـى أبدا دفئهـا ولطفها ..
خـالل أحد االجـتـماعـات� أرتـني مـنديل
ا�ـهـاتـما غـانـدي الذي أهـداهـا إياه في
حــفل زفــافـهــا. سـأعــتـز بــهـذه الــلـفــتـة
دائـما".وأشـاد ا�ستـشار األ�اني أوالف
شـولتز "بروح الدعابة الـرائعة" للملكة�
وقـال في بيان إن "الـتزامها بـا�صاحلة
األ�ـانية البريطـانية بعد أهوال احلرب
الـعا�ـيـة الثـانيـة لن ينـسى".وبصـفتـها
مـلـكـة �دة سـبـعـة عـقود� عـاشت ا�ـلـكة
إلــيـزابــيث في أزمــنـة شــهـدت حتـوالت
غير عادية� وقد انعكس ذلك في العديد

من اإلشادات.
وكـمــا أشـار بـاراك أوبـامـا فـقـد عـاشت
"فــــتـــرات مـن االزدهـــار والــــركـــود� من

تـقتصر على عمليات النقل ب� العاهل
الــبـريـطـاني وخــلـيـفـته.ويــؤكـد ديـفـيـد
مـكلـور أن "من احملتمـل أن تكون ا�ـلكة
قـد تــركت وصـيـة وأن مـبـالغ صـغـيـرة"
ســتــذهب إلـى أفـراد مـن األسـرة� "لــكن
لـيس اجلـزء األكبـر من الثـروة"� والذي

سيذهب إلى تشارلز.

بغداد
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عن عمر يناهز 96 عامأ � اإلعالن عن وفـاة ا�لكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا و�
االتـفاق مـسبـقا عـلى استـخدام عـبارة سـقط جسـر لنـدن كإعالن عن وافـتهـا ولم تكن
ا�رة األولى في استـخدام هذة العـبارة فقـد � استخـدامها في السـتينـيات من القرن

ا�اضي كإعالن عن حالة الطوار� في القصر ا�لكي ألعضاء األسرة.
وحسب األعراف الـبريطانية في حـال وفاة ا�لكة يتم اخـطار رئيس الوزراء وهو الذي
يـتولى إعالن اخلـبر ويقـوم البـر�ان وقـصر هـوليرود هـاوس وكاتـدرائيـة سانت جـايلز
بـالـتـواصل مع وسـائل اإلعالم فـيـمـا يـخص وفـاة ا�ـلـكـة كم يـتم إخـطـار  ١٥ حـكـومة
خـارجيـة الـتابـعـة لـلمـلـكة ا�ـتـحدة من خالل مـركـز االسـتجـابـة العـا�ـية الـتـابع لوزارة

اخلارجية البريطانية اضافة الى إخطار 36 تابعة للكومنولث. 
ويقوم افراد من قصر برمنجهام بتعليق لوحة ذات حواف سواء على بوابات القصر.
احلـداد وإجراءات الـدفن والتشـيع والقـاء النظـرة األخيرة عـلى اجلثـمان تسـتغرق 10
ايـام بـالـتمـام والـكـمـال قـبل كل هـذا   يـتم تـنـصيب ا�ـلك اجلـديـد والـذي هـو تـشـارلز

الثالث. 
حـيث ان كلـمة سقـط جسر لـندن تـعني حـرفيا مـاذا سوف يـحدث في األيـام التى تلي

وفاة ا�لكة. 
ولكن الـسؤال ا�ـهم بـسقـوط جسـر لنـدن(وفـاة ا�لـكة) هل سـتتـأثـر احليـاة السـياسـية
واالقـتصاديـة واألمنـية وحـتى احليـاة العـامة بـهذة الـوفاة وبـتنصـيب ا�لـك اجلديد هل
سـوف  تـتغـير سـياسـة بريـطانـيـا اخلارجـية او الـداخلـية والـتـزاماتـها الـدوليـة هل يتم
إعالن حــالـة الــطـوار� وإغالق ا�ــطــارات هل يـتم اقــفـال احلــدود الـبــريـة والــبـحــريـة
واجلويـة وهل سوف تنزل شرطة سكـوتالند يارد الى شوارع لندن حلفظ األمن  وهل
سـيـدخل اجليش الـبريـطـاني اإلنذار  كـما يـحـدث غالـبا في  دول
الشمـال وهل سينقسم البر�ان الـبريطاني ب� مؤيد ومعارض
لــلــمـلك اجلــديــد ال لن يـحــدث كل هــذا في بــريـطــانــيـا ألنــهـا
ببـساطة دولة مـؤسسات ومن أعـرق واقدم الد�ـقراطيات في
العالم وبـسقوط جـسر لنـدن لن تسقط بـريطانـيا بل كل مافي

األمر ملكا توفى وملكا تولى العرش.
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ا�ـلكة إليزابيث في عهدها بـ  14رئيسا
لـــلـــواليـــات ا�ــتـــحـــدة.وقـــال الــرئـــيس
األمــريـكـي الـســابق دونـالــد تـرامب إنه
"لـن يـنــسى صــداقــة صــاحــبـة اجلـاللـة
الــكـر�ـة� حــكـمـتــهـا الـعــظـيـمـة� وروح

الدعابة الرائعة".
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وكـتب عـلى مـنصـته "تـروث سوشـيال":
"يـا لـها مـن سيـدة عـظيـمـة وجمـيـلة� لم
يـكن هـنـاك أحـد مثـلـهـا"!وحتـدث رئيس
ســـابـق آخـــر� جـــورج دبـــلـــيـــو بـــوش�
بــاعــتـزاز عـن الـوقت الــذي أمــضـاه في
تــــنــــاول الـــشــــاي مع جـاللـــة ا�ــــلــــكـــة
ومــشـاهـدة كالبــهـا ا�ـلـكــيـة.وفي كـنـدا�
حــيث تـمـثـل ا�ـلـكـة رأس الــدولـة� حـكم
خـالل عـهـدهـا  12رئــيس وزراء كـنـديـا.
وبـــعـــد وقت قـــصـــيـــر من إعـالن خـــبــر
وفـاتـهـا� قـال جـاسـ� تـرودو إن لـديـهـا
"حـبـا عـمـيـقـا ودائمـا لـلـكـنـديـ�".وتابع
تــرودو "في عـالم مــعـقــد� جـلب عــزمـهـا
الـثابت وكيـاستهـا الراحة لـنا جمـيعا"�
مضيفا أنه سيفتقد "محادثاتهما" حيث
كـانت "حكـيمة ومـحبة لالطالع ومُـقدمة
لــــلـــــمــــعــــونـــــة ومــــرحــــة وغـــــيــــر ذلك
الـكـثيـر".وقال وهـو يحـبس دموعه "لـقد
كـانت واحـدة من األشـخـاص ا�فـضـل�
لـــدي في الــعـــالم� وســوف نـــفــتـــقــدهــا
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أشـاد قـادة الـعـالم وكـبار الـشـخـصـيات
بـا�لـكة إلـيزابيث الـثانـية� الـتي توفيت
عـن عـمـر يـنـاهـز  96عــامـا.لـقـد أظـهـروا
الــتـقــديـر لـ "إحـســاس ا�ـلــكـة الــعـمـيق
بــالـواجـب ومـرونــتـهــا� فـضال عن روح
الـدعـابـة واللـطف لـديـها".وقـاد الـرئيس
الـفرنـسي إ�انـويل مـاكرون اإلشادات�
مـتذكـرا "ا�لكـة طيبـة القـلب" التي كانت
"صـــديـــقــــة فـــرنـــســـا".وقـــال الـــرئـــيس
األمـــريــكي الــســـابق بــاراك أوبــامــا إن
ا�ــلـكـة "أسـرت الـعـالـم" مع "عـهـد مـفـعم
بـالـكـيـاسة واألنـاقـة وأخالقـيـات الـعمل
الــدؤوب".وأضـاف أوبـامــا الـذي الـتـقى
ا�ــلـكــة أكـثـر مـن مـرة� في بــيـان "مـرارا
وتـكرارا� أذهلنا الـدفء الذي تتمتع به�
والــطــريـقــة الــتي جــعـلـت بـهــا الــنـاس
يـشــعـرون بـالـراحـة� وكـيف جـلـبت لـهـا
روح الـدعـابـة وجـاذبـيـتهـا الـشـخـصـية
حلــــــظـــــات مـن األبـــــهــــــة والـــــظـــــروف
الـعظيمة".أما الرئيس األمريكي احلالي
جـو بايدن� الـذي التقى ا�ـلكة ألول مرة
قبل  40عـاما� فـوصفهـا بأنهـا "أكثر من
مـلكة� إنهـا تمثل حقـبة من الزمن".وقال
بـايدن في وصـفه لزيارتـه بريطـانيا في
 2021كـرئـيس "لـقد سـحـرتـنا بـذكـائـها�
وشـاركتنا بسخاء في حـكمتها".والتقت

ا�لكة إليزابيث
الثانية



عـلى فـريق من الـبـاحـثـ� وا�ـوثـق�
الـذين أجنـزوا اجملـلـد تـلو اآلخـر مع
مالحظة أن العمل مرّ بثالث مراحل:
حتــريــر ا�ــادة ثم الــتـدقــيق والــربط
والـتـنــسـيق والـتـصـحــيح فـإخـتـيـار
الــعـنـاويـن الـتي لــيس فـقط تــنـاسب
ا�ادة وإ�ا تُشو�ق القارىء لها. هذا
إلى رفد ا�ادة بالصور التاريخية أو
احلديثة وا�ـباشرة بـعد ذلك بتدوين
احملـتويـات بـحـيث تـكـون الـدليل �ن
يـــريـــد اإلطـالع عـــلى حـــدث أو

مــــوضـــوع
بـــــعــــــيـــــنه. ثـم في
نهـايـة ا�طـاف تبـدأ عمـلـية الـطبـاعة

اإللكترونية.
يـــضـــيف فـــؤاد مـــطـــر إلى مـــا قـــاله
الـتـوضـيح بـأن من أهم الـدوافع إلى
هذا العمل التوثيقي والتحليلي غير
ا�سبوق أن موضوع العراق سيبقى
األكـثـر إهـتــزازاً في ا�ـشـهـد الـعـربي
لـــبـــضـــعــة عـــقـــود وأن الـــذي جــرى
لـــلـــعـــراق ومـــا أحــدثـه من تـــصــدُّع�
ســـيـــكـــون حـــاضـــراً في كـــثـــيـــر من
الـقـرارات واخلـطوات وخـرائط عـلى

أهبة الرسم. 
ولــــذا فـــإن اجلـــيل الــــعـــراقي الـــذي
عايش احلالة الـعراقية الـصعبة ولم
يتسن له اإلحاطـة �ا حدث وما قيل
ومــــا يُـــرسم لـــوطـــنـه وذلك بـــســـبب
الـعــصف الـذي كــاد يـودي بــالـعـراق
إلى الــتـجـزئــة� ومن حـقه عـلــيـنـا أن
نـــوثـق ونـــحــلـل مـــا جـــرى بـــغــرض
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d�—UI�Ë —U��«5

Ë—U  Ê«b Ë

بيروت 

 …b�UI�« rOEM� rO�“ Íd�«uE�« s1√ q�I� —«d�√

 …dO�_« WK�d�«

بــعـــد مــبــاحـــثــات مـــاراثــونـــيــة في
العـاصمـة القـطريـة الدوحـة توصلت
الـواليــات ا�ـتـحــدة وحـركـة طــالـبـان
األفغـانـية في شـبـاط /فبـراير 2020
الى اتـــفــــاق يـــســــحب االمــــريـــكـــان
�ــوجــبه قــواتـهـم من أفـغــانــســتـان
خالل  14شـهــراً� وبــا�ـقــابل وافـقت
فيه طالبـان على منع تنـظيم القاعدة
مـن شن هـــجــــمـــات ضـــد ا�ــــصـــالح
االمــريـكـيــة والـغــربـيـة انــطالقـا" من
أفـغانـسـتان� ولـكن طـالبـان كـانت قد
وعـــدت الــقــاعـــدة في الــفـــتــرة الــتي
سبـقت االتفـاق بأن تـظل اجلمـاعتان

حليفت�..
وبــــعـــــد االنــــســـــحــــاب األمـــــريــــكي
الــدرامــاتـيــكي مـن أفـغــانــســتـان في
أغسـطس/ آب 2021 وصـلت عـائـلة
زعــــيـم تــــنـــــظــــيـم الــــقـــــاعــــدة ا�ن
الـظـواهـري إلى أفـغـانـسـتـان بـعـد 3
أشـهـر من االنــسـحـاب األمـريـكي من
البالد� وجرى تسكينهم �نزل عاش
فيه اثنان من كبار مساعدي الرئيس
األفــــغـــاني الـــســـابـق أشـــرف غـــني�
وحلـق بـــهـم زعــــيم الــــقـــاعــــدة ا�ن
الظواهري بعد ذلك� حيث أقاموا في
ا�ـنــزل الـذي قُـتل فــيه "الـظـواهـري"�
بـتــنـسـيق ومــعـرفـة مــسـاعـدي وزيـر
الــداخــلـــيــة األفــغــاني ســراج الــدين
حــقــاني� الــقـيــادي الــبــارز بـشــبــكـة
حقاني الـطالبـانية والتـي تُبقي على
عالقتـها بتـنظـيم القـاعدة حتى اآلن.

والسؤال الـذي قد يتـبادر الى الذهن
هل كـانت عمـلـية اغـراء زعيـم تنـظيم
الـقــاعـدة أ�ن الـظـواهــري بـالـقـدوم
الى كــابـل اســتــدراجــا" له لــيــقع في
الـــفخ ? أم أن مــجـــيــئه الـــســريع مع
عــائـلـته الـى بـلـد اليــزال مـضــطـربـا"
ويـعيش حـالـة من االرتـبـاك األمني �
محض صـدفة� أو قـرارا" اتخـذه بعد

11 عاما" من التخفي وا�طاردة ?
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بـاشــر ا�ن الـظـواهــري نـشـاطه في
الـعـاصـمـة األفـغـانـيـة كـابل بـإصـدار
سلسلة إعالمـية اطلق عليـها "صفقة
الـــقـــرن أم حـــمالت الـــقـــرون"� الـــتي
بـثــتـهـا مــؤسـسـة الــسـحـاب� الـذراع
الــدعــائي لــلــقــاعــدة فـي أواخــر عـام
2021 واسـتمـرت لـست حـلـقـات كان
اخـرهـا في 15 تـمــوز يـولــيـو 2022
أي قـــــبل أســـــبــــوعـــــ� مـن مــــقـــــتل
الـظــواهـري. هــذا الـنـشــاط الـدعـائي
واإلعالمي أل�ن الــظــواهــري أغــرى
االسـتـخبـارات االمـريـكيـة �ـتـابـعته
ورصــــده والــــتـــــوصل الى مـــــكــــانه
السـتـهـدافـه� بـطـائـرة مـسـيـرة بـدون
طـيار� بـيـنمـا كـان جـالسـا في شـرفة
مــنـزل يــخـتــبئ فــيه في كــابـول.. في
عــمـلـيــة ال تـزال تـفــاصـيـله غــامـضـة
ومثـيـرة للـجدل *خصـوصا" بـعد أن
أعلنت حـركة طالـبان في تصـريحات
مـتـضـاربـة أنـهـا لم تـعـثـر عـلى جـثـة
زعــــيـم تــــنـــــظــــيـم الــــقـــــاعــــدة أ�ن
الـــظــــواهــــري� بــــحــــسب مــــا ذكـــره

ا�ــتـحــدث بــاسم احلـركــة ذبــيح الـله
مجاهد. في ح� قال أمر الله صالح�
الـــنـــائب األول لــلـــرئـــيس األفـــغــاني
الــسـابق� أشــرف غــني� أمس األحـد�
في مـنشـور له عـبـر حسـابه الـرسمي
عـلى "فــيـسـبـوك" إن: "طــالـبـان دفـنت
جــثـــة الــظــواهـــري ورفــاقه ســرا في
مـنـطـقـة بـاجنـواي في واليـة قـنـدهار
جنـوب أفـغانـسـتان". اال أن ا�ـتـحدث
باسم مجلس األمن القومي االمريكي
جـون كـيــربي في مـقـابــلـة مع شـبـكـة
فــوكس قـال "لــيس لـديــنـا تـأكــيـد من
خالل حتــلــيل احلــمض الــنـووي. لن
نحـصل عـلى هذا الـتـأكيـد. بصـراحة
تــامــة� اسـتــنــادا إلى مـعــلــومـات من
مـــصـــادر ووســـائل عـــديــدة� لـــســـنــا
بــحــاجــة إلى ذلك (حتــلــيل احلــمض
الــنــووي)". وأضــاف "لـديــنــا تــأكــيـد
بـا�شـاهـدة� ولديـنـا أيـضا تـأكـيد من
خالل مـصــادر أخـرى". وقــال كـيـربي
أيــضــا إن تــنــظــيم الــقــاعــدة مــا زال
يــــحــــتــــفـظ بــــوجــــود صــــغــــيــــر في
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ســهل الــنــشـاط اإلعـالمي والــدعـائي
لــلـظـواهــري عـمـلــيـة رصـد ومــتـبـعـة
حـــركـــته مـن قـــبل االســــتـــخـــبـــارات
االمــريـــكــيـــة الــتـي تــوفـــرت لــديـــهــا
مـعـلـومـات كـافـيـة لـفـهم "�ط حـيـاة"
الــظـــواهــري في ا�ــنـــزل� مــثل عــادة
خـروجه إلى الـشـرفـة� من خالل قـيام
عمالء اسـتـخبـارات أمريـكـي� كـانوا
يـراقبـون ا�ـنـزل ألسـابيـع� إن لم يكن
لــشــهـور� بــاإلضــافـة الى اســتــخـدام
مــجــمــوعـــة مــتــنــوعـــة من أســالــيب
االسـتـخـبارات قـبل تـنـفـيـذ الـضـربة�
�ــــا في ذلـك اســـتـــخــــدام طـــائـــرات
مسـيّرة أو طائـرات أمريـكيـة تناوبت
عـــلى مـــراقـــبـــة ا�ــوقـع ألســابـــيع أو
شــهـور� ولم يُــسـمـع بـهــا ولم تُـر من

األرض.
بـعد سـاعـة وأكـثـر من شـروق شمس
يــوم في 31 تـــمــوز/ يـــولــيــو 2022
خرج أ�ـن الظـواهـري� زعيم تـنـظيم
الــقـــاعــدة� ووقف في شـــرفــة مــنــزله
الكائن في وسـط العاصـمة األفغـانية
كابل� ويُـقـال إنهـا عادة مـفـضلـة كان
يواظب عليها اجلـهادي ا�صري بعد
أداء الـــصالة. وفـي تــمـــام الـــســـاعــة
06:18 بــالــتــوقــيت احملــلي (01:38
بتوقيت جريـنتش)� سقط صاروخان
على شرفـة ا�نـزل� وأسفرت الـضربة
عـن مــقــتـل الــظـــواهــري� الـــبــالغ من
الـعــمـر 71 عـامــا� دون إحلــاق ضـرر
بزوجته أو ابـنته في الـداخل� ويبدو
أن جـــمـــيع األضـــرار الــنـــاجـــمــة عن
الضربة انـحصرت في الـشرفة. االمر
الـذي يـدل عـلى أن الـدقـة في اخـتـيار
الهدف كانت مطلـوبة بشكل كبير في
اطـــار ا�ــوازنــة بـــ� قــيــمـــة الــهــدف
وخــطـر ســقـوط قــتــلى من ا�ـدنــيـ�!

وهــنـــا نـــتـــســـاءل هل كـــانت الـــدقــة
مطلوبة من قبل ا�نفذ(االمريكان)� أم
من جهـة أخرى تـخشى من تـداعيات
ســقــوط مــدنـــيــ� عــلى ســـمــعــتــهــا
ووحدتـها التـنظـيمـية? لـذلك كله كان
البد من استخدام سالح عالي الدقة�
لــقــتل زعــيم تــنــظــيم الــقـاعــدة أ�ن
الـظـواهـري� لــذلك فـان الـصـاروخـ�
الــلـذان اطــلـقــا لـقــتل الـظــواهـري لم
يـتسـبـبا فـي إحلاق أي أضـرار تـذكر
خـارج نــطـاق الـهـدف ا�ــقـصـود �ـا
يشير إلى أنهما قد يكونا من نسخة
معدلـة محـاطة بالـسرية تـستخـدمها
الــواليـات ا�ـتــحـدة لــتـجــنب سـقـوط
ضـحــايـا من غــيـر الـهــدف ا�ـقـصـود
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اسـتـنـادا" �ـا سـبق� يـبـدو أن شروط
تـنـفـيــذ عـمـلـيـة تـصـفـيـة الـظـواهـري
فــرضت نـوعــا" خــاصـا" مـن الـسالح
لـتــنـفـيـذ ا�ـهـمــة وضـمـان جنـاحـهـا.
حيث وقع االختيار على صاروخ من
Hellfire (R9X "هـــلــفــايــر") طــراز
وهو مسلح بـ "هالة من ستة شفرات
طـويـلـة" �ــكن أن تـخـتـرق الـعـوائق
مثل ا�ـبانـي وأسقف الـسيـارات قبل
تـــمــــزيق هــــدفـــهــــا� ويـــكــــنــى هـــذا
الــــصـــاروخ أيــــــــــضــــا" بـــصـــاروخ
الــنـــنــجــا (Ninja Missiles) كــذلك
Flying") بـ R9X يـــكــــنى صـــاروخ
"Ginsu أي سكـاك� ا�طـبخ)� حيث
اطـلق صـاروخـان من هـذا النـوع من
طـائــرة بـدون طـيـار مـن طـراز بـريـدا
تور Predator أي ا�ـفتـرس� عـنـدما
كـــان ا�ن الــظـــواهــري� واقـــفــا" في
شــرفـــة ا�ـــنـــزل الـــذي يـــقـــطن فـــيه�
لــتــســحق وتــقـطع جــثــته بــشــفـرات
الصاروخ�. ومن اجلـدير بالذكر أن
صـاروخ R9X اســتــخــدمه اجلــيش
األمريـكي كسالح اغـتيـال موجه ضد
أهداف عالية القيمة: القادة واألفراد
الــــبـــــارزون اآلخــــرون� عـــــلى مــــدى
السـنـوات الـثالث ا�اضـيـة� ولم يكن
هنـاك سوى  11حالـة مؤكـدة تتـعلق
بــــاســــتـــخــــدام صـــاروخ R9X وقع
الـــــعـــــديــــد مـــــنـــــهـــــا في ســـــوريــــا�
وأفــغـانـســتـان ولـيــبـيـا والــصـومـال
واليـمن. وكـان أبـرز من � اغتـيـالهم
بـ(صـــــاروخ R9X) أبــــــو اخلــــــيـــــر
ا�ــصـري� نــائب زعـيـم الـقــاعـدة� في
فــبــرايــر 2017 في مــحــافــظــة إدلب
الــســـوريــة. وأبــو مــحــمــد ا�ــصــري
(2020) نـائب الـظــواهـري الـسـابق.
يبـلغ طول Hellfire R9X أكثـر من
خـمـسـة أقـدام بـقـلـيل ويـزن مـا يـزيد
قـلـيالً عن  100رطل وال يـترك وراءه
أي توقيع مـثل القذائف احملـترقة أو
الــــعالمـــــات ا�ــــشــــوهـــــة� حــــتى أن
الــشـــفــرات الـــســتـــة تــتـــفــتت عـــنــد
االصطدام. وR9X هو نسخة معدلة
Hell من عائلـة الصواريخ ا�ـعروفة جنود امريكيون يستقلون طائرة حربية

اخلمـينـيـة ومن حرب دولـية تـأديبـية
للنظام البـعثي الصدَّامي نفسه جرَّاء
غــزوة لـــلـــجـــار األول غــلـــبت فـــيـــهــا
الــتـهــيـؤات عــلى ا�ــنـطـق إلى جـانب
خروجـها عـلى ما يوصـي به الرسول
(ص) حــــتى بــــســـــابع جــــار "خــــيــــر
األصحـاب عنـد الله خـيرهم لـصاحبه
وخـــيــر اجلــيــران عــنـــد الــله تــعــالى
خيـرهم جلاره" وقـوله أيضـاً "مَن كان
يــؤمن بــالــله والــيــوم اآلخـر فـال يـؤذِ
جــاره". ولــقــد أمـضـى أوقـاتــاً يــعــيـد
تـــقـــلـــيـب في اإلضـــبـــارات من أوراق
ومرجآت ووثائق عن العراق منذ أن
ـــر ســـــطـَّ

اجلـــــــــــنـــــــــــرال
عبدالكر� قاسم
كتـابـة العـبارات
الــثــوريــة األولى
في لـوحــة الـظـلم
ا�ــتــمـــثــلــة لــيس
بـتـغــيـيـر �ـا هـو
أكرم للنظام وإ�ا
الـــفــتـك والــتـــلــذذ
بإستباحة األرواح
إلى درجة التـمثيل
بأصحـابها� وبذلك

قـام الــنـظـام اجلـمــهـوري في الـعـراق
عــــــلى زرع ثــــــوري دمـــــوي فـي واقع
األمر. ومـنذ 14 يولـيـو/تـموز 1958
والــعـراق يــنـزف دمــاً وبـغــضـاء تــلـد
كراهيـة وسيادة مـجيَّرة وكـيان أشبه
�ــيــدان غــيـــر مــكــتــمـــلــة مــقــومــات

الفروسية والفرسان فيه.
وخـــلص مـــطـــر بـــعـــد تـــقـــلـــيـــبه في
اإلضــبـــارات ومــا حــوتـه من مــواقف
وحقائق ووقائع ثم تنسيقها� إلى أن
العـراق منـذ السـنتـيْن األخيـرتيْن من
اخلـمــسـيـنـات وصــوالً إلى مـا عـاشه
خالل سـتـة عـقـود هـو احلـالـة األكـثـر
تـعـقـيـداً في حـاالت بعـض دول األمة�
وأن الــــتـــوصـــيف الـــواقــــعي له هـــو
"العـراق الغـاضب.. وا�غـضوب منه..
وا�ـغـضـوب عــلـيه" ومن هـذه الـرؤيـة
بدأ الـعمل عـلى حتـويل ما هـو ا�فـيد
اإلضـاءة عـلـيه. وتـوزعت اإلضـبارات

أجنـز الكـاتب الـلبـنـاني الـكبـيـر فؤاد
مــطـر عــمالً تـألــيـفــيـاً غــيـر مــسـبـوق
بــــعــــنـــــوان "الــــعــــراق الـــــغــــاضب..
وا�ـغضـوب مـنه.. وا�ـغضـوب عـليه"
الذي عده خـتام جتـربته في الـتأليف
الـذي بــدأ في الـعـام 1964 بـكـتـاب
"رؤســاء لــبـنــان من شــارل حــلـو إلى
شـارل دبــاس" وشـاء غــسـان تــويـني
قـطب الصـحـافـة اللـبـنـانيـة أن يـكون
سـيــرة ذاتـيـة لـلـذين تــرأسـوا لـبـنـان
واألول فـي ســلـــســلـــة نـــشــر "كـــتــاب
الــنـــهـــار" إلى جـــانب الـــصـــحـــيـــفــة
الـــيــومـــيـــة� وتاله في الـــعــام 1971
كتـاب "احلزب الـشـيوعي الـسوداني.
نحروه أم إنتحر?". وفي ضوء تفاعل
الــلـبــنـاني وكــذلك الـشــقـيق الــعـربي
الــذي كــان زمــنــذاك يــرى في لــبــنـان
وطـــنه الــثـــاني وتــواق إلى مـــعــرفــة
أحـواله الـسـيــاسـيـة� مع هـذا الـنـهج
من اإلضــاءة عــلى الـســيــرة الـذاتــيـة
ا�بـسطـة الـتي تتـناول بـعض األمور
الــــشـــــخــــصــــيـــــة إلى جـــــانب اخلط
السـيـاسي للـذين ترأسـوا لـبنـان قبل
اإلســـتـــقالل (خـــمـــســة) وصـــوالً إلى
أحدث الرؤساء (شارل حلو) في عهد
اإلسـتــقالل.. في ضـوء هـذا الــتـفـاعل
يـطـور فـؤاد مـطـر الـذي أوجب عـمـله
الـصــحـافي أن يـكــون مـراسالً جـواالً
في مصر والـسودان وليبـيا والعراق
والـــســـعـــوديـــة واجلـــزائــر وتـــونس
وحيث تـنعـقد ا�ؤتـمرات الـعربـية ما
بدأه ويعزز نـهج الكتـاب الذي يجمع
ب� الـتحلـيل والتـوثيق في ا�ـؤلفات
الــتي بــلـغت  34فـضـالً عن الـســيـرة
بصيغة الـسؤال واجلواب لثالثة من
الـــظـــواهــــر الـــثـــوريــــة في احلـــيـــاة
الــســيــاســيــة الــعـــربــيــة في حــقــبــة
الـسـبــعـيـنـات هـم الـرئـيس (الـراحل)
صــدَّام حــســ� والــرئــيس (الــراحل)
جـعفـر �ـيـري والقـائـد الـفلـسـطـيني

الدكتور جورج حبش. 
b�b� qL�

يــقع الــعــمل الــتــألــيـفـي اجلـديــد في
عــشـرة مــجـلــدات � إجنـاز ثــمـانــيـة
مـنهـا بعـد الـتدقـيق تـبويـبـاً وطبـاعة
إلكترونيـة و�عدل خمسـمئة صفحة

لكل مجلد باحلجم ا�وسوعي. 
حـــــول دافـــــعه إلـى جـــــديـــــده الــــذي
إسـتغـرق الـعـمل فـيه خـمس سـنوات
وعــاونـه في إجنــازه فــريـق عــمل من
البـاحث� وا�ـوث�قـ� يقول فـؤاد مطر
إنه حدث بـعض الـتأمل في مـا حوته

أرفف مــكــتــبــته مـن إضــبــارات وهـو
الـدائب عـلى اإلحـتـفـاظ �ـا هـو مـهم
من أوراق وصــــحف ��وكــــتــــابـــات

ومـــــــراسـالت ال تـــــــأخــــــذ
طـريـقـهـا لـلـنـشـر لـظروف
تـســتـوجب ذلك وأهــمـهـا
مـا يـتـعـلق بـاجلسـام من
الصـراعات الـعربـية وما
يندرج في ضـوء لقاءاته
بــــقـــيـــادات مــــســـؤولـــة
و�رجـعـيات ذات صـلة
بــالـذين فـي مـنــدرجـات
قمة السُـلطة� سواء في
لـقـاءات بــهـدف الـنـشـر
أو لـــــــســـــــمــــــاع اآلراء
ا�سؤولة التي توضح
مــــا هـــــو مـــــلــــتـــــبس
وأحـــيــانــاً مـــا يــكــون
خفياً وبـالتالي أعظم.

وعـلى سـبـيـل ا�ـثـال ال احلـصـر فـإنه
عنـدما تـيـسر له احلـصول عـلى ملف
من مرجع مـسؤول يـتضـمن محـاضر
لقاءات أجـرتهـا جلنة رئـاسية عـربية
مع الــقـــادة الــعــرب كل في عــاصــمــة
دولــته ومـقــره الــرسـمي� تــسـتــهـدف
حتـقـيق الـتـضـامن الـذي كـان يـشـهـد
في الـنصف الـثـاني من الـسـبعـيـنات
تشـقـقات تـركت محـاذيـر على جـوهر
ا�شاعـر وطبيـعة العالقـات الثنـائية�
فــإنه أودع هـذا "الــكـنــز ا�ـعـلــومـاتي
الـــــرســـــمي" اإلضـــــبـــــارة فـي مـــــلف
احملـرمـات نـشْـرها إلـى ح�. ثـم جاء
اإلفراج عنـه من جانبه بـعدمـا تبدلت
احملــاذيـر وخــرج إلى فـضــاء الـنــشـر
احلالل عـام 2001 كـتــابــاً وبـالــنـهج
الــتـوثــيـقـي والـتــحـلــيـلي إيــاه الـذي
يــعـتـمــده وحتت عــنـوان "الـتــضـامن
الــعــربي ذلك ا�ــســتـحــيل. مــحــاضـر
ووثائق رسـميـة على مـستـوى القـمة
حـول خـفـايـا مـحـاولـة يـتـيـمـة جلـمع
الـصف الـعـربـي الـذي مـزَّقه الـرئـيس
(الراحل) أنور السادات للمرة األُولى
شـر تـمـزيق وكـيف يـفـكـر أهل الـقرار
الـــعــربي عـــنــد خــروج أحـــدهم عــلى

القضية".
في بـادىء األمــر بـعـد عـمــيق الـتـأمل
في الـــــكم الـــــثــــري مـن مــــضـــــامــــ�
اإلضـبـارات الـتي في أرفف مـكـتـبـته�
إرتسم ا�ـشهـد العراقي فـي باله كون
الـذي جــرى في الــعـراق ومــا أصـابه
من جــــرَّاء صـــوالت وجــــوالت حـــرب
إســـتـــبـــاقـــيـــة خـــاضـــهـــا مع إيـــران

ا�ـــعــرفـــة في مـــعــزل عن ضـــوضــاء
صـاخـبـة مــتالزمـة مع اخلـوف عـلى
احلــيــاة وعـلى الــوطن حــفــلت بــهـا
بــضع ســنـــ� مــضت. كــمــا من حق
الـــذيـن ســـيــــخــــتـــارون ا�ــــوضـــوع
الــــعــــراقـي مــــادة ألطـــــروحــــات في
اجلامـعـات التـي يتـابـعون الـدراسة

فــيـــهــا أن
يـــــروا في
هـــــــــــــــــــذا

الــــــعـــــــمل
الــــــــــــــــذي
أجنـــزنـــاه
مـا يـسـاعــد أبـحـاثـهم. وبـاألهـمـيـة
نــفــســهــا هــنــالـك أجــيــال عــربــيـة
دبـلــومـاسـيـة وأمـنــيـة وعـسـكـريـة
وإسـتـخـبــاراتـيـة عـايـشت ظـروف
حــرب من الــعــراق وحــرب عــلــيه
ومـــــــا بــــــــ� األُولـى وتــــــــلـك من
إحتـرابات� لم يـتسن لـها الـتأمل
والتـفـكر نـتيـجـة وتيـرة السـرعة
والــــتـــســــرع في أحــــداث جـــرت
ــــخـــــذت. ومن حق ومـــــواقـف إتـُّ
هـؤالء أيــضـاً أن نـضـع أمـامـهم
وبكل الـتأني واحلس ا�ـسؤول
ما جرى سـياسة وحـرباً وبذلك
تــتــضح الــرؤيــة لــهم نــتــيــجـة
وضوح الـروايـة كـما سـتـتضح
ألجـــيـــال عــربـــيـــة الحـــقـــة أمـــنـــيــة
وعسكرية ودبلوماسية ومخابراتية
صورة مـا حـدث وقد خـلت من غـبار

التشويش وا�شوش�.
wIO�u� qL�

ويتـملك فـؤاد مطـر شعـور بأنه أدى
في مؤلـفاته األربـعة والثـالث� التي
أجنزها وبالـنهج نفسه �ـا هو عليه
عمـله الـتوثـيـقي ا�وسـوعي اجلـديد
واجــبـاً مــعـرفــيـاً وأنه كــان في هـذه
ا�ــؤلــفــات شــديــد احلـرص عــلى أن

يُقدِم ما يثري ويفيد. 
وأبـــرز هـــذه ا�ـــؤلــــفـــات: "روســـيـــا
الـنـاصـريـة ومـصـر ا�ـصريـة" و"أين
أصـبح عـبـدالــنـاصـر في جـمـهـوريـة
الـــســادات" "ألف فـــتـــوى وفـــتــوى.
مسلـمون في مهب فـوضى الفتاوى"
"اخلمـينـي وصدَّام. الـقرار الـصعب
واخليار األصعب" لـلقائـد التاريخي
قــلم يــنـصــفه" " إســتـنــطــاق حــكـام
عرب" " أمـر الـله يـا عـبـداللـه. خادم

أنـياب احلـرمـيْن حـارس األمـتـيْن" " 
اخلــلـيـفــة وأنـامل اجلــنـرال" عــسـكـر
سوريـا وأحزابهـا. غوايـة اإلنقالبات
والــتـــقــلــبــات" " الــكــردي اخملــذول"
"احلــاكـم إذا إســتــبـــد والــشــعب إذا
إنتفض"... ولـكل من مؤلـفاته ظروف
واكــبـت ســنــوات عــمــله كــصــحــافي

أضــاء عـــلــيـــهـــا في كــتـــاب حـــيــاته
وســيــرته الــذاتــيــة وا�ــعــنــون "هــذا
نـصـيــبي من الـدنـيــا. جتـربـة حـيـاة.
ومــســيـــرة قــلم" الــصــادر في الــعــام

.2017
إالَّ أنه يــرى في مــوســوعــة "الــعـراق
الــــغــــاضـب.. وا�ــــغــــضـــــوب مــــنه..
وا�غضوب عليه" أنـها ختام جتربته
الـتــألـيـفـيـة إالَّ إذا أمـد الــله بـالـعـمـر
والــــصــــحـــــة والــــذاكــــرة الــــوقــــادة
إلســتـكــمـال كــتـابــة مَن هــو من حـقه
عـلـيـنـا كــتـابـة جتـربـته.. سـلـمـان بن
عــبـدالـعــزيـز إســتـكـمــاالً لـلـمــحـاولـة
األولى �نـاسبـة تـوليه احلُـكم وكانت
بــعــنـوان: "قــاطــرة سـلــمــان.. احلـزم
واحلـــــسم والـــــعـــــزم عـــــلـى طـــــريق
االســـتـــقــرار الـــعــربـي والــتـــأســيس

الثاني".
ومــا يـــأمــله فــؤاد مـــطــر خلــصه في
تقد�ه إلجنازه ا�وسوعي التوثيقي
"العراق الغـاضب.. وا�غضوب منه..
وا�ـغـضـوب عــلـيه"� بـالـقـول: "يـغـمـر
أنـفسـنـا شعـور بأنـنـا نقـد�م لألجـيال
العـربيـة اخملضـرَم منهـا واآلتي على
جناح اآلمـال بشتى الـغيوم الـداكنة�
مـا يـجـعـلـهـا حتـيط بـحـقـبـة حـجـبت
ســرعـة الــتـطــورات وغـبــار األحـداث
عـــنــهـــا رؤيــة مـــا جــرى �ـــنــأى عن

الضغوط. 
كما يـحدوني رحب األمل بأن يـخطو
خطانا بـاحثون وموث�قـون ومحل�لون
ينجـزون اإلضاءة على أحـوال أقطار
أُخــرى في األمــة الــتي تــعــيش عــلى
بـــراكــ� مـــوســمـــيــة تــقـــذف احلــمم

الغاضبة.
وأما شعار اإلجناز الذي كان خاطرة
ثم سـعيـاً فـتنـفـيـذاً فيـقـول إنه األخذ
بــالــقــول الــطــي�ب "إن الــله يــحب إذا

عمل أحدكم عمالً أن يتقنه".
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ire) الــرمـز 114) الــتي تــصــنــعــهــا
شــركــة لــوكـهــيــد مـارتـن االمـريــكــيـة
وتـــوجه بــالــلـــيــزر من غـــرفــة حتــكم
بعـيـدة. فعـندمـا يُـطلق الـصاروخ من
طائرة مسيّرة� يتتبع مسؤول إطالق
األسلـحة� في غرفـة التـحكم قـد تكون
في الـواليـات ا�ــتـحـدة� بـثـا مـبـاشـرا
للـهدف� تُـلتـقط صوره �ـستـشعرات
كــامـيــرا مـثــبـتــة عـلى مــ� الـطــائـرة
ا�ـسيّـرة وتـنقل الـصـور عبـر األقـمار
الــصــنــاعــيـة� لــيــتم حتــديــد الــهـدف
بالكـاميـرا وتوجيه شـعاع لـيزر إليه�
و�ــجــرد إطالق الــصــاروخ� يــحـدث
تتـبع �سار هـذا اللـيزر حـتى يصيب

الصاروخ هدفه.
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سـلط مــقـتل أ�ن الـظــواهـري� أمـيـر
تــــــنـــــظــــــيم الــــــقــــــاعـــــدة� فـي احلي
الـدبـلـومـاسي بالـعـاصـمـة األفـغـانـية
كـــابل� أوائـل شـــهــر أغـــســـطس/ آب
2022 الــــضــــوء عــــلـى الــــتــــحــــالف
الـــتـــاريـــخي بـــ� حـــركـــة طـــالـــبـــان
الصـوفيـة� وتنـظيم الـقاعـدة السـلفي
اجلــهــادي. ومن اجلـديــر بــالــذكـر أن
حركة طالـبان ليـست تيارًا واحدًا بل
عــدة تــيــارات تــضم طــلــبــة ا�ـدارس
الــشــرعــيــة وأمــراء احلــرب.. واقـرب
الـتيـارات الى تـنـظـيم الـقـاعدة داخل
حركة طالبان هي شبكة حقاني التي
تــشــكل الــعــمــود الــفـقــري لــلــجــنـاح
الـــعــســـكـــري حلـــركـــة طـــالـــبــان. أن
الـــعالقــات واالرتـــبــاط بــ� تـــنــظــيم
الـقاعـدة وشـبكـة حـقـاني� ال زال أحد
النقاط اخلالفـية داخل حركـة طالبان
الـــتـي تـــعــــيش عــــلى وقـع تـــنــــافس
وصـراع داخـلي يـهـدد تـمـاسـكهـا في
الوقت الراهن� بحسب تقرير مجلس
األمن الصـادر في مـايـو/ أيار 2022
خـصـوصـا" بـعـد أن سـيـطـرت شـبـكـة
حقاني على وزارة الداخلية (يشغلها
ســــــــــراج الـــــــــــديــن حــــــــــقـــــــــــانـي)�
واالستخبارات� واألمن في العاصمة
كـابل وفي غـالب ا�ـنـاطق األفـغـانـية�
فــضـــلًـــا عن أن الـــشـــبـــكـــة حتــتـــفظ

باسـتـقاللهـا التـكتـيـكي والعـملـياتي
عن طالبان� وأصبحت أفضل فصيل
عـسـكري داخل اجلـمـاعـة وسـيـطرت
على كتيبـة النخبة 313 وهي وحدة
تـدخل سـريع تــابـعـة بـشـكل مـبـاشـر
لــقـيــادة طـالــبــان الـعــلـيــا� وحـاولت
الـسـيــطـرة عـلى كــامل اجلـيش عـبـر
تعي� "مالي خان" والد زوجة سراج
الدين حقاني كنائب لرئيس األركان.
كل تـــلك الـــصــراعـــات داخل حـــركــة
طـالـبـان الـقت بـظاللـهـا عـلى تـنظـيم
القاعدة� إذ تروج شكوك قوية حاليًا
على تورط عناصر من حركة طالبان
ا�نافس� لشبكة حقاني� في اإليقاع
بـــأ�ن الـــظـــواهـــري والـــكـــشف عن
مــكـانه لالســتـخــبـارات األمــريـكــيـة�
وذلك لـــتـــقـــد� إثـــبـــات لـــلـــواليــات
ا�ـتــحـدة أن طـالــبـان اخـتـلــفت عـمـا
كــانـت في الــســابـق وأن مــا يُــعــرف
بــالــتــيــار الــوطــنـي داخــلــهــا� الـذي
يــرفض عـو�ــة اجلـمــاعـة اإلرهــابـيـة
ويـــعــتـــرض عــلـى وجــود الـــقــاعــدة
وا�ـقــاتـلــ� األجــانب عـلى األراضي
األفــغــانــيــة� أصــبح يــســيــطـر عــلى

األمور بشكل أفضل.
من جـــهــــته اتــــهم تــــنـــظــــيم داعش
اإلرهـــــابي تــــيـــــارات داخل حــــركــــة
طـالبـان بـبيع زعـيم تـنـظيم الـقـاعدة
أ�ن الظواهري رغم تشفيه �قتله.
ويــعـتـبــر تـنـظــيم داعش ا�ـسـتــفـيـد
األول والــــــرئــــــيــــــسي مـن مــــــقــــــتل
الـــــظـــــواهـــــرى� حـــــيث أن مـــــقـــــتل
الــظــواهــرى ســوف يــسـاعــد داعش
عـلى استـقـطـاب مـزيد من الـعـنـاصر
القاعدية ومحاولة استمالة ما تبقى
من تنظيمات إرهابية تابعة للقاعدة
في منطقـة الشرق األوسط وأفـريقيا
الى صــفـوف الـتــنـظـيم� خــصـوصـا"
بعد أن بـرهن مقتل أ�ن الـظواهري
عـــلى حــالــة الــفــشـل الــتي تــعــتــري
تــنـظــيم الــقــاعـدة مــنــذ وقت طـويل�
والذي أكد أن التنـظيم مخترق حتى
الــنـخـاع وعــاجـز عـن حـمـايــة قـادته
وعلى رأسـهم زعـيمه الـذي يعـد آخر
من تبـقى من القـيادات ا�ـؤسسة له�
بـعــد مـقـتـل أسـامـة بن الدن (2001)
وأبـــــو اخلــــيـــــر ا�ــــصــــري (2017)
وغـــيــرهـم. كــمـــا أثـــبـــتت عـــمـــلـــيــة
االستهداف أن اعتقاد قيادة القاعدة
العـليا أنـها آمـنة داخل ا�ـنازل التي
اســتــقــرت بــهـا داخل أفــغــانــســتـان
بالتنـسيق مع شبكـة حقاني� ا�كون
األكثر تشددًا داخل طـالبان� ال يعدو
كـونه وهمًـا أفـضى في الـنـهـاية إلى
خـــســارتــهــا زعــيم الـــتــنــظــيم أ�ن
الظواهري� وأن التـحالف التاريخي
ب� طـالـبـان والقـاعـدة قد وصل الى

نهايته. 
{ لواء ركن متقاعد 

{ مـديـر مـركـز االعـتـمـاد لـلـدراسات
األمنية واالستراتيجية
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سبع معلومات �يزة و غريبة أعرفها ألول مرة .
عجائب وغرائب اللغة العربية :

1- كل كلمة تبدأ بحرف (الكاف) غالبًا ما تعطي معنى اإلحتواء� مثل : " كيس �
كوكب � كهف � كفن � كف ... ". 

2- كل كلـمة تبدأ بحرف (الغ�) غالبًا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح�
مثل:

" غيم � غمام � غبار � غدر فهي جميعا تعني عدم الوضوح  � 
الغباء عدم وضوح الشيء أو تمييز احلقيقة" 

3- كل كلـمة حتتوي علـى حرفي (اجليم والنون) تـعطي معنى اخلـفاء واإلستتار�
مثل:

" اجلـنــ� � اجلن � اجلـنّـة وهـي األرض الـتي أُحـيــطت بـاالشــجـار فال يـظــهـر مـا
بداخلها � اجلنون وهو الذي خفي عقله واستتر ".

4- ومن الـعــجـائب مــا يـســمى بـالـ " الــنـحت " وهــو أن بـعض احلــروف كـيــفـمـا
اجتمعت تعطي معنى واحد� مثل:

األحـرف " ب ح ر " كـيـفمـا اجـتمـعت أعـطت مـعـنى الضـخـامـة واإلتسـاع (بـحر �
رحب � حبر � حرب )

5- �كن لكلمة واحدة أن تُشكّل جملة كاملة مثل:
كلمة (فأسقيناكموه) 

لفـظة واحدة احـتوت عـلى: حرف عطفٍ� وفـعلٍ� وفاعلٍ� ومـفعول به أول� ومـفعول
به ثانٍ.

6- ا�عـروف عن الفـعل أنه يـتكـون من مجـمـوعة من احلـروف� مثل يـأكل� يذهب�
ينام.

لكن اللغة العربية حتتوي على أفعال تتكون من حرف واحد مثل:
مِ : وهي تعني اإل�اء.
قِ: وهي تعني الوقاية.

عِ : تعني فهم القول وأدراكه.
رِ: وهي تأتي �عنى أنظر.

7- يبلغ عدد الكلمات في اللغة العربية 12.302.912 كلمة بال تكرار.
أي أكثر من 20 ضـعف عدد الكلمات اإلجنليزية 600.000 كـلمة� وهذا ا�ؤشر

اللغوي يدل على ثراء اللغة العربية مقارنة بغيرها من اللغات.
وكانت هذه ا�علومات القليلة مشاركة في االحتفاء بلغتنا اخلالدة.

اليوم_العا�ي للغة العربية
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ما الذي �ـكن ان تقـوله عن ابداع نـخلـة عراقـية بـشموخ جتـربة عـميـقة انـتجـتها
مـكـابـدات و ظـروف وطن انـتـهـكـت حـرمـاته مـخـالب الـطـمع واجلـشع والـفـسـاد ,
وعـلى أي مـنـهج �ـكنـك قراءة بـعض مـا أثـمـرته جتربـة اكـثـر من نـصف قرن من
الكد وا�عرفة وا�وقف الراسخ في التصدي لظالم أنشب سواده على ربوع وطن
عريق  ,فيه من االبناء البررة ما يفخر به كل انسان منغرس في ارضه ذائداً عن
حياضها  ,مؤرخـاً لكبواتها وخساراتها وانتصاراتها وصالبة حتدياتها  ,وليس
غـريباً عن الـشاعرة د 0بشـرى البسـتاني كل هـذا الفيض من الـنصوص ا�ـعبرة
عن جـوهـر العـراقي األصيل  ,فالـبـستـاني مـنـذ أن رأت عيـونـها الـنـور على أد�
مـديـنة الـرمـاح العـالـية / ا�ـوصل احلـدباء وهي تـتـنفس مـفـردات التـاريخ اجملـيد
لهـذه احلاضـرة التي صـاغت جـزءاً من تاريـخنـا ا�عـاصر في مـواجهـات االعداء

وافشلت هبوب رياحهم النتنة ............
ولسـنا هـنـا في مـعرض تـقـو� جتربـة البـسـتانـي االبداعـية  ,وا�ـا تـوجب علـيـنا
االشــارة الى مـا أجنــزته خالل هـذه الــعـقـود ا�ــديـدة احلـافــلـة بــالـعـطــاء والـفـعل
االيـجـابي اخلالق عـبـر االسـهـام الـفـاعل في ا�ـشـهـد الـثـقـافي الـعـراقـي ا�ـزدهر
خـاصة في عصـره الذهـبي اجمليد  ,وهي مـنذ اصـدارها ــ مـا بعـد احلزن ــ عام
 1973� والى يومـنـا الراهـن هذا وهي ال تـكف عن جـلد الـفـاسدين والـطـغاة وال
أظن ان احـداً من ا�ــهـتـمـ� لم يـقــرأ انـدلـسـيـات جلــروح الـعـراق الـذي اصـدرته
2010 والتي اوجـزت فيه معاناة العراقي� وصبـرهم على ما فعله مغول العصر
وتـدمـيــر حلـضـارة وادي الـرافـدين عن تـخـطـيط مـسـبق و مـدروس  ,ومـا دفـعـني
لكـتابة هذه السطـور احلرص على األشارة الى جهـد هذه ا�بدعة الـكبيرة وإلفات
نــظــر الـقــراء الى مــا حـقــقـتـه من حـضــور غـايــة في اجلــمـال وا�ــوقف االخالقي

ا�نسجم مع حجم التضحيات العراقية على امتداد تأريخنا ا�لتبس ........
ان بشـرى البـستـاني بحق مـفخـرة لكل ا�ـبدع�  ,فـهي من القلـة القـليـلة التي لم

تلـوثها اغراءات االجنـبي الطامع ولم تدنس حروفـها الناصعة
لـوثة ضعف أو خور و عقوق  ,فـهي نعم ا�بدعـة العراقية
الـتي شـرفــتـنـا �ـواقــفـهـا و صـواب رؤيـتــهـا ونـصـاعـة
جتـربـتـهــا ... مـعـذرة ايـهـا الـبـســتـاني الـرائـعـة وبـورك
الــثـدي الــطــاهــر الــذي ارضــعك لــ� الــوفــاء و احملــبـة

والكرامة ... و شكراً لك على ما بذلت وما اعطيتِ .

uK  œUL

بغداد
يـقــول الـنـاشـط الـسـيــاسي األمـريـكـي مـارتن لـوثــر: ا�ـصـيــبـة لـيــست في ظـلم
األشرار بل في صمت األخيار وهذه خير مقولة أبدأ بها حديثي اليوم � ونحن
كصـحـافـيـ� أو إعالميـ� أو مـراقـبـ� من واجبـنـا أن نـسـل�ط الضـوء ونـتـحدث
وننـتقد كثير مـن ا�شكالت والظواهر ا�ـزمنة واحلديثة � أمـا ظاهرة اليوم التي
سأحتـدث عـنهـا في هـذه ا�قـالـة هي صدمـة ا�ـتقـاعـد الذي تـفـاجأ بـإسـتقـطاع
راتبه أضـعـاف العـمولـة الطـبيـعيـة من قِـبل مكـتب صرف الـرواتب والتـحويالت
ا�الـية ! ترى �اذا ? وهل يـستوجب للـمصرف اإلستـحصال من اإلسـتقطاعات

 ?
ظـواهــر الـفـسـاد لـيــست جـديـدة عـلـيــنـا�  كـمـا أن احلـديـث عن الـفـسـاد مـادة
مسـتهـلكـة لم تُكـافح من قبل الـقانون واجلـهات ا�ـسؤولـة � فحن مـازلنـا نعاني
من جــر�ـة ســرقـة ا�ــال الـعــام بــألـوانــهـا وأنــواعـهــا� ألنــهـا تــنـخــر الـوزارات
والقـطـاعات وا�ـؤسـسـات � و ظاهـرة اسـتقـطـاع رواتب ا�تـقـاعدين تـعـد إحدى
أصنـاف السرقة ألن ا�تقاعد بالنهـاية مواطن وا�واطن دائماً مغلوب على أمره
. الغـريب في األمر أن ا�ـتقاعـدين تلـقوا رسائل من مـصرف الـرشيد تـبشرهم
بتـخفـيض النسـبة إلى ثالثة آالف فـقط دينـار ! لكنـهم في اإلستالم لم يتـوقعوا
أن الـعمولة �بلغ 12الف ديـنار � ومن الطبيعي أن نسـأل ونستفسر عن هكذا
قـضـايـا تـتـعـلق بـا�ـال واإلقـتـصـاد بـاإلجتـاه نـحـو خـبـراء في هـذا الـشأن لـكي
يوضـحوا لـنا األمـر فهل هـو إجراء طـبيعي أم سـرقة ? � ألنـنا بـبسـاطة اعـتدنا
عـلـى الـسـرقـة � وتـبـ� إن نـسب اإلسـتـقـطـاع ا�ـبـالغ بـهـا عـمل غـيـر مـوجب أو
مسـمـوح به ضـمن الـقـانـون � ويـروي صـاحب ا�ـكـتب لـلـمـتـقـاعـد أن ا�ـصرف
أدخل خدمـة (السـوبر) بـإستـقطاع الـراتب فوق ا�ـليـوني دينـار  لقـاء مبلغ ١٢
الف دينـار � هـذا مـااسـتـدعى شـكوى ا�ـتـقـاعـدين من هـكـذا مشـكـلـة جـديدة �
حيث دعـوا مصرف الـرشيد للـتحقق من هـذه العملـية � �تابـعة قسم الـتفتيش
التـابع للرشيـد بإجراء جوالت مـيدانية لـلتأكد من سالمـة ونزاهة عمـلية صرف
وتـسليم الرواتب حـسب اآللية اإلعتـيادية � واألغرب في ا�ـوضوع أن أصحاب
ا�كاتب يتجاهلون الرسائل الهاتفية النصية التي ارسلها ا�صرف للمتقاعدين
وتـقتـضي بدفع عـمولة  3 آالف فـقط ! � أما األمـر الثـاني والذي يـندرج ضمن
عمـلـيـات اإلبـتـزاز الـتي مـازال ا�واطـن هو مـن يدفع ثـمـنـهـا ألصـحـاب األموال
ا�بـتزيـن وا�سـتفـيدين�  هـو أن ا�صـرف أرسل إلى ا�تـقاعـدين قراره بـتمـديد
صالحـية بطاقـاتهم لثالث سنـوات بقيمة 8 آالف ديـنار � وبهذا يـكون ا�صرف
ابتـلع ا�ليارات من كـاهل ا�واطن .. وهنـا ا�تقاعـد يريد توضيـحاً من ا�صرف
أو الشـركات � ويسبق هذا حتقيقاً فعلياً من قـبل هيئة النزاهة في هذه العملية
الفـاسدة الـتي فرضت عضـالتها عـلى شريـحة ا�تـقاعديـن � كما أن الـشركات
التي يـتعاقد معها ا�صـرف يجب أن توض�ح خدماتها للـمواطن بالتفصيل لكي

التقد�م خدمة معينة تكون خارج صندوق اهتمامات ا�واطن أو ا�تقاعد .
األهم مـن كل ذلك هـو أن يـشــبع أصـحــاب الـبـطــون الـتي امـتــلـئت بــا�ـال غـيـر
الـشرعي من عـقـود الـفـساد الـتي أهـلـكت واوقـعت ا�واطن الـبـسـيط في حـفرة

الـتـقــشف والـفـقــر وادت بـإجنـراف الــبالد نـحـو اإلفالس
الـذي نـسمـع عنه فـــــــــقط في األنـبـاء واإلحـصـائـيات
الـوهـمـية � فـالــــــــعـراق واقـعـاً بـلـد الـثـروات وا�ال �
لـــــكـن ســــوء إدارة هـــــذه األمـــــوال وســــرقــــــــــتـــــهــــا
ومـشاركـتهـا مع الدول اجملـــــــــاورة هو جـعل احلال

على ماهو عليه.

ا�ن الظواهري
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أعــلن كـابـو الـتـراس نـادي الـقـوة
اجلويـة تنـظيم وقـفة احـتجـاجية
في مــقـــر نــادي الــقــوة اجلــويــة�
احــتــجــاجـا عــلـى الـواقـع ا�ـزري
الــذي يــعــيــشه الــنــادي ورفــضــا
لـلـهـيـئة ا�ـؤقـتـة ا�شـكـلـة من قبل
الــلــجـنــة األو�ــبـيــة � فــيـمــا هـدد
بـتـصـعـيد االحـتـجـاجات ونـقـلـها
لــــوزارة الــــدفــــاع في حــــال عـــدم

االستجابة �طالب اجلماهير.
وقـال كـابـو الـتـراس نـادي الـقـوة
اجلـــويـــة عـــلي ا�ـــالــكـي� مــنـــظم
الـوقفـة االحتـجاجـية� إن جـمهور
الــقـــوة اجلــويـــة ســيـــقف وقـــفــة
احـتـجاجـيـة في مـقر نـادي الـقوة
اجلــويـــة بــبــغــداد وذلـك بــســبب
التـخبط والفـوضى االدارية التي
الــقت بــظاللــهــا عــلـى اســتــعـداد
فـــريق الــقـــوة اجلــويـــة لــلــدوري

ا�متاز.
وأضــــاف ا�ـــالـــكي أن جـــمـــهـــور
ومــحــبي اجلــويــة ســيــخــرجــون
الــيــوم في وقـــفــة احــتـــجــاجــيــة
بـسـبب الـوضع ا�ـزري الـذي �ر
به الـنــادي� مـبـيــنـا أن مـطــالـبـنـا
واحدة وهـي حل الهـيئـة االدارية
ا�ــؤقــتــة في الــكــرخ والــرصــافــة
والـتي تـشــكـلت من قـبل الــلـجـنـة
االو�ـبيـة أمس� ورفـضنـا لـها الن
أغــلـب اعــضــائــهــا بــعــيــدون عن

النادي.
وتابع ا�الكي كـما سنطالب وزير
الـــــدفــــاع بـــــدعـم الــــنـــــادي وحل
ا�شـاكل ا�الـية واالداريـة ورعاية
الـــفـــريق إلعـــداده بـــشـــكل جـــيــد
لـلــدوري ا�ـمــتــاز� واالبـقــاء عـلى
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الطرف اآلخر والعودة ألكبر بطولة
مـحـلـيـة عاشت فـيـهـا ا�ديـنـة ايـاما
جــمــيــلــة الزالت عــالــقـة فـي أذهـان
جـمهـوره الفـريق الذي سـيصـاحبه
عــدد مـــنه �ــلــعـب ا�ــبــاراة و الــكل
ســيــرفـعــون شــعــار نـريــد الــعـودة
لــلـــمــمـــتــاز  �ـــكن كل شيء يـــبــقى
مــرهـــون في اداء الالعــبـــ� الــذين
يـعـلمـون انـهـا مـهـمـة مـخـتـلـفة عن

الناصرية في كل التفاصيل.

اهـل االمـانـة الـذين يــشـعـرون بـألم
كــبـيــر بــعــد الــذي حـصـل في اخـر
مبـاريات الـدوري ا�مـتاز والـتخلي
عن ا�ـوقع بـسـبب الــنـتـيـجـة الـتي
تـغيـرت من الـفوز الى الـتـعادل في
اخــر الـثــوان الــتي قــتــلت الــفـريق
الـــذي يـــضع امـــاله ويـــعــول عـــلى
تــشـــكــيــلـــته في حتـــقــيق الـــبــقــاء
عـــبـــرالـــســــعي خلـــوض ا�ـــبـــاراة
بـجمـيع الضـمـانات الـتي �تـلكـها

مؤسـسة كبـيرة االخرى الـتي تريد
أن تــسـتــمــتع بــفـريــقــهـا من خالل
االســـتــمـــرار في الــدوري ا�ـــمــتــاز
و�ـكن انهـا ساعـدت االدارة مالـيا
لدعم عملية التعاقد السريع ور�ا
ا�ــــؤقـت ومن اجل عــــيــــون بــــقـــاء
الـفـريق مـنـتـازا و بـسـبب صـعـوبة
االمر والن عبور عقـبة دهوك يعني
الفوز بـجميع األلقـاب احمللية امام
حـالـة اخلـوف الـتي تــسـيـطـر عـلى

اخرى وهـنا تظـهر مشـكلة الـتعاقد
التي تخـتلف بانه الزال عـالقا امام
اللعب في إحدى البطولت� وطبعا
لـكل مـنـهـما شـروطـهـا ومقـومـاتـها
وسط فـــتـــرة االعــداد الـــتي شـــكت
مـنهـا  الفـرق الثالثـة بسـبب ضيق

وقت إالعداد.
l{u�« ·ö��«

الــوضع يـخـتـلف عـنـد االمـانـة مـنه
الى الفـريقـ� األخرين لـكونه �ثل

اخلـارجـية قـبل ان تـتغـيـر األحوال
و لــيــنـتــهي الــفــريق بـعــد الــنـزول
لــدوري االولى وفــشــلت مــحـاوالت
الـتـاهل مبـاشـرة لـكنه حل وصـيـفا
خـلـف احلـدود قـبل ان يـجـد نـفـسه
امـام فـرصــة إسـتـثـنــائـيـة ويـعـرف
الالعــبـ� انـهم امـام اهم مـواجـهـة
ومؤكد يـريدون العـودة من خاللها
وعـلـيهم مـسـاعدة الـفريـق لتـخطي
ا�ـــهــمــةبـــافــضل طـــريــقــة وفي ان
يشكلوا عناصر قوة واداء ونتيجة
من أجـل احلـصــول عـلى اســتـقالل
لـعــربـة رقم  20 في قــطـار الـدوري
ا�ــمـتــاز امـام 90 دقــيــقـة تــتــطـلب
الـلـعب بـتـنـظـيم عـالي والن ا�ـهـمة
ســتــكــون امــام فــريق لــيس ســهال
مــعــتــمـدا عــلى العــبي الــعــاصــمـة
ومـؤكـد اختـيـار اجملـموعـة الـقادرة
لــلـــدفـــاع عن الـــفــريق والن االدارة
تــدرك أن ال مــعــنى لــوجــودهــا اذا
مــاغــادر الـفــريق الــدوري ا�ــمــتـاز
اليـوم وهو ما يـخطط له وسـيعمل
من أجله دهوك في افشال نواياهم
عــبــر تـــقــد� ا�ــســتـــوى الــكــبــيــر
وخوض الـلقـاء بشـعار نـكون او ال
نـــكــون وسط اهـــتــمــام جـــمــهــوره
وأبــنـــاء ا�ـــديـــنـــة في ان يـــضـــمن
الــفــريـق الــتــاهـل بــعــد مـــراجــعــة
االخــــطـــاء وردم الـــهـــفـــوات الـــتي
ظـهـرت في لـقـاء الـنـاصـريـة نـقـطـة
التحول إلى خوض مواجهة اليوم
والـلـعب بـهدف مـحـدد حـيث الـفوز
الغـيـر الـذي يـعـني الـشـيء الـكـثـير
لـفـريق االمـانة الـذي�يـتـرقب مـوعد
الـلــقـاء حلــظـة بـلــحـظـة وســيـلـعب
بـحـذر شـديـد والنه يرى مـسـتـقـبله
في مـــواجـــهــة الـــيـــوم اذا مــا أراد
االستمرار في ا�متاز  والنه اليريد
الـتـخــلي عن الــلـقـاء امــام مـنـافس
صــعب ارتــفــعت مــعــنــويــاته بــعـد
الفـوز عـلى الـنـاصـريـة ويـسـيـطـير

التفكيرعليه في العودة ا�متاز.
فريق االمانة

ويـــكــون االمـــانــة قـــد عــوض عــدد
الـالعــبــ� الــذين انــتــقــلــوا لــفــرق
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أحرز نادي الـثورة لقب بـطولة أنـدية كركـوك باجلودو الـتي نظمـها االحتاد الـفرعي والتي جـرت منافـساتها عـلى بساط
نادي الثورة �شاركة 6 أندية .

وقال رئـيس نادي الثـورة فاضل أسود حسن في تـصريح صحفـي إن فرق ناديه متـواصلة في حتقـيق النتائج ا�ـتميزة
واحلصول على ا�راكز األولى على الرغم من األزمة ا�الية التي تواجه النادي.

وأسفرت نـتائج البطـولة عن فوز الـثورة با�ركـز األول برصيد 90 نقطـة فيمـا حل نادي سوالف اجلـديد با�ـركز الثاني
بـرصيد 78 نـقطـة وجاء نـادي خــــــــاك با�ـركز الـثـالث برصـيد 60 نـقطـة متـساويـاً مع نـادي كركـوك بنـفس الرصـيد

�وحل في ا�ركز اخلامس نـــادي ليالن برصيد 40 نقطة وجاء نادي حزيران با�ركز السادس برصيد 35 نقطة .
وأضاف أسود أن فريق الثورة قـدم مستويات متميزة خالل الـبطولة تمكن من خاللها من احلـصول على اللقب � مبيناً
أن بطولة كركوك باجلودو تقام ألول مرة في احملافظة وهي بادرة خير إلعادة النشاطات الرياضية إلى مدينة التآخي.
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أعـلن نـادي أربــيل الـنـسـوي
لــكـرة الــيــد� رفـضـه نـتــيــجـة
لــــقـــائـه مع نــــادي جـــامــــعـــة
صالح الــــــدين� مــــــتـــــهــــــمـــــا
االحتـــــــــاد الــــــــعــــــــــــــــــراقي
بــالـــتــعـــامل بــــمــزاجـــيـــــــــة
والـعــمل عـلى حتــديـد هـويـة
الــــبـــــطل وفـق آراء وأهــــواء

شخصية.
وقـال نادي أربـيل لـكرة الـيد
فـي بـيـان إن مـبـاراة اجلـولة
األخــــيــــرة من مــــنــــافــــســـات
الـــدوري ا�ــمـــتـــاز الـــعــراقي
الـــنــســوي لــكـــرة الــيــد� بــ�
الـــفـــريـق الـــنـــســـوي ونــادي
جـــــــامـــــــعــــــة صـالح الـــــــدين
تـوقفت� قـبل انتـهاء ا�ـباراة

بدقـيـقتـ� ولم يـتم إكمـالـها�
بــســبـب الــتــهــجم والــتــلــفظ
بكـلـمـات غيـر الئـقـــــــــة ضد
الــنــادي من قــــــــبل مــشــرف
فــــريق جــــامـــعــــــــــــة صالح

الدين.
وأضـاف نــادي أربــيل كـانت
لـديـنا مـالحظـات عـدة حول
الــقـرارات غــيـر ا�ــدروسـة
ومـــــــزاجــــــيــــــة االحتــــــاد
ا�ـركـزي الـعـراقي لـكـرة
اليد� لذا نـرفض نتيجة
ا�ـــــــبــــــــاراة جـــــــمـــــــلـــــــة
وتـــفـــــصـــيال مـن جـــانب�
ومـــــــن جانب آخر� لدينا
عدة مالحظات حول قرارات
إحتاد العراقي ا�ركزي لكرة
الــيــد الــتي صــدرت لــصــالح

نادي جامعة صالح الدين.
وتـــــابع الـــــبــــيـــــان أن ســــبع

العــبـــات من نـــادي جــامـــعــة
صالح الدين هن العـبات في
نـاديــنـا سـابــقـا� ولم يـأخـذن
بطاقة االستغناء من النادي
لـكي يلـتحـقن بأنـدية أخرى�
رغم أنـهن ال زلـن يـتــقـاضـ�
رواتــــبــــهـن من الــــنــــادي وال
يـــحق لـــهن أن يـــلـــعـــ� ألي
فـــريـق أخــــرى� وقــــدمــــنـــا
كـــــتــــابـــــاً رســـــمــــــــــــيــــاً
لالحتاد العـراقي للبت
فـي هـــــذا ا�ــــــوضـــــوع
ولــــــــكـن حلـــــــــد هــــــــذه
الــــــلــــــحـــــظــــــة لـم يـــــرد

االحتاد.
ولـــــفـت الـــــبــــــيـــــان الى أن
اجلــــمــــيع عــــمل وبــــجـــد كي
يــحـرز الـفــريق ا�ـســتـضـيف

نـــتـــمـــكـن من ســـحـــبـــهـــا بـــســـبب
جتميدها من قبل االحتاد الدولي.
وأضـاف� أن احلـالـة لـيـست ولـيـدة
الــيــوم بل أن حـــجب االمــوال يــتم
مــنــذ مــا يــقــارب ثــمــاني ســنــوات
والسبب هو السـياسة ا�الية التي
كـانت تـديـرها احتـاداتـنـا السـابـقة

والـــتي لـم تـــتــوافـق مع ســـيـــاســة
االحتـاد الـدولي.وأوضح ا�ـتـحـد�
بــــاسم االحتـــاد ان عــــدم مـــعـــرفـــة
االحتـادات الــســابـقــة بـآلــيـة إدارة
األمـوال ا�صـروفة وا�ـنهـاج ا�الي
جـعل االحتــاد الـدولي يــتـخــذ هـذا
القرار ويـجمد األموال حلـ� تنفيذ
االحتـــاد الــعـــراقـي آلـــيـــة ونـــظــام
الصرف �ا ينـسجم مع ما مخطط

له من قبل االحتاد الدولي.
كـــــمـــــا اشــــار ا�ـــــوســـــوي إلى أن
احتادنا وبعـد تسلمه ا�ـهمة باشر
بفـتح قنـوات االتصـال مع اجلهات
ا�ـــالـــيـــة ا�ـــســـؤولـــة في االحتـــاد
الــدولـي و� االتــفـاق عــلـى إرسـال
خبراء دولي� �تابعة آلية الصرف
ا�ـاليـة وتوضـيح كيـفيـة استـخدام

األموال لكوادرنا.
يذكـر ان االحتـاد الدولي يـخصص
كل عــام مـبـالغ لالحتـادات الـقـاريـة
وبــــدورهــــا تــــوزع ا�ــــبــــالغ عــــلى
احتـادات الـدول الـتي تـعمـل ضمن

اطارها.
وفي سياق مـنفصل وصل مـحترفا
فـريق نـادي الــنـجف الـبــرازيـلـيـان
بــيـدروز والــذي يـشــغل مـركـز
الـــــــظــــــهــــــيـــــــر األيــــــســــــر
وجـلـميـرسـون يشـغل مـركز

الظهير اال�ن.
وقـــال عـــلي هـــاشـم عـــضــو
إدارة الـــنــادي ان الـالعـــبــ�

سينضمان لتدريبات الفريق .
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اسـتـمـد الـقـوة والـعــزم والـهـمـة والـصـبـر فـي مـواجـهـة مـا �ـر به من ازمـة
صـحية ودعائي وامنـياتي العودة الـسريعة الى (الـزمان)� ذلك اهم ماتطرق
الـيه رئـيس الـتحـريـر من خالل ا�ـكـا�ـة الـهـاتفـيـة الـتي مـنـحـتـني الـعزم في
مـواجهـة االزمـة الـصـحيـة اثـنـاء رقـودي في ا�سـتـشـفى� طـيلـة عـشـرة ايام
وعـزمت العودة وبدأت تدوين استذكاراتي في دفتـر ا�الحظات وفيها امنية
لم تـتحـقق لـلـعراق تـنـظيم بـطـولة كـأس الـعالـم لكـرة الـطائـرة في بـغداد في
ثـمـانـيـنـات الــقـرن ا�ـاضي� عـنـدمــا تـقـدم االحتـاد الـعــراقي لـكـرة الـطـائـرة
بـرئاسـة فالح مرزة مـحمـود� ملـفا لالحتـاد الدولي لـلعـبة اسـتعـداد العراق

لتنظيم بطولة كأس العالم.
ونـال ا�ـلف دعم احلـكــومـة الـعـراقـيـة في تـقــد� كل الـتـسـهـيالت من خالل
تشـييـد البـنى التـحتيـة لفـترة قـياسيـة واحالـتهـا الى شركـة يابانـية لـتشـييد
قـاعة مـغـلقـة لـغرض الـبـطولـة في مـرة لم تتـجـاوز السـنـت�� وفـعال بـاشرت
الـشركـة ا�ـنـفذة رغم انـدالع احلـرب الـعراقـيـة االيـرانيـة والـعـاصمـة بـغداد
كـانت تشهد يومـيا غارات جويـة بطائرات ايرانـية والشركـة ا�نفذة واصلت
الـعـمل ولم تــتـوقف يـومـا واحـدا.واجنـز ا�ـشــروع بـالـوقت احملـدد واطـلـقت
احلكـومة العراقية تسمية قاعة الشعب على القاعة ا�غلقة بالقرب من ملعب
الـشعب� وفي صبـاح يوم مـا التقـطت صورة اثنـاء الغـارات �هنـدس ياباني
وهـو يرتـقي احـدى ا�ـعـدات ويرصـد سـقـوط الطـائـرات االيـرانيـة وا�ـقـاومة
لـرجـال الــدفـاع اجلــوي في صـد الــغـارات� انـتــظـرت حــتى نـزل ا�ــهـنـدس
ووجـهت له سـؤاال: اال تخـشى هـذه الـغارات? لـكـنه رد بـالقـول ان من يـبني
ويـعمر بالده يـكون النـصر حلـيفه المحـالة ونـحن نعمـر ونبني لـشعب يحب
احلـيـاة وبـعـد اجنـاز كل مـتـطـلـبـات تـنظـيـم الـبـطولـة وتـقـد� تـعـهـد من قـبل
احلـكومـة الـعـراقـية في تـقـد� الـتـسهـيالت لـنـجـاح البـطـولـة ارسل االحتاد
الـدولي لكـرة الـطائـرة وفـدا تفـتـيشـيـا كبـيـرا �شـاهدة مـا � اجنـازه حسب
ا�ـلف وبـعـد شـهر اعـلن االحتـاد الـدولي في بـيـان صـحـفي نـشر فـي اغلب
الـصحف انذاك� اعلن من خالله ان القاعـة ا�غلقة التي شيـدت غير مطابقة
�ـواصفات اللـعبة ومن اهم الـنقاط الـتي سجلت ارتـفاع سقف الـقاعة الذي
لم يـكن �واصفات الـلعبـة والثانـية الطـاقة االستيـعابيـة حلضور اجلـماهير
قـليلة� لذلك اعـتذر االحتاد الدولي عن تـنظيم البـطولة في بغـداد ونقلها الى
دولـة اخرى. وعـلى اثـرها قـدم رئيـس االحتاد الـعراقي لـكـرة الطـائرة فالح
مـرزة محمود استقالته وغيابه عن ا�شهد الرياضي لفترة طويلة حتى ظهر
ثـانية في اروقة االحتاد العراقي لكرة القدم.تلك امنية لم تتحقق للعراق في
اولى االسـتذكارات التي دونتها في دفـتر ا�الحظات بعد عام 2003 اجنز
الـعراق العديد من القاعات ا�غلقة في احملافظات من قبل الدائرة الهندسية
في وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة.هل فــكــرت مــثال
بـا�ـواصـفات الـعـا�ـيـة لـكل لعـبـة ام انـهـا مـجرد
قـاعات مـغلـقة اجنـزت بامـوال العـراقيـ� وانها
غـير مطـابقـة للمـواصفات الـعا�ـية� انني مـتاكد

انها اجنزت بال تخطيط وال دراسة.

�dL�R∫ جانب من ا�ؤتمر الفني �باراة دهوك وامانة بغداد حلسم التأهل الى ا�متاز
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كــشف احتــاد الــكــرة� عن جتــمــيـد
أمــــواله اخملــــصـــصــــة له مـن قـــبل
االحتـــاد الـــدولي فـــيـــفـــا� مـــنـــذ 8
سـنـوات بسـبب أخـطـاء االحتادات
الـسـابـقة� فـيـمـا لـفت الـى الـتـحرك
الرسمي �تابعة هذه األموال والية

اإلفادة منها.
وقال ا�تحـد� باسم االحتاد أحمد
ا�ـوسـوي في تـصـريح صـحـفي إن
ا�بـالغ اخملصـصة من قـبل االحتاد
الــدولي لـالحتــاد الــعـــراقي تــدخل
بـــحـــســـاب االحتـــاد الـــعـــراقي في
وقـتهـا احملدد لـكنـها ال تـصرف وال
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مــــؤكــــدان كل مـن فــــريـــقـي دهـــوك
واالمـانة ال�ـكن الي منـهمـا حتمل
وقـبـول خـسـارة  االخـر بل تـخـطي
مــوقــفــا صــعــبــا في الــلــقــاء الـذي
يجمعهما في خوض حتديا جديدا
مــخــتــلــفــا عـن مــواجــهــات الــعــام
احلــالـي  في لـــقـــاء  الـــيـــوم عـــنــد
الساعة السادسة مساءا في ملعب
ا�ـــديـــنـــة ضـــمن ا�ـــلـــحق ا�ـــؤهل
للـدوري ا�متـاز لكرة الـقدم واكمال
عـدد فـرق الدوري ا�ـمـتاز لـلـموسم

ا�قبل .
„u�œ o�d�

فـريق دهــوك وصل إلى الـلـقـاء اثـر
تـخـطـي حـاجـز الـنـاصـريـة االثـت�
ا�ـــاضي بـــالـــفـــوز عـــلـــيـه بـــفــارق
الــركالت الــتــرجـيــحــيــة بـخــمــسـة
اهـداف لــثالثــة بـعــد انـتــهـاء وقت
ا�بـاراةاالصلي بتـعادلـهما بـهدف�
لـيـواجه االمـانـة فـي مهـمـة لـم تـعد
سهـلة بل حتديـا كبيـرا لهمـا وهما
يـقـفـان امـام مـبـاراة هـامـة لـلـغـايـة
تــتــطــلب اســتــغـالهــا  وخــوضــهـا
بــروح خــاصــة وحــسم االمــور من
أجل الــلـــعب في الـــدوري ا�ــمــتــاز
طـموح كل الـفرق السـبـاب معـروفة
واألمــر كــذلك لــيس ســهال عــنــدمـا
تــخـوض لــقــاءا فـاصال وحــاســمـة
ومـــصـــيـــريـــا امـــام ان تـــلـــعب في

ا�متاز ام في االولى.
v�Ëô« w� ¡UI��«

ويـأمل دهـوك ان يـضع حـد لـلـبـقاء
فـي دوري االولى الســــيـــــمــــاوهــــو
الــــفــــريـق الـــذي صــــال وجــــال في
الـبطـولة االكـبر بـعدمـا اعتمـد على
أسـمــاء من خـارج ا�ــديـنـة دعــمـته
وقـدمــته لــلــواجه قــبل ان يــخـطف
مــــعـــهــــا لـــقـب الـــدوري ا�ــــمـــتـــاز
مــــوسم 2011فـي افــــضل أحــــوال
مالية عاشها النادي وهنا ال مجال
لــلـــحـــديـث عن اجنـــازات الـــســـلــة
وحتـــول دهـــوك كـــاحـــدى مـــعـــاقل
الـلـعــبـة من خـالل الـسـيــطـرة عـلى
الـــبـــطـــوالت احملـــلـــيـــة وتـــنـــظـــيم
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للبطولة� ولدينا دالئل كافية
بذلك� ومنها خسارة النادي
في أول مـبـاراته بـالـبـطـولة�
ولــكن بــقــرار مــزاجي وغــيـر
أخـالقي مـن قــــــبـل االحتــــــاد
قـــرروا إعــادة ا�ـــبــاراة لــهم�
وهــذا دلـــيل قـــاطع لـــضــعف
االحتاد في عمله وقراراته.
وأوضح الــــــبــــــيــــــان أنـه مع
وجـــود نــخـــبـــة من احلـــكــام
اجلــــيـــدين في مـــحـــافـــظـــات
اقـلـيم كــوردسـتـان بـاألخص
فـي مـديــنــة اربــيل� لــكـن قـام
االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـيـد
بتـخصيص أربـعة حكام من
الــوسـط وجــنـــوب الـــعــراق�
وهـــــؤالء األربـــــعـــــة كـــــانـــــوا
خـاضـعــ� لـقـرارات االحتـاد

وأداروا ا�ـبـاريــات حـسـبـمـا
يـشاء� كـما أن ضـعف رئيس
االحتـــاد الـــعــراقي ا�ـــركــزي
لـكرة الـيد� يـعد أحـد أسباب
هبوط مستوى البطولة ألنه
شــعـــرنــا بــأنـه صــدرت عــدة
قـرارات من أشـخـاص خارج

االحتاد ا�ذكور.
واخـتــتم نـادي اربـيـل بـيـانه
بــــــــــالــــــــــقـــــــــول� إن بــــــــــعض
األشخاص يـعملون من أجل
تـشويش اسم وشـهـرة نادي
اربــيل� ولـديــنـا دلـيـل بـأنـهم
يـــســتـــعــمـــلــون طـــرقــا غـــيــر
قانونية بـأن جتري البطولة
حــــــــــسـب مـــــــــصـــــــــاحلــــــــــهم
واســتـخــدام نـتــائـجــهـا ضـد

نادين. شعار االحتاد

وأشـــار إلى أن الالعـــبــ�
اضــافـــة جــيــدة لـــلــفــريق
سيما وان ا�الك التدريبي
بحاجـة الى تعزيـز مراكزه
قــبـل انــطالق مــنـــافــســات
الـدوري ا�ـمـتـاز.ولـفت الى
أن فريق النجف سيخوض
مـــــبــــاراة وديـــــة مع نــــادي
القـاسم  على مـلعب الـنجف
الــــدولي الــــثــــانـــوي ضــــمن
اســتـعـداد الـفـريـقـ� لـلـدوري

العراقي ا�متاز.
يــــذكـــر ان االدارة
ســــمت ا�ـــدرب
احـمــد خـلف
مـــــــــدربـــــــــاً
لــــقـــــيــــادة
فــــــــــــريـق
نـــــــــــادي
الــنـجف
للموسم
2022-
.2023
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في مـــصــر� الـــدعــوة الســـتــضـــافــة
اجــتـمــاعـات مـجــلس ادارة االحتـاد
الـعــربي لــلـســبــاحـة� واســتـضــافـة
احدى الـبطوالت الـعربيـة للسـباحة
في ا�ــيـــاه ا�ــفــتــوحــة� مــبــيــنــا أن
االجــتـمــاع تـمــخض عن تـشــكـيل 4
جلــان� هي الـلـجـنـة الـفـنـيـة وجلـنـة
ا�ـــرأة وجلــــنـــة الـــطـب الـــريـــاضي
ومــكـافـحــة ا�ـنـشــطـات إضـافـة الى
اللجنة القانونية.وأضاف� � خالل
االجــتـمـاع أيــضـا عـرض نــشـاطـات
االحتـــاد لـــلـــعـــام احلــالـي والـــعــام
القادم� الفتـا الى أن االجتماع يأتي
عــلى هــامش الــبــطــولــة الــعــربــيــة
لأللـعـاب ا�ـائـيـة لـلـفـئـات الـعـمـريـة
التي جتري من السابع الى العاشر
من أيلول اجلاري �ـشاركة العراق
الـذي يـشــــــــارك أيـضـا في بـطـولة
الـغـطس بـسـباح واحـد� وبـسـبـاحة
واحـدة لـلـفــــــــئـة الـعـمـرية 11-12

عاما.
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أكـــد رئــــيـس احتـــاد الــــســــبــــاحـــة
واأللــعـاب ا�ـائـيـة الــعـراقي� عـضـو
االحتـاد الــعـربي لــلـســبـاحــة خـالـد
كــــبــــيــــان�  اســــتــــعــــداد الــــعــــراق
الستضـافة أحد اجـتماعـات مجلس

ادارة االحتـاد الــعــربي لــلـســبــاحـة
واسـتــضـافــة الـبــطـوالت الــعـربــيـة
للسباحة في ا�ياه ا�فتوحة.وأشار
كـبـيـان فـي بـيـان إلى أنه وجه عـلى
هـــامـش اجـــتـــمــــاع مـــجـــلس ادارة
االحتاد العربي للسـباحة الذي عقد

شـــهــاب جــاهــد كــرئـــيس هــيــئــة
مــــؤقـــتـــة حلــــ� االنـــتــــخـــابـــات

الرسمية.
وأشــار ا�ـــالـــكي أن بـــخالف ذلك
ســنــتـظــاهــر امــام وزارة الــدفـاع
حل� تنفيذ الوزير طلبات عشاق

ومحبي نادي القوة اجلوية .
وكان رئيس الهيئة ا�ؤقتة لنادي
الـقـوة اجلويـة الـريـاضي الـفريق
شــهـاب جــاهــد أعــلن� يــوم أمس
الثالثاء� أن وزارة الدفاع رفضت
الهـيـئـة ا�ؤقـتـة الـتي سـتشـكـلـها
الـلجـنة االو�ـبيـة العـراقية إلدارة

النادي.
وفي وقت ســـابق أعـــلـن ا�ــكـــتب
اإلعالمـي لـنـادي الــقـوة اجلـويـة�
ان الـلـجــنـة االو�ـبـيــة الـعـراقـيـة�
سمّت هـيئة مـؤقتـة إلدارة النادي
وحـظـيت �ــوافـقـة وزيــر الـدفـاع

جمعة عناد.
وقـال ا�ـسـؤول اإلعالمي لـلـنـادي
عالء مــحــمــد� ان الــفــريق الــركن
عـلي الـفــريـجي سـيــكـون رئـيـسـا
لـلـهــيـئـة ا�ـؤقـتــة� وسـمـيـر كـاظم
نـائــبـا لــلـرئــيس� والـلــواء الـركن
مهـدي ياسـر زبيـدي اميـناً لـلسر�
واللواء قـتيبة عـبد الرزاق األم�
ا�ـــالـي� والــكـــابـــ� عـــلـي زيــدان
محمد عضوا� واللواء الركن عبد
احملــسن فــتــحي صــكــر عــضــوا�

وعالء محمد جبار عضوا.
ومـن جـهــة اخــرى اضــرب العـبي
فــــريق نــــادي الــــقــــوة اجلــــويـــة
الـعراقي لـكرة الـقـدم� بسـبب عدم
إيـفــاء اإلدارة ا�ـؤقــتـة الــسـابــقـة
بـرئـاسة شـهـاب جـاهد بـوعـودها

وتسليم مستحقاتهم ا�الية.

»%œU∫ اجتماع االحتاد العربي للسباحة

احمد ا�وسوي
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{ بزشـلونة - وكاالت: يـبدو أن برشلونـة� قرر التحـرك قضائيـا ضد أتلتـيكو مدريـد بسبب وضع العبـه ا�عار أنطوان
غريـزمان� الـذي يـلعب حـاليـا ضـمن صفـوف الـروخي بالنكـوس. وأعـير الـدولي الفـرنـسي لألتلـتي الـعام ا�ـاضي �دة
موسم�� مع تضمن العقد خيار الشراء مقابل  40 مليون يورو حال خوض جريزمان أكثر من  50 با�ئة من الدقائق
ا�تاحة في مـباريات فـريقه. وبحسـب شبكة بـليتشـر ريبورت� فـإن الفريق الكـتالوني يـستعد لـرفع دعوى قضـائية ضد
أتلـتيكـو مدريـد� بشأن ا�ـبلغ ا�طـلوب دفعـه. يأتي ذلك بسـبب احليلـة التي جلـأ إليهـا فريق العـاصمـة اإلسبانـية بتـعمد
إقحام جـريزمان في كل مـباراة بعد الـدقيقة 60  لـتفادي تفـعيل البنـد الذي ينص علـيه العقـد. وذكرت تقاريـر صحفية
أن جـريزمـان جزء من مـؤامـرة أتلـتيـكـو على الـبارسـا� باالتـفـاق مع مدربه األرجـنتـيـني دييـجو سـيـميـوني� الذي أقـنعه

بالدفع به كبديل في كافة ا�باريات هذا ا�وسم.
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{ بــاريس-(أ ف ب) - �ـــثل ظــهــور
رجل االعـــمــال الــســوري-الــفــرنــسي
مــحــمـــد الــطــراد في قــفص االتــهــام�
فصـلًـا آخر في احلـيـاة الشـاقـة لرجل
وصل الى مونبلييه قادمًا من سوريا
عـام  1970من دون فــلس� حــتى بــات
أحـد أكبـر أعـمدة ريـاضـة الـرغبي في
فـــرنــســا. يــعــرّف عن نـــفــسه بـــطــفل
الـصـحـراء� كـبـر لـيـصـبح مـلـيـارديـرًا
تُـقـدّر ثـروتـه بـأربـعـة مـلـيـارات يـورو
ويـعمـل لديه  50 ألف مـوظف بـيـنـهم
 15 ألـــفــاً في فـــرنــســا.بـــنى صــاحب
ا�ركز  31 على الئـحة أغـنيـاء فرنـسا
لــعـام 2021  ثــروته من الــعــدم وبـات
اآلن أيضًـا شريـكًـا في مجـال صنـاعة
النفط والغاز.هـو مولع بكرة ا�ضرب
ومعـروف أكثـر في الشـارع الفـرنسي
لـــضـــلــوعه فـي الــريـــاضــة أكـــثــر من
األعـــمــال الــتــجــاريـــة.رغم عــدم حــبه
للـرغبي� اشـترى فـريق مونـبلـييه في
عـام  2011 لــيــحــوّله من كــيــان شــبه
مـــفـــلس إلـى بـــطل فـــرنـــســا ا�ـــوسم

ا�اضي.
عالمـته التـجـاريـة الطـراد ال تـتـواجد
فـــــقط عـــــلى قـــــمـــــيص ا�ـــــنــــتـــــخب
الـنـيـوزيـلـنـدي ذي أول بالكس� أكـثـر
ا�ــنـتــخــبـات عــراقــة في الــرغـبي� بل
أصــــــــــبـح فـي عــــــــــام  2017 أول راعٍ
لــقـمــيص ا�ــنـتــخب الــفـرنــسي. هـذه

الصفقة األخيـرة وعالقته الوثيقة مع
االحتـاد الـفـرنـسي لـلـرغـبي ورئـيـسه
بـرنـار البـورت ا�تـهم بـقـضـايـا فـساد
واستغالل النفوذ� فتحت باب توجيه
التـهم اليـه.وقد يـرى األب السـبعـيني
خلــمــســة أوالد أن احملــاكــمــة عــقــبــة
صــغــيــرة� نـــظــرًا لــلـــظــروف ا�ــؤ�ــة
ألصوله. الطـراد ا�ولود نـتيجـة حالة
اغتـصـاب لوالـدته� ابـنة قـبـيلـة كانت
تـعـيش بـالــقـرب من الـرقـة� والـذي لم
يعد إلى سوريـا منذ عام 1972  كانت
احلـــيــاة قــاســيــة عــلــيـه. لــكــنه عــمل
بـتصـمـيم لـلـوصول الى مـا هـو عـليه
اليـوم كنت طـفالً من أبنـاء الصـحراء

عانى صعوبات جمة.
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تابع نـاضلت من أجل احلـصول على
مكان في ا�درسة. اجتـزت البكالوريا
وحــصـلـت عـلى مــنــحـة -  200 فـرنك
حـسب مـا أذكـر - لـلـذهـاب والـدراسة
في فـرنـسـا. بـالنـسـبـة لـلـطـراد� كانت
مونـبليـيه النـقطة ا�ـشرقـة في حياته
لــــقـــــد حـــــقــــقـت كل شـيء هــــنـــــا في
مـونبـلـيـيه: الـتدريب ا�ـهـني� تـعـلمت
الـلـغـة� دراســاتي� أنـشـأت مـجـمـوعـة
أعمالي� ونادي الرغبي. صنع الطراد
أعـــــداء بــــ� رؤســــاء األنــــديــــة الـ14
واصـــفًــــا الــــبـــعض مــــنــــهم بــــأنـــهم
مـــحــافــظــون لــلـــغــايــة ومــحــدودون�

مــضـيــفًـا أن �ــوذج أعــمـال الــرغـبي
الـــــفــــرنـــــسي لـم يــــكن مـــــنــــاســـــبًــــا
للغرض.يـتسم الطـراد الذي يقول إنه
إنـسـاني� بـالــقـسـاوة في حـكـمه عـلى
أولئك الذين يـشعر أنـهم خذلوه� مثل
ا�درب احلالي �نتخب فـرنسا فابيان
غالـتييه الـذي فاز بـكأس اال� الست
والذي طرده سابقًا كمدرب �ونبلييه.
قـال حـيـنـهـا الـشـخص الـذي ال يـقـوم
بـعـمـله عـلـى الـرغم من كل الـنـصـائح
التي نقدمها له يجب االستغناء عنه�
ألنه يــــعــــرّض الـــــهــــدف اجلــــمــــاعي
للخطر.ال يحبّ الطراد التحدّث كثيرًا
في وسائـل اإلعالم� فهـو رجل يـفضّل
حمـاية خصـوصيـته� و�ضي أوقات
فـراغه في كتـابـة الـروايات.لـقـد جرّب
أيــضًـا حــظه في الــســيـاســة وتـرأس
مــجـــمــوعــة تــرشــحت لالنــتــخــابــات
احملـلـيــة لـعـام  2020 في مـونــبـلــيـيه
وجـاءت في ا�ـركز الـثـالث بـقـرابة 18
بـــا�ـــئـــة من األصـــوات.يـــقــول لـــست
يـــســاريًــا لـــكــوني ولـــدت فــقــيــرًا وال
�ــــيـــنــــيًــــا ألنــــني أصــــبــــحت رجالً
ثريًا.يقول أنصاره إنه صاحب رؤية�
بـــيـــنـــمـــا يـــرى خـــصـــومه أنه لـــيس
شـخــصًـا �ـكن جتـاوزه� لــكـنه يـصـر
عــلى أن الــثـــروات لــيــست هي الــتي
تـهـمـه.يـؤكـد لـيس ا�ــال مـا يـجـذبـني

ولكن النجاحات العظيمة فقط.
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أمــام يـوفـنــتـوس اإليـطــالي في اجلـولـة
األولـى من دور اجملــمــوعـــات �ــســابــقــة
دوري أبـطـال أوروبـا� لـلـدفـاع عن نـفسه
بــشـأن خـيـار نــاديه الـبـاريـسـي لـلـسـفـر
ذهــابـا وإيــابـاً في رحــلـة بــاريس-نـانت
بــالـطـائـرة والــتي تـبـلغ مــسـافـتـهـا 340
كـلم.قال مبتـسماً هذا الـصباح� تنـاقشنا
مع الـشركة التي نسافـر معها� �عرفة ما
إذا كـان من ا�مكن السفـر على م� عربة

شراعية. 
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وأثـارت كــلـمـات غـالـتـيـيه الـدهـشـة لـدى
احلـاضـرين� والـضـحك من قـبل ا�ـهاجم
كــيـلـيــان مـبــابي الـذي كـان إلـى جـانـبه.
ســريـعــاً� ردّت وزيــرة الـريــاضـة أمــيـلي
أوديـا-كاسـتيـرا على هـذا التـصريح من
خـالل اســتــجــواب مــدرب بــاريس ســان
جـرمان فـكتـبت عبر مـوقع تويـتر الـسيد
غـالتـييه� لـقد اعـتدنـا علـى إجابـات أكثر
صلة ومسؤولية - هل نتحدث عن ذلك?.
وبــدورهـــا� انــتــقــدت عــمــدة بــاريس آن
هــيـدالـغـو كــلـمـات مـدرب بــطل فـرنـسـا�

خـالل انــتــقــاله �ــواجـــهــة نــانت ضــمن
الــدوري احملـلي لـكـرة الـقـدم� مـوجـة من
االنــتـقـادات الـواسـعـة في خـضم اجلـدل
حـول الطـائرات اخلاصـة وتأثيـرها على
ا�ـــنــاخ.واضـــطـــر غــالـــتـــيــيـه� عــشـــيــة
اسـتـحـقـاقه األصعب مـنـذ بـدايـة ا�وسم

{ بــاريـس-(أ ف ب) - أثـار الــتــصــريح
الــســاخــر �ــدرب بــاريـس ســان جــرمـان
الــفـرنــسي كـريــسـتــوف غـالــتـيــيه الـذي
اقـــتــرح أن يـــســافــر نـــادي الــعـــاصــمــة
بـواسـطة عـربة شـراعـية بـدالً من السـفر
جـواً كـمـا فـعل في نـهـايـة هـذا األسـبوع

عـــلى وســـائل الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
لـنـجـوم سـان جرمـان عـلى مـ� الـطـائرة
وهم يـبدون سعـداء ومرتاحـ� في رحلة
الـعـودة إلى الـعـاصـمـة بـاريس. وسـاهم
مـدير شركة الـسكك احلديد الـوطنية في
تـــأجــــيج الـــصــــراع حـــول اســـتـــخـــدام
الـــطـــائــــرة� وخـــصـــوصـــاً الـــطـــائـــرات
اخلـاصــة� الـذي اجـتـاح أخـيـراً الـطـبـقـة
الـسياسـية الفـرنسيـة� اذ يرغب البعض
في الــيـسـار وبـ� دعـاة حـمـايـة الـبـيـئـة
بــشـدة في الـتـخــفـيف من اسـتــخـدامـهـا
بـسبب التأثير الكربوني �ثل هذا النوع
من الـنقل. وأشـارت اجلمـعيـة ا�نـاهضة
لـلــعـو�ـة اجلـمـعـة بـاصـابع االتـهـام إلى
الـنجم األرجنـتيني لـيونيل مـيسي الذي
قــام عــلى مــ� طــائــرتـه اخلــاصـة بـ 52
رحــلــة مــنــذ حــزيـران أي  1502 طن من
ثـاني أكسيد الكربون� وشدّدت اجلمعية
عـلى أن هذا يـعادل الـرحالت التـي يقوم
بـها فـرنسي كل  150عـاماً� ودعـت أيضاً
إلى تــــنـــظـــيم اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات

اخلاصة. 

أخبار النجوم
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{ مدريد - وكاالت: حسم النجم اإلسباني ا�ضرم� خوان ماتا� وجهته
اجلديدة بعد أشهـر على رحيله عن مانشـستر يونايتـد� عقب انتهاء عقده.
وانضم مـاتا إلـى صفـوف جالـطة سـراي الـتركي� في صـفـقة انـتقـال حر�
أمس. ونـشـر الـنـادي صـورا لالعب اإلسـبـاني أثـنـاء تـوقـيع عـقـده� مـعـلـقا
عليها بقوله: مـرحبا بك في جالطة سـراي. وتزامن هذا االنتقال� مع إبرام
النادي التركي مـجموعة من الصـفقات ا�ميـزة في يوم واحد� أبرزها ضم
األرجنـتـيـني مـاورو إيـكـاردي. كـما انـضم يـوسف د�ـيـر� العب بـرشـلـونة
السـابق� إلى صفـوف جالـطة أيـضا� بـعد أشـهر قـليـلة من مـغادرته مـلعب

كامب نو.
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{ ا�نامة - وكاالت: تلقى فريق كرة
الـــســلــة بــالــنـــادي األهــلي� ضــربــة
مــوجــعــة� قـبل انــطالق مــنــافــسـات
بــطــولـة الــدوري الــبـحــريــني� بــعـد
إصابـة جنمه الـبارز حسـن العربي.
وأكد حسن العـربي� أن الفحوصات
الــتي خـضع لــهـا أظــهـرت إصــابـته
بالـربـاط الصـليـبي� وسـيحـتاج إلى
إجــراء عـمــلـيـة جــراحـيــة في األيـام
ا�قبلة. وأعرب العربي� عن
حــزنه الــشــديــد لــهـذه
اإلصابـة� لكـنه أكد
أنه قــضــاء الــله
وقــــــــــــدره وال
اعـــــــتــــــراض
عــــــلـى أمـــــر
الــــــــــــــــــــلــه.
وسيـحـتاج
حــــــــــــــــسـن
الــــــعـــــــربي
لالبتعاد عن
فــريـــقه �ــدة 6
أشـهــر عــلى أقل تـقــديـر�
بــعـــد إجــراء الــعــمــلــيــة
اجلــــــراحـــــيــــــة� حـــــيث
ســيــخــضع لــبــرنــامج
طــبي مـــكــثف وعالج
طـبـيــعي إضـافـة إلى
تـدريــبـات انــفـراديـة
قـــــــبـل عــــــودتـه من
جــديـد. وســيــغـيب
حـسن الـعـربي عن
فـريــقه األهـلي في
ا�ــــــــــــــــبــــــــــــــــاراة
االفـــتــتـــاحـــيــة في
ا�ـــــوسم اجلـــــديــــد
أمـام الـنــجـمـة� يـوم

السبت ا�قبل.
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وتلـقى اجلـهـاز الـفني
لـــفـــريق كـــرة الـــســـلــة
بـــــــــنـــــــــادي االحتــــــــاد
الــســكــنــدري� بــقــيـادة
الــــصـــربي مــــيـــودراج
بيـرزيتش� صـدمة قبل
ا�عـسكر الـذي سيـنطلق
هذا األسبـوع في صربيا�
استـعـدادا النـطالق ا�وسم
اجلـــــديــــد وا�ــــشــــاركــــة في
الــبـطــولــة الـعــربــيـة لألنــديـة
ا�ــــقــــررة بـــــالــــكـــــويت� خالل
أكــتــوبــر/تــشــرين أول الــقـادم.
وذلك بــعــد تــأكــد غــيــاب قــائـد
الـفـريق� إسـمـاعيـل أحمـد� عن
ا�ـعـسكـر والـبـطـولة الـعـربـية�

{ لـــنـــدن - وكـــاالت: كـــشف تـــقـــريـــر
صحفي� مساء أمس� عن وجود نيـة لتأجيل مباريـات اجلولة السابعة
من عمر الدوري اإلجنليزي ا�متاز. وتوفـيت ا�لكة إليزابيث الثانية� عن
عمـر ناهز  96 عامًا� اخلـميس� حـيث ظلت ملـكة لـلممـلكـة ا�تحـدة ألكثر

من  7 عقود. 
وبحسب صـحيفـة ديلي مـيل� فإن مسـئولي الـبر�يـرليغ� أجروا مـحادثات
مع احلكومة� مساء اليوم� �ناقشة ما إذا كانت اجلولة ستقام في موعدها
أم ال. وأضافت أن أنـديـة الـدوري اإلجنـليـزي تـتـوقع تـأجيل مـبـاريـات هذا
األسبـو�� موضـحة أن اإلعالن عن تـأجـيل اجلولـة قد يـكون صـباح الـغد.
وأشـارت الــصـحــيـفــة إلى أن مـبــاريـات دوري أبــطـال أوروبــا سـتــقـام في
موعـدها نـهايـة هذا األسـبو�� مـثـلمـا حدث مع مـباريـات الدوري األوروبي

ألندية مانشستر يونايتد ووست هام وآرسنال� اخلميس.
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 كريستوف غالتييه

فـكــتـبت عـبـر صـفـحــتـهـا عـلى تـويـتـر ال
ولــكـن ال بــأس في الــرد عــلى مــثل هــذه
األشــيـاء? اســتـيـقــظـوا يــا شـبــاب? هـنـا
بـــاريس. وكـــان مــديـــر شــركـــة الـــســكك
احلـديد الوطنية أالن كـراكوفيتش انتقد
بـشـدة اسـتـخـدام سـان جـرمـان الـطـائرة
بـــدالً من الـــقــطـــار لــلـــتــوجه إلـى نــانت
الـسبت� شارحاً أن الشركة قدّمت عرضاً
يـتناسب مـع احتيـاجات النـادي ا�ملوك
قـطرياً.وردّ كراكوفـيتش في تغريدة على
مــقـطع فـيـديـو لـالعب الـوسط اإليـطـالي
مــاركـو فــيـراتـي عـلى مــ� طـائــرة سـان
جــرمــان نُـــشــر عــلى وســائل الــتــواصل
االجـتـمـاعي� مـقتـرحـاً بـاريس-نانت في
أقل مـن ساعتـ� بواسطـة شركـة السكك
احلـديـد الوطـنـية� أعـيد جتـديـد عرضـنا
اخلــــــاص بـــــعــــــرض يـــــتــــــنـــــاسـب مع
احــــتــــيـــاجــــاتــــكم اخلــــاصــــة� من أجل
مـصـاحلـنـا ا�ـشـتـركـة: األمـان والـسـرعة
واخلـدمـات والنـقل ا�سـتدام- 52 وعـقب
الـفـوز على نـادي الـكـانـاري واستـعادته
صـدارة الـ ليغ 1ظـهـر مقـطع فـيديـو آخر
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{ لـندن- وكـاالت: تـعـرض مـانـشــــــسـتـر يـونـايـتـد لهـز�ـة مـفـاجـئـة على
أرضه أمــام ريــال ســـــوســيــداد 1-0 � في افــتــتـــاح مــشــواره بــالـــدوري

األوربي. 
وسجل بـرايس مـنـديز هـدف ا�ـباراة الـوحـيد� مـن ركلـة جـزاء في الدقـيـقة
59. وفي اجملموعة اخلامسة ذاتها� فاز شيريف تيراسبول ا�ولدوفي على

أومونيا نيقوسيا القبرصي بثالثة أهداف
ن�يفـة� ليتصـدر الترتـيب. ومرت الدقائق
الـعــشــر األولى من الــلـقــاء� دون وجـود
تهـديـد حـقـيـقي من كال الـفـريـق�. وفي
الدقـيقة 14  وصلت الـكرة إلى رونـالدو
داخل مـنــطــقـة جــزاء سـوســيــداد� لـكن
جوروسابيل قطعها من أمامه ليلتقطها

احلارس ر�يرو.

خوان
ماتا

{ لـــوس أجنـــلـــوس- وكـــاالت:  تــلـــقى األســـتـــرالي نـــيك
كـيـريــوس� أكـبـر غـرامـة مـالـيـة حـتى اآلن بـبـطـولـة أمـريـكـا
ا�ـفـتوحـة لـلتـنس� بـقيـمة  14 ألـف دوالر� بسـبب تصـرفاته
الـطائشـة خالل خسارته أمـام الروسي كاريـن خاشانوف�
مـسـاء الثالثـاء في دور الثـمانـيـة. وتلـقى كيـريوس حتـذيرا

خالل اجملـمـوعة الـثـالثـة� بـعد إلـقـاء زجاجـة مـشروب
عـــلى األرض بــغـــضب� قـــبل أن يــزداد غـــضــبه في
نـهاية ا�باراة التي خسـرها بنتيجة  6-4 و 7-6 و-6
7  حـيث حطم مـضربـ� اثن�. وتـعرض كـيريوس
خلــامس عـقــوبـة مــنـفـصــلـة في الــبـطــولـة� حـيث
تـعرض لـعقـوبات سـابقـة بسـبب البـصق والسب
وحتـطيم ا�ـضارب� لـترتـفع قـيمـة الغـرامة ا�ـالية
اإلجــــمـــالـــيـــة بــــحـــقه إلى  32 آلف و 500دوالر.
وتـعـتـبر قـيـمة الـغـرامة ا�ـالـيـة جزءا صـغـيرا من
قــيـمــة اجلــائـزة ا�ــالـيــة الـتـي سـيــحـصــدهـا من
مـشـاركـته في فـئـتـي الفـردي والـزوجي� والـبـالغ

قـيمـتها  473 آلف و200
دوالر.

أشـهـر. وتـمـنت مـصـادر
إداريـة في نـادي بـيروت
الـسالمـة لـالعب الـنـجم�
والــــــــذي دخل ضــــــــمن
الئـــحـــة الـــنـــخــبـــة في
ا�وسم اجلديد للعبة.
يــــــذكـــــر أن الـــــدوري
اللـبناني لـكرة الـسلة
ينـطلق في  1تشـرين
أول ا�ـــــقـــــبل� حـــــيث
سـيـبـتـعـد شـمـعـون عن
فريقه خالل هذه الفترة.

حيث سيخضع لعـملية جراحية في
الركبة بـلبنان� وهو مـا سيبعده عن
ا�نـافسـات �ـدة شهـر. وكان مـجلس
إدارة االحتـاد الـسـكـنـدري� بـرئـاسة
مــحــمـد مــصـيــلــحي� قــد جـدد عــقـد
إسـمـاعـيل أحـمـد �ـدة موسـم واحد.
وذلك بـنـاء عـلـى طـلب ا�ـديـر الـفـني
الـصـربي� الذي رحـب ببـقـاء سـمـعة
مع الـــفــريق� مــشــددا عــلى أهــمــيــة

الالعب في ظل خبراته الكبيرة.
كـــمــا خــضـع إيــلي شـــمــعــون� جنم
مـنـتـخب لـبـنـان لـكـرة الـسلـة� أمس�

لـعمـلـية نـاجـحة في ركـبـته. وساهم
شمعـون بتـأهل منتـخب لبنـان لكرة
الـســلـة إلى نـهــائـيـات كــأس الـعـالم
للـسلـة� باإلضـافة لـفوز فـريقه بـلقب
بــطـولــة لـبــنـان لــلــسـلــة في ا�ـوسم
ا�ـاضي. وكـان شـمـعـون قـد تـعرض
لإلصابة مؤخرا خالل الـتحضيرات
�بـاريات لـبنـان للـسلـة� حيث شارك
مع ا�ـــنــتــخب رغــمـــا عن إصــابــته.
وأكـدت ا�ــصـادر الـطـبــيـة في نـادي
بــــيـــروت لــــكـــووورة� أن اإلصــــابـــة
ستـبعـد شـمعـون عن ا�العب �دة 3
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الى ضـحــايـا الــعـنف األســري وصـدمـات
الطفولة والنشأة والنساء :

?افـرح باختيار الله لك�فهو لن يبتليك إال
ألنه يـعرف صـبرك وقـوتك أنت اليوم ذلك
البالغ الذي ر�ا يتجنب أبسط اخلالفات
ألنه جـرب نتـائـجهـا وذاق مـرارتهـا لـكنك
قـادر على ا�واجهـة بوضوح وحزم ودون
انـفــعـال.ان فــعـلـت فـأنت شــخص عــظـيم

تستحق التحية
قـد تشـعـر في بـعض ا�واقف بـأنك عـاجز
عـن الــرد�أو تــنـــفــعـل بــشـــدة في مــواقف
أخـرى هـذا طـبـيـعي نـتـيـجة مـا مـررت به
في طــفــولــتك� قــد تــتــجــنـب ا�ــواجــهـات
ا�ـباشرة وتـبالغ في اخلوف من اسـتثارة
غـــــضب اآلخــــــرين فــــــتـــــوافـق عـــــلى أي
شيء�وكل شيء�رغم أنك تريد قول: ال

تـلك البـنت ا�ـعنـفـة قد ال تـطـلب حقـوقـها
في الـعـمل خـوفــاً أن تـبـكي و�ـاذا? ألنـهـا
اعـتادت أن ال حتصل على أبسط حقوقها
إال بـعد عـناء واسـتجـداء وبكـاء وتعـنيف
قـد تصاب بـاعادة التـذكر لتلـك الصدمات
ا�ـريرة في كل مـرة حتاول أن تـعبـر فيـها
عن نـفسك�لكن ال تـستسلـم فأنت اليوم لم
تــعــد ذلك الـطــفل قــلـيـل احلـيــلــة بل بـالغ
وأكـثـر نـضـجــاً في انـفـعـاالتك واآلخـر لن

يأمن العقاب كما كان ذلك ا�عتدي.
في الـيوم نواجه االالف من حاالت العنف
عــلـى كال اجلــنــســ� واالســبــاب تــافــهــة
يــســبب الى انــخــراطـهـم نـحــو اجملــهـول
مــنــهم من يــلــجــأ الى الــشــارع هـربًــا من
اســــرته ور�ـــــا يــــتــــعــــرض الى أنــــواع
ا�ـــؤثــــرات اخلـــبــــيــــثـــة مـن قـــبـل جتـــار
احملــرمـــات وا�ــمـــنــوعـــات وغــيـــرهــا من
الـتـسـمـيـات واستـخـدامـهـم (للـكـديـة) في
الـشــوارع او اســتــغاللــهم من قــبل جتـار
األعــضــاء كل هــذه ا�ــعــرضــات ســبــبــهـا
تـعـنــيف لم يـكن يــخـطط له ا�ـعــنف عـنـد
والدته . وأيـضا ان الكثـير من النساء في
جـميـع دول ألعـالم تـواجه تعـنـيف اسري
هــنــاك من تــمــلـك الــشــجــاعــة لــلــظــهــور
والـشكـوى عن التـعنـيف لكن الـكثـير �ن
ال يــسـتــطــيـعــون احلـصــول عـلى فــرصـة
الـتعبير والكشف عن ما يحدث لهن خلف
اســـوار الــزوجــيــة قــد تـــعــنف من اســرة
زوجـهـا او عـائـلـتـها يـجـب احلد مـن هذه
الـظواهر ولو بـنسبة تصـل الى السيطرة
بــردع وتـخــويف فـاعل الــتـعــنـيف مــهـمـا

كانت صفته ودرجة قرابته
 WOzUCI�«  UIO³D²�«

يـعرّف مـشـروع الـقـانون� كـمـا � تـعـديله
في 2016 الــعـــنف األســـري في ا�ــادة 1

بـصـفته: "كل فـعل أو امـتـنـاع عن فعل أو
الــتــهــديـد بــهــمــا يــرتـكـب داخل األسـرة�

ويترتب عليه ضرر مادي أو معنوي". 
 تـشــمل الـتـعـريـفـات الـقــانـونـيـة لـلـعـنف
األســـري عـــنـــاصـــر الــــعـــنف اجلـــســـدي

واجلنسي والنفسي واالقتصادي.
نـوصي أيضا بأن تشمل تعريفات العنف
النفسي واالقتصادي "السيطرة باإلكراه"
كــعــنــصــر أســاسي من عــنــاصــر أعــمـال
الـعـنف هـذه.الـسـيـطـرة بـاإلكـراه "تـشـمل
جــمـــلــة من األعــمـــال ا�ــصــمـــمــة جلــعل
الـضحية خاضـعة أو معتمـدة على الغير
عن طـــريق عـــزلـــهـــا عن مـــصــادر الـــدعم
واسـتـغالل مـواردهـا وقــدراتـهـا لـلـكـسب
الـــشــخـــصي� وحـــرمــانـــهـــا من الـــســبل
ا�ـطلـوبة لالسـتقالل وا�ـقاومـة والهروب

وتنظيم سلوكها اليومي"
كــــمـــــا أن ا�ــــادة 41/ (1) من قـــــانــــون
الــعــقـــوبــات تــنص عــلى "تــأديب الــزوج
لـزوجـته� وتـأديب اآلبـاء وا�ـعـلـمـ� ومن
في حـكـمـهم األوالد الـقـصـر في حـدود ما
هـو مقـرر شرعا أو قـانونـا أو عرفا"� وأن
هـذه األعمال حق قـانوني� ومن ثم ال تعد
جـر�ـة�  إضـافــة إلى ذلك� يـنص قـانـون
الـعـقـوبـات عـلى أحـكــام مـخـفـفـة ألعـمـال
عــنف من بــيــنــهــا الــقــتل بــنــاء عـلـى مـا
يـوصف بـ "بـواعث شـريفـة"� أو إذا فـاجأ
ا�ـرء زوجتـه أو إحدى قـريبـاته في حـالة
تـلبس بالزنا/عالقة جـنسية خارج نطاق

الزواج.
w�Mł ¡«b²Ž«

يـسـمح قـانـون الـعـقـوبـات أيضـا بـإفالت
مـرتكـبي االغـتـصاب واالعـتـداء اجلـنسي
من احملـاكمـة أو يرفع عـنهم الـعقـوبة في

حال الزواج من الضحية.
ان الـقوان� حتدد العـوامل التي يأخذها
الـقـضـاة في االعـتـبـار� وتـشمـل العـوامل
ا�ـؤدية لتـشديـد العـقوبات ومـنهـا العود
لـلـجـر�ـة واحـتـيـاجـات الـتـأهـيل�  وهي
عــوامل يـــصــمت إزاءهـــا نص ا�ــشــروع
احلـالي إضافـة إلى ذلك� يـعتـمد مـشروع
الـقـانـون صـيـاغـة مـحـايـدة فـيـمـا يـخص
ضـمائر ا�ذكر وا�ؤنث� فهذه الصياغة ال
تـقر بحقـيقة أن النسـاء في العراق وعلى
مـسـتـوى الـعـالم مـتـضـررات بـشـكل غـيـر
مـتـناسب مـن العـنف األسـري. ونـقـلًا عن

دليل األ� ا�تحدة بأن يقر ا�شرع 
"الـــعـــنف ضـــد ا�ـــرأة شــكـل من أشـــكــال
الـتمـيـيـز" كـما يـوصي الـدلـيل بـأن يـكون
الـتشريع مراعيـا لالعتبارات اجلـنسانية
الـتي تــتــطـلب اإلقــرار بـ "تــفـاوتــات بـ�
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اسـتـنـبـاط الـواقع والـسـيـاسـة الـراشـدة...قـراءة في كـتـاب : الـبـارزاني
واحلـركة الـتحرريـة الكُـردية...من ا�ؤكـد أن من اليقـرأ التـأريخ ال يفهم
الـواقع ?... وهـذه ا�ـعـلـومـة تــتـطـلب من الـقـاريء دائـمـاجـهـدا مـضـنـيـا
وجـلـدا في تصـفح ومـطـالعـة االنـتـاجات الـتـأريـخيـة ا�ـعتـبـرة لإلمـساك
بـتالبـيب الـلحـظـة وجـعلـهـا مـتـيقـظـة دائـماً مـقـابل شـدة أهـوال ا�اضي
كـالذي يـجـعـلهـا جـسراً تـاريـخيـا بـيـنااليـام الـغابـرة واحلـاضرة في آن

واحد .
ورب كـاتـب مـبــدع أو سـيــاسيٍّ فــذ أو مـؤرخ مــحـايــد  عــنـدمــا يـعــتـاد
االعـتمـاد على الـتدوين وعلـيذاكـرته كسـجل موثق لـتوثـيق االحداث و�ا
دار حـوله ومعه من قصص الكفاح والثـورة والهجرة على رائحة وعبق
الـبـارود أثـنـاء ا�ـعـارك الـطـاحـنـة الـتي دارت رحـاهـا في جـبـالـوسـهـول
كُـردستان للنجاة من طالسم السياسة الغادرة وا�ؤامرات التي حيكت
ضـد شعـبآمن وحرمـة احليـاة بأيـادي مسوسـة ضد شـعب بريء طالب

ببعض حقوقه ا�شروعة حتتمظلة القانون أسوة ببني البشر?.
لـذا فان الشعور بـنقلة نوعـية وكبيرة جـداً في أرشفةالوقائع الـتاريخية
ومــا يـتـم حـولـه فـان ذلـك سـيــنــعــكس ايــجــابــا عـلـى االبـداع وإن مــثل

هذهاألرشفة تعد فعال دعامة أصيلة للكتابة و للخلق الفني الرفيع .
إن من أبـرز سمات السياسي اخملضرم هي أن يضع السياسي أمامه
احـتـماالت كـبـيـرةلـلـمـغامـرة الـسـيـاسـيـة التي قـد تـصل أحـيـانـا لـدرجة
اخملـاطرة بـحيـاته وحيـاة أسرته كـما حـدثمـرات عديـدة للـسيـد مسـعود
بـارزاني وافراد عائلته من أجل حتقيق اهداف سـياسية نبيلةوالذي قد
يــتـعــارض فـي غـالـب االحـيــان مع مــصــالح و ســيــاســات ا�ــنــافــسـ�

واألعداء? . 
ويـعرف اخملـتصون الـسيـاسي احملنك بأنه الـشخص الـذي يشارك في
الـتأثـير عـلى اجلمـهور مـن خالل التـأثيـر على صـنع القـرار السـياسي
أو الـشخص الذي يؤثـر على الطريقـة التيتـحكم اجملتمع من خالل فهم
السلطة السياسية وديناميكية حترك اجلماعة. وهذا يشمل األشخاص
الذين يشغلون مناصب صنع القرار في احلزب و احلكومة والدولة .

وكـلـمـا اتـصف الـسيـاسي احملـنك بـالـنـظـرة الـثـاقـبـة في قـراءة الـطالع?
والـهــدوء والـتــوازن فـيـالــتـعــامل مع مـاهــو قـادم كــان أكـثــر قـدرة عـلى
مـعـاجلة الـعـقبـات وا�ـشكالت دون الـلـجـوء إلى التـسـرّع أو االستـعـانة

بالقلق . وذلك وفق االلتزام بقاعدة التصرّف ا�متز� بالدقة .
ان الـسّيـاسي الـبراغـمـاتي هو من تـعـلم باسـتـمرار من دروس الـتّاريخ
ونـظـر في أحـداث التّـاريخ نـظـرةً ثـاقـبة مـتـبـصّـرة الستـنـبـاط األسـاليب
الـصّـحـيـحـة في احلـكم والــسّـيـاسـة الـرّاشـدة . فـالـتّـاريخ يـعـيـد نـفـسه
والـــذّكـي من يـــكـــون قـــادرًا عـــلى جتـــنّـب األخـــطـــاء الـــتي وقع فـــيـــهـــا
الـسّـيـاسـيّـون فـي ا�ـاضي من خالل اتـخـاذ الـقـرارات الـتي يـرى أنّـهـا
الـصّواب في الـتوقيـت ا�ناسب والـلحـظة ا�ـناسبـة وبدون تـردّد وكيـفية

ا�وازنة ب� اإليجابيّات والسّلبيّات وتغليبا�صلحة العامّة .
و�ـا أن الــسـيــاسـة حتـتـل جـانـبًــا مـهــمًّـا في حــيـاة الــزّعـمــاء والـقـادة
ورجـاالت الدولة . وعلى هذا ا�نوال يتعلّق الـكثير من الكتّاب واحمللّل�
كـذلك بالـسّيـاسة بـاعـتبـار أنّ الكـتابـة فيـها هـيـمهـنتـهم أو هي هوايـتهم
الـتي تـستـهويـهم وتالمس شـغاف قـلـوب العـامة مـن النـاس وذلك �افي
الـسّـياسـة من حـقـائق ومفـاجـآت وأسـرار ومغـامـرات وتـشويق أحـيـانًا
فـاإلنـســان شـرقــيـا كــانـأو غـربــيـا يــقـبل يــومًـا بـعــد يـوم عــلى مـتــابـعـة
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وخالل شـغفـنـا بدراسـته وقـراءته بتـأني لكـي نخـصه بالـذكـر والتـدقيق
والـتـعـليـق وفق الـسيـاقـات االصـولـيـة والـتـاريخـيـة واحملـاور ا�ـهـمـة هو
اطاللـة مـاصــدر حـديـثـا بــالـلـغـة الـكُــرديـة من اجملـلـد اخلــامس لـكـتـاب
(البارزاني واحلركة التحررية الكُردية) �ؤلفه السيد مسعود بارزاني .
الـكتـاب يقع في 832 صـفحة مـفعـمة بالـوقائع واخملـاطبـات السيـاسية
ا�ـشوقـة حلـقبـة بدايـة الـتسـعيـنـات وصوال لـعام 2002 إبـتداء بـعرض
االوضـاع السياسيـة وا�عيشية لـلكُرد جراء مآسي عـمليات االنفال في
نـهاية الثمانينـات ومرورا بانتهاء احلرب العـراقية االيرانية ومأالت هذه
احلـــرب الـــطـــاحــنـــة ا�ـــدمـــرة عــلـى الـــعــراقـــيـــ� بـــشــكـل عــام وعـــلى
كُـردسـتانـأرضـا وشـعـبـا بشـكل خـاص ثم الـبـدء بـآليـة تـنـظـيم صـفوف
قـوات البيشمركة من جديـد وتأثيرمستجـدات نظام القطب الواحد على
الـعالم بـعد هـيمـنة الـواليات ا�ـتحـدة االمريـكيـة علـيالـساحـة السـياسـية
الـعـا�يـة خـاصـة أثـناء أزمـة اخلـلـيج الـثـانيـة ا�ـتـمـثلـة بـاحـتالل الـكويت
وبـدءالعمليات الـعسكرية من قبل التـحالف الدولي ضد العراق ومن ثم
كيفية االستعدادلالنتفاضة في كُردستان العراق عام 1991 باشراف
مـبـاشـر من اجلــبـهـة الـكُـردســتـانـيـة ودراسـةكل االحـتــمـاالت ا�ـتـوقـعـة
والـهــجــرة ا�ــلــيــونــيــة لـشــعـب كُـردســتــان نــحــو احلــدود االيــرانــيـة و
الـتـركيـةوفـرض مـنـطـقة احلـظـر اجلـوي عـلى القـوات الـعـراقـيـة من قبل
اال� ا�ـتـحـدة وتـفـاصيـل بدء ا�ـفـاوضـات مع بـغـداد وحـيـثـيـات الـلـقاء
االول مع صـدام حس� وقرار اجراء االنتخابات فيكُردستان وتأسيس
حـكـومـة اقـلـيم كُـردسـتـان والـتـعـامل مع احملـيط الـدولي وتـبـنـي صـيـغة
الـفــدرالـيــة القـلــيم كُـردســتـان وبــدايـة االقـتــتـال الــداخـلي والــتـدخالت
االقـلـيــمـيـة خــاصـة االيـرانـيــة ومـوقف بـغــداد من ذلك وابـرام اتــفـاقـيـة
واشـنـطن ب� احلـزبـ� الرئـيـسيـ� واجلـهود االمـريـكيـة واالوروبـية في
هـذا ا�ـسـعى ثـم الـتـحـضـيـر �ـرحـلـة مـابـعـد أحـداث 11 سـبـتـمـبـر في
نـيـويــورك ومـحـاربــة االرهـاب وصـوال  �ــرحـلـة مــاقـبل سـقــوط الـنـظـام
الـعراقي في نيسان 2003 والـتهديـدات التركيـة ضد االقليم وكل ذلك
مـوثـقـة بــالـصـور والـوثـائق واجلــداول والـبـيـانـات وا�ـكــاتـبـات اخلـطـيـة
الـرسمـيـة والشـخصـية اضـافـة الى  عرض عـدد من االتـفاقـات ا�بـرمة
عـلى مـسـتـوى االشـخـاص واالحـزاب وصـنـاع الـقـرار مع مالحـظـة أن
الــكـتــاب يـخــلــو من فــهـرس األعالم واالمــاكن كــمـا كــان مــوجـودا في
االجـزاء الـسـابقـة ?? ومع هـذا أبـدع مـضـمـون الكـتـاب بـأجـمـله بـجذب
شـريحة واسعـة من القراء خالل فتـرة قصيرة من صـدوره والسبب �ا
يـعــرفه هـواة الـســيـاسـة والــتـاريخ أوال من خــلـفـيــة ثـوريـة لــكـاتب هـذه
ا�ـذكرات الرئيس مسعـود بارزاني والذي أماط اللثـام بجرأة عن جملة
من االسـرار واخلــفـايـا والــقـضـايــا احلـســاسـة ا�ـهــمـة عـلى مــسـتـوى
كُـردسـتان والـعـراق وا�نـطـقة طـيـلة مـعـاصرته خلـضم هـذه االحداث و
وقـعهـا في سجل احلـركة الكُـردية طـيلـة اكثر من سـبعـ� عامـا (ابتداءً
من االجـزاء السابقة من الكتاب) مع االلتزام الكامل بعدم القصور في
االثـراء ا�ـعرفي وتـزويـد القـاريء �ـعلـومـات وافيـة أثـناء سـرداالحداث
بـكل تمعن وااللتـزام بدقة ا�عـروض عن أعالم السياسـة ا�شارك� في
صـناعـة احلـدث أو السـاسـة الذين تـدخـلوا في صـنـاعته عـنـد االخرين
من حـيث ا�كان والزمان أي مـراعاة كامل االمانة الـتاريخية في عرض
الـوقائع بحيث �كن اعتبار الـكتاب مصدرا مهما لـلمعلومات واسهاما
تـأريخيـا في إغناء ا�ـكتبة الـكُردية وا�ـوسوعة الـعراقيـة �صدر حديث
مـعـمق فيـاطـار السـيـاق الـفكـري والـثـقافي واالرث الـتـاريـخي للـنـضال
الـدؤوب في صـفوف احلـركـة الـتحـرريـة الـكُرديـة وكـأن الـكتـاب �ـثـابة
حـصن فكـري لـكل ثائـر ومنـاضل عـتيـد بحـيث يظـهـرالسـياسي الـبارز
الـسيد مسعود بارزاني نتيجـة لتراكم خبراته في ميدان السياسة وفي
كـلـما يـرويه من حـقـائق كـان هـو شـاهدا عـلـيـهـا كـأنه مجـاهـد بـاحلـجة
والـبـيـان والــبـرهـان لـتـأصـيـل الـثـوابت ا�ـقـدســة في ضـمـيـر  االنـسـان
الـكُردي سواء كان مناضال سياسيا أو مقاتال في صفوف البيشمركة
أو مـواطنا مـدنيا أو مـفكرا يـستلـهم الثقـافة وكل ذلك لنـصرة قضـيتهم
الـعادلة وا�شروعة لشعب مـضطهد طيلة قرن كامل والى االن والى أن
يـكون هـناك سالم حـقيـقي عنـدما تـتقـارب النـفوس بـكل صدق وتـعالج
االمـراض? وحتل ا�شـاكل الـعالـقة ويـحق احلق في الـدفاع عن الـنفس

وحق تقرير ا�صير .
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ا�نامة

حـمـايـة لـلـصـالح الـعـام. لـكن تـراجع
ثــقــة الــنــاس في األحــزاب� ألســبــاب
كثـيرة� وتراجع نـسبـة النـاخب� إلى
حــدود مــقــلــقــة وخــطــرة� وهــيــمــنــة
أصحاب ا�ال والوجاهـة االجتماعية
ومؤسسـات اإلعالم التابـعة لهم على
العمـلية االنـتخابـية برمـتها� قاد إلى
بـــر�ــانــات خــادمــة لـــصــالح جــهــات
الـهـيـمـنــة بـدالً من ا�ـصـالح الـعـامـة.
وظهر ذلك جليـاً في السن� األخيرة�
عندما عجزت الـبر�انات عن الوقوف
في وجه الـــهـــجـــمــة الـــرأســـمـــالـــيــة
الــنـيـولــيـبـرالــيـة الـعــو�ـيـة الــبـالـغـة
التوحش واالنحياز ألصحاب الثروة
الــطـائــلـة� وعــمـلــيـات اخلــصـخــصـة
الـفـاسـدة الظـا�ـة لـلـطـبقـات الـفـقـيرة

وا�توسطة.
من هــنـا طـرح الــبـعض مــنـذ حـوالي
عقدين من الـزمن شعار الد�ـقراطية
التشـاركيـة� التي ركـزت على اجلانب
االقـــتـــصـــادي في الـــد�ـــقـــراطـــيـــة�
واشتـرطت وجـود عدالـة مـعقـولة في
توزيـع الثـروة ووجـود دولة الـرعـاية
االجــتــمــاعـــيــة لــتــوفـــيــر اخلــدمــات

عـــــبــــر عـــــقــــود طـــــويــــلـــــة قــــيل إن
الـد�ــقـراطـيـة الـتـمـثــيـلـيـة� ا�ـكـونـة
أسـاسـاً من وجـود أحـزاب سـيـاسـية
متنافـسة عبر انتـخابات دورية حرة
ونزيـهة� ومن وجـود بر�ـانات يـتكلم
أعضـاؤها ا�ـنتـخبـون باسم الـشعب
ولـــصــــالح الــــشــــعب� ويــــراقــــبـــون
ويــحـاسـبــون الـسـلــطـة احلـكــومـيـة�
بـأنـهـا هـي األفـضل واألنـزه واألكـثـر

(عن أيـة د�ـقراطـيـة نـتـحـدث ?) كان
سؤالـنا في مـقالـة األسبـوع ا�اضي�
ذلك أن موضـوع الد�ـقراطـية� الذي
ظـن الـــكل أنـه قـــد حـــسـم مـــنـــذ زمن
طويل� أصـبح اآلن موضـوع السـاعة
عــبــر الـعــالم كــله� �ــا في ذلك عــبـر
الـــــبـــــلـــــدان الــــــتي وضـــــعـت أسس
الـد�ـقـراطـيـة وطـورتـهـا وصـدّرتـهـا

للعالم كله.
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بغداد

اخلــطـيـرة عــلى حـسـاب حــيـاة الـنـاس
االبرياء وعلى مصالح الدولة العليا.
وكـانت هـنـاك جـملـة من االسـبـاب التي
سـاعـدت عـلى اشـاعـة الفـسـاد ا�ـمـنهج
وتـقـوية انـشطت الـفـاسدين واجملـرم�
والـلـصوص من اهـمهـا كـتقـدير مـبسط
لــهـا ولـو بـاحلـد االدنى �ـا حـصل من
وقــائع مــؤ�ـة بــحق الـقــيم االنــسـانــيـة
واالخالقـيـة والشـرعيـة االصيـلة في كل
انـــحــاء الـــعــراق وعــلـى كل مــكـــونــاته
اجملــتـمـعـيـة  الـوطــنـيـة االصـيـلـة وهي

كاالتي:
1- اصدار احكام قضائية بحق

مــتـهـمـ� بـالــرشـوة واالخـتالس وهـدر
االمــوال الـعـامــة ال تـتـنــاسب مع حـجم
رشــوتـهم وجـرائم اخـتالسـهم لالمـوال
الـــتي نــهـــبــوهـــا من خـــزيــنـــة الــدولــة
واامــــوال لــــنــــاس االبــــريــــاء دون حق
ومـخـالـفـة لـلشـرائع والـقـيم االنـسـانـية

واالخالقية.
2- قصور االجهزة االدارية ا�سؤولة
في مـراقبة االعـمال التـنفيـذية اخلاصة
لـلمشاريع ا�هـمة للبنى الـتحتية ومدى
اتـــبـــاع ا�ـــســـؤولـــ� عـــنـــهـــا الـــطــرق
االصـولية وفق اختـصاصاتهم االدارية
وا�ــهـتـنــيـة الالزمـة بــنـزاهـة واخالص

ودقة-
3- ضعف دور اجهزة ا�راقبة للدولة
مـن ضــرورة الـــوقــوف عـــلى حـــقــيـــقــة
انـشطـة السـلطـات اخملتـصة في كـيفـية
اسـتخـدام االموال اخملـصصـة لها وفق
الـتخصيصات ا�اليـة ا�طلوب تنفيذها
كــمــا يــجب ويــقـتــضي ذلـك عـلى ارض
الــــواقع  –مـن اهم تــــلـك الــــهــــيــــئــــات
ا�ـسؤولـة ديوان الرقـابة ا�ـالية لـلدولة

لـــيــبــقى الــعـــراق حتت رهن االحــتالل
واالســتـعــبـاد ولــلـنــهب لـكـل اخلـيـرات
وبال اسـتقرار وطني وال سيادة وطنية
وال امـن وال ســيـــادة لـــقــانـــون يـــحــكم

البالد.
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فــســاد تـــاســست قــواعــده بــســيــاســة
احملــاصـصـة الـسـيــئـة الـتي دعـمت كل
انـــــواع الـــــفـــــســـــاد من اجـل تـــــامــــ�
مــصــاحلــهم عــلى حــسـاب ا�ــصــلــحـة
الــعـامـة ومـصـالح ا�ــواطـنـ� االبـريـاء
وحـــرمـــانـــهـم من كل مـــصـــادرامـــنـــهم
وعــيــشـهـم وصـحــتــهم ومــسـتــقــبــلـهم
ا�ـشـروع –جـردوا الـدولـة من هـيـبـتـها
الـسـيـاديـة واضـعفـوا سـيـادة الـقـانون
عـلى اجلميع وتـركوا االبواب مـفتوحة
لــكل مـرافق الــدولـة لـلــنـهب والــسـرقـة
واالخـــــتالس�  وزرعــــوا الـــــفــــ� بــــ�
مـكـونـات الـشعب لـيـاسـسـوا لهم ا�الذ
االمن لـفسـادهم بتسـخير اجـندتهم من
ا�ــرتــزقــة وا�ــنــافــقــ� والــعــصــابــات
االجـرامية ا�نـظمة في اراكاب اجلرائم

ابــتـلى الـعــراق شـعب وســلـطـة ودولـة
بـــانـــواع من الـــفـــســـاد الــغـــريب بـــكل
صـنـوفه واشكـاله وانواعه وشـخوصه
الــتــقــلـــيــديــة في وســائــله ا�ــتــنــوعــة

اخلبيثة .
تـاسست قواعده من اول يوم االحتالل
االمـريـكي الصـهيـوني الغـاشم للـعراق
فـاعـتـدوا عـلى اسـس الـدولـة الـوطـنـية
وزالــوا مــعــا�ـهــا االصــيــلـة بــدســتـور
�ــنـهج �ـواده الـفــيـدرالـيـة لــتـفـتـيت
الـوحدة الـوطنـية ب� مـكونـات الشعب
الـــعـــراقي االصـــيـل واســـســـوا نـــظــام
االقــالـيم والــكـتل واالحــزاب ا�ـذهــبـيـة
والـعـنـصـرية والـطـائـفـية وجـنـدوا لـها
من هـو اصـلح لـهـا - وجـعـلـوا الـعراق
بـلـد الغـنائم وا�ـكـاسب غيـر ا�شـروعة
ولــتــنــفــيــذ خــطــطــهم االســتــعــمــاريــة
الـصهيـونية وفق التـوافقات ا�مـنهجة
بــالـتـراضي وا�ــشـاركـة احملــاصـصـيـة
بـرعـايـة امـريـكـيـة واضـحـة ا�ـعـالم من
اول يـوم لالحـتالل الـقـاضـيـعام 2003
ومـحاربـة أي فكـر وطني عـراقي اصيل

ومن اولويات الفساد ا�منهج.
هـو  الـوسيـلة الـفـاسدة اخلـبـيثـة التي
اعــتــمــدهــا الـطــامــعــون في الــســلــطـة
والـهـيــمـنـة عـلى مـقـالـيـد احلـكم بـغـيـة
االسـتحواذ على ا�ـنافع وا�كاسب  في
أي مـــرفـق مـــهم في الـــبالد لـــتـــقـــويـــة
سـلطتهم الـسياسية واجملـتمعية  وفق
مــقـــتــضــيـــات مــصــاحلــهـم احلــزبــيــة

والكتلوية والشخصية.
وكــان  طــريق ا�ـهم الشــاعــة الـتــخـلف
واجلــهل واالمــيــة بــ� الــنـاس لــكي ال
يـعـرفوا حـقيـقة اوضـاعهم الـسيـئة وال
يـعرفـوا حقيـقة حـجم االموال ا�نـهوبة
من الـدولة وال يعرفوا �اذا القانون بال
سـيادة وال احترام ومغيب عن الوجود
واحلــكم لالقـوى في الـبالد بـحـكم قـوة
الـــفــاســـدين والـــلــصـــوص والـــقــتـــلــة

ا�اجورين.
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ومن قـوة االجنـدة اخلارجيـة وتدخـلها
فـي الشـان الـوطـني ازداد الـفـسـاد قوة
فـي بـسط نــفـوذه في كل مــكـان وظـرف
كــان وفـق الــســبل والـــطــرق ا�ــتــبــعــة
بـعـنايـة تـامـة ودعم اجنـبي �ـول بكل
االسـلـحـة اخلـبـيـثة الـفـاسـدة  حلـمـاية
الـفـاسدين الـشركـاء في حتقـيق الغـاية
والــهـدف وبـوسـيـلــة ا�ـذهب ا�ـتـطـرف
والـعـقـيدة ا�ـزيـفة بـالـكـذب والتـضـليل

واخلداع .
مـا هو حقيقة الـفساد ا�منهج في بالد

الرافدين ?
الـفـسـاد في بالد الـرافـدين لـيس فـساد
تـقلـيدي ا�ـا هو فـساد �ـنهج بـطرقه
واهـدافه الـبـعـيـدة ا�ـدى عـلى مـخـتلف
ا�ـسـتـويات الـسـيـاسـية واالقـتـصـادية

 –هيئة النزاهة  –االدعاء العام.
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امــوال الـدولــة وحـقــوق الـنــاس وعـدم
الــتـعــرض لـهم وعـدم اعــطـاء االهــمـيـة
حلـجم االضرار التي اصـابت ا�صلحة
الــعــامــة وحــجب احلــقــائق عـن الـراي
الـعـام والـتـستـر عن اجلـرائم ا�ـرتـكـبة
وعـدم الـكـشف عن فـاعـلـيهـا احلـقـيـق�
لــيـبـقى الـفـاعل اجملــهـول حتت مـقـولـة
ســيـر الــتـحــقـيق ا�ــسـتــمـر الجـل غـيـر
مــســمى مـفــبــركـ� االســبــاب الـكــاذبـة
للتخلص من ا�سؤولية امام القانون .

ومن طبيعة الفساد ا�منهج .
افـة اجـتـمـاعـيـة خـطـيـرة لـقـتل احلـيـاة
االنـــســـانــــيـــة وتـــشـــويه لــــلـــحـــقـــائق
ا�ـوضـوعـيـة وتـزويـر لـلـحـجج واالدلـة
لـتمرير خططـهم االجرامية بكل وقاحة
وتـعدي غاشم واتـباع السـبيل الـسيئة
اخلـبـيثـة من العـنف والتـهديـد وفرض

االمر الواقع.
يـترعرع  في بيئة خبيـثة منزوعة منها
كل الـقيـم االخالقيـة واالنسـانية تـبعث
مـنها سموم الكـراهية واحلقدوالبغض
لــكل حق ومـبـد� وعـنــوان جـمـيل لـكل
حـق مــــــشــــــروع –هـم الــــــفــــــاســــــدون
وا�ـفـسـدون ومن سـار بـدربـهم الـسـيئ
اخلــــبـــيث وايــــدهم ونـــاصــــرهم عـــلى
افـعـالـهم هم شر الـبـريـة اينـمـا وجدوا
هـم احد اخطـر العوامل الـتي تمنع أي
تـــقـــدم او اصالح او أي تـــغـــيـــيـــر في
احلـيـاة االجـتـنـاعـيـة وأي عـمل يـهـدف
الـتـخلص من االثـار الـسيـئـة اخلطـيرة
الـفاسدة على مـستقبـل الناس االبرياء
واحــوالــهم الــصـحــيــة واالقـتــصــاديـة
والـتربوية واستقرار مستقبلهم القادم

وا�ـذهبيـة والعنـصرية  –وهـو �نهج
وفق افـكار وتـصورات مـناهـضة لـلقيم
الــوطــنـــيــة واالنــســانــيــة واالخالقــيــة
ومــــــتـــــجــــــاوز عــــــلى كـل ا�ـــــواثــــــيق

وا�عاهدات الوطنية واالنسانية .
هــو فــسـاد من نــوع مــتـلــبس بــجـرائم
االرهـاب بـاعـلى مسـتـوياته االجـرامـية
عــاث في ارض الـبالد اخلـراب والـهـدم
والــتـنـكـيل بـكل مــا هـو مـهم في حـيـاة
االنـــســان وكل مـــا يــتـــعــلـق بــوحــوده
وكــــرامــــتـه وتــــاريــــخه واخـالقــــيــــاته

االنسانية واالجتماعية.
فــــســــاد من نــــوع خــــاص تــــخــــصص
بـاسـالـيب الكـذب والـتضـلـيل واخلداع
مـرت عـلى الـنـاس من عـشـرين عـاما لم
يـتـرك شيء اال وقد تـرك به اثرا جنـسا

قبيحا وجرحا كبيرا ال ينسى.
فـسـاد ال �كن الـتخـلص منه اال بـحكم
الــقــلع والــشـلع اال االبــد بــقـوة االرادة
والـعـز�ة الـشـعـبيـة  الـثائـرة بـاصرار
حـتى حتقـيق النـصر عـلى قوى الظالم
والـــظـــلم  والـــبـــغي والـــعــدوان حـــتى
وتــنــجـلي االمــورا�ــظـلــمــة من لــيـلــهـا
الـطويل بفجـر مبشرا بـاالمل والتحدي
والـــكــبــريــاء حـــتى حتــقــيـق ا�ــطــالب
ا�ـشروعـة بكل مـعانـيهـا اجلمـيلـة على
ارض الـعراق يـعيش االنـسان فـيه بكل
امـان واطمئـنان بال فسـاد وال مفسدين

وال قتلة مرنزقة ماجورين.
يـعيش االنسان بكرامـة براحة بال كما
يــلــيـق به النه مــواطن عــراقي مــعــتــزا
بـهويـته الوطـنيـة اينـما يـكون وفي أي
وقت ومـكان مـعزز بقـيم الوطن الـعزيز
الــشـامخ بـتــاريـخه واصـالــته اجملـيـدة

عبر كل العهود والعصور والعقود.

االجــتـمـاعــيـة وا�ــعـيـشــيـة لـلــفـقـراء
وا�همـش� على األخص. لـكن مظالم
وأطـمــاع وأنـانـيــة وفـرديـة األنــظـمـة
النيولـيبراليـة لم تتراجع� وزاد غنى
األغــنـيـاء واســتـفـحـل فـقـر الــفـقـراء�
فـكان أن طـرح الـبعـض مؤخـراً فـكرة
الد�قراطـية االنتمـائية.. وهي تركز
عــلـى تـنــظــيـم وتــنـشــيـط وتــعــاضـد
مواطني اجملتمعـات احمللية ليديروا
الــكـــثـــيـــر من شـــؤونـــهم احملـــلـــيــة�
ولـيـشـاركـوا من خالل جلـان مـحـلـية
منتخـبة في وضع أولويات ووسائل
صــرف مـيــزانــيـاتــهم احملــلـيــة� ومـا
تــخـــصــصه احلــكـــومــات من أمــوال
للـمجـتمـعات احملـليـة� وليـتعـاضدوا
فـي الــــــــضـــــــغـط عــــــــلـى األحـــــــزاب
واحلـكـومـات والـبـر�ـانـات لـيـقـومـوا
�ـســؤولـيـاتـهم جتــاه خـدمـة عـمـوم
ا�ـواطــنـ�� بـدالً من خــدمـة مـصـالح
أصـحـاب ا�ـال والـوجـاهه والـنـفـوذ.
في هــذه الــد�ــقــراطــيــة يـشــارك كل
أفراد اجملـتـمعـات احملـليـة في خـدمة
مجتمعاتهم من جهة� وفي خدمة كل
الــوطـن من جــهـــة أخــرى. نــحن إذن

أمام سـيرورة تـفـضح عامـاً بعـد عام
أكــذوبـة الـد�ــقـراطــيـة الـلــيـبــرالـيـة
الـتمـثيـلـية� الـتي كـانت تتـكـلم باسم
األكــثــريــة� كــذبــاً ونــفــاقــاً� لــتــخــدم
األقــلـــيــة. غـــابت الـــعــدالـــة والـــقــيم
اإلنسانية واألخالقية وراء أقنعة من
الــــشــــعــــارات الــــتي تــــنــــاست روح

الد�قراطية اإلنسانية احلقة.
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غــابت الــعـدالــة والــقــيم اإلنـســانــيـة
واألخالقـــــــيــــــة وراء أقــــــنــــــعــــــة من
الــــشــــعــــارات الــــتي تــــنــــاست روح

الد�قراطية اإلنسانية احلقة
مـا يـهـمـنــا� نـحن الـعـرب� إذ نـتـطـلع
لالنــتـقــال إلى أنـظــمـة د�ــقـراطــيـة�
بـحق وبـضـرورة وبـأمل مـسـتـقبـلي�
أن نــــدرس تـــــلك الــــســــيــــرورات في
مخـتلف البـلدان� وأن نـعي تاريـخها
بــعـمق ومــوضــوعـيــة� مـنــطـلــقـة من
حــاجـاتـنــا ا�ـسـتــقـبـلــيـة وعـقــائـدنـا
األخالقيـة� حتى نـتجنـب الوقوع في
أخـــــطــــاء اآلخــــرين� وفـي أحــــابــــيل
ا�ـتالعبـ� بـشعـار الـد�قـراطـية من
أجل خــــدمــــة أنــــفــــســــهـم وخــــدمـــة

أسيادهم. مـا يهـمنا بـالدرجة األولى
أن يـــعـي شـــبــــاب وشــــابــــات األمـــة
العـربية األهـمية الـقصـوى لطرح كل
االســئــلــة حــول مــكــونــات ومــبــاد�
ومــنــهــجــيــات الــد�ــقــراطــيـة الــتي
نـــنــشــدهــا. وهــذا ا�ـــنــهج ال يــعــني
إطالقــــاً الـــشـك أو الـــتــــردد بــــشـــأن
األهمية القصـوى لالنتقال إلى نظام
د�ـقراطي غـيـر مزيـف وغيـر مـنافق
وغــيــر تـغــيـيــر الــثـوب دون تــغـيــيـر
اجلــسـد. عــلى الــشــبـاب أن يــقـرؤوا
كــثــيــراً عن أدبــيــات هــذا ا�ــوضـوع
لــيـنــاضـلــوا من أجل الـد�ــقـراطــيـة
الـــتـي يـــريـــدون. وهم بـــحـــاجـــة ألن
يـقــيـمـوا جـبـهـة مــتـنـاسـقـة مع قـوى
الـتــحـرر احلـقــيـقي الـعـا�ــيـة� لـدحـر
الــقـوى الــهـائــلـة الــتي ال يـروق لــهـا
وجود د�قراطـية حقـيقية تـمارسها
الشـعوب� وترعى مـصالح الـشعوب.
مـوضــوع الـد�ـقــراطـيـة هــو مـحـلي
ووطــني وقــومي وإنــســاني� يــجـمع
أفضل ما في الـتمثيـلية والتـشاركية

واالنتمائية.
{ كاتب بحريني
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الـــزوجــة لـــيــسـت مــجـــبــرة عـــلى ارضــاع
اوالدهــا وهي غــيــر مــلــزمــة عــلى الــطــبخ
لـزوجـهـا واوالدهـا وكـذلك هي اليـوجـد مـا
يــجـبـرهــا عـلى تــنـظــيف ا�ـنــزل وال غـسل
ا�ـالبس وال األواني ور�ـــا يــــأتي يـــومـــا
نـــســمع فــيـه انــهــا حــرة في تـــلــبــيــة حق
الـزوجــيــة الــشــرعي واجنـاب االوالد أو ال
تـلــبــيه � ومــا عـلــيــنـا اال ان نــضــعــهـا في
مــعــرض زجــاجي داخل  كــتــحــفــة تــزيـ�
ا�نـزل مع انها فعال اجمل ما يجعل البيت
جميال وسعيدا اذا عرفت مالها وما عليها
أو جتـعله جحيما ال يطاق اذا تمردت على
واجـباتـهـا.  تـلك الـعـبـارات صـارت تـتردد
على ألـسنة البعض �ن يُسَمّيْنَ  انفسهن
بالـنساء الناشطـات اللواتي يدع� الدفاع
عن حـقـوق ا�رأة وحـريـتـهـا وانـقـاذها من
ظـلم الرجـال وطـغيـانهم حـسب ادعـاء تلك

الناشطات.
  إذا كـانت ا�رأة غـير مـجـبرة عـلى القـيام
بـكـل تـلك االعـمـال ا�ــنـزلـيـة فــلـتـخـرج هي
لــلــعــمل وتــتــرك الــرجـل الــذي كــلــفه الــله
بالـقوامـة عليـها في ا�ـنزل ليـقوم بكل ذلك
فــنــحن نــعــيش فـي زمن انــقــلــبت فــيه كل
األمور فـصارت ا�ـياعـة والتـعري والـتبرج
والــتــمــرد حــريــة وهـي الــقــاعــدة بــيــنــمـا
احلشـمة واحلياء والطـاعة واالحترام هما
الــظـلم والــشــواذ فـلم ال نــقــلب الـقــوامـة ?

فنـجـعلـهـا لـلمـرأة عـلى الـرجل فيـقـوم هو
بــاإلجنـــاب والــرضـــاعــة وتـــربــيــة االوالد
والـطبخ وكل امور ا�نزل وا�طبخ وتخرج
هـي لـلعـمـل لـتقـوم بـالـصـرف عـلـيه وعـلى

اوالده. 
‰eM� WÐ—

ما هكذا تورد االبل يا سيداتي الناشطات
احملــتــرمـــات فــاحلــريــة واحلـــقــوق الــتي
تـطــالــ� بــهــا لـلــمــرأة لــيــست في إلــغـاء
واجــبــات ا�ــرأة جتــاه زوجــهــا وأوالدهــا
وبــيــتـهــا وال في جــعل ا�ــرأة نــد وخـصم
لــدود لـلــرجل وال في جــعل الـبــيت حـلــبـة
صراع بينها وب� زوجها تنتظر من الذي
سيـنتصر ويسيـر  على اآلخر� فهي خلقت
لتـكون ربة ا�نـزل وملكته واحملـافِظة عليه
ولنـتذكر قـول رسول الله  صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَــلَّمَ : ( لَــوْ كُـنْتُ آمِــرًا أَحَـدًا أَنْ يَــسْـجُـدَ
لِــغَـيْــرِ الــلَّهِ � لَــأَمَــرْتُ الْــمَــرْأَةَ أَنْ تَــسْــجُـدَ
لِزَوْجِـهَا ) مثـلما اوصانـا خيرا بـكن ايتها
القـواريـر الـلـواتي ال غـنى لـنـا عـنـكن كـما
التسـتطـعن ان� االستـغنـاء عنا فـبنـا معا
تــسـتــمـر احلــيـاة وبــفـهـمــنـا لــواجـبــاتـنـا

ا�تبادلة تستقيم تلك احلياة .
نــعم من حــقـكن ان تُــحــاربن الـعــنف ضـد
النـساء فهـذا ال يستـطيع احد ان يـعترض
عــلــيه إال اجلــاهل فــا�ــرأة انــســانــة لــهــا
كـيـانـهـا و لـهـا عـلى الـرجل حق االحـتـرام
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الــنـــســاء والــرجــال� وبـــوجــود حــاجــات
مـحددة تـخص الـنـساء والـرجـال.. نـطلب
من ا�ـشـرع الـقـانـوني ان يـقـوم بـتـشـريع
مــادة تــعـــدل من ا�ــواد الــســابــقــة  عــلى

الوجه التالي:
 UÐuIF�« Êu½U�

فـــرض عــقـــوبـــات عــلى جـــر�ـــة/جــرائم
الـعنف األسري� وضمان اتسـاق تعريفها
مع قــانــون الــعــقــوبــات� �ــا يــشــمل عن
طـريق إلـغـاء ا�ـادة 41  (1)الـتي تـسـمح
�ـمارسـة العـنف األسري� وإلـغاء أحـكام
قــانـون الـعـقـوبــات الـسـامـحــة بـتـخـفـيف
العقوبات على اجلناة في جرائم الشرف�
وعـدم األخذ بـالدفـاع حـال ارتكـاب جرائم
عـنف أسـري بنـاء عـلى تلـبس الـزوجة أو
احـدى الـقـريـبـات بــارتـكـاب الـزنـا/عالقـة
جــنــسـيــة خـارج نــطــاق الـزواج� وإلــغـاء
الــبــنــود الـتي تــســمح بــإفالت مــرتــكـبي
االعـتـداءات اجلــنـســيـة واالغــتـصـاب من
احملــاكــمـة أو رفع الــعــقـوبــات ا�ــسـلــطـة

عليهم في حال الزواج بالضحية. إضافةً
تـوسـيع مــجـال الـعـنف األســري لـيـشـمل
األفـراد الــذين هم في عـالقـة حــمـيــمـة أو
كــانــوا في عالقــة حــمــيــمــة� �ــا يـشــمل
عالقـات غيـر ا�تزوجـ� (مثل اخملـطوب�
وا�ـطلـقـ� وا�تـعاشـرين) وعالقـات (مثل

ا�تزوج� ا�نفصل�)
كــمــا يــجب أن يــضـم مــشــروع الــقــانـون
أيـضا واجبات مترتبـة على الشرطة مثل
الــواردة في قــانــون أصــول احملــاكــمــات
اجلـزائـيـة� �ـا يـشـمل مـطـالـبـة الـشـرطة
بـتسجيل شكاوى العنف األسري وتعبئة
ورفع تـقارير رسميـة بالشكاوى� وإرسال
الـتقارير إلى قـضاة التحـقيق� وأن تقابل
الـشرطـة األطـراف والشـهـود بعـد إخـطار
قـاضي التحقـيق أو االدعاء� أو بناء على
أوامــر من قـاضي الـتــحـقـيـقـيُــعـد تـعـيـ�
قـضـاة حتـقـيق مـتـخـصصـ� فـي العـنف
األســري حـسـب نص مــشــروع الــقــانـون
خــطــوة إيـجــابـيــة إذ يــسـاعــد هــذا عـلى

تـراكم اخلـبـرة في هـذا اجملـال ويـزيـد من
فعالية التصدي للعنف األسري. 

فـرض واجبات مـحددة �قـتضى ا�ادة 9
عـلى الـشـرطة (عـنـاصـر الـشـرطـة الـعـامة
ووحـدات حـمــايـة األسـرة)� ويــشـمل هـذا
ذِكـر الـواجـبـات ا�ـفـروضـة عـلى الـشـرطة
في قـانـون أصـول احملـاكـمـات اجلـزائـية�
مـثل  تـسـجــيل شـكـاوى الـعـنف األسـري�
وتـعبـئـة ورفع تقـاريـر رسمـيـة�  ومقـابـلة
األطــراف والــشـــهــود بــحــسب الــقــواعــد
ا�ـنصـوص عـليـهـا في أصول احملـاكـمات

اجلنائية. 
كـما يجب أن يـنص مشروع الـقانون على
واجـبات إضـافـية مـتـرتبـة علـى الشـرطة�
تـشـمـل  إجـراء تـقــيـيم بــاخملـاطـر وإعالم
الـشــاكـيــة بـحــقـوقـهــا والـتــرتـيب لــلـنـقل
لــلـعالج الــطـبي وتـقــد� تـدابـيــر حـمـايـة

أخرى. 
في حــال كــانت الــضــحــيــة أو الــنــاجــيـة
مــصـــابـــة بـــإعـــاقـــة� فالبـــد مـن تـــوفـــيــر

الــتــسـهــيالت ا�ــعــقــولـة عــنــد تــســجـيل
الـــشـــكــوى� الـــتي قـــد تـــشـــمل احلق في
تـسـجـيل الـشـهـادة مع الـشـرطة فـي حرم
بـيتـها اآلمن� أو في مـكان من اخـتيـارها�
أو احلـق في حتــصـــيل ا�ـــســاعـــدة لــدى

تسجيل الشكوى.
اسـتـحـداث بـرامج تـدريـبـيـة مـنـتـظـمة –
حتـت ا�ـــادة 5-  (8) حــــول مـــكــــافـــحـــة
الـعنف األسري بـشكل يراعي االعـتبارات
اجلـنـسـانـيـة� لـصـالح الـشـرطـة واالدعـاء
الـعام والقـضاء� بـالتنـسيق مع الوزارات

ا�عنية ومنظمات اجملتمع ا�دني.
خـتامًـا: ضـرورة تـوضيح أن الـوقـاية من
الـعـنف األسـري يـجب أن تـشـمل تـدابـيـر
مـثل أنشطـة التـثقيف والـتوعـية� وإعداد
مــقــررات تـعــلــيــمـيــة حــول الــعــنف ضـد
الــنـــســاء� وحـــقــوق اإلنــســـان اخلــاصــة
بــالـنــسـاء� وتــعـزيــز وتـنـمــيـة الــعالقـات
الـصـحيـة� والـتـوعـية فـي وسائل اإلعالم

بالعنف األسري.

والـتــقـديـر واحملـبــة وتـأمـ� كل حــقـوقـهـا
ا�ــشــروعـــة من مــســكن  ومـــلــبس ومــأكل
ومعـيـشة حتـفظ كرامـتـها وعـزتهـا  وكذلك
ا�ـطــالـبـة بـحق الـتـعـلــيم والـعـمل لـكن في
ا�قـابل فهي كـما لـها تلك احلـقوق فـعلـيها
ايـضا واجـبـات حدد الـله لـها عـقـوبات ان
عصـت زوجهـا في تـنـفيـذهـا كـمـا في قوله
تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ((وَاللَّاتِي
تَـخَافُونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُـوخهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْــمَــضَــاجِعِ وَاضْــرِبُــوهُـنَّ)) � ونــشـوز
الزوجة هو عصيان زوجها وعدم طاعته.
 إذاً فـطـاعـة الـزوجـة لـزوجـهـا واجـبـة �ا
لـــيـس فـــيه لـــبس ومن ضـــمـن طـــاعـــتـــهــا
لزوجـهـا تـربـيـة اوالدهمـا وتـهـيـأة طـعامه
وطـعـام أوالدهـمـا ومالبـسـهم  ومن واجب
الرجل تـهيـأة مسـتلـزمات احلـياة الـكر�ة
الــتـي تــســتـحــقــهــا زوجــتـه واحــتــرامــهـا
واحتـرام اهلها ومساعدتها قدر ا�ستطاع
في امـور منزلـهمـا وان ما يشـاع من إعفاء
الـزوجة من واجبـاتهـا ما هو اال حـلقة من
حلقات تفتيت اجملتمع العربي واالسالمي
ا�ــبـني عـلى أسس وتـقــالـيـد يـحق لـنـا أن
نــفـــتــخـــر بــهــا عـــلى عــكـس الــكــثـــيــر من
اجملتـمـعات الـتي تتـمـيز بـالـتفـكك االسري
وضــيـاع االوالد وبــالـتــالي انـهــيـار الــقـيم
وا�ـبـاد� االنـسـانـيـة وانـتـشـار الـشـهـوات
احليـوانية التي ال تنـظمها شرائع وال قيم

وال قوان� وال مباد�.
فــاحلـذر احلــذر يــا ايــتـهــا الــقــواريـر  من
االجنـرار خلف تلك االباطيل التي تروجها
بعـض النـاشـطـات والـلـواتي لم يـسـعـفهن
كـبرياؤهن الـبالغ االفراط من تـكوين اسرة
او الـنجاح في بـناء اسرتـها تـلك االباطيل
الـتي ال تـلـتقـي مطـلـقـا مع قيـمـنـا العـربـية
والديـنيـة وارجعن الى تلـك القيم األصـيلة
الـتي تـربـيـنـا عـلـيـهـا والـتي تـشـهـد حـربـا
شـعــواء إللـغـائـهــا وجـعل ا�ـرأة الــعـربـيـة
وا�ـسـلـمـة بـضـاعة يـتـقـاذفـهـا الـسـاقـطون
حاشاكن فأن� نصف اجملتمع بل اجملتمع
كـله فـأنت تـلـدن رجـاله ونـساءه وانـ� من

تُــــربِـــــ� االجــــيـــــال وحتــــفـــــظن األســــرة
واجملـتمع من الـتـفكك واالنـهـيار االخالقي
والــديـنـي �ولـكـن في مــقـابــلــة الــنــاشــطـة
االنصـارية اسـماء بـنت يزيـد التـي تعـتبر
اول مـدافـعـة عن حـقـوق  ا�ـرأة  ا�ـسـلـمـة
لـرسول الـله صـلى الـله علـيه وسـلم  خـير
دلـيل على واجبات الزوجة  جتاه  زوجها
وبـيتـهـا  وكـذلك مـراعاة  الـدين اإلسالمي
حلقـوقـها حـيث جـرى حوار عـظـيم بـينـها
وبــ�  نـبي االنــسـانــيـة صــلى الـله عــلـيه
وعـــلى اله وصـــحـــبه وســـلم وهـــذا نــصه
((جاءت أسماء بنت يزيد إلى النبي صلى
الــله عــلــيه وســلم تــســأل في أمــر يـشــغل
النـساء ا�ـسـلمـات� فقـالت بـلسـانهـا الذي
يـفـيض فـصـاحــة وبالغـة: يـا رسـول الـله�
إنـــــــني رســـــــول مَـن ورائي مـن نـــــــســــــاء
ا�سـلـمـ�� كـلـهن يـقـلن بـقولي� وهـن على
مـــثل رأيي� إن الـــله بـــعـــثك إلـى الـــرجــال
والــنـســاء� فـآمــنـا بـك واتـبــعـنــاك� ونـحن
معـشر النساء مقصورات مخدرات� قواعد
بــــيـــوت� ومــــواضع شــــهـــوات الــــرجـــال�
وحـامالت أوالدهـم� وإن الـرجــال فـضــلـوا
بــاجلــمــعــات "صالة اجلــمــعــة" وحــضـور
اجلـنـازات واجلـهـاد في سـبـيل الـله� وإذا
خـرجــوا لـلـجـهــاد حـفـظـنــا لـهم أمـوالـهم�

وربينا أوالدهم� أنشاركهم في األجر?
الـتفت الرسـول صلى الله عـليه وسلم إلى
صحابته الكرام رضي الله عنهم وسألهم:
"هل سـمـعـتم مـقـالـة امـرأةم أحسـن سؤاالً
عـن ديـنــهـا من هــذه"? قـالــوا: ال يـا رسـول
الـله� قـال الـرسـول: "انـصـرفي يـا أسـمـاء�
وأعـلـمـي من وراءك من الـنــسـاء أن حـسن
تبـعل إحـداكن لزوجـها وطـلبـها �ـرضاته�
واتـباعـهـاعظ �وافـقـته يعـدل كل مـا ذكرت
لـلـرجـال" . فـانـصـرفت أسـمـاء وهي تـهـلل
وتـــكــبــر فــرحــاً وبــشـــراً �ــا قــال الــنــبي

الكر�).
فــمـاجــدات الـعــرب وا�ـســلــمـ� اكــبـر من
يــخــضـعن �ــثل هــذه األكــاذيب واألالعـيب

ا�عروفة ا�نشأ والغاية .
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أعلنت وزارة الـثقافة الـسعوديـة عن اختيـار اجلمهوريـة التونـسية الـشقيقـة ضيف شرف الـدورة ا�قبـلة من معرض
8 أكـتـوبـر في واجـهـة الـرياض� 29 ايـلـول إلى  الـذي سـيـقـام خالل الـفـترة من   2022 الـريـاض الـدولي لـلـكـتاب 
بـتنـظـيم وإشـراف هيـئـة األدب والنـشـر والتـرجـمة . ويـأتي اخـتيـار تـونس في سـياق الـعالقـات األخويـة الـتي جتمع
الـشـعبـ� الـشـقيـقـ� الـسعـودي والـتونـسي� وفي إطـار اجلـهود ا�ـشـتـركة من الـبـلـدين لتـعـزيـز التـعـاون في اجملال
الثـقافي . و�ـثّل ا�عـرض الذي احتل مـكانًـا مرمـوقًا في معـارض الكـتب العـربية� نـافذة ثـقافـية جتمع صـنّاع األدب والـنشر
والتـرجمـة من ا�ؤسـسات والشـركات احملـليـة والدولـية مع الـقراء وا�ـهتـم�� إلى جـانب ما يـقدمه عـبر بـرنامـجه الثـقافي من
فعـاليات ثقافيـة نوعية� ومنصـات حوارية� ومحاضرات تـفاعلية� وورش عمل تـغطي مختلف اجملاالت الـثقافية والفـنية� فضلًا
عن دوره في تـنمية العـادات وا�هارات القرائـية للمجـتمع� وزيادة الوعي ا�عـرفي والثقافي واألدبي والفـني; وذلك عبر حتفيز
األفـراد عـلى زيارة مـعـارض الـكتـب لالطالع واالقتـنـاء� وحـضور الـفـعـالـيات الـثـقـافيـة ا�ـصـاحبـة لـلـمعـرض. ويـأتي مـعرض
2022 ضمن مبادرة "معارض الـكتاب" التي تنفـذها هيئة األدب والنشـر والترجمة� وتعـد الدورة ا�قبلة ثاني الريـاض الدولي للكتاب 
دورات ا�عرض الدولي بعد نـقل اختصاصات معارض الكتاب للهيئة� وشهد "ا�عرض" في دورته السابقة مشاركة أكثر من ألف دار

28 دولة. نشر تنتمي لنحو 
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أطلق  عنانكَ  للمحبة    ,وكُن

روحـانـيـاً    ,,كُـن  طـيـباً   ,,كُـن  عـاشـقاً  ,,
فاحلن�

هو  اخليط  العالق  ب�  األجفان   ....
ستنسجم  مع  من  يشبهكَ  في  الروح

وليس  في  الصفات ���  لعل  ثقباً  أصاب
قلبك ��  جعله  الله  لك   عيناً  تبصر

بها  احلقيقة  .......
موالنا  (  جالل  الدين   الرومي   )

نوافذ   ....  ولكن  !!!
        (الــشــهــوان)... قـطــر  الــنــدى .. نـبع
طــفــولــتي  .... وجع صــبـاي ()     ,وســفـر

قصائدي  ..... 
(الـشـهوان)... ذاك الـسفـر احلبـيب ... نفـثة
السحابة البيضاء ا�غسولة �اء السماء .
أحـــبكِ أيـــتــهــا ا�ـــتــمــردة  ,ا�ـــســافــرة في
أنـــســـجــتي  ,وأحـبُ خــيـــلكِ الـــنـــافــرة في

ذاكرتي ....
جــعــبــة طـفــولــتي تــتـفق  ,وتــنــفضُ غــبـار

عزلتها عن ما جرى ويجري   ......
مـاضيـك يخبُ نـحوي ويـحمحـم مرة أخرى

    ,,,صهيله  يسافر في  هامتي  ,,,
تــــســـافــــر مـــعـه (األكالك والــــشـــبـــاك) ()...
وزوارق الــصـيـد ا�ــصـنـوعـة مـن الـصـفـيح

الصد� .
يــقــتـلــني الــشــوق الـيك  ,كــلــمــا دنـوت من

(دجلة)   البني الراكض فيك كل  ح�  ..
(نـــوافـــذ)   ,, ,,ذكـــريـــات غـــضـــة تـــطل من
بـــيــوتــات عـــتــيــقــة وأزقـــة ضــيــقــة  ,عــلى
مـسامـاتهـا حكـايا ال  حـصر لـها  ,تـسردها
لـي وجوه أعـرفـها وأخـرى ر�ـا نـسيـتـها ,

أو  نستني  هي  ..
أتـعبتـني األيام والفـضاءات وأنا أجول في
أحــشـائك  ,ركــام فـوق ألم أحـجـار تـنـاثـرت
هـنـا وهنـاك . ماذا فـعل بك (الدواعش)  ? ,

ذبحوا كل جميل وعذب فيك  ....
نــوافـذ خــاويـة  ,صــمــاء بـكــمـاء  ,وحــدهـا
تــعـرف احلــكـايـة  ,لــكـنــهـا ال تــقص لي مـا

جرى .
الـنـوافـذ تـطل نـحـوي من كل زاويـة وركن .
وجوه أعرفها  ,وأخرى حتبني وأحبها...
أراهـا اآلن قبالـتي تبكي . تـخشى أن تسرد
لـي ما حل بها  ,لـكن (دجلة) باق وحده  ,ال

يكف عن السرد   واحلب واالنسياب..... 
ألـــهثُ ولــهـــاثي يــلـــهث مــعي  ,أرى قـــدميّ
جتــراني رغــمــاً عــني ألفـتـح نـوافــذك  تــلـو
االخرى  ,علني ألثمُ ما تبقى فيها من وجع
ا�ـــاضي وأســـد بــعـــضــاً من رمـق الــشــوق
وأروي ظـــمـــأ االيـــام الـــعـــجـــاف  و صــدى
الـسـنـ� احلاكي...... () �� فـنـصف جمـالـها
كـتـاب ��  والعـنـاق  هو  الـكـتابـة من جـسد
اآلخـــر ��  هـي أنـــثى  من  زبـــد  الـــلـــيل  ��
تـتخـمر  في  كـأس  شاعـر  ��  اآلن أخفـيها

في  لغتي  كي ال يراها أحد  .....
نافذة إلى لغة الشمس

إلهي   ..... ,,ما أحببتكَ   وحدي  ,,
لــــكن  أحــــبـــبــــتكَ  وحـــدكَ    ,,احلــــزن  أن

أستيقظ
قـبل  دمـعي  ,,كـي أجد  الـصـبح  لم  يرحل

��  وعصفور
القصيدة  لم  يرف  بعد  ....   

(  محي الدين بن  عربي  )
طـاف  بي  زورق  الـصفـيح  الصـديء  على
صـفـحة  الـنهـر  ماراً  من  حتت  (  اجلـسر
الـــثــالث )  ومـــنــحـــدراً  جــنــوبـــاً  نــحــو  (
اجلـسر العتيق )  ....  تطلعتً  الى  الضفة
 األخــرى الى  ( بــاب  الــشط )  و(  اجلـامع
ا�ــهــدم )  وأنــفـاس ركــام  الــبـيــوت  بــقـلب
خــافق    ,كــانت  ذاكــرتي  تــدور  كــا�ــغـزل

السريع  ....
ا�ـــحت صـــورة (الــشـــهـــوان) كــلـــيــاً وحل
اخلــراب والـدمـار . أسـتـعــيـد اآلن خـمـسـ�
سـنة . تـقدمت  ذاكرتي الـقصيـدة في حلظة
الـزورق وحلظة (حـينا الـعتيـق) الذي يعود

من ألق ا�اضي إلى مرارة اخلرائب .
وجــدت تالالً من تــراب واحـجـار وأكــثـر من
لـسـان يـصل إلى مـنـتـصف الـنهـر تـقـريـباً ,
وسـدوداً غير مكتملـة دخلت كألسنة رمادية

وتركت سخامها على اجلدران . 
تـوقـفتُ وصـنعتُ لـنـفـسي �ا يـشـبه اجلزر

العشوائية ....
يـأتي ا�اضي �المح نارية مـلتهبة  ,لـكنها
مالمح عامة تترجرج كموج النهر العتيد..
نهر وفضاء  ,مدينة وركام وبيوتات خربة.
جـسـر وأشالء ونـبـات مـحـتـرق .  صـيادون
ووجـــوه مــحــتـــرقــة فــزعـــة أو صــارمــة في
ذكــريــات الــصـور ,لــوحــات رســمــهــا هـواة
ومــحــتـرفــون بـعــد خــروج (داعش) حتـاكي
آالمـهـا ومـاضـيـهـا فـي يـوم احلـرق والـغرق

العا�ي .
وجــوه مـرصــوفـة لــرجـال وشــبـاب ونــسـاء
وأطـفـال يتـنـاوبون في الـظـهور كـمـسرحـية

بلهاء .
 نـافذة اتخذ اطارها حجـماً أكبر نسبياً من
الـصـور كلـها الـتي تسـندهـا من اجلانـب� .
ركـنت القـارب ورحت أبحث عن ركـام بيـتنا
الـعـتـيق  ,لـم يـبق مـنه سـوى نـافـذة واحدة
تــطل عــلى الـنــهـر  . وجلت إلى داخــله بـ�
ركــام االحـجـار ا�ـتـنـاثــرة ثم إلى حـجـرتـنـا
اجلــوفـاء . وحــدهـا بـقـت صـامـدة تــتـحـدى
غـضب اجلنون والعبث. تطلعت من خاللها
إلـى الـنــهــر وغــبت في تــداعــيـات الــســنـ�
الــعـذبــة الـتي مــرت بـهـا طــفـولــتي . الـيـوم
أجـول بـبـاصرتي بـ� جـدرانهـا اخلـرساء ,
وأتـيه فـي � االعراس ومـقـالب الـطـفـولة  .
مـن بعيـد حملت صيـاداً عبر أسـياخ الـنافذة
بـقـبـعـته الـواسـعـة وحـزامه اجلـلـدي . يداه
عــلى خـاصـرته يــتـأمل  في صـفــحـة الـنـهـر

كمن يبحث عن شيء ضاع منه.
كــان الـصــيـاد نــحـيالً  ,ســحــنـته تــلـمع في
الــضــوء كـاخلــشب ا�ـدهــون وقــد صـبــغـته

الشمس بسمرة داكنة .
كـان الـنهـر يـنبـسط أمـامه طويالً  ,عـريـضاً
�ـتـلـئـاً . صـفـحـته الـصـقـيـلـة تشـرق حتت
أشـعـة شمـس الصـباح  ,والـنـوارس تـبحث
عـن االسماك الصـغيرة في ا�يـاه الضحلة .
صـيحاتها الصاخبة تختلط بهدير الصمت
وانــسـيـاب الـنــهـر . نـورسـة قـطــنـيـة تـركت
قـصـيـدتهـا تـعوم عـلى جلج الـنـهر ,ثم رفت
إلـى الفـضاء . دارت دورتـ� ثم اجتهت إلى
نـافذة حجرتي وحطت على أسياخ النافذة.
كـانت (النورسة ) القطنية اجلميلة ترجتف
وتـرمش لي بأجفانـها االرجوانيـة الرقيقة ,
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الـتقارب وعالقـات الزمالـة والشعور بـا�صير

ا�شترك ب� ا�عتقل� من
طـلبة وأساتذة على حد سواء اعتدنا الوضع
اجلـديد وكدنا ننـسى أننا (سجـناء معاقبون)
اضافة الى ما كان يصل الينا �ا لذ وطاب
مـن ا�ـأكـوالت وكل مـا نــحـتـاجه من أهــالـيـنـا

ح� يقومون بزيارتنا
مواقف انسانية :

أفـرزت احلــيـاة االسـتـثـنـائـيـة الـتي عـشـنـاهـا
داخـل اجلدران األسـمـنـتـية مـواقف انـسـانـية
نـتيـجة لـلشـعور بـا�صـير ا�ـشتـرك والتـعامل

عن
قــرب بــ� الـفــئـات اخملــتــلـفــة فــنـشــأت بـذلك
عـالقات حـمـيمـة بـ� الكـبـير والـصـغيـر وب�
االســـتــاذ اجلـــامــعي وطـالبه وأحــيـــانــاً بــ�

(السجناء)
وحــراس الــســجن فــغــدت تــلك الــعـالقـات
االنــسـانــيـة الــبـلــسم الـشــافي لــلـجـراح
واحملـفـز النـفـسي للـتـأقلم والـتـعايش

وتقبّل الوضع احلالي وان
كان سيئاً     

خارج جدران السجن :   
هـنـاك شـبـابيك زجـاجـيـة تطل
عــــلـى ســــاحــــة مــــفــــروشــــة
بـــاالســـمــنـت (تــســـتـــخــدم
لــــلـــتـــدريب الــــصـــبـــاحي
جلـــنــود ا�ــقــر) نــشم من

خاللها الهواء النقي 
ونـــتـــطــلـع الى احلــراس
واجلـنود الـذين يـظهرون
أمـامـنا لـنـشتـهي تـمتـعهم
�ــطــلـق احلــريــة وحــركـة
األطـراف التي حرمـنا منها

منذ دخولنا
قـاعـة ا�ـعـتـقـل وعـنـد حـلول
ا�ـسـاء يـتـكـرر أمـام نـاظـريـنـا ومن خالل

فــكـرة الـقـصـة مـن واقـعـة حـقـيــقـيـة عـشـنـا
تـفـاصـيـلـهـا في زمن مـضى تـدور أحـداثـها
فـي مـعتـقـل (تـأديبـي) لـطـلـبة اجلـامـعـة في
قــلب ا�ـديــنـة   حــ� كـانت احلــرب سـجـاالً
ويــشـــتــد أوارهــا عــام  بــعــد آخــر لــتــلــقي
بــظاللــهـا عـلـى مـســار احلـيــاة  فـا�ــظـاهـر

ا�سلحة وعسكرة اجملتمع 
وصـــوت االنــذار مـــشــهــد يـــومي نــعـــيــشه
بـتـأثيـراته النـفسـية الـسلـبيـة ح� كـنا في
ا�ـرحـلـة األخـيـرة من الـتـعـلـيم اجلـامعي و

تنتظرنا مهمة  
الـــتـــدريـب عـــلى الـــسالح وا�ـــشـــاركـــة في
احلـرب وذلك بحمـاية اجلبهـة الداخلية أي
الـــتـــواجــد فـي ا�ــواقـع ا�ــهـــمـــة في ا�ــدن

والقصبات
وحــمـايــتــهـا وفي احــدى مـراحل الــدراسـة
(بــــعــــد انــــتــــهـــــاء الــــفــــصل االخــــيــــر من
ا�ـرحـلـةالثـالـثـة) وبـداية الـتـمـتع بالـعـطـلة

الصيفية للطلبة كانت
مــعـســكـرات الــتـدريب قــد انـشــأت وهـيـأت
السـتقبال الطلبة للتدريب ومن ثم ا�شاركة
فـي الــواجــبـــات الــتي حتـــددهــا الـــقــيــادة

العسكرية
ا�ـسؤولة عـلى تعبـئة الطـلبة والـتي تمكث
في ذلك ا�بنى (ا�عتقل) السالف الذكر

كـنت من ضمن عشرات الـطلبة (ا�ـتخلف�)

االسـتـمـاع الى تـبريـراتـنـا ومـناشـداتـنـا فلم
يـكن أمامنا سـوى الرضوخ واالستسالم مع
اليق� التام بوقوع الظلم واالجحاف بحقنا

في عنابر االعتقال : 
سـارت بـنـا عـجلـتـان عـسكـريـتـان الى مـبنى
قـيـادة ا�ـعسـكـر (ا�عـتـقل) فـترجـلـنـا منـهـما
مـتـوجهـ� الى ا�ـكان الـذي سيـشـهد أسـرنا

ومكوثنا
ألجـل غــيـر مــســمـى وهــو عـبــارة عـن قــاعـة
كــبــيـرة وعــمــيـقــة ال حتــوي أيـة قــطــعـة من
األثــاث أو مـسـتـلـزمـات االقـامــة الـطـبـيـعـيـة

فدخلنا على شكل
طـــابــور طـــويل لــيـــخــتـــار كل مــنـــا زاويــته
والــبـقــعـة الــتي سـيــسـتــقـر عــلـيـهــا فـراشه
(وصلت الفرش فيما بعد من بيوت أهالينا)

وليستسلم أكثرنا
لــلــنــوم بــعــد هـذا
الــعـنــاء واالرهـاق
الــــــــــنــــــــــفــــــــــسي

واجلسدي
يوم جديد :

أشــــــــرقت شــــــــمس
صـبـاح اليـوم الـتالي
لــــــتـــــبــــــعث األمـل في
الـنفوس ولو قـليالً بعد

أن آمـن اجلــمـيـع بــالــقـدر وتــقــبّل
فكرة السجن على مضض

وبـخـاصـة بـعـد انضـمـام مـجـاميع
مــتـتـالـيـة من اســاتـذة جـامـعـيـ�
بـدرجة الدكتـوراه و�ختلف

االخــتـصــاصـات مع
طـــلـــبـــة جــدد �ن

كليّات 
اخـــــــــرى �ــــــــا رفع

ا�ــــــعـــــنـــــويـــــات وآنس
وحــشـة االعـتـقـال وبـفـضل

شـباك السـجن مشهـد يومي في غـاية الترف
والسلطنة  فقبل مغيب

الـشمس بدقـائق يبدأ احلـراس بوضع جهاز
الــتـلــفـاز وتــشـغـيــله عـلـى مـسـلــسل (الـذئب
وعــيــون ةا�ــديـنــة) ووضع الــفــرش الالزمـة

وتوضيب
اجلــلـسـة ا�ــسـائــيـة لـرئــيس احلـراس وهـو
بـرتـبـة (ضابـط صف) ويبـدو أنه مـطـاع لدى
جــنــوده  فـهم يــتـســارعــون خلـدمــته ونـحن

قابع� في
أمــاكــنـنــا نــتــابع هـذا ا�ــشــهـد ا�ــثــيـر واذا
باخلدم يأتون �ائدة دسمة تنعش رائحتها
االنــوف ويــســيل لــهـا لــعــاب احملــرومـون   

       
ا�شهد األخير :

ال شـك أن مـشــهـد رئـيـس احلـراس وجــلـسـة
مــائـدة الـعـشـاء ا�ـتــرفـة قـد أثـار في نـفـوس
الـسجناء الغبطة واحلسد �رت� األولى هي

حرية 
احلــركــة واالســتـرخــاء ومــتـابــعــة الــبـرامج
الـتـرفيـهيـة والثـانيـة الـوليـمة الـدسمـة التي
تــــطـــلق أحـــمـــاض ا�ــــعـــدة اخلـــاويـــة وكال

احلالت� تفتقدها  
عنابر السجن والتي تتكرر أمام ناظرينا من
خـالل الـــنـــافـــذة بــشـــكـل يـــومي وفي نـــفس
الـتـوقـيت ولـكن عن بـعـد  فـالـوليـمـة تـصـلـنا

رائحتها 
الـزكيـة دون رؤية تـفاصـيلهـا والثـانيـة حالة
الـتـرف أمـام الـتلـفـاز حـيث نـسـمع االصوات
دون رؤية شاشة العرض وكان هذا ا�شهد 
اآلخـيـر لـهذه الـقـصـة فقـد افـرج عن اجلـميع
بـعـد أيـام فالئل لـيـمـضي كل مـنـا في طـريقه
مــتـمـتــعـاً بــاحلـيـاة الــطـبـيــعـيــة راسـمـاً في

مخيلته معنى  
آخـــر لـــشــغـف احلــريـــة ال يــدركـه ســوى من

ضاقت نفسه ب� اجلدران
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ا�وصل 

عـن االلتحاق �عسكر التدريب و�ن لديهم
أعذار أو مبررات للعزوف عن ا�شاركة

فـــقــد حـــدث فـــقــدان شـــقــيـــقــ� لـي (بــوقت
مـتـقارب) في احـدى ا�ـعارك وكـنت أسـتبـعد
مـعاقـبتي لـهذا التـخلف عن الـركب (ألسباب

انسانية)
عـلى أقل الـتـقـديـر لـكني اكـتـشـفت بـعـد أيام
خـطــأ حـسـابـاتي وزيف تـوقـعـاتي فـكـان مـا

كان من أحداث ومكابدات
مكيدة :

حـان موعد استالم نتائج امتحانات الفصل
األخـــيــر فــقــصـــدت وبــعض زمالئـي مــبــنى
الـكـلـيـة لالستـفـسـار فكـان رد ا�ـسـؤول� أن

استالم
الــنـتـائج سـيــكـون داخل مـعـســكـر الـتـدريب
(حــصــراً) و�ــا أنــنــا مــتــشــوقــون �ــعــرفـة
الـنـتـيـجـة والـدرجـات التـي حصـلـنـا عـلـيـها

�جهودنا وسهرنا      
فـمـا كان مـنـا االّ التـوجه نحـو ا�ـعسـكر ولم
نــفــكــر بــأي شيء آخــر فــتــقــدمــنـا الســتالم
الـنـتائـج  فرحـ� بـنجـاحـنا مـتـفائـلـ� حتى

فاجئنا أحد         
ا�ـسؤول� (يـرتدي بزة عـسكريـة دون رتبة)
بـابالغـنا بـأمـر توقـيـفنـا لـفتـرة غـير مـحددة
لـعـزوفـنـا عن االلـتـحـاق �ـعـسـكـر الـتـدريب

دون
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بغداد

فـتحت عيني ألجد (أمي) منحنية فوقي وهي
تسألني بلهفة :

(هـل أنت بــــخــــيـــر يــــا حــــبـــيــــبي ? انــــهض
سأساعدك) .

تـطلـعتُ إلى ا�ـصباح الـكهـربائي ا�ـتدلي من
السقف .

هـا أنا ذا مرة اخرى في النفق ا�عتم الطويل
 ,ال أقدر  على  الفرار  ..

كـانت الدماء ا�نسابـة من شراييني نهر رماد
بــارد � وكـانت كـآبـتي أقـسى من عـذاب ارض

بال مطر .
لم أكن اكثر من كومة حلم بائسة تنتظر عون

الرب   ,اجلبار العظيم  ...
فـي عـتـمـة الـنـفق سـطع قـمـر نـوره أزرق � ثم
انـسـابت مـوسيـقى فـظـة االيقـاع . كـانت ثـمة
مـجموعة كبيرة من االبـواق النحاسية ترسل
فـوضى وصراخاً وحـشياً مـتحشـرجاً يحاول
أن يـتسـلق أعلى قـمة � لـكن صدى الـنفق كان
ال يــهــزمه سـوى كــمـان صــغـيــر نـاعم يــتـأوه
وحـده مـرجتفـاً بـينـما تـابـعت سيـري في تلك
الـلحظات أصـبحت ا�دينـة عجوزاً هرمة ذات

وجه شاحب متعب ال يعرف االبتسام .
فـرت اسـراب الـنوارس من حـولي عـلى هـدير
مـروحية كـانت امريكـية الصـنع � بينـما ظلت
(نـورسـتي) تـرجتف فـوق صدري وأنـا أمـسد

ريشها االبيض الناصع اجلميل  . ..
ال فـائـدة في البـحث عن حـينـا وجـامع (شيخ
الـــــــشـط وشـط اجلــــــومـــــــة وعـــــــيـــــــسى دده

واخلاتونية والبدن والطوالب )....
لــــقـــد اضـــعت قـــبــــري هـــنـــاك� فال أدري أين

أذهب?.....
قلت لنورستي :

جــنـاحك يـنــزف قـصـيــدة ويـنـثـر عــلـيـهـا •
الـريحان  والنعنع . .. دعيـني أغطيها �رايا
الـشـوق حـتى تتـعـافى مـدينـتي ...  تـكـسرني
(حـدبـاء  الـرمـاح  /  ,(5لـكـن  صوتـكِ  يـلمـلم
مــا  تـبـقى  مـني    ,كــلـمـا أطـفيء  الـنـار  في

عينيكِ   ,تشتعل  مرة أخرى ..
لـن يغـرينـي الشـعر� وال احلـب � فضـفاف •

دجلة أضاعت حلنها اجلميل  ,و البد
مـن  إطـفــاء  الــشـمس  ,,أنــا  الــفــرح  الـذابل
الــذي ال يـزهـر  إال  بـالــعـنـاق حـتـى  يـنـتـشـر
اجلمال  ويحل  على األرض  السالم  ....    
ســــأنـــزع شـــوكـــة هــــذا احلـــزن وأشـــنق •
سـمـاسرة (داعش) وأغـسل تـاريخ ا�ديـنة من
هـــمــجــيــة الــكـــذب  ...  مــا  ســر هــذا الــنــور

يخرج  من  جرحك  القد� ??
مـن أجل (بواسير الـعطيـة) ()  �  سنبقى •
في (مؤخرة) القافلة  ,لم تبق في األلبوم غير
أشـباح الصور   ,,إصـفرت  وتالشت ألوانها

البهية  ..
(شامخة) أنا ..  (  ماجدة )  أنا ...  (يعربية)

 أنا  ...
لـن يـــكــســـرني الـــقـــدر� هـــبـــطت من الـــقـــمــر
وســـأمـــسـح كل فـــصـــول االحــزان � وتـــبـــقى

بأزقتنا وأحيائنا ملح االغاني .
أنـت تـعــشـقــني وحتــبـني وتــضــمـني بــفـراغ
جـسـدك  ,احلـب هـو أن ترقـص األشـجار قـبل

عزف الناي ...
أنـت تتـنفـس (أنشـودة) جتهض كـل تفـاصيل
االحــزان وتــســقط كل االوجــاع وتــصــبح في

قلبي (الهوية)...
هويتي انت�... وعشقي هو أنت...

أنــا (نــورسـتك) الــضـالــة � تـتــيه في ريـشــهـا
فــوضى مـديــنـة أكــلـتــهـا  نـيــوب (الـدواعش)

ورمت فتات عظامها على ضفاف دجلة .
غــابت الـشــمس وراء ركـام (الــشـهـوان) � ولم
تـبق سوى ذوائب برتـقالية شـاحبة حجـبتها
االشـجار الـعاليـة وبقايـا  من  قباب  �ـساجد

ومآذن  لم  تنال  نصيبها  من  اخلراب .
كـان الظالم يتسارع لـيغطي احلي ا�هدم وقد

إنسدل كلوحة غامضة  .

مــحــيت االلــوان فـجــأة في عــتــمـة مــبــاشـرة
واصــطــخــبت الـســمــاء بــا�ـطــر من جــديـد �
تـصـادمت سـيـوف الـبـرق الـفـضـيـة بـطـريـقة
رعـــديــة شــديــدة � وانــعــكـــست عــلى مــرايــا

النوافذ ا�تبقية من احلي.
يــتـرجــرج الـنــهـر والــفـضــاء مـعــاً � حلـظـات
منقلبة ال تثبت قبل أن يستقر كل شيء � وال
تـبـقـى سـواء إال اهـتـزازات بـسـيـطـة ال تـؤثر
كـثـيراً عـلى انـسيـابـية الـصـورة الزاهـية مع
مــجـرى الــنـهــر� تـتـكــرر بـ� حلــظـة وأخـرى
وأصـوات لـطـبيـعـة اسئـلـة مـعروفـة وأجـوبة

جاهزة...
تمسح هذه الصور ا�تالحقة ضفتي النهر .
مــشــاهــد مــتــنــافــرة بــيــنــهــمــا من بــنــايـات
وشـواخص وجـسر عـتيق � وتـعـود لتـستـقر
عـلى وجه صيـاد يتوقـف على التـجذيف ب�

ح� وآخر...
أتـخـيل ا�ـكان حـولي مـفتـوحاً � بـال بيـوتات
وال أزقـة والأرصـفة  ,صـخب طـفـولـة جمـيـلة

تفيق وتغفو .
ال يـــوجــد غـــيــر الـــركــام ا�ـــتــنــاثـــر والــشط
وحـوريات النـهر والبط والنـوارس والطيور
ا�ـهـاجـرة والبالبل والـغـرانيق واخلـضـيري
واالوالد الـــذين �ــســكــون الـــدود بــأيــديــهم
ويــصــطــادون الــســمك بـســنــارات صــغــيـرة
وتـنـانـير اخلـبـز. أتـخيل االخـضـرار الـطافح
عـلـى الـضـفـاف وا�ـزارع الـواسـعـة وقـطـعان
اجلـاموس وزرازيـر بيتـنا الـعتيق وحـكايات

كثيرة ألسماء مألت أمي رأسي بها.
تــــــرى من بـــــقـى مـــــنـــــهـم حـــــيـــــاً ? � كـــــيف

سأعرفهم?...
كنت أفكر بشكل البنات والنسوة واالطفال �
كـأني أزور عا�ـاً غريـباً اسـمع عنه كـثيراً في
مــروريـات أمي ويـوم كــان أبي حـيـاً وبـعض
الـصور القد�ة التي يـحتفظ بها أبي جلدي

ولبعض اقاربنا ال أعرفهم تماماً.
ر�ـا رأيت فلـماً وثـائقيـاً في إحدى الـقنوات
عـن (محلة الشهوان) وكان أبي منزعجاً ألنه
لـم يــتـــعــرف عـــلى الـــوجــوه الـــتي أحـــتــلت

الشاشة.
كــنتُ أتـمــاهى مع خـيـال ا�ــكـان وأبـحثُ عن
الــنــسـوة ا�ــلـفــعـات بــالـعــبـاءات  ,تــثــيـرني
خـــطـــوط ونـــقـــاط الـــوشم عـــلى وجـــوهـــهن
الـبـاسمـة � مـثلـما كـنت اتـناغم مع الـطـبيـعة

والنهر واحراش القصب الكثيرة.
وقتها قال لي أبي:

لقد بدأت (الشهوان) تتغير.
لم أفهم كيف تغيرت وكيف كانت ?...

كـنتُ سعيداً لرؤية الـنسوة ا�وشومات وهن
يــخـبـزن بــالـتـنــانـيـر الــطـيـنــيـة قـرب الــنـهـر
اجلـاري ا�ـليء بالـصفـصاف واشـجار الـت�

التي �ت وتعالت بعشوائية عجيبة .
غـنـاء ومـواويل وصدى نـايـات بعـيـد وخوار
جلواميس وابقار وثغاء اغنام ونباح كالب.
حتـسـستُ في جـيـبي مشـطي الـصـغيـر أكـثر
مـن مــرة وتــأمــلــته مــرات ونــظــفت اســنــانه
ا�ـتراصـفة أكـثر من مـرة كمـا أزلت شـعيرات
كـانت عـالقـة به � ثم دسـسته فـي جيـبي كأي
شـيء ثـــمـــ� ســـأوصــلـه إلى مـــســـقط رأسه

وانتظر القرار بشأنه.
فـي رأسي اشـكــال الـعــجــائـز الــبـاقــيـات من
صـويحـبات أمي مـن السلـف القد� الـلواتي
ر�ـا يعرفن حكاية ا�شط ا�توارث ورائحته
الغريبة وما يتركه من �عان حريري جذاب.

كنت أتخيل شكل النساء القد�ات.
جـداتي ا�يتـات يوم كن شابـات واسنان هذا
ا�ـشط تمر عـلى رؤوسهن من اطـراف الشعر
الـــنـــازلــة ثـم يــصـــعـــد إلى أعـــلى كـــمــا أمي
اوصــتــني مــنـذ يــفــاعـتـي بـأن أمــشط بــهـذه
الطريقة فيكتسب شعري عطراً فواحاً غريباً
ويزداد �عانه وبريقه مثلما تزاد نعومته � 
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في زقاق ضيق من أزقة محلة الصباغية القد�ة في قضاء بلدروز ثمة دكان صغير
�لكه عجوز ضرير يدعى رشيد بخاتي.

وقبل أن أبـ� لكم إن ذلك الدكان بال أسم معلق عـلى يافطة تعلـو واجهته الوضيعة�
كمـا هو حال بقـية دكاك� الـزقاق واحمللة� البـد أن أعرفكم بالـرجل العجوز صاحب
الدكـان. واحلقـيقة إنـني كابدت األمـرين في هذا ا�ـضمار; إذ إن حـياة هذا الـعجوز
الضـرير غامضة أشد الغـموض� وح� تتبعت تاريـخه في احمللة والزقاق لم أعثر له
عــلى تـاريخ مـحـدد رغم إنه يـعـد من أقــدم سـكـان احملـلـة وأكـبـرهم سـنـاً. فـهـو رجل
أعـزب يـعـيـش وحـيـداً مـنـعـزالً عن اجلـمــيع في شـقه صـغـيـرة �ــلـكـهـا تـعـلـو دكـانه�
وبحـسب ما يشـاع إنه لم يتزوج لكـونه كان قد أحب فتـاة في شبابه ولم يقـبل أهلها
تزويـجها إياه لكونه ضرير البصر. وإشاعات أخرى حتوم حول رشيد بخاتي لكنها

تـبقى مـجـرد إشاعـات غـير مـؤكـدة بغـيـاب الشـهود
وتــكــتـم الــعــجــوز الــشــديــد ورفــضه اخلــوض في
مـاضـيه مع األخــرين بـشـكل قـاطع. فال أحـد من
أهل احملــــلـــة يـــجـــرؤ عــــلى ســـؤاله عـن حـــيـــاته
الـشخصية ولو على سبيل الدعابة وا�زا�� لذا
فـقد اكتـنف الغمـوض حيـاته بشكل تـام لدرجة
إنه ال يــعــرف لـه أصل� وال فــصل� كــمــا إنه ال
أقـــارب له يـــعـــودونه ويــســـألـــون عــنه وال

أصـدقـاء مقـربـون وال مـعارف�
وشـهـود وصـوله لـلـمـحـلـة مـنـذ
خـمــسـيــنـيــات الـقــرن ا�ـاضي
وســـــكـــــنه فـي تــــلـك الـــــشـــــقــــة
الـصغيرة مات معظمهم منذ زمنٍ
طـويل� ولم يـتبـقى مـنـهم على
قـيـد احلـيـاة سـوى نـفـر قلـيل
من ا�ــســـنــ� الــذي لـم يــعــد

بـــأمــكـــانــهـم تــذكـــر أســمـــائــهم
... أصالً
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هرب   ,كـنتُ أشعـر في داخلـي أن االمر الذي
بــيـنـنـا لـن يـسـتـمـر طــويال . هـذه اقـدارنـا ,ال
�ــكـنــنـا أن نـفــلت مـنــهـا أبـداً والبــد لـنـا من

العودة إلى سابق عهدنا .
في تلك اللحظة رأت  ( النورسه ) دمعتي .
أخــذ جــنــحــاهــا يـرتــعــشــان . اقــتـربـت مـني
ومـسحت دمعتي . شعرت بأن قلبي يحيا من

جديد ونبضه يصل إلى رفيف جفنيها .
أحــسـست بـســعـادة كـبـيــرة بـأن (الـشـهـوان)
ســتـحـيـا من جـديــد .  أمـا هي فـسـتـعـود إلى
حـياتـها �� فـكلـما أطـفيء  في  عيـنيـها  ناري
�� تـــشــتـــعل ��  فـــوحــدهـــا  جتــمل  اخلـــيــال
وحــنـيـني إلـيـهـا  هـو  خـيط  الـروح  الـعـالق

ب�  األجفان  . . . . 
خـرجت من فـضاء احلـجرة وبـقت ( النـورسة

)  جاثمة على أسياخ النافذة .
أنــــفـــقت كل الـــصـــبـــاحـــات  ,مـن أجل طـــلـــة

ابتسامة على (دجلة)  وحينا العتيق .
طـلة أجدها في ابتسامة (نورسه قطنية ترف

نحوي )  بشوق .
سالم من طاف أسمه على سراج الروح .

القبور وحدها فقد تتسع ألحزان الفقراء .
روحـي تـسـعى جـاهــدة لـلـتـخــلص والـتـحـرر
واالنـــفـــكـــاك من جـــســدي  ,لـــكـــني أتـــشـــبث

بتالبيبها.
أرف مـثل (نـورسـتي) فـوق هـامـتي ونـفسي ,
تـاركاً بـقايـا جسـدي وأشالئي حيـث يدور ما

حولي بفوضى عارمة .
هرج وحرائق وأشالء تتناثر .....

أمـر مـقرف عـصي عـلى التـصديق  ,كـالـسد�
 ,أتكاثف في حيز أو فلك مهم  .

أطوف أو أغفو في هالة احليز الغامض .
ال سبيل لتحديد طبيعة ما يحدث .

شـيء ما يـستحـوذ على هـامتي ويـلفـني على
نفسي .

ثـمـة مـا يـنـفـرج فـجـأة ويـكـشـف طـبـيـعـة هذا
السد� اجملنون .

نفق �تد أمامي ال أرى نهاية له .
أمواج صوتية غريبة تداهمني .

ينجذب صوتي إليها .
يـتردد صـوتي داخل العـتمـة . يأتـني الصدى
بــنـبـرة آلـيـة عـجــوز وكـأنـني لـست أنـا الـذي

يحكي .
أخـتلط واتفاعل مع هسهسة الريح  ,وصرير

وزفير  نار  وموج  ونهر  ....
خــلــيـط مـجــنــون من الــتــداعــيــات والالوعي

توحده ذبذبات خابية الرن� .
أرى نـــفـــسـي في أتـــون الـــنــفـق اجملـــهــول ,,

يسحلني صوتي الذي يردد .
- داعـشي.... أنـا داعشي  ,جـئت أكـمل الزمن

الهارب مني .
تـعـثرت قـدمـاي وأنا ألـج ب� ركـام الـبيـوتات

ا�هدمة .
تــنـاثـرت احلـاجــيـات بـعـضــهـا فـوق بـعض ,
أشـالء لنسوة ورجال وأطـفال حتت االنقاض
الـبعض مـنها  ,يـئن ويتأوه  ,واألخـر صامت

ساكن .
وصــلـتُ إلى اجلــســر الـعــتــيق  ,ثــمــة فــتــيـة

ر�ـــا من اخلــوف أو ر�ـــا من شيء آخــر .
كـانت تشـحذ مـنقـارها بـأسيـاخ النـافذة ب�
الـفينة واألخرى وتتأهب للتحليق ولكن بال

أجنحة .
كـــانت مــلــيــشــيـــات (داعش) قــد اقــتــحــمت
بـيوتات (محـلة الشهـوان) واالحياء االخرى
 ,ولـم تــــكــــتف بــــقــــتـل الــــســــكـــان   ,إ�ــــا
بـتهـجيـرهم أيضاً  ,وإسـكان عـائالت أخرى
مـحـلهم  ,فـقـد طـرد ا�سـيـحـيون من حـيـنا .
و� اسـكان عـائالت أخرى . نـهبت مـنازلهم
 ,وأحــرقت الـكـنـيـسـة  ,وحتـول أكـبـر مـنـزل

هناك إلى  مقر ألحد  قادة ا�ليشيات .
عـرفتُ الـيـوم أني ولـدت من أرض احلـجارة
الـسوداء ذاتها . جئتُ من صحارى االنبياء
ا�ـطرودين نـفسهـا . ولدتُ هنـا من احلشود

الهائلة في مدينتي كالنمل .
جـئتُ في مـدينـة تتـوحد وتـتـبعـثر فـيهـا أنا
و(نـورسـتي) كالنـا جـاء من دوران احلـشود
عــــلى أنـــفــــســـهـــا  ,مـن أســـلــــحـــة (داعش)
وقذائفها التي تتساقط  كاألحجار من سفح

جبلي عال .
جـئـنـا من الضـجـيج األصم لـعظـام أجـدادنا
الـسـاكـنـة فـي قـعـر مـقـبرة  ,مـن حـيـنـا الذي
قـــهــرته الــســـنــون . من (مــديــنـــتــنــا) الــتي

أجنبتنا وافترستنا .
قالت لي ( النورسه )  :

- أنـــا يــعــربـــيــة . لم تـــتــعــرف  بـــعــد عــلى
أسـرابـنـا  .. لـم تتـعـرف بـعـد عـلى صـوتي ,
عـلى لـغتي  ,عـلى شـهيـقي  و زفـراتي �� أنا
نـــورســـة يــذوب  بـــهــا الـــنص وال تــذوب ��
وحــدي أجـعل  اخلــيـال  جــمـيال ...  الــنـهـر
ســاكن �� ال أدري �ـاذا يــتـبــعـني ا�ـوج ?? ��

كأنني  قمر يسبح في بحيرة الدموع  ...
كنت شعراً  عربياً أصيال عبروا عليه.

عــبــروا مـنه إلى آلــهـتــهم وقــنـاعــتـهم  ,إلى
فـسلفتهم وهذيانهم  ,إلـى شرقهم وغربهم .
لـم أكن سوى تـمـثال من الـرمل في الـشرق ,

أو تمثال من الثلج في الغرب . 
أنـا يا صاحبي تمثال بال مالمح ) ,نورسه)
قـطـنـيـة  وقفت عـلى أسـيـاخ نافـذتك لـتـسرد
حـــكــايــة الــدمـــار واخلــراب  .  إنــكــســارات
أتــعـبـني   ,تــعـثـرت  فـيـهـا  خـطـاي   ,ر�ـا
هـي  مرحـلـة  بـدايـة  لـسـعـادة  أبـدية    ,او

نهاية  ألفق  مشوه  ..
أرى خلفي خرائب حينا اجلميل .

أرقـب ما خـلفه (الـدواعش) من بـؤس ودمار
. أطفال برؤوس مقطوعة  ,نساء بال صدور

وال عيون .
أراجـل بال أعضـاء تـناسـلـية  ,دمـاء تـخـتلط
مـع النـعـاالت الـبالسـتـيـكـية  ,وسـخـام عـلى
اجلـدران والـسقـوف واألبـواب التي احـترق

نصفها أو كلها.
قالت لي  ( النورسة )  :

. ال مــكــان لك في ( - لــقــد وصــلت مــتــأخــراً
الشهوان ) .

سأترك احلي كي أكون الجئة بال أجنحة .
هـا أنا أمـامك  . لقـد اعتـرفت بكل شيء ولن
أجنـو  ,أشـباح تـرف حولي وإن متُ   ,مـتى
يـعديـني اللـه مرة أخـرى ليلـهوا بـي أشباح
الشهداء  في حلظات أعراسهم الدامية ?...

ســـأرحل عــنك . أعــرف أن الــكل
بـــــانـــــتـــــظـــــارك  ,واألهـل
بــــانـــتـــظـــارك  ,فــــأنت لك
أشــــبـــاحـك كـــمــــا أنـــا لي

أشباح .
ال �ــكن أن نــكــون مــعـاً ,
فـأشباحنا ال تلـتقي مطلقاً
  ,أنـام  وأحالمي  ال تنام

 معي  ....
كـــان وقـــتـــنـــا هـــو وقت
هــروب قــصـيــر. الــعـالم
الــذي كــنــا نــعــيش فــيه

يـحدقون فـي النهر ,وآخـرون يرمون فـتافيت
اخلبز اليابس ويرقبون عراك النوارس .

الـكل صـامت  ,ا�ـديـنـة  ,اجلـسـر ,الـعـابـرون
على  اجلسر إلى الضفة االخرى .

آخـــرون كــدســـوا حــاجـــيــاتـــهم في عـــربــات
وراحــوا يــدفـعــونــهـا وهـم يـركــضـون  ,كــأن
هـــاجــســاً خــفــيــاً يالحـــقــهم ويــكــاد �ــسك

تالبيبهم .
أهــو اجلـنـون ?  أم اخلــوف من اجملـهـول ? .
هـــديـــر مــروحـــيــات  داكـــنــة مـــرت من فــوق
اجلـسر . كانت عـلى علو مـنخفض . ال أدري
? هـل كـانت من طـائـرات الـتـحـالف أم مـاذا ?

...
كــانت ا�ــروحــيــات بال أعالم أو هــويــة تـدل
عـلى جـنـسـيـتـها . وطـني أصـبح مـسـتـبـاحاً
لـلـغـربـاء  ,الـقـاصي اصـبح مـنـهم والـداني .
أصـــبح كل شيء مــبـــاحــاً في هــذه ا�ــديــنــة

ا�نكوبة وا�غلوبة على أمرها .
اآلن يـتلقفـني نفق آخر يصـعد فوق بصيص
بـعيـد . أمواج الـنفق تـختـلط مع جلج الـنهر
تــعــاجلـني بــرمـيــة في  جتــويف يـبــتـلــعـني
كـفوهـة حوت ضخم  ,ثـم يلفـظني إلى عـتمة

النفق .
يــقــذفــني الـنــفق الــضــال إلى كــوة شـبــكــيـة
تـذكرني بشباك العناكب التي كنت أراها في
نــوافـذ (جــامع شـيخ الــشط) و(كـنـيــسـة مـار

يوسف) .
تـنتزعني عـاصفة من اخلوف   ,ثـم يلتهمني

جتويف معتم و�تصني مريء أجوف ....
تـنتـزعنـي معـدة جوفـاء �ور فـيهـا طوفان ,
ثـم تــقــذفـنـي ا�ــعـدة إلـى جتــويف مــجــهـول
ا�ــــعــــالم  ,ضــــال االجتــــاهـــات    ,مــــشـــوه

احلافات.
ال أستطيع التعريف بنفسي .

هل أنا في الشمس? أم في العتمة الدهماء?,
ال نور يلفحني وال شعلة تنقذني  .

أتساءل  ملء  جوفي :
- هل مدينتي مكروهة حتى االخرة ? ...!!!

أتبول على نفسي ال ارادياً .
�ن أسرد كآبتي وأوجاعي ?......
رفع شخص ال أعرفه يده محياً .

- السالم عليكم .
كــنت قــد غـدوت في تــلك الـلــحـظــة إلى قـرب

نهاية اجلسر .
كــان اجلـسـر مـخــربـاً بـفـعـل قـصف طـائـرات
الـتـحـالف  ,لــكـني تـمـكـنت من الـعـبـور فـوق
قـضـبان احلـديد ا�ـتـبقـية  ,ولـم تمض سوى
حلظات حتى كنت انحدر نحو ضفة النهر .
تـــأرجــحت في جــوف فــراغ  ,وداهـــمــني ألم
صـاعق وأنـا أرى أشالء طافـية فـوق صفـحة
الـنـهر . فـتحت عـينيَ بـعد هـنيـهة  ,فـوجدت
نــفــسي مـنــطـرحــاً عـلـى ظـهــري وسط سـهل
فـسيـح جداً مغـطى بثـلج أسود  ,تـمتـد فوقه

سماء قاتمة بال ضوء .
كـان الصمت ا�فزع ينتشر في كل الفضاءات
. أحـــســـست بــأن ثـــمـــة أعــداد مـــجــهـــولــ�
يزحفون نحوي  ,وقبل أن أطلق صرخة هلع
مـدوية أشرقت شمس كبيرة  ,وغدت السماء
زرقـــاء رائـــعـــة  ,وتـالشى الـــثـــلج األســـود ,
واكـتـسـت الـضـفـاف بـخـضـرة نـاعـمة ,
وهــدر غــنـاء شــجي مــهـيب تـالقت فـيه
واحتــدت الــسـمــاء واألرض اخلــضـراء
والـــشـــمس ومـاليــ� الـــبـــشــر . كـــانت
اسـراب من نوارس قطنية حتوم وترف
فـوقـي إال (نورسـتي)  ,كـانـت الـوحـيدة
الــــتي جــــثـــمـت عـــلـى صـــدري وراحت
تـــداعب شـــفـــتيّ  �ـــنــقـــارهـــا االســود

الصغير .
تـدفـقت غبـطتي كـسـيل منـحدر من

قمة جبل .
فـــجــأة هـــيــمـن صــمت عـــجــيب
وسمعت صوت امرأة تناديني :



عـنـدما تـتجـول كتـلة من الـرقة والـلطـافـة واحلنـان� في أرض ليس فـيهـا سوى الـعذاب
واخلراب واحلرمـان� عندما جتـتمع رحمة الـكون ورأفته ورومانسـيته لقرنـنا العشرين
ا�نـصرم والـذي يلـيه في انسـان� وأي انسـان� قيـصٍر غـنائٍي مـوسيـقٍي وفنـان� ينـشر
ا�وسيـقى كا�ـطر في أرجـاِء العـالم� لتنـبت األرض بعـد قطـرات موسيـقاه مـحبـًة وحبًا
لآلخـرين حد اإلدمان� انه الساهر الـذي ولد في حدباِء العراق� مـوصل اخلير� ا�دينة
اجلـمـيلـة ذات الـهدوء الـذي نـراه في كاظـمـنا مـلك األحلـان� لـتحـتـضنه بـغـداد السالم
بعدهـا� في حريـة الكرخ الـتي اعطته مـا اعطته من الـرقي والثقـافة والفن� لـتجعـله كما

هو اآلن� انه كاظم الساهر� اإلنسان قبل الفنان. 
 تـابعت بـتمـّعن الـلقـاء األخيـر لقـيصـرنا الـعراقي كـاظم السـاهر مع ا�ـتألـقة االعالمـية
ا�صريـة منى الشاذلي عبر احدى احملطات التلفـزيونية� �ا اثاره هذا اللقاء من ضجة
كـبـيرة عـبر مـواقع الـتواصل اإلجـتـماعي "الـسوشـيـال ميـديا" وهـذا الـلقـاء األول الذي
اشاهـده لهـذا الفـنان� لم اكن مـتابـعًا له ابـدًا� وال إلغانـيه� فهـذه الدقـائق البـسيـطة من
اللقـاء جعلتـني نادمًا كثـيرًا على عدم اإلسـتماع إلغانـيه ولقاءاته التي تـتميز بـالبساطة
والـرقي والـتـواضع الـذي لم اجـده في اغـلب الـفـنـانـ� وا�ـشـاهـيـر الـعـرب� ترى كـيف
لشـخص بهذا ا�ـستوى الـكبيـر من الفن واألدب وا�كـانة الكـبير في كل ارجـاء العالم�
يجـلس مع جمهـوره يحدثـهم و�ازحهم وابـتسـامته لم تفـارق شفتـيه? وكيف وصل �ا
هـو عـليه اآلن من شـهرة عـا�ـية كـبـيرة وشـركات وأمـوال طـائلـة? فلم اجـد جـواباً لـهذه
االسئـلة سوى جوابًا واحدًا� وهو اإلبتعاد عن الـعراق� اإلبتعاد عن بلٍد ال يحب اخلير
إلبـنـاءِه ومـبـدعـيِه وعـلـمــاءِه األفـذاذ� ال بل يـحـاربـهم� ويـحـطـم طـمـوحـاتـهم كـالـزجـاج�
فـالهـجـرة عن هـذا الـبلـد اصـبـحت واجبـة لـكل من يـريـد التـخـلص من الـفقـر والـنـفاق

والفشل واجلهل وظلم السلطات. 
بـغـداد التـي كانـت محـطـة لـلـعـلـمـاء واألدباء وا�ـفـكـرين والـشـعـراء وبـيـتًا لـألدب والفن
والـثـقافـة� أصبـحت مكـب نفـايات خلـيبـات أمـلنـا� وحتول مـشـاهيـرنا لـ "قـرقوز" وسط
بـرامج الـتـواصل لـكـسب ا�شـاهـدات واألربـاح� بـغض الـنظـر عن احملـتـوى ا�ـقدم� او
الـهـدف ا�راد ايـصـاله لـآلخـرين� وبـالفـعل ا�ـتـلـقي اصـبح يـبحث عن هـذه الـتـفـاهات�
و�ـشاهـدته لهـا تـصبح تـرندًا كـبيـرًا لتـنـتشـر بسـرعة� اشـبه بـالقـمامـة وسط عاصـفة
كـبيـرة� يـحـملـهـا الـريح من مزبـلـة الـ "تـيك توك" نـحـو ا�ـشاهـدين حـامًال نـتـانة وتـلـوثًا
كبيـرًا� حتى دس الهمـجية واأللفاظ الـنابية في نـفوس ا�تلقـ�� لينتج جـيًال جديدًا قمة
باإلنحطاط والتدني األخالقي والفشل� دون اية رقابة دولية لهذا البرنامج الذي انتشر
عبر نطاق واسع� هو وغيره من البرامج التي اصبحت في ا�رتبة األولى لدى العديد.
رغم ما تعـرض له الفنان كـاظم الساهر من اهمـاٍل كبيٍر وتـعنيٍف من السلـطة احلاكمة
آنـذاك� وتـهجـيرٍ قـسـري خارج بـلـده� اال انه بقي وفـياً لـلـعراق� ولـبـغداد� وبـقي صوته
الـشــجي يـصــدح حـبــًا لـوطــنه� ويــتـألم كـل مـا مــّر اسم الـعــراق عـلى
مسـامعه� وسيـبقى أيقـونة عراقـية ونخـلة باسـقة شامخـة تمثل
العـراق في كل بـلـدان العـالم� فـهـو من اوصل رسـالة لـلـعالم
اجمـع ان العراق بلد حبٍ وتسامحٍ وتعايشٍ سلمي� وهو من
تبـرع عدة مـرات إلطفـال العـراق ا�صـاب� بـسبب احلروب�
فحـفظ الله لـنا تـلك الـقامـة التي لـوالها لـفقـد العـراق صوته�

فهو صوت العراق الناطق ولسانه.

كالنـار في الهشيم انتشـر قبل ايام مقطع فـيديو يظهر لـنا عملية اعـتقال مسؤول امني
رفيع ا�ـستوى في احـد احملافـظات الـعراقيـة متـهم بالـفساد والـرشوة .. حـيث تصدر
هـذا ا�قـطع تـرند ا�ـتـابعـة وا�ـشاركـة والنـشـر ب� جـمـيع شرائح اجملـتـمع عبـر مواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي .. بـل وتــعــدى ذلك الى وصــول ا�ـــقــطع جلــواالت االطــفــال
وا�ـراهــقـ� وتـبـادله بـيـنـهم .. وكــلـنـا يـعـلم ان اكـثـر شـريــحـة تـتـابع مـواقع الـتـواصل
االجـتـماعي هـي شريـحـة ا�راهـقـ� والشـبـاب صـغار الـسن .. وقـد اسـتقـطب ا�ـقطع
الكثـيرين �ا يحتويه من عنصر االثارة والتـشويق واالكشن .. ظاهر ا�قطع هو اعتقال
مسؤول مـتهم بـالرشوة وان الـقائمـ� عليه وابـطاله يصـدرون لنا مـا مفاده ان الـقانون
فوق اجلـميع وانهم يحاربون الفـساد مهما كان الفاسـدون في مراتب ومناصب رفيعة
وهـنـا بـهـذا االمـر نحـن نشـد عـلى كل االيـادي الـتي حتـارب الـفـسـاد ا�ـسـتـشري في
الـبالد وضـعوا خـطـ� حتت كلـمـة ا�ـستـشـري .. ولـكن الفـيـديـو وبتـحـليـل الكـثـير من
ا�راقبـ� كسـر هيبـة الدولة حـ� اظهر اقـتحام مـؤسسـة امنيـة عريقـة قارعت االرهاب
وقدمت الـتضحيات والشهداء الذين ضـحوا بارواحهم من اجل الوطن وهنا انوه باني
ابـدا ”ال ادافع عن ا�ـتـهم فـفيـصـله القـضـاء .. ولكـني احتـدث عن الـصدمـة الـنفـسـية
لـلضـباط وا�ـنـتسـب� وهم يـنظـرون الى شعـار دايرتـهم الـعريـقة واروقـتهـا وهي تظـهر
بـهـذا الـشـكل الـذي احـدث لـديـهم انـكــسـار نـفـسي ومـعـوني كـبـيـر .. وا�ـعـروف لـدى

اجلميع انه ال يجوز تصوير ا�تهم واظهاره اال بعد ادانته قضائيا..”
اجلهـاز االمني البطل الذي شـهد فصول هذا ا�ـشهد الهوليـودي جهاز عريق واصيل
وهـو ا�ـتـصـدي االول لالرهــاب واخملـدرات واجلـر�ـة بـكل اشـكـالـهـا .. هـذا اجلـهـاز
االمـني وان كـان فـيه ضـابط فاسـد �ـكن اعـتـقاله ومـحـاكـمتـه فأن فـيه االف الـضـباط
االبـطـال االكـفـاء .. والزلت اتـذكـر مـشـهـدين االول حـ� � تـكـرين ابن احـد الـشـهداء
االبطـال من ضباط هـذا اجلهاز األمـني وخلفه شـعار اجلهـاز والثاني حـ� � اعتقال
الـضـابط ا�ـتـهم وخـلـفه الـشـعـار نـفـسه .. وهـنـا يـبـرز الـسـؤال .. مـاهي مـشـاعـر ابن
الضابـط الشهيد بعـد هذا ا�شهد? في بلـد له خصوصية مـثل العراق اما كان االجدر
عـدم اظـهـار مـثل هــكـذا فـيـديـو ونـشـره بـهــذا الـشـكل الـذي يـفـرح به
االرهــابي واجملــرم وتــاجـر اخملــدرات ويــتــعـصــر له قــلب كل
ضـابط وطـني شريف وكـل مواطن يـحب وطـنه وابـطـال قواته
االمـنيـة? وختـاما ”أقول..تـبـقى قواتـنـا االمنـيـة الدرع ا�ـنيع
لـلوطن وعلينـا جميعا ”ان نـسعى لكل ما يسـهم بحفظ هيبة
الـدولـة واجـهـزتهـا .. وتـعـزيـز الـروح الـوطنـيـة ا�ـعـنـويـة لدى

ابطال قواتها االمنية.

�ــحــاوالت الــتــخــطي ا�ــتــواصـلــة في
مـواجـهة أسـوار الـتقـالـيد و الـشرائع و
بــإحـتـرام اإلخــتالف الـذي غـذى شــعـلـة
احلـــــوار احلــــــر و بـــــغـــــزارة ا�ـــــراجع
ا�ـتنـوعة. الدقـائق  ظا�ـة و لكن دعوني
أتـوقف سريعـا" عند نقـطت�: الديـنامية
ومــحــاوالت الــتــخــطي . هي ديــنــامــيـة
الـفكر و اليقظة الذهنية ب� شيخ جليل
 فـقيـه عالم و مـرجعي �و مـفكـر علـماني
عـريق�فسيح العقل �عميق ا�عرفة�غزير
الـــثــــقـــافـــة�رشــــيق الـــعــــبـــارة�حـــداثي
مـــــــعـــــــاصـــــــر�فـي مـــــــســـــــار حــــــواري
مــتــدفق�مــتــعــرج أو دقـيـق في أويــقـات
إســتـعـادته و مــواقع تـردده و حتـرره.و
هي مــحــاوالت الــتــخــطي لــلــخــلــفــيـات
ا�ــتــنـــاقــضــة  في خــريــطــة الــتــدين �و
لـــبــعـض مــظـــاهــر الـــدين الـــتي ال تــدل
عــلــيـه�كــإخــتــزاله إلى مــتــنــاقــضــات�و
إســــتــــغاللـه لــــلـــعــــنـف  و احلـــروب �و
إســتـــدعــاء  الــعــصــبــيـــات الــتي تالقي
أرضــا" خـصـبــة في الـشـرائع الــديـنـيـة.
يـسير الـكاتب ببـراعة و معـرفة و دقة و
إنـــفـــتــاح عـــلى هـــذه األرض ا�ــلـــغـــمــة
بـالتحر� و التجهيل و الـتكفير�مبشرا"
بــدين ا�ــعــرفـة و الــعــقل و اإلنـســانــيـة
مـــــقـــــابـل ديـن اجلـــــهل و اخلـــــرافـــــة و

أخيرا"�في عالم عربي اليوم تتقهقر فيه
ا�ــعــرفــة و يـتــكــاسل الــعــقل  و تــنــمـو
وتـبـرعم الـعصـبـيـات�يأتـي هذا الـكـتاب
لــيـعــيـد إلى الـعــقل مـغــامـرة الــتـسـاؤل
ول��ان رفعة الروح و قيمة اإلنسان.
{ رئـيسـة جـامعـة الـلّاعـنف وحـقوق اإلنـسان

في لبنان

الــعـصـبـيــات .و في إحـسـاسـه الـعـمـيق
بــا�ــســؤولــيـة الــتــاريــخــيــة يـدعــو إلى
الــســمــاحــة لــتــقـبـل اإلخـتـالف و قـراءة
الـتـراث بعـ� معـاصـرة هدفـها اإلنـسان

أوال".
يــســتــوقــفــني في مــحــاوالت الــتـخــطي
مــوضـوع  ا�ـنـاظـرة 14 بــعـنـوانـهـا
اجلـريء "هل ا�ـرأة عـورة و ناقـصة
عــــــقل و ديـن"? و هـــــو مـــــوضـــــوع
حـــــســـــاس و شـــــائك فـي ظل فـــــقه
ذكوري و تقاليد إجتماعية متخلفة
و إســـتـــعالئـــيـــة�يـــواجه الـــشـــيخ
الـــبــغـــدادي احلــديث  عـن دونــيــة
الـــنـــســـاء بــأن اإلنـــســـان مـــفــردة
حـياتية ترمز إل الرجل و ا�رأة و
الــكـرامـة اإلنـسـانـيـة  الـواحـدة�و
لـكن الصـدام الكبـير أو الـتحالف
الـتاريخي الظالم هو ب� قوان�
أحـــوال شـــخـــصـــيـــة جـــائــرة و

أحكام دينية ظا�ة...
قــد يـجـد الـعـديــد من الـقـضـايـا
ا�ذكورة في هذا الكتاب حلوال"
�ـكنـة و تبـقى العقـبة الـكبرى
هـــنــا�في قــيــود تـــكــبل عــقــول
الـرجـال قـبل أن تـكـبـل مـصـائر

الـــنـــســـاء في الـــدين و الـــدولــة.

ا�ـــــــوصـل وحتـــــــديــــــــداً قـــــــسـم االعالم
والـــعالقــات الـــعــامــة الـــتــابع لـــرئــاســة
اجلــامــعــة فـي الــعـام  2004.وصــدر عن
الـقــسم ا�ـذكـورمـطـبـوعـ� �ـيـزين هـمـا
)جــريـدة ومـضــات) و (مـنـاهل جــامـعـيـة
)وعـــمـــلت بـــروين مـــجـــيـــد مع الـــقــاص
والــصـحــفي ثـامــر مـعــيـوف الــذي صـقل
أمـكانـياتهـا للكـتابة ودفـعها قُـدماً صوب
األفــضل والــذي كــان مــديــراً لــلــتــحــريـر
بــا�ـطـبـوعـ� ا�ــذكـورين والـلـذان سـجال
حضوراً �يزاً ب� منشورات ا�ؤسسات
االكــاد�ــيــة لـيــنــقال أنــشـطــة اجلــامــعـة
ويــسـلــطـان الــضـوء عــلى كل ا�ــواضـيع
الــعــلــمــيــة والــثـقــافــيــة واالجــتــمــاعــيـة
والــصـــحــفــيــة لــيــكـــون مــنــبــراً لالدبــاء
والـباحث�..وقـد قال معيـوف عنها ضمن
تـصريحه الوارد في موسـوعة)صحفيون
بــ� جــيـلــ�) لــلــصـحــفي االســتــاذ فـرج
الـتميمي  بأن بروين مجيد ذات ميل الى
ســبـر أغـوار أي مـوضـوع تــتـنـاوله لـذلك
يــبـدو عـلـيــهـا بـانــهـا احـيـانــاً تـكـتب في
ا�ــنـطــقـة الــوسـطـيــة بـ� األعالم واألدب
والــفـلــسـفـة وهي راغــبـة بــوضع �ـسـات
بالغية هنا وهناك وذلك كونها عملت في
مـجـاالت اخـرى قبل االعالم وهـذا مـتأتي
من ذلـك حيث �ت لديـها جتـربة حيـاتية
وثـقافية أعانتها في عالم الصحافة الذي
أرتــادته وهي احـيـانــاً تـخـرج عن حـاجـة
ا�ــوضــوع فــتــفــيض كــتــابــةً ويــتــصـور
البعض أنها تسهب بالكتابة لكن السبب
احلـقيقي لـهذا األسهاب يـاتي أحياناً من

ومـنــهـا صـحـيـفـة الــثـورة واجلـمـهـوريـة
والــعـراق والــقـادســيـة ودار اجلــمـاهــيـر
لـلـصحـافة والـنـشر هي مـياديـن حقـيقـية

دعمت رغبة الكتابة وا�تابعة لديها..
  ودفــعـهــا الـشــغف بـاألدب الــعـربي الى
مـحــاولـة زجه في كـتـابـاتــهـا الـصـحـفـيـة
ا�ــــبــــكـــــرة لــــتالقـح بــــ� لــــغــــتي االدب
والـصــحـافـة وتـتـخـذ خــطـاً مـغـايـراً لـكل
الـــكـــتـــابـــات .... واجـــتـــهــدت وأكـــمـــلت
دراسـتها وحصلت عـلى البكلوريوس في
االعـالم والـصـحـافـة عام 1986.(الـعـودة
لــلـمـديـنـة األم وبـدايـة الــعـمل الـصـحـفي
واالعـالمي ( عادت بعـد ذلك الى مدينـتها
ا�ـوصل أم الربـيعـ� وهي حتمـل شهادة

اعالمية متخصصة فيها .
هـــذه ا�ـــديــنـــة ا�ـــعـــروفـــة بــنـــظـــامـــهــا
االجــتــمـاعـي احملـافـظ الـذي اســتــطـاعت
بـأصرارها وحرصـها من شق طريق وعر
وسط بــيـئـة اجـمــاعـيـة كـانـت تـنـظـر الى
مـهنة الصحافة نظرة معينة .عادت وهي
حتـاول ايجاد فـرص عمل تسـتطيـع فيها
االفـــصــاح عن طـــاقــاتـــهــا الـــصــحـــفــيــة
فـوجدتهـا بعد تخـرجها بسـنت� ونصف
الـسـنة في احـدى ا�ـؤسسـات احلـكومـية
لـتـصبح مـسؤولـة قـسم العالقـات العـامة
فـيـها �ـدة جتـاوزت السـنـة بعـدهـا قدمت
اســتـقـالـتــهـا لـظـروف خــاصـة بـهـا.مـرت
الـسنوات وهي تـكتب لذاتهـا وتنمي هذا
الــعـشق لــلـكــتـابـة وأكــمـلت فـي مـجـاالت
اخــرى وحـقـول اغــنت جتـربــتـهـا كــثـيـراً
.لـتــصل بـخـطـواتـهـا أخـيـراً الى جـامـعـة
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بــقـدر مـا إجـتـذبـني ســريـعـا" الـعـنـوان
الـثاقب لهـذا الكتـاب "دين العقل  و فقه
الـواقع" في تقاطع عباراته و تصادمها
و تفاعلها و التوق إلى آفاق تالقيها .
بــقـدر مـا إســتـغـرقـتــني طـويال"  قـراءة
مـــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــواه
الــغــزيــر�ا�ــتــنــوع�ا�ــتـشــعـب�ا�ـفــاج�

والفريد. 
مــا يــثــيـر إعــجــاب الــقـار� و تــقــديـره
أوال"�هـو إسـتـهالل حـوار ديـني فـسـيح
الـضــفـاف بـإطـار مـنـهـجي و مـفـهـومي
نـفتقده في العديد من ا�ؤلفات العربية
فـي هــذا اجملــال�و هــو مــا يـــتــمــيــز به
د.شـــــعــــــبـــــان في كـل مـــــا صـــــاغـه من
مــؤلــفــات.في هــذا الــكــتــاب  يــتــقــاطع
صـوتـان جـلـيالن يـتـشـاركـا أو يـتـبـادال
الـــــتـــــســـــاؤل  و ا�ـــــعـــــرفـــــة�اإل�ـــــان
واحلـــدس�الـــقـــلق و الـــيـــقـــ��الـــنـــقــد

والــتـعـجب�و حـتى الـفــكـاهـة�حـصـيـلـة
إحـتـكاك فـكـري سابق�و إلـفـة إنسـانـية
عـريـقـة�و نـضج في الـكـلـمة و عـمق في
اإلصـــغــــاء.  هـــو كـــتـــاب يــــجـــتـــاز كل
ا�ـــســافـــات و الــتـــســاؤالت الـــديــنـــيــة
والـــــفــــــكـــــريـــــة و اإلجـــــتــــــمـــــاعـــــيـــــة
والــسـيـاســيـة�بـرصـانــة مـفـكــر إنـحـنى
خـصب سـنـابـله على اآلخـرين�و بـخـفة
فـــارس بــارع يــجــتـــاز تالبــيـب الــفــكــر
اإلنـسـاني  و يـختـرق ثـوابـته با�ـعـرفة
والــسـمـاحــة�بـالــقـول و بـاإلصــغـاء.لـذا
يـنـسـاب الكـتـاب بـسالسة بـ� حـواجز
وأسالك شــائـكـة إنـتـصــبت بـ� الـعـقل
والــدين في مـقــاربـة  هــادفـة لـلــمـقـدس
والــشــريـــعــة و الــقــانــون و الــطــائــفــة
والــعـنف و الـفـقه و ا�ــرأة و الـعـصـمـة
وغـــيــرهـــا �ــا ال يــخـــتــصـــر في هــذه
الدقائق القليلة ا�تاحة لهذه ا�داخلة. 

فـي مــتــابــعــة الــنص من داخل �أي من
مــنـهـجـيـة و إيـقــاع و تـقـنـيـات احلـوار
��ـد الكـاتب يصغي إلـى السيـد أحمد
حـسني الـبغـدادي بإنـصات و إحـترام�
و يـــــتــــوجـه إلــــيـه بـــــنــــقـــــاش هــــادف
وصـادق�يحاول من خالله صقل الفكرة
كـي تتـجوهـر و تـفيض إيـحاء �دون أن
يــفـارق ذهـنه الـسـؤال  األسـاسي الـذي
إختطه لنفسه في مؤلفاته  الغزيرة في
مـواجـهة الـنص الديـني بتـساؤل رحب

و هدف إصالحي و رؤية معاصرة.
لــقـد كـرسى د.شــعـبـان حــيـاته و فـكـره
لـلبـحث عن احلقـيقـة و لتـكريس الـلقاء
اإلنــســانـي مــهــمــا تــنــوعت اآلفــاق في
جـــوالت فـــكـــريـــة رصـــيـــنـــة وســـيـــعــة
األبــــعـــاد�بــــ� احلــــوار و االجـــتــــهـــاد
والـــــتـــــعـــــايش و احلـــــريـــــة و الـــــدين
وا�ـاركـسيـة و احلـضارة و ا�ـواطـنة و
الـسلطة و الهويـات �لذا شكلت كتاباته
"قـــامــوس الــواقع الــعـــربي ا�ــعــاصــر"
ا�ـتـسـائل ا�تـحـرك�قامـوس يـجمع و ال
يـبـعــثـر�يـثـيـر الـتـفـكـيـر و يـفـكك ضـيق
الـهـويـات. يـتـمـيـز هـذا الـنص خـاصـة"
بــالــديــنـامــيــة (في احلــوار ا�ــتــنـامي)
بالشمولية (في ا�عرفة و عمق الثقافة)
�بـالصـدق (في القول و ا�ـواجهـة )�كما
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هـي أحــدى نــســاء ا�ـــوصل ا�ــتــفــردات
بـــــالـــــرقي االدبـي واخلط الـــــصــــحـــــفي
ا�ـتـنـاسق ورصـانـتـهـا سـمـتـهـا ا�ـمـيزة
وهـدوء مالمحها وتعـاملها وأدبها اجلم
يـترك أثـره حتى علـى كتابـاتهـا العمـيقة
ا�عنى وكل من يتعرف اليها عن كثب..
هي بــرويـن حــمــيــد مـجــيــد زنــكــنــة من
مــوالـيـد  1964فـي مـحـلــة بـاب اجلـديـد
بـأ�ن ا�ـوصل بدأت رحـلـتهـا الدراسـية

في مدرسة ا�تنبي االبتدائية للبنات .
فـيـهـا اكـتـشـفت مـعـلـمـة الـلـغـة الـعـربـية
طـاقتها الكـتابية من خالل درس األنشاء
الـذي أُعـتبـر اللـبنـة االولى لـبنـاء خطـها

في الكتابة الحقاً .
فـكــانت ا�ـعـ� الـذي رصن كـتـابـتـهـا من
خـالل ضـــخــــهــــا عــــشــــرات الـــقــــصص
الـبسيـطة لألطفال ولـسيرة الـعظماء من
تـاريخـنـا ا�شـرف بأسـلوب مـبسط لـكنه
كـان غـنيـاً بـا�فـردات والـعبـارات التي

طـبعت بصمتها في مخيلتها...
بـعـدها انـتـقلت الـى ا�رحـلة
ا�ــتـوسـطـة فـي مـتـوسـطـة
ا�ــعـرفــة لـلــبـنــات لـتـزداد
لـديها الـرغبة في االطالع

والـــقــراءة
مــــن اجـــل

خزين لغوي كانت تعدُه للمستقبل .
فـكانت مكـتبة ا�درسـة دارها الذي كانت
تـتناسى فيه كل شي مـا عدا الكتاب وما
يـحـمـله من سـطـور لتـنـمـو لـديـها دوافع

الكتابة بشكل أرصن من ذي قبل .
مـرت السنوات وكـانت من ا�تفوقات في
دراســـتــهـــا الى جـــانب حــســـهــا االدبي

وشغفها الكبير باألدب وفنونه .
لـتسـتكمل مـسيرتـها الـدراسية وتـلتحق
باعدادية ا�وصل للبنات في منطقة باب
لـكش وهناك كبُر احللم الذي راودها من
الـصـغر بـان تصـبح صـحفـية وذات خط
�ـيـز في الـكتـابـة الصـحـفيـة �ـزج ب�

حبها لألدب وحبها اآلخر للصحافة...
(بداية احللم وحتقيقه(

أخـذت تـقرأ اكـثـر وتسـارع اخلطى وهي
تـؤسس حلـمهـا لاللتـحاق بـقسم االعالم
بـكلـية اآلداب / جامـعة بغـداد حيث كان
الـقـسم الوحـيـد في كلـيـات العـراق الذي

سيلبي حلمها .
وبـالفعل سارت لـتحقيق هذا
احلــــلم بــــعــــد أن اكـــمــــلت
دراســـتــهــا االعــداديــة في
الــــعــــام  1982وظــــفــــرت
�ـعدل عـالي كـان �كـنها
فـي الدراسـة في ايـة كلـية
أو قـسم رص� في جامعة
ا�ـــــوصل لـــــكن
للقدرولرغب
تــهـا رأي
آخر..
)ال
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فــيــهــا الــظــلم واالعــتــداء عــلى حــقـوق
االهـالي فـيـهـا وفي الـقـرى احملـيطـة من
كل ا�ُـلل والنُـحل.إبـتـداء من عام 1980
تُرك ا�بنى بعد بناء مركز بديل فوق تل
يــسـمى مـحــلـيـا ( رومــته دمـشــلـمـاني)
شـــرق الــبـــلــدة في بـــدايــة طـــريق ديــر
الـســيـدة حـافـظــة الـزروع� والـتل اغـلب
الـظن فـيه مـن اآلثـار ا�ـطـمـورة الـتي لم
. وفي الـسن� يجر الـتنقـيب عليـها ابداً
االخـيـرة انـتــقـلت ادارة الـنـاحـيـة وسط
االحـياء اجلـديـدة� وعلـى الشـارع الـعام
الــذي يــربط الـقــوش بــا�ــوصل.جتـاوز
الـيوم عـمـر ا�ـبنى ( قـشـلـة) ا�ئـة سـنة�
ففـعلت عـوامل الطـبيـعة فـعلـها وتوقف
ترمـيمه� خـصوصـاً بعـد تركه� ادى ذلك
الى اندثاره وخرابه �رور الوقت� واذا
استـمر هـكـذا �كن ان يـتحـول الى قاعٍ
صفصفٍ ما لم تمـتد يد العون اليه. في
الوقت احلاضر نسمع ب� فينة واخرى
بـوجود خـطـة لبـنـاء فـندق مـكـانه� ر�ا
تالفت احلــاجــة الـى ذلك عــلى االقل في
الوقت احلاضر مع اكتمال دار الضيافة
واالستراحة الفخم بجانب دير السيدة.
في اخلــتــام نـتــمــنى ان يـتم الــتــفـكــيـر
�ـشـروع اكـبـر يـكـون واجـهـة عـصـريـة
لـلـمـنـطــقـة� وذلك بـاقـامـة صـرح ثـقـافي
يـضم مــتـحف� مـكـتـبــة� قـاعـة مـطـالـعـة
ونشاطات� نادي اجتماعي� مسرح� دار
ازياء شعبية� وغيرها كثير� اضافة الى
منتزه كبير باسق باالشجار والرياح�
لـيـكـون حـاضــرة الـبـلـدة� مـقـابل مـبـنى
النبي ناحوم الذي اكتمل ترميمه بشكل
جـمـيل في الـعـام ا�ـاضي� والـذي يـؤمه
الـزوار والــسـائــحـ� من داخـل الـعـراق

وخــارجـه� لــذلك بــات ضــروريــاً انــشــاء
مـكان مـنتـظم ومـصـمم هنـدسـياً أليـقاف
الــســـيــارات� اضــافــة الى حل مــشــكــلــة
الشوارع الـضيـقة واخلربـة التي توصل
الـيه� وبـناء نـقـطـة حراسـة في ا�ـنـطـقة�
وتـنـظـيم وعـمل ادارة ومـشـرفـ� بـيـدهم
مــفـاتــيح ا�ــبـنى� وبــيـنــهم من يــخـتص

بالتحدث عن البلدة وتاريخها.
الـى الـصــور ا�ــرفــقــة الــتي مــعــظــمــهـا

بعدستي:
القوش ويظهر في اعالهـا مركز الناحية

(القشلة)
اصبح القشلة مأوى لألغنام - 1994

منظر مجمع القشلة من اخللف 2012 –

رواق ( ايـوان) الذي يـفـصل غـرفـة مـدير
الناحية عن كاتب الناحية

مدخل ا�ركـز وبقايا غـرفة مدير الـناحية
– 2014

غرفة الـسجن ا�ـتهدم سـطحـها في ��
الصورة 

اسطبل أحصنة الشرطة

موقعه اليوم في اعـلى مكان في القوش
متاخمـاً اجلبل� تشـاء الصدف ان يضع
حــجـر أســاسه بــتـاريخ  -17حـزيـران-
 1916العريف التركي (جاويش) احمد
صبري الـصقلي وهـو من أفظاظ احلكم
العثـماني البـغيظ� وقد بـقي في القوش
ســنـوات قــلــيـلــة اذاق اهــلـهــا األمـرّين�
وكــانـت فــتــرة مــجــاعــة وأهــوال حــرب
ضروس بـ� األ� ( دول احللـفاء ودول
احملـور) � عـلى ايـة حـال حـضـر مـراسم
وضـع حـــجــــر األســـاس جـــمــــهـــور من
األهــالـي يــتــقــدمـهـم رجــال الــكــنــيــسـة
ورهبان الديـر وهم يتلون ا�ـزامير على
انغـام الـصُنـوج واألجـراس.علـى مقـربة
من ا�ـركـز األمـاكـن ا�ـقـدسـة في الـبـلـدة
منها: كنيسة مـار كوركيس� كنيسة مار
مـيــخـا� الـقـونـا�� مـرقــد الـنـبي نـاحـوم
األلقوشي� كمـا يجاوره ا�وقع ا�ؤسس
حديثا فـي منطقـة يطلق علـيها ( قرزي)
حيث شيدت مجموعة بيوت على النمط
الــقـــد� واخــضــرّ ا�ـــكــان وتـــخــلـــلــته
مــقــتـنــيــات الـقــوش األثــريـة الــتي هي
امتـداد �تـحفـها� تـلك ا�ديـنة الـصغـيرة
الــتي تــعــبق بــروائح ا�ــاضي صــاحب
فـكـرتـهـا ومـهـنـدسـهـا الـصـديق الـشـاب
داني اسـمـرو� الـذي ال يـألـوا جـهـدا في

اضفاء كل جديد ومبهج اليها وبتعاون
فتيـة غيورين من الـشباب.ا�ـركز اصبح
�ـرور الـزمـن مـبـنى مـتــعـدد الـوظـائف
مـنـهـا: إدارة النـاحـيـة� قـيـادة الـشـرطة�
داثــرة ا�ـالــيــة� دائـرة الــبــلـديــة� دائـرة
الــنــفــوس� وغــرفــة الــسـجـن الـتـي كـان
مـوقعـهـا قبل ذلك بـ� بـيت عيـسى بـلو
وبـيت بــحـو سـرسـمــو وهي عـلى شـكل
قبو بابه من حديد نصفه مشبك ومغلق
بـإحكـام� وفي سـني الـدولـة الـعثـمـانـية
كـان الــسـجن في فـي بـيت مـيــخـا دمـان
�ــحـلــة اودو� وفــتــرة اصـبح فـي بـيت
الــرهـبــان الـذي كــان يـســكــنه الـســقـلي
للـفـترة من  .1917 -1915لعل االهالي
يتـفقون مـعي بان افـضل مديـر النـاحية
كـان بـهـجت عـبـد األحـد قـلـيان (-1932
 (1937وأسوأهم كان سيروان اجلاف
عام .1963جـلس عـلى دفـة ادارته بـعـد
نـشـوء الـدولـة العـراقـيـة وقـيـام الـنـظام
ا�لـكي الدسـتوري� عـدد كبـير من مدراء
الــنـاحـيــة ومـأمـوري الــشـرطـة شــكـلـوا
غــالــبـيــتــهم من مــديـنــة ا�ــوصل. مـرت
الـقـوش خاللهـا بـظـروف مـتبـايـنـة مـنذ
تـولي ذلك ا�ركـز زمـام سلـطـتهـا� فـتارة
فـي رخــاء وأمـــان واألمــور طـــبــيـــعــيــة
ولـكـنهـا لألسف فـتـرات قـصـيـرة� وتارة
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ا�وصل

داخل خرائب مجمع القشلة 
ربـيـة عـسـكــريـة فـوق احلـائط الـشـمـالي

اضيفت عام 1963
منظر محيط بالقشلة يقابله الدير ا�بني

حديثاً فوق مرتفع مار يوسف
من داخل خرائب القشلة ثقابله من بعيد

بيت بحو مسّول سرسمو
داخل خرائب القشلة
داخل خرائب القشلة

مـنـظر خـلـفي لـلقـشـلـة يـقابـله بـيت بـناه
متيكا زورا عوصجي

الطـريق ا�ؤدي الى مـدخل مجـمع النبي
ناحوم األلقوشي

زوار من عنكـاوا الى مرقد الـنبي ناحوم
2022 -

القوش القد�ة ( القُش عتِقتا)
خـــرائب عـــلى طـــريـق خــزان ا�ـــاء في (

قرزي)
غـرفـة من بـقـايـا بـيت هـرمـز ( مـامـيـنـو)

اودو 
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جهـاز األمن الوطني بـقيادتـهِ الشابـة برئاسـة الدكتـور حمـيد الشـطري  مواقف
وطنية بطولية كثيرة ورائعة في مالحقة اخلطر القاتل أفة اخملدرات..

جـهـاز األمن الـوطني أثـبت كـفـاءة فاقت الـتـصور في ألـقـاء الـقبض عـلى أخـطر
شبكة تهريب دولية للمخدرات كانت تشكل خطر على العراق ودول اجلوار ..
ما حـدث مؤخراً في محافظة ميسان أحد أصحاب النفوس ا�ريضة في مشهد

تمثيلي مضحك الغرض منهُ األساءة لسمعة اجلهاز..
أتـقـوا الـله هـذا التـطـبـيل والـتـزمـير ال يـقـلل من مـهـابـة وروعة

جهاز األمن الوطني الشامخُ العلم ..
اخلزي والعار للمتصيدين با�اء العكر..

ويـبــــــــقى جـهاز األمن الـوطني الـع� السـاهرة في
مالحــقـــــــــة من تــســـول له نــفـــــــسه الــعـــبث بــأمن

العراق..

 Êu�œe�ü«
سـكن اآليـزيديـون منـاطق ا�ـوصل منـذ فتـرة طـويلـة وعمـلوا في الـزراعـة وفي مخـتلف
احلـرف وا�ـهن وقـد تـركـزوا في مـنـاطق سـنـجـار والـنـواحي والـقـرى الـتابـعـة له ولـهم
طقوسـهم الدينية اخلـاصة بهم وهم كبقـية االقليات قد تـعرضوا الى االضطهاد خالل
تاريخ وجـودهم الطويل اضافة الى انهم ينتشـرون في مناطق سوريا اجملاورة للحدود
الـعـراقـيـة. ويتـكـون اجملـتـمع الـديـني لـهم من الـقـوالـ� وا�اللي والـشـيوخ ومـن بعض.
قـبـائـلـهم(ا�ـسـقـورةويـرجـعون الـى شخـص يدعـى (عيـسى وهـم من عـرب الشـام ومن
اقسامـهم ايضـا وفروعـهم العـمرا وعبـيدي وطـازي والهـبابات لـقد تـعرض اآليـزيديون
عـلى مـدى التـاريخ الى االضـطهـاد والـقتل والـتـشريـد على ايـدي اجلـماعـات ا�ـتطـرفة
وآخـرهـا احـداث سـنـجـار في اوائل الـقـرن احلـادي والـعـشـرين  تـلـك االحـداث ا�ـؤ�ة
والتي ال زالوا يعانون بسببها من عدم لستقرار والتشرد والتدمير والسلب وانتهاكات
لكل احلـقوق االقتصاديـة واالنسانية واالمـنية وال زال العديـد من افراد العوائل رجاال
ونساءا مـجهـولي ا�صيـر ولم تقم مـنظـمات حقـوق االنسـان احملليـة والدولـية بواجـبها
اجتاهـهم.. إ�ا تالقيه االقليات ال يعـد ظلما وحسب وا�ا هو ظـلمم مركب يقع عليهم
في كل ح� فـهم مضـطهـدون على ايدي الـغربـاء والدخالء والـدواعش وال يجدون من
ينـصرهم من ابـناء جـلدتـهم ان الواجب الـوطني يفـرض على كل مـواطن ان يدافع عن
وطـنه وليس هذا فقـط بل وعن كل مواطن على ارضه بـغض النظر
عن لغـته او ثقـافته او ديـنه او فصـيلـته. إن االنسـانيـة ليست
شـعـارا يـزيـن بـهـا الـسـيــاسـيـون مـقـاالتــهم او خـطـبـهم� بل
االنسانية هي ملتقى اال� والشعوب� ولذلك كانت الديانات
والرسـاالت السمـاوية تدعـو الى التعـايش والتعـاون واحملبة

ومنها االسالم احلنيف دين االغلبية في العراق

كركوك
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غالف الكتاب

بروين حميد مجيد

سوق القشلة في القوش
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خطوات األولى(
بـروين حـمـيـد سـانـدتـهـا أفـراد أسـرتـهـا
الـبسـيطـة وبالـرغم من بـساطـتهـا لكـنها
كـانت الـداعم احلقـيقي لـها في تـوجهـها
الـى بغداد الرشيـد وا�نصور رغم رفض
وانـتقاد الكـثير من أالقارب لـلسفر حتت
مبررات وعناوين كثيرة لتثبيط الهمة .
إال انـها لم تبالي بها لـتشد الرحال فعالً
الـى بـغــداد الــتي كـانـت تـعــيش عــصـراً
عــمــرانـيــاً ذهــبــيـاً رغم حــرب الــثــمـاني

سنوات .
كـانـت ابـنة الـ  17ربـيـعـاً عـنـدمـا وطـأت

قدماها أرض العاصمة احلبيبة.. .
و� قــبـــولــهــا في كــلــيــة االداب / قــسم
االعالم / جــامـعــة بـغــداد بـعــد ان ظـهـر
أسـمها في جهـاز القبول ا�ـركزي التابع
لـوزارة التعـليم العـالي والبحث الـعلمي

آنذاك.
حتـقق احلـلم وبـاشـرت الدراسـة بـالـعام
 1983عـــلى يــد كـــبــار الـــشــخـــصــيــات
االعالمـية آنذاك ومنهـم االستاذ الدكتور
ســـنـــان ســعـــيـــد والــدكـــتـــور ابـــراهــيم
الـداقـوقي والـدكـتـورة حـمـيـدة سـمـيـسم
والـدكـتـور عـدنـان ابو الـسـعـد واالسـتاذ
حــســ� الـشــكــرجي والــدكـتــور صــبـاح
يـــاســـ� وغـــيـــرهم كـــثـــيــر�ـن كـــانــوا
اسـاتـذتـهـا.. عـلى مدار  4سـنـوات تـلقت
دراســتـهــا األكـاد�ـيــة بـشــغف احملـبـ�
وأصـرار ا�ـتـحـمـس� لـلـوصـول لـلـهدف
والـغايـة .كان قـسم االعالم قـسمـاً �يزاً
ومـتفرداً زادها خبرة بـاالضافة للشهادة

االكاد�ية التي ستحصل عليها .
فـقـد غــطت بـرامـجه الـعـمـلـيـة دراسـتـهـا
وتـعامـلهـا مع ا�يـدان وهي طالـبة آنذاك
واخــذت تـكــتب وتـنــمـو لـديــهـا مــوهـبـة
الــكـتـابـة الـصــحـفـيـة بــشـكل واسع فـقـد
الـتـحقـت بفـرع الـصحـافـة احد الـفـرع�
الـتـخـصـصـ� بـالـقـسم أضـافـة الى فرع
االذاعــة والـتــلـفــزيـون .عــمـلت وتــابـعت
مـسيرتهـا الدراسية وهي تـنعم بخبرات
كـبـارشخـوص االعالم والصـحافـة آنذاك
ووجــدوا فـــيــهــا مــســتـــقــبالً المــعــاً في
الـصـحافـة فدعـموهـا وسـاندوهـا لتـكون
قـلمـاً صحـفيـاً واعداً.. الـتطـبيق الـعملي
وا�ـيدان والـبرامج كـانت هي بداية
الــصـقل �ــوهـبــتـهـا الــصـحــفـيـة
والـكـتـابيـة والـتي كـانت جزءاً
مـــــهـــــمـــــاً في دراســـــتـــــهــــا
وتـــوجـــهــهـــا ورغـــبــتـــهــا

بالكتابة ..
وكـــــــانـت الـــــــزيـــــــارات
الـــعــلــمــيـــة لــكــبــريــات
ا�ــؤســســات االعـالمــيـة

شـحــة ا�ـعـلـومـات الـتي �ـتـلـكـهـا اآلخـر
وهـي حتاوره فتـضطـر الى تعـليب كالمه

القليل بالكثير من بالغتها اجلميلة.. 
 تـسـلـمت بـروين حـميـد بـعـد ذلك رئـاسة
قـــسـم الـــتــــحـــقــــيـــقـــات الــــصـــحــــفـــيـــة
واالسـتقصائية ا�تـنوعة لتشرف على كل
ا�ــواضــيـع ا�ــهــمــة مــيــدانــيــاً وتــضيء

جوانبها وتزجها في بقعة الضوء .
تـركت بصمة بـخطها ا�ـتميز الذي وضع
لـه مـحــتــوى واضح فـي ايــجـاد تــنــاسق

كبير ب� لغتي الصحافة والكتابة.
وقـد قـامت بـكـتـابـة عشـرات الـتـحـقـيـقات
وا�ـقـاالت والـتـقـاريـر االخـبـاريـة واجرت
الــكــثــيـر مـن الـدراســات الــتي ضــمــتــهـا

صفحات ا�طبوع� ..
فـال يـــكـــاد اي عــــدد صـــادر يـــخــــلـــو من
مـجــمـوعـة تـقـاريـر لـهــا ومن مـتـابـعـتـهـا

وكتاباتها الصحفية ا�ميزة .
كـتبت في العديد من الصحف التي كانت
تــصـدر انـذاك في مـديــنـة ا�ـوصل فـضالً
عن شــغـلـهــا أدارة حتـريـر مــجـلـة نـصف
اجملــتــمع الــتي كــانـت تـصــدر في األردن

للفترة من 2007 لغاية 2008.
خـانـة التـمـيز الـتي وصـلت أليـهـا بروين
مـــجــيـــد جــعـــلت أحتـــاد الــصـــحــفـــيــ�
الـعراقـي�/ ا�ركـز العـام في العام 2013
يـختارها ليمنحها لقب الصحفية ا�ميزة
عـــلى مـــديـــنـــة ا�ـــوصل..أســـتــمـــرت في
عــطــائـهــا الــصـحــفي الى حــ� االحـداث
الـتي جرت على مـدينة ا�ـوصل في العام
2014 لـــتـــعــاود اســـتـــئـــنــاف الـــرحـــلــة
الـصـحـفـية والـكـتـابـية من جـديـد بـالـعام
2017 حـــيث عــاودت جـــريــدة ومــضــات
صـدورها لـتشـغل منذ  3سـنوات مـنصب
سكرتيرة التحرير فيها فضالً عن شغلها
مـنـصب مسـؤولة شـعبـة االعالم في قسم
االعالم والعالقات العامة برئاسة جامعة
ا�وصل .اسلوبها الكتابي جعل االعتماد
عـلـيـهـا كـبـيراً فـي محـيط عـمـلـهـا لـتـكون
الـقلم ا�ـميز والـلغة الـرصينـة التي تزين
جـوانب العمل اخملتلف والزالت مستمرة
في عـطاءها.بروين مجـيد حميد ... جتيد
الـلـغتـ� الـكرديـة واالنـكلـيـزية بـاالضـافة
الى الــلـغـة الـعــربـيـة الـتي تــتـحـدث بـهـا
وكـــتـــبت عـــشــرات ا�ـــواضـــيع ا�ـــهـــمــة
والـتـحـقـيـقـات الـصـحـفـيـة الـتي تـنـاولت

حركة البحث العلمي ).
مـــــــســـــــاهـــــــمـــــــاتـــــــهـــــــا وبـــــــعـض من
انـشـطـتـها(شـاركت بـالـكـتـابـة في صحف

ومجالت عديدة منها:

{ تـــتـــمـــة ا�ــوضـــوع عـــلـى مــوقـع (الـــزمــان)
االلكتروني
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قـال ا�طـرب ا�ـصـري مصـطـفى حـجاج  أنه
قـام بطـرح أغـنيـة "زحـمة حـيـاتي"� فى األيام
ا�اضـية بتوزيع جـديد بعد أن طرحـها للمرة
األولى مــنـذ 7 سـنــوات في بــدايـة مــشـواره
الغـنائي ألنه يريد استماع اجلمهور لها مرة
أخـرى.وأضاف وفـقا �ـوقع الفن � أنه وضع
خـطة لـنـفسه إلعـادة طـرح األغنـيـات التي لم
تأخـذ حقها في النجاح مع اجلمهور واعادة
طرحـهـا بـشـكل وتـوزيع جديـد بـالـتـعاون مع
ا�ــنــتج هــاني مــحــروس� والــذي يـدعــمه فى
التـطوير بشـكل مستمر. وكـان آخر البومات
حــجــاج بـــعــنــوان "يـــابــاي" وحـــقق جنــاحــا
جــمـاهـيـريــا كـبـيـرا� وقــدم خالله عـدة ألـوان
موسـيـقـية مـا بـ� الـتـراجيـدي والـرومـانسي

فى شكل جديد.
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–وكــاالت - إحــتـــفــلت { لــوس اجنــلــوس 
جنــمــة الـــراب كــاردي بي وزوجــهـــا الــنــجم
أوفــسـيت بــالـعــيـد االول إلبــنـهــمـا وايف في
حــفل جـمـع الـعـائــلـة واالصــدقـاء� وشـاركت
كـاردي بي صوراً من االحـتـفال حـيث امكن
رؤيــة االوالد وهـم يــرتـــدون ثــيـــاب اجلــيـــنــز
ا�ـزينة بنقشة الورود.ودخل وايف الى مكان
االحـتـفـال بـسـيـارة تـلـقـاهـا هـديـة من خـالـته
�ـناسبة العيد.كاردي بي التي حترص على
حمـاية اوالدهـا تراقب بشـكل مستـمر الوقت
الذي تـقضيه ابنتـها كلتور البـالغة من العمر
اربــــعــــة اعـــــوام عــــلى وســــائـل الــــتــــواصل
االجـتماعي� وهي حولت منذ
و قت صـفحة ابـنتها
الى صـــفــــحـــة
خــاصـة كي
ال يــتـمـكن
اي كــــان
مــــــــــــــــــن
الــتــنــمــر

عليها.
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 رئـيس دائرة الـثقـافة في الـشارقـة حضـر فعـاليـات ختام
مــلـتــقى الـشــارقـة لــلـســرد بـدورته الــثـامــنـة عـشــرة الـتي
اســتــضــافــتـهــا مــصــر عــلى مــدى يــومــ�� حتت عــنـوان

(ا�تخيل السردي في الرواية العربية ا�عاصرة).
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التـشكيلي الـعراقي ا�غـترب افتتح
مــعــرضه (حــضــارات ..خــالـدة)?
على قـاعة عبدالله القصبي للفنون
الـتــشــكــيـلــيــة في جــدة بـا�ــمــلــكـة

العربية السعودية.
 `�U� Âö��« b³Ž
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الـــروائي االردني  صـــدرت له عـن ا�ــ�ســـســة الـــعــربـــيّــة
للـدراسات والنـشر رواية (قلـعة الدروز)� و صـمم غالفها

الفنان يوسف الصرايرة.

tOFÐU²� oK� dO¦¹ U�u�U�
حول وضعه الصـحي واستعـان باألطباء
ا�تـواجـدين في ا�سـتشـفى لـلتـأكيـد على
كالمه والـتـصــريح بـأن حـالـته الـصـحـيـة
جيدة. وكان الـنجم العـا�ي قد تواجد في
ا�ـستـشـفى وذلك إلجـراء عمـلـيـة بسـيـطة
في ركبـتيه بسـبب تمـزّق األربطـة� ويبدو
واضحاً بـأن العملـية كانت نـاجحة حيث
أكّد على ذلك بقـوله: "إن هذه االصابة في
قدمـي علّـمتـني أن أكـون أكـثر صـبراً وأن
أجتنّب التسرّع في أوقات عديدة حتى ال

يحدث هذا الشيء لي".

{ لنـدن - وكـاالت - أثـار النـجم الـعا�ي
الــكـولـومــبي "مـالـومــا" قـلق الـكــثـيـر من
متابعينه حـول العالم وذلك بعد أن نشر
صــــورة له وهــــو يــــرقــــد عــــلـى ســــريـــر
ا�ـسـتـشـفى.وشـارك ا�ـغـني الـكـولـومـبي
صـورة له مع مــتـابـعـيـنه عــبـر صـفـحـته
عـــلى مــــوقع الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي
"انـسـتغـرام" ظـهـر فـيهـا وهـو يـرقـد على
سريـر ا�ـستـشـفى.وأثـارت هذه الـصورة
قــلق مـتــابـعـيـه حـول حـالــته الـصــحـيـة�
ولكـنّه وخالل وقت الحق قـام بطـمأنـتهم

b¹b'« UNK�K�* ÃÒËdð .—

والــعـالـم الـعــربي عـلى تــقـد� أشــكـال
مـبتكرة للنصوص ا�ـسرحية القصيرة
تـتـمـرد على كل مـا هـو ثـابت ومسـتـقر
ومـألوف من حـيث الشكل وا�ـضمون �
وقــال مـديـر عـام الـدائــرة احـمـد حـسن
مــوسى (بــهــذا الــفــوز يــكــون ا�ــسـرح
الـعــراقي حـافال بـالـنـجـاحـات مـسـجال
بــصــمــة مــســرحــيــة تــلــيق بــا�ــســرح
الـعراقي في فضاءات ا�ـسارح العربية
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تـلقى الكاتب ا�سرحي ا�بدع علي عبد
الـنـبي الـزيدي تـهـاني دائـرة الـسيـنـما
وا�ــسـرح لـفـوزه بــجـائـزة افـضل نص
مـسـرحي �ـسـابـقـة كـتـابـة الـنـصوص
الــتــجــريـبــيــة ا�ــســرحـيــة الــقــصــيـرة
�ــهـرجـان الـقـاهـرة الــدولي لـلـمـسـرح
الــتــجـريــبي بـدورته الـ   29الــتي كـان
هــدفــهـــا حث ا�ــســرحــيــ� في مــصــر

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

محركات تـصدرت ا�مثلة ر� مصطفى
الــــبـــــحث فـي مــــوقع غــــوغـل مع بــــدء
الـترويج �ـسلسـلهـا اجلديد "طـير بـينا
يــــا قـــلــــبي" الــــذى تـــخــــوض به أولى
بـــطـــوالتـــهــــا ا�ـــطـــلـــقـــة في الـــدرامـــا
الـتـلـيفـزيـونـيـة. ويشـارك في ا�ـسـلسل
"طــيـــر بــنــا يــا قــلـــبي" إلى جــانب ر�
مــصـطــفى كالً من بـســمه� دنـيــا مـاهـر
نـور محمود�  ليلي حس� حازم سمير
ابـرام سـمـير� عـمـرو عـبدالـعـزيـز� هاله
فــاخـــر� مــحــسن مــحـي الــدين� أحــمــد
صـيام �اسماعيل فرغـلي� ماجده منير�
الـطـفــله ر�ـا مـصـطـفي� الـطـفل سـلـيم
مـــصــطـــفي� ومن تــألـــيف بـــاسم عــلي
اخلـطـيب - إسـالم شـتا - أحـمـد رجب
حـسن� وإخـراج عصـام نصـار و إنتاج
شـركـة " آرت مـيـكرز " لـلـمـنـتج " أحـمد
عــبــدالــعــاطي. ر� مــصــطـفـى إنـتــهت
مـــؤخــراً مـن تــصـــويــر مـــســلـــســلـــهــا
"دوبـــامــ�" ا�ـــكــون من  15 حــــلـــقـــة�
وا�ـقرر عرضه خالل الفترة ا�قبلة� من
تــألــيف مــحــمــد جـالل وإخـراج رؤوف

عـــبــد الــعــزيـــز ويــشــارك في
بـــطــولــته كـالً من مــحــمــد
كــيالنـى� بـاسـل الـزارو�
مــروان يــونـس� تــيـام
مــــصـــطـــفـى قـــمـــر�
اســـــــــراء رخــــــــا�
بـسـنت شـوقى�
وعــــــــــــدد مـن
الـــفــنـــانــ�

الشباب.

الـتروّي سـيـسمح لك بـرؤيـة بعض الـروابط الـتي كنت
غافالً عنها.

qL(«

ال تترد بـطلب معونـة االصدقاء ا�ـقرب� عـند احلاجة
.رقم احلظ.8

Ê«eO*«

تـمعن بـكل ما يـحيط بك كي تـستـطيع دمـج ا�عـطيات
ا�طروحة و اخلروج بنتيجة.

—u¦�«

اكـبح جمـاح اندفـاعك للـتفاخـر حول إجنـازك األخير.
و كن راضياً هادئاً .

»dIF�«

ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .

¡«“u'«

ابـدأ بـتــخـطــيط مــهـامك ا�ــقـبــلـة . وضــعك الـعــاطـفي
�تاز.يوم السعد االحد.

”uI�«

حـاالت مـعــيـنـة تـتـطـلّب مـرونــة إضـافـيـة. عـلـيك بـأخـذ
وجهات النظر األخرى .

ÊUÞd��«

التـفـاخر سـوف يـقود عـلـيك الكـثيـر من احلـسد و من
الضغوط اخلارجية .

Íb'«

عليك أن تكـون جاهزاً للتـغييرات ا�فـاجئة في خطتك.
رقم احلظ.9

bÝô«

عالقـــة جــيـــدة مع شـــريك الــعـــمــر. و مـــكــافـــأتك هي
الشعور بالدفء و التعاون.

u�b�«

ال تـرتــبك عـنـد الــتـغـيــيـر و كن هــاد� لـكي تـســتـطـيع
جتاوز االزمة.

¡«—cF�«

تـسهـيالت الـعـمل سوف تـسـاعدك عـلى االنـتـقال الى
مرحلة جديدة مهمة .

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الـكـلـمـات أفقـيـا ضـمـن الـدوائر

لتقرأ الكلمة ا�طلوبة :
WO�dA�« UÐ—Ë« ‰Ëœ s�

1- جزيرة اماراتية
2- جزيرة سورية
3- دولة اسالمية

4- لسيالن
5- دولــــة اوربـــيــــة تــــشــــتــــهـــر

بصناعة اجللديات
6- من ايام األسبوع

7- غرفة القيادة في الطائرة
8- رقد

عـضــو الـهـيــئـة اإلداريـة لــرابـطــة الـكـتــاب األردنـيـ� ادار
احلـفل الـذي اقامتـه الرابـطة إلشـهار كتـاب (الكـتابـة على
ضوء شـمعة) والذي أعده احملامي حسن عبادي والكاتب
فــراس حج مـحـمــد� بـعــد جـمع شـهــادات لـســتـة وثالثـ�

أسيرا فلسطينيا .

اخملــرج الـــعــراقـي يــضـــيــفـه االحتــاد الـــعــام ل��اعـــيــ�
والتـلفزيـوني� مع االكـاد�ي عقـيل مهدي في الـساعة 11
مـن صباح الـيوم الـسبت لـلحديـث عن الرؤية الـسيـنمـائية
وا�ـسـرحــيـة لـواقــعـة الـطـف بـعـد عــرض فـلم (تـراجــيـديـا

عاشوراء) للمخرج ظافر اخلطيب.

الكاتب الـعراقي ضيـفه امس اجلمعـة كاليـري مجيـد للحوار
حـول كـتابه (مـالمح الشـخـصـيـة في الروايـة الـعـراقـية ) مع

توقيع كتابه بجلسة ادارها الروائي رياض داخل.

ا�ـمثـلـة رئيـسـة قسم االعالم فـي كلـيـة ا�نـصـور اجلامـعة
ببغـداد  تضيـفها قنـاة (الشرقـية) مسـاء غد االحد ضمن
بـرنـامج (اطــراف احلـديث) الـذي يـعـده ويـقـدمه االعالمي

مجيد السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.

 ÍËUM¼ W¹œU½

االكـاد�ـيـة الـعـراقـيـة ضـيفـهـا مـركـز ابن خـلـدون لـلـعـلوم
االنـسـانـيـة واالجـتـمـاعـيـة بـجـامـعـة قـطـر في نـدوة عـلـمـيـة
بعنـوان( السرد غير الـواقعيّ في ا�رويات التـراثيّة.. نحو

أقلمة عربيّة للنظريّة السرديّة). 

ر� مصطفى

مـنـا قـطعـة واحـدة . كـان احـد رفاق
الــســـفــر وهـــو مــوظـف في واع قــد
تــخـلف في الــفـنـدق وعـنــد عـودتـنـا
حتـــدثـــنـــا له عـن الــبـــنـك ا�ـــركــزي
وبالغنا في الكـميات التي اشتراها
رئـيس الوفـد ا�ـرحوم طه الـبـصري
مـديـر عـام وكـالـة االنـبـاء الـعـراقـيـة
(واع) وقــــلـــنــــا له انــــنــــا يـــجب ان
نـساعـده بحـمل بـعض القـطع حتى

ال يتهم بالتهريب.

عـودة �قـالب الصـحـفيـ� اذكر انـنا
عــنـد عـودتـنـا من اكــوبـولـكـو حـيث
شـــــاركــــنــــا في احلـــــوار الــــعــــربي
االمـريـكي الالتـيـني عـام  1981الى
العاصمة ا�كسيـكية مكسيكو ستي
قـال لــنـا مــرافـقــنـا (�ــكـنــكم شـراء
عملـة تذكارية مـكسيكـية (بيزو) من
الـذهب اخلالص مـن البـنك ا�ـركزي

ا�كسيكي).
ذهبنا الى هـناك واشترى كل واحد

شــاهـدنــا صـاحــبــنـا يــحــمل عـلــبـة
سـكــايــر بـيــد يــرفـعــهــا الى االعـلى
بشكل يلفت النظر� و�ا سالناه عما
بـه هــــــمـس انه وضـع الــــــعـــــــمالت
الذهـبيـة في علـبة الـسكـاير حتى ال

يكتشفها اال�ان.
عـند وصـولـنا الى مـطـار عمـان كان

و�ــا كــان الــبــيـــزو ا�ــكــســيــكي من
الـنــحـاس االصـفـر فـقـد اخـرجـنـا له
بــعض الــنـــقــود زاعــمــ� انــهــا من
الـذهب اخلالـص واننـا اشـتريـنـاها
مـن الـبـنك ا�ــركـزي. صـدق زمــيـلـنـا
وابـدى اسـتـعـداده حلـمل بـعض مـا
كان يظن انه من الذهب عند سفرنا

في ذلك الـيـوم
الى بغداد عن
طـــــــــــــــــــــــريــق
فـــرانــكــفــورت
بـــا�ـــانـــيـــا ثم
الـــعــــاصــــمـــة
االردنـــــــــيـــــــــة

عمان.
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي
فـــرانــكــفــورت
ونــــــحن �ـــــر
بــــــــــابــــــــــواب
الــــتـــفــــتــــيش

فـي اسـتـقـبـالـنــا ا�ـلـحق الـصـحـفي
الــــعـــراقي عـــبـــد الــــقـــادر الـــعـــاني
اخبـرنـاه على الـفور بـا�قـلب فذهب
الى رفيـقنـا ا�سـك� وقـال له توجد
مــشــكــلـــة الن اخملــابــرات االردنــيــة
لــديـهـا مــعـلـومــات ان احـد اعـضـاء

الــوفـد يــحــمل كـمــيـات من
الــــــذهـب ويــــــحــــــاول
تــهـريــبــهـا وان من
ا�ـــســتـــحــسن ان
يــعــطـيـه الـذهب
النـــــــــــــــــــــــــــــــــه
دلبوماسي وال
يـــــــــخــــــــــضع
لـلـتـفتـيش.ام
تــــــــــقـع وجـه
رفــــيـــــقــــنــــا
واصـــــــفــــــر
وجــــــــــــلـس
عـــــــــــــــــــلـى

االرض امـــامـــنــــا لـــيـــخـــلع حـــذاءه
وجـواريـبه ويخـرج الـقـطع النـقـدية
الذهـبية ا�ـزيفـة من اجلوارب قائال
انـه فـــعـل ذلك حــــتى ال يــــكــــتــــشف
االردنـيـون مــا يـحـمـله من (الـذهب)
فــمن غـيـر ا�ـعــقـول حـسب قـوله ان
يـطــلـبـوا مــنه خـلع حـذائه
ونــــــــــــــــــــــزع

جواريبه.
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اخــتـــتــمـت في رومـــانــيـــا فـــعــالـــيــات
ا�ــهــرجــان الــدولي لـــلــرسم في دورته
?18دورة الـفـنـان الـتـشـكـيلـي الراحل
(لــوســيــان غــريــغــوريــســكــو)  والــتي
اقـيـمت في مديـنـة ا�يـدجـيديـا� مـسقط

رأس الــفـنـان الـراحل تــخـلـيـداً لـذكـراه
و�ا قدمه من اسهامات في تاريخ الفن
الـتشـكيـلي في رومانـيا لـلفـترة من 17
25آب ا�ـنــصـرم. حـيث دعت ولـغــايـة 
الـلـجـنـة ا�ـنـظـمـة لـلـمـهـرجـان عـدد من
,قبرص , ,تركيا  الفنان� من العراق 
اضــافـة الى مــجـمــوعـة من
الـفنـان� مـن رومانـيا ومن
الـــــــعــــــراق تـــــــمت دعــــــوة
التشكـيلية فاطـمة العبيدي
التي تشارك وللمرة الثالثة
في ذات ا�ــهــرجــان وكــذلك
الــتـشــكـيــلـيـة فــاتن فـاروق

التي تشارك الول مرة.
 بـلـديـة مـدينـة ا�ـيـدجـيـديا
الـتي رعت ا�ـهـرجـان دأبت
عـلى االســتـمـرار في اقـامـة
هــــذا ا�ـــهــــرجـــان طــــيـــلـــة
الـعقـدين ا�ـاضيـ� اضـافة
الى باقي األنشطة الثقافية
,رقص ا�ـتـعـددة مـوسـيـقى
,فعالـيات فلـكلورية شعبي
وفـعـالـيـات ثـقـافـيـة وفـنـيـة
والــتي تـوقــفت انـشـطــتـهـا
فـــقط فـي فـــتـــرة جـــائـــحــة
كورونا. ولقد أحتفى عمدة

بــلــديــة ا�ـديــنــة واعــضــاء مـجــلــســهـا
البلدي� وبـحضور ا�سـؤول� احمللي�
بالفنان� ا�شارك� في ا�هرجان خالل
االحـتــفـال الـذي اقـيم عــلى شـرفـهم في
,وبحضور وسائل اإلعالم قاعة ألبلدية
احملـلــيـة واجلــمـهــور ا�ـهــتم بـاحلــيـاة
الثقافية في ا�دينـة معلناً بدء فعاليات
ا�هرجان وشـاكراً للفنانـ� مشاركتهم.
وانطلقت فـعاليات السـمبوزيوم والتي
من شروطهـا ان ينجز كل فـنان مشارك
عـمــلــ� وحــسب اسـلــوبه الــشــخـصي
وتخلـلت أيام ا�هـرجان زيارة الـفنان�
الى ا�ــتـاحف الـفـنــيـة وبـعض األمـاكن
الـتـاريـخـيـة وكـذلـك الـسـيـاحـيـة ولـقـاء
الــــفـــنــــانــــ� ا�ــــشـــاركــــ� مع بــــعض
اجلمعـيات الفـنية والـلقاء مع الـفنان�
الـرومــانــيــ� احملـتــرفــ� والــهـواة من

الشباب واألطفال .
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وقــدمت الــعــبــيــدي وفــاروق الــصـورة
اجلمـيـلـة لـلـفـنـان الـتـشـكـيلـي العـراقي
بصورة عامـة وا�رأة العراقـية بصورة
,من خالل اعــمـــالــهـــمــا الــتي خــاصــة
اثـبـتت جـدارتـهـمـا الــفـنـيـة الى جـمـيع
احلـضـور ا�ـثـقف طـيلـة ايـام فـعـالـيات
,باإلضافة الى ما تركتاه من ا�هرجان 

أثر كبير في نفـوس الفنان� والشباب
الـهـواة وجـمـيع ا�ـثـقـفـ� �ـن الـتـقوا
جمـيعـاً الفنـان� ا�ـشارك� ومن خالل
ا�ـناقـشات الـفنـيـة التي حـصلت خالل

ايام ا�هرجان. 
و� االحـــتـــفـــال اخلــتـــامـي في قـــاعــة
االحـتــفـاالت في مــديـنــة ا�ـيــدجـيــديـا,
�عـرض فني مـثيـر لإلعجـاب حيث �
عـرض نـتــاجـات الـفــنـانـ� ا�ــشـاركـ�
30عمال بـأسالـيب فنـية والتي ضمت 
مـتـنـوعة �وقـدمت الـنـاقدة الـتـشـكيـلـية
تقيـيمها , الكبـيرة أليس ديـنكولـيسكو
الـعــمـيق جلـمـيع األعـمـال ا�ـنـجـزة في
,والــتي اشـادت بـا�ــشـاركـة ا�ـهـرجـان
الـعـراقـيـة الـفـاعـلـة من خالل الـعـبـيدي
وفـاروق وسـجـلت اعـجـابـهـا بـالـفـنـانة
الـــعـــراقـــيـــة الـــشـــابـــة فـــاتن فـــاروق,
واسـلـوبـهــا ا�ـتـمـيــز الـواعـد. وارتـأت
اللجنة ا�نظمة للمهرجان أنشاء البوم
خاص وطـلـبت من الفـنانـ� ا�شـارك�
كـــتـــابـــة أفـــكـــارهم وخـــبـــراتـــهم ومـــا
يــــطـــمـــحـــون لـالرتـــقـــاء في اداء هـــذا
ا�ــهـرجـان حـيث سـتـظل ذكـرى ثـمـيـنـة
لألجيال القادمة �ن سيطلعون عليها
مستقبالً � وتخلـلت احتفالية االختتام
عزف موسيقى الباروكية والكالسيكية

أدوات الـكتـابة مع األفـكار التـجريـبية�
ووصل لــلــقـائــمـة الــقــصـيــرة جـدًا 10
نــصـوص يـعـلـن عـنـهـا ا�ــهـرجـان قـبل
اإلعـالن عن أصـحــاب ا�ــراكــز الــثالثـة
األولـي� وضـمت الـقـائـمة  10نـصـوص
جتـريبـيـة مسـرحيـة قصـيرة� فـاز فيـها
اوال الــنص ا�ـسـرحي "ا�ـالئـكـة أيـضًـا
يـخرجـون ليالً عـلى باب الـله" للـمؤلف

علي عبد النبي الزيدي من العراق).
وقـال الـفـنـان حـسـ� نـعـمـة في رسـالة
الـى (الـزمـان)عن  الـزيـدي (هـذا الـرجل
فـي اخلط االول ألُدبــــــاء ومــــــثــــــقــــــفي
مـحافظة ذي قار. وخصوصاً في مجال
ا�ــســرح كــمــخــرج وكــاتب ســيــنــاريـو
وحــاصـل عــلى الــكــثــيــر من اجلــوائــز
الـدولـيـة. اخرهـا افـضل نص مـسرحي
في مـسابـقة �هـرجان القـاهرة الدولي
لــلـمــسـرح الــتـجــريـبي ) مــضـيــفـا (ان
الزيدي قال :أهدي فوزي أوالً للعراق..
الـــوطـن احلـــبـــيب الـــذي أعـــشق..الى
مــــديــــنــــتي الــــنــــاصــــريـــة.. الــــقــــلب
والـــروح..الى ا�ـــســـرح الـــعـــراقي من

اقصى الوطن الى اقصاه).
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والـدولـيـة ) مضـيـفا (مـبـارك من الـقلب
يـبعـثهـا كادر دائرة الـسيـنمـا وا�سرح
لـلـكـاتب ا�ـتـألق علـي عبـد الـنـبي بـهذا
الـتـتويج الـذي اثلج قـلوب ا�ـسرحـي�
الـعــراقـيـ�). كـمـا تـلــقى تـهـاني نـقـيب
الــفـنــانـ� الــعـراقــيـ�  جــبـار جـودي�
واشـارت الـنقـابة في بـيان انه (كـان قد
تـقدم لالشـتراك في تـلك ا�سـابقة 222
نـصًـا مــسـرحـيًـا وصل مـنـهـا لـلـقـائـمـة
الــقــصــيـرة  69نــصــاً تــوافــرت فــيــهـا

والرومانسية� بآلتي القيثارة والكمان
والـتي ادتهـمـا عازفـتـ� من أوركسـترا
,مع األوبــرا الـوطــنـيـة فـي بـوخـارست
تــقـد� رقـصـات فـلـكـلـوريـة عـدة ادتـهـا
الفرقة الشعبـية الرومانية. وفي نهاية
مـــنـــحت ادارة ا�ــــهـــرجـــان ومن خالل
تقد� عمدة ا�دينـة الفنان� ا�شارك�
بـشـهـادة دبـلـوم مـشـاركة� ودرع ذهـبي
تـذكـاري وباقـة من الـزهـور ومجـمـوعة
كبـيرة من الـهدايا الـتذكـارية في ذكرى
الــدورة الـثـامـنـة عــشـرة من ا�ـهـرجـان
الـــدولـي. وقــالـت الـــفــنــــانـــة فـــاطـــمــة
العبــــــــــيدي لـ (الزمان) (نطمح وبعد
هـذه ا�شــــــاركة الـدولـية الـتي اشادت
بــهـا وســائـل االعـــالم الــرومــانــيـة ان
تـعـود أيــــــــــــام ا�ـهـرجـانـات الـدولـية
في كل مجاالت الثـــقافة عموماً ليس

في بغداد وحدها بل في
كل مـــــحــــافــــظــــات
الـعـراق الـغـنـيـة
�ـــــــــنـــــــــاجم
مـــثــقــفــيــهــا

وفنانيها).
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للبرازيليـ� (لكن) عندما غادرت
ا�سـرح كـنت منـهـكاً وأدركت أن
صــــــحـــــتـي يـــــجـب أن تـــــكـــــون
أولـــويــة".واضــاف "لـــذا ســآخــذ
استراحـة من جولتي في الوقت
الراهن. سـتسـير األمـور على ما
يرام لـكنـني بحـاجة إلى الـراحة
ألشـــعــر بـــتـــحــسـن". ولم يـــشــر
صـاحـب أغــنــيــة "بـيــتــشــز" إلى
مـوعــد مـحـدد �ـعــاوجـة حـفالته
الـتي كـان من ا�ـقـرر أن تـسـتـمر
إلـى آذار ا�ـــــــــقــــــــــبل.وكــــــــــانت
"جـاستـيس وورلـد تـور" تـوقفت
فــجــأة في حــزيــران الـفــائت في
نـــــيــــويـــــورك وألــــغـي عــــدد من
احلـــفالت الـــتي كـــانت مـــقـــررة
ضـمـنــهـا في الـواليـات ا�ـتـحـدة
وكــنــدأ.وسـبق لــبــيـبــر أن أرجـأ
جولته ا�وسـيقية مـرت� بسبب
جـــائــحــة كــوفــيــد-..19وتـؤدي

مـــتالزمــة رامـــسي هـــانت الــتي
سُــمــيّت بـاسـم طـبــيب أعــصـاب
أمــريـكي اكــتـشــفـهــا عـام 1907
بــطـفح جــلـدي يــصـيب األذن أو
الـفم يـضــاف إلى شـلل الـعـصب

الوجهي
من جهـة اخـرى  احتـفلت جنـمة
سلـسـة األفالم الشـهيـرة (فاست
اند فـيريوس)جـوردانا بـروستر
بـــزواجــــهــــا من رجل األعــــمـــال
مــيــســـون مــورفــيـت قــبل أيــام�
وكـانـت قــد ظــهــرت عالقــتــهــمـا
لـــلـــجـــمــهـــور بـــعـــد أن نـــشــرت
جــوردانـــا صـــورة لــهـــمـــا عــلى
حــــســــابــــهـــا اخلــــاص �ــــوقع
التواصل اإلجتماعي عام 2021
وهى تـرتدي خـاتـمـا من األ�اس
وكتبت "جوردانا بروستر قريبا
ســتـــكــون جـــوردانــا بـــروســتــر
مورفـيت"� وهـذا بعـد انفـصالـها
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–أعـاد االدعاء { نـيويورك (أ ف ب) 
الـــعــام في نــيــويـــورك الــثالثــاء إلى
إيـطاليـا عشـرات القطع األثـرية التي
سُـرقت منها وتقدّر قيمتها بنحو 19
مـليون دوالر� وقـد عُثـر على بعـضها
في مـتـحف مـتـروبـولـيـتـان لـلـفـنـون.
وقـال مــدعي مـانــهـاتن الــعـام ألــفـ�
بـراغ إنّ هذه اآلثار الـ58 تـمثل آالف
الـســنـ� من الــتـاريخ الــغـني� إال أنّ
مـــهــربي آثــار فـي مــخــتـــلف أنــحــاء
إيــطــالـــيــا اســتـــعــانــوا بـــلــصــوص
لـسرقتها وحتـقيق أرباح مشيراً إلى
أن هـذه عمـلـية إعـادتـهـا هي الثـالـثة
فـي تـســعــة أشــهـر. وقــال في كــلــمـة

ألـــقـــاهـــا خـالل احـــتـــفـــال حـــضـــره
دبـلوماسيـون إيطاليـون ومسؤولون
في هـيئـات إنـفاذ الـقـانون إنّ الـقطع
األثـرية “كـانت موجـودة �ـدة طويـلة
داخـل مـــتـــاحـف ومـــنـــازل وصـــاالت
عـرض ال تمـلك أي حق في حيـازتها.
وأوضـح مـــكـــتب ا�ــــدعي الـــعـــام أنّ
األعــمــال ا�ـــســروقــة بــيــعت �ــايــكل
سـتـايـنـهـارت� وهـو أحـد أبـرز هـواة
جـمع األعــمـال الــفـنـيــة الـقــد�ـة في
الـعالم� مضيفاً أنّ ستاينهارت “مُنع
من حـيازة أعـمال أثـرية في قـرار هو
األول عـلى هذا ا�ستوى يواجهه في
.”ومن ب� األعمال ا�ُستعادة حياته

والـتي بـيع بـعـضـهـا “بـصـورة غـيـر
مـتعـمدة لـهـواة جمع ومـتاحف رأس
من الـرخـام لإللهـة الـيـونـانيـة أثـيـنا
يـــعـــود إلى عـــام 200 قـــبل ا�ـــيالد�
بــاإلضـافــة إلى كــوب من ســنـة 470
قـبل ا�يالد� على ما ذكـر ا�سؤولون.
وأشـار مــكـتـب ا�ـدعي الــعـام إلى أنّ
الـقــطع سُــرقت بــتـوجــيه من أربــعـة
رجـال كانـوا يتـولون جـميـعهم إدارة
مــنــظــمــات إجـرامــيــة مــربــحــة جـداً
يـسـتـعـيـنــون من خاللـهـا بـلـصـوص
مـحلـيـ� لـلـسطـو عـلى مـواقع أثـرية
في مـختلف أنحاء إيطاليا ال يخضع
عـدد كبـيـر مـنهـا لـلـحراسـة ا�ـشددة.

عن زوجـــهـــا الـــســـابق ا�ـــنـــت�
أنــــــدرو فـــــورم فـي أوائـل عـــــام
13عــامـا 2020بــعـد زواج دام 
ولديـهـما طـفالن جولـيان ويـبلغ
8ســـنــوات وروان من الـــعـــمـــر 

ويبلغ خمس سنوات.
تضـمن حـفل زفافـهـا العـديد من
الـــســــيـــارات الـــتـي تـــوجـــد في
ســــلــــســـلــــة أفـالم (فـــاسـن انـــد
فـيريـوس) والـتي هي جـزءا منه
مــــنــــذ أول جـــزء طــــرح لـه عـــام
2001وحـضـر أفـراد من عـائـلـة
الـــــفــــــيــــــلم مــــــثل فــــــ� ديـــــزل
ولـوداكـريس وكـانت مـيـدو ابـنة
ا�ـــمـــثل الــــراحل بـــاول والـــكـــر
حــاضـــره� ونـــشـــر لــوداكـــريس
صورة جتمعه بـها و بف� ديزل
وعـلق عـليـهـا "أخي بـاول والـكر
يــبـتـسم لــنـا من األعــلى وابـنـته

هى كل شيء".
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لـيس من ا�ـعـقـول ان يــظل بـلـد كـامل مـرهـونـاً بـوضع
سيـاسي قلق ومهـترىء� ال يتـيح اية فرصـة للتـنمية او
الـتــفـكـيــر االسـتــراتـيـجـي من اجل ضـمــان مـســتـقـبل
األجـيــال بــعـد ان اســتـهــلــكت األوضـاع الــســيـاســيـة

الشاذة طاقات وثروات وبددت إمكانات وكفاءات.
يــضـحك عـلـى نـفـسـه مَن يـظن انّ الــنـفط هـو ضــمـانـة
ا�ـسـتـقـبل لــلـبـلـد وماليــيـنه االربـعـ�� فــالـعـالم يـرسم
سياسات لعشرين سنة مقبلة ثم خلمس� سنة أخرى
مـتــوقـعــا انه لن يــكـون الــنـفط عــنـصــرا أسـاســيـا في
استخدامات الطاقة ا�ولـدة للصناعة واإلنتاج وتسيير
عجلة احلياة اليـومية في ا�نازل واالعمال. لذلك; نرى
الــدول الــنــفـــطــيــة تـــســتــثــمـــر أمــوال هــذا ا�ــورد في
تـكنولـوجيا ا�ـستقـبل ومصادر الـطاقة الـبديلـة حتسبا

أليام تكون فيها األجيال ا�قبلة امام حقائق �يتة.
نـــســـمـع أحـــيـــانــــا من وزيـــر أو مــــســـؤول مـــعـــ� انّ
الـضرورات تـقتـضي تنـويع مصـادر الدخل بـعيدا عن
الــنـــفط ا�ــهــيــمـن الــيــوم � لــكن مـــاذا نــصــنع بــاالراء
والـتـصريـحـات الـفـردية� اذا كـانت الـبـنـية الـسـيـاسـية
العامة ينخـرها الفساد أوالً ثم يعشـعش فيها التخلف
والــعـقـلـيــات الـتي ال تـرى مـن ا�ـسـتـقــبل اال مـا �ـكن
ضمان ا�نافع الشـخصية والعائليـة للسياسي� الذين
تتيح لهم األوضاع السياسـية التوافقية تقاسم ثروات
الـبالد ومـواردهــا بـأشـكـال وصــيغ وواجـهـات تـرتـدي

ثياب القانون والشرعية.
لقد فشلت احلكومات ا�تعاقبة في ملف الكهرباء مثال
الـذي يعـد مـوطـنا أزلـيـاً للـفـسـاد وقهـر ا�ـواطـن�� في
ح� جنـحت بـلـدان غيـر نـفطـيـة مـجاورة مـنـها األردن
ومـصر في انـتاج طـاقة كـهربـائيـة فائـضة عن احلـاجة
وقـابـلـة لـلـتـصـديـر وادامـة الـعـمـلـة الـصعـبـة في هـذين
البلدين كمثال� قريـب�. كما تمضي دول خليجية الى
خـيار استـخدام ا�ـفاعالت النـووية الـسلمـية في تـوليد
الـطــاقـة الـكـهـربـائـيـة ومـخــتـلف ا�ـسـارات الـتي كـانت

تتطلب وقودا تقليديا او أساليب قد�ة في اإلنتاج.
 العراق غارق في اخلزعبالت السياسية� ألنه لم ينتج
دستورا حديثا قابال للد�ومة والنفاذ واالحترام� كما
لم ينـتج الـقـوان� الـكـبـيرة الـتي تـنظـم احليـاة بـحسب
عــامل الـدولــة وا�ـواطـنــة ا�ـتـســاويـة بـشــرط ان تـكـون
جـميع ا�ـسميـات األخرى دون ذلك� وهـامشـية وتـابعة
لقـانـون الدولـة غـيـر القـابل لـتفـسـير االهـواء� يـوم معه

ويوم ضده . 
ال �كـن ان تظل الـعـقلـيـات السـيـاسـية الـتي انـتجـتـها
حقبـة اخلمـسيـنات بـكل علـلهـا وامراضـها ونـكسـاتها
مثال هي الـسائدة وا�هـيمنـة والتي تقرر مـصير شعب
كـامل� �ـا يخـرجه عن مـسار الـتاريـخ احلديث لـلدول
وتــطـورهـا ويـعــود به الـقـهــقـرى كـلـمــا كـان هـنـاك امل

بسيط للتغيير.
هـذه حملة سـريـعة في مـعـرض اإلجابـة عن سؤال: هل
يـوجد أمل للـتغيـير والتـحديث وبـناء الدولـة أم اننا في

واد مظلم سحيق ?

وإلـغـاء حـفالت مـقـررة ضـمـنـهـا
بعدما كشف في حزيران الفائت
أنّه يـــعــاني شـــلالً جـــزئـــيــاً في

وجـــهه.وكـــان الــنـــجـم الــعـــا�ي
28عـامـاً أفـاد في مـقطع الـبالغ 
فـيــديـو نـشـره عــبـر حـسـابه في
انسـتغرام في حـزيران ا�ـنصرم
أنه يعاني من متالزمة رامسي-
هانت� وهي مرض عـصبي نادر
يؤدي إلى شـلل في أحد جـانبي
الوجه� وهو ناجم عن عن إعادة
تنشـيط فايـروس جدري ا�اء أو
القوباء ا�نطقية (زونا).واضطر
بــيـبـر يــومـهـا إلى قــطع جـولـته
العـا�ية "جـاستـيس وورلد تور"
ألســـابــيـع عــدة قــبـل أن يــعــاود
إحـــــيـــــاء حـــــفـالت في أوروبـــــا
وضـمن مــهـرجـان "روك إن ريـو"
الــــبـــارز فـي مـــديــــنــــة ريـــو دي
جانيرو البرازيـلية أخيراً.وكتب
بــــيــــبـــر عــــلى حــــســــابه عــــبـــر
إنـسـتـغـرام الـثالثـاء "في نـهـايـة
هـذا األسـبـوع أعـطـيت كل شيء

{ نـــيــويـــورك (أ ف ب) - أعــلن
ا�غني الـكندي جاسـ� بيبر أنه
قرر مجـدداً قطع جولته الـعا�ية
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