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اسـتـغـربت اســر ذوي الـهـمم  من
في جتاهل جلـنة الـعمل الـنيابـية 
منـاشـداتـها تـغـيـير الـيـة الـفحص
الــطــبـي الــســنـــوي  واســتــبــدال
سكرتـارية الـلجنـة بسـبب اسلوب
التعامل السـيء  مجددين الدعوة
الى ايجاد حلول واقـعية تتناسب
ــــنح مع اوضــــاع ذوي الـــهــــمم 
اجـازة الــتـفــرغ دون مـعــوقـات مع
جعل الفحص الطبي كل عام او
اكثـر من خالل الـزام وزارة الـعمل
والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة بـتـطـبـيق
ذلك. وقــــــــالـــــــوا فـي احـــــــاديث لـ
(الـــــــــزمــــــــان) امـس انـه (بـــــــــرغم
اال ان جلـنة ـستـمرة  نـاشدات ا ا
ـناقشة العمل النـيابية مـشغولة 
ملفـات ال تمت بـصلة لـذوي الهمم
الذين بحـاجة الى قـرارات تنصف
والســـــيــــمـــــا خالل اوضـــــاعــــهـم 
راجعة السنوية الجراء الفحص ا
الــطــبي لــغـــرض احلــصــول عــلى
اجــازة الـــتـــفــرغ الـــتي مـــنــحـــهــا
الــقـــانــون لـــرعــايـــتــهـم وتــلـــبــيــة
حـــيث تــتـــعــمــد احــتـــيــاجــاتـــهم 

سـكـرتـايـة الـلـجـنـة تـأخـيـر اجنـاز
ــا قـــرارات الــفـــحـص الــطـــبـي 
ـــعــــامـــلـــة يـــحـــول دون اتــــمـــام ا
وبالـتـالي فـإن ذلك يتـطـلب جـهدا
وعـنـاء حـتى احلـصـول عـلى قـرار
الـتـفرغ مـن الـوظـيفـة) واقـتـرحت
االســــر بـ (الـــــزام وزارة الــــعـــــمل
كل بجـعل مـوعد الـفـحص الـطبي 
عام او اكثر لتقليل معاناة ذوي
الـــهـــمم خالل اصـــطـــحـــابـــهم مع
ذويــهم الجنـــاز مــعـــامــلـــة اجــازة
فضال عن تغـيير سكرتاية التفرغ 
الـلــجـنــة بـســبب تــعـامــلـهــا الـذي
وصفـوه بـالال انـسـاني وتـعـمـدها
على تأخـير الـتقاريـر الطـبية دون
مسـوغ مـقـنع). فيـمـا عـقدت هـيـئة
رعايـة ذوي االعاقـة واالحتـياجات
اجتماعا مع اخلاصة في الوزارة 
لـلـتـباحث جلنـة الـعـمل الـنـيابـيـة 
ـوضــوع شــمــول دفـعــة جــديـدة
بـاالمـتـيـازات. وقـال بيـان تـابـعـته
(الزمـان) امس ان (رئـيس الـهـيـئة
اســتــعـرض احــمـد هــادي بــنــيــة 
خالل االجـتـمـاع خـطـوات وآلـيات
ـــتـــعــلـــقـــة بـــشـــمــول الـــهــيـــئـــة ا
االشخاص ذوي االعاقة بخدماتها

ومـا تــقــدمه من امــتــيــازات لــهـذه
الفـئة خـاصة بعـد اطالق الـشمول
مـشيرا الى عبر نـافذة الكـترونية)
رصـودة ضمن قانون بالغ ا ان (ا
االمن الــغــذائي لــلــهــيـئــة وصــلت
ـــئــة ?و بــاشـــرنــا مــنـــهــا  50بــا
استر كارد لـلمستفيدين باطالق ا
الـذين اجنـزوا تـقـاريـرهم الـطـبـية
كمرحلـة اولى بعد ادخـالهم ضمن
النظام االلكـتروني واطالق ملحق
ـتـفـرغ لهـم لـشـهر ـعـ ا بـراتب ا
والـــــبــــاقـي ســــيـــــتم ــــاضـي اب ا
تضمينهم في دفعة ايلول اجلاري
مع مــنــحــهم راتــبــا بــاثــر رجــعي
لشـهريـن اسوة بـاقرانـهم) مـؤكدا
ان (الـهـيـئـة فـتحـت بـاب الـشـمول
ـتــفـرغ في تــمـوز ــعــ ا بـراتب ا
ـاضي عــبــر نـافــذة الـكــتـرونــيـة ا
ضمن مـنصـة اور التـابعة لـألمانة
العـامـة جملـلس الـوزراء وبـلغ عدد
ــتــقــدمـــ اكــثــر من 358 الــفــا ا
وذلك بــــعــــد اجـــــراء الــــتــــدقــــيق
ـقـاطــعـة لألســمـاء) ولـفت الى وا
(وجــود تـــنـــســيق بـــ الـــهــيـــئــة
ومـنــصــة اور والـلــجــان الـطــبــيـة
تقـدم الكتـرونيا ضمن لتبلـيغ ا

رسـالـة نــصـيــة حتـدد بــهـا تـاريخ
ـراجـعــة لـلـفــحص الـطــبي كـمـا ا
هـنـاك قـرار جملـلـس ادارة الـهـيـئـة
بـفـتح الـتـقـد مـرة اخـرى لـثالثـة
ــسـاواة اشـهــر لـتــحــقـيق مــبـدأ ا
واتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا
من الــــتــــــــــســــجــــيـل) بــــدورهـــا
اقـتـرحت الـلـجـنـة (اجـراء تـدقـيق
ومـتــابـعـــــــة لــعـمـل تـلك الــلـجـان
لــلـــحـــد او مــنـع حــصـــول حــاالت

تالعب بالتقارير الطبية). 
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عانقتُ صَرحَكَ أستظلُّ رِداكا
مُد لي يديك فما قصدتُ سِواكا 

ُضنى الغريق يَتلُّهُ مّن ينقذُ ا
للصحوِ من أوجاعه إلّاكا?

أأبا عليٍّ أيُّ نزفٍ لَمَّهُ
عصبُ الزمان وطاب فيه ثراكا

هُم غابرون وأنتَ وحدكَ كوكب
َداكا مدَّ الصباحُ جناحَهُ 

باقٍ بعمقِ الدهرِ شعلةَ عزّةٍ
مادامَ صوتُ الله في َمسراكا

ِ يا ألقَ الهُدى يا ثانيَ السُبطَ
جُمعَ اخللودُ فلفّهُ مَنواكا

أكبرتُ جُرحَكَ أن يكون مَناحةً
فرؤى الكرامِ رهينة برؤاكا

ذي (كربالء) مَحَجّة يسري بها
عطشُ اجلراحِ فتَرتوي ريّاكا
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كــــرّم رئــــيس حــــكــــومــــة إقــــلــــيم
كـردســتــان مـســرور الــبـارزاني 
الـــــطــــلـــــبــــة األوائـل في الـــــصف
السـادس االعـدادي عـلى مـسـتوى
ـــنـــاطق خـــارج إدارة االقـــلـــيم وا
كــــردســـتــــان لـــلــــعــــام الـــدراسي
ــاضي. وجـــرت مــراسـم تــكــر ا
تفوق بحضور عدد من الطلبة ا
ــســؤولــ احلــكــومــيــ وأسـر ا
الـطـلــبـة. وهـنـأ رئــيس احلـكـومـة
خالل كــلـمــة تــابـعــتــهـا (الــزمـان)
امس  (الطـلـبـة األوائل بتـفـوقهم
الــدراسي ووجّه خـــالص شــكــره
ألســرهم والـهــيــئـة الــتــدريـســيـة
وعبّـر عن أمـله بـأن يـكمل الـطـلـبة
األوائل حــــيـــاتــــهم اجلـــامــــعـــيـــة
ــة نــفـســهــا) مــؤكـدا ان بــالـعــز
(طــلــبــة كـــردســتــان تــفــوقــوا في
دراســتـــهم وجنــحـــوا في جتــاوز
الـظــروف الــعـصــيـبــة الــتي مـرت
بـهم وال ســيــمـا في ذروة تــفـشي
كورونا عندما أصبحت دراستهم
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 حتـولت مبـادرة رئيس مجـموعة
ـســتـقل األســتـاذ ســعـد اإلعـالم ا
الـبزاز بالتكفل بعالج الطالبة في
مـعـهد الـفنـون اجلمـيـليـة ببـغداد
مــر الـركـابـي مـنـتــصف كـانـون
ـــاضـي داخل الـــعــراق او االول ا
خـارجه بعد تعرضها للتشوه من
قـــبل شــاب رفــضـت الــزواح مــنه
الى حـقيـقة علـى يد أمهـر األطباء
بــــالــــعــــالـم طــــبــــيب اجلــــراحــــة
الــتـــجــمــيــلـــيــة حتــســ أوغــوز
أجـــارتـــورك فـي مـــديـــنـــة بــودرم
الـتـركـية  وذلك بـعـد سلـسـلة من
الـفـحـوصـات الـدقـيـقـة و األشـعـة

وأجراء عملية القسطرة لها .
وفـي احـــدث حـــلـــقـــات بـــرنـــامج
(االمــيــرة مـر )  الــذي تــعـرضه
ـتـابـعة مـراحل قـنـاة (الـشـرقـيـة) 
اكـد طبـيـبـها ان (عـمـلـية عالجـهـا
مـر احلالية تضم ثالث عمليات
مـكملة وتسـتغرق اكثر من خمس
سـاعات و الـعمـليات مـثل عمـلية
الـــبـــنـــاء .. طـــابـــوقـــة طـــابـــوقــة
ـنـطقـة األهم بالـعـملـيات هي ..وا
فـقدان األنسجة الداخـلية وعملية
تـعـويـضـهـا   وبـعـد فـتـرة 6 - 4

ـــكـن أن أجـــري لــــهـــا أشــــهــــر 
الـــعـــمـــلــيـــة الـــرابـــعــة و بـــوقت

يستغرق نحو 12 ساعة).
 مـن جــــانــــبـه بــــ والــــد مــــر
(بـــفــضل من الـــله ومن األســتــاذ
ســعــد الــبــزاز ســتــخـضـع مـر
لـسلسلة من العـمليات اجلراحية
الـتـجـمـيـلـيـة  وبـعـداإلنـتهـاء من
الــعـمــلـيــات الــثالث سـتــكـون لي
راجعة سـفرة للعـاصمة بغـداد  
دوائــــــر الـــــشـــــرطــــــة واحملـــــاكم
اخملـتصة لغرض اخذ حق أبنتي
 الــــتي ظـــلــــمت جـــراء احلـــادث
ـؤلم  و أنـا أطـلب من الـشـرطة ا
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فـي كل شـيء بـــــــســــــبـب خـالفــــــات
شـــخــصـــيــة مـــعي وأدعــو جـــمــيع
األطـراف الــتي لــديـهــا خالفـات إلى
تــصــفــيــتــهـــا بــعــيــداً عن مــصــالح
الــشــعب وســـأضــحي في كل شيء
من أجل العراقي وإعادة البلد إلى
وضـعه الطبيعي) واضاف (سأدعو
إلى جـولة ثالثة من احلوار الوطني
ــشــكـالت وال ســبــيل لـــديــنــا حلـل ا
سـوى احلـوار) واسـتـطـرد بـالـقـول
(لـديـنا فـرصـة لـبـنـاء الـعـراق وعلى

ـسـؤولـيـات جتـاه اجلـمـيع حتــمل ا
نطقة ذلك) الفـتا الى ان (استقرار ا
له انـعكاسـات إيجابـية على الوضع
في الــعـــراق) مــؤكـــداً أن (الــعــراق
ـــو حــــصل عـــلـى أكـــبــــر وأســـرع 
اقـتـصادي وبـات األول عـلى الـشرق
) مـشـددا ـيـاً االوسط واخلـامس عـا
عـلى (ضرورة أن تتعاون مؤسسات
الـدولـة والـتـشـريـعــيـة والـقـضـائـيـة
ـنـفـلت) واألمـنـيـة إلنـهـاء الـسالح ا
كــاشـــفــا عن عن (اعــتــقــال الــقــوات

االمـنيـة مـتـهـما كـان يـنـتـمي إلحدى
اعـتــرف بــقـتل مـؤســسـات الــدولــة 
ـتظـاهرين وبـعض الشـخصـيات). ا
ــدنــيـة الى ذلك  اصــدرت الــقـوى ا
بـيانـا جـديـدا يـدعو الـى التـحـشـيد
لــتــظــاهــرات في الــذكــرى الــثــالــثــة
النـتـفـاضـة تـشـرين. وجـاء في بـيان
تـــابــعـــتـه (الــزمـــان) امس الـــقـــوى 
ـفــجـوعــ الى الــتـظــاهـر (نــدعــو ا
خلط عهد جديد النـهاء احملاصصـة 
بــــعـــــيــــدا عـن دبــــابـــــات االحــــتالل
ــطـالـب مـتــوقف عــلى فــتــحــقــيق ا
نــزولـــكم الى الـــشــارع في االول من
اكد قبل). من جهته  تـشرين االول ا
وجود حتشيد كـدام  الـناشط علي ا
لالحـتـجــاجـات الـتي سـتــنـطـلق في
ـــــقـــــبل حتت األول مـن تــــشـــــريـن ا
مــســمــيــات الــذكــرى الــســنــويــة أو
ـكـدام الـفـرصــة األخـيـرة. ويــرجح ا
أنـه (ســــــيـــــــتـم اســــــتـــــــغالل تـــــــلك
االحـــتــجـــاجـــات لـــتـــمـــريــر بـــعض
األهداف السياسية) وتابع انه (في
حال حصول اشتباكات وسقط فيها
فــسـتــكـون وذلك مــتـوقع  ضـحــايـا 
فـرصة لـلصدريـ إلحراج احلـكومة
واجملــــتـــمـع الـــدولـي وإرضـــاخــــهم
ـطـالب عـبـر ثـورة تـشرين لـتـلبـيـة ا
الـــتي حتــــظى بـــتـــعـــاطـف مـــحـــلي

ودولي) بحسب قوله. 
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و احملــاكم إحـقـاق احلق  و كـلي
ثـــقــة بــالـــقــضـــاء.. و مــر بــنت
الـعراق و تـمثل جمـيع العـراقي

 و تـعـرفـون أن مـر ذات الـ 16
ربـيـعاًمن الـعمـر تـعيش بـقلق من
جــهــتــ  األولى قــضــيــتـهــا في
الـشرطة واحملـاكم التي لم حتسم
وأمـنــيــتـهــا الــقـبـض عـلى بــعــد 
اجملرم و إحالتة للقضاء وأصدار
احلــكم الـعــادل بـحـقـه كي تـرتـاح
أبـــنــتي  والـــقــضــيـــة الــثـــانــيــة
اإلنـتهاء من عملـياتها التـجميلية
) . وأكـدت األمــيـرة بــعــد سـنــتــ
مـر ( شـكـراً لـله الذي  وهب لي

األســـتـــاذ الـــبــزاز لـــيـــكــون أول
الــداعـمــ و الـذي تــكـفل بــكـافـة
نــفـــقــات ســفــري من بــغــداد الى
تـركـيـا  كـذلك قـدم لي كـل الـعون
الـيـة  بـعد أن دفع ـسـاعـدة ا وا
ــالــيــة من أجــور كــافـــة األمــور ا
الـفريق الـطبي و أطـباء التـخدير
والـكوادر الـتمـريضـية و اخلـدمة
الـفـندقـية  وشـمـلت أيضـاً أجور
كـون الــعالجـات طــيـلــة سـنــتـ 
الـعملـيات العـشرين حتتـاج لهذا
الوقت الطويل  وعملياتي بعون
الــله سـتــأخـذ طــريق الــنـجـاح) .
±± ’ qO UH² «  

وضــعت الـــقــطــاع الـــتــربــوي في
أولــويـاتــهـا وضــمن بــرنــامـجــهـا
اإلصالحي الــهـادف خلــلق بــيــئـة
سـلــمـيــة لـلــطـلـبــة والـتالمــيـذ من

والسـيما الدول الـعربيّة واجلوار
شترَكة صالح ا من أجل تفعيل ا
ومـواجَـهة اخملـاطـر والتـحـديات)
واشــــار الى (أهـــمـــيّــــة تـــضـــافـــر
اجلــهــود لــعــودة االســتـقــرار إلى
ـنـطـقـة من خالل تـبـنــي احلوار ا
وعـــــدم الــــتــــدخــل في الــــشــــؤون
الــداخـلـــيـة لــلـدول) مـشــدداً عـلى
(ضـرورة التنسيق األمني حملارَبة

بقايا عصابات داعش). 

بحـثا عـلى هامش اعـمال فـرحـان 
اجلــمـــعــيــة الــعـــامــة  الــعالقــات
الــثــنــائـيَّــة بــ الــبــلـديـن وسـبل
االرتـقاء بها إلى ما يخدم مصالح
الـشـعـبـ الشـقـيـقـ كمـا نـاقـشا
جُـهُود العراق في تهدئة األوضاع
وتــخـفــيف الــتـوتــر بـ الــريـاض
وطـــــهـــــران) وأكـــــد حـــــســــ أن
(العراق حريص على إقامة أفضل
العالقات مع مختلف بلدان العالم

اسـتعـرض جهود الـقوات احملـلية
فـي مـكــافــحــة اإلرهــاب ومالحــقـة
فـلوله والـنجـاحات التي حـققـتها
مـيـدانيـاً وانـعكـست إيـجابـاً على
تـــرســـيخ األمـن واالســتـــقـــرار في
ــنـطــقــة) واضـاف ان الــعــراق وا
(اجلــانـبـ بــحـثـا  تـعــزيـز سـبل
الـتـعـاون األمـني والـعـسـكـري ب
الـعـراق ودول حـلف الـنـاتـو التي
تـقـدّم مسـاعدتـها لـلقـوات احمللـية
ــشـورة) فـي مــجـال الــتــدريـب وا
وأعـــرب الــطـــرفـــان عن (الــرغـــبــة
ـشـتـركـة في اسـتـمـرار الـتـعـاون ا
وتــوســـعــته وتــوطــيــد الــتــبــادل
علـوماتي ودعم جهود األمـني وا
الــــعـــراق فـي نـــشــــر الــــتـــهــــدئـــة
ـنـطـقـة). الى ذلك  اسـتـعـرض بــا
وزيـر اخلـارجـية فـؤاد حـس مع
نـــظــيــره الـــســعــوديّ فـــيــصل بن
الـعالقـات الـثــنـائـيّـة بـ فــرحـان 
الـبـلـدين وسـبـل االرتقـاء بـهـا إلى
. وذكر مـا يخـدم مصالح الـشعـب
بــيــان لــوزارة اخلـارجــيــة تــلــقـته
(الـــزمــان) امس أن (حــســ وابن
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واكـد بــنـيــة ان (الــهـيــئـة اتــخـذت
اجـراءات لـتــدقـيق تــلك الـتــقـاريـر
ــبــاشــرة ــشــاهـــدة ا واعــتــمـــاد ا
للمعـاق كجزء من اليـاتها وكشفت
خاللــهـا عن الــعــديــد من احلـاالت
ــســـتــوفــيــة ــتــجـــاوزة وغــيــر ا ا
لـــشــــروط الــــشـــمــــول) وتــــطـــرق
االجــتـــمـــاع الى (تــعـــديل قـــانــون
الهيـئة  إذ اوضح  بنـية ان هناك
مسـودة تعـديل قانـون وصلت الى
ان بدورته السابقة وما يزال البر
االن فـي ادراج الــــــــســـــــــلــــــــطــــــــة
الـتــشـريــعــيـة واقــتـرح ان تــكـون
هـناك جلـنـة مـشـتـركـة من الـهـيـئة
وجلنة الـعمل والـلجـنة الـقانـونية
في مــــجـــلـس الـــنــــواب لــــدراســـة
مـــــســــودة تـــــعـــــديل الـــــقـــــانــــون
ــا يــتـــنــاسب مع النــضــاجـــهــا 
احلقـوق واالمـتـيـازات واخلـدمات
ـقـدمــة لـفـئــة ذوي االعـاقـة). الى ا
ذلك  شـــارك وكـــيل الـــوزارة عالء
نيابـة عن الوزير ساالر السكيـني 
في مـؤتــمـر الـعـمل عـبـد الـســتـار 
الــذي نـــاقش الــوثــيــقــة الــعــربي 
اخلاصـة بالـذكـاء االصطـناعي في

اط العمل اجلديد.  ا

انـتخابات نـيابية مبـكرة. وقال على
هــــامـش مــــشــــاركـــــته فـي اعــــمــــال
تـحدة في اجلـمعـيـة العـامة لـال ا
نـيويورك امس ان (قـادة دول العالم
مـجـمــعـة عـلـى أهـمـيــة دور الـعـراق
ـنـطـقـة) لـتـرسـيخ االسـتــقـرار في ا
واشـار الى انه (سـيطـلب من الـقوى
الــسـيــاسـيـة حتــمل مـســؤولـيــاتـهـا
الـتأريخية جتاه العراق واالستفادة
والسـيما من فـرص احلوار الـوطني
ان هـناك مـن يتـمـنى فشل احلـكـومة
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ـدني الى جتـددت دعــوات احلـراك ا
الـتــظـاهــر في بـغــداد واحملـافــظـات
تـزامـنا مـع حلـول الـذكـرى الـثـالـثة
النـتـفـاضـة االول من تـشرين 2019
في الـوقت الــذي تـسـتــمـر فـيه أزمـة
تـشـكــيل احلـكـومــة وانـتـهــاء هـدنـة
الــزيــارة األربـعــيــنــيـة الــتي تــثــيـر
مـــخــــاوف الـــشــــارع من تــــصـــاعـــد
األحـداث في ظل الهدوء احلذر عقب
. ــنــطــقــة اخلــضــراء مــواجـــهــات ا
لـقاء رئـيس ويـعـتـزم وفـد سـيـاسي 
الـتيـار الـصدري مـقـتدى الـصدر في
احلـنــانـة. وافــاد مـصــدر ان (الـوفـد
ان ـكون مـن رؤساء الـبـر الـثالثي ا
مـحمد احللـبوسي وإقلـيم كردستان
نيجيرفان البارزاني وحتالف الفتح
هـادي الـعـامـري سـيـلـتـقـون الـصدر
الـيـوم الـسـبت في مـديـنـة احلـنـانة
لـلــتـبــاحث بـشــأن انـهـاء بــالـنــجف 
ضي االنـسداد السياسي الراهن وا
بــاالسـتـحــقـاقـات الــدسـتـوريــة بـعـد
االتـفاق على الية اجراء االنتخابات
ـــبـــكـــرة). بـــدوره  كـــشف رئـــيس ا
عن الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي 
جــولـــة حــوار جــديــدة في الــقــصــر
ـــنــاقـــشــة مـــخــرجــات احلــكـــومي 
االجــتــمــاع الــســابـق بــشــأن اجـراء

ــــدارس خالل بـــــنـــــاء عــــدد مـن ا
بــالـتــعــاون مع الــقــطــاع اخلـاص
ـدرسـيـة ـسـتـلـزمـات ا وتـوفـيـر ا
ا يليق بهذا القطاع) واضاف و
(لقد تعلـمتم الكثـير من أساتذتكم
ـرحلـة وبيـنمـا تشـقون في هذه ا
طريقكم إلى مرحـلة أخرى عليكم
احتـرام اآلخـر واألديان ومـخـتلف
الـقـومــيـات فـهــذه الـثـقــافـة الـتي
تنـعم بـهـا كردسـتـان مبـعث فـخر
فــكــونـوا واعــتــزاز لــنـا جــمــيــعــاً
أشخـاصـاً مـؤثـرين في اجملـتمع).
فــيــمـا اســتــقــبل رئــيس حــكــومـة
االقـلـيم  الـقـنـصل الـعـام الـكوري
اجلــديـــد لــدى كـــردســتـــان تــشــو
كـيـجـونغ. وهـنـأ رئـيس احلـكـومة
(الــقــنــصـل الــعــام الــكــوري عــلى
تـســلّم عـمـلـه اجلـديـد وتــمـنى له
التوفيق والنـجاح في مهامه كما
أشــار إلى الــعـالقــة الــتــاريــخــيــة
ـتـمـيـزة الـتي تـربط كـردسـتـان وا
بـكــوريـا وكــذلك جـدد رغــبـته في
تـوطـيـد الـعالقـات الـثـنـائـيـة عـلى

الصعد كافة). 
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ـوجب آلـيـة لـلـنـازحــ مـسـتـمــرة 
الــــــصــــــرف 1/12 خالل الـــــــعــــــام
اجلـــــــاري. وأضــــــاف أن (الــــــوزارة
جتــــمـع مــــنح شــــهــــرين أو 3 أو 4
سـتفـيدة الى لـيصل عـدد العـوائل ا
10 آالف أو أقل بـقليل لنطلق دفعة
واحـدة تشمل  6مـحافظـات) مؤكدا
ـنـحـة سـتـكـون مـلـيـونـاً ان (قـيـمـة ا
ـــلــيـــون وســتـــوزع عــلى ونـــصف ا
ــشـــمــولـــة خالل أيــام). الـــعــوائـل ا
أعـــلن الــــنـــائـب شـــيـــروان بــــدوره 
ــقــرر إعــادة الــدوبــرداني أنه من ا
150 من عـوائل داعش الـقاطـنة في
مـــخــيم الــهـــول إلى مــخـــيم جــدعــة
ـــحـــافـــظـــة نــــيـــنـــوى.  وقـــال في
تــصــريح امس أن (مــجــمــوع أفـراد
( هـذه الـعـوائل يـبلغ 430 شـخـصاً
ولـفـت الى ان (عــدد الـعــراقــيـ في
مـخيم الهول يبلغ 30 ألفاً من أصل
هم مجمـوع سكان اخمليم 60 ألـفاً 
ـقــرر إعــادتـهـم جـمــيــعـاً إلى ومن ا
الـبالد). وكانت الـوزارة  قد أكدت 
أنـها لن تـعيـد أي عنـصر في داعش
من مـخيم الـهول  مـشيـرةً إلى أنها
(قـادرة على استقـبال مئة إلى 150
 .( عائلة من اخمليم خالل 45 يوماً
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ـهـجـرين حـددت وزارة الـهــجـرة وا
مــوعــد إطالق الــدفـعــتــ الـثــامــنـة
والــتــاسـعــة من مــنــحـة الــنــازحـ

وأكـــدت أن تــوزيـــعــهـــا ســيـــخــضع
لألولـويــات والـضــوابط والـشـروط.
ـتــحـدث بـاسم الـوزارة عـلي وقـال ا
عـباس جـهـانـكيـر في تـصريح امس
إن (الـــوزارة ســتــطـــلق الــدفـــعــتــ
ـنح خالل الـثـامـنـة والـتاسـعـة من ا
ــقـــبـــلــة  وســـتـــكــون وفق االيـــام ا
األولـويـات والضـوابط) واشار الى
ــــنـح ســـيــــكــــون وفق ان (تــــوزيع ا
األولــويــات والــضـوابـط والــشـروط
مـهـما كـان الـعـدد كـبـيـراً وسـتـكون
لـلـمـتــقـدمـ أوالً وكـذلك لــلـعـائـدين
مـــؤخـــراً إلى ديـــارهم تـــشـــجـــيـــعــاً
الســتــقـــرارهم) وتــابـع ان (جــمــيع
ـنحـة ولكن ـناطق مـعـنيـة بهـذه ا ا
ن قـدم في سـتـكـون ضـمن ضـوابط 
( ن عـادوا مـؤخراً وكـذلك  الـبـداية 
ومـضى الى القول (سنحاول شمول
اجلـميع ولـكن ضـمن ما يـتـوفر لـنا
قد من مـبالغ مالية). وكان جـهانكير
ـالية نح ا ان ا أكـد في وقت سابق 

الــبـنى الــتـحــتـيـة عــبـر شــروعـهـا
بــتـشــيـيــد الف مـدرســة كـمــرحـلـة
لف اجلفاف وكذلك التطرق  أولى
وتـأثيـراته الكـبيـرة علـى العراق).
كــمــا بــحـث الــكــاظــمي مع نــائب
ســــبل رئـــــيس الــــبـــــنك الــــدولـي 
ــيـة. مــواجــهـة الــتــحـديــات الــعـا
واشـار الـبـيـان الـى ان (اجلـانـب
اسـتـعراضـا أهم جـوانب التـعاون
بــ الــعــراق والـبــنك الــدولي في
الي واالقتصادي وفي اجملـال ا
مــــــجـــــال تــــــقـــــد الــــــدراســـــات
واالسـتـشـارات والبـيـانـات) وأكد
الـــكـــاظـــمي (عـــزم الـــعـــراق عـــلى
مـــــواصــــلـــــة مــــنـــــهــــاج اإلصالح
االقــــــتــــــصـــــادي ووضـع األسس
الــــقــــويــــة من أجل الــــتــــنــــمــــيـــة
ـــســـتــــدامـــة وخـــلق الـــبـــيـــئـــة ا
االســـتـــثـــمـــاريـــة اجلــاذب). عـــلى
نــــاقش رئس صــــعـــيـــد مــــتـــصل 
مع  األمـ الـعـام حلـلف الــوزراء 
الــــــشـــــمـــــال األطــــــلـــــسـي يـــــنس
سـتولـتنـبرغ الـتعـاون العـسكري.
واوضـح الــــبــــيــــان إن (الــــلــــقـــاء
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عـلى اتــفق الـعـراق والـســعـوديـة 
ــــواقف بــــشـــأن دعم تــــنـــســــيق ا
ــنــطــقــة واســتــمــرار اســتــقــرار ا
فـيما الـتعـاون في مكـافحـة داعش
الــتـقـى رئـيس الــوزراء مـصــطـفى
االمـــ الــعـــام لال الـــكـــاظـــمي 
ـتحدة انـطونيو غـوتيريش على ا
هــامـش اجــتــمــاعــات اجلــمــعــيــة
الـعـامـة في نـيـويـورك. وقـال بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان ( الـلـقاء
بــــــحث األوضــــــاع في الــــــعـــــراق
وجــهــود احلــكــومــة في تــخـفــيف
حــدّة اخلالفـات الـســيـاسـيــة عـبـر
تـبـنـيـهـا مـبـادرة احلـوار الـوطـني
بــ الـقـوى الـســيـاسـيـة) وأشـاد
غـوتـيريش بـ (دور رئـيس الوزراء
فـي احلفاظ على السلم األهلي في
الـعـراق ودعم مبـادرته في احلوار
الـوطـنـي بـ الـقـوى والـتـيارات)
ولـفت البيان الى ان (اللقاء ناقش
مـلف التعلـيم في العراق وحرص
احلكومة على االرتقاء به وتطوير

تحدة في نيويورك ×W∫ رئيس الوزراء يصافح االم العام لأل ا UB

واجهـة نظيره منـتخب سلطنة لك عبد الـله الثاني بالقـويسمة  نـتخب الوطني يتوجه الى مـلعب ا WNł«u∫ وفد ا

وقع االلكتروني جلريدة (الزمان). باراة على ا عُمان في بطولة االردن الدولية. نتيجة ا

أون الين وهــــذا مــــدعــــاة فــــخـــر
واعتـزاز لـهم ولـعوائـلـهم عـلى ما
بـــذلـــوه مـن جـــهـــد) وأضـــاف أن
(الـتــشـكـيــلـة الــوزاريـة الـتــاسـعـة
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قـررت وزارة التربـية اضافة  5درجـات الى قرار الـنجاح  10 درجـات للصـفوف غير
نتـهية طلبة الكورسات.واطـلعت (الزمان) على وثيقة حتـمل توقيع مدير عام مديرية ا
تقرر التقـو واالمتحـانات شاكر نـعمة  جـاء فيهـا انه (استنادا الى مـوافقة الـوزير 
اضافة  5درجات إلى القرار النجاح  10 درجات لـطلبة الكورسات في الصفوف غير

نتهية). ا
فـيـمـا عـقـدت الـوزارة  ورشـة عـمل عن
كـيفية تنفيذ اخلطوات األولى لبرنامج
فـهم تعليم وتـعلم اللغـة اإلجنليزية في
الـعراق بالتعـاون مع اجمللس الثقافي
الـبــريـطـاني  بـحـضـور وكـيل الـوزارة
لــلـــشــؤون اإلداريــة  رئــيس الــلــجــنــة
الــوزاريـــة لــلــبــرنــامـج فالح مــحــمــود
الـقيسي .وقال الـقيسيفي بـيان تابعته
(الــزمـان) امس إن (هـذه الـتـجـربـة هي
األولـى من نـــوعــــهـــا الــــتي تــــقـــام في
الـعراق لتـطبيق الـبرنامج الـذي يقدمهُ
اجملـلـس الـثـقـافي الـبـريـطـاني لـقـيـاس
ـعـلم لـلـغـة ـدرس وا مـسـتـوى كـفـاءة ا
اإلجنـــلـــيـــزيـــة فـي مـــهـــارات الـــقــراءة

والــكـتـابـة والـســمع و الـتـحـدث إذ 
اخـــتــيــار  180 مـــدرســاً ومــعـــلــمــاً من
مــديــريــات تــربــيــة مــحــافــظــة بــغــداد
جلــانــبي الــكــرخ والـرصــافــة لــغـرض
أدائـهم اخـتبـار حتـديد مـسـتوى الـلـغة
االنــكـلــيـزيـة) مــؤكـدا انه ( اخــتـيـار
ـــعــايــيــر الــتي األســمـــاء عــلى وفق  ا
وضـعـتهـا اللـجنـة الوزاريـة فضالً عن
ـشرف ضمن ـطالبة بـاهمية إدراج ا ا
خــطــة الــتــدريب لــلـغــة اإلجنــلــيــزيـة).
واقــتـرح الـقـيـسي عــلى هـامش أعـمـال

ومــواكــبــاً لـلــتــطــور الــعـلــمي في دول
الفـــتــا الى ان (عـــدد مــدارس اجلـــوار)
هــو ست ـــتــفـــوقــ في احملـــافــظـــة  ا
مـدارس منـها ثالث للـمتفـوق ومثـلها
لـلمتـفوقات  لـتكون بـعد الزيـادة ثمان
مـدارس و بطاقات أستيعابية مختلفة
ـتفـوق ـواكبـة تزايـد أعداد الـطلـبة ا

في احملافظة).
الى ذلك  اطلقت وزارة التعليم العالي
ـرحلـة األولى من والـبـحث الـعـلـمي  ا
الـــتــقـــد اإللــكـــتــروني لـــلــقـــبــول في
اجلـامــعـات والـكـلـيـات األهــلـيـة لـلـعـام
الــدراسي اجلـديـد.  ودعت الـوزارة في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس الطـلبة الى
نشور في (االطالع على دليل الطالب ا
ــوقـع الـرســمـي لــلـوزارة  وتــؤكــد أن ا
ــرحــلــة تــقــتــصــر عـلـى إنــشـاء هــذه ا
احلـساب وملء الـبيـانات ومـصادقـتها
عـن طـــريق بـــوابـــة دائـــرة الـــتـــعـــلـــيم
وتستـمر الى ما بعد اجلـامعي األهلي 
ظــهـور نـتـائج الـدور الــثـاني لـلـدراسـة
اإلعـدادية من الـعام الـدراسي احلالي)
واشــار الـبـيـان الـى ان (الـوزارة تـلـفت
ـهتم إلى أن عـملية عـناية الـطلبة وا
الـتـقـد إلى االسـتـمـارات الـتي سـيـتم
ــرحــلـة اطالقــهــا بــعـد انــتــهــاء هـذه ا
سـتـكون إلـكـترونـيـة ومركـزية بـالـكامل
وأن أي اســتــمــارات ورقــيــة أو حــجــز
مــــقـــاعــــد أو شـــراء وصــــوالت خـــارج
ركزي هي إجراءات مـنظومـة القبـول ا
غـير مـعتـرف بهـا وال يتـرتب علـيها أي

أثر في القبول).

الــورشـة (زيــادة الـعـدد ألداء االخــتـبـار
ـقــبـلــة لـضــمـان شــمـول ــرحـلــة ا في ا
ـــعــــلــــمــــ في عــــمـــوم ــــدرســــ وا ا
مــحــافــظــات الــبالد لــرفع مــســتــواهم
ا ينعـكس إيجاباً بـاللغـة اإلجنليزيـة 

دارس).  على تالميذ وطلبة ا
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ـديـريـة الـعـامة أعـلـنت ا وفي الـنـجـف 
لــلــتـربــيـة فـي احملـافــظــة  أسـتــحـداث
مدرست أحداهما للمتفوق واألخرى
ــدارس لــلـــمــتــفــوقــات  إضــافــة الى ا
ــوجـودة بــاحملـافـظــة .جـاء ذلك خالل ا
ــديــر الــعــام لــلــتــربــيــة مــردان لــقــاء ا
بالوزيـر علي حـميد الـدليمي الـبديـري 
فـي الــنــجف  حــيـث جــرى (مــنــاقــشــة
الــــواقع الــــتــــربــــوي و الــــعــــلــــمي في
احملـــافــظــة و  الــتـــطــرق إلى نــسب
الــنــجــاح الــعــالــيــة  و اجلــهـود الــتي
ـوسم الـدراسي ـديـريـة في ا بـذلــتـهـا ا
الـسابق) وقال الـبديري أن (زيادة عدد
تفوق في احملافظة  يهدف مـدارس ا
ـتـفـوقـ في إلى أســتـيـعـاب الـطـلـبـة ا
احملــافـظــة و احلـفـاظ عــلى مـســتـواهم
الــعــلــمـي  وخــلق جــيالً مــتــمــيــزاً من
الـنـاحــيـة الـعـلـمـيـة و مـتـفـوق دراسـيـاً

o¹d∫ أعضاء فريق الطوار في صحة النجف
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مَن يتـذكر ذلك الـدفتـر الصـغيـر الذي يـطلق عـليه ( مـذكرة اجلـيب) ? حتـماً اليـتذكره اال
جيل الـستيـنات والـسبعـينـات  كنا نـسجل فـيه ذكرياتـنا ومـواعيدنـا واشيـاء اخرى مثل
الديـون الـتي علـينـا او لـنا  ونـحمـله في جـيوبـنـا ونحـافظ علـيه النـها تُـخفي بـ طـياتـها
ـذكرة  اال وهـو دفتر اسرارنـا  وهنـاك دفتـر  صغـير احلـجم  إذ كان مالصـقاً لـتلك ا
 وكـانت اسعـار الدور سـابـقاً تـرتفع وتـصبح مـفضـلة ان كـان فيـها خط ارقام الـهواتف
ـطاعم ـسافـات ونـتـوسل باصـحـاب احملالت او ا هـاتف ارضي  و وقـتـذاك كـنا نـقـطع ا
كي يسمحوا لـنا التكلّم بالتلفون لقضـاء أمر مستعجل  او إرسال خبر مفرح : كزواج 
َن كـان ـة  او إبـالغ عن حـالــة وفـاة او حـادث مــا!  وامـا اجلــريـدة او اجملــلـة  أو عـز
يـقرأهـا ويتـابع االخبـار سيـاسيـة كانت  ام اجـتمـاعيـة او فنـية فـاحلصـول علـيهـا لم يكن
ـقـتـدرين مـنـهم   ـسـتــطـاع اجلـمـيع شـراءهـا   فـاقـتـصــرت عـلى ا ـا ولم يـكن   سـهـلً
ـتعـة والنـزهة احلـقيـقيـة لتـلك األجيـال البد من والـذهاب إلى الـسيـنمـا وإذ كانـت فيـها  ا
ارتـيادهـا عـلى األقل في األسـبوع مـرتـ والتـلـفـزيون والـراديـو نادراً مـاجتـد بيت يـخـلو
ـكتـبة الـبيـتيـة او احلكـوميـة  أما الرسـائل والـبريـد والبرقـيات فـتلك مـنهـما  والنـنسى ا
همة وعلى الرغم  من  ن عاش ذلك الزمن  كل هذه األشياء اجلـميلة  وا قصة طويـلة 
غالئــهـا او رخــصـهـا وصــعـوبـة احلــصـول عــلـيـهــا او تـوفــرهـا جـمــيـعـهــا بـســلـبـيــاتـهـا
وإيجـابـيـاتـهـا  احـتـوائـهـا واخـتـزالـهـا بـجـهـاز ال يـتجـاوز وزنه  250 غـرامًـا وسـعره
ـتـلـكه وبـقـدر هـذه الـفوائـد الـعـظـيـمـة التي مـنـاسب جداً لـدرجـة حـتى الـطـفل الـصـغـير 
جعلتـنا نستغني  عن كل االشيـاء التي ذكرتُها وهي الهاتف األرضي والـسينما ومفكرة
كتبة والتي أقصاهن بالـضربة القاضية  ليكن  ب أيدينا اجليب ودفتر التـلفونات  وا
صـباحـاً ومـسـاءً وكـأنه مصـبـاح عالء الـدين نـطلب مـنه مـا نـشـاء فيـكـون حـاضراً خالل
ثواني  وبلمـسات سحرية نـتعرف على أصدقـاء جدد ونصور حلظـات من عمرنا ونقرأ
الـصـحف ونشـاهـد البث احلي لـكل الـعالم  وقـرّب لـنا كـل بعـيد ومـسـتحـيل ولـكن هذا
اجلـهاز وبقدر فـوائده العظـيمة أال انه  دمـر حياتنـا الن غالبيـة  الناس ومنـهم الشباب 
قـد اساؤوا استـخدامه  بشـكل سلبي فـتراه يستـخدمه وهو يـقود سيـارة او دراجة غير
آبه لـلـطـريق  والـتـأثـيـر الـسـلـبي لـسـوء االسـتـخـدام أمـتـد إلى كـثـيـر من جـوانب احلـيـاة
الـسـيــاسـيـة واالجــتـمـاعــيـة واألخالقـيــة  والـتـربـويــة وسـاعـد في
ـة بـأنواعـهـا ونـشر انـتـشـار الفـسـاد والـتـفكك األسـري واجلـر
الف واإلشـاعات وعلى الرغم من معـرفة التاثيـر السلبي لهذا
اجلـهـاز فــان اجلـمـيع اصــبح اليـســتـغـني عــنه فـاحـذروا من
اإلدمـــان عــلــيه  وأدعـــو الى أســتــخـــدامه بــشـــكل صــحــيح 

وإيجابي.

ـؤسف أن تكـرر كل عام مـأسـاة ومعـاناة عـودة الـزائرين إلى أمـاكـنهم  عـلى الرغم من ا
من سماعنا الـتصريحات التي تتحدث عن االستحضارات اللوجستية والتي ينطبق على
ثل الـشعبي القـائل(كأنك يابـوزيد ماغزيـت) ألم يكن باالمكـان توفير هـذه التصـريحات ا
سـؤلون معـاناة الزائـرين وهم يشاركـون بهذه وسـائط نقل تلـيق باإلنسـان  ألم يشـاهد ا
نـاسـبـة ام ان سيـاراتـهم الـفارهـة وحـمـاياتـهم كـانت بـاالنتـظـار هل عـجزت الـعـقول ان ا
إيجـاد احللـول ونحن مـنذ عام 2003 نـسمع بـخطط لـلعام الـقادم والـنتيـجة تـكرار حلال

اذا اصبح احلل متعسرا ومستحيال?  اذا?  و السابق كل ذلك 
ا يجب لك الرؤيـا  أرى انه مـستحـيال على من اوكـلت له مسؤولـية النـقل العام الـذي ال
ا يؤسف ان أن تكون علـيه وسائل النقل بأعـتبارها أحـد اهم عناوين التـحضر للـبلد و
ناسب نفى وبوضوح شديد لم نضع الشخص ا اغلبهم قـضى سن عديدة في بلدان ا
وقف وأسهل الـوسائل تفـويج سيارات نقل ـناسب فأصـبحت االرجتال سيـد ا كان ا با
ـسؤولـ ليـسـوا بشـرا لغـياب نـهـك وكـأنهم بـرأي ا تـعبـ وا الـبضـائع لنـقل الـزوار ا
رفق احلـيوي لـيكون أحـد وسائل اجلذب الـسياحي الرؤيـا والستـراتيـجية لـتطويـر هذا ا
ـواقع الـدينـيـة واألثريـة هـنا اقـول ايـضا هل عـجـزت النـساء في بـلد فـيه الـعـشرات من ا
تخلفة في العراقيات أن يـلدن  الكفاءات? ومن اجل ماذا يظـهر مواطنونا بهـذه الصور ا
تلك من االمكـانات ماالتمتـلكه دول مجاورة اسست لـها منظومات بلد احلضـارة الذي 
تـلكون للـنقل الـعام من حـقهم أن يفـخروا بـها ألنـها اصبـحت عنـوان حتضـرهم وهم ال
ربع إمكـانـيات الـعـراق ال أدري هل انعـدمت احلـلـول لكي نـعـمل على جتـاوز واقع الـنقل
قـدورنـا انـشـاء خـطـوط سـكك تـرتبط الـعـام أن بـقي فـيه رمق والـنقـل اخلاص ألـم يكـن 
ـهـجـورة مثال ربط ـة بـعد إعـادة احلـيـاة الـيهـا وإلى مـحـطـاتهـا ا بـخـطـوط الـسكك الـقـد
كـربالء بـخط سـكك إلى بـابل والنـجف بـكـربالء وبـابل أو الـديـوانـيه وتهـيـأة عـربـات تـليق
ـتعـب من شتى ظـروف احلياة سـيما واجلـميع يرى ويـسمع ولكن بانـسانيـة مواطنـينا ا
نسـمع جعـجعـتا والنـرى شيـئـا الطحـينـا والطبـيخـا اذا كانت الـدولة التع
مسؤليـاتها أين دور االوقاف أيضا ليعتـبره مشروعا استثماريا
ليتـحمل مسؤوليته في هذا اجملال سيما وأن هذه الزيارات هي
األخـرى مـوردا مـالـيــا لالوقـاف اخـيـرا اقـول انـصـفـونـا  عـلى
االقل في هذا اجملـال ام انه هو اآلخـر شأنه شـأن ميـناء الـفاو
وطريق احلرير واال إلى متى هذا االذالل لشعب احلضارات.
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بغداد

ــواكب وذلك من خالل االنـتـنـبـاه عـلى ا
ـشـتـبه بـهـا وعدم االجـسـام الـغـريـبة وا
الــتـــقــرب وعــدم الـــتــجــمــهـــر بــالــقــرب
اضافة الى الـتعامل الـصحيح مع مـنهـا
سـتخـدم في الطبخ أسـطوانـات الغـاز ا
وأحــــكــــام ربط األنــــابـــيـب بـــواســــطـــة
الــقــفــايص لــلــحــيــلــولــة دون تــســريب
وجتــــنب خـــزن الـــوقـــود  داخل الـــغـــاز
ـواكب والـسرادق مـهمـا كـانت كمـياته ا
قـلـيـلـة أو كـثـيـرة وأبـعـاد مـصـادر الـنار
عـنها و االنـتباه الى حـركة األطفـال عند
الـطبخ ومنع التقرب منها) مشددا على
(االنـتـبـاه الى التـوصـيالت الـكـهربـائـية
واالهـتمام بالعزل اجليد وكذلك االنتباه
ــــولـــدات والـــعــــاكـــســـات الـى نـــصب ا

الــكـهـربـائــيـة في مـكـان بــعـيـد وامن عن
ـواطـنـ وتامـ مـطفـأة حـريق والتي ا
تـعـتـبر مـن أهم وسائل األمـان لـلـمواكب
ـــكن االســتـــعــانـــة  بــالـــبــوســـتــرات و
والـفولدرات االرشادية التي  توزيعها
الـتي تــتـضـمن ـدنـي  مـن قـبل الــدفـاع ا
وصـــايـــا وارشــــادات وكـــذلك كـــيـــفـــيـــة
اســـتـــخـــدام مـــطــافـئ احلـــريق بـــكـــافــة
ـركـبـات الـدفاع وفـسح اجملال  أنـواعـهـا
رور لـتـأدية ـدني والـطوار لـغـرض ا ا
واالســراع بـاالتــصــال بـرقم واجــبــاتـهــا
دني  115 مـجـانـا من سـيـطـرة الـدفـاع ا
اي هــــاتف مـــحـــمــــول او ارضي  عـــنـــد
حـــصـــول اي طـــار الســــمح الـــله). في
غــــضــــون ذلك  نــــوه رئـــيـس الـــتــــيـــار

أبـو غنـيم أن (اخلطـة الصـحيـة تتـضمن
نـشر  43مـفـرزة طـبيـة عـلى طريق جنف
ــنـاذرة الـديـوانـيـة عـددهـا  18مـفـرزة  ا
ـة ـديــنـة الــقـد وطــريق جنف كــربالء ا
عــــددهـــا  11مــــفـــرزة  و طــــريق  جنف
الـكوفة الـعباسيـة بابل عددها  14مفرزة
 بـاإلضـافة الى نـشر مـركـبات اإلسـعاف
الــفـوري و الــبـالـغ عـددهـا  45 مــركـبـة 
مـنتـشرة عـلى الطـرق الرئـيسـة و محيط

ة).  دينة القد و داخل ا
WLFÞ√ ‰ËUMð

في غضون ذلك  اصدرت مديرية الدفاع
ــدنـي وصــايــا وارشــادات لــلــزائــرين ا
بـــزيــارة ذكـــرى وفـــاة الــرســـول االكــرم.
ـديــريـة لـلـزائـرين وجــاءت في وصـايـا ا
ـشـروبـات من (عــدم تـنـاول االطـعـمــة وا
ــعـروفــ واحلـفـاظ االشــخـاص غــيـر ا
عـلى الهدوء وفسح اجملال امام االجهزة
االمـنيـة والتعـاون معهم عـند حدوث اي
فضال عن عـدم التدافع على ظـرف طار
ــقــدســة او ــؤديــة لالمــاكن ا ــداخـل ا ا
ـــصــاعــد او عــجالت نـــقل الــزائــرين) ا
داعــيـة  في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس
ـؤمـنـة من قبل الى (الـسـيـر في الـطرق ا
ـدني االجــهـزة األمـنــيـة وفـرق الــدفـاع ا
غـرضة او وعـدم االجنراف لـلشـائعـات ا
الــتـرويـج لـهــا والـتي من شــأنـهــا اثـارة
ـواطــنـ وابالغ االجـهـزة الــهـلع بـ ا
ـشــبــوهـة او االمــنــيـة عـن الـعــنــاصــر ا
وكـذلك ضـرورة ـواكـب ــنـدســ بـ ا ا
اخـذ احليطة واحلـذر بالنسـبة ألصحاب
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الـصدري مقتدى الصدر الى ما وصفها
ـسلـم عن رسول بـاخلروقـات ابعدت ا
الــله (ص) فـيـمـا دعـا إلى إحـيـاء ذكـرى
ــــا يــــلــــيق وفــــاة الــــرســــول األعــــظم 
ـكـانـته.وقـال فـي تغـريـدة عـلـى تـويـتر
تـابعـتها (الـزمان) امس إن (أمة اإلسالم
هـي أمـة مـحـمـد بن عــبـد الـله روحي له
نـتمي الـفـدى بغض الـنظـر عن عـقيـدة ا
فـــالــــدين واحــــد وهـــو اإلسالم لـإلسالم
ذاهب ما حـتى وإن اختلـفت العقـائد وا
دامـت ضـمـن األطـر والــقــواعــد الــعــامـة
لـإلسالم) مــــتــــســــائـال (هل الــــواقع أن
ــــســــلــــمــــ هم أمــــة رســــول الــــله?). ا
وأضـــــاف (أنـوه الى بــعض اخلـروقـات
والــشــوائب الـتـي ابـتــعــد فـيــهــا بـعض
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تــعــطـيـل الـدوام قــررت  5 مــحــافــظــات 
ـنـاسبـة ذكرى الـرسـمي يوم غـد األحد 
وفــــاة الـــرســـول األعــــظم (ص). وقـــالت
احملــــافـــظــــات وهي الــــنـــجـف وكـــربالء
ـثنى ومـيسـان ان (تعـطيل والـبـصرة وا
الــدوام الــرســمي يــوم غــد االحــد  جـاء
ـنـاسـبـة ذكـرى وفـاة الـرسـول االعظم)
ــديـر الــعـام لــدائـرة .من جــانــبه  قـال ا
صـحـة الـنـجف احـمـد االسـدي فـي بـيان
تـلـقته (الـزمان) امس أن (دائـرة الصـحة
بــاشـرت بـخـطــة صـحـيـة كــبـرى إلحـيـاء
ذكرى وفاة رسول الرحمة) واضاف أنه
( تــشـكــيل غـرفــة عـمــلـيــات مـشــتـركـة
بـالتـنسـيق مع  غرفـة عملـيات احملـافظة
و قــيـادة الـشــرطـة و الــعـتـبــة الـعــلـويـة
قدسة و دوائر احملافظة  ذات الصلة  ا
و كــذلك دوائــر الـصــحــة لـلــمــحـافــظـات
اجملــاورة الــديــوانــيـة وكــربالء و بــابل
وذلك لــتـسـهـيل وأنـســيـابـيـة الـعـمل في
) مـشـيـرا الى ان حــالـة أي حـدث طــار
(رفـع درجـــة اإلســـتــــعـــداد الـــعــــالي في
ــسـتـشــفـيــات والـقـطــاعـات الـصــحـيـة ا
وتـوفـير األدويـة و األحـتيـاجـات الالزمة
وعـجالت اإلسعاف  و أن اخلـطة تشمل
اجلـــانــبـي الــوقـــائي) وتــابـع ان (قــسم
الـصحة سقوم بنشـر الفرق الصحية من
ـــيـــاه  الـــتي خـالل مـــراقـــبـــة األكل و ا
سـتــعـطى الى الـزائـراين الـكـرام و نـشـر
الــوعي الــصـحي) من جــانـبــة  أفـصح
مـدير قسم الـعملـيات الطـبية مـفيد أزهر
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ـسلم عن رسول الله صلى الله عليه ا
وعـلى آله وصـحبه الـطـيبـ الطـاهرين
ــنـتـمــ لـلــمـذهب اجلــعـفـري فــبـعض ا
يـتـفاخـرون بـانتـمـائهم أو اتـبـاعهم أهل
بـيت الـرسول أكـثـر من انتـمـائهم لـنفس
فـيكـثرون من ذكـر اآلل ويقـلون الـرسول 
مـن ذكــره صــلى الــله عــلــيه وعــلى آله)
الي يخرجون لزيارة مـشيرا الى أن (ا
اإلمـام احلس عـليه السالم عـلى سبيل
ـثال ويحـددون األول من محرم احلرام ا
وإلى الــعـشـرين من صــفـر اخلـيـر أيـامـاً
خـــــاصـــــة به ومـــــا أن جـــــاء الـــــثـــــامن
يتراخون في عزاء والـعشرون من صفـر 
الـرسـول وكـأن الـرسـول لـغـيـرنـا) الفـتـا
ــذهب ـــنــتـــمــ الـى ا الـى ان (بــعض ا
الـسني واجلماعة يستشيطون غيظاً من
عصوم وجه للـصحابة غيـر ا الـنقد ا
طلـوب عند ستـوى ا وال يـكون ردهم بـا
اإلسـاءة للـرسول وكأن الـصحـابة أقدس
مـن الــرســـول كـــمـــا أن األئـــمـــة من أهل
الــبــيـت أقــدس من الــرســول? كال وألف
كـال إال تــنــصـــروه فــقـــد نــصـــره الــله)
ومـضى الى الـقول (هـا هي ذكـرى وفاته
ا يلـيق بصاحـبها فـعليـكم بإحـيائهـا 
صــلـوات الـله عـلـيـه وعـلى آله وصـحـبه
ـنـتـجـبـ األخـيـار فـفي ذلك رضـا لـله ا
) داعيا سـلم تـعالى وقوة لإلسالم وا
الى (عــدم  الـتــقـصــيـر في ذلك والــسـيـر
عــــلى نــــهــــجه اإلصالحـي واإلنـــســــاني
واالبـــتــــعـــاد عن الـــفــــســـاد والـــتـــشـــدد

واالنحالل).
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كـوكبـنا لـكن جمال طـبيـعتنـا ليس مـلكـنا فقط
لالســتـمــتــاع به حـيث يُــسـعــد الـبــرازيـلــيـون
اليـ الــزوار من جـمـيع أنـحـاء بــالـتـرحـيب 
الــعـالم كل عـام). واكـد ان بالده (في الـعالقـات
باد عدم التدخل وتقرير الدولية تسترشد 
ـصير والـتعاون الـدولي والتسـوية السـلمية ا
لـلـنـزاعـات بـوجـود حـدود بـريـة مع عـشر دول
أخــرى عـشــنـا في سالم مـع جـمــيع جـيــرانـنـا
ألكــثـر من مــائـة وخــمـســ عـامـاً. والــبـرازيل
ــتــحـدة بــصــفـتــهــا عـضــوا مــؤســسـا لأل ا
ــيــة ـــنــتـــديــات الــعـــا تـــشــارك بــنـــشــاط في ا
واإلقـليـمية في الـسعي إليـجاد حـلول تعـاونية
ـشـتركـة). وقـال ان (الـبـرازيل تـعد لـلـمـشـاكل ا
العـباً رئـيسـاً في التـعاون بـ بلـدان اجلنوب
وال ســــيـــمــــا في مـــجــــاالت الـــزراعــــة والـــطب
تجـددة منـذ إنشـائها االسـتوائي والـطاقـات ا
في عــام الف وتـسـعــمـائـة وسـبــعـة وثـمـانـون
شـاركت وكالة التـعاون البرازيـلية في أكثر من
سـبعـة آالف مشروع في  108 دولـة خاصة في
أمــريــكـا الـالتـيــنــيـة وأفــريــقـيــا وآســيــا عـلى
ـنظـمات ـسـتويـ الـثنـائي وبـالتـعـاون مع ا ا
ـنــظـمـات غـيـر الـدولــيـة والـبـلـدان الــثـالـثـة وا

احلكومية).

ـنـفـعة في الـقـطـاعات واسـتـثـماريـة مـتـبـادلة ا
الــزراعـيـة والـصــنـاعـيـة واخلــدمـيـة) وقـال في
عتمدة في احلـفل الذي حضره سفـراء الدول ا
سؤول العراقي ان الـعراق وعدد من كبار ا
(األمـة البـرازيليـة احلديـثة هي نتـيجـة اندماج
ـهاجـرين القـادم من الـسكـان األصلـي مع ا
أوروبا وأفريقيا وآسيا و إن اجلمع ب أناس
من خـلفيات عرقـية متنوعة بـشكل متناغم هو

فهوم الوحدة في التنوع).  جتسيد 
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واضـاف ان (البـرازيل تعـد اليـوم خامـس أكبر
سـاحة والـسابـعة دولـة في الـعالم من حـيث ا
ـعـتــرف بـهـا كـقـوة من حــيث عـدد الـســكـان وا
اقـتـصاديـة ناشـئة إلـى جانب وجـود قطـاعات
صـنـاعـيـة وخدمـيـة واسـعـة الـنطـاق ومـتـقـدمة
ـية تـقـنـيـاً أصـبـحت الـبـرازيل سـلـة غـذاء عـا
اعـتبـاراً من عام  2020 كـونـها أكـبر مـصدر في
الـعالم لفول الـصويا والسـكر وال والدواجن
وحلم الـبـقـر وثـاني أكبـر دولـة مـنـتجـة لـلـقطن
والـذرة ومـنتـجـات الغـابات ونـظـراً ألراضيـها
الـشاسعة تضم البرازيل مجموعة متنوعة من
الـنـظم الـبـيـئـيـة من بـيـنـهـا  غـابـات األمازون
أكــبـر مــسـتــودع لـلــتـنــوع الـبــايـولــوجي عـلى
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اشـاد سفير الـبرازيل في بغداد لـويس ايفالدو
سـانتوس بدور الـعراق احلضاري ومـساهمته
في تـقدم البشرية.  واكـد خالل كلمة ألقاها في
حـفل الذكرى الـسنويـة الثانـية الستقالل بالده
اناً راسخاً بـان العراق كما كان في ـانه ا (ا
ـسـتـقـبل يـحـمل له دوراً مـهـمـاً ـاضـي فـان ا ا
ـزدهـر حـجراً سـالم وا وقـد يـصـبح الـعـراق ا
اسـاساً لالستقرار والـتنمية في مـنطقة الشرق
االوسط بـاكـمـلهـا). وقـال سانـتـوس في احلفل
الــذي اقــامــته الــسـفــارة مــســاء اخلـمــيس في
الـقاعـة الكبـرى بفـندق بـابل ببغـداد (قد يـتذكر
بــعـض احلــاضــرين هــنــا أنه مــنــذ وقت لــيس
بــبـعــيــد تـمــتـعـت الـبــرازيل والــعـراق بــعالقـة
اقـتـصاديـة استـراتـيجـية وتـشـارك حكـومتـانا
في الـبناء عـلى هذا اإلرث كمـا يتضح من عدد
ـسـتــوى مـؤخـراً بـ من االتــصـاالت رفـيــعـة ا
الـسـلـطـات الـبـرازيـلـيـة والـعـراقـيـة والـتي من
ـستقـبل القـريب بيـنما ـقرر أن تـستـمر في ا ا
ـتـمثل في ـواجـهـة التـحـدي ا يـحـشـد الـعراق 
تــنـويع وحتـديث اقــتـصـاده هـنــاك مـجـمـوعـة
واســعــة من الــفـرص لــلــشـركــات الــبـرازيــلــيـة
والــعــراقـيــة لالنــخــراط في شـراكــات جتــاريـة
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ـديدة أيـها الـصقر اجلـريح  فمـا من قوة غـاشمـة تسـتطيـع النيل من قف اآلن بقـامتك ا
هـيــبـتك الــشـامــخـة  وأنت الــذي مـا ارجتــفت شـعــرة من رأسك وال أنــحـيت حــ هـبّت
الـعاصـفة واجـتاحـت جمـال موطـنك وطلـعت عـليك من جـحورهـا النـتـنة قـطعـان الهـارب
الـذين أطلـقـوا بذاءاتـهم الكـريـهة  وصـاروا أكثـر حربـاويـة  فتـطالـوا وفـبركـوا ونسـجوا
ـداد الــكـراهـيـة مـخــتـلـطـاً بــدمـاء زكـيـة  ولم يــدخـروا قـبـاحـة ((بـطـوالتـهـم )) الـورقـيـة 
ديد  فال تقلق يا من قبضت على قواميسهم إال وألصقوها بجدارك الصلب وتأريخك ا
اجلمر ومـا زلت تنتفـس ما تهافت من هـواء مسمـوم  ياهٍ .. كم أنت راسخ واصيل  ما
هنت وال لنت وال خـارت قواك في مقارعة سيل الكذاب وادعياء السوء  وكنت وما زلت
ـضـلـلـ الـذين ـثـخن بـالـطـعـنـات  تـنـاهض ا ذلك الـفـتى الـصـابـر رغم هـزال جـســدك ا
سـتباح  أسـرفوا في الضـغائن والحقـوا الفراشـات والعـصافيـر في صباحـات الوطن ا
ة )) كما أطلـقها سيد الباذلـ والشهداء جدك احلس بن علي ولكن (( هيهـات منا الذلّ
ن يـرى بع (( ع )) في منازلـة الطغـاة على ارض كربالء  نـعم ... ال تقلق فـالغد لك و
أمول بـصيرة ورؤيـة ثاقبـة أن احلياة ال تسـتقيم إال بـاإلصرار على صـنع الغد الـبهي وا
رجتى  فال تكن إال كمـا عهدتك عراقيـاُ صميمـياً تستـحضر بطوالت بصياغـات األمل ا
ـرجـف الـوالـغـ بدمـاء أهـلك وخرجت أسالفك وإرثـهم اجمليـد  وكم من مـرة جـابهت ا
منـتصـراً متوجـاً باجملـد في مقارعـتك لكل ظالمـات االزمنـة الرديئـة فال تقـلق أيهـا الفتى
الــذي شـارفـت شـمس أيــامك عــلى الـغــروب بـعــد أن بـلــغت الــثـمــانـ  بــانـكــسـاراتــهـا
وانـتـصاراتـهـا  بخـيـرها وشـرهـا ومـا زلت تسـتـلهـم ما يـعـينـيك عـلى اسـتكـمـال ملـحـمة
صـبرك وحتـديك من اولئك االفـذاذ السـابقـ الذين أشـادوا لك كل هذا الـبهـاء وجعـلوك
كمـا أنت ترفـل بعزة الـنفس وصالبـة الرأي الـسديـد ووضوح الـرؤية  فال يـضيـرك أيها
ـنـطلـقـ في أوهامـهم وضـغائـنهم ريـضة  ا ـهزومـون في ذواتـهم ا الـفتى  مـا يـفعـله ا
الذين رضعوا من أثـداء البغاة الـناقم عـلى كل ما هو جميـل وأصيل  وما عليك وأنت
في هـذا الـزمن الرد والـعمـر اآلفل إال أن تظل كـمـا انت أبن امك وابيك  وعـند ذلك لن
ـرجـف  يـستـطـيع مـنك كل الـطامـعـ ولن يـنـال من صبـرك جـيش اجلـاحـدين وفلـول ا
ولـيـكن ثبـاتك األسـطـوري ميـزتك وعـنوان تـألـقك وصـمودك بـوجه ريـاح الـغدر واخلـديـعة
ن ال أصل لـهم وال مـنــبت كـر  أرجـوك و أرجـوك ان ال تـقـلق والـقـادمــ من هـنـاك 
ـواجـهة مع كل هـذه األشنـات الـضارة الـتي ظهـرت على ـنتـصـر في ختـام هذه ا فأنت ا
ـفـضـوحـة وانـشـاء القـصص الـسـطح وحـولت احلـيـاة الى كـابـوس دائم بـبث االكـاذيب ا
واجهات وان الوهميـة ال لشئ إال لكي يـشوهوا مـا أجنزته خالل هذا الـعمر وفي قـلب ا
كانت غير متـكافئة ولكنك انتصرت بتعـريتهم وفضحت نواياهم الشريرة  وثاب من ثاب
من الـذين ضـلـلـوا وأتـهـموك في فـورة عـرسـهم الـدمـوي وعـاد الوعـي الى رؤوسهـم التي
أثخنتـها األراجيف وعرفوا احلـقيقة ولـو بعد ح أرجوك بـرغبة صادقة
أن تـظل ذلك الـفـتى الـعـراقي الـذي عـرفتـه  وال تـقلـق ... ال تقـلق
فــلك الـغــد اآلتي ولـهم مــسـتــنـقـعــات الـذل واخلــنـوع وااليـادي
لطخـة بالعار ... ال تـقلق أيها الفـتى فما زال في العـمر بقية ا
وسترى نـهايتهم آتية ... فال تقلق  ... ال تقلق  يا أبن العلوية

يا أحول.

مقتدى الصدر
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اســـتــذكـــر الــعــراقـــيــون اول امس
ذكرى عملية جتفيف االهوار التي
. وعـدت مـر عـلـيـهـا نـحـو  30 عـامـاً
ــة كــبــرى بــحق االنــســانــيـة جــر
والــبـيــئـة. وقــال الــوزيـر والــنـائب
االسـبق ابـراهـيم بـحـر الـعـلـوم في
تـغـريــدة اطـلـعت عـلــيـهـا (الـزمـان)
ـة امس (اذ نـسـتــنـكـر هــذه اجلـر
نـستـنكـر ايـضاً الـصمت احلـكومي
واالهـــمــال الـــذي يــطـــال اهــوارنــا
وهـي تـــعــــاني مـن ازمـــة جــــفـــاف
ــــيت) ودعــــا بــــحــــر الــــعــــلـــوم
(احلــكــومـــة الى اتــخــاذ اجــراءات
سريعة واطالق حوار جاد مع دول
نبع العادة احلياة الى االهوار). ا
كـــمـــا شـــدد رئـــيس حتـــالـف قــوى
على الدولة الوطنية عمار احلكيم 
ضـرورة مـعـاجلـة حـصص الـعـراق
ائيـة وفق الطرق الفـنية ومباد ا
حـسن اجلـوار. وقـال بيـان تـابـعته
(الزمان) امس ان (احلكيم استقبل
علي الـسفـير الـتركي لـدى العـراق 
رضــا غـونـاي وجــرى خالل الـلـقـاء
تــأكــيــد اعـتــمــاد صـيــغــة تــضـمن
ـائـيـة مـعـاجلـة حـصص الــعـراق ا
وفق الطـرق الفـنيـة ومبـاد حسن
ـــوارد اجلـــوار). وحــــذرت وزارة ا
ائية من استمرار تأثير اجلفاف ا

على األهوار.
‰ULŽ√ cOHMð

وقــال مـديـر مـركـز إنـعـاش األهـوار
واألراضي في الوزارة حـس علي
الــــكـــنـــانـي في تـــصــــريح امس ان
(الـوزارة بـاشــرت بـتـنـفــيـذ أعـمـال
خــــطـــة من أجـل احلـــيـــلـــولـــة دون
هــجــرة ســكــان األهــوار احملــلــيـ
والســـيـــمـــا الـــصـــيـــادين ومـــربي
واشي واجلاموس للحفاظ على ا
الـثـروة احلـيـوانـيـة الـتي تـراجعت
ولألسف بـسـبب اجلـفـاف) واشـار
الى ان (اخلـطــة تـتــضـمن تــعـمـيق
ن نهر الفرات وتوسيع مغذيات أ
ـساحة جديدة وأيسره كي تكون 
أطـول وأكـبـر من الـسـابق) مـؤكـدا
ـغذيـات ستـصبـح أنهاراً ان (تلك ا
ن وأيــسـر كــبـيــرة تــتــغــذى من أ
الفـرات لتغـطي وبنـسبة كـبيرة من
ـا يـحـتـاجه سـكـان األهـوار ــيـاه  ا
ــتـمــثـلـ األصــلـيــ واحملـلــيـ ا
بالـصيادين الـذين تكون لـهم حرية
ــارســة مـهــنــتـهم احلــركـة خالل 
غذيات) ولفت الى ان داخل هذه ا
(اجلــفــاف أدى الـى هــجــرة أعــداد
كـبــيــرة جـداً مـن صـيــادي األهـوار
ــــواشي واجلــــامــــوس ومــــربـي ا
وتـراجع الـثروة احلـيـوانيـة بـشكل

كبـير) واوضح الكـناني أن (مربي
ـواشي حتــول اســتـيــطــانـهم من ا
ــيـاه األمـاكن الــتي شــحت فـيــهـا ا
ـغــذيـات) الى ضـفــاف األنـهــار وا
مطالـبا وزارتي البيـئة والزراعة بـ
(العمل على مواجهة أزمة اجلفاف
ـواشي ودعم مــربي اجلـامــوس وا
ـــــوجــــودة ومـــــدهـــــا بـــــاألعـالف ا
والـلقـاحات الـبيـطريـة حفاظـاً على
الــثــروة احلــيـوانــيــة) مــضى الى
الــقــول ان (هــذه الــثــروة لــهـا دور
كـبيـر ومـردود ايجـابي في إنـعاش
األهــوار واحلـركــة االقــتــصــاديـة).
بــدوره  اعــلن قــائـمــمــقــام قــضـاء
اجلبـايش الـتابع الى مـحافـظة ذي
ـئة جـفاف  99با قار كـفاح شـناوة 
ائيـة بسبب ازمة سطـحات ا من ا
ــيـــاه الــتي يـــتــعـــرض لــهــا شـح ا
القضاء.وأشـار شناوة في تصريح
امس الى (رحـــيل اكــثـــر من ســتــة
آالف رأس من الــثـروة احلـيــوانـيـة
في ظـل حـركـة نـزوح عـامـة شـمـلت
حتى مـوظفي الـدوائر احلكـومية)
مؤكـدا ان (أضراراً كبـيرة يـتعرض
لـهـا مـربـو الــثـروة احلـيـوانـيـة في
ياه) الفتا الى ان ظل عدم وجود ا
(أعـداد الــثـروة احلــيـوانـيــة كـانت
تــبـلغ  35الف رأس من اجلــامـوس
في حـ يــســجل الـقــضــاء رحـيل
اعــداد كــبــيــرة ونــفـوق قــسـم آخـر
مــنــهــا بــشــكل يــومي) وتــابع انه
(بـــواقع خـــمـــســة عـــائالت مـــعــدل
النـزوح يومـيا) واستـطرد بـالقول
ان (اعداداً أخرى منها اجتهت الى
ـياه نـهـر الـفـرات الـذي ال تـصـلح ا
فيه الى جميع االستعماالت بسبب
ـلــحـيــة). كـمـا تــسـبب الــتـراكـيــز ا
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اذا كان هناك من يُولي النصيحة ما تستحق من الرعاية والعناية 
فــانّ هـنـاك مَـنْ يـضـربُ بــهـا عَـرْضَ اجلــدار مع عـلــمه انـهـا صــدرت من مُـحبٍّ
ـأزق ويضيق بِهِ مخـلص وال يدرك مـغبـة مخـالفته لـلنـصيـحة اال حـ يقع في ا

ذرعاً  وال يلومنَّ عند ذاك االّ نَفْسَه .
-2-

ح بَـلَغَ ( الـكُميـتَ ) األسديُ انّ خـالد بن عـبد الـله القـسري قـدّم ( للـطرماح)
حـ مدحه بقصيدة ثالث ألف درهم  وخلع عليه حلتيْ وشيٍ فاخر  قَرَرَ أنْ
يـقـصده ( وخـالـد ) يـومـذاك والي الـعـراق لالمـويـ  وكـان قـد اتـخذ (واسط)

مقرا له 
فنصحه معاذ الهراء قائال :

" ال تفعل " فلستَ كالطرماح فانّه ابنُ عَمّهِ  
وبينكُما بَوْن :

انتَ مضريٌّ  
ني متعصب على مضر   وخالد 

وأنتَ شيعي  وهو أمويّ  
وانت عراقيٌّ  وهو شاميٌّ  

فلم يعمل ( الكميت ) بهذه النصيحة الثمينة  فدفع الثمن غالياً .
وقصد الكميتُ خالداً فقالت له اليمانية :

قد جاء الكميت  
وقد هجانا بقصيدة 

فترجح خلالد أنْ يُعاقب الكميتَ بدالً مِنْ إكرامِه فزّج به في السجن  
وعلل ذلك بقوله :

( ألنه يهجو الناس )
فبلغ ذلك معاذاً فقال :

نصحتُك والنصيحةُ انْ تَعدّتْ 
َنْصُوح عزَّ له القبولُ  هَوى ا

فكتب اليه الكميت يسأله احليلةَ في اخلالص من السجن 
فأشار عليه بالهرب وقال :
انّ خالداً قاتُلك ال محالة  

وكانت زوجة الكُميت تأتيه زائرةً وتأتي بالطعام اليه وترجع  
فلبس ثيابها وخرج كأنه هي  

لك مستجيراً به فأجار . سلمة بن عبد ا والتحق 
وبهذا جنا من خالد .

أرأيتَ كــيف كـانت عــاقـبــة اخملـالــفـة لــلـنــصـيــحـة ومــا جـرتّ عــلى اخملـالف مِنْ
مصائب كادت تسلبه حياته ?

-3-
انها جتربه مرّة ينبغي أنْ يفيد منها الراغبون في النحاة من اخملاطر 

وهم –لالسف الشديد  –قليلون ..
-4-

واذا كـان خــالـد الـقـسـري  –الـظــلـوم الـغـشـوم  –يـسـمح
لـزوجة الـسجـ بزيـارته وجـلب الطـعام الـيه  فان هـناك
سـجـناء ( في الـعـراق اجلـديـد ) ال يسـمح ألقـرب الـناس

اليهم أنْ يصلوا اليهم ..
فارقة. وهنا تكمن ا
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الــرئـــيــســـة والــشـــوارع احملــيـــطــة
ركبات راقـد وساحات وقـوف ا با
وانــشـاء ســاحــات جـديــدة لــوقـوف
الــســـيــارات) واضـــاف ان (احــيــاء
دينة شهدت حملة لرفع النفايات ا
واألنـــقــاض بــعــد تـــكــدســهــا جــراء
اعـمــال حـفــريـات مــشـروع مــجـاري
سامراء وتسوية الشوارع الرئيسة
تضررة دينـة ا والفرعـية ألحيـاء ا
بـالـتــعـاون مع مـؤسـســات الـبـلـديـة
الـتـابـعـة ألقضـيـة احملـافـظـة حسب
تــوجـيـهـات مــحـافظ صالح الـدين)
ــســؤولـة الى دعم ودعــا اجلــهـات ا
بلـدية سـامراء اسـوة ببقـية اقـضية
احملـافـظـة كـون البـلـديـة تـعاني من
نـــــقـص حـــــاد فـي عـــــدد اآللـــــيـــــات
الـتـخـصصـيـة والـفرق الـعـامـلة مع

الية). قلة التخصيصات ا

ـواكب) واضـاف انـها اخلـدمـية وا
(وجــهت بـضــرورة مــتـابــعــة تـدفق
وقــود الـــبــنـــزين وزيت الـــغــاز الى
نـتشرة في منـافذ جتـهيـز الوقـود ا
عـــمـــوم احملـــافـــظـــات لـــتـــحـــقـــيق
ركـبـات نقل ـطلـوبـة  اإلنـسـيابـيـة ا
ولدات األهلية الزائرين و تزويد ا
بـالـوقود). في غـضـون ذلك اطـلقت
دائرة بـلدية سـامراء حـملة خـدمية
كــبـرى تــزامـنــاً مع انــتـهــاء تـوجه
الــزوار إلحــيــاء ذكــرى اربــعــيــنــيــة
. وقـال مـديـر الـدائـرة عـمر احلـسـ
هـاشم عـطـيـة في تـصـريح تـابـعـته
(الـــــــزمــــــان) امـس ان (ســــــامــــــراء
اسـتنـفرت مالكـاتهـا اخلدمـية وفق
خـطـة تـشـمـل اعمـال رفـع الـنـفـايات
وتـــنــظـــيف الـــشـــوارع في احملــاور
ـداخل الـرئـيـسـة لـلـمـديـنـة مـنـهـا ا

مـديـر عــام شـركـة الـنــقل الـبـري في
الـوزارة مــرتـضى الـشـحـمـاني في
تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امس ان
(احملــاور الـتي نـقل عــبـرهـا الـزوار
الــــنــــجـف - كــــربـالء  وبــــغــــداد -
كـــربالء والــثـــالث مــابـــ قــنــطــرة

السالم وسيطرة كربالء  –احللة).
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واوضح ان (الــوزارة خــصـصت 50
شــاحـــنــة لــنــقل الــزوار من مــنــافــذ
الـــشالمــجـــة وزربــاطــيـــة والــشــيب
ـنـذريــة ومـنـدلي بــالـتـعـاون مع وا
ـنـافذ). مـن جهـتـهـا شاركت وزارة ا
الـــنــفط في تـــوفــيــر الـــوقــود ونــقل
الزائرين. واكد بيـان تلقته (الزمان)
امس ان (الــوزارة بـحـثت الـقـضـايـا
ــتــعـــلــقــة بـــتــوفــيــر ــواضـــيع ا وا
ـشــتــقـات الــنـفــطــيـة لــلــقـطــاعـات ا
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ـــنــافــذ احلــدوديــة اكـــدت هــيــئــة ا
ــغـادرين وصــول اعــداد الـزائــرين ا
ـنـافذ احلـدوديـة الى ملـيوني عـبر ا
شـــخص. واوضـح بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الـزمــان) امس ان (رئـيس الـهـيـئـة
عمر عدنان الوائلي اطلع في جولة
مــيــدانـيــة عــلى اجــراءات مــغـادرة
الـــــزوار من مـــــنـــــفــــذ زربـــــاطـــــيــــة
احلــــدودي) مـــبـــيــــنـــاً ان (األعـــداد
ـغـادرة وصلت الى مـلـيـوني زائر ا
ـنــافـذ احلــدوديـة كــافـة). ومع من ا
انـتهـاء مراسم الـزيـارة األربعـينـية
بــاشــرت وزارة الــنــقل بــالــتـفــويج
العكسي للزائرين من مدينة كربالء
الى احملـافـظـات األخـرى عـبـر ثالثـة
محـاور مؤكـدة تخـصيص اكـثر من
الف بــاص لـــنــقل الـــزائــرين. وقــال

صافي Ÿœu²∫ جانب من مشروع إعمار مستودعات ا
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وسـومـة بعـنوان بـراءة اإلختـراع ا
ـائي ُـسـتـخـلص ا تـأثـيـر فـعـالـيـة ا
لنـبات الطرفـة على معـايير الـتكاثُر
لـــدى الـــذكـــور الــبـــشـــر الـــفـــئــران
الـبـيـضـاء. واكـد صـاحب اإلخـتـراع
جــمـــال ســلــمـــان جــيـــاد بــحــسب
الــبــيــان ان (فــكــرة الــبــراءة جـاءت
ــائي ُــســتــخــلص ا بــتــحــضــيــر ا
ألوراق نبـات الطرفة بـطريقـة النقع
واإلســـــــتــــــــخـالص وتـــــــوظــــــــيف
ُـسـتـخـلص لــتـقـيـيم تـأثـيـرة عـلى ا
ــنـــويـــة) وبــ ان احلـــيـــوانـــات ا
(التجارب أُجـريت على ثالثون فأراً
ُــسـتـخـلص مـن الـذكـور عـوجلت 
) الفتاً الى ان دة  60يوماً الطرفة 
(الـنــتـائج اظـهــرت زيـادة مـعــنـويـة
نويـة في اجملموعت للحيـوانات ا
الــثــانـيــة والــثـالــثــة الـتـي عـوجلت
ائي). وقدمت شركة ُستخلص ا با
الــفــارس الــعــامــة احــدى شــركـات
الـــوزارة دورة تــدريـــبـــيــة بـــشــأن
انـواع الــقـدرة الــكـهــربـائــيـة. واكـد
الـبــيـان ان (الــدورة تـعــد جـزءاً من
الـــبـــرنــــامج الـــتــــدريـــبي اخلـــاص
بـالـشـركـة من اجل تـطـويـر مـهارات

.( نتسب ا

الــكــهــربــاء بــإســتــخــدام الــطــاقــة
ـقايـيس الـكـهربـائـية الـشـمـسيـة وا
الـذكــيـة) الفــتـاً الى ان (اإلجــتـمـاع
ركـز علـى جتهـيـز ونصب وتـشـغيل
محطات التوزيع و جتهيز ونصب
مـنظـومـات اإلنذار وإطـفـاء احلريق
ـبـاني احلـكــومـيـة في مـجـال فـي ا

تطوير السالمة واألمان). 
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واجـرت هـيــئـة الـبـحث والــتـطـويـر
الصناعي التابـعة للوزارة ابحاثاً
علمية مع عدد من اجلهات لتحديد
مـتـطــلـبـات انـشـاء مــصـانع إلنـتـاج
األدويـة العـشـبيــة. وقـال البـيان ان
(وفـــد مـــشـــتـــرك وزارة الـــصـــحـــة
واحتـــاد الــصــنــاعـــات الــعــراقــيــة
ومركز ابحاث ابن الـبيطـار وغرفة
جتـــارة بـــغـــداد بـــحث مـــنـــاقـــشــة
الضوابط اخلاصـة إلنشاء مصانع
األدويـــة الــعـــشـــبـــيــة) واوضح ان
(الـهـيئـة ابدت اسـتـعدادهـا الـكامل
إلســتـثـمــار الـبــحـوث الـتــطـبـيــقـيـة
اخلـاصـة في هــذا اجملـال لـتــوفـيـر
مــنــتــجــات تــلــبي حــاجــة الــســوق
احملــلــيــة). وحــصــلت الــهــيــئـة عن
طــريق مــركــز ابن الــبــيــطــار عــلى
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تعاقـدت الشركة الـعامة للـصناعات
الفوالذية التابـعة لوزارة الصناعة
ـــعــــادن مع شــــركــــة مـــصــــافي وا
الـشــمـال الــتـابــعـة لـوزارة الــنـفط
لــتــأهــيل واعــمــار ثالثــة خــزانـات.
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(الــعــقـد يــقــضي بــتـأهــيل واعــمـار
ثـالثـة خـزانــات سـعــة عـشـرة آالف
مـتر مـكعب) مـبيـناً انـها (تـعرضت
للـتدميـر بصـورة كاملـة بسب حرب
داعـش فـي عـــــــــام 2014) واضح ان
(الـشـركـة اجنـزت نـسـبـة كـبـيرة من
األعــمـال وفـق الـعــقـد) واضـاف ان
(الـــوالذيــــة ســـبـق وتـــعــــاقـــدت مع
مصـافي الشـمال لـتحـقيق الـتكامل
الـصـنـاعي بـ شـركـات الـصـنـاعة
ـــنـــتـــوج احملــلـي لإلرتـــقــاء ودعم ا
بـالـصـنـاعـة الـوطـنـيــة). في سـيـاق
مــتـصل بــحــثـت الـشــركــة الـعــامـة
عـدات اإلتصاالت والـقُدرة التـابعة
للوزارة سبل التـعاون مع محافظة
نينــوى. وذكر البيـان ان (اجلانب
ناقشـا توظيف مـختبر الـفحوصات
اإلنــشــائــيــة في الــشــركــة كــجــهــة
مــعـــتـــمــدة فـي الــفـــحص وانـــتــاج

اجلـفـاف بهـجـرة العـديـد من األسر
في قرى وأرياف قضاء الغراف في
احملـافـظة نـفسـهـا. وقال قـائـمقـمام
الـــقــــضــــاء حـــسـن اخلـــفــــاجي ان
ئة من (اجلفاف ضرب نحو  40 با
الــــقـــرى واألريــــاف جــــراء نـــقص
ــائـيـة لــتـتم االسـتــعـانـة ـوارد ا ا
باالبار االرتوازية في مـحاولة لسد
ــائــيــة) الــنــقص فـي االطالقــات ا

مؤكدا انه (يوميـا كمعدل تأتي 10
عـــوائل لــــطـــلـب احلـــصــــول عـــلى
موافقة نـقل أثاث من احملافظة الى
اخـــرى).  واكــــد مـــحـــافظ ذي قـــار
محمد هادي الـغزي  تشكيل فريق
اســتـشــاري مـشــتـرك مع ايــطـالــيـا

لدعم مشروع مدينة اور السياحي.
وقـــال الـــغــزي فـي بـــيـــان تــلـــقـــته
(الـزمـان) امس انه ( االتـفـاق مع
الــســفــيـــر االيــطــالـي لــدى بــغــداد
ماوريـتسيـو كركـانتي على تـشكيل
فـريق اسـتـشـاري مـشـتـرك لـتـعـزيز
الــتـعـاون في اجملـاالت الـسـيـاحـيـة
واالثــاريـــة ) مــؤكــدا ان (الـــفــريق
االسـتـشـاري سـيــعـمل عـلى تـقـد
االسـتـشـارات وطـرح الـرؤى في ما
يتعـلق ببناء مـدينة اور السـياحية
اجلـديــدة  الـذي تــعـمل احلــكـومـة
احمللـية حالـيا على تـنفيـذ مشاريع
الـبــنى الــتــحــتـيــة لــهــا وتـشــيــيـد
مـــتــحــفــهـــا اجلــديــد). واشــار الى

(الـــتــوصل التــفــاق عـــلى افــتــتــاح
قـنصـلية ايـطالـية في ذي قـار لرفع
مـــســـتـــوى الـــتــعـــاون فـي مـــجــال
الــسـيــاحـة واســتـقــطـاب الــسـيـاح
السـيـمــا بـعـد الـزيـارة الــتـاريـخـيـة
لـبــابـا الـفـاتــيـكـان الـى مـديـنـة اور
ـشروعي   مـطار ـباشـرة  وبـعد ا
الــنـاصــريـة ومــديــنـة اوراجلــديـدة
). في غضون ذلك  السـتراتيـجيـ
اعــــلــــنـت مــــديــــريــــة االقــــامــــة في
احملـــافـــظـــة تــســـفـــيــر  87 عــامالً
بـاكسـتانـيّاً وبـنغـاليّـاً الى بلـدانهم
خملالفـتهم ضوابط االقـامة والعمل
اضي. في احملافظة خالل الشهر ا
وقــال مـــصــدر امــنـي ان (الــعــمــال

اخملــالـفـ ضـبـطـوا وهم يـزاولـون
الـعـمل لــدى شـركـات اهــلـيـة داخل
احملــافـظــة  بـرغم دخـولــهم الـبالد
بـصــفـة ســيـاحــيـة ) الفــتـا الى ان
(الـقـضـاء اصـدر امـراً بـتـسـفـيـرهم
الى بــلـدانــهم خملــالـفــتـهم قــوانـ
االقــامـة والــعـمل اخلــاصـة بـوزارة
الداخلية التـي حتظر عمل السياح
داخل الـــبـالد ) وكــانـت مـــديـــريــة
قــد نــفـذت االقــامــة في احملــافـظــة 
نــفــذت حـــمــلــة تــفـــتــيش واســعــة
بــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـع جـــــــهــــــازي
االســـتــخـــبـــارات واالمن الـــوطــني
الحقـة العمـالة االجنـبية اخملـالفة

لضوابط االقامة.

ا أدى الى جفاف األهور ياه  UHł·∫ تشهد أنهار العراق تراجعاً في منسوب ا
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بغداد
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ـا يـحـصل من تـقدم أتـمنـى أن تكـون وزارة الـتـربـيـة في الـعـراق عـلى إطالع 
تقدمـة التي تعمل بشكل صحيح ورقي وزهـو في وزارات التربية في الدول ا
وصح في مـنهـاجـهـا التـربـوي والـتعـلـيـمي بشـكل عـام.. من أجل خـلق أجـيال

صحية في حياتها ومسيرة البلدان.
ــقـال إلتـخـاذ اإلجــراءات الـسـريـعـة كــمـا أتـمـنى عــلى الـوزارة اإلطالع عـلى ا

واحلاسمة.
راحل ـتقـدمـة تعـتمـد "الـنجـاح ثم الـنجـاح ثم النـجـاح" منـذ ا أغلب الـبـلدان ا
الدراسية األولى في حياة الطفل "التلميذ" لكي يكون متفاعل ومتفائل ويعشق

دروسه ومدرسته ويتواصل معهما بكل جد وإخالص.
أكـتب هـذه الـكـلـيـمـات وأنـا في أقـسى مـراحل األلم عـسى أن وزارة الـتـربـيـة
أساة وهي مـشاهـدتي مؤخراً "تالمـيذ" في الـصفوف تشـاطرني أيـضاً هـذه ا
ـرحلة اإلبتدائية يؤدون إمتحان دور ثان بدرس أو درس ولكن األولى من ا

كانت نتائجهم (الرسوب)..!!
الـله أكـبـر بـسـبب درجـة أو درجـتـ الـتـلـمـيـذ يـضـيـع سـنـة كـامـلـة ويـنـصدم
ريـر من تعب وسـهر ومـصاريف.. بالـفشـل وتتـحمل عـائلـته كل هذا الـعنـاء ا
و.. و.. وكـيف ســتـكـون حـالـة "الــتـلـمـيـذ" وهــو يـعـيـد الـســنـة في نـفس الـصف
والـرحلـة والـكـتب وزمالئه اآلخـرون في مـرحـلـة جـديـدة وكـتب جـديـدة وعـلوم
جـديـدة.. حـتــمـاً سـيـكـره هـذا الـتـلـمـيــذ الـدراسـة ويـحـاول بـشـتى الـطـرق تـرك

ـا سـيـســلك طـرق سـلـبـيـة مـدانـة ضـد الــدراسـة مـبـكـراً ولـر
اجملتـمع بعـدما تـتعـامل هكـذا جهـات تعـليـميـة وتربـوية مع

أبنائها الصغار!!
أكـرر ثم أكــرر.. ال بـدّ من قــرار وزاري إنـســاني وسـريع
إللـغاء هـكذا.. نـتائج مـأساويـة وضـد مصـلحـة التالمـيذ..

وسمعة ومباديء الوزارة نفسها.

aH « w  lIð ô w  Vł«Ë —c(«
ا حصل لي في مطار بغداد كل ما اتمناه ان ال يقع غيري 

أمس الـساعة بعد الرابـعة من مساء اجلمعة  9 \ 16هـبطت بنا الطـائرة القادمة
تـبعـة وضعـنا ثالث حـقائب عـلى عربة من تركـيا الى بـغداد وبـعد االجـراءات ا
ـغـادرة كـأي مـسـافـر يـدفـعه شـوق الـوصـول الى سـكـنه  واجتـهـنـا الى بـاب ا
ـطـار يـسـتـقـبـلك سـواق االجـرة يـتـنـافـسـون لكـسب ود وكـالـعـادة في بـوابـات ا
طار أن ة قـبل مغـادرة صالـة ا سـافر لـلوصـول الى ما يريـد  استـلمت مـكا ا
صهري وابنتي في انتظار وصولنا في ساحة عباس بن فرناس  اتفقنا مع

ـميـز حيث اسـتلم عـربـة احلقـائب وحترك أمـامنـا مسـرعا احد سـواق شـركة ا
ـطـار  تـأكد لـنـا انـه وضع احلـقـائب في الـسـيـارة فـتح لـنـا الـباب الى مـراب ا
وطـلب من اجللوس انا وزوجـتي  غادرسائق السـيارة للبحـث عن مسافر اخر
كي يكـتمل عدد الـركاب  نال مـسعاه دون تـأخير انـطلقـت السيـارة مسرعة 

طـلب تـعـريـفـة االجـرة عـشـرة االف ديـنـار لـكل راكب  اسـتـلم مـني ورقـة ب25
الف ديـنار حـاول التـغاضي عن الـباقي بـعنـاد  إال انني اسـتعـدت البـاقي منه
بعـد سجال اتضح لي ان مـحاولة لالبتـزاز  وانا على يقـ ان هذا أمر مألوف
فأجاة ـطاف بل هان األمر أمـام ا لـدى بعض سواق االجرة  لـيس هذا آخر ا
والفخ الـذي اوقعـنا فيـه عند الـوصول لسـاحة عـباس بن فـرناس  عنـدما انزل
حقـائبنا اختفت  احلقيـبة الثالثة وهي من احلقائب الـتي اعتز بها كونها حتمل
ـصريـة في اواخـر  سـبعـيـنات ذكرى طـيـبـة كانت هـديـة من اخلـطوط اجلـويـة ا
ـطـار آمن وال يـضـيع فـيه شيء ـنـصـرم وبـعـد اخـذ ورد اضـاف ان ا الـقـرن ا
ترك لـنا رقم هاتفه وقـال : سأجدها وأعـود لكم بها انـتظروني هنـا ساعود لكم
باحلـقيبة وكـونوا على اتصال مـعي  طلبت منه ان اعـود معه وانا احمل جواز
ـطار  سأنتظر وأمري لله وبعد طول السـفر قال هذا ال يجوز قطعا في نظام ا
مل عقب مشقة السفر وانا اقف على قارعة الطريق تكرر  االتصال االنتظار ا
ميز  غابت عدة مـرات  قال اطمئن ستصلك احلقيـبة مع احد سواق شركة ا
الــشـمس وانـا رجـل في اعـتـاب الــعـقـد الـثــامن وفي احلـقــيـبـة عالج االمـراض
ـغـبـني وحـاجــات اخـرى مـهـمـة  بـعـد مـرور أكـثـر من ـزمـنــة وحـزام الـفـتق ا ا
ـبلغ  30 الف ديـنـار هل توافق ? سـاعتـ اتصـلت به قال: سـاقطع لك وصل 
قــلت : نــعم  نـعم  اوافـق بس تـعــال انــهـكــني الــوقـوف ومــرارة االنـتــظـار ...
ـبـلغ مع مـا سـاورني من شك بـان االمر اسـتلـمت احلـقـيـبـة والوصل ودفـعت ا

ـا حـصل مع الـغيـر قـبلـي او قد يـحـصل مـستـقـبالً لذا مـدبر ور
ـا حــصل لي من ـســافــرين  احـذر ان ال يــقع احــد من ا
مــتــاعب وابــتــزاز وبــعــد ان حــمـدنــا الــله عــلى سـالمـة
الـوصول تـفـقـدنـا حـاجـات احلـقيـبـة وجـدنـا سـلب مـنـها
كـسـرات جـوز ولـوز وفـسـتق هـذا ما نـصف كـيـلو مـن ا

ن تناوله .  تذكرناه  هنيئاً صحة وعافية 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7387 السبت 28 من صفر  1444 هـ 24 من ايلول (سبتمبر) 2022م
Issue 7387 Saturday 24/9/2022

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـوانئ عـقـدت جــلـسـة أولى ضــمت مـديـر عـام الــشـركـة الــعـامـة 
الـعراق فرحـان الفرطـوسي ومدير عـام السكك احلـديد العـراقية
طـالب جواد كـاظم احلـسيـني تـمت خاللهـا مـناقـشـة ما تـوصلت
سح الـيه الشركـة االستـشارية االيـطاليـة من رسم اخملطـطات وا
ـشـروع انــشـاء الـقـنــاة اجلـافـة طـريق االولي لـدراســة اجلـدوى 
احلـرير. ولـفت الفـرطوسـي بحـيب بيـان تلـقته (الـزمان) أمس ان
(اجلـلـسـة الــثـانـيـة كــانت بـرئـاسـة االمــ الـعـام جملـلس الـوزراء
الـدكـتور حـمـيـد نـعـيم الغـزي  والـذي بـدوره أكـد عـلى دعم هذا
ـتد من مـيناء الـفاو الـكبـير حتى ـشروع االستـراتيـجي الذي  ا
احلـدود التركية وبطول  1200 كـليو متر). مبينا ان (هناك تعاون
ــســتـوى بــ مـوانئ الــعــراق وسـكك احلــديـد وتـنــسـيـق عـالي ا
الـعراقيـة والشركـة االستشـارية االيطـالية من أجل تـقد افضل

شروع القناة اجلافة طريق احلرير). التصاميم واخملططات 
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موانئ العراق
تعقد جلستها
ناقشة ما األولى 
توصلت اليه
الشركة اإليطالية

ابراهيم بحر العلوم



ـسـؤوليه وتـربى في نفـوس االبـناء والـبنـات وحتتل شـخـصيـتهم عـند سن عـندمـا تدرب ا
ـستـقبـليه راهـقة االولـيه ستـكن حـاضرة عـند تـصوراتـهم ا ا
اينـما يكـونوا و سـيدركـون حقـاً حقـيقـة التـوجيـهات احلـياتيه
االســريــة الـصــادره عن اولــيــاء امــورهم والــتي ســبـقـت تـلك
ـــرحــله الســيـــمــا اسس الـــعالقــات االنـــســانــيـه الــقــيـــمــيــة ا

واخالقياتها التواصلية فيما بينهم وب غيرهم فيما بعد .
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(أ ف ب) - ارتـفع عدد قـتلى { طـهران
ـواجـهـات االحــتـجـاجـات في إيـران وا
الـتي تـخـلـلـتـهـا مـنـذ أسـبوع الى ?36
وفق مـنـظمـة غيـر حـكومـية وذلك بـعد
وفـــاة الــشــابــة مـــهــســا أمــيـــني الــتي
أوقـفتها شرطة األخالق في طهران ثم
دخـلت في غـيـبـوبـة قـبل أن تـتوفى في
ظــــروف لم تــــتــــضح.وكــــانت وســــائل
اإلعـالم الـرســمــيــة اإليــرانــيـة حتــدثت
اخلـميس عن  17قـتيال بـينـهم عـناصر
أمـن.وأورد مـركـز حــقـوق اإلنــسـان في
إيــــران ( (ICHRIالــــذي يــــتــــخــــذ من
نــــيــــويــــورك مـــــقــــرا أن عــــدد قــــتــــلى
االحـتجاجات ارتفع الى 36مـشيرا الى

تواصل االحتجاجات في مدن عدة.
u*« —U √

وكـانت منـظمـة "إيران هـيومن رايتس"
ـعارضـة الـتي تتـخذ غـيـر احلكـوميـة ا
مـن أوسـلـو مـقــرا أفـادت اخلـمـيس عن
مـقـتل  31شـخـصـا.وأثـار مـوت مـهـسا
أمـيني البالغة  22عـاماً إدانات شديدة
ــنــظــمــات غــيـر فـي عـدد مـن الـدول وا
احلـكومية الـدولية التي انـتقدت أيضا
قــمع الـتـظـاهـرات االحــتـجـاجـيـة الـتي
رفـعت فـيـهـا هـتافـات تـطـالب بـاحلـرية
وســـقـــوط الـــنـــظـــام.وكـــانت الـــشـــابــة
اإليــرانــيـــة أوقــفت بــســبب ارتــدائــهــا
"لـبـاسا غـيـر محـتـشم". وقال نـاشـطون
إنــهـا تـلــقت ضـربــة عـلى رأســهـا لـكن
الـسـلـطـات اإليـرانـيـة نـفت ذلك وقـالت
إنــــــهــــــا فـــــتــــــحـت حتــــــقـــــيــــــقــــــا في
احلـــادثـــة.وتــخـــلّـــلت االحــتـــجـــاجــات
مــواجــهــات بــ مــتــظــاهـريـن وقـوات
ـــتــظـــاهــرون آلـــيــات األمـن وأحــرق ا
لـلشـرطة وألقـوا جارة باجتـاهها وفق
أشـرطـة فيـديو  تـداولهـا عبـر مواقع
. الـــتــواصل االجــتــمـــاعي ونــاشــطــ
ـسـيل وردت الــشـرطـة بـإطالق الـغـاز ا
لـلـدمـوع وأوقفت عـددا من األشـخاص
بــحــسب وســائل إعالم إيــرانـيــة.وبـ
ــتــداولــة إقــدام أشــرطـــة الــفــيــديـــو ا
مــتــظـاهــرين عــلى تــشــويه أو إحـراق
صــور لـلــمـرشـد األعــلى لـلــجـمــهـوريـة

اإلسالمـية علي خـامنئي فـي تصرفات
نــــادرا مــــا تـــســــجّل فـي إيـــران.ودعت
مـنظمة حكومية اجلمعة الى تظاهرات
مـؤيـدة لـوضع احلـجـاب في كـل أنـحاء
إيــران بـيــنـمــا شـبـكــة االنـتــرنت شـبه

مقطوعة بالكامل عن البالد.
وقـال رئيس الوزراء اإلسرائـيلي يائير
ــتـحـدة إنّ لــبـيــد اخلـمــيس في األ ا
عــلى اجملــتــمـع الــدولي أن يــســتــخـدم
"الــقـوة الــعـســكـريــة" إذا طـوّرت إيـران
أســلـحـة نـوويــة مـشـددا عــلى تـأيـيـده
إقـامة دولـة فلـسطـينـية "سـلمـية".ومـنذ
أشـهر تقود إسرائيل حملة دبلوماسية
ـتحدة مـكثّـفة سـعيا إلقـناع الـواليات ا
وقــوى أوروبــيــة أسـاســيــة عــلى غـرار
ـانــيـا بــعـدم بــريـطــانـيــا وفــرنـســا وأ
بـرم في العام إحـياء االتـفاق الـدولي ا
 2015بـ الدول الكـبرى وإيران حول
بـرنامجها الـنووي وتسميـته الرسمية
شـتـركة".وفي "خـطـة العـمل الـشامـلـة ا
األيـــام الــعـــشــرة األخــيـــرة اســتـــبــعــد
مــســؤولـون عــدة إحــيـاء االتــفــاق قـبل
مـنتـصف تشـرين الثاني/نـوفمـبر على
أقـرب تقدير وقد سعى لبيد الستخدام
ــهـلـة هـذه لـدفع الــدول الـغـربـيـة إلى ا
اتّـــبــــاع مـــقـــاربــــة أكـــثـــر تــــشـــددا في
ـــــفـــــاوضـــــات مـع اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة ا
اإلسالمـيـة.وفي خطـابه أمام اجلـمعـية
ـــتــحـــدة قـــال لــبـــيــد الـــعــامـــة لأل ا
ــنع إيــران من "الــطــريـــقــة الــوحــيــدة 
حــيـــازة الــسالح الــنــووي هي بــطــرح
تــهـــديــد عــســكــري ذي صـــدقــيــة عــلى
ـكن الــطـاولـة".وقــال إن عـنـدهــا فـقط 
الـتـفـاوض مع اإليـرانيـ حـول "اتـفاق
أقــوى وأطـول أمـدا".وشـدّد لــبـيـد عـلى
وجـوب "إبالغ إيران بـوضوح بأن الرد
ي لـن يكـون بالكـلمـات بل بـالقوة الـعا
الــعــســكــريــة إذا طــورت بــرنــامــجــهــا
الــنــووي".وأكـد أن إســرائـيـل سـتــكـون
مـستعـدة للتـدخل إذا ما شعـرت بخطر
يــتـهـدّدهـا.وقـال لـبـيــد "سـنـفـعل كل مـا
يــقـتــضــيه األمـر" مــضــيـفــا "إيـران لن
تــسـتـحـصل عـلى سالح نـووي".واتّـهم

رئــيس الــوزراء اإلســرائـيــلي الــنــظـام
اإليـراني بـقـيـادة "أوركـسـتـرا كـراهـية"

ضد اليهود.
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 وقــال إن األيــديــولــوجــيـ فـي إيـران
ـسـلـمـ الـذين "يـكــرهـون ويـقـتـلـون ا
تـفـكـيرهم مـخـتـلف علـى غرار سـلـمان
رشـدي ومهسـا أميني" في إشارة إلى
الـــشــــابـــة الـــتي أثــــار مـــوتـــهـــا خالل
تــوقــيــفـهــا عــلى يــد "شــرطـة األخالق"
مــــوجـــة احــــتــــجـــاجــــات في أنــــحـــاء
اجلـمهورية اإلسالمية.وتتّهم إسرائيل
الـتي تـعـتـبـر إيـران خـصـمـهـا الـلـدود

طــهـران بــتـمــويل حـركــات مـســلّـحـة ال
ســيــمـا حــزب الـلـه الـلــبـنــاني وحــركـة
حـماس الفلسطينية.وقال لبيد إن على
الــرغم من وجـود "عـوائق" إال أن إبـرام
"اتفاق مع الفلسطيني يقوم على حل
(إقـامــة) دولـتـ لـشـعـبـ هـو اخلـيـار
الــصـائب ألمن إسـرائــيل واقـتـصـادهـا
ـســتـقـبل أوالدنـا".وتـابع لـبـيـد الـذي و
يـخــوض حـمـلـة انـتـخــابـيـة حتـضـيـرا
ـقـررة في لالنــتـخـابـات الـتـشــريـعـيـة ا
األول مـن تشـرين الـثـاني/نـوفـمـبر إن
"غـالبيـة كبيـرة" من اإلسرائيـلي تدعم
حـل (إقــامـــة) الـــدولــتـــ "وأنـــا واحــد

ذلك".ومـفاوضات السالم اإلسـرائيلية-
الــفـلــســطـيــنـيــة مـتــوقّــفـة مــنـذ الــعـام
.2014وفـي خــطــابه أمـــام اجلــمــعــيــة
ــتـحـدة األربــعـاء كـرّر الــعـامـة لأل ا
بـايـدن دعـمه إلقـامـة دولـة فـلـسـطـيـنـية
لـكنّه لم يشر إلى مبادرة سالم محتملة
بـهـذا الـصـدد.وتـتمـثّل اإلسـتـراتـيـجـية
احلـالية حلكومة لـبيد في محاولة دعم
االقــتـصـاد الـفــلـسـطــيـني لـكن من دون
الــشـروع في عــمـلـيــة سالم جـديـدة مع
رئـيس الـسلـطـة الفـلسـطـينـيـة محـمود
عــــبـــاس ( 87عــــامـــاً) الـــذي ســــيـــدلي
بخطاب أمام اجلمعية العامة اجلمعة.

d… ∫ نساء ايرانيات يتظاهرن ضد القمع UE

مـــــنــــــهم".وأضـــــاف رئــــــيس الـــــوزراء
اإلســرائــيــلي "لــديــنــا شــرط واحـد: أن
ـوعودة تـكـون الـدولـة الـفـلسـطـيـنـيـة ا
ســلـمـيــة" عـلـمـا بــأن خـطـابه في األ
ـتـحـدة سُرّب في إسـرائـيل مـا عرّضه ا
.ورحّب النـتقادات خصومه السياسي
ا تضـمّنـه خطاب الـرئيس األمـيركـي 
ـتّـحـدة جلـهـة تـأيـيـده لـبـيـد في األ ا

. حلّ الدولت
وقــــال بــــايـــدن "أرحّـب بـــالــــتـــصــــريح
الــــشـــجـــاع الــــذي أدلى به لــــبـــيـــد في
ـتحدة (...) ال اجلـمعـية العـامة لأل ا
ـــــــكـــــــنـــــــنـي أن أوافـق أكـــــــثـــــــر من

بغداد
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من يريـد أن يـعمل حـقـا على اإلسـتـرداد علـيه بـتشـريع قـانون
اإلســتـرداد واإللــتــزام الــكـامـل بـإتــخــاذ تــدابـيــر وقــائــيـة في
ـلف وعدم احلـمـاية الـتطـبـيق وحتـرك عراقي دولي إلحـتـواء ا
السياسـية واإلفالت من العقاب وتنفيـذ سياسة عامة عقالنية

صارمة على قاعدة ال ضرر وال ضرار.

( أ ف ب) - أعـلنت وزارة { واشـنطن
الـعمل األميركية أمس أنّ أكثر من 45
مـليار دوالر من إعانات البطالة ذهبت
عـن طـــريق االحــــتـــيــــال إلى أنـــاس ال
يــسـتــحــقّـونــهـا خالل تــفــشّي كـوفــيـد
ّ واألعـداد الكبـيرة من العـمّال الذين 
تــــســــريــــحـــهـم بــــســــبب تــــداعــــيـــات
اجلـائحة.وأظهر تقريـر جديد للمفتّش
الـعـام في الـوزارة نُـشـر اخلـمـيس أنّه
2020 بـــــــــــــــــــــ آذار/مــــــــــــــــــــارس 
ونــيــســان/أبــريل  ?2022صُــرف مــا
مــــجـــمـــوعه  45,6مــــلـــيـــار دوالر من

إعانات البطالة عن طريق االحتيال.
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وكـــــان تـــــقــــريـــــر ســـــابق نُـــــشـــــر في
حـــزيــران/يـــونــيـــو قــدّر قـــيــمـــة هــذه
ّ ــبــلغ.و االخــتـالســات بــثــلث هــذا ا
حـتى اآلن تـوجـيـه اتـهامـات إلـى أكـثر
مـن ألف شخص لتورطهم في عمليات
ــفــتش الــعـام االحــتــيــال هـذه.وقــال ا
الري تـورنر في بـيان إنّ األرقـام "تؤكّد
ـشـكــلـة" مـشـيـراً إلى اتــسـاع نـطـاق ا
سـبوقـة لالحتـيال ـسـتويـات غيـر ا "ا
ـــســــتـــحــــقّـــة ــــدفـــوعــــات غـــيــــر ا وا
األخــرى".وعــصــفت جــائــحــة كــوفــيــد
بـاالقـتـصـاد األمـيركـي في آذار/مارس

 ?2020وفـي غــــضــــون شــــهــــرين 
تـــــســــريـح أكــــثـــــر من  20مـــــلــــيــــون
مـوظف.ووسّـعت احلـكـومـة الـفـدرالـية
ـستفـيدين من إعانات حـينهـا قاعدة ا
الـبـطـالـة وزادت قـيـمـة هـذه اإلعـانات
ومـدّة االستـفادة مـنهـا.وأوضح مكتب
ـفتش الـعام أنه "في غـضون خـمسة ا

أشهر  تسجيل أكثر من  57مليون
ـطـالب عـاطـل عن الـعـمل".لـكنّ تـدفّق ا
فـتـح ثـغـرة لـلـمـحـتــالـ بـيـنـمـا كـانت
سـؤولة عن دفع حـكـومات الـواليـات ا
إعـانات الـبطـالة تـواجه صعـوبات في
الـتعـامل مع "الزيادة الـكبـيرة في عدد
مـطالب مساعدات البطالة والتأكّد من
ــــنــــاسب إلى ـــبــــلغ ا أنّــــهــــا تـــدفـع ا
ـــــنــــاسب" وفـق نــــفس الـــــشــــخص ا
ـــــصــــدر.واخـــــتــــلـس احملــــتـــــالــــون ا
مــســاعــدات الــبـطــالــة خــصــوصـاً من
خالل التقدّم بطلب في أكثر من والية
أو عـن طــــريـق اســــتـــــغالل هـــــويــــات
.وذكر أشـخاص متوفّ أو مـسجون
الـتــقـريـر أنّ دوائـر الـوزارة "لم تـتّـخـذ
اخلـطوات الكافيـة لتنفيـذ" التوصيات
ـــنــاشـــيــر الـــصـــادرة في مــخـــتـــلف ا
سـؤولون في ذلك الـتـوجيـهيـة.وأقـرّ ا
ـسـاعـدات الــوقت بـأنّ بـعض بـرامج ا
تـنــطـوي عـلى ثـغـرات لـكـنّـهم شـدّدوا
عـــلى احلــاجـــة إلى صـــرف اإلعــانــات
بــسـرعــة.وواجـهت اإلدارات مــصـاعب
مع تــلــقّـيــهـا عــدداً غـيــر مـســبـوق من
ـطالب مـا سلّط الـضوء عـلى ضعف ا
مــواردهــا.وانــتــشـرت حــيــنــهــا صـور
لـرجال ونـساء يـنتـظرون لـساعات في
سـيـارتهم لـلتـسجـيل وكذلك شـهادات
ألشـخاص انتـظروا أسابيع لـلحصول
عــــلى جـــواب أو صكّ مــــســـاعـــدة ولم
يـتـمكّـنوا من دفع إيـجارهم أو تـغطـية

نفقاتهم اليومية.
وأعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن
ـــتـــحـــدة الـــتـي تـــســـعى الـــواليــــات ا

ـواجـهـة صـعود لـلـتـقـارب مع الـهـنـد 
الـصـ سـتـتـعـاون مع نـيـودلـهي في
تـطـويـر طائـرات مـسـيّرة وتـصـديـرها
ــنـــطـــقـــة.وقــال إلـى دول أخــرى فـي ا
مـــســـاعــــد وزيـــر الـــدفـــاع األمـــيـــركي
سؤول عن منطقة احمليط الهندي ا
والـهــاد إيـلي راتـنـر لـعـدد قـلـيل من
الــصــحــافــيــ واخلــبــراء إن الــهــنــد
الـساعية إلى تنويع أسلحتها التي ال
يـزال معـظمهـا روسي الصـنع تسعى
أيـضـا لـتـطـويـر صـنـاعـتـهـا الـدفـاعـية
و"نـــريــــد دعم الـــهـــنــــد عـــلى هـــاتـــ
".وأضاف "يعني ذلك عـمليا اجلـبهتـ
أنـنا سنتـعاون بشكل وثـيق مع الهند
ـشـتـرك وتــطـويـر الـقـدرات لإلنــتـاج ا
الـــــتي ســـــتـــــلــــبـي أهــــداف حتـــــديث
ـكـنـهـا دفــاعـهـا".وأضـاف أن الـهــنـد 
بـعـد ذلك "التـصديـر إلى شـركائـنا في
ــا في ذلك جــنـوب آســيـا ــنـطــقـة  ا

وجنوب شرقها بأسعار معقولة".
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وأشـــار خـــصــــوصـــا إلى إمـــكـــانـــيـــة
الـتـعاون في تـطـوير طـائـرات مسـيّرة
وأنــــظــــمــــة مــــضــــادة لــــلــــطــــائــــرات
ــــســـيّــــرة.إضــــافـــة إلـى ذلك يـــدرس ا
شتـرك مع الهند الـبنتـاغون اإلنتـاج ا
ـــتـــوسط ـــدى الـــقـــصـــيـــر وا عـــلـى ا
لـ"قـدرات رئيـسيـة" لم يحـددها وتابع
ــسـؤول األمـيـركي "جنـري نـقـاشـات ا
جـيدة مع نـظرائـنا الـهنـود على أعلى
ــزيـد مــســتــوى... ونــأمل أن نــعــلـن ا
ـا كــانت الــعالقــات بـ قــريــبـا".لــطــا
تحـدة والهند صـعبة لكن الـواليات ا

ــشـــتــركـــة بــشـــأن الــصــ اخملـــاوف ا
قـــرّبــتـــهــمــا فـي عــهــد رئـــيس الــوزراء
نــاريــنـدرا مــودي والـرئــيس األمــيـركي
السابق دونالد ترامب.في عام ?2016
تحـدة الهند "شريكًا صـنفت الواليات ا
دفـاعـيًـا رئـيـسيًـا" وأبـرم الـبـلـدان مذاك
ســلـسـلـة من االتــفـاقـات لـتــسـهـيل نـقل
ـتـقـدمـة وتـعـمـيق الـتـعاون األسـلـحـة ا

العسكري.
عـــلى صـــعـــيـــد آخـــر تـــراجع اجلـــنـــيه
اإلســـتــرلـــيــني إلـى أدنى مــســـتــوى له
مــقـابل الــدوالر مـنـذ  37عــامـا في ظل
ــســتــثـمــرين حــيـال ازديــاد مــخـاوف ا
ـصارف ـسـتـقـبل االقـتـصـادي ورفع ا ا
ــكــافــحـة ــركــزيــة مـعــدالت الــفــائـدة  ا
الـــــــــــــتـــــــــــــضـــــــــــــخـم اخلـــــــــــــارج عـن

الـسيطرة.انـخفض اجلنيه اإلسـترليني
إلـى  1,1170دوالرا وهـــــــو أضــــــعف
مـسـتـوى له مـنـذ مـطـلـع الـعام ?1985
بــعــدمــا رفع بــنـك انـكــلــتــرا اخلــمــيس
تـكالـيف االقتراض بـ 50نـقطـة أساس.
وأعـقب ذلك زيـادة أعـلـنـهـا االحـتـياطي
الـفدرالي األربعاء بثالثة أرباع النقطة

وسط توقعات بزيادات إضافية.
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ـــنــطــار في مـــوقع مــقـــابل مــنـــطــقــة ا
ومــــقــــابـل أرواد وعــــدة مــــواقع عــــلى
شـاطـئ طـرطـوس".لـكنّ جـهـود الـبـحث
ـسـاء بـسـبب في الــبـحـر تـوقـفت في ا
األمــواج الـقـويـة.من جـهـته قـال وزيـر
األشـغال العـامة والنـقل اللبـناني علي
حـمـيّة عـبر تـويتـر إنّ نظـيره الـسوري
زهـير خز أبـلغه "بأنّ حـوامة روسية
كان غرق تـقوم حالياً بعمـليات مسح 
الــزورق".وأشــار حــمــيــة فـي تــغــريـدة
أخـــرى إلى أنّ "الـــزورق يـــحــمـل عــلى
" لم يحـدّد عددهم.وكان مـتنه لـبنـانيـ

قــــبـــــرصــــلي لـــــفت ســــابـــــقــــاً إلى أنّ
ــهـاجـرين مـن جـنـســيـات مـخــتـلـفـة ا
بـدون أن يـقدّم تـفـاصيل أوفـى.ولبـنان
الــذي يـبــلغ عـدد ســكـانه  4,5مــلـيـون
نـسـمـة يسـتـضيف  1,5مـلـيون الجئ
سـوري فرّوا من احلـرب التي تـعصف
بــبـلــدهم مــنـذ أكــثـر من  10ســنـوات.
إضـافة إلى ذلك يـعيش عشرات اآلالف
من الـالجئ الفلـسطينـي في لبنان
غـالبـيتهم في  12مـخيّـماً.وفـقًا لـلبنك
ـــرّ لـــبــــنـــان مـــنـــذ 2019 الــــدولي 
بـــــــــواحـــــــــدة مـن أســـــــــوأ األزمــــــــات

االقـتصادية عـلى الصعيـد الدولي منذ
عـــام  1850ســــبـــبــــهـــا ســـوء اإلدارة
وفــسـاد الـطـبـقـة احلــاكـمـة الـتي ظـلّت
بـدون تـغـيـيـر تـقـريـبـاً لعـقـود.وفي ظلّ
تــــــردّي األوضــــــاع االقـــــتــــــصــــــاديـــــة
ـهـاجرين ـعـيـشيـة تـضاعـف عدد ا وا
الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما
تـكون وجـهتهم جـزيرة قبـرص الدولة
األوروبــيـة الـواقــعـة قـبـالــة الـسـواحل
الـلبـنانيـة.وفي نيـسان/أبـريل الفائت
ـهـاجرين أسـفـر غـرق مـركب محـمّل بـا
قــبـالــة طـرابـلـس (شـمـال) عـن مـصـرع

سـتـة مـنـهم وأثـار اسـتـيـاء شـديـدا في
ــتـحـدة ـتـأزم.ووفــقـاً لأل ا الــبـلــد ا
غادر أو حاول ما ال يقلّ عن  38زورقاً
يـــــحــــمل أكـــــثــــر من  1500شـــــخص
مـغـادرة لـبـنـان عن طـريـق الـبـحـر مـنذ
.2020وفي  13أيـلول/سبتمبر أعلن
جــهـاز خـفـر الـسـواحـل الـتـركي مـقـتل
ســتـــة مــهــاجــرين بــيـــنــهم طــفالن في
عـرض بحر إيجه فيـما جرى إنقاذ 73
آخـرين كـانـوا يحـاولـون الـوصول إلى
ايـطـاليـا بعـدمـا انطـلـقوا من طـرابلس
في شــمــال لـبــنـان.وتــعـلن الــسـلــطـات
الـلـبـنـانـيـة مـراراً إحـبـاطـهـا مـحاوالت

هجرة غير شرعية عبر البحر.
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وفـي رام الــــــله حــــــذّر الــــــســــــفــــــيـــــر
الــفـلــسـطـيــني في لــنـدن حـســام زمـلط
اخلـميس احلـكومـة البـريطـانية من أنّ
ـتّـحدة مـلـكة ا أيّ قـرار بـنقل سـفـارة ا
مـن تلّ أبـــيب إلى الـــقـــدس ســـيـــشـــكّل
"انــــتــــهــــاكـــــاً صــــارخــــاً لــــلــــقــــانــــون
الــدولي".وكـان داونـيـنـغ سـتـريت أعـلن
في بـيان أنّ رئـيسـة الوزراء لـيز تراس
أبـلـغت األربـعـاء نـظـيـرهـا اإلسـرائـيلي
يـائير لبيد خالل اجـتماع في نيويورك
عـلى هـامـش أعـمـال اجلـمـعـيـة الـعـامة
ــتّــحـــدة عــزمــهـــا عــلى "إعــادة لـأل ا
ـــقـــرّ احلــالـي لــلـــســـفــارة الـــنـــظــر بـــا

البريطانية في إسرائيل".
واخلـمـيس قـال لـبيـد في تـغـريـدة على
تــويــتــر "أشــكــر صــديــقــتي الــعــزيـزة
رئـيسة الوزراء الـبريطانـية ليز تراس
الـتي أعلنت أنّـها تفكّـر بإيجابـية بنقل
الـسفـارة البريـطانيـة إلى القدس".وإذا
مـضت تـراس قدمـاً في مـخطّـطهـا هذا
تـكون قد حذت حـذو الرئيس األميركي
الـسابق دونالـد ترامب الذي أصدر في

 2018قراراً مثيراً للجدل بنقل سفارة
بـــالده مــــن تـــلّ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــب إلـــى
الـــقـــدس.ويـــومـــهـــا اعـــتـــرف تـــرامب
بـالقـدس عاصـمة إلسـرائيل فـي خطوة
غـــيـــر مـــســــبـــوقـــة أثـــارت حـــفـــيـــظـــة
الـفـلــسـطـيـنـيـ الـذين يـتـطـلّـعـون إلى
ــديــنــة جـــعل الــشــطـــر الــشــرقي مـن ا
ـــــقــــدّســـــة عـــــاصــــمـــــة لـــــدولــــتـــــهم ا
ـوعـودة.وأثارت تـغـريدة لـبـيد وبـيان ا
داونـيـنغ سـتـريت اسـتيـاءً شـديـداً لدى
اجلــانب الـفـلــسـطـيــني.وقـال الــسـفـيـر
حـسـام زمـلط فـي تـغريـدة عـلـى تـويـتر
ــؤسف لــلـغــايــة أن تــتــعــهّـد ـن ا "إنّه 
رئـيـسـة الـوزراء تـراس في أول ظـهور
تّحدة بإمكانية انتهاك لـها في األ ا
الــقـــانــون الــدولي بــوعــدهــا بـ+إعــادة
وقع السفارة البريطانية في الـنظر+ 
إسـرائيل".وأضاف أنّ "أيّ نقـل للسفارة
ســيــمـثّـل انـتــهــاكـاً صــارخــاً لـلــقــانـون
الــدولي ولــلـمــسـؤولــيــات الـتــاريـخــيـة
ـتّـحدة".وحـذّر الدبـلـوماسي لـلـممـلـكة ا
الـفلسـطيني من أنّ نـقل السفارة من تلّ
أبـيب إلى الـقدس "مـن شأنه أن يـقوّض
حـلّ الــدولــتــ ويــؤجّج وضــعــاً هــشّــاً
أســاســـاً في الــقــدس وبــقــيــة األراضي
احملـتــلّـة".واعـتـبـر زمـلط أنّ "مـثل هـكـذا
وعــد هــو غـيــر أخالقي وغــيـر قــانـوني
وغــيــر مــسـؤول!".وتــمــتــنع الـغــالــبــيـة
الـعـظـمى من الـدول عن نـقل سـفـاراتـها
مـن تلّ أبـــيب إلى الـــقـــدس كـــونـــهـــا ال
تـعـترف بـشرعـية االحـتالل اإلسرائـيلي
ـديـنـة.واحـتـلت لــلـشـطـر الـشـرقي مـن ا
إســرائـيل الــقـدس الــشـرقــيـة والــضـفـة
الـغربـية في  1967وأعـلنت الحـقاً ضمّ
ــقـدّسـة ــديـنـة ا الــشـطـر الــشـرقي من ا
إلــيــهـا في قــرار لم يــعـتــرف به اجلـزء

األكبر من اجملتمع الدولي.
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(أ ف ب) - لـقي 73مـهـاجـراً { دمـشق
عـــلى األقلّ مـــصــرعــهـم غــرقــاً قـــبــالــة
ســواحل مـديــنـة طــرطـوس فـي شـمـال
غـرب سوريـا بعـد إبحـارهم من لـبنان
وفق ما أفادت وزارة الصحة السورية
أمس فـي حصيلـة شبه نهـائية. وقالت
الـوزارة في بـيـان "ارتفـع عدد ضـحـايا
ـركب إلى 73شــخـصــاً والـذين غــرق ا
يـتلـقّون الـعالج في مشـفى الباسل في
".وكــانت طـــرطــوس هم  20شـــخــصـــاً
حــصــيــلــة ســابــقــة أوردتــهــا الــوزارة
.وأوضح ـصـرع  28مـهـاجـراً أفـادت 
الــبـيــان أنّ مـعــظم الـنــاجـ يــتـلــقّـون
مـــســاعــدة بـــواســطــة األوكـــســيــجــ
ـركـزة وبــعـضـهم نـقل إلى الــعـنـايـة ا
ـعـاجل في مـؤكّـداً اسـتنـفـار جمـيع ا
ـنـطقـة.ونقل الـتـلفـزيون الـسوري أنّ ا
ركب كان يستقلّه ما ال يقلّ عن 150 ا

. شخصاً
W d  T «u

ــديــر الــعــام وفـي وقت ســابق نــقـل ا
لــلــمــوانئ الــبـحــريــة الــعـمــيــد ســامـر
قـــبـــرصــلـي في بـــيــان لـــوزارة الـــنــقل
الـسورية عن ناج قولهم إنّ "الزورق
ـنية (شـمال) منذ انـطلق من لـبنان - ا
عـدة أيـام بقـصـد الهـجرة" وعـلى مـتنه
ركـــاب من جـــنــســـيــات عـــدّة.وأضــاف
ّ قــبـــرصــلي أنّ اجلــثــة األولى الــتي 
الـعثور عليها وهي لشاب كانت قرب
جـزيــرة أرواد قـبـالـة مـديـنـة طـرطـوس
حـوالي الـساعة  13,30ت غ مـضيـفاً
أنّ مـن بـ الـضــحـايـا طــفالً لم يـحـدّد
ّ ـسـؤول الـسـوري أنّه  عـمـره.وأكّـد ا
إرســال فــرق اإلنــقــاذ إلـى مــكــان غـرق
ـركب في محاولة للعثور على ناج ا
آخـرين.وقـال "كـوادرنا تـعـمل اآلن بكل
UA‰  ∫ عناصر انقاذ تنتشل جثث الغرقىجهودها على إنقاذ زورق بحري وذلك «

ـقـبـرة ـؤدّي إلى ا في صـبـاح يـوم من عـام  1991كـنت في األعـظــمـيـة عـنـد الـشــارع ا
لك غازي" للمـخرج محمّد شكري ـشهد األخير لفـيلم "ا لكيّة ببـغداد أتابع تصوير ا ا
ـلك غازي الذي توفّي بحادث سـير وهو يقود سيارته في جميل وكان تـشييع جثمان ا
الـرابع من ابـريل عـام  1939م وكـان مـشـهــدا مـهـيـبـا شـارك به عـشـرات األفـراد من
ـمثـل والـكـومبـارس من مشـيـع يـؤدّون شخـصـيات كـبار الـدولـة  ورجال شـرطة ا
وخـيـول وضـبّاط بـرتب عـسـكـريـة عـالـيـة وقارعـي طبـول وعـازفي مـوسـيـقى جـنـائـزية
ـشهد وطالب مدارس وفـرق كشـافة ونسـاء يرتـدين العـباءات السـود وينـح وكان ا
مـؤثـرا ومن بـ اجلـمـهـور احملـتشـد عـلى جـانـبي الـرصـيف الـذي كـان يـتـابع تـصـوير
ـشـهـد ســمـعت نـحـيب امـرأة الـتــفت  رأيت عـجـوزا تـبـكي بــحـرقـة اقـتـربت مـنـهـا ا
هدّأتهـا: وقلت لـها : كفـكفي دموعك يـا حاجّة هـذا مشهـد تمثـيلي فنـظرت إلى معـاتبة

 ? اذا تبك وقالت: وهل تظنني ال أعرف ذلك? فاعتذرت منها وقلت: إذن 
لك غازي رحمه الله فقـد كنت شابة في مقتبل عمري أجابت : أنا اليـوم أبكي على ا
ـؤسف الــذي اسـتـحــضـرته هـذه آنـذاك في قــصـر الـزهــور عـنـدمــا وصـلــنـا اخلـبــر ا
ـشهد  مضيت إلى الصحـيفة ألكتب خبرا عنه الساعة"  وبعـد االنتهاء من تصوير ا
ـرأة الـعـجــوز بـقـيت تـرنّ في رأسـي وتـذكّـرتـهـا بـقــوّة يـوم وفـاة الـعـاهل لـكنّ كــلـمـات ا
ـلك احلــسـ بـن طالل رحـمه الــله في الـســابع من فــبـرايـر 1999م وكـان األردني ا
حدثا تاريـخيّا فقـد ووريت في التراب شخـصية حكـمت األردن حوالي نصف قرن في
ـنطـقـة فـكـان حـاضـرا دائـما في مرحـلـة صـعـبـة مـشحـونـة بـاألحـداث الـتي عـصـفت بـا
مـقـدمات نـشـرات األخـبـار الـتي كـنـا نـسـمعـهـا عـبـر اإلذاعـات ثم نـراهـا عـلى الـشـاشة
ـلـوّن ثم الـفـضـائـيـات يـومـهـا كـتـبت نـصّا الصـغـيـرة بـالـلـونـ األبـيض واألسـود ثم ا
قـصـيـرا نـشـرته في مـجمـوعـتي" شـمـال مـدار الـسرطـان" حـمل عـنـوان" مـوت مـلك" جاء

فيه: 
"ماذا ستفعل بعد ? 

  هرستَ أيامك في حرب ضروس
وجبت مدناً 

ودروباً عجاف 
وسوّدت العديد من األورام 

و .. و .. 
وشهدت موت ملك" 

لك فـيصل اسـتـرجعت يـومهـا أحـاديث األهل وحزنـهم على مـقـتل ملك الـعراق الـشـاب ا
الــثـاني فـي الـرابع عــشـر من يــولـيـو  ?1958هـذا احلــزن ظلّ إلى الـيــوم في الـعـراق
وتـاريـخـيـة في وجـدانـنـا اجلــمـعي والـيـوم  اتّـشـحت الـكـرة فـلـلـمـلـوك مـقـامـات رمــزيـة
ـلكـة إلـيزابـيث الـثانـيـة التي األرضـيّـة بالـسـواد بعـد إعالن قـصر بـاكـنغـهـام نبـأ وفـاة ا
لكـة بريطانيا العظمى التي لم تكن تـغرب الشمس عن مستعمراتها ذات يوم حكمت 
لكة الـتي بعد أن بـقي التاج على رأسـها أكثـر من سبع وهـا هو الستـار يسدل عـلى ا
شرّفـة من السلـطنة الـتي كانت تكنّ  احلب ـوقف نتذكّـر مواقفـها ا   وفي هذا ا عـاما
والتقدير لـها وجلاللة السلطـان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعـاه ـ ومن قبله السلطان
عظم ـ طيّب الله ثراه ـ  الذي رثته  يوم وفاته في العاشر من يناير قابوس بن سعيد ا
 2020م : " شعرت بحزن عميق بعدما علمت بوفاة جاللة السلطان قابوس بن سعيد
فلـقد كـان مخـلصـا لسـلطـنة عـمان وشـعبـها بـفضل حـرصه على إرسـاء دعائم الـتنـمية
ورعـاية الـشعب الـعمـاني فأصـبح مصـدر إلهـام للـجمـيع وسوف نـتذكـره بكل صـفاته
وحكمته والتزامه بالسالم والتواصل ب األ وب األديان" 
ـلكـة إليـزابيث الـثانـية نـدعو لـروحهـا بالـرحمة وعشـيّة وفاة ا
ناديل القلوب ونقول: وداعا ملكة القرن     ونلوّح لها 

{ عن " أثير"
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ـتـحـدة مـن مـجـاعـة  دولـيـة  ,ومن تـأثـر الـكـوكب من حـذر اجملـتـمــعـون في اال ا
تحدة وبعض ناخي  ,كما جـاء في كلمة لألم الـعام  لأل ا اجلفـاف والتغير ا
رؤسـاء  الدول ,وكمـا في كلمـة ملك االردن  ايضا ,فمـا  هو احلل وكيف الـسبيل
الى تفادي الو يال ت  ,ومثل مهـمة كبيرة كهذه مسؤولية من ? في العراق مثال  ,
ـكـنهـا من ـقـومـات مـا  هل مـسـؤولـيـة شعـب أم مسـئـولـيـة  حـكـومـات تـمـلك من ا
وضع احلـلول  ,ال يـقال مـعاجلة الن بـعضـها خارج قـدرة الدولـة كاألمـطار مثال ,
شكـلة الـدولية ’ويعـد العـراق خامس دولة في بل الـتخـفيف من التـأثيـرات لهـذه ا
ـيـاه ادت الى تراجع ـؤثـرات  القـاتـلة  ,حـيث يـواجه شـحـة في ا الـتـأثر من هـذه ا
زروعـة من احلـبـوب االستـراتـيجـيـة كالـرز والـقمح السـيـما انـحـسار سـاحـات ا ا
االمطار بـشكل مخيف  وتعرضت االهوار الى اجلفاف حيث ادى ذلك الى هجرة
ياه   ,فـماهي ابرز االجراءات التي نـطقة بسـبب شحة ا العديـد من العوائل من ا
يــجب عــلى احلــكــومـة الــلــجــوء الــيــهـا وعــون الــشــعب مــعــهـا  ,وهـي مــهـمــة اهل

االختصاص :
ر فيها نبع كل من تركيا وايران وحـتى سوريا الذي  -1التفاوض مـع دول ا
ـشروعة وهي ائـية الدولـية ا نـهر الفرات  ,واالتـفاق على ضـمان حـصة العـراق ا
ـائــيــة وفي هـذه الــوزارة خــبـراء  مــشــهـود لــهم بــالـكــفـاءة ــوارد ا مــهـمــة وزارة ا
واخلـبرة  ,وبالـتالي يـجب ان تكـون فرق الـتفـاوض فنـية مـتخـصصة  ,مع اعـتماد
قيـد التجارة مـع هذه الدول  التـي تتجاوز  20ملـيار دوالر مع تركـيا ويفـوقها مع

ايران . 
-2تشـكيل فـرق جيـولوجيـة متـخصـصة من اهل الـكفـاءة واخلبـرة  والذين لهم
يـاه اجلوفية في بـاع طويل ومعـروف في االستكشـافات اجليولـوجية لـلبحث عن ا
ـنـطـقـة ميـاه جـوفـيـة وفـيرة , صـحـراء االنـبـار  والـتي يـذكر الـبـعض ان في هـذه ا
حيث ذكـر  خـبيـر جـيـولوجي تـرأس فـريق مـتخـصص قـبل عام  2003حـيث قام
نطقة  ,قال بالنص  ,ما جاء في احد التقارير سح جيولوجي في هذه ا الفريق 
ياه اجلوفية فيها  صحيح  بشكل عام  ومعروف لنا نحن الذي يشير الـى وفرة ا
ـا مـا جـاء  به من ارقـام فـيـعـتـمـد عـلى الـفـرضـيـات اجلـيـولـوجيـ الـعـراقـي  ,ا
ا ستـخدمة  ,فال باس من الـتأكد بـغية االسـتفادة  علـومات   والـقياسـات  ا وا
ـالية لعـوائد النفط كن اسـتثمار عـقالني من اموال الوفرة ا فـيه من مياه جـوفية 

ياه  . توفر من هذه ا في تكييف واستفادة من ا
عتمدة  لإلرواء ياه التي تـمتد على مسار االنـهر ا -3ازالة التجـاوزات على ا  
ائيـة عمال بعدالة توزيع وارد ا وضمان حصص احملـافظات وفق معايـير وزارة ا
زروعة او نوع احملصول  ,كالـرز الذي يحتاج ساحـات ا ائـية وفق ا احلصص ا

الى كميات اوفر من بقية احملاصيل الذي تقلصت مساحاته هذا العام . 
-4اشـاعـة ثـقـافـة الري بـالـرش والـتـنـقـيط وهمـا طـريـقـتـان اسـتخـدمت من زمن
ـقـال في االراضي الـيـونانـيـة عام طـويل في بـعض الدول  ,اذ شـاهـد ذلك كاتب ا
 1980عنـد دخـوله االراضي الـيـونانـيـة قـادما من بـلـغـاريا  ,اي قـبل حوالي 42

ائية .  عاما  ,وهما طريقتان تقلالن الضائعات ا
يـاه موضوع سيادي وبـالتالي ليس ألي طـرف او جهة ان تتصرف -5موضوع ا  
خـارج حــدود سـيـادة الـدولـة وحتـديـدا في بـنــاء سـدود او نـواظم في  اي مـنـطـقـة من
ائية  وحسب تقديراتها .  وارد ا وضوع بوزارة ا العراق على االنهر وحصر هذا ا
ائية وتنظيم وارد ا -6سيادة القانون وتـطبيق التشريعات القانونية ذات الصلة با
االرواء وماله عالقة بإنـتاج احملاصيل الزراعية ذات االهمية االستراتيجية  ,وتشجيع
ــتــعـلــقــة  بـكل ـزارعــ والــفالحــ عـلى الــزراعــة من خالل تــقـد الــتــسـهــيالت ا ا
ستـلزمات الزراعية .  وتسديد أ قيام احملاصيل بالوقت ا

ناسب من اجل التهيئة للموسم القادم .  ا
ــبــازل الـتي -7الــقـيــام بــحــمـلــة تــنــظـيف لـألنـهــر وا
ـيـاه يــسـتـوجب لــهـا ذلك  وإزالـة مـا يــعـرقل انـســيـاب ا

بشكل سليم الى احملاصيل الزراعية   
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إعــداد مـلف مـشــتـرك سـعــيـا  الدراجـهـا
ي /الـيونـسكو عـلى الئحـة التـراث العا
ــثل خـطــوة إيـجـابــيـة لــلـحــفـاظ عـلى
مــوروث ثـقـافي مــهم.وعـبــرت مـسـؤولـة
الــبـيت الـثـقـافي /بــغـداد اجلـديـدة مـهـا
خـزعـل عن شـكـرهـا لـلـدائـرة في تـهـيـئـة
ظـــروف إجنــــاح الـــنـــدوة وخـــرَوجـــهـــا
ــطــلـوبــة الــتي تــصب في بــالــنــتــائج ا
ــلـــفـــات أخــرى ـــلف أســـوة  صـــالح ا
ـادي إدرجت لــلــتــراث الـثــقــافي غــيــر ا
بـشـكل فـردي بأسم الـعـراق او مشـتـركة
مع عـدد من الـدول العـربيـة  على الئـحة
ـي لإلنــــســــانـــيــــة في الــــتــــراث الـــعــــا
الــيــونـســكـو. فـي نـهــايـة الــنــدوة الـتي
ـعاون ـثـقـف قـدم ا حـضـرهـا عدد من ا
الـثـقـافي خـضـر خـلـف ومـديـر الـقـصور
والـبـيــوت الـثـقـافـيـة عـبـد الـله سـرهـيـد

. الشهادة التقديرية للمحاضرت
الـى ذلك شــارك الــعــراق في االجــتــمـاع
الـتنسـيقي الدولي األول خلـبراء التراث
ــادي ونـقـاط  االتـصـال الــثـقـافي غـيـر ا
ــشـتـرك احلـنـاء ـلف الـعـربي ا إلعــداد ا
ــــهــــارات والــــفــــنـــون (الــــطــــقــــوس وا
ـمارسات والتقالـيد ) والتي شهدتها وا
إمــــارة ابــــو ظـــبـي في دولــــة اإلمـــارات
ــتــحــدة الى جــانب الــدولـة الــعــربــيـة ا
ــضـيـفـة وأربــعـة عـشـرة دولــة عـربـيـة ا
ـنــظـمـة الــعـربـيــة لـلـتــربـيـة بــإشـراف ا
والــثـقــافـة والــعــلـوم /ألــكـســو  سـعــيـا
الدراجه عـــلى الالئـــحــة الـــتــمـــثــيـــلــيــة
ـادي لـعــنـاصـر الـتـراث الـثـقـافي  غـيـرا
لإلنـسانيـة /اليونـسكو وتـواصل أربعة
ـلف أيــام. واجنــز  االجــتـمــاع الئــحــة ا
ـعـاييـره كامال وقـراءته بـشكل مـفصل
بــعـد مـنــاقـشـة وحتــديـد اسم الـعــنـصـر

والــتـقـالــيـد االجــتـمـاعــيـة الـتـي تـعـكس
ـستـوى الثقـافي  لهـذا اجملتمع او ذاك ا
وكــذلك تــدخل  في الــزيــنـة والــتــجــمـيل
كــالـنـقش عـلـى األيـدي واالرجل و تـمـثل
لـيــلـة احلـنـاء مـفـصل مـهم في حـيـاة كل
إنـســان داخل اجملـتـمع الـعـراقي كـونـهـا
تــسـبق لـيـلــة الـزواج وتـنـقــله من حـيـاة
الــعـزوبــيـة الي االرتـبــاط بـإنــسـان اخـر
ولـها مـعاني ورموز تـدخل فيـها آخذين
عتمدة في بـنظر االعتـبار ان الطقـوس ا
هـذه الــلـيـلـة تـخـتــلف من مـحـافـظـة الى
أخـــرى  ورغم ذلـك االخـــتالف اال انـــهــا
تــشـتـرك في مـوروث ثــقـافي واحـد وهـو
لـيلة احلنـاء التي تعكـس طرق االحتفال
ـسـتـوى الـثـقـافي بـهــا في ذات الـوقت ا

واالجتماعي لهذه اجملتمع او ذاك . 
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وشــهـدت الـنــدوة الـتي إدارهـا االعالمي
سـالم ســتــار حــوارات ووجــهــات نــظــر
ــعـــاون الــثــقــافي ومـــداخالت  إذ أكــد ا
لـدائرة العالقات الثقـافية خضر خلف  :
ان إقـامة الـندوة يأتي في إطـار  احلفاظ
ـوروث و الهـويـة الثـقـافيـة لـلبـلد عـلى ا
تـــمـــاشـــيــا مـع احلـــفــاظ  عـــلى عـــاداته
وتـــقــالــيــده وطـــقــوسه كي تـــتــوارثــهــا
االجــيـال فـيــمـا بـيـنــهـا ويـتـم احملـافـظـة
عــلـيـهــا كـمـوروث شــعـبي وثــقـافي مـهم
ــثل هــويــة الــبــلــد وتــاريــخه. واثــنى
االعـالمي ابـراهــيم مـحــمـد شــريف عـلى
ـواضـيع الـتي تـنـاولـتـهـا في الـنـدوة وا
الــوقت الـذي أوضح الي ان دول عـربـيـة
عـدة ومنها مصر  فـيها معامل ومصانع
لـــلــحــنـــاء ويــصــدرونـــهــا الى اخلــارج
ـادة من قـبل ويــشـكل االهـتــمـام بـهــذه ا
الــعـراق وعـدد من الـدول الـعــربـيـة عـبـر

 وتـلتقي شـعوب دول الشرق في ذلك و
لــهـا رمـزيـة فـي مـنـاسـبــاتـهم سـواء في
ـراسم اجلـنــائـزيـة كـمـا أن األفــراح او ا
لـــهـــا عالقـــة بـــاالســـاطــيـــر  في بـــعض
األحـيـان وكـذلك اسـتـخـدامـات عـالجـية
كـثـيـرة كـونـهـا تـتـكـون من مـواد تـعـالج
االمــراض اجلــلــديــة ســواء في الــيـد او
عـلـى  الـقـدم  ومـنـهـا لـعالج الـفـطـريـات
بــ األصـابع وايــضـا إليــقـاف تــسـاقط
الــشـعــر  وكـمـا تــسـتــخـدم في الــعـطـور
والـصـابـون والـزيـنـة وهـنـاك من يـقـوم
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة بــاحلــنــاء بــدمج ا
لــلــتـجــمــيل وهـذه فــيه مــضــار كـثــيـرة.
وبـينت انهـا شجرة صغـيرة ذات رائحة
نـفـاذة عـمـرهـا عـشر سـنـوات وبـعـضـها
اربــعـ ســنـة وطـولــهـا من مــتـرين الى
سـبعة واحيانا ثالثة الى ستة والوانها
ي واألحـمـر االرجـواني األبــيض الـكـر
ــنــاطق االســتــوائــيـة وهـي تـنــبت في ا
وحتـــتــاج الـي  درجــة احلــرارة ١٩_٢٧
درجـة مئوية مـتكيف و انتـقلت زراعتها
مـن بـلــد الي بــلــد وكــانت شــبه جــزيـرة
زارع احلناء اضي  الفاو تشتهر في ا
ـنـاخـهـا الـرطب  وانـحـسرت والـنـخـيل 

زراعتها بسبب احلروب. 
ـية في وفـي ذات السـيـاق أكدت األكـاد
قـسم التاريخ بـكليـة االداب في اجلامعة
سـاعد الدكتورة ـستنصـرية االستاذ ا ا
فـردوس عـبد الـرحـمن الى اعـتمـاد مادة
احلـــنــــاء في الـــعـــديــــد من الـــطـــقـــوس

مـن أجل دعم مسـاعي الـعـراق في إعداد
ـشـتـرك الى جـانـب عدد  مـلف احلـنـاء ا
ــنـظـمـة من الــدول الـعـربــيـة بـإشـراف ا
الـعـربـية لـلـتـربيـة والـثـقافـة والـعـلوم /
االلــكـسـو  الدراجـه عـلى الئـحــة الـتـراث
ي للـيونسكـو أقام البـيت الثقافي الـعا
/بـغداد اجلديدة التابع لدائرة العالقات
الـثقـافية الـعامة نـدوة ثقـافية بـعنوان (
احلـناء.. طـقوس وتقـاليـد عبر الـعصور
تـنبي في الـتاريـخيـة)  شهـدتهـا قاعـة ا

مقر الدائرة . 
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ـيـة فـي قـسم الـتـاريخ واشــارت األكـاد
ستـنصرية بـكليـة االداب في اجلامعـة ا
االسـتـاذ الـدكـتـورة إسـراء حسـن فاضل
الى أهـميـة نبـتة احلـناء  واسـتخـدامها
عـلى مـدى الـعـصور الـتـاريـخيـة ومـنـها
تــلـك الــتي اســتــخــدمــتــهــا نــســاء بالد
الـرافدين الـلواتي عـادة ما يـستـخدمون
ـــواد الــتي تـــزيــدهن جــمـــاال وايــضــا ا
الـفـتـرة الـتي سـبـقت الـعـصـر اإلسالمي
واهـميـتهـا في السـنة النـبويـة الشـريفة
إذ اول مـن خـــضـب احلـــنــــاء في مــــكـــة
الـرسول محمد (ص) لـتغدو تلك طقوس
يـستـخدمـها الـناس في افـراحهم وكذلك
اسـتـخـدمـهـا كـعالج لـلـجـروح  لـيـنـتـشر
االهـــتــمـــام بـــهــا كـــمــا اوصـى عــلـــمــاء
ــسـلــمــ  بـهــا و هي  تــمـثل الــتـراث ا
الــثـقـافي الــتي يـطـلـق عـلـيــهـا الـعـادات
وروث الشعبي والـتقاليد والطـقوس وا
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بغداد

الـتـي تـدعم عـمـلـيـة الـتـرشـيح واالعـداد
لـلـملف بـشـكل نهـائي .يُـذكر بـأن عـملـية
االعــداد لــتـرشــيح عــنـصــر احلــنـاء هي
االوسـع من حـيث عــدد الـدول الـعــربـيـة
ا شاركة فيه والذي يبلغ ( ١٦ ) دولة  ا
يــحـــمــله من مـــشــتــركــات فـي تــقــالــيــد
ـارسات ومـهارات مـجتـمعـات الدول و
ـشـاركـة في تـرشـيح الـعـنـصـر واعداد ا
ـلف اخلاص به  ويأتـي ضمن اخلطة ا
نـظمـة األلكـسو ـستـقبـليـة  اخلُـمسـية ا
ــشـتـركـة ـلـفـات الــعـربـيـة ا في اعــداد ا
ـادي لـعــنـاصـر الـتـراث الـثـقـافي غـيـر ا
لـدول اجملموعـة العربيـة . ومثل العراق
فـي االجتمـاع عضـو فريق حـفظ وصَون
ـادي مديـر قسم الـتـراث الثـقافي غـير ا
ــهـرجـانـات واجلــوائـز الـثــقـافـيـة  في ا
دائــرة الـعالقــات الـثـقــافـيـة الــعـامـة في
وزارة الـــثــقـــافــة والـــســيـــاحــة واآلثــار

العطاف ابراهيم.

وتــثــبــيت تــفـاصــيل تــرشــيــحه وإكــمـال
عيار االول من الـصيغة اخلاصـة ضمن ا
ـعـايـيـر اخلـمس احملـددة فـي اسـتـمارة ا
تــرشـيح عـنـاصــر الـتـراث الـثــقـافي غـيـر
ـادي عـلى الالئحـة الـتمـثـيلـيـة الدولـية ا
والـتي تـخص مـسـاهـمـة ادراج الـعـنـصر
ـعــرفـة والــوعي وتـشــجـيع في تــعـزيــز ا
ثـقافة احلـوار ب اجملتـمعات  فضال عن
تــــدابــــيــــر صــــونه  من قــــبـل اجلــــهـــات
ـدني احلــكـومـيـة ومــنـظـمـات اجملــتـمع ا
ـرتــبـطـ به ــمـارســ واحلـرفـيــ ا وا
شاركة اجملتمعية في عملية إلى جـانب ا
الـتـرشـيح للـعـنصـر  اضـافـة الى عمـلـية
ادراجه فـي قـوائم الــعــنـاصــر الــوطـنــيـة
ــادي لــلــدول لــلــتـــراث الــثــقــافي غــيــر ا
صادر البحثية وااللكترونية شاركة وا ا
وافـقات طـبوعـة وايضـا ا والـنـتاجـات ا
ــســجــلــة من اجملــتــمــعــات اخلــطــيــة وا
مـارس واحلـاملـ للـعنـصر واالفـراد ا
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يعـرف اجلمـيع ان لكل عـلم مصطـلحـاته وابحـاثه اخلاصـة به واذا تسامح
صـطلح غير عـلمي في علم مع فال االخرين من غـير اخملتصـ التفوه 
ــكـن ان يــقــبــلــوا مــطـــلــقــا ان يــحــذو حــذوه اخملـــتص بــاعــتــبــار ان دقــة
صطـلحـات ضرورة تـملـيها االمـانة الـعلـمية وان هـناك حـقيـقة وصورة ال ا

صطلح الصحيح له . كن ان يحكي معناه سوى ا
ـهم فـأنـني من قـراء صحـيـفـة ( الزمـان ) وكـتـابـها ومن احلـريـصـ جدا ا
هـنية العالية على استـمرار رصانتها وجـودة ما مكتوب فيـها و اثمن لهم ا

وتقبل جميع اآلراء والبعد عن األدجلة الضيقة .
في الـعدد  ( ٧٣٧٥ ) الصادر بـتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٢ نشـر في صفحة
( (8مقـال قانوني بعنـوان ( العنف االسري مـعزز بالتطـبيقات الـقضائية )
قال للـكاتبة ( تمارا خـالد الدليمي ) وحـينما يقرأ اي رجل قـانون عنوان ا
سـيـتصـور انه عـزز بـقرارات قـضـائـية حملـكـمـة الـتمـيـيـز العـراقـيـة او حتى
ـقال وال ـوضـوع عـلى اقل تـقـديـر الن الـعـنـوان يـحـكي حـقـيـقـة ا مـحـاكم ا
ـقال شيـئا اخـر  فلـما لم يكن يجـوز ان يكـون العنـوان شيء و مضـمون ا
ـاذج من القرارات القـضائية كـان لها ان ال تضيف ذلك حتت يد الـكاتبة 
قـال حتى يتطابق العنوان مع مـوضوعه  فهي حتت العنوان الفرعي في ا
" الــتـطـبــيـقـات الــقـضـائـيــة " حتـدثت عن مــشـروع قـانـون الــعـنف االسـري
وتطـرقت الى مواد قانـون العقـوبات العـراقي النافـذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
عـدل وهذه مشـاريع قوانـ او قوانـ نافـذة ال يصـطلح عـليـها تـطبـيقات ا
لك ا تشريعـات فالقضاء مهـمته تطبيق القـوان النافذة وال  قضائـية وا
تـعديـلهـا او عدم تـطبيـقهـا فالـقرارات الـقضـائية هي الـتطـبيـقات الـقضـائية
التي تـعزز القوان وليس نصوص الـقوان تطبيقـات قضائية  فهذا خلط
ب دوري الـسلطت التشريـعية والقضائيـة وقصور في فهم مخرجات كل
مـنهـمـا .ثم في نـفس فـقـرة " التـطـبـيقـات الـقـضائـيـة " تـتـحدث الـكـاتـبة عن
تعـديل مشـروع قـانون الـعنف االسـري  و الـية الـتعـديل خـاصة بـالقـوان
الـنـافـذة فـقط وال تـنـسحـب على مـشـاريع الـقـوانـ فـمـالم يـصـدر مـشروع
ـكن ان نـقــول انه تـعـرض الـقـانــون في عـمل تــشـريـعي ويــكـون نـافــذا ال 
شروع هـو جن الزال في بـطن مجلس للـتعديالت والـتبديـالت وااللغاء فـا
كن ان يعاجلوه كن ان يتعاون اعضـاءه على اخراجه سليـما   النـواب 
ـوت وال يـولـد او يرى الـنـور  فمـتى رأى الـنور نـقـول ان هذا كن ان   

الـقـانــون يـحـتـاج الى تـعـديل او سـيـعـدل امـا قـبل
ذلك فمـصـطلح تـعـديل مشـروع القـانـون مصـطلح

غير دقيق قانونا
لذا اتـمنى من اساتـذتنا الـكتاب الـدقة في الكـتابة
ا تـقرأ ـصطـلحـات الن مـقاالتـهم ر واستـعـمال ا
من قـبل االخرين وتترسخ في اذهانـهم كمعلومات
مـغـلـوطـة وبـالـتالـي نكـون قـد سـاهـمـنـا في اشـاعة
خطـأ رغم انـنا نـريـد اشاعـة وعي وثـقافـة قـانونـية

صحيحة .
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أشارت الـتقاريـر األمنـية نقـال عن مسؤولـ كبـار في احلكومـة األمريـكية ,أن
ـة وال يزال يـشكل تـهديدا ,لـلدول التي تنـظيم داعش مـا زال بعـيدا عن الـهز
يـنتشـر فيهـا وهي قد جتاوزت  30دولـة حول العـالم.. كمـا أن التـنظيم ال زال
يـهدد االستـقرار في الـعراق وسوريـا حتديدا ,في ظل جـدول التـأهيل والدمج
وجـودة في مجـمع اخمليـمات الـسوريـة ومعـظمهم ـتلـكئ لعـوائل الدواعش ,ا ا
من الـعـراقـيـ ,وهي قـضــيـة قـد تــتـطــلب دمـاء وسـنــ لـلــعـودة إلى بــلـدانـهم
كن أن يـكون أطفالهم في اخمليـمات قد بلغوا األصـلية ,وبحـلول هذا الوقت 
وسـيـكـون قـد أمـضى حـيـاته كلـهـا تـقـريـبـا في اخملـيـمات ,الـتي أنـشـئت فـيـها
مدارس تعـمل عـلى تدريـبهم وتـدريسـهم وتعـليـمهم عـقائـد الكـراهية والـعنف..
 ما يثـير الـقلق فعالً تـزامن عودة طالـبان إلى الـسلطـة في أفغانـستان مـنذ ما
ـتهور سـحب جمـيع القـوات األمريـكية من يـقرب من الـعام ,بعـد قرار بـايدن ا
ا أعـطي التـنظـيـمات اإلرهـابيـة كطـالبـان والـقاعـدة وداعش مسـاحة الـبالد ,

اكبر للحركة على األرض.
ـتحدة أشـار بوضـوح بأن الـقاعدة ال تـشكل تـهديـدا دوليا في ?تقـرير األ ا
أفـغـانـسـتان ,وال ترغب حـالـيـا في ان تـسبب إحـراجـا لـطـالبـان أمـام اجملـتمع
ـساحـات الـغيـر خاضـعـة حلكـومة,أو الـدولي ,لذلك سـتعـمل اجملـموعـات في ا
التي تـخضع حلـكومـات ضعـيفـة كمـا في العـراق.. حيث بـاتت تشـكل تهـديدا
مـسـتــمـراً عـلى الـدولــة ومـسـتــعـدة لـلـتــحـرك في أي حلـظـة ,خـصــوصـا بـعـد
اضـي ,والـتي أفضت إلى اخلروقـات األمنـيـة التي حـصلت خالل الـيومـ ا
نطـقة اخلضراء ,مـا يجعل تـهديد الـعصابات سقـوط عدد من الضـحايا فـي ا

الداعشية مستمرا
كنها أن تعيد كمـا ينقل وبحسب تقارير استخباراتية ,بـان عصابات داعش 
انـتشاراها في العراق خالل األيام القادمة  ,وحتـاول القيام بعمليات إرهابية,
تـستـهدف  ?االستـقرار األمـني في البالد في مـحاولـة إلعادة عـقارب الـساعة

للوراء ,واستغالل حالة الفوضى السياسية التي تمر بها البالد.
ـسـانـدة مــهـمـة من احلـشـد ?الـقـوات األمـنـيـة الــعـراقـيـة واجلـيش الــعـراقي 
ـواطن ,ولـكن كـل هذا ــهـام وجـهـد كـبـيـر في حـمـايـة أمن ا الـشـعـبي ,تـقـوم 
ثل شـيئا أمام تـفعيل اجلهـد االستخباراتي ,ومالحـقة العنـاصر اإلرهابية ال
ـناطق اجلبلـية والوديان ,من خالل الـقيام بعـمليـات استبـاقية في ضرب في ا
ضـافات ,و منع قـيـامهـا بـأعمـال إرهـابـية تـسـتهـدف األبـرياء هـذه األوكـار وا

العزل .
كن لف األمني والسياسي ,لذلك ال  هنـاك عالقة وثيقة ب ا

أن يتـقـدم الـواقع األمـني مـا لم يكـن هنـاك تـقـدم وجناح
ســيـاسي ,وأولـهـا جنـاح خـطــوات احلـوار  بـ جـمـيع
ـا يحـقق االستـقرار الـسياسي الـقوى الـسيـاسية ,و
ـنـشـود ,والـذي بــالـتـأكـيـد يـصـب في خـانـة الـنـجـاح ا
األمــني ,وبــالـتــالي حتــقــيق االســتــقــرار االجــتـمــاعي

للبالد.
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من الظـواهر الـتي عانى منـها الـشعب العـراقي بعد  2003هي قـلة االهـتمام
ـا دفع االهالي للذهاب والبحث عن مدرس كلف بها , ادة ا ـعلم للدرس ا ا
ـكن انـقـاذه من مـسـتوى الـعـلـمي البـنـائهم ,وتـطـورت خـصـوصي النـقـاذ ما 
ـواد جميـعهـا تارك الدروس اخلـصوصيـة لتـصل الى فتح معـاهد لـلتقـوية ا
ـدرسة خلف ظهورهم ,بـعد ما كانت قبل  2003االعـتماد عليـها بشكل تام ا
ــســتــوى الـعــلــمي ومــنــهــا تــخـرج جــمــيع كــفــاءات الــعـراق ,من اطــبـاء في ا

ومهندس وغيرهم.
عـاهد الـتـقويـة بـكل مـراحلـها . ـدارس االهـليـة والـكلـيـات االهلـيـة وا وزادت ا
ا سـوف يؤدي خلفض ال دون االهـتمـام للمـستـوى العلـمي  ركضـاً خلف ا

ستوى العلمي للكفاءات . ا
الـظـاهـرة الـغـريـبـة الـتي لم يـنـتــبه الـيـهـا الـكـثـيـر ان الـدرس اخلـصـوصي في
عـاهد االهليـة يرفع من مستـوى الطالب من خالل االمتـحانات التي يـجريها ا
للـطلبة اثناء الـكورس بطريقة تـخدع اجلميع بدون ان يـنتبه اليها االهل ,حيث
ادة االمـتـحانـية بـاالـتغـاضي عن االخطـاء لـيدفع الـدرجة الى يقـوم مصـحح ا
االعــلى لــكي يــوهم الــطـالب ان مــســتــواه قـد ارتــفع اثــنــاء الـدراســة عــنـدهم

,ونالحظ ان هناك طالب اغبياء جداً : كان مثال يصل الى مستوى 60%
دارس احلـكـوميـة لكن جنـدة خالل شهـر قد ارتـفع مسـتواه الى 90% في ا

عروف هناك مستوى ذكاء لكل انسان  ,البعض ,هذا خالف الواقع ,وا
ــفـاجـئـة ,الــهـدف من ذلك يـرتـفع اثـنــاء الـدراسـة لـكـن لـيس بـهـذه الــطـريـقـة ا
دارس بطـريقة ذكـية لكي يـوهم اهل التلمـيذ والتـلميـذ بانة قد اصحاب هـذه ا
عهـد خالل تدريسهم له ,وبـعد ذلك ان ارتفع مـستوى ابـنهم على ايـدي ذلك ا
يصل الى االمتـحانات النـهائية وتـكون الصدمة في الـنتيجـة النهائـية وبعد ما
ـستـوى الطالب ,فـيكـون الطالـب وذويه امام الواقع ينـكشف الـزيف احلقـيقي 

,وتلقى احلجة عليهم بان ابنكم قد ارتبك في االمتحان ,فكان طول فترة
ـهم هـو كـسب ـتاز ,ا الـتـدريس اخلصـوصي جـيـد جـداً او 

ال. وحـقيقة اخـرى ان الطالب طول فـترة الدراسة في ا
معهد التقوية تكون درجاته على طول السنة تصل الى
  90واكثر ,فيظن االهل ان ابنهم قد تطور ,فيكون

الــــســـــكــــوت عالمــــة الــــرضــــا خالل فــــتــــرة الــــدرس
فاجئة ,لـكن اليفيد الندم اخلـصوصي الى تصل الى ا

.
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ــرة من ســقــوط مــديــنــة احلــقــيــقــة ا
ـوصل بـرغم مـا تـمـتلـكه من بـحـجم ا
قـوة امنـية  نـاهزت الـعشـرون الفا او

ما يزيد ..
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وقــــــبـل ان ادخل فـي دوامــــــات تــــــلك
ــة  الــتـــفت لــلـــتــاريخ ـــؤ الـــوقــائع ا
الــقــريب حـيــنــمـا كــنت شــاهــدا عـلى
مـــراحل  ارتــقـــاء الــفــنـــدق واعــمــاره
والالفـتـة العـريـضة الـتي كـانت  ترى
فـي مـدخــله وهـي تـثــيــر الــتــسـاؤالت
حـول كــلـمـة واحـدة تـوسـطـتـهـا وهي
ــــا كــــانت  هي الــــشــــركــــة ـال  ور ا
ـعــنـيـة بـالـبـنـاء والـتـاهـيل اخلـاص ا
بـــالـــفـــنـــدق الـــذي  بـــســـبب مـــوقـــعه
ن لم يـكن على احملـاذي لـلـجـانب اال
ــســتــوى مـن شـقــيــقـه فــنـدق نــفس ا
نـينوى اوبروي الذي كان يرتبط معه
ـوصـليـ بذكـريـات مهـمة وواسـعة ا
كـونه يـتـوسط منـطـقة الـغـابات  وفي
قارنة مع مـنطقة سيـاحية جميـلة  با
ــوصل الــذي تــولــته ايــضــا فــنـــدق ا
شـركة هـنديـة تعـنى بشـؤون الفـنادق
والــضــيـافــة لــكـنــهــا لم تــكن  بــنـفس
ـــاثل ـــســـتــوى مـن الــرقـي  الــذي  ا
ـوصل  اضـافة فـنـدق بـحـجم فـنـدق ا
لــلـتـقــالـيـد الــتي حتـكم بــيـئـة مــديـنـة
ـــــوصل والـــــتي جتـــــعل مـن اغــــلب ا
سـكانها يعرضون عن ارتياد الفنادق
ــيـز تــتـمــتع به الــعـائــلـة كــتـقــلــيـد 
ـوصلـية وتـوظفه كطـريقـة للـتعارف ا
واالطـاللة عـلى عـوائل اخـرى  مـثـلـما
ــدن هـــو مـــتــعـــارف ومـــتـــبــوع فـي ا
الـعـربـيـة االخـرى  الـتي حتـرص على
تـقالـيد مسـتوحـاة من افاق السـياحة
ـثال ارقب حـيـنمـا كـنت عـلى سبـيل ا
ـسـتوى عـائـلـة مـصـريـة  متـوسـطـة ا
تـتناول فطورها في صالة مطعم احد
فــنــادق الــدرجــة االولى  وهــو فــنـدق

الــفــنــادق الــفــخــمــة الــتي  بــرزت في
ـديــنـة بـعـد  فـنـدق نـيـنـوى اوبـروي ا
والـذي تخلت عنه مجمـوعته الفندقية
لــيــتـحــول مع مــر االيـام الـى الـصــفـة
الـدولـية  قـبل ان يغـير اسـمه عنـاصر
تـنظـيم داعش لفنـدق الوارثـ كونهم

وصل ! ورثوا مدينة بحجم ا
وفي احلـقيقة حينمـا هالتني وضعبة
وصـل التي لم ارهـا عـلى تلك فـنـدق ا
الـهيئة منذ الـتحرير برغم انني  كنت
قــد رصــدت واقـعه احملــزن كــونه كـان
نفذ النهائي القتحام عناصر داعش ا
لـلمـدينة في لـيلـة العاشـر من حزيران
مـن عـام  2014ومــا مـــثــلــته مــعــركــة
الـفنـدق من شواهـد ووقائع انـعكست
عــــلى افـــادات من كــــانـــوا وراء  تـــلك

ومـنهـا حمللـة الشفـاء  ويقـابل بدماره
ـاثل وقضـمه لعـدد من ادواره حيث ا
كــان عـلـى هـيــئـة هــرم  مـلــفت نــفـذته
شـركة هـندية في اواسط الـثمانـينات
لــيـكــون الـفــنــدق الـثــاني من نـوعــيـة

مـــررت مـــؤخـــرا في طـــريــقـي الحــدى
الــــدوائـــــر الــــتي تــــعـــــنى بــــاصــــدار
ـوصل اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة بـفـندق ا
ـــطل عــلى نـــهــر دجــلــة مـن جــانــبه ا
نطقة حي الرفاعي واجه  ن  وا اال
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وصل  ا

بــذلـك مــخــتــتــمــا  حــديــثه بــكــون ان
الــنــتـــيــجــة اخلــاصــة بــتــلك اخلــطــة
جـاءت باقل من نـصف ساعـة  حيـنما
اقـــتــحم صـــهــريج مــفـــخخ داخال من
ـــســار  الــذي كــان فـــيه خط الــصــد ا
ـوصل  مـفـجرا مـتـوجـهـا الى فنـدق ا
ايـــاه عــلى راس الــشـــرطــة  واخــتــتم
الـــنـــجــيـــفي تـــصـــوراته حـــول االمــر
فجر فـخخ ا بـالقول بان الـصهريج ا
كـنة  ومحـتملة انـهى  كل مقـاومة  
قــد تــبـديــهــا قـوات الــشــرطـة في ذلك
وقع ـكـان ..كـمـا تعـيـدني الـذاكـرة   ا
الـفـنـدق الـذي كـان مـبـتـلى بـاالحـداث
ـوصل ـديـنـة ا والــوقـائع اخلـاصـة 
سـلـحـة فـيـها وانـتـشـار اجلـمـاعـات ا
ومـن بــيــنــهـــا  انــني كـــنت اعــمل في
الـسنوات الـتي اعقبـت حرب التـغيير
لـدى تـاجـر  تـعـرض لـتـهـديـد من قـبل
تـلك اجلمـاعات الـتي  تزايـد وجودها
بـــعـــد عـــام  2004حـــيـث طـــالب  ذلك
ـــتـــطــرف  الـــتـــاجـــر بــوضع اوراق ا
نـقـدية امـريكـية من فـئة ال 100دوالر
بــعـلــبـة ســكـائــر قـرب احــدى  اعـمـدة
الــكــهـربــاء الـقــريــبـة من نــفق مــقـابل

للفندق ..
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لـقد تـشابـهت وضعـية الـفنـدق  اليوم
مـع مـا كــانت عــلــيه اهــراءات الــقـمح
اخملــزونـة قــرب مـرفــا بـيــروت والـتي
تـعرضت النفجار ضخم في مطلع اب
(اغــــســـــطس ) من عــــام  2020فـــــهل
تـتـوازى نـظـرة الـلـبـنـانـيـ  بـاالبـقاء
عـلى جزء من تلك االهـراءات كشاهدة
عـلى ذكرى محـزنة مثلـما مثـلت بقايا
وصل فـوهة االحـزان لكل من فـنـدق ا
تــذكـر يـوم الـعـاشــر من حـزيـران عـام
 2014وكـــيـف قـــضى تـــلك الـــلـــيـــلـــة
ـديـنة ـشـؤومـة مـتـوجـهـا الطـراف ا ا

فاجئة .. فارا من هجمة داعش  ا

رمــســيـس هــيــلــتــون  في الــعــاصــمــة
ـصريـة القـاهرة لـدى زيارتي لـها في ا

ربيع عام .. 2019
وعـمــومـا فـان ذكـريـات اغـلب الـعـوائل
الـتي ارتـبـطت بـفنـادق الـدرجة االولى
ـوصـليـة  تـركزت عن حـضـور  حفـلة ا
زفــاف  او خـطــوبـة اقـيــمت في احـدى
قـاعات تلك الـفنادق الفـخمة من جانب
ــيــسـورين والــعــائالت الـكــبــيـرة في ا
ـدينة اضافة  الرتياد بعض االنشطة ا
الـــتي كـــانت تـــقـــام من جـــانب بـــعض
الـفـنانـ  او الـتـشكـيـليـيـ في اروقة
هـذين الفـندقـ مع اسبـقيـة تمـتع بها
فـندق نـيـنوى الـدولي مقـارنة بـشقـيقه

وصل .. االصغر ا
امــا  مــحــافظ نــيــنـوى  االســبق اثــيل
الـنجيفي  فقد اورد في سياق شهادته
ــوصل الــتي  حــول ســقــوط مــديــنـة ا
تــمـت في عــهــده يـــوم كــان مــحــافــظــا
والـتي حـولـهـا في كـتـاب حـمل عـنوان
ــوصل ) فــقــد اشــار  في (وســقـــطت ا
الـصفـحة  78مـن الكـتاب الـصادر عام
 2019عـن دار  وشــان الــبــريــطــانــيــة
داوالت التي كانت جتمعه مع بـشان ا
مـسؤولي القـيادات االمنـية  بخـططهم
ــسـلـحـ من اخلــاصـة بـصـد دخـول ا
تـنظـيم داعش  خصـوصا بـوجود قوة
ـتــمـركـزة  في من الــشـرطــة احملـلـيــة ا
وصل  حيث قال النجيفي بان فـندق ا
اخلــطط كـانت تـرمي  القـامـة خط صـد
تـد من  اجلسـر اخلامس  في ثـاني  
وصل  الى باب سنجار داخل مدينة ا
 بــاجتــاه مـــنــطــقــة  مــحــطــة الــقــطــار
مـضيفا بـاعتقاده بـان مثل تلك اخلطة
احملــاكـاة كـانت سـتـقـدم مـواقع اخـرى
لــــــــــداعـش عــــــــــلـى طــــــــــبـق مـن ذهـب
ـوجـودة  في خط بــانـسـحـاب الـقـوة ا
الــــصــــد االول  دون ابـالغ الــــشــــرطـــة
وصل تـمـركزة  في فـنـدق ا احملـلـيـة ا
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ــراحل تـاريــخـيـة إن كـل مـبـنـى يـؤرخ 
مـرت بها العاصمة بغداد طوال عمرها
ــديــد الــذي جتــاوز  1300عــام مــنــذ ا
تــأسـيـسـهـا عـام  762مــيالدي. فـكـانت
هــذه األبـــنــيــة شــاهــد عــلى احلــوادث
واحلـــــروب واجملـــــاعـــــات واألوبـــــئـــــة
والـــــثـــــورات واالنـــــقـالبـــــات ودخــــول
اجلـيوش وانـسحابـها ودخـول القوات
ـــغــولـــيــة والــتـــتــريـــة والــفـــارســيــة ا
والـعثمـانية واالنـكليـزية ثم األمريـكية.
كـمـا شهـدت سهـرات اخلـلفـاء واألمراء
ـطـربـ وحفالت واألثـريـاء وحـضور ا
الــشـعـر وعـزف الـقـيــان وحـيـاة الـلـهـو
والـــغـــنـــاء . وشــــهـــدت تـــألـــيف كـــتب
ومـصنفـات في التاريخ والـطب والفلك
واألدب والـفلـسفة والـفقه والـتصوف 
ـــنــاظـــرات الـــعــلـــمـــيــة إضـــافـــة إلى ا

والكالمية والعقائدية .
لــكل مــبــنى تــراثي قــصــة في تــاريـخه
وتـــفــاصـــيل ومــراحـل تــنــفـــيــذه  وله
أســـبـــاب واهـــداف وراء بـــنـــائـه. ومــر
بـتطور وتغييـرات من تهد أو انهيار
بـعض أجـزائه  أو إضـافـة بنـاء جـديد
أو تـأهيل وصيانة في مراحل تاريخية

مختلفة. 
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إن كـل مـبــنى تـراثي بــغـدادي يــحـمل
سـمـات شخـصـية اجملـتـمع البـغدادي
وتـــفــاصـــيل حـــيــاتـه االجــتـــمــاعـــيــة
واالقــتـصـاديـة ومــا مـر به من أوقـات
ــو وانــكــمــاش  ازدهــار أو شــدة  
حتــضـــر وتــخــلف  تــقــدم وتــراجع .
فـــالـــبـــيـــوت والـــقـــصـــور واألســـواق
واخلـــانــات واحلــمــامــات واحلــدائق
كــانت مـفــعـمـة بــالـنـشــاط واحلـركـة 
تــسـتــقـبل أجــيـاالً وتـودع أجــيـاالً من
الــبـغــداديـ والــعـراقـيــ واألجـانب

ـعنيـة  وتفاصيل لـتاريخ الشـخصية ا
ـبنى ومراحل إعـماره والظروف التي ا
مرت به حتى اليوم. وقد أجنزت جمعه
وتـنقـيحه في ظل جـائحة كـورونا التي
غــزت الـبــشـريــة وفــرضت عـلى ســكـان
الـعـالم اجللـوس في مسـاكـنهم فـكانت
عـطـلة إجـباريـة لكـوكب األرض يتـنفس

فيها بعيداً عن التلوث والضوضاء. 
ضم الــكـتـاب ســبـعـة عــشـر فـصالً ألهم
األبـــنــيـــة الـــبــغـــداديــة والـــعـــبــاســـيــة
والــعـثـمــانـيـة. وقــد  تـزويـد الــكـتـاب
بــعـشـرات الــصـور الـتي شــكّـلت قـرابـة
(١٥٠) صــفـحــة من صــفـحــات الـكــتـاب
الـتي بلغـت (٤٤٠) صفحة. تـلك الصور
الـتـقـطتـهـا بنـفـسي أثـناء زيـارتي لـتلك
ـعالم اآلثاريـة والتراثـية  وقسم آخر ا
ــة مــنـــشــور وخــاصــة الــصــور الــقــد
عالم والكتب لـلشخصـيات واألبنيـة وا

واللوحات واخلرائط.

دة بـغـداد التـي كانت عـاصـمة الـعـالم 
ثــمـان قـرون مـتـواصـلــة عـنـدمـا كـانت
تــشــد إلـيــهــا الـرحــال لــطـالــبي الــعـلم
واألدب والـشعـر والفقه والـطب والفلك
 يـتـعلـمون في مـدارسهـا ويتـتلـمذون

على أيدي أئمتها.  
ولـوال أن بـعض األبـنـيـة الـتـراثـية ذات
ا امتدت إلـيها يد االعمار طـابع ديني 
قدسة. راقد ا والـصيانة كاجلوامع وا
فــقـــد اهــتــمت بــهــا دواوين األوقــاف 
وقـامت بتوسعتهـا وتطويرها وإضافة
ابــنـيــة جـديــدة خلـدمــة الـزائــرين. أمـا
األبــنــيـة الــتـراثــيــة األخـرى فــمـا زالت
تــنــتــظـر مــد يــد الـعــون واالصالح كي

تستعيد رونقها ومجدها. 
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ـســؤولـيـة في خالل فــتـرة تــسـنـمــنـا ا
مـحافـظة بـغداد ( (2013-2009تـمكـنا
من انـقـاذ بـنايـتـ تـراثيـتـ من أيدي
االهــمـال واالنــدثـار. إذ قـمــنـا بــتـأهـيل
ـدرسة الـرشديـة العـسكـرية وصـيـانة ا
ة في ـعـروفـة بـبـنـايـة احملـاكم الـقـد ا
ـطـلـة عـلى ـتـنــبي  وا نــهـايـة شـارع ا
ـتنبي. إذ  حتـويلها الـنهر وتـمثال ا
ــركــز الــثــقــافـي الــبــغــدادي عـام إلى ا
بنى اآلخر هو القشلة  . 2011وا
الــتـي  تــأهــيل الــبــنــايــة واحلــدائق
ـمـرات  إضـافـة إلى صـيـانـة الـبرج وا
وإعـادة تشـغيل السـاعة في عام 2013
. 
هـذا الــكـتـاب هـو حـزمـة مـقـاالت بـدأت
بـنشرها في صحيفـة الزمان البغدادية
 وقـسم مـنـهـا فـي صحـيـف الـصـباح .
ـقاالت عـبارة عن مـشاهـدات ميـدانية ا
لـقــرابـة عـشـرين مـبـنى أثـريـاً وتـراثـيـاً
وعـتـبة ومـراقد مـقدسـة قمت بـزيارتـها
وتـصـويـرهـا  ثم كـتـب عـنـهـا دراسات

عـانت اآلثار العراقية واألبنية التراثية
من االهـمـال والـتـخريب طـوال الـعـقود
ــاضـيــة وخـاصـة في حــقـبــة الـبـعث ا
ـتـحف وانــتـهـاء بــسـرقــة مـقـتــنـيــات ا
الــعــراقـي عـام  ? 2003وتــدمــيــر آثـار
نــيــنــوى عـام  2014مـن قـبل عــنــاصـر

داعش. 
وصـارت وزارة الـثـقـافة وقـبـلـها وزارة
الـسياحـة واآلثار وزارة تكـملة عدد في
الـكابيـنة الوزارية. ولم يـتسلـمها وزير
مــــخـــتص إال في عـــام  ? 2018ولـــكن

وازنة ضعيفة وخطط بطيئة. 
عـندما أشـاهد أفالم وثائـقية عن اآلثار
ــــصــــريــــة أشــــعــــر بــــاأللـم ألن آثـــار ا
احلـضـارات الـعـراقـيـة الـتي هـي أعرق
وأغــنى وأكــثــر تـنــوعــاً من احلــضـارة
الـفرعونية لكنها ما زالت بقيت بعيدة
عن االعـالم والتـقـاريـر العـلـمـية عـنـها.
ونــادراً مــا تـقــوم مـؤســســات عـراقــيـة
بـــإعــــداد افالم وثـــائـــقــــيـــة عن اآلثـــار
الــعــراقــيـة بــشــكل مــشــوق رغم تــوفـر
عــشـرات الـكـتب الـتـي سـلـطت الـضـوء
عـلى احلـضـارات الـسـومـريـة واألكـدية
والـــبــابـــلــيـــة واآلشـــوريــة. وتـــنــاولت
واطني بالد تـفاصيل احلياة الـيومية 
الـــرافــدين : مـــســاكـــنــهم  أســـواقــهم
مــدارســهم  مـعــابــدهم  مـحــاكــمـهم 
قـــوانـــيـــنـــهم مـــعـــاركـــهم احلـــربـــيــة
ــعـــمــاريــة قـــصــورهم وصـــروحــهـم ا
زراعــتـهم صــنـاعــتـهم ابــتـكـاراتــهـمم
لـلـكــتـابـة والـعـجـلـة والـتـقـو والـفـلك

والرياضيات. 
أمـا األبنية الـتراثية فـهي تعاني أيضاً
مـن االهــــمـــــال واالنــــدثـــــار الــــبـــــطيء
والـتـجـاوز عـلـيـهـا. فـفي بـغـداد يـوجـد
أكثر من مائتي بناء تراثي حول شارع
الـرشـيـد وحـده. فـكـيف بـبـقـيـة منـاطق
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الـفصل األول: الـباب الوسـطاني آخر
أبواب بغداد العباسية

ـس بيل ... الـسيدة الـفصل الـثاني: ا
اإلنــكــلـــيــزيــة الــتي أســست الــعــراق

وماتت فيه
الـفصل الثالث: اجلنرال مود ... دخل

بغداد محتال ولقي حتفه فيها
الـــفـــصـل الـــرابع : دبـــلـــومـــاســـيـــون

وسياسيون دفنوا في بغداد
الفصل اخلامس : قصر شعشوع

الــفـصل الـسـادس: بــغـداد في الـعـهـد
العثماني

الــــفـــصل الــــســـابع : مــــدحت بـــاشـــا
وأعماله االصالحية 

الـفـصل الـثـامن : الـقـشـلـة رئـة بـغداد
الثقافية 

ـلك الـفــصل الـتـاسع : حـفل تـتـويج ا
فيصل األول في القشلة

ــركــز الــثــقـافي الــفــصل الــعــاشـر : ا
البغداد

الـفـصل احلـادي عـشـر: الـسـراي مـقـر
حكومة والي بغداد

الـــفــصل الـــثــاني عـــشــر: دار الــوالي
مسكن الوالة العثماني

الـفـصل الـثـالث عـشـر : بـيت احلـكـمة
أول مكتبة في العصر العباسي

ــــدرســـة الــــفــــصل الــــرابع عــــشــــر: ا
ي في ـستـنصـرية أول صـرح أكاد ا

بغداد السالم
الـــفــصل اخلـــامس عـــشــر : الـــقــصــر
الـعبـاسي آخر قصـور العبـاسي في

بغداد
الــفــصـل الــســادس عــشــر : الــعــتــبــة

الكاظمية عمارة تطاول الزمن
الـفصل السـابع عشر: مراقـد السفراء

األربعة في بغداد

على حد سواء. 
كـانت بغـداد مقـصدا للـرحالـة منذ ابن
سـتشـرق الغـربي بـطوطـة وحتى ا
أمـــثــــال  االنـــكـــلــــيـــزي بـــاكــــنـــغـــهـــام
اني نـيـبور والـهـولـندي نـيـهولـت واأل
والـــفـــرنــسـي لــيـــجـــان واالنــكـــلـــيــزي
ــســز بــيل لــونــكــريك واالنــكــلــيــزيــة ا
وغــيـرهم من الــذين كـتــبـوا في وصف
أبــنــيــتـهــا وشــوارعــهــا ومـكــتــبــاتــهـا
ومـساجدهـا ومراقدهـا. كما كـتبوا في
عـادات أهـلـهـا وتـقـالـيـدهم ومالبـسـهم
وطــعــامــهم واحــتــفــاالتــهم  ومــراسم
اسـتالم احلـكـام سـلـطاتـهم وتـعـاقـبهم
عـلى حـكـمـهـا وكـيـف انـتـهـوا ومـاتوا.
كـمـا رسـمـوا انـطـبـاعـاتـهم عن احلـياة
الــبـــغــداديــة بــكل تــفـــاصــيــلــهــا كــمــا
عـايـشـوهـا وتـأثـروا بـهـا .  إن الـتراث
الــبـغـدادي الـعـمــراني مـا زال بـحـاجـة
إلـى نـفض تــراب الــدهـور عــنه  ورفع
ســمـات االهــمـال واالنـدثــار عن وجـهه
وأســـاسه وداخـــله وخـــارجه لـــيـــعــود
مــزدهـراً مــونـقــاً جـديــراً بـرسم مالمح
مـدينة بغداد الـعريقة . وأن يصبح كل
مـبـنى تـراثيـاً مـعلـمـاً سـياحـيـاً يزدحم
عــلـيه الـزوار والـبــاحـثـون في الـتـراث
والـتاريخ. إنـنا بـحاجـة إلى العمل في
: األول اهـــتـــمـــام حــكـــومي اجتـــاهـــ
يـخطط ويـنفق وينـفذ عمـليات صـيانة
وتــأهــيل وخــلق مـنــاخ فــكـري واداري
وتـــعـــلــيـــمي ووطـــني يـــهـــتم بـــاآلثــار
واألبــنـــيــة الــتــراثــيـــة . والــثــاني هــو
تـرسيخ وعي مـجتـمعي بـأهمـية اآلثار
والـتراث الـعمـراني وضرورة صـيانته
واحلـــفــاظ عـــلـــيه ألنه ثـــروة وطــنـــيــة
وقـومـيـة يـجب حـمـايـتـهـا ألنـهـا تـمـثل
جـذور وتـاريخ اجملـتـمع  وتـبـقى إرثاً

ستقبل.  لألجيال القادمة وا

Ëb… ∫ احملاضرتان اثناء الندوة                                       { تصوير : محمد حران 
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كـشف عضـو االحتـاد الـعـراقي لـكـرة القـدم فـراس بـحـر الـعلـوم ان االحتـاد االسـيـوي أوعـز بإيـقـاف الـبـطوالت
الـنسوية لكرة الصاالت لغاية عام 2025. وقال بـحر العلوم في تصريح صحـفي ان االحتاد العراقي تلقى بياناً
رسميـاً من االحتاد االسيـوي لكرة الـقدم بإيـقاف االنشـطة الكـروية للـسيدات لـغاية  2025 عـلى مستـوى القارة
فـاجىء فان منـتخب الـعراق للـسيـدات لن يشارك في بـطولة بدون ذكر االسـباب. واضـاف انه مع هذا القـرار ا
ـقبل. غـرب آسـيا لـلـشـابات كـمـا كـان مقـرراً اقـامـتهـا في لـبـنان لـلـفـترة من  25 - 19 من شـهـر تشـرين األول ا
واشار الى ان االحتاد الـعراقي سـيوجه اللـجنـة النسـوية بـاستـغالل هذا التـوقف لبـناء جيل جـديد يـكون رافدا
للمـنتخب الوطنـية النسـوية لكرة الـصاالت. وكان منـتخب العراق الـنسوي لكـرة الصاالت توج بـلقب غرب آسيا

باراة اخلتامية على السعودية 4-2. للسيدات بفوزه في ا
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وقّع االحتــاد الــعـراقـي لـلــســبــاحـة
درب الـبـلغـاري ثـيودور عـقـداً مع ا
ــدة عــام قــابل بــاجنــيـف بــالــوف 
ــنــتــخــبـات لــلــتــجــديــد لــقــيــادة ا
الـوطنـية الـعراقـية بـاللعـبة. ورحّب
ـبـيـة الـوطـنـية رئـيس الـلـجـنـة األو
ـدرب الــعــراقــيـة رعــد حــمــودي بــا
بالوف وإدارة االحتـاد منوهاً الى
درب من قبل االحتاد جاء أختيار ا
وفق خــبـرته وثـراء جتــربـته. ودعـا
ـدرب البلـغاري لالندماج حمودي ا
بـعـمــله مـؤكــداً عـلى انه لن يــشـعـر
بـالـغـربـة ورئـيس االحتـاد وزمالؤه
قبل معه  آمالً له التوفيق بعمله ا
مع مـنـتخـبات الـسـباحـة الـعراقـية.
ـبـية وقـال حـمودي ان الـلـجـنة األو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة تـلـتـزم بـتـقد
الــــدعم لالحتــــادات الــــريــــاضــــيـــة
الوطنـية من خالل إبرام الـتعاقدات
مع الـكـفـاءات الـتـدريـبـيـة احملـتـرفة
لـتــطـويـر إمـكــانـات العـبـي الـفـئـات
ـعـوّل عـلـيهم ـميـزين وا الـعـمـريـة ا

مسـتقبالً. وتـمنى حـمودي لالحتاد
قبلة رحلة ا االرتقاء بعمله خالل ا
وخلق جيل قادر على حتقيق منجز
يــلــيق بــالـســبــاحــة الـعــراقــيـة. من
جانـبه ثمّن رئيس االحتـاد العراقي
لـلسـباحـة السـيد خـالد عـبدالـواحد
گـبيـان دعم وتـعاون رئـيس الـلجـنة
ــبــيـة األســتــاذ رعــد حــمـودي األو
ــكـــتب الـــتــنـــفــيــذي وزمـالئه في ا
مــبـديــاً إرتـيــاحه لـرعــايـة الــلـجــنـة
ـــبــيـــة لـــهـــذه اخلـــطــوة الـــتي األو
ســتـشــكل إضــافـة مــطـلــوبـة بــهـذا
الوقت للعـبة السباحـة مضيفاً ان
ـدرب الـبـلـغاري بـالـوف سـيـشرف ا
على تـدريب جميع الـفئات الـعمرية
وإعــدادهــا لــلــبـــطــوالت الــعــربــيــة

قبلة.  والقارية ا
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وأثـنى كـبـيان عـلى مـا أبـداه رئيس
ــبــيــة مــؤكــداً ســعي الــلــجــنــة األو
االحتاد لتأم إجناح مهمة بالوف
لتطـوير لعـبة السبـاحة في العراق.
ـدرب الـبــلـغـاري من جـانــبه عـبــر ا

ثـــيــــودور بــــاجنـــيـف بـــالــــوف عن
ـنــتـخــبـات ســعـادته بــالـعــمل مع ا
الـعـراقـيـة لتـعـزيـز قـدرات الالعـب
سعياً لـرفع مستوياتـهم ونتائجهم
ـقـبـلة. ـشـاركـات اخلـارجـيـة ا في ا
االشــــارة جتــــدر الى ان الــــســــيــــد
بالوف كـان عمل مدرباً مـحترفاً في
مــهـام عـديـدة داخل بـالده بـلـغـاريـا
وخــــارجـــــهـــــا في الـــــســــعـــــوديــــة
والـبـحـرين كـمـا كـانت له مـحـطات
بادي تدريبية شارك خاللها في او
لـنـدن وريـو دي جـانـيـرو وان آخـر
محطاته التدريبية كانت باالشراف
على منتخب سوريـا للسباحة. هذا
وحـضر تـوقـيع العـقـد األم الـعام
ـبيـة الـسيـد هيـثم عـبد لـلـجنـة األو
الي السيد أحمد احلميد واألم ا
صبري ومـدير القـسم القانوني في
ــبــيــة الــســيــد عــلي الــلــجــنــة األو
الــــبــــدري ونــــائـب رئــــيس إحتــــاد
الـسـبـاحة الـسـيـد هـاشم اخلزرجي
ومديـر إدارة االحتاد السـيد قـيصر

عبد السالم.
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وسط رغبة اهل الـبصرة ومـعهم الوسط
ـيـناء في مـكـانه بـعد الـكروي في رؤيـة ا
االيـفاء بـتـعلـيـمات الـتـراخيص وخـشـية
وسم اجلـديد في الدرجة االولى قضاء ا

ورفض الذهاب لها.
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واحلـديث عن قرارات جلـنـة الـتـراخيص
واهـمــيـة تــقـيــد األنـديــة بــتـعــلـيــمـاتــهـا
واالستجـابة لـها يفـترض من وقت بـعيد
ـا ان تـطـبـيق الـتـعـلـيـمـات مـوسـمـية طـا
واالمور تـكـون محـسـومة حـتى ال جتعل
من عشـاق بعض الفـرق تعـيش حالة من
القـلق واحلـديث حـصرا عن نـادي الـقوة
اجلـويـة احد اهـم فرق الـدوري بل شـيخ
الفـرق الذي يـفتـرض ان تكـون مشـاركته
نــوعـيـة كــمـايــجب وتـخــطي هـذا االمـور
والوقـوف مع قـرارات اللـجنـة وتنـفيـذها
كـمــا هي ويـتـوجـب االنـتـهــاء من الـعـمل
ــرتـبك فـي األنـديــة وان يـســتــقـر حتت ا
تفعيل قرارات اللجنـة واهمية حياديتها
وجتـعل من نـفــسـهـاقـاض جـيـد من أجل
ـكن ان بـبقى إيـجاد أنـديـة مـقبـولـة وال
الــوضع ذاته بـعــد امـام عـجــلـة الــتـطـور
الـــســريع عـــلى مــســتـــوى عــام احلــركــة
الرياضية على مستوى اخلليج ولو ولم
يعـد باإلمـكـان غض النـظر عن هـذا االمر
اطالقا النه يعني اكثـر من شيء للجميع
وعـما يـجـري ضـمن مـحيـطـنـا على االقل
مــقــابـلــهـا ان اغــلب انــديـتــنــا ال تـمــتـلك
ـــــعـــــنى ومالعـب إلجــــراء مــــقـــــرات بــــا
الوحدات الـتدريبيـة وأقصد هـنا األندية
اجلـمـاهيـريـة الـتي تـشـهـد تأخـرا في كل
ـنطـقـة وأقل ما شيء امـام اقرانـهـا في ا
ة يقـال عـنهـا أنهـا تـخضع إلدارات عـد
اخلـبــرة تـعـمل لــيـومـهـا مـا جــعل مـنـهـا
االسـتـمــرار بـتـقـد عـمل تــقـلـيـدي قـاتل
دون فائـدة ومـنهـا التفـقه طـبيـعة عـملـها
ومــــســـتـــمـــر مـن ادارة الى ادارة والـــكل
ـاذا لم تؤمن ادارة فاشـل والسـؤال هـو 
اجلــويــة مــســتــحــقــات ديــون الـالعــبـ
دربـ في اوقاتهـا وناد مـثل اجلوية وا
يفـتـرض ان يكـون قـدوة لالنديـة األخرى
لــعـراقــته وتـابع الحــد اكـبــر مـؤســسـات
الدولة وتطبـيق التعليـمات ضمن الفترة

التي حددتها جلنة التراخيص.
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ويـبــدو ان نـادي الـطــلـبـة لم يــتـمـكن من
ـالي ــزمن في اجلـانب ا جتـاوز اخلـلل ا
وما تنطـوي عليه من تفـصيالت محرجة
ــشــاركـة في مــنــهـا أبــعــاد الـفــريق من ا
الـدوري وكـان ان يــجـري تـوجـيه االمـور
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مع بــدء الــعــد الــتــنــازلي لــدوري الــكـرة
ـقـبل الــذي يـفـتـرض بـاحتـاد لـلـمــوسم ا
ــســابــقــة الــكـــرة ان يــعــلن عن الئــحــة ا
ـرحـلـة األولى ولو ومـواعـيد مـبـاريـات ا
نــصف جـوالتــهـا عــلى االقل لـكـن الـفـرق
ماضـية في اعـداد فرقـها من خالل إقـامة
عسكـرات الداخلـية واخلارجيـة ومنها ا
من تـــــخــــلــــصت مـن تــــبــــعــــات جلــــنــــة
الـــتــراخـــيص الــتي اعـــلــنت عـن الــفــرق
رخـصة الـتي طـبقت الـتعـليـمات وسط ا
جـدل واسع واتهـامـات لـقرارات الـلـجـنة
في تمرير بعض األنـدية رغم انها التزال
ـدرب كما مديونـية لبـعض الالعب وا
أعـــلــنــوا هـم ذلك وتــقــد اعـــتــراضــات
لالحتاد وعبر وسائل االعالم اخملتلفة و
ـرخـصـة تــعـد ذلك االفـضل مـا االنـديــة ا
شـاركة والـلعب وهو قامت به لـضمـان ا
مــاتــريـده جــمــاهـيــرهــا الـتـي اسـتــمـرت
تــتـرقب اعالن ذلـك حـتى تــتـوجه الــفـرق
لـــبــرامـــجــهـــا اإلعــداديــة والـــدخــول في
نـافسات وتـتمـنى ان تشـاهد فرقه افي ا
ستوى الالئق من خالل تقد االداء و ا
النتائج من البداية وان تكون جديرة في

شاركة وتعكس نفسها كما يجب. ا
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اضي ـوسم ا بعـد اسـتـخالص دروس ا
ـوافقة ثـلة  قـبل  وسم ا وحتديـات ا
الـــتــراخــيص والـــتــعــاقـــد مع الالعــبــ
وغـيـرهــا من مـسـتـلـزمــات الـعـمل لـلـدفع
ـوسم الـقادم بـاالجتاه الـصـحـيح نحـو ا
ــيـــنــاء الــذي ســـيــشـــهــد بـــألم غــيـــاب ا
ـتـداولـة وقـد الـبـصـري طـبـقـا لألخـبـار ا
يــؤثــر ذلك سـلــبــا عـلـى الـعالقــة مــا بـ
االثـــنـــ وأعـــني الـــنـــادي وجـــمـــهـــوره
واالحتــاد بــعــد الــوعــود الــتي أطــلــقــهـا
االحتـاد مـا يـجـعل من انـعـكـاسـات االمر
سـلـبـا عـلى جـمـهـور الـبـصـرة الـذي كـان
نـي النـفس في ان يـسـتمـر الـفريق في
متاز لكنـهم يرون في نزوله نكسة بكل ا
مـعـنى الكـلـمـة بـعد وقـوع االحتـاد بـعدم
متاز االيفاء بذلك في ابقـاء الفريق في ا

وكــان ان يــحـسـم االمـر مــبــاشــرة لـو 
الــرجــوع لالئــحــة االحتــاد وعــقــد لــقــاء
للـهيئـة العامـة قبل فـترة منـاسبة لـتقول
كـلمـة الـفصل بـأمـر الفـريق وفـرق اخرى
ـا ان االمور حـيث األمـانـة وسـامـراء طـا
ظــلت ســائـبــة ولم يــنـجـح اي احتـاد من
ــتـعـاقـبــة في الـوصـول الى االحتـادات ا
احلــلـــول لــدوري مــســتـــقل ومع ذلك قــد
تــتـغــيـر االمــور في الـلــحـظــات األخـيـرة
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تـسـتـعـد األنـديـة احملـلـيــة لـلـمـشـاركـة في بـطـولـة انـديـة
الـعراق أللـعاب الـقوى والـتي ستـقام في شـهر تـشرين
ــنـتـخب ـقـبـل .وقـال مـدرب فــريق اجلـيش وا الـثــاني ا
الـوطـني جـبـار قـاسم في تـصـريح صـحـفي إن االنـدية
تـواصل اسـتعـداداتـها لـلـمشـاركـة في بـطولـة األنـدية 
مبيناً أن نادي اجليش يضع تركيزه على هذه البطولة
ـسابـقة. بـوصفه حـامل درع الـدوري ومتـصدر لـفرق ا
واضـاف قاسم أن أغلب العبي نادي جيش الرياضي
ـشـاركة قـرر ا ـنتـخب الـوطـني وكـان من ا هم العـبـو ا
في دورة ألـعـاب الـتضـامن االسالمي ولـكن بـعـد إلـغاء
ـشاركة أصبح االهـتمام يـنصب على بطـولة االندية  ا
مـشيراً الى أن العبي اجلـيش لديهم مهـمة خارجية مع
ـنــتــخـب الـوطــنـي في بــطــولــة آســيـا بــاالضــافــة الى ا
اسـتحقـاقات اخرى ونـتامل ب من العبـينا أن يـحققوا
ارقـامـاً تـلـيق بـسـمـعـة الـعـراق. وتـابع قـاسم أن فـريق
اجلـيش يقف في طليعة اندية الدوري متفوقاً على فرق
ـثـلون ـينـاء والـزعفـرانـيـة الذين  الـشرطـه واحلشـد وا
ــــتـــقـــدمـــ  امـــا فـــريق أبـــرز أربع فـــرق في دوري ا
الــشــبــاب فـــإن نــادي اجلــيش ضــمـن الــثالثــة األوائل
ـركـز الثـاني .ومن جـهـة اخـرى عـقـد االحتاد ويـحـتل ا
االسـيوي لـلمالكـمة اجتـماعه الـثالث صـباح هـذا اليوم
في الـعاصمة التايلنـدية بانكوك بعد ان كانت االمارات
ـكــتب الـتـنــفـيـذي لالحتـاد مـقـراً له بــحـضـور عــضـو ا
االسـيـوي االسـتـاذ عـلي تـكـلـيف الـعـلوي وجـرى خالل
ــوافـقـة عـلى مـنح الــعـراق في اسـتـضـافـة االجـتـمـاع ا
ـدارس لالشـبال في بـطـولـة اسـيا تالمـيـذ وتـلـمـيـذات ا
قبل ومن جانب اخر كـردستان العراق شـهر نوفمبـر ا
ية االحتاد االسـيوي في تايلند. واضاف افـتتاح أكاد
تـكلـيف حول الدعم من قـبل االحتاد االسـيوي والدولي
الى الـعـراق واقامه مـثل هـكـذا بطـوالت لـيكـون الـعراق
ـسـتـضـيـفـ الـى الـبـطـوالت االسـيـويـة والـدولـيـة اول ا

وفقكم الله خلدمة هذا البلد العظيم.

بغداد- الزمان
ـــديـــر اإلداري لـــلــمـــنـــتـــخب أكـــد ا
الوطني غيث مهـنا أنه سيعود في
نـاسبـة للـعمل. حـال وجد الـبيـئـة ا
وقـــال مــــهـــنـــا في بــــيـــان شـــكـــري
ــا بـــدر من اجلــمــهــور وتـــقــديــري 
العزيز من تفاعل وثقة خالل مواقع
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي مـن خــبــر
عــودتي كـمــديـر اداري لــلــمـنــتـخب
الوطني في الوقت احلالي ليس له
صـحـة. وأضاف كـمـا نوهت سـابـقا
ســــاكـــون دومــــا بـــخــــدمـــة بــــلـــدي
ومنتـخبنا الـوطني في حال وجدت
ـنـاسبـة لـلـعمل ومـقـومات الـبـيـئة ا
النجـاح في اظهار بلـدنا العزيز في
احـسن صــورة بـاحملــافل الـدولــيـة.
يــذكــر أن الالعب الـــدولي الــســابق
ـدير مـهـدي كـر يشـغل مـنـصب ا
اإلداري لـلـمـنـتـخب الـوطـني بـشـكل

مؤقت.
 ومن جهـة اخرى اعلن أعـلن عضو
ـؤقـتـة إلدارة نـادي الـقوة الـهـيـئـة ا
اجلويـة الرياضي عالء مـحمد عن
ــالــيـة ــضي بــتــسـديــد الــديـون ا ا
وإعـــادة مـن  إبـــعـــادهـم من قـــبل

الـهـيـئـة الـسـابـقـة. وقـال مـحـمـد ان
ـؤقتة اتـخذت عدة قرارات الهـيئة ا
اهــمــهــا دعـم الــفــريق االول لــكــرة
الــقـدم وتـوفـيـر كل مـا يـحـتـاجه في
قـبلـة الى جانب تـسمـية ـرحلـة ا ا
جلـنــة لـغـرض الـتــسـلم والـتــسـلـيم
ـــمـــتـــلــكـــات الـــنــادي اخلـــاصــة 
ـقــر الــنــادي الــقـد في والــعــودة 
شارع فلسط بجانب الرصافة من
بـغـداد. واضــاف  تـشـكــيل جلـنـة
ـبعـدين من الهـيئة إلعادة الـنظـر با
الــعــامـة والســيــمــا ابـنــاء الــنـادي
واعــفـاء الــقـانـوني عــلي فـاضل من
مـهمـته وتـكلـيف مكـتب قـانوني من
ـــؤقـــتــة قـــبل الـــهـــيــئـــة االداريـــة ا
بـإشــراف سـيف الــشـرع مع تــقـد
ـشورة الـقـانونـيـة من قبل ضـباط ا
وزارة الـدفــاع. وتـابـع مـحــمـد كــمـا
تــمت تــســمـيــتي كــمـديــر لـلــمــكـتب
االعالمـي ونـــاطــــقــــاً بـــاسم اإلدارة
ـــؤقـــتــــة. وكـــانـت وزارة الـــدفـــاع ا
ـبـية وبـالـتـنـسـيق مع الـلـجـنـة االو
الـعـراقـيـة قـد ســمت الـفـريق الـركن
عــمــاد الـزهــيـري رئــيـســاً لـلــهـيــئـة
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أعـرب مـدرب نــفط الـشـمـال عـن سـعـادته بـتـحــقـيق أول فـوز في الـدوري
مـتاز بكـرة السلـة فيمـا علل مـدرب القوة اجلـوية أسبـاب اخلسارة إلى ا
قـصـر فـتـرة إعـداد الـفـريق .وتـمــكن نـفط الـشـمـال من الـفـوز عـلى الـقـوة
اجلـويـة بـنـتـيـجة 104-108. وقـال مـدرب نـفط الـشـمـال محـمـد رحـيم في
ـبـاراة األولى وعلى فـريق الـقوة تصـريح صـحفي إن حتـقـيق الـفوز في ا
اجلـويـة انـطالقة جـيـدة في مـواصـلة سـكـة االنـتصـارات وتـمـنح الالعـب
ـقـبـلـة دافـعـاً مـعـنـويــاً كـبـيـراً في تـقــد مـسـتـويـات أفــضل في األدوار ا
.وأضاف أن الـقوة اجلوية يعد من الفرق التي لـها باع طويل بكرة السلة
ـطــاف بـقـدر واخلـسـارة واردة فـي الـريـاضــة إال أنـهــا ال تـعـنـي نـهـايــة ا
نافسة الفتاً الى أن نفط الشمال تصـحيح األخطاء والعودة مجدداً الى ا
ـبـاراة وتـمـكن من الـعـودة إلى أجواء قـدم مـسـتـوى فنـيـاً مـتـمـيزاً خالل ا
بـاراة والتفوق بعـد أن تأخرنا في الـربع األول من اللقاء واسـتطعنا من ا
حسم الـنتـيجـة لصـاحلنـا بـفارق أربع نـقاط .من جـانبه عـلل مدرب الـقوة
ـشاكـل التي اجلـويـة أسـبـاب خـسـارة فريـقه إلى قـصـر فـتـرة اإلعـداد وا
تـعـصف بـالهـيـئـة اإلداريـة .وقال رعـد شـمـخي إن نفـط الشـمـال اسـتحق
باراة الفـوز بجـدارة بالنـظر لـلمـستـوى الفـني العـالي الذي قدمـه خالل ا
نافـسات الدوري على العكس من فريقنا بسـبب استعداده بشكل مثالي 
ـشـاكل الــتي مـر بـهــا الـنـادي .وأضـاف أن الـذي بـدأ مــتـأخـراً بـســبب ا
ه خالل الــدوري الـســلــوي مـا زال في بــدايــته وأمــامـنــا الـكــثــيـر لــتــقـد
ناسب نـاخ ا ـقبلـة وسنـعمل علـى تصحـيح األخطـاء وتوفيـر ا اجلوالت ا

ستوى يليق باسم القوة اجلوية. لالعب من أجل الظهور 

من اجلـــرحى مـــشــيـــرا ان احملــطــة
االخيرة كانت بـالتوجه الى مجلس
ن رحـمه ذوي الــشـهـيـد الـكـابـ ا
الــلـه وتــفــد الــتـــعــازي الى اهــله

نصورية.  واصدقائه في ناحية ا
Íe½ËdÐ ÂUÝË

ـبـارز وعـلى صــعـيــد اخـر حـصـل ا
عمار هادي على الوسام البرونزي
بارزة في في فعاليـة سالح سيف ا
قامة بطولة العالـم على الكراسي ا
أحداثها في إيطـاليا. وأبدى رئيس
ـــبـــارزة الـــعــــراقي عـــلي احتــــاد ا
حـــمــيــد ســعــادتـه بـــهــذا الــوســام
ـبـارز عـمـار الـبـرونـزي الـذي نـاله ا
هـــادي في فـــعــالـــيــة سـالح ســيف
بارزة التي تـشارك فيها  32دولة ا
من كــافــة أنــحــاء الــعـالـم. وأضـاف
حـــمــيـــد أن الالعب عـــمــار شــارك
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ــــثـل وزيــــر الــــشــــبـــاب تــــفــــقـــد 
ــســتـــشــار لــشــؤون والــريــاضـــة ا
الــشـــبـــاب عــلـي ســلـــمـــان جــرحى
االعــتــداء االرهـابـي اجلــبــان الـذي
طـال احــدى الـســاحـات الــشـعــبـيـة
وفـــريق كـــرة الــــقـــدم في نـــاحـــيـــة
ـنـصـوريـة مـنـطـقـة شرويـن ضمن ا
مــحــافـظــة ديــالى  ونــقل ســلــمـان
حتـــيـــات الـــوزيـــر عـــدنـــان درجــال
وتـمــنـيــاته بـالــشـفـاء الــعـاجل الى
اجلـرحى فـي مـسـتـشفـى بـعـقـوبة 
ووقـوفـه وتـضـامـنه مـعـهم وادانـته
ــسـتــهـجن لــهـذا الــفــعل اجلـبــان ا
.واضـاف ان الزيـارة شـملت الـلـقاء
ايـضـا بـادارة ومالكـات مـسـتـشـفى
بعقـوبة وتثـم جهدهم الـكبير مع
اخوتـهم ضحايـا احلادث االرهابي
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عــلى نـفــقـة الــشـركــة الـبــريـطــانـيـة
ـالـيـة الـتي بـرتـش نـتـيـجة األزمـة ا
ـبـيـة تـعـانـي مـنـهـا الـلـجــنـة الـبـارا

العراقية.

فـرده في البـطولـة من دون مدرب
أو إداري أو أي مـرافق له في هـذه
ية الـكبيرة. وأوضح شاركـة العا ا
ــشـاركــة وجـهت لالعـب عـمـار أن ا

}×U¹U∫ وزارة الشباب تطمئن على ضحايا احلادث االرهابي
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ـقـبـل ويـكـون الـقـوة اجلــويـة قـد أنـهى ا
ـرحـلـة األولى من مـعـسـكـره الـتـدريـبي ا
ـبـاريات في اربـيل وخـاض العـديـد من ا
الــتـجــريـبــيـة مــنـهــا الـفــوز عـلـى الـكـرخ
بهـدف وخـسر من زاخـو بثالثـة اهداف
كــمــا وصل احملــتــرف فــرانــكــو اوتــشــو
تـوجـولـي لـلـفـريق الــذي يـديـره قـحـطـان
يـناء البـصري مع ثالثة جثيـر وتعـاقد ا
مــحــتــرفــ حــيث الـــغــيــني مــامــادوبــا
ـغربي عـبد احلكـيم اقلـيندو باجنوار وا
ـيــنـاء والــبــنـ رودربــجــو ويـتــواجــد ا
بــــقـــيــــادة بـــاسـم قـــاسم االن فـي اربـــيل
االســتـمـرار في مــعـســكـره بـعــد خـسـارة
اللـقـاء األول من اربـيل بهـدف وبـدء نفط
ــعــســكــر الــبــصــرة الــتـــجــمع الــثــالـث 
التدريبي بـقيادة عبد الـوهاب ابو الهيل
في البصرة بعد أن أنهى اجلولة الثانية
في اربيل ولعب اربع مبـاريات خسر من
الشـرطـة بـهدف وتـعـادل من دون اهداف
مـع الــوسـط وزاخــو وتـــغـــلب بـــهـــدفــ
لـــواحــد عـــلى الــكـــرمــة وأنـــهى الــطالب
جتــمــعــهم الــثــاني فـي كــركــوك وخـاض
الــفـريق لــقـاء تــغـلب فــيه عـلـى سـيـارات
بثالثية نظيفة وقـبلها تعادل بهدف مع
اربــيـل وتــعـــاقـــد الــقـــاسم مع خـــمـــســة

بــالــشــكـل الــصــحـــيح الــتي تـــفــرضــهــا
شـاركة الـوحيـدة للـنادي بـدوري الكرة ا
وان ال يـتـكــرر نـفس الـســيـنـاريـو في كل
مـوسم والـنـادي يـقف أمـام ديـون عـالـيـة
وامـامه خـمــسـة ايـام السـتـئـنـاف الـقـرار
والــــســـــؤال هـل بــــإمـــــكـــــان االدارة حل
ـذكـور ومـا يقـال عن وجتـاوز الـتـحـدي ا
ـثـقل الـطالب يـنـطــبق عـلى الـديـوانـيـة ا
بـالـديـون ومـطــالب الـنـادي الـتـعـامل مع
األزمـة بـجديـة دون تـبـريـرهـا و يجب ان
ـؤقتة مـا وسعهـا لضمان تعمل االدارة ا
ا شـاركـة في الدوري الـفـريق الذي طـا ا
الية طـبعا ليس وحده بل واجه األزمة ا
جــمـــيع األنــديــة دون اســتــثــنــاء والــتي
تـتــطـلب وقـفـة جــادة من وزارة الـشـبـاب
عاجلة مشاكل األندية بية  واللجنة االو
وقــبـلـهــا ان يـكــون الداراتـهــا دور مـؤثـر
لـــيس في تـــدبـــيــر األمـــوال بل في إدارة
ـســتـوى شــؤون األنـديــة ونـقــلـهــا إلى ا
ـطــلـوب وان يـكــون مـسـتـقــبل لألنـديـة ا
يــنــعــكـس عــلى الــواقع الــريــاضي وهي
الــــعــــاجـــزة عن ادارة فــــريق واحــــد مـــا

يجعلها متاخرة دوما.
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وتـستـمـر حمـلـة االعداد لـلـفرق لـلـموسم

محترفـ هم العاجي دبيودي
جاكوب مامـا دوسافاكي مالي

الــــبـــرازيـــلـي وغـــانـــان
اســـــــــــمـــــــــــاعــــــــــيـل
مـــــالــــكـــــوروانــــد
تـــوســــيـــتـــيف
ويــــــــقــــــــوده
ــدرب عــلي ا
عـبـد اجلـبـار

وتـــــــــــــعـــــــــــــادل
الـــــصــــــنــــــاعــــــة مع
مــنــتــخب الــشــبــاب
بــــهــــدفــــ ضــــمن
مــــعــــســـكــــره في

العاصمة.
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ضـرب السويـسري روجـيه فيدرر في مـقابـلة نشـرت الثالثـاء أنه يرغب في البـقاء عـلى صلة { جـنيف-(أ ف ب) - قـال أسطورة كـرة ا
اضي عن اعتـزاله الوشيك. وأثار فـيدرر احلائز على  20 لقـبا في البطوالت "بـالرياضة الـتي أعطتني كل شيء" بـعدما أعلن األسـبوع ا
ـية من ردود الفـعل العاطـفية عـندما أعـلن أنه سيعـتزل بعـد مشاركته األربع الكبـرى وواحد من أفضل الالعـب على اإلطالق مـوجة عا
ـاضي عـلى وسائـل التـواصل االجـتمـاعي أن مـعاركـه مع مشـكـلة في الـركـبة ـقررة هـذا األسـبوع. اعـتـرف اخلـميس ا في كـأس اليفـر ا
سـيرة تـاريخيـة أكسـبته شـهرة كواحـد من أكثـر الالعبـ أناقة في الـلعـبة عـلى اإلطالق. وقال عـند وصوله إلى أجبـرته على وضع حـد 
لـنـدن خلوض آخـر مـشـاركاته في دورات رابـطـة احملتـرفـ "أيه تي بي" إلذاعـة "آر تي إس" الـسويـسـرية إنه "مـرتـاح" لـكشـفه عن مـوعد
سيـرتي االحترافـية". وأخـبر فيـدرر اإلذاعة السـويسريـة أنه في األشهـر األخيرة "تـطوري لم يكن مـرضيًا وأن اعـتزاله و"سـعيد جـدًا 
ركبتـي لم تسـمح لي بالـلعب". وقـال "ثم تلقـيت نتـيجـة فحص لم تـكن جيـدة ولم يكن هـناك مـزيد من الـتطـور" مضـيفـا "قلت لـنفسي أن
األمر قـد انتهى. بـصراحة لم أرغب في فعـل ذلك بعد اآلن". واعتـرف فيدرر بـأنه ذرف مرة أخرى "دمـعة أو اثنتـ عندمـا أعلن اعتزاله
ـاضي" لـكــنه قـال لـ"آر تي إس" إنه "ســعـيـد التـخــاذ هـذه اخلـطــوة". وتـابع في مـعــرض رده عن سـؤال بـخــصـوص خـطـطه األســبـوع ا

ستقبلية "ال أعرف بالضبط ما سيكون عليه مستقبلي لكني ال أريد أن أبتعد تمامًا عن الرياضة التي أعطتني كل شيء". ا
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{ بــيـروت-(أ ف ب) - دعـت مـنــظـمـات
حــقـوقـيــة الـثالثــاء رعـاة بـطــولـة كـأس
ــقـرّرة في الــعـالم  2022 لــكـرة الــقـدم ا
قـــطـــر إلى دعم الـــدعــوات لـــتـــعــويض
العمال الوافدين وعائالتهم على خلفية
انـتهـاكات حـقوقـية تـعرّضـوا لها خالل
الـتحضـيرات للـمونديـال.وقالت هيومن
رايـتس ووتش ومنـظمـة العـفو الـدولية
وفــيــر سـكــوايــر في بــيـان مــشــتـرك إن
أربــعـة من أصل  14مـن رعـاة الـبـطـولـة
ـثل هذا قـامـوا بـالـرد وأعلـنـوا دعـمـهم 

التعويض.
w U  i¹uFð

وبـــــحـــــسـب الـــــبـــــيـــــان فـــــإن " إيه بي
إنــــــبـــــــيف/بـــــــدوايــــــزر" و" أديــــــداس"
و"كـوكاكـوال" و" مكـدونالـدز" أعلنت عن
الي.بينما ثل هذا التـعويض ا دعـمها 
لم تـــعــلن الــشـــركــات الــعــشــر األخــرى
الـراعية للبطولة دعمها علنا لذلك. ومن
بــــــ هـــــــذه الــــــشــــــركـــــــات "فــــــيــــــزا"
و"هــيــونــداي/كــيــا" و" وانــدا غــروب"
و"قــطـر لـلـطـاقــة" و" اخلـطـوط اجلـويـة
الــقــطـريــة" و" فـيــفــو" و" هـايــسـنس"
و"مـــــنــــــغـــــنــــــيـــــو" و" كــــــريـــــبــــــتـــــو"
و"بــايــجــوز".ونــقل الــبــيــان عن مــديـرة
ـيـة في هـيـومن رايـتس ـبـادرات الـعـا ا
ووتش مـيـنـكي ووردن قـولـهـا "تـشـتري
الـعالمات الـتجاريـة حقوق رعـاية كأس
الـعـالم ألنـهـا تريـد أن تـرتـبط بالـبـهـجة
ـنافسة العادلـة واإلجنازات البشرية وا

ــلـعب - ولــيس بـتــفـشي ــذهـلــة في ا ا
ســرقـة األجـور ووفـيـات الــعـمـال الـذين
كنة".وتستضيف جـعلوا كأس العالم 
قـــــــــطـــــــــر بـــــــــدءاً من  20تـــــــــشـــــــــرين
الــثــانـي/نــوفــمــبــر كــأس الــعــالم عــلى
مـــشـــارف الــــشـــتـــاء بـــســـبب درجـــات
ــرتـفــعـة صــيــفـاً في الــدولـة احلــرارة ا
اخلــلــيــجــيــة.ويــتــوقع قــدوم أكــثــر من
مــلــيــون زائــر إلى الــدولــة الــبـالـغ عـدد
ســكـانـهـا  2.8مــلـيـون نـسـمـة.وواجـهت
قــطـر بـالـفـعل انــتـقـادات بـشـأن ظـروف
ـهـاجـرين لـكـنـهـا تـصـر عـلى الـعـمـال ا
أنــهـا تـوصــلت إلى إدخـال حتــسـيـنـات
كـــبــيــرة فـي الــســنـــوات األخــيــرة.ومن
جـانبه كـان األم الـعام لـلجـنة الـعلـيا
لــلــمــشــاريع واإلرث الــتي تــنــظـم كـأس
الـــعـــالم حـــسن الــذوادي أكـــد اإلثـــنــ
الـــتــزام قـــطــر بــدفع  28مـــلــيــون دوالر
لــلـعـمــال الـوافــدين الـذين قــامـوا بـدفع
رسـوم غـير قـانونـيـة لوكالء في بالدهم
مـن أجل العـمل في اإلمـارة اخلـلـيـجـية.
وأكـــد الــذوادي أن قــطـــر تــعـــامــلت مع
ـتـعـلـقة بـالـعـمـال "بـشكل اإلصالحـات ا
مــــبــــاشـــر" مـن خالل فــــرض حـــد أدنى
لـألجور وحتس ظروف العمل.وجاءت
تـــصــــريـــحـــات الـــذوادي فـي مـــؤتـــمـــر
ــيـة في "كــونــكـورديــا" لــلــشـؤون الــعــا
نــيـويــورك. وأشـار إلى أن بالده أدركت
أن لـدى كأس العـالم "قوّة حتويـلية" في
تـغـييـر ظروف الـعمل.وأظـهر اسـتطالع

رأي أجـرته مـنـظـمـة الـعـفـو الـدولـية أن
ُــســتــطــلـعــة آراؤهم ـئــة من ا  73فـي ا
ـيــلـون إلى دعم" "يــؤيـدون بــقـوة" أو "
اسـتـخـدام االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم
(فــيــفــا) بــعض عــائــدات كــأس الــعــالم
ــهـاجـرين  2022 لــتـعـويض الــعـمـال ا

نشورة. حسب األرقام ا
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و أكّـد أمـير قـطـر الشـيخ تمـيم بن حـمد
آل ثـانـي الـثالثـاء إنه سـيـتم الـتـرحـيب
ـشــجـعــ في بـطــولـة كـأس بــجـمــيع ا
الــعـــالم لــكــرة الــقــدم هــذا الــعــام "دون
تمييز". وقد كافح منظمو البطولة التي
تــنـطـلق في الــدولـة اخلـلــيـجـيـة في 20
ـقبل لطـمأنة تـشرين الـثاني/نوفـمبر ا
اجلـمـاعـات احلـقـوقـية بـأن مـجـتـمـعات
ـــثــلــيــ لـن تــواجه أي إجــراءات في ا
ــونــديــال. وقــال الــشــيخ تــمــيـم أمـام ا
ـتــحـدة "هـا اجلــمـعــيـة الــعـامــة لأل ا
نـحن اليوم نـقف على أعتاب اسـتضافة
مـنتـخبـات العـالم وجمـاهيـرها ونـفتح
أبــوابـــنــا لــهم جــمــيـــعــاً دون تــمــيــيــز
لــيــســتــمــتــعــوا بــكــرة الــقــدم وأجــواء
ــفـعـمـة بــاحلـمـاس". وتـابع الــبـطـولـة ا
"سـوف يـفـتح الـشـعب الـقـطـري ذراعـيه
الســـتــقــبـــال مــحـــبي كــرة الـــقــدم عــلى
اخــــتالف مـــشـــاربــــهم" دون أن يـــذكـــر
جــمــاعـات مــحــددة. ورأى أنه "في هـذه
الـبـطولـة التي تـقام ألول مـرة في دولة
عـربيـة ومسـلمـة وألول مرة في الـشرق

األوسط عموماً سيرى العالم أن إحدى
ـتوسطة قادرة على الـدول الصغيرة وا
ــيــة بــنــجــاح اســتــضـــافــة أحــداث عــا
اســتـثــنـائي كــمـا أنــهـا قــادرة عـلى أن
تـقـدم فـضـاء مريـحـاً لـلتـنـوع والـتـفاعل
الــبـنــاء بـ الــشـعــوب". وتـتـوقـع قـطـر
الــغــنـيــة بـالــغــاز أن يـزورهــا أكــثـر من

ونديال. مليون شخص خالل ا

قـــــــطـــــــر
لـــكــنـــهــا
ســــقـــطت
فـــــــــــــــــــي
نـــــهــــائي

ــسـار األول من ا
ــــــلـــــحـق األوروبي ا
أمــام ويـلــز صـفـر-1
فــقـال بـتـأثـر واضح
"الـــبالد بــأكـــمــلــهــا
مـــتــأثــرة بــاحلــرب
واجلـــــــــمــــــــيـع في
خـطر". وتابع وفق
مــــا نــــقـــلـت عـــنه
صـحيـفة "غـازيتا
فــــيــــبــــورتــــشـــا"

الـبـولـنـديـة بـعـد لـقـائه
ـــلــعب بـــلــيـــفــانـــدوفــســـكي في ا
الــوطـني في وارســو "وفي الـوقت
نـفسه يعـمل اجلميع ويفـعلون ما
في وسـعـهم للـمسـاهمـة ومسـاعدة
اآلخــرين لـدعم الــبالد. العـبـو كـرة
الــقـدم لــيــسـوا بــاالسـتــثـنــاء. هـذه
أيــضــاً رســـالــة الى الــعــالم - نــحن
نـقاتل مـا زلنا عـلى قيـد احلياة ولن
".وســتـخـوض بـولـنـدا نــسـتـسـلم أبـداً
ونـديـال القـطـري الذي يـنـطلق غـمـار ا
في  20 تـشـرين الثـاني/نوفـمبـر ضمن
اجملـموعة الـثالثة الى جـانب األرجنت

كسيك. والسعودية وا
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ـــنــظـــمــون { بـــاريس-(أ ف ب) - أعـــلن ا
األربـعاء أنهم سـيمنحـون خالل حفل الكرة
قرر في  17 تشرين األول الـذهبية  2022 ا
جـــائـــزة جـــديـــدة مـــخـــصـــصـــة لالعـــبـــ
لتزم في مشاريع مجتمعية والالعـبات ا
وخـيرية حتت مـسمى "جائـزة سقراطيس"
ـا ألسـطـورة كـرة الـقـدم الـبـرازيـلـيـة. تـكـر
وأكـدت مـجلـة "فرانس فـوتبـول" الفـرنسـية
الـتي تمنح جائـزة الكرة الذهـبية في بيان
"جــائـزة ســقـراطــيس سـتــمـكن مـن حتـديـد
أفـضل األعمـال التضـامنيـة التي يقـوم بها
ــلـــتـــزمــون بـــهــا". األبـــطــال والـــبـــطالت ا
وأضـافت أنـه عـلى ضـوئـهـا سـتتـم مـكـافأة
ـبـادرات لـصـالح التـكـامل االجـتـماعي أو ا
الــتـنـمــيـة الـبــيـئـيــة أو مـسـاعــدة الـسـكـان
ــعـرضــ لـلــخـطــر الـشــديـد أو ضــحـايـا ا
الـصـراعـات عـلى نـحـو يـشـبه إلى حـد ما
هاجم اإلنكليزي ثال حملة ا عـلى سبيل ا
مـاركـوس راشـفـورد فـي عام  2020 لـصـالح
األسـر الـبـريـطـانـيـة احملـرومـة.  اخـتـيـار

{  بــويـــســنس آيــرســوكــاالت: أوضح لـــيــونــيل ســكــالــوني
سـكالوني في تـصريحـات أمس من ملعب  DRV PNK مـعقل
ـنـتـخب إن الـفريـق سـيلـعب فـريق إنـتـر مـيـامي عـقب مـران ا
بـنفس الـطـريـقة مع احـتـمال إدخـال تـغيـيـرين أو ثالثـة لكن
األسـاس هـو ذاته. ويـشـمل هـذا األسـاس مـيـسي الـذي أكـد
سـكـالـوني أنه سـيـلــعب أسـاسـيـا وقـال إنه يـرغب دائـمـا في
الـلـعـب. سـيـلـعـب مـعي دائـمــا إال إذا حـدث شيء مـا. ويـرى
سـكــالــوني أن مـيــسي يــقــدم أداء جـيــدا في بــاريس سـان
جـيرمـان وقـال لـقـد قطـع خطـوة مـهـمـة للـغـايـة في فـريقه.
نـحن سعداء بوجوده. وكان باولو ديباال الالعب الوحيد
ــران اجلـمـاعي لـلـمـنـتـخب الـذي تـدرب عـلى هـامش ا
اخلـميس بـسبب مـعـاناته من آالم عـضلـية. ويـبدو أن
ـشــاركـة في وديـة هـنـدوراس ديـبـاال لن يــتـمـكن من ا
باراة الوديـة األخرى للفريق كـما أن مشاركـته في ا
ـقبل في نـيـوجيـرسي باتت أمـام جامـايكـا الـثالثاء ا
ــقــرر أن تـقــام وديــة األرجــنــتـ مــحل شك. ومن ا
يامي ومن وهـندوراس اليـوم في ملعب هـارد روك 

نتظر أن يحضر  75 ألف مشجع. ا

ــتــخــصــصــة: "كـان اجملــلــة الــفــرنــســيــة ا
ســقـراطـيس يــؤمن دائـمًـا بــقـوة الـتــعـبـئـة
وحتــويل الــريـاضــة جلـعل اجملــتـمع أكــثـر
مـسـاواة.  وقـد أظـهـر ذلك كالعب من خالل
ـقراطـية كـفـاحه من أجل إعادة إرسـاء الد
في الـــبــرازيـل خالل الــتـــجــربــة الـــثــوريــة
لـدمقرطة كورنثيان". وأضاف "بعد  11عامًا
لتزم من أجل من وفاته يظل رمزا للبطل ا
عــالـم أكــثــر عــدالً".  وتــكـــمل هــذه الــكــأس
ـلحقة اجلديدة سجل حـفل الكرة الذهبية ا
ـــقــرر في  17 تـــشــرين األول فـي مــســرح ا
شــاتــلــيه في بــاريس والــذي سـيــتم خالله
مــنح ســبع جــوائـز.فــبـاإلضــافــة إلى كـأس
" "كـوبـا" ألفضل العب شـاب وكأس "يـاش
ألفـضل حـارس مرمى وكـأس "غـيرد مـولر"
ألفــضل هـداف سـيــتم مـنح جــائـزة أفـضل
فـريق في الـعـام وجـائـزة سـقراطـيس إلى
جــانب أبــرز جــائــزتــ في احلــفـل: الــكـرة
الــذهـبــيـة ألفــضل العب وأفـضل العــبـة في

موسم 2021-2022.
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{ وكاالت: شهدت مبـاراة فرنسا ضد
النمسا في دوري األ األوروبية لفتة
يـزة من أوريـلـ تـشـواميـني العب
وسط الديـوك جتاه زمـيـله في ريال
مــدريــد. واضــطـــر العب فــرنــســا
ـــواجـــهـــة زمـــيـــلـه في الـــفـــريق
ــلــكـي ديــفــيـــد أالبــا مــدافع ا
ـبـاراة مـنـتــخب الـنــمـســا في ا
التي أقـيمت الـيوم اخلـميس في
دوري األ األوروبـيـة. وسـلـطت

صحيفـة ماركا الضـوء على تصرف
تشـوامـيني جتـاه أالبـا بـعد سـقـوطه أرضًا

داخل منـطقـة اجلـزاء مشـتـكيـا من بعض اآلالم.
دافع الـنمساوي واجته الدولي الفرنـسي نحو ا
لالطمئنان عليه قبل مساعدته على النهوض
ـنتـخبـ جانـبا.  بـعد نـافسـة ب ا منـحيـا ا
ـــلــعب ــغـــادرة أرض ا ذلك اضـــطــر أالبـــا 
بعدما قرر مدربه رالف راجننيك استبداله
بــعــد شـــكــواه من اإلصـــابــة لـــكــنه كــان

يركض بصورة طبيعية أثناء خروجه.
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{ بـرشـلــونـة- وكـاالت: كــشف روبـرت لــيـفـانــدوفـســكي مـهـاجم
برشـلـونـة عن اسم مـفاجئ عـنـد سـؤاله عن أصـعب العب تـقابل
ضــده خالل مــســيـــرته. وأمــضى صــاحب الـ  34 عــامــا مــعــظم
مسـيـرته في مالعب البـونـدسلـيـجا بـقمـيـصي بوروسـيـا دورتمـوند
وبايرن ميونخ ب عامي  2010 و 2022 قبل رحيله صوب البارسا.

وخالل مقابلـة مع مجلة كـفارتالنـيك سبورتوفي
ــدافع الـبــيـروفي اخـتــار لـيــفـانــدوفـســكي ا
كـارلـوس زامــبـرانــو كـأصـعب العـب تـقـابل
ضـــده حـــتـى اآلن. صـــاحب الـ  33 عـــامًـــا
تواجـد في الـبـونـدسلـيـجـا مـنذ  2008 حتى
ـانـيـا ألنـديـة شالـكه 2016  حـيث لـعب في أ

وسانت باولي وآينتراخت فرانكفورت. 
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و تَــسَــلَّم الــهــداف الــبــولــنــدي روبـرت
لــيـفــانـدوفــســكي الـثالثــاء شـارة قــائـد
ـنـتـخب األوكـراني مـن أجل ارتـدائـها ا
بـجانب شارة قائـد منتخب بالده خالل
مــونـديـال قــطـر نــهـايـة الــعـام احلـالي
وذلك فـي خـطـوة رمـزيـة تضـامـنـيـة مع
الـبلد اجلـار الذي يعـاني األمرين جراء
الــغـزو الـروسي.وقـال الـهـداف احلـالي

لـبرشـلونة اإلسـباني وفق ما نـقلت عنه
وكــالـة "بي أي بي" الــبـولــنـديـة بــعـدمـا
سـلَّـمه جنم أوكرانـيا الـسـابق ومدربـها
احلـالي أنـدري شـفتـشـنكـو الـشارة إنه
"لـشـرف عظـيم لي أن أرتـدي شارة قـائد
أوكـــرانــــيـــا خالل كـــأس الــــعـــالم".أمـــا
ـني الــنـفس شــفـتــشـنــكــو الـذي كــان 
بــقـيـادة بالده الى نــهـائـيــات مـونـديـال

اسم سـقراطيس العب كـرة القدم الـعبقري
الـــذي تـــوفـي عــام  2011مـن قـــبل "فـــرانس
فــوتــبــول" بــســبب انــخــراط العب الــوسط
ـسـيـرة الـشـهـيـرة الـدولـي الـبـرازيـلي في ا
والـرومـانـسـيـة "دمـقـرطـة كـوريـنـثيـان" في
خـضم دكتاتورية عـسكرية في البرازيل في
ســــــنـــــوات  1980 حــــــيث اتـــــخــــــذ فـــــريق
كـوريــنـثـيـانـز الـذي كـان يـدافع عن ألـوانه
اخلــيــار اجلــريء لــتــقــد جــمـيـع قـرارات

النادي للتصويت.
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وسـيتم منح هذه اجلائزة اجلديدة من قبل
جلـنـة حتكـيم تـضم جنمـا بـرازيلـيـا سابـقا
هــو شــقــيــقه األصــغــر راي الــذي دافع عن
ألـوان بـاريس سـان جرمـان الـفـرنسي إلى
ــثــلي مــجــلـــة فــرانس فــوتــبــول جــانـب 
ومـسـؤول عن مـنظـمة الـسالم والريـاضة
الـتـي مـقـرهـا مـونـاكـو والـتي تـشـرف عـلى
مـشاريع الـتنمـية وإحالل السالم من خالل
الـريـاضـة. وقال راي في تـصـريح في بـيان
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جنــاحــاً مــتــزايــداً عــبـر االنــتــرنت مع
اقــتـراب انـطـالق مـوعـد كــأس الـعـالم.
ــــولـــود ألب أقــــدم ابن الـ 38 عــــامـــاً ا
قــطــري وأم بــريــطــانــيــة وتـرعــرع في
الــبـحـرين عـلى هــذه اخلـطـوة بـعـدمـا
واجـه ما وصـفـه بجـهـل عـام عن الـبـلد
الـتي يـتحـدر منـهـا عنـدما كـان يدرس
الـقـانون في بـريطـانيـا. ويقـول لوكـالة
فـــرانس بــرس "ذهـــبت لــلــبـــحث عــلى
االنــتــرنت وصــحــيـح أن الـكــثــيــر من
ة للغاية ولم يكن هناك ـعلومات قد ا
تـوفـر وان وجـد. لذلك سـوى الـقـليـل ا
قـررت إنشاء موقع الكتروني للتعريف

عن قطر لهؤالء األشخاص".
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ويـقـدّم "مسـتـر كـيو" نـصـائح لألجانب
تــتــراوح من كــيــفــيــة احلــصــول عــلى
تـأشـيـرة دخـول أو قول صـبـاح اخلـير
أو شـكـراً بـالـلـهـجـة احملـلـيـة أو حـتّى
ارتـداء الدشـداشة البـيضاء الـتقيـلدية
أو مــاذا تـأكل في قـطـر. راود الـهـارون
ـثـل قـطـري في حــلم أن يـصــبح أوّل 
هـــولـــيـــوود لـــكـــنه حـــالـــيــاً يـــصـــمم
فـيديوهـاته بناء عـلى كونهـا ما يصفه
بـ"امـتـداد رقـمي لـلـضـيـافـة" الـقـطـريـة.
ومع  99 ألـف مـتـابع عـلـى انـسـتـغـرام
و 115 ألـفاً على قناة يـوتيوب يتناول
الـشـاب مـواضـيع مـختـلـفـة في مـقاطع
الـفـيـديـو اخلاصـة به من بـيـنـهـا حتّى
ـــهــاجـــرين مـــثل حـــقـــوق الــعـــمـــال ا
ـنازل فـي قطـر.ويؤكد الـعامـل في ا
الــشـاب أنه "مـسـتـعــد لإلجـابـة عـلى
كــافـة األســئـلــة" في حـ تــتـعـرّض
اإلمـــارة اخلــلـــيــجـــيــة الـــصــغـــيــرة
ـنـظـمـات بـانــتـظـام النـتـقـادات من ا
غـيـر احلكـوميـة عـلى خلـفيـة ظروف
عـمل االجـانب ال سـيـما في قـطـاعات
البناء وتُطرح عالمات استفهام حيال
ثـلي خالل مـدى قبـولها جملـتمـعات ا
ــونـديـال أو حــتى الـكـلــفـة الـبــيـئـيـة ا
العب. وضـمن ــكـيّـفــات الـهــواء في ا
الـسياق ذاته يوضح هارون أنّ "هناك
ـعـلـومـات عـبـر االنتـرنت الـكـثـيـر من ا
عن قطر ويتحدّث البعض عن األخبار
الــــســـلـــبــــيـــة وآخـــرون عـن األخـــبـــار
الـكاذبـة".وحسب الهـارون فإنه "عـندما
يــتــعــلق األمــر بـ +األخـبــار الــكــاذبـة+
اعــتـقـد أن اجلـمــيع يـعـلم بــأنـهـا غـيـر
صـــحــيـــحـــة. واألمــر الـــوحــيـــد الــذي
بـإمـكـاني الـقيـام به هـو عـرض مـقاطع
فـــيـــديـــو وصـــور لــيـــشـــاهـــد الـــنــاس
احلـــقـــيــــقـــة". ويـــعـــرب الـــهـــارون عن

{ مانـشسـتر: وكـاالت: كـشف اجلزائـري رياض مـحـرز جنم مانـشسـتر
سـيـتي عن الـفـريق الـذي يـرغـب في االعـتـزال بـقـمـيـصه خالل الـسـنـوات
القليلة الـقادمة. الدولي اجلزائـري يرتبط بعقـد مع بطل الدوري اإلجنليزي
اضي. ورغم حتى عام 2025  وذلك بعدمـا قام بتـمديده في يـوليو/تـموز ا
عدم مشاركته بصورة منتظمة مع السماوي إال أن محرز أكد على رغبته
وقع ناديه الرسمي. ان سيتي خالل تصريحات  في االعتزال بقميص ا
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ـــقــبـل. وتــســـتــعـــد الــدولــة الـــثــاني ا
اخلـلـيجـية الـغنـيـة بالـغاز السـتضـافة
احلـــدث األكــبــر في تــاريـــخــهــا حــيث
تــتـجـهّــز السـتـقـبــال أكـثـر مـن مـلـيـون
مــشــجع في أول مـونــديــال يُـقــام عـلى
وسم مـشارف الـشتـاء وفي منـتصف ا
األوروبـي من  20 تــــشــــريـن الــــثــــاني
وحـــــــتى  18 كــــــانــــــون األول. وقــــــال
الــذوادي في مــقــابــلــة نــشــرت وكــالــة
األنـــبــاء الــقـــطــريـــة "قــنــا" اخلـــمــيس
مـقتـطفـات منـها إن "دولـة قطـر تخطّت
مــنـــذ وقت طــويل مـــرحــلــة الــرد عــلى
ـشـككـ في قـدرتهـا عـلى اسـتضـافة ا

بطولة كأس العالم".
l «u « ÷—√

وتـابع "إنـنا مـنذ الـيـوم األول كنـا على
يـق أن األفعال على أرض الواقع هي
الـتي ستـثبت لـلجـميع قـدرة قطـر على
اسـتـضافـة بطـولة كـبيـرة بحـجم كأس
الـعالم". وتـتوقع قـطر أن يزورهـا أكثر
ــونـديـال. مـن مـلـيــون شـخص خالل ا
وقــد  االنــتــهــاء من األعــمــال في كل
مالعـب كأس العـالم الثـمانـية وتـتركز
األنــظــار حـالــيــاً عــلى قـضــايــا الــنـقل
واإلقـــــامــــة لألعـــــداد الــــهــــائـــــلــــة من
. وكــانت قـــطــر أكّــدت أنّ ـــشــجــعـــ ا

حــمــاســتـه النــطالق كــأس الــعــالم في
ــقــبل "ألن الــنــاس تــشـــرين الــثــانـي ا
بــإمـكــانـهـا الــقـدوم إلى هــنـا وخـوض
الـتـجـربـة وإصـدار أحكـامـهـا اخلـاصة
بــــدالً مـن تــــصــــديـق مــــا كُــــتـب عــــلى
اإلنـتـرنت". وتسـتـضيف قـطـر بدءاً من
 20 تـشـرين الـثـاني كـأس الـعـالم عـلى
مـــشـــارف الــشـــتـــاء نــظـــراً لـــدرجــات
رتـفعـة صيـفاً في الـنسـخة احلـرارة ا
األكــثــر تــقــاربـاً فـي الـتــاريخ احلــديث
لــلـنـهـائــيـات حـيث ال تــتـجـاوز أطـول
مـــســـافـــة بـــ اثـــنـــ مـن اســـتــادات
ـونـديال  75كـيلـومتـراً.ويتـوقّع قدوم ا
أكـثر من مليون زائـر إلى الدولة البالغ
عـدد سـكانـها  2,8مـليـون نسـمة. ويـقرّ
"الـعنابي" بأنه يشعـر "بتوتر كبير" مع
ي اقـــتـــراب الــعـــرس الـــكـــروي الــعـــا
"ســيـأتي اجلـمـيع وســيـدقـقـون في كل
تــفـصــيل" مـوضــحـاً "ال يــعـجــبـني أن
ــطـــيــة أو أن يــقــوم تـــســود صــورة 
الـنـاس بالـتـعمـيم عـندمـا يـتعـلق األمر
بــشيء سـلـبي حـدث ويــعـتـقـدون أنـنـا
جـمـيـعاً نـتـقـبله ونـتـفق مـعه". ويـتابع
ن أخبـروني أنهم "الـتقـيت بـالكـثيـر 
قــرروا االنــتـقــال إلى قــطـر بــعــد رؤيـة
مــقــاطع الــفــيــديـو اخلــاصــة بي".ومع

"اجلـميع مـرحب بهم" في كـأس العالم
مـــشــيـــرة إلى إصالحــات فـي قــوانــ
ـــــا في ذلـك احلـــــد األدنى الـــــعـــــمـل 
لألجـور بـعـد انـتـقادات طـالـتـهـا حـيال
مـسـألـة حـقـوق الـعـمـال األجـانب. كـما
نظمون أيضًا على أنه سيكون يـصرّ ا
هــنــاك أمـــاكن إقــامــة كــافــيــة جلــمــيع
ـشـجـعـ في الـدولـة الـتي يـبـلغ عدد ا
ســكـانــهـا  2,8 مــلــيـون نــسـمــة. وقـال
الـذوادي إنّ قـطـر ومـنذ فـوزهـا بـشرف
اسـتضافة كأس العالم في العام 2010
ــهـمـة نــظّـمت "الــكـثــيـر مـن األحـداث ا
ـشـكـكـ ومـنـها الـتي ردت عـلـى كل ا
كـأس الـعـرب قـطر 2021  والـتي كـانت
أكـثر فـرصة  خاللـها جتـربة اخلطط
الـتشغيلـية للمونديـال بشكل متكامل".
وأعـــلن االحتــاد الــدولـي لــكــرة الــقــدم
(فـيفا) اخلميس أنه ابتداء من يوم 27
أيــلــول سـتــنــطـلـق مـرحــلــة مـبــيــعـات
الــلـحـظـة األخـيــرة وسـتـتـواصل حـتى
ـنـظـمـون نـهــايـة كـأس الـعـالم. وقـال ا
ــــاضي إنه  بــــيع 2,45 الــــشــــهــــر ا
مـليون تذكرة عـلماً أن االحتاد الدولي
لـــكــرة الــقـــدم أعــلن أنّ إجـــمــالي عــدد
ا في ذلك الـتذاكر سـيبلغ 3010679  

تذاكر مرحلة اللحظة األخيرة.

ـونديـال الحظ مـستـر "كـيو" اقـتـراب ا
وقعه اإللكتروني زيـادة عدد الزائرين 
"إي الف قــطـر" وقـنـاته عـلى يـوتـيـوب
مـؤكـداً أن "اجلـمـيع يـطـرحـون الـكـثـير
مـن األســئــلــة ويــأمـــلــون في االجــابــة
عــــلــــيــــهــــا. أرغب فــــقط فـي أن أكـــون
مـرشدهم احمللي!".يُطمـئن مستر "كيو"
ــتـفــرجـ الــقـلــقـ بــسـبب قــوانـ ا
اإلمـارة اخلـلـيجـيـة احملـافظـة شـارحاً
"عـندمـا يأتي النـاس إلى قطر بـالطبع
هــنــاك أعــراف اجــتــمــاعــيــة يــتــوجب
احـتــرامـهـا وأعـتـقـد أنـنـا نـطـلب فـقط
ـقابل احـتـرام البالد. وبـالتـأكـيد في ا
ســـتــحـــتــرم الـــبــلـــد كل من يـــأتي إلى
هــنــا".ويـخــتم قــائالً "قـد يــقــوم بـعض
األشـخـاص بارتـكـاب األخطـاء ألنهم ال
يـعرفون ما هي القواعد السائدة وهذا
لــيس بــاألمـر اخلــطــيـر. في ثــقــافـتــنـا
ا وديـنـنـا األمـر يـتـعـلق بـالـنـوايـا. طـا
تــمــلــكــون نـوايــا جــيــدة ال يــوجــد مـا
يـستـدعي القلق". واعـتبر األمـ العام
لـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـمـشـاريع واإلرث في
قـطـر حـسن الذوادي أن بالده سـتـثبت
قـدرتـهـا عـلى اسـتـضـافـة كـأس الـعـالم
لـكرة القـدم رغم "التشكـيك" فيها وذلك
ــونـــديــال في تــشــرين قـــبل انــطالق ا

ونديال ≈—œUý∫ كيو قطري يرشد األجانب في ا
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{ الدوحة-(أ ف ب)
- بــــابــــتــــســــامــــة
كــــبــــيـــرة يــــرحّب
الـــشــاب الـــقــطــري
خـــلــيــفـــة الــهــارون
بــلــغــة انــكــلــيــزيــة
ـتـابـعيه مـتـقـنة 
قـائـالً "أنـا مـسـتر
كــــــيـــــو جـــــاركم
الـقطري احملبوب"
قـبل أن يهمّ بالشرح
عـن بالده وتــقــالــيــدهــا
وثـقافتها في مقاطع
فــيـديـو قــصـيـرة
ومـــــــــرحـــــــــة
حتــــــــــــــــقـق
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ــــعـــارف يُـــحــــكى أن شــــابــــاً مـــحــــدود ا
ــهــارات تـتــلـمــذ عــلى يــدِ أحـد أطــبـاء وا
الـقـرى اجملـاورة وذات ليـلـة طُـرق الـباب
في ســـاعــة مــتــأخــرة من الــلــيلِ أجــبــرت
الـطبيب عـلى االستيـقاظ لـيمشي مـتثاقال
لـفــتـحه وإذا بــرجل يــحـمل طــفالً يــبـكي
بـصـوت مــرتـفع ســأل الـرجل  يــشـكـو
قـال: أكل الـسـمك ودخل عـظم من الـسـمك
بــزردومه فــأخـذ الــطـبــيب يـفــكـر مــا هـذا
ر علـيه وهو في مرحلة ـرض الذي لم  ا
التـعليم التي استثمرها في كتابة جميع
األمــــراض الـــــتي صـــــادفــــهـــــا والــــعالج
ـالحــظــات فـي دفــتــر يـــحــتـــفظ به في وا
الـعـيادة تـفـضل ضـعه عـلى الـسـديـة قال
الـطـبـيب لـلـرجـل وذهب مـسـرعـاً لـيـقـلب
الـدفتر عـسى أن يجـد مرض عـظم السمك
ولـكـن دون جـدوى أخــذ الــطــفل يــصـرخ
صـراخاً شـديـداً من ألم العـظم ومن رهـبة
زيـارة الطبـيب دكتور الـطفل يخـتنق قال
الـرجل الـطـبـيب وهـو مـشـغـول بـالبـحثِ

ـرضِ في الــدفـتـرِ ويـنــتـابه اخلـجل عن ا
لعدمِ قدرته على فعلِ شيء أعطى الرجل
شـريـطـاً الصـقـاً دون وعي وقـال له ضـعه
أســفـل الــبــطن أخــذ الــطــفل بــالــصــراخ
الـشـديـد واالخـتـنـاق فـقـال الرجـل دكـتور
وت قـال له الطـبيب بـعد الـطفل سـوف 
أن انـــتـــبه مـــاذا فـــعــــلت له قـــال الـــرجل
وضــعت الـــشـــريط الالصـق عــلـى اســفِل
الـبطن أخـذ الطـبـيب الشـريط ورفعه من
ـا أفزع الـطفل وأستـرجع ما في مـكانه 
مـعـدته فــقـال الـطــفل خـرج الــعـظم وأنـا
أشـعـر أنــني بــحـالـة جــيـدة قــال الـرجل
دكـتور هذا هـو العالج قـال الطـبيب نعم
ودع الـــرجـل والـــطـــفل ورجع إلـى دفـــتــر
ـهـنـة لـيــدون في عـمـود األمـراض عـظم ا
سـمك بالزردوم وفي عمود العالج شريط
الصق أســـــفـل الـــــبــــــطن وفـي عـــــمـــــود
ـالحــظـــات االســتـــرجــاع دلـــيل خــروج ا

العظم. 
ي لـلمـجمـوعة الـطبـية اإلمتـحـان التـقو

قـتـرحات  إعـداده وتنـفـيـذه وننـتـظـر ا
ي الـتي ترفـعـها جلـنـة اإلمتـحان الـتـقو
لـتــتـرجم إلـى قـرارت تُــسـهم في تــرصـ
تـعليم اجملمـوعة الطـبية وهـنا نود طرح
األسـئـلــة اآلتـيــة عـلى من اقــتـرح وشـارك
وصادق على اعتماد اإلمتحان التقومي:
ي? 1- ماهو الهدف من االمتحان التقو

2- ماهي دقة اإلجراءات والتنظيم?
3- هل آلـية وضع األسئلة عادلة وتراعي

شاركة باالختبار? مستويات الكليات ا
ي في بـيئة 4- هل نـفذ االمتـحان الـتقو

سليمة وعادلة للجميع?
5- هـل من شـــروط الـــتـــقـــو أن يـــقـــوم
شتركة بالعملية بالتقو أحد األطراف ا
أم يـجب أن تـوكل مـهـمـة الـتـقـو لـطرف

ثالث غير مشترك باالمتحان?
ـراقـبـ اخلـارجـي 6- هل  اخـتـيـار ا
وفق مـعايير تضمن حسن سير االمتحان

وتساوي الفرص?
Í—UOF  ”UÝ«

ي مـرتـكـز على 7- هل االمـتـحـان التـقـو
ي مـــعـــيـــاري في أســـاس عـــلـــمي أكـــاد

مشروعيته وعلميته وأهمية اجراءه?
ـطالـبة بـتطـبيق 8- أيهـمـا أكثـر أهمـية ا
عـايـير بـدقـة ومراقـبة ذلك أم الـقواعـد وا
اجـراء إمتحـان في نهـاية الـكورس بغض
تطلـبات والبرنامج الـنظر عن االلتزام بـا
ي وطــرائق الــتــدريس وتــوفــيــر األكــاد
ـاديـة ـســتـلـزمــات ا الئـمــة وا الــبـيـئــة ا

عنوية? وا
9- هل كــانت الــعــمـلــيــة دقــيـقــة بــالــقـدر
الـكافي من حيث اإلعداد والتنفيذ لتعطي
كـن االعتـمـاد عـلـيـهـا في اتـخاذ نـتـائج 

ية? قرارت تقو

10- هل  التركيز على اجراء اإلمتحان
فـقط أم عــلى مـدى صالحـيــة اجلـامـعـات
والــكـــلـــيــات من حـــيث أعـــضـــاء هــيـــئــة
الـتدريس واألنـشـطة الـسانـدة لـلحـصول
عــلـى مــوافــقـــات الســتــحـــداث الــبــرامج

ية في اجملموعة الطبية? األكاد
ي حجم 11- هل كـشف اإلمتحان التقو
ـهارات عـارف وا اخلـلل والـفجـوة بـ ا
واالجتــاهــات الـتـي يـجب أن يــتــعـلــمــهـا
الـــطــالب مـن خالل مــقـــررات الــبـــرنــامج
ـــهـــارات ـــعـــارف وا ـي وبـــ ا األكـــاد
واالجتــاهــات الــتي اكــتـســبــهــا الــطـالب

وظهرت على اداءه?
ي 12- هـل كــشف االمـــتــحـــان الــتـــقــو
ـهـاريـة اخلـلل والـفـجـوة في الـكـفـايـات ا
ـعرفـيـة لـكوادر الـهـيـئـات التـدريـسـية وا
وهل هي مـــؤهـــلــة لـــتـــنــفـــيـــذ الـــبــرامج

ية لكليات اجملموعة الطبية? األكاد
13- هل الــــعــــمـــداء ورؤســــاء الــــفـــروع
واالقــسـام مـؤهــلـ لـلــقـيـام بــهـذا الـدور
الكـبـيـر واخلـطيـر من الـنـاحـيـة العـلـمـية
ــعــيــاريــة والــنــفــســيـة ــيــة وا واألكــاد
واألخـالقــــــــيــــــــة وهل هـم عــــــــلـى قـــــــدر

سؤولية? ا
14- هل سـنـشهـد اغالق كـليـات وأقـسام
عـــلــمــيـــة لــعــدم قـــدرتــهــا عـــلى تــلـــبــيــة

تطلبات? ا
15- هل من نـتــائج الـتــقـو الـتــوصـيـة
بــأهـمــيـة مــطـابـقــة الـتــخـصص الــدقـيق

ادة? لتدريسي ا
16- هل من الـنـتـائج حتـديـد مـسـؤولـيـة
اخفاق بعض الكليات أو بعض الطلبة?
17- هل من شــروط الــتــقــو أن يــكــون
االمــتـــحــان لــلــدور األول فــقط ومــا هــو
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وصف الـــطــلــبـــة الــنــاجـــحــ في الــدور
الثاني?

18- هل نـــتـــائـج الـــتـــقـــو والـــقــرارات
والـــتــوصـــيـــات ســـوف تــقـــلل مـن نــسب
ـرضى الذاهـب لـلـهنـد واألردن ولبـنان ا
وغـيـرهـا مـن دول الـعـالم لـلــعالج بـسـبب
ــؤهـلــة والــبـنــيـة الــنــقص في الـكــوادر ا

التحتية السليمة?
19- هل نـتائج الـتقو سـوف تُسهم في
ـشـكالت والفـجـوات والتـشـوهات عالج ا
الــتي يــعــانـي مــنــهــا الــتــعـــلــيم الــطــبي
(لـلمـجمـوعة الـطبـية والـسانـدة) وخاصة

التعليم الطبي األهلي?
20- هل حتـقق الـهدف مـن التـقـو وهو
يـسـتـحـق كل الـنـفـقــات والـوقت واجلـهـد

صروف لتحقيقه? ا
تطـلبات ثم التـقو يـبدأ بالـقياس لـكل ا
تـقــيـيم مــدى تـطــبـيــقـهــا لـنــتـخــذ الـقـرار
ـناسب بشـأنهـا أما اجراء إمـتحان دون ا
تـطلبات فهو ارباك مـعرفة مدى حتقيق ا
يــدعـــو إلى اســـتــخــدام كـــافــة الـــوســائل
ـشــروعـة ـشــروعــة وغـيــر ا والــطــرائق ا
لــتــجــاوزه ألنه لم يــرتــكــز عــلى تــطـبــيق
كن عايير التقو  صـحيح للقواعد وا
أن يـشـوه الــنـتـائج إذا كــان مـبـنــيـاً عـلى
قـياس غير صحـيح أو غير موجود أصال
ـشكالت احلقيقية ويـشتت التركيز على ا
الـتي تعـاني منـها تـخصـصات اجملـموعة

الطبية.
مـنح شـهـادات رصـيـنـة آلالف الـطـلبـة من
األطــبــاء وأطــبــاء األسـنــان والــصــيــادلـة
ـهن الطبية هل يـرتكز على (عظم وذوي ا
سـمـك بــالـزردوم لــزكه أســفـل الـبــطن) أم
عـلى (التـشخـيص الدقـيق والصـحيح من
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كن أن يؤدي االسـتخدام الصـحيح لالقـتصاد إلى مجـتمع أفضل
. وعـرف االقــتـصـاد هـو مـوضـوع أسـاسي يـحـدد ـواطـنـ جلـمـيع ا
كيـفيـة استخـدام موارد الـدولة وتـوزيعـها. إنـها أيـضًا دراسـة كيـفية
ـكن حتـسـ االقتـصـادات عـلى أفـضل عـمل االقـتـصـادات وكيـف 

وجه لتحس رفاهية مواطني الدولة. 
لـسـوء احلظ  يـسـيء الـكـثـيـر مـن الـنـاس اسـتـخــدام االقـتـصـاد في
كـاسب الشـخصيـة أو الظلم االجـتماعي. سعيـهم وراء السلـطة أو ا
يـخـلق ســوء اسـتـخـدام االقــتـصـاد قـضـايــا اجـتـمـاعــيـة حتـتـاج إلى

معاجلة.
كن من خاللـها اسـتخـدام االقتـصاد كـمصدر إحدى الـطرق الـتي 
وارد للسلطة السـياسية هي حتديد من لديه إمـكانية الوصول إلى ا
كن اسـتـخدام هـذه الـقوة لـفرض ـكـنه ذلك.  االقتـصـادية ومن ال 
قـوانـ مـعيـنـة أو إنـشـاء سـيـاسـات اقـتـصـاديـة تـفـيـد أشـخـاصًا أو
ـثـال  اسـتـخـدمت مـجـمـوعـات مـعـيـنـة عـلى اآلخـرين. عـلى سـبـيل ا
بعض الـبلـدان االقتـصاد لـتفـضـيل مواطـنيـها عـلى مواطـني البـلدان
األخرى. ينتج عن هذا االجتاه سياسات اقتصادية غير عادلة للدول
ــكن أن يــؤدي ــيــة.  ــا يــســاهم فـي الــتــوتــرات الــعــا األخــرى  
اسـتـخـدام االقـتـصـاد بــهـذه الـطـريـقـة إلى قـضــايـا سـيـاسـيـة  مـثل
ـكن أن يـسـاعـد احلـروب الـتـجـاريـة وانـتـهـاكـات حـقـوق اإلنـسـان. 
االستخدام الصحيح لالقتصاد في حتـس حياة جميع مواطنيها 

ولكن يجب استخدامه بشكل مسؤول. 
كن من خاللـها استـخدام االقـتصاد كـمصدر هناك طـريقة أخـرى 
كن استخدام هذه للسلطة السياسية وهي خـلق دعاية اقتصادية. 
الدعـايـة إلقنـاع النـاس بـأفكـار خـاطئـة عن االقتـصـاد وكيـفـية عـمله.
ـثال  قـد يسـتخـدم بعض الـسيـاسيـ الدعـاية إلقـناع على سـبيل ا
شـعوبـهم بـأن الـنـمـو االقـتـصادي مـسـتـحـيل وأن االزدهـار سـيـكون
ـكـنـهم أيـضًـا اسـتـخدام ـنـال. بـاإلضافـة إلى ذلك   دائـمًا بـعـيـد ا
الـدعـايـة إلقــنـاعـهم بـضـرورة الــتـركـيـز عـلـى زيـادة اإلنـتـاج وخـفض

التكاليف على حساب اجلودة.
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 أدت هذه األفـكار إلى الـعديـد من السـياسـات االقتـصاديـة الضارة
علومات الصحيحة . إذا لم تكن ا وأضرت بالعديد من البلدان ماليـاً
متاحـة للناس  فـقد يؤسـسون قراراتـهم االقتصـادية على مـعلومات
كن ـسؤول   خاطئـة أنشـأها سـياسـيوهم. عنـد االستـخدام غـير ا
أن يؤدي إنشاء بيانات اقتصاديـة خاطئة إلى خلق مشاكل أكثر من

عاجلتها. شكلة األصلية التي  إنشاؤها  ا
كن من خاللـها استخدام االقـتصاد كمصدر الطريقة الثـالثة التي 
ـساواة االجـتـماعـية. من خالل للـسلـطـة السـيـاسيـة هي خلق عـدم ا
ـكن أن تـخـلق مشـاكل اجـتـمـاعـية تـؤثـر سـلـبًـا على القـيـام بـذلك  

حياة العديد من األشخاص. 
ــثـال  عــنـدمـا يــكـون لــدى بـعض األشــخـاص مـوارد عـلى ســبـيل ا
اقتصـادية أكـثر من غيـرهم  فإن هـذا يخلق مـشاكل اجـتماعـية ب
أولـئك الــذين لـديــهم مـوارد مــخـتــلـفــة. ونـتــيـجـة لــذلك  تـخــلق هـذه
ا يعـيق قدرتها شكالت توتـرًا داخل الهيـكل االجتمـاعي للبلـد   ا
عـلى الـعــمل بـشـكـل صـحـيح. بــاإلضـافـة إلى ذلك  فــإن خـلق عـدم
ساواة االجتـماعية يـخلق أيضًا فـجوة ب األغنيـاء والفقراء داخل ا
ـا له آثـار سلـبـيـة على مـعـنـويات ذلك الهـيـكل االجـتمـاعي لـلـبلـد  

البلد واستقراره. 
يسـاعد اسـتخـدام علم االقـتصـاد بـهذه الـطريـقة بـشكل صـحيح في
واطن  ولكن يجب إنشاء مجتمع أكثر إنصافًا اجتماعيًا جلميع ا
ا استـخـدامه بـشكـل مسـؤول إذا أراد جتـنب خـلق مشـاكل أكـثـر 

يحل.
ــكن أن يــكــون فــيــهــا  من نــاحــيــة أخــرى  إحــدى الــطــرق الــتي 
االقتصاد تُستخدم كمصدر للسلطة السياسية من خالل حتديد من
ـكنه ذلك. ـوارد االقـتصـاديـة ومن ال  لديه إمـكـانـية الـوصـول إلى ا
كن استخـدام هذه القوة لـفرض قوان مـعينة أو إنـشاء سياسات
اقتصـادية تفـيد أشـخاصًا أو مـجموعـات معـينة عـلى اآلخرين. على
ــثـال  اســتــخـدمت بــعض الــبـلــدان االقــتـصــاد لـتــفــضـيل سـبــيل ا
مـواطـنـيــهـا عـلى مـواطـنـي الـبـلـدان األخـرى. يــنـتج عن هـذا االجتـاه
ا يـساهم في سيـاسات اقـتصـاديـة غيـر عادلـة للـبـلدان األخـرى  
ـكن من خاللــهـا اسـتـخـدام ـيـة. - طـريــقـة أخـرى  الـتـوتـرات الــعـا
االقـتــصـاد كــمـصـدر لــلـســلـطــة الـسـيــاسـيــة من خالل خـلـق دعـايـة
اقتـصـاديـة - ليـست مـعلـومـات حـقيـقـية - وإقـنـاع الـناس من خالل

أفكار خاطئة حول االقتصاد وكيفية عمله.
بـاإلضـافـة إلى ذلك  يـؤدي إنـشـاء بــيـانـات اقـتـصـاديـة خـاطـئـة إلى
اتـخـاذ الـعــديـد من األشـخــاص قـرارات سـيـئــة حـول كـيـفــيـة إنـفـاق

أموالهم ونوع الصناعات التي يدعمونها.
إنشاء بـيانـات خاطئـة يجـعل األمر أكثـر صعـوبة بالـنسـبة للـشركات
الـذين يـنــتـجـون سـلــعًـا لـلــبـيع بـالــفـعل - شيء ال يـتم الــقـبض عـلى
السياسي يرتكبون أخطـاء به - للتنافس مع الشركات التي تصنع

فقط منتجات مزيفة للبيع بأسعار متضخمة. 
تؤدي البيـانات اخلاطئـة أيضًا إلى عـدم قيام العـديد من األشخاص
رتـبـطـة بـأشيـاء مـثل الـتـعـليم أو بـالبـحث عن الـتـكـالـيف احلقـيـقـيـة ا
الرعايـة الصـحيـة ألنهم يـعرفـون أن هذه األرقـام لن تتطـابق أبدًا مع

ما قيل لهم.
ـكن من خاللـهـا اسـتـخـدام عـلم االقـتـصاد الـطـريقـة الـثـالـثـة الـتي 
كمصدر تـتمثل القـوة السيـاسية في خلق عـدم مساواة اجتـماعية -
ليـست معـلـومات حـقيـقـية - وإقـناع الـناس مـن خالل أفكـار خاطـئة

عن االقتصاد وكيف يعمل.
باإلضافـة إلى ذلك  يـؤدي إنشاء بـيانـات خاطـئة إلى اتـخاذ الـعديد
من األشـخـاص قــرارات سـيـئــة حـول كـيـفــيـة إنـفــاق أمـوالـهم ونـوع

الصناعات إنهم يدعمون.
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إنشاء بـيانـات خاطئـة يجـعل األمر أكثـر صعـوبة بالـنسـبة للـشركات
الـتـي تـنــتج سـلــعًــا لـلــبـيع فــعـلــيًــا - وهـو أمــر ال يـتم الــقــبض عـلى
السياسي يرتكبون أخطـاء به - للتنافس مع الشركات التي تصنع

فقط منتجات مزيفة للبيع بأسعار متضخمة.
الـبـيـانـات اخلـاطـئــة تـسـبب أيـضًـا الـعــديـد من ال يـبـحث الـنـاس عن
رتبطة بـأشياء مثل التعلـيم أو الرعاية الصحية التكاليف احلقيـقية ا

ألنهم يعرفون أن هذه األرقام لن تتطابق أبدًا مع ما قيل لهم. 
على الرغم من وجود طرق جيـدة وسيئة الستـخدام االقتصاد كأداة
سياسـية  يسـاعد االستخـدام السلـيم لالقتصـاد على خلـق مجتمع
ــواطـنـ دون اإلضـرار بـهم مــاديًـا أو اجـتـمـاعـيًـا. أفـضل جلـمـيع ا
ــسـاواة بـ يـسـاعــد االسـتــخـدام الـســلـيم لالقــتـصـاد عــلى خـلق ا
مواطـنيـهـا حتى يـتـمكن كل فـرد من الـوصول إلى نـفس الـفرص في
احلـيـاة.  كــمـا أنه يــسـاعـد الــشـركـات عــلى الـتــنـافس مع بـعــضـهـا
ا في ذلك الـفقـراء - من الوصول البعض حـتى يتـمكن اجلـميع - 

كنهم حتمله. ا  إلى سلع أو خدمات أفضل بأسعار أفضل 
يسـاعـد االسـتـخـدام الـسلـيم لالقـتـصـاد اجلـمـيع من خالل حتـس
وقف في الي بـغض النـظر عن وضـعهم االجـتمـاعي أو ا وضعـهم ا

احلياة.
ومع ذلك  يتطلب االستخدام السلـيم لالقتصاد معرفة متى ال يجب
استـخدامه ألن الـقـيام بـذلك يخـلق مـشاكل خـطيـرة تـفوق بـكثـير أي

فوائد أولية ناجتة عن إساءة استخدامه.

ـتطـلبات أول مـرة) وهذا قـاعدته تـلبـية ا
والـتـطـبـيق الـدقـيق لـلـمـعـايـيـر واالذعان
ــهــنــة ركــائـزه لــلــقــواعـد وأخـالقــيـات ا
الــتـنــفــيــذ الــعـلــمي الــدقــيق لــلــبــرنـامج
ي واالختـيار الصـحيح لـلهـيئات األكـاد
ـدربــة وتـوفـيـر ـؤهــلـة وا الــتـدريـســيـة ا
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الالزمــة والــبــيــئــة
ـيـة احملـفـزة العـداد كـوادر طـبـية األكـاد
ومـساعـدة قادرة عـلى القـيام بـواجبـاتها
ـهنية بـكل دقة وحرص وأمانة وأخالق ا
ومـسؤولية. الن النظام التعليمي الفاشل
يفـضل عقاب الضـحية (الطالب) كـنتيجة
النـعـدام أو قـصـور الـرقـابـة االسـتـبـاقـيـة
وعـدم مـتـابـعــة الـتـطـابق بــ الـبـرنـامج
نفذ وعدم جاهزية كتوب وا ي ا األكـاد
ـعنوية وغياب ادية وا البـنية التحـتية ا
مــعـايـيــر اخـتـيــار الـقــيـادات اجلـامــعـيـة
ومــعــايــيـــر تــأهــيل وتــدريـب الــهــيــئــات
التدريسية وعدم أهلية األنشطة الساندة
لتـنتج جرياناً مضـطرباً للعمـليات وبيئة
تعـليميـة محبـطة للطـلبة ولهـا أثر سلبي
هن واجملتمع. صـالح وا عـلى أصحاب ا
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التـقـو عمـلـية مـتـكامـلـة ال يكـون أولـها
ـتـطـلـبـات االسـتـحداث الـقـياس الـدقـيق 
ـية واألنـشطة الـساندة والـبرامج األكاد
والبـنـيـة الـتحـتـيـة مـروراً بتـقـيـيم آلـيات
وإجــراءات وأنــشــطــة تــنــفــيــذ الــبــرامج
ا يتفق ـية والعملية التـعليمية  األكاد
ـعـاييـر وال يـكون آخـرهـا تـقو كل مع ا
ـتــطــلـبــات والـعــمــلـيــات الــتـعــلــيـمــيـة ا
والـسانـدة بـشـكل دوري لضـمـان اجلودة
ـنــتـظم لـلـعــمـلـيـات واالذعـان والـتـدفق ا

عايير. للمتطلبات وا
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وجـدت الـقـوانـ لتـنـظم احلـيـاة للـبـشـرية
ـعمورة بـشكل حضاري في جـميع ارجاء ا
مـنـهــا سـمـاويـة اوجـدتــهـا االديـان ومـنـهـا
مـدنـيـة شـرعـهـا االنـسـان ومـنـهـا مـشـتـركة
كن نسـميه قانون ومنـها قانون الـغاب و
الطـبيـعـة الوحـيد يـنـظم حيـاة احليـوانات
والـنبـاتـات بـعـدالـة الغش وال انـحراف وال
رشـوة وال وساطة فيه يسري على اجلميع
ايـنــمـا وجـدوا فـالـقـوي يـاكل الـضـعـيف ال
مـفــر مــنه مـبــرمج في عــقـلــيـة او تــصـرف
ط اجلـميع في طبيعـته االنقضاء على او
الضـعيف لـتامـ قوته والـضعـيف يحاول
بـكل احـسـاسه انـقـاذ نـفـسه لـيـعـيش فـترة
اطول ان سـلما االثن مـن مخادع البشر .
امـا الــقـوانــ الـنــافـذة لــدى الـبــشـريـة ان

كانت سـماويـة اوشرعـها االنسـان لتـنظيم
احلـيـاة جـمــيـعـهـا قـابـلـة لـلـغش واخلـداع
والـتجاوز واالستغالل من قـبل بني البشر
ـسـتـبـدين واالشـخاص ذوي من احلـكـام ا
ي الـضمـائـر في اجملـتمع الـنفـوذ من عـد
او الـرجــال الـقـائــمـ عـلـى تـنـفــيـذهـا من
نـافعـهم ومصـاحلهم الصـنفـ جمـيعـهم 
اخلاصـة على حساب الضـعفاء او الفقراء
الــذين هم مــسـؤلــ عن حتـقــيق الـعــدالـة
ــســـاوات لـــهم وفي كـــثـــيـــر من الــدول وا
ليـست إال واجهة اعالمية للسلطة وقانون
الـغـاب سـاريـا فـيهـا بـكل تـفـاصـيـله وبـعد
الـنـهـضـة الصـنـاعـيـة والزراعـيـة وانـتـهاء
ية االولى تغيرت نظم احلياة احلرب الـعا
ـعمورة بفضل القـائم عليها في ارجاء ا

وتــخـلـصــوا من الـقــسـاوة والـتــعـصب في
تـامـ مـتـطـلـبـات الـعـيش عـلى الـقـرصـنـة
واحلـروب والغزوات في كثيرمن اجملتعات
والتـجؤا الى تنظيم دول مقيدة بالدساتير
والـقـوانــ وتـنـفـيــذهـا بـحـذافــيـرهـا عـلى
واطن اجلـميع من قمة السلطة الى ادنى ا
ـــســـاوات مع تـــامـــ كـــافـــة بـــالـــعـــدل وا
ـعـاشـيـة والـسـكـنـيـة ـواطن ا مـتـطـلـبـات ا
لـلعـامل والعـاطل والالجيء كمـا في الدول
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امـا في الـعـراق مـنـذ تـاسـيـسه كـدولـة بـعد
ـيــة االولى وبـالـتــحـديـد عـام احلـرب الــعـا
1921 فـان الــعـادات والــتـقـالــيـد الــبـدويـة
القـبلية العصبية وتاثير التباهي بقصص
ال واجلاه في الـشجاعة واحلصول على ا
الغـزوات والفتوحـات للقائـم عليـها عبر
الـعـصـور الزالت شـاخـصـة عـلى مـنـطـقـتي
اجلــنــوب والــوسط والــتي تــســتــنـد عــلى
ـال والـسـلـطـة بـالـقوة امـتـالك احلـقـوق وا
وضعف الـسلـطـة احبـطت تنـفيـذ القـوان
كــــمـــا يــــجـب  لـــذلـك لم يــــســــتــــتب االمن
واالستـقـرار فيـهمـا ويلـتـجؤن الى الـصلح
الــعــشــائــري دون احملــاكم واحــيــانــا يــتم
إخــراج الــدعــوة او الــقـضــيــة من احملــاكم
ارجاء الـعـراق عامـة كالـشعـرة من العـج
من قـبل اشخاص ذوي الـنفوذ في الـقبائل

اواشخـاص في احلـكومـة النـها مـصنـوعة
من نـفس اخلامة وال اسـتغرب تـتويج ملك
لـلعـراق مـن خارجـه للـسـبب نـفـسه ولـذلك
التـجأ ويلتجآ الناس الى القـبيلة للحماية

وتام معيشتهم بدال من احلكومة  .  
امــا في مــنــطــقــة كــوردســتــان كــان االمــر
يخـتلف فـالـناس كـانـوا يعـملـون بـإفتـخار
في الـزراعة ومـنـهـا اخلـضـر والـصـنـاعات
تـيـسـرة كـاحلـياكـة والـنـجـارة واحلدادة ا
والـتجـارة وفي الـبـيع والـشراء وكل من ال
يـعـمل ويـحــاول االرتـزاق بـوسـائل اخـرى
غــيــر عــرق اجلــبــ يــكــون مــنــبــوذا بــ
ـــهن اجملــــتـــمـع  وكـــان بـــعـض من تـــلـك ا
واحلرف يـعتـبر مـهـينـة الى السـبعـينـيات
ــاضـي في اجلــنـــوب والــوسط  الـــقــرن ا
وكــان االمن واالســتــقـرار في كــوردســتـان
مسـتتب والقانون يحترم الى حد معقول
ـانعـة احلكـومة للـحقـوق القـومية ولكن 
نطقة وتعي اشخاص إلدارتها من غير ا
وفـرض الــدراسـة بـغــيـر لـغــتـهم ومــنـعـهم
ــارســة شــعــائــرهم الــقــومــيــة ادت الى
نطقة واصبحت االقتـتال وتغيرت معالم ا
معـاقل عـسـكريـة ومـنـها مـحـرمـة حتى من
عيـشية وفي كثير االدوية واالحـتياجات ا
من االحـيان شجعـت احلكومة عـلى النهب
واالســــتــــيـالء عــــلى امـــــوال الــــنــــاس مع
الــعـــمــلـــيــات الــعـــســكـــريــة والـــقــتل دون
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احملـــــاســـــبــــة ومـن اشـــــدهــــا االنـــــفــــاالت
والــعــمــلـيــات الــكــيــمـيــاوي وهــدم الــقـرى
وإســكــان مــابــقي مـن االطــفــال والــنــســاء
والعـجزة من الرجـال في مجمـعات سكـنية
قسـرية دون ايجـاد وسيلة عـيش بعد نهب
امـوالـهم والـفـضـيـحة الـكـبـرى هي تـغـيـير
الـقومية واالسـتيالء على االموال واالمالك
واســكـان الــعــرب مــحــلــهم كــمـا حــدث في
فــلــســطـ قــد غــيــرت الـكــثــيــر من مــعـالم
شخـصـية الـفـرد  والعـادات والـتقـالـيد مع
ازديـــاد الــكـــره الي حـــكــومـــة والــقـــوانــ
واالنـظـمـة بـقـدرمــا اصـابه كل شـخص من
الـغدر والـظلم واحلـرمان وآثـارها الـضارة

فاعلة في اجملتمع الى هذه اللحظة   .  
يامـا مجـرمون مـن العـيار الـثقـيل ارتكـبوا
ـتـعددة جرائـم القـتل والـغصب بـاشـكاله ا
ــال الــعــام حـرطــلــيق او ســرقــة و نــهب ا
عــاصــيــا عن قــبــضـة الــعــدالــة الحــتــمـائه
ـتـسـلــطـ في احلـكـومـة او بـالــرشـوة اوا
باحلل الـعشائـري الذي ال يلـيق بالتـحضر
ودولـة القـانـون  ويـا مظـلـومـ من اناس
ضعـفـاء في دهالـيز الـسـجون عـلى قضـايا
بـسـيـطـة او اتـهـمـوا بـقـضـايـا ارتـكـبت من
قبل اقـويـاء واسـتمـالت عـلـيهم غـصـبا في

ضياع القانون.
كل تـلك فــاحلـكـومـات مــسـؤلـة عـنــهـا مـنـذ
تكـوين الدولة النها كانت تعمل على فرض

نـفـسـهـا على اجملـتـمع بـعـامل الـتعـصـبـية
الـــقــبــلـــيــة كــمــا فـي احلــروب والــغــزوات
ـال ولم تسع الـغابـرة المتـالك السـلطـة وا
الى تغـييـر تلك الثـقافـة في اجملتمع لـبناء
دولة الـقـانـون وتكـون مـسـؤلة عـلى تـام
قـوت وسكن الشـعب اوال بجـميع مـكوناته
الـعـامـلـة والـعـاطـلـة خلـلق مـجـتـمع مـدني
مــؤمن بـالـقـانـون الـذي يـسـري عـلى اعـلى
شــخـص في الــدولــة النه قـــريب مــنه قــبل
غيـرة لتغيير وجـهة االنسان الى احلكومة

بدال من القبائل وامثالها .
ـعـلـومات مـن كـتاب دراسـة في نـبـذة من ا
طـبـيـعـة اجملــتـمع الـعـراقي لـلـدكـتـور عـلى
الــوردي ومــنــهــا عــاصـــرتــهــا من اقــصى
الـــشـــمــــال الى اقـــصـى اجلـــنـــوب واحلل
الـوحـيـد تـاسـيس حـكـومـة مـدنـيـة تـفرض
الـقانون بالـنار واحلديـد من اعلى شخص
في الـسلطة فنازال الى أي مواطن وتقضي
على الفساد نهائيا واسترداد اموال العام
ــنـهــوبـة وتــوزع ثـروات الــبالد بـالــعـدل ا
ـساوات وتوفـير فـرص العـمل والسكن وا
وتــامــ حــيــاة الــعــاطل والــعــاجــز وهي
الــوســيـــــلــة الــوحـيــدة لــفــرض الــقــانـون
وتــــامـــ االمـن واالســــتـــقــــرار والــــدولـــة
الـضـعـيــفـة عـلى تـنـفـيــذ الـقـانـون اذكـرهـا
ــثل الـــعــربي (االمـــام الــلي مـــايــشــور بـــا

يسمونه ابو اخلرك). 

بغداد

جـوهر وروح وفلـسفـة الدمـقراطـية  التي
أدت الى انـــتـــكــاس وانـــكـــســارالـــنـــظــام
الـسـيـاسي والـعـمـلـيـة الـسيـاسـيـة  الـتي
أدت  الى فـــــشل  وتـــــردي وتــــراجع أداء
الـدولة وضـعفـهـا  بعـد انـعكـست كل هذه
واطـن الـفوضى وأنـصبت عـلى حيـاة ا
الـعراقي حمم وأزمات تكاد تعطل عجلة
حـياتهـم وتوقفـها عن الـدوران  علـماً كان
بـــــأمــــكــــان الـــــدســــتــــور حـــــسم األمــــور
ومـعـاجلــتـهـا فـي اعـادة صـيــاغـة  بـعض
بــنـوده وفــقـراته  بــشـكل يــعـالج و يــنـقـذ
الـواقع العـراقي ويغـنـيهم عن الـكثـير من
ـــشــــاكل واالزمـــات ولــــهـــذه األســـبـــاب ا
وغــيــرهــا خــرج الــعــراقــيــون مــطــالــبـ
بــعـمــلـيــات األصالح الـشــامل بــضـمــنـهـا
اصالح الدستور بأعتبار الدستور صمام
أمـان العـملـية السـياسـية واألمن الـقومي
وحــامي  الــوحــدة  والــهـويــة الــوطــنــيـة
ـهم أيـضا أن  نـشـيـر الى نقـطـة مـهمه وا
هي ان   قـادة االحزاب والكتل الـسياسية
هم غــيـر مــلــتـزمــ بـالــبـنــود والـفــقـرات
الـدستـورية الـوطنـيـة االيجـابيـة  البـناءة
الــتي تـــعــتـــبــر صـــمــام االمـــان لــلـــدولــة
واجملـتمع وحـمـايـة الـعـمـليـة الـسـيـاسـية
الدمـقـراطيـة والـتبـادل الـسلـمي لـلـسلـطة
ــطــبــات الــدســتـور لــكــنــهم تــمـســكــوا 
وثـغــراته وهي مــكــمن صــنــاعــة االزمـات
واسـتمرار ازمـة النـظام السـياسي وفشل
الـعملية السيـاسية و تعميق اخلالفات و
الـصراعـات علـى السـلطـة ومـنافع الـدولة
الـتي  أرست قـواعد وأسس وآلـيات نـشر
ــالي  والـــســيــاسي الـــفــســـاد االداري وا
الـــذي أدى الى ضــيـــاع حــقـــوق الــشــعب
والــوطن والــعــدل واألنــصــاف وحتــقــيق
تـكـافأ الـفـرص  بـعـد أن حـصل  الـتـجاوز
قراطية  بـدل حمايتها من اجل عـلى الد
سالمة الـعملية السياسية وتعزيز النظام
الـسـيـاسي والـتـبـادل الـسـلـمي لـلـسـلـطـة
وهي عــــوامـل واســــبــــاب  دفـــــعت بــــنــــا
واخــذتــنـــا الى  الــفــوضى الـــســيــاســيــة
الـعـارمـة و كـانت الـسـبب االول والـكـبـيـر
في عـسكرت  قطـاعات كبـيرة من اجملتمع
الــعـــراقي أدت بــالــنـــتــيــجـــة الى ظــهــور
نفـلت خارج سلـطة الدولـة بعد الـسالح ا
ان أسـست الـى واقع  خـطـيــر من الـعـنف
مــــحـــاولــــة تـــعــــمـــيق وجتــــذيـــر  أركـــان
ذهـبية ومـرتكـزات ومسـاند الـطائـفيـة وا
والـعرقـيـة الـسـياسـيـة في الـعـراق بجالء
ووضـوح بـعـد ان اصـبح الـصراع واضح
عـلـى تـشــكــيــلــة الـعــمــلــيــة الـســيــاســيـة
ومـرتكـزات النـظـام السـيـاسي و سلـطات
الـدولة وبـحـسب مـنطـلـقات وقـواعـد هذه
الــصـــراعـــات احلــزبـــيـــة  الـــســيـــاســـيــة
ومـرجـعـيـاتـهـا  مــضـافـاً لـهـا دور الـدولـة
ــؤثــر  في اثــارة الــعــمــيــقـــة  الــفــاعل وا
الـنزاعـات والـصراعـات واضـعاف الـدولة
وتـقـويض نـظـامــهـا الـسـيـاسي واسـقـاط
هــيــبـتــهـا ومن يــريـد ان يــطـلـع عـلى ذلك
لـيقـرأ مـقالي في صـحـيفـة الـزمان الـغراء
والـذي نشرعام  2016وجـاء حتت عنوان

من اسقط هيبة الدولة?   
ــصــائب لم تــاتـي فـرادى  ان  كل هــذه  ا
وهي تـنصب ازمـات على رأس العـراقي
أزاء قـادة وسيـاسيـ بل طبـقة سـياسـية
ضـيـقــة االفق  اسـتــزفت الـبالد والــعـبـاد
والـتالعب بهما بال رادع بدون خجل بعد
اعالء الـوالئات الـطائفـية والـعراقـية على
الــوالء الــوطــنـي  وجــراء هــذه االوضــاع

تــظـهـر فـيــهـا حـيـاديــة الـدولـة  بـوضـوح
بـحـيث تـبـتـعد األحـزاب في  الـتـدخل في
ادارة الـدولــة وكـذلك تــبــتـعــد الـدوله في
الـتـدخل بـشـؤون االحــزاب الـسـيـاسـيـيـة
كما هو معمول به في الدول الدمقراطية.
 كل هـذه االحــداث واالوضـاع جـعـلت كل
مـا يدور فـي العـراق اليـوم قـاسي ومؤلم
يـبعث على اخلوف واحلـزن  والتداعيات
اخملـتلفه والتي تشكل خطوره على األمن
اجملـتـمـعـي وأمن الـدولـة واألمن الـقـومي
بــــــشـــــكـل عـــــام والـى أبـــــعــــــد احلـــــدود
والـعـراقـيـون يـشــاهـدون بـلـدهم الـعـريق
بـالد الـــرافـــديـن  يـــراد له ان يــــغـــرق في
احلـــروب الـــبــيـــنـــيه لـالحـــزاب والــكـــتل
السياسية وهو يأن من شدة االلم بسبب
مـا يــواجــهه من فـســاد  ســيـاسي اداري
مـالي  ثـالـوث مـرعب  أكل بـجـرف الوطن
والـــدولـــة  مـن كل نـــاحـــيـــة نــــاهـــيك عن
نفلت خـارج سلطة الـدولة بعد الـسالح ا
ان اصـبح األحتـكام له ولـلغـة الصواريخ
ـدافع الرشاشـة عند حدوث أي خالف وا
أو نـزاع عابـر مهـما كـان بسـيطـاً وتافـهاً
وهـــذا مـــا نـــشــهـــده الـــيـــوم واقـــعـــا في

اخلالفات العشائرية .
ـرور بعـض الشـيئ واحلـقـيـقـة ألبـد من ا
بـــأحــد أهـم أســبـــاب كل هــذه الـــفــوضى
واخلـــلـل احلـــاصل  وهي انـــعـــكـــاســـات
واضـحه  لـلـدستـور الـعـراقي  الـذي لعب
دوراً كـبيـراً وأسـاسيـاً في بـعض جوانب
فــشل الــنـــظــام الــســيــاسـي والــعــمــلــيــة
الـسياسـية بـسبب تعـدد ثغـراته والغامه
ـذهبـيـة الـعـرقـيـة وهـي أحد الـطـائـفـيـة ا
عـــوامل اثــــارة األزمـــات الــــســـيــــاســـيـــة
واالجــتـمـاعــيـة واالقـتــصـاديـة واالمــنـيـة
وانـواع  واحملــاصــصــات الــتي أحــكـمت
السيطرة على مناصب الدولة وسلطاتها
ومـا يرافـقـها من عـدم الـقدره عـلى قـيادة
الـعملية الـسياسيـة وادارة الدولة بسبب
ضـعف وقـلــة اخلـبـرة لـبــعض الـقـيـادات
الـسياسيـة  واحزابها الـتي حتكم الدولة
وتــديـر الــعـمــلـيـة الــسـيــاسـيــة في نـفس
الـوقت ومن هنـا جاءت هـيمـنت السـمات
ــذهـبــيـة الــعـنــصـريــة عـلى الــطـائـفــيـة ا
ـنصـات االعالمية اخلـطاب السـياسي وا
لالحـزاب والـكـتـل الـسـيـاســيـة احلـاكـمـة
الـتي عملت عـلى ضيـاع الهويـة الوطـنية
ـتنمره العـراقية بـ الهويات  الـفرعية ا
ــشــهـد الــســيـاسي واالجــتــمـاعي عــلى ا
ـسـتــحـوذه عـلــيه وهـذا يـعــود ايـضـا وا
لـسبب فقـدان الدسـتور لـهويـته الوطـنية
الــتي تــوزعت عــلى الــهـويــات الــفـرعــيـة
الـــشــــعـــيــــة والــــســـنــــيـــة والــــعـــرقــــيـــة
ـــفـــهـــوم هــذه والــدســـتـــورمـــحـــكـــوم  
االغــلـــبــيــات  وكل هــذه تـــقــاطــعــات  مع

خـفنـا من احملـظور  فـوقـعنـا فيـه  عنـدما
أريــقت دمــاء شــبــابـنــا  بــقــتل بــعــضـهم
الـــبــعض األخــر ألدخـــال  وطــنــنــا الــذي
يـنزف  بـغـزارة ومـنذ االحـتالل االمـريكي
الــغـــاشم  ونــحن فـي مــطــحــنـــة الــعــنف
ودوامــــة الــــرعـب الــــتـي يــــراد لــــهــــا ان
جتــهـــزعــلى مـــا تــبـــقى لــنـــا من أمـــنــنــا
ــتـداعـي  وهـو احملــتـجـز واسـتـقــرارنـا ا
والرهـيـنـة لسـلـسـلة تـصـفـية احلـسـابات
ذهبيـة  العنصريـة الطائفية صـالح ا وا
والـصراعـات عـلى السـلـطة الـتي  فـتحت
اوسع االبـواب الستغاللها وتوظيفها من
قــبل دول اقــلــمــيــة وغــربــيــة لــتــصــريف
وتـــمــريــر وتــنـــفــيــذ ســيــنـــاريــوهــاتــهــا
واجـنـداتــهـا وحتـقــيق مـصــاحلـهـا وهي
االخــــرى تــــتــــصــــارع عـــــلى جــــراحــــات
الـعراقي لنهـب ثرواته وتقطيع اوصاله
 بـال ضـــــــمــــــــيــــــــر او  رادع  اخـالقي او
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بــعـــد ان فـــشــلت الـــكـــتل الـــســيـــاســـيــة
اسكة سيطرة  وا واحـزابها احلاكمة وا
بــزمـام الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة واحملـتـكـره
لــلـســلــطــة لــســيــاســاتــهــا  وبــرامــجــهـا
ومـشاريـعهـا االقـتصـادية والـسـياسـية و
تـغييب التوزيع العادل للثروات الوطنية
بـسبب واقع احملاصصة وانتشارالتمييز
ذهبي والعرقي االجـتماعي والطائفي وا
 الـذي بـات  يـشـكـل  ويـنـتج  لـنـا  اجلـزء
األكـبــر واالهم من األزمــات الــتي يــعـاني
مـنـهـا الـشـعب الـعــراقي  وفي مـقـدمـتـهـا
عـزل وابعاد الكفاءات الـوطنية واالبتعاد
عن تــــــنــــــفـــــــيــــــذ وتــــــطــــــبــــــيـق  أسس
ـنـافـسات الـنـزيـهة في ومـعايـيـرمـباد ا
تـوزيع سلطات الدولة واشغال مناصبها
 بــــشـــكل مــــهـــنـي  أي وضع الــــشـــخص
ـــنـــاسب وهـــذه ـــكـــان ا ـــنـــاسب فـي ا ا
الـسلوكـيات ونـهجهـا  حرمت الـعديد من
ــهـنـيـة الــكـفـاءات الـوطــنـيـة الــعـراقـيـة ا
الــعـلــمـيـة صــاحـبــة اخلـبــرة والـتــجـربـة
واصـحــاب االخـتـصــاص وابـعــدتـهم من
ـشاركة في الـفعـاليـات الوطـنيـة خاصة ا
الـسيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة مـنـهـا بـعد ان
الـبـسـوا احلـيـاة الـسـيـاسيـة فـي الـعراق
والـدولة بجـميع سـلطـاتها ومـؤسسـاتها
ـذهبـية والـعرقـية شمـولـية الـطائـفيـة وا
وبـاتت تــتـحـكـم  في الـنــظـام الـســيـاسي
و حتـاصص سـلطـات الدولـة عـلى هذا
االســـاس ومــنـــهـــا بــرز وبـــات واضـــحــا
ـذهــبي الــطــائـفي الــتــمـدد الــســيـاسـي ا
العـنصري وحتـكمه بالـعملـية السـياسية
والـنظـام السـيـاسي بقـوة  بـعد أن ابـتلع
واطنة  وعطل حيـاديتها  كما هو دولـة ا
مـعـمـول في األنــظـمـة الـدمــقـراطـيه الـتي

ــنـفـلــته  يـســود  الـعـداء والــعـنـاد  بـ ا
الـفرقاء السياسي  وتهدر  دماء شبابنا
عـلى حسـابـات ومصـالح مـعيـنه وخاصه
عــــرضت االمن الــــقــــومي واجملــــتـــمــــعي
والـســلم االهــلي بــرمــته الى اشــد انـواع
اخملـاطر التي اوصـلت العراق  الى نـقطة
االنـفجار نـعم عندمـا تسيل دمـاء الشباب
يـعني هناك انفـجار يهدد بـالطوفان الذي
لن ولم يـــســلم مـــنه احـــد  ورغم كل هــذه
األرهـاصات  ومـازال العـراقـي بـانتـظار
شـيئ من بـشائـر األمل واشـراقة االنـفراج
والــــوئــــام والـــسـالم  بــــعـــد ان اضــــحى
ـواطن الــعـراقي أســيـر ومــغـلــوب عـلى ا
امــره أمــام مـخــاطــرعـديــده وهــو يـشــهـد
كيـفـية ضـرب وتـدميـرمـنظـومـته القـيـميه
الي وغـسيل واشـاعة الـفسـاد االداري وا
االمـــوال وصـــوالً خلـــيــانـــة الـــوطن وهي
جــرائم مـخـلــفـة بـالــشـرف نـصت عــلـيـهـا
االنــظـمــة والـقــوانـ الــعـراقــيـة بــعـد ان
أنــتــشـرتــعــاطي اخملــدرات بـ شــريــحـة
الـشــبــاب  بــنــســيـة  %6وهــذه االحـداث
والكـوارث نتـيجـة حتـمية لـتآكل الـعمـلية
الـسـيـاسـيـة وضـعـف الـنـظـام الـسـيـاسي
وتـردي وتــراجع اداء الـدولــة والـتــجـاوز
عـلى االنـظـمـة والــقـوانـ وخـرقـهـا وهي
عـوامـل سـاعــدت عـلـى  تـدهــور األوضـاع
األمـنـيـه وخـروج داعش مـجـدداً من حتت
االرض بـعـد ان نـزلت الـيـهـا يـوم الـنـصر
وكل هذه األزمات والكوارث ومخرجاتها
وافـرازاتـهـا وانـعـكـاسـاتـهـا عـلى احلـيـاة
الـعـامه لـلمـواطـنـيـ بـأمس احلـاجة الى
اعـادة الـنـظـر في بـنـاء عـمـلـيـة سـيـاسـيـة
ونـظـام سيـاسي وعـقـد اجـتـمـاعي  جـديد
قـوي ورصـ واصالح دسـتـوري  يـحـقق
رغـبات العـراقي و يـحفظ لهم  كـرامتهم
وسـيادتـهم الـوطنـية  ويـضـمن لهم حـياة
ه وعيش مشـترك امن وخدمات حـره كر
تـليـق بهـم وباجـيـالـهم تـضـمن لـشـبـابهم
حاضر ومستقبل واعد بدولة قوية مهابه
تـستـمـد قـوتـها من فـرض الـقـانـون  التي
يـعتمـد على كفـاءة ومهـنية وتـراكم خبرة
السـلـطة الـتـنفـذية   الـتي تـستـمـد قوتـها
ـتمـاسك والـقوي من الـنظـام الـسيـاسي ا
ـقـصـود بــعـمـلــيه سـيـاســيـة رصـيـنـه  وا
سلطة تنفذية  بدولة راشده قوية ال يجرأ
احـد من الــتـجـاوزعــلـيــهـا بــاي شـكل من
االشــــكـل ومن اي جــــهــــة كــــانت ومن اي
طــرف من االطــراف بــعــد ان يــتم بــلــورة
ـشـروع الــوطـني  الـعـراقي الـذي هـويـة ا
يــعـــمل عــلـى تــأطـــيــر الـــيــات الـــســلــوك
الـسياسي على جـميع الصـعد والعالقات
لــضــمـان تــوازن الــتـحــديــات وتـداعــيـات
الــصــراعــات  الـــســيــاســيــة ومــا افــرزته
وصــنــعــته من ازمــات وصـوال لــتــحــقـيق
احلــفـاظ واحلــمــايـة عــلى بــنـيــة الـنــظـام
الـسياسي واعـتمـاد الهويـة الوطـنية  مع
احــتـرام جــمـيع الــهـويــات الـفــرعـيـة  ألن
هــنــاك اهـمــيــة كــبــرى حلـمــايــة الــهــويـة
الـوطـنـيـة اجلـامـعه لـكل الـعـراقـيـ عـلى
اخـتالف مـذاهـبـهم واعـراقـهم واطـيـافـهم
بـعـد ان نـتـمـكن مـن بـنـاء نـظـام سـيـاسي
يــنــســجم مع  جــمـيـع مـكــونــات الــشـعب
الـعـراقي   قـادر عــلى ضـمـان مـصـاحلـهم

وحمايتها .
وهـي اصالحـــات ومــــنـــجــــزات التـــتم اال
ــســتــعـره بــاطــفــاء احلــروب الــبــيــنــيه ا
ــسـتــمــره بـ الــقـادة والــســيـاســيـ وا
ووقف اجلـري والـلـهـاث والـركض  بـقـوه

نـــحـــو كـــراسي احلـــكـم وبـــهـــرجـــتـــهـــا
ومــنـــافــعــهــا  الـــتي كــانت الـــســبب  في
حـــصـــول خــــراب الـــدولـــة ونــــظـــامـــهـــا
الـسيـاسي بـعد ان طـحـنت عظـام وجـلود
واطـنيـ وهم اشد وشـعرودمـاء وحلم ا
مــعـــانـــات وقــهـــر من فـــســاد حـــكـــامــهم
وســـاســـتـــهـم الـــذين اهـــدروا  مـــواردهم
وثــــرواته  الـــوطــــنـــيـــة الــــثـــمـــيــــنه  في
صـراعاتـهم على الـسلـطة ومـنافع الـدولة
شهـد القـبيح  قـلب  العراق من كل هـذا ا
مـنارة حـضـارية ثـقـافيـة ودولـة محـورية
ــهم والـذي ـوقـعــهـا اجلــيـوســيـاسي ا
ـــوذج الـــدولـــة ـــثل الـى  يـــضــــرب به ا
الـفاشلة  بعد ان دمـرت أركانها واسسها
وقـواعدها بشكل مـنهجي مدروس وبدقة
وبجميع بناها التحتيه من قبل االحتالل
وعـمالئه والفـاسدين مـتـعاطي الـسيـاسة
الـــفـــاشـــلــ و مـن اعـــداء  الــعـــراق  في

الداخل واخلارج .
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والـواقع ان العـديد من أزمـاتنا تـكمن في
غــيـــاب الـــســـاســـة والـــقـــادة احلـــكـــمــاء
والــــراشــــدين  والــــتـــوازن واالتــــزان عن
ـــشــــهـــد الـــســــيـــاسـي وادارة الـــدولـــة ا
صالح والعـملـية السـياسيـة  وتغلـيب ا
ـشـاريع  اخلـاصـة والـشـخـصـية عـلى وا
ـصــالح الــوطـنــيـة وألعــادة االمـور الى ا
نـصـابـهـا الـوطـني الـصـحـيح   والـعـودة
الى االنـــطالق والـــعـــمـل من خط شـــروع
وطـــــنـي واحـــــد يـــــحـــــقق حـــــلـم وامــــال
وطـمـوحـات الـعــراقـيـ من خالل اجـبـار
الـــقـــادة والـــســــيـــاســـيـــ ومـن يـــحـــكم
ـــتـــاحـــة ومـــراجـــعـــهم وبـــكل الـــطـــرق ا
ـــنع انـــزالق الــــبـــلـــد  الى ـــشـــروعـه  وا
مــســتـــنــقــعـــات الــفــســـاد والــصــراعــات
واحلــــروب و نــــزيـف الــــدم الن اشــــعـــال
احلـرب واراقت الدماء سـوف ال تبقي وال
ــــشــــهـــد االمــــني ــــره الن ا تـــذر هــــذه ا
والـسياسي والـتدخالت لـيست كـالسابق
والـيــوم كل االكــتل واالحـزاب  مــسـلــحـة
ـخـتـلف انـواع االسـلـحه  الـتي تـتحـكم
بــهــا  مــصــاحلــهم اخلــاصــة بــعـيــدا عن
ــصــلــحـة الــوطــنــيــة لــو يــعــلم الــقـادة ا
ـواقـفـهم والـيـات والـسـيـاسـيـ الـذين 
عـمـلهم الـسـيـاسي وتـفـضـيل مـصـاحلهم
عـلى مصـالح الـوطن ماذا سـيـكتب عـنهم
الـتاريخ ومـا ذا ستـقول االجـيال الـقادمة
يـراث الـثقـيل الـذي سوف تـخـلفه امـام ا
هــذه الــقــيــادات الــســيــاســيــة احلــاكــمه
واحـزابها لـهم من دمار وخراب  وحروب
 تـــدور رحـــهـــا  وتــــشـــتـــعل  حتت لـــواء
ـــنــافع اخلـــاصــة والـــنــهج ـــصــالح وا ا
ـذهــبي الـعـرقي الـذي اصـبح الـطـائـفي ا
بـامس احلــاجه الى االنــتــبـاه والــوقـوف
ـنع هــكــذا حـروب  تــفــوح مـنــهـا بــقــوه 
رئـحة الدم الـعراقي الـطاهر الن بـعدها ال
ينفع الندم واالعتذار ودعوات التهدئة .
ان كل مـــا يــــحـــدث في الـــعـــراق الـــيـــوم
تـتــحـمــله واشــنـطن وعــمالئــهـا وكل من
جـيش جيوشه  الحتالل الـعراق واسقاط
دولـته  نــعم كـان البـد من ازاحــة الـنـظـام
الـدكتاتوري البائـد لكن ال يكون ثمن هذه
االزاحـة للنـظام الـبائـد  العـراق والشعب
الــعــراقي والــدولــة الـعــراقــيــة بــرمــتــهـا
وتـدمــيــر تــاريخ و تــراث واثــار الــعـراق
واهـدار وسرقة ثرواته وتدميرمؤسساته
وبــنــاه الـــتــحــتــيــة واشـــاعــة الــفــوضى
اخلالقـة االمــريــكـيــة وتـعــريض الــعـراق

وشـعبه  للـغزوات االرهـابية والـقتل على
الهوية واللوم يقع على كل اجلهات التي
جـيـشـت جـيـوشــهـا وســاهـمت بــاحـتالل
الـعــراق واســقــاط دولــته وتــدمـيــر وحل
مـؤسـسـاته لـذلك ال يـقع الـلـوم فـقط عـلى
قـادة العراق وسياسـية ومن يحكم اليوم
ـتـحـده لـوحـدهم بل تــتـحـمل الــواليـات ا
االمـريـكـيـة الـتي احـتـلت الـعـراق بـعد ان
بـاشرت الـعـمل بسـيـاسـاتهـا الـهدامه في
جـعله سـاحة مـفتـوحة لـلفـوضى ودعوت
ـقـاتـلـتهـم على ارهـابي تـنظـيم الـقـاعـده 
االراضي الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  ثم الـقـيام
بـاشـعـال نـار الـفـتــنه بـ ابـنـاء الـشـعب
الـعراقي الـواحـد ثم اعـقبـتـها  بـتـاسيس
تـنظيم داعش االرهابي  الذي احتل  عدد
ـدن الـعـراقيـه التـي تشـكل من كـبـريـات ا
مـسـاحـاتـهـا  ثـلث مـسـاحـة الـعـراق  لـقد
تـعـمـدت واشـنـطن  تـدمـيـر الـعـراق  بـعد
احــتالله عـام 2003 واحـدثـت الـفـراغـات
عــلى ســاحــته الـوطــنــيــة سـهــلت تــزايـد
الـنفـوذ والـتـوغل  لدول اجلـواراالقـلـيمي
وبـاشكال متفاوته باالضافة الى تدخالت
الــدول الـغــربـيــة لـضــمـان مـنــافـعــهـا في
ــبــاشــــر بــعــد ان الــعــراق وبــالــتــدخل ا
جــــعــــلت واشــــنــــطن الــــعــــراق ســــاحـــة
لـــصــراعـــاتـــهـــا مع الـــعـــديــد مـن الــدول
اســـتـــبــاحـــة فـــيــهـــا دمـــاء الــعـــراقـــيــ
وحـرماتـهم  وسيـادتهم  وكـرامتـهم حتى
لم يـعد العراقيـون وحكامهم وقادتهم هم
اصـحاب الـقرار والـقـول الفـصل  وكل ما
نـعيـشه الـيوم مـن فوضى ودمـار وخراب
جـــزء كـــبـــيـــرمــــنه بـــســـبـب الـــتـــدخالت
اخلـارجـيــة الـتي صــادرت  قـرار الـعـراق
الـسـيــاسي وسـيـادته  من قــبل الالعـبـ
عـــلى ســـاحـــتـه الـــوطـــنـــيه  ابـــتـــداء من
واشـنـطن وجمـيع دول اجلـوار االقـلـيمي
وبــدون اســتــثــنــاء ونــحن امــام مــشــهــد
اصـطفاف بعض قادة وسياسي العراق
مـع بــعض هـــذه الــدول الـــتي اصـــبــحت
تـشكل مـرجـعيـات لـبعـضهـم وهكـذا نحن
نـشـهــد ونـعـيش اكــثـر من عـشــرة اشـهـر
مضت على  االنتخابات وظهور نتائجها
 ونـحن بـدون  حــكـومـة والــعـراقـيـ بال
خــدمـــات حــقــيــقـــيــة وبال أمن حـــقــيــقي
وحتـاول اآلفـات الــتي حتـيط بـهم من كل
حـدب وصـوب محـاولـتـاً  ابتـالعهم  وهم
في حـــيـــره من امـــرهم  و قــلـــقـــون عــلى
مــصــيــرهم ومــصـيــر بــلــدهم وابــنــائـهم
واجـيالهم يـشهـدون انقـسامـات جبـهتهم
ويـتــسـال اجلـمــيع هل افــرغ الـعـراق من
الـعقالء واحلـكمـاء واصحـاب اخلبره من
قدورهم ارجـاع االمور لنـصابها الـذين 
ووضع قـطارالعملـية السياسـية والنظام
الـــســيــاسي وعـــمل الــدولــة عـــلى الــسك
الـــصح عـــلى الـــرغم من ان الـــعــراقـــيــ
يـعـمـلـون  جـاهـدين  ومـضـحـ حـامـل
جـراحـاتـهم من اجل اسـتـعـادت حـيـاتـهم
الــطــبــيــعــيــة  مـن خالل  بــنــاء عــمــلــيــة
سـياسية نـاضجه ونظـام سياسي رص
بـدولة قـوية مـهابه ولـهذه االسـباب خرج
الــعــراقــيــيــون مــطــالــبـ بــاالصـالحـات
الـشـامـلـة العـادة بـنـاء دولتـهـم الـوطـنـية
ذات الـــســيـــادة الــكـــمـــلــة وردم خـــنــادق
ـفــتـعــلـة والــطـارئــة عـلى الــصـراعــات  ا
الــعـــراق والــعــراقـــيــ الـــذين مــا زالــوا
يـجــاهــــــدون ويــضـحــون بـدمــائـهم  من
اجل احلـفـاض عـلـى سالمـة مـركـبـهم من

الغرق.



أكملت اللـجنة التحـضيرية إلنـتخابات احتـاد االدباء والكتـاب في البصرة اسـتعداداتها
ـزمع اجـراءهـا الــيـوم الـسـبت الـرابع والـعـشـرين من ايـلـول كـافـة القـامـة االنـتـخـابـات ا
اجلاري واكـد رئيس الـلـجنـة التـحضـيريـة مـجيـد عبـد الواحـد في تـصريح أن (الـلجـنة
فـوضـية الـعلـيا اكمـلت االمـور اللـوجسـتيـة في تـهيـئـة القـاعة والـتنـسـيق مع نقـابـة احملامـ وا
ستلزمات التي تسهم باجناح عمل االنتخابات واالقتراع) ستقلة لالنتخابات لتحضير كل ا ا
واضـاف أن (الـتـصـويت سـيـنـطـلق الـسـاعـة الـعـاشـرة من صـبـاح يـوم السـبـت في قـاعـة نـقـابة
هـندسـ تـقاطع الـطـويسـة قرب دائـرة الكـهـرباء) ونـنوه (بـضـرورة جلب الـهـويات االصـليـة اجملددة ا

لالديب ح التصويت).
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أيُّها الشاهدُ الذي أَلِفَكْ
أيُّها النخلةُ التي سجدتْ

وَأَباحتْ لغيرِها سَعَفَكْ
×××

ياابنَ ذاكَ الوجود منزلةً
سابقتهُ األدوارُ فاقتَرَفكْ

كنتَ سِرَّ الظهورِ غيَّبَهُ
اللهُ دهراً وأحمد كَشَفَكْ

دوحة من مُحمَّدٍ خُلِقَتْ
جَعَلَ اللهُ نُصْفَها نُصُفَكْ

بطلون ماعرفوكَ خسرَ ا
 ! صراطاً لَشَدَّ ما رَهَفَكْ

×××
أيُّهذا الغريب في وَطَنٍ

كلُّهُمْ يدَّعونَهُ سَلَفَكْ
عرفاتُ احلجيجِ ينكرُهم

لو أفاضوا هناك مُزدَلَفَكْ
من سعى في الصفا فمرْوتُهُ

أن يرى وجهَكَ الذي وَقَفَكْ
والذي طافَ حول كعبتِهِ

هدِ كونَهُ كَنَفَك طافَ با
أَتَعجّبتَ بالرقيمِ به?

جعلَ اللهُ بيتَهُ كَهَفَكْ
×××

الذي كنتَهُ به عَرَفَكْ
والذي أنتَهُ به اتَّصَفَكْ

ُ الذي تقطّرَ رقراقُهُ َع ا
في كفّيكَ واغترَفَكْ

كنتَ قوسَ الصعودِ مبتدئاً
وإلى اآلن لم تزلْ أَلَفَك

×× ْ
وابن تلك السماءِ أوجدها

اللهُ من قبل رتقِهِنَّ وَ فَكْ
ياابن تلك العوالمِ السبقتْ

عالمَ الذر فيهِ وائتلفكْ
والذي احصى اللهُ فيهِ بِهِ

كلَّ شيءٍ وإنَّهُ كَلَفَكْ
وابن تلك األصالبِ شامخةٍ

جَعَلَ اللهُ خصفَها خَصَفَكْ
أيُّها البابُ كلَّما دخلتْ

أمَّة أسبغَ النُهى تُحَفَك
بضعة من محمَّدٍ جمعَ

اللهُ فيها الذخرين وازدلفكْ
وهما السيفُ في يديك هدى

أحمد والفقّارُ ح سَفَكْ
حسبُك السيفُ زاحفاً قدراً

فتراهُ كاجليشِ لو زَحَفكْ
بعد ألفٍ ونيفٍ وأنا

الذي حارَ فيكَ ماعَرَفكْ
ومن احتارَ فيكَ ماوَصَفكْ

الترابُ الذي رآكَ أباً
اءِ قارئاً صُحُفَكْ صارَ  كا

رايا وكنتَ شمعتَها ا
ا الضوءُ ساكباً نَزَفَكْ ا

هل أتاك احلديثُ عن رَجُلٍ
دى نَجَفَكْ حسبُهُ كان في ا

×××
ياوجودَ الوجودِ تعزفُهُ

أيُّ حلنٍ بصوتِهِ عَزَفَكْ?
سبقَ الكافُ نونَهُ وَكَأنَّ

الذي شاءَ عطفُهُ عَطَفَكْ
النُبوّاتُ في إمامتِها

جلَّ من خالقٍ بها اختَلَفَكْ
واحلقيقاتُ فيكَ معرفة

ولسان بكلهِ عَرَفَكْ
حسبُهُ إنَّكَ الصدوقُ بهِ

حَلَفَ الصدقُ إنَّهُ حَلَفَكْ
الرحى كنتَ قطبَها شرفاً

يومَ دارتْ فما رقتْ شُرَفَكْ
يناً وال الشمالَ رأتْ ال

إنَّما كنتَ انتَ منتَصَفَكْ
طَلَقَ البيتُ بالصالةِ به

ا أريتَهُ ارتَجَفَكْ فهْوَ 
وَكَأنَّ اجلدرانَ نافذة

هدُ دونَها غُرَفَكْ بَسَطَ ا
×××

ياقسيمَ الوجودِ من أَزَلٍ
وتُ أَنَّهُ قَطَفَكْ زَعَمَ ا

وسقى الوردَ بالدماءِ بها
يومَ مُدَّتْ كفّاهُ واختطَفَكْ

طَرَقَ البابَ سائالً خَجِالً
وَلَهُ قمتَ حامالً حُتُفَكْ

×××
كنتَ للباءِ نقطةً جَمَعَتْ

سِرَّ ما أوْدَعَتْك وانتَصَفَكْ
ناطقاً بالظهورِ تَسمَعُهُ

كلَّما قامَ هاتف هَتَفَكْ
قلبُكَ اللهُ كان مسكَنَهُ

أيُّ بيتٍ رأيتَهُ اعتَكَفَكْ?
البداياتُ نقطة كَثُرَتْ

والنهاياتُ كُنَّ منصَرَفَكْ
يا أذانَ الصالةِ نِيَّتَها

َ تكبيرةٍ بها رَدَفَكْ ب
وركوعاً وكنتَ سجدَتَهُ

وَطِمأنينةً بها التَحَفَكْ
لو تشهَّدْتَ كنتَ صاحبَها

أتَمالّكَ كاظماً أَسَفَكْ
وغضضتَ العيونَ باكيةً

إنَّما الدمعُ ساخناً ذرفَكْ
فاضَ تَنّورُها وقيل لها

ابلعي ماءَكِ الذي نَزَفَكْ
كربالءاتُكَ التي وقفتْ

نصْبَ عينيكَ أثقلتْ طَرَفَكْ
ُ بها والنداءاتُ واحلس

مفرد فيكَ جمعُهُ عَصَفَكْ
هل هنا ناصر فينصرُنا? 

واألضاحي توزَّعتْ خَلَفَكْ
ما أجبناهُ دوننا حُجُب

واستغاثتْ بذرها نُطَفَكْ
الذراري أجابَ صارخُها

ألفَ لبّيكَ والصدى أَزَفَكْ
وفدى خدكَ التريبِ به

شرفتْ إنَّ تربَها غَرَفَكْ
وعلى شيبِكَ اخلضيبِ دماً

رفعَ اللهُ باسمه شَعَفَكْ
وعلى جسمك السليبِ به

سترَ اللهُ دونَهُ تَرَفَكْ
والشفاه التي بها نطقتْ

دمّاةُ ثغرُها انتزفَكْ وا
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األلـم باألمل والوجع بالـفرح فرح وجودي عارم
غـامر يـشبه إلى حـد ما فـرح األم وهي تتـفحص
مـالمح مولودها ألول مرة ,ودهـشة أول لقاء ب
حـبـيـبـ ,وحلــظـة حتــلل صـوفي .. إنـه شـعـور
غـامض مـزلزل ,لـكـنه حـتـمـا ضرب من اخلالص

وت .  كما الوالدة وكما ا
{ تـركــزين فـي قـصــائــدك عــلى جــمـالــيــات الــصـورة
الــشـعـريــة والـتــضـمـ  فــهل هـو تـعــويض عن الـوزن

والقافية ?
   ســواء تـعــلّق األمـر بــقـصـيــدة الـتــفـعــيـلـة أو
ـهم عندي أن يكون الشعر خلقا قـصيدة النثر ,ا
لــلــغـة تــثــيـر الــدهــشـة وتــرج الــكـيــان وحتـدث
الــصــدمـة وحتــفـز اخلــيــال .. الـشــعــر يـجب أن
يـخاطب في اإلنـسان إنـسانيـته ويحـلق به نحو
عــالم أرقى وأجـمل ,يــجب أن يـكـون لـه مـفـعـول
الـسـحر فـيحـدث انـتشـاء كالـذي يحـدثه الـنبـيذ
لـذلك أنا أرى مـا رآه رامبو من أن " اجلـحيم هو
احلـــيـــاة عــلـى األرض واخلالص في الـــشـــعــر"
وسـيـان عنـدي إن كان الـشـعر مـوزونا مـقفى أو
ــهم هــو مــدى مــا يـحــدثه فـي وجـدان حــرا ,فــا
تـعـة والشـعور " الـقـار من تلـذذ بـالنص حـد ا

بالكيف" .  
{ قصائـدك مسكـونة باحلب واحلـرارة والعشق األبدي

 فهل أنت عاشقة حدّ الثمالة ? 
 الـعـشق ديـنـامـو الـشـعـر روحه قـبـسه الذي ال
يــنـطـفئ قــلـبه الــنـابض .. أنـا عــلى مـذهب ابن
عــــربـي حــــ يــــقـــــول " أدين بــــديـن احلب أنى
ـاني" فـليس تـوجـهت ركـائـبه فـاحلب ديـني وإ
شـاعرا فـي تقـديري من لم يـكن مسـكونـا باحلب
حــد الــثــمــالــة ,ولـم يــكن عــاشــقــا حــد الــوجــد
الـصوفي والتـحلل واالنصـهار فالـشاعر عاشق
بـالفـطرة  لـلحـياة واجلـمال  لـلخـير والسالم ..
وجـودات سابحا لـذلك تراه مفـتونا بتـفحص ا
في مـلـكـوت اخلـيـال  مـقـتنـصـا مـاهـرا لـلـصور

  صـباح نور الصباح شاعرة تونسية تميزت
كثف بـغزارة إنتاجـها الشعـري وبأسلوبـها ا
ـكـتـنز ,وقـدرتـهـا على جـعل احلـرف يـبوح وا
ـكنـونه وسره ب يـديها ,إذ تـمتاز بـعذوبة
عــبـاراتــهـا ,وبــصـدقــهـا الــفـني واإلنــسـاني,
ـبـتـكـرة ,فـقـصـائـدهـا وبـجـمـلـهـا الـشـعـريـة ا
تــســتــلــهم اجلــمـال واحلـب عـنــد أعــتــابــهـا,
مـتحررة من كل األغالل التي حتد من حريتها
وانـطالقـها ,مـعـبـرة عن هواجـسـهـا متـنـفـسة

احلرية واحلداثة .
  تـــمــتـــلك الـــشــاعـــرة الــقـــدرة عــلى الـــبــوح
ـشاعـرها الـرقيـقة عـبر حـبكـة لغـوية رائـعة
ومـنتـمية إلى وجـدانها الـعاطفي ,إذ  تـمكنت
وسيقى من تـأثيث نصها الشعري بجمالية ا
ـفـرداته ,وكـأنـهـا تـرسم ـصـاحـبـة  الـهـادئـة ا
بـاحلروف لوحات فنية وصورا شعرية ملونة
ـتـلقي بـاإلمتـاع عـبر جـمالـية بـحـيث تشـعر ا

عنى وغزارة اللغة . الكلمة وعمق ا
  تــكــتب الــصــبــاح واجلــمــال يــتــســيـد روح
الـقصيدة وتفتح لنـا نافذة على احلياة حتى
تـزاحم الشعر نفسه لصياغات شعرية حديثة
فــيـهـا من الــلـمـعــان والـبـريق والــتـألق حـتى

يـسـمـو الـنص إلـى سـمـوات عـالـيـة بـفـضاءات
مؤثثة بروح الشاعرة ونبضات قلبها .

  قــصـائـد الــشـاعــرة صـبـاح مــشـبــعـة بـاحلب
واجلـمال وصـدق اإلحسـاس والشـفافـية ,فـهي
شهد ترسم بالكلمات ,مرسخة حضورها في ا

الشعري داخل تونس وخارجها .
ساحـة نسلط الضـوء على جتربة    في هـذه ا
الـشـاعـرة ورؤاها الـشـعـرية واإلبـداعـية ,فـكان

هذا احلوار : 
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{ متى وقعت في شراك احلرف? 
  الـوقـوع فـي شـراك احلرف ,كـمـا الـوقـوع في
شــراك احلب ,ال عـــمــر مــحـــدد لــهــمــا ,ولــذلك
أخـتـلـف تـمـامـا مع أولـئك الـذين يـعـتـقـدون أن
الــشــاعـر يــولــد شــاعـرا واألديـب يـولــد أديــبـا
والـرسـام يولـد رسـاما ... ال أنـكر أن لـلـموهـبة
دورا هـامـا في حتويل مـا هو عـادي إلى إبداع
ـوهــبـة حــقــيـقي ,لــكن لــطـريــقـة صــقل هــذه ا
وتـطوير ملكـاتنا اإلبداعيـة دور جوهري أيضا
بـدع وال أدل عـلى ذلك إال أن أغلب فـي والدة ا
األدبــاء سـطع جنـمـهم في مــنـتـصف أعـمـارهم
كــريـتـشـارد أدامـز وألـكــسـنـدر مـاكـال وجـورج

إلـيوت وجارسيا ماركيز وغيرهم كثيرون.. لذا
فـأنا ال أتـذكـر تاريـخا مـحددا وال حـدثا مـعيّـنا
جــعـلـني أقـع حتت سـطـوة احلـرف ,فــقـد كـنت
مـنذ طـفولـتي أكتب يـوميا مـذكراتي وفي سن
ـــراهــقــة كــانـت لــدي مــحــاوالت فـي كــتــابــة ا
الـقصـيدة .. فـالشـعر قـدر محـتوم ,وكـل إنسان
مــفـرط في إنــسـانــيـته ,عــمــيق في مـشــاعـره 
حـسـاس حـد الـرهـافـة ,البـد أن يـصـيـر شـاعـرا

على نحو ما.
ـاذا الـشـعر دون غـيـره من األجنـاس األدبـية -

األخرى ? 
  عــلـــيــنــا أن نــقــرّ أوال أن األجــنــاس األدبــيــة
شــهـدت تــطـورا وجتــديـدا وتــراكـمــا صـار من
الصعب معه الفصل التام والبات بينها هناك
روايـات تزخر باللـغة الشعرية ,وهـناك قصائد
وسيقى وتنـسكب منها األلوان تـنبعث منهـا ا
ـشـاهد وتـتـكثـف فيـهـا الصـور وتـتالى فـيـها ا
شـاهد الـسيـنـمائـية في الـنهـاية الـشبـيـهة بـا
ألـيس الرسـام شاعرا ريـشته األلوان والـشاعر
رســامـا ريـشـته الــكـلـمـات األجــنـاس األدبـيـة ?
ـوت .. قد فـالـشعـر قدر كـمـا الوالدة واحلب وا
ال أكـون أنـا من اختـارت الشـعـر بل الشـعر من

اختارني ..
طقوس الكتابة 

{ كــيف تــولــد الــقــصــائـد فـي وجــدانك وأي طــقـوس
للحظة البوح بها ?

   كـتابة الشعـر لذة خالص هروب من جحيم
الــواقع إلى فــردوس احلــلم واخلــيـال .. إنــهـا
حتــلـيق عــلى بـراق الـقــصـيــدة نـحـو مــلـكـوت
اجلـمـال والــعـشق والـتـحـلل الـصـوفي تـأبـيـد
ـشـاعر نـعيـشـها وأحـاسيس تـبـاغتـنا وأفـكار
تتملكنا حلظة البوح شبيهة بلحظة البيغ

بــانغ حــيث االنــفــجـار الــكــوني األول وبــدايـة
تـزج فيها اخلـلق إنها حلـظة والدة حقيـقية 

واأللـوان ,مــحـلــقـا عــلى بـراق الــلـغــة لـتــأيـيـد
شاعر واألفكار .  ا

{ ما هو حلم القصيدة عندك ?
   الـشـعرغـايـته إنسـانـية بـاألساس ,لـذلك حلم
الـقصـيدة عنـدي هو الـرقي باإلنسـان  الكشف
عـن مكامن اجلمال زرع فسائل احللم  حتويل
األلـم إلى أمل والــــقــــحط إلى حــــدائق غــــنـــاء,
وت ,لـكن صـحـيح أنـه ال شيء سـيـنـقذنـا مـن ا
ـكن أن نسـتـسيـغ احليـاة وجنـعلـها بـالـشعـر 
أقل أذى ,لـذلك أرى أن الشعر احلقيقي هو ذلك
احملــفــز عــلى احلـلـم لـتــجــاوز الــواقع بــكل مـا
ـطي يــنــطــوي عـلــيه من ســائــد ومــألــوف و
الـشـعر احلـقـيقي نـبـيذ مـعـتق شراب مـفـعوله

كالسحر .
كسر السائد

{-هــنــاك مـن يــرى أن الــشــعـــر هــو روح األشــيــاء 
وخروج عن رتابة العالم  فما قولك ? 

   كـل مـا في الـوجـود من تـنـاغم سـرمـدي دلـيل
عــلـى أن روح األشــيــاء مــســكـــونــة بــالــشــعــر
الـطبيـعة في سكونـها وغضـبها شعـر الشهيق
والـزفيـر شعر زرقـة البحـر واخضرار الـغابات
شــعـر سـقــسـقـة الــعـصـافــيـر ورفـيف أجــنـحـة
ـلذاتـهـا وأوجاعـها الـفـراشات شـعـر احليـاة 
شـعـر ,فـالـشـاعـر هـو ذلك اإلنـسـان الـعمـيق في
تـلك عـينـا ثـالثـة قـادرة على إنـسـانيـته الـذي 
رؤيـة روح األشـيـاء وجـوهـرها ,لـذلك أنـا أذهب
إلـى مـا ذهب إلـيه أفـونــسـو كـروش حـ قـال "
نـنقذ كل شيء باجلمال ننقذ كل شيء بالشعر,
نــنـظـر إلى جـذع مــيت فـتـنـبــعث فـيه احلـيـاة "
الــشــعــر هـو أن تــســكب تــســبغ كــلــمـاتـك عـلى
صـحراء قاحـلة فتـحولهـا إلى جنات وأن تـنثر
ـعاني حبوب طـلع فتحول اخلـريف ربيعا بال ا
نـهايات ,وأن تـضخ أدرينال الـعشق في جسد
مـتـهالك فـتعـيد إلـيه الشـباب ,الـشعـر هو كـسر
ـألــوف وتـمـرد عـلى رتــابـة الـعـالم لــلـسـائـد وا
خلـلق عـوالـم من جـمـال وخـيال وحـلـم وشـباب
سـرمـدي ,بـاخـتـصـار الـشـعـر أن تـسـكب خـمرة
الــلـــغــة في كــؤوس احلـــيــاة لــبــلـــوغ مــرحــلــة

النيرفانا أو التحلل الصوفي . 
{ لـو لم يـكـن الـرجل مـوجـودا فـهل كـنت سـتـكـتـبـ

الشعر ?-
ـرأة وال وجد ـا وجدت ا    لـوال وجـود الرجل 
الـعالم ,فـتـواصل احلـياة اإلنـسـانيـة عـلى هذه
رأة, األرض رهـ احلب الذي يجمع الرجل وا
ـا أن الــشـعـر روح األشـيـاء امـتـداد الـكـون و
داخـلـنــا واألوعـيـة الـتي تـتـعـتق فـيـهـا خـمـرة
رأة كما احلياة ,فـإن حضور الرجل في شعر ا
ـرأة في شعـر الرجل جـوهريّ أليس حـضور ا
أجـمل الشعر ما جادت به قـريحة شاعر عاشق

أو شـاعرة عـاشقـة ? على أن شـعر الـغزل ليس
اخـتـزاال لكـل الشـعر ,فـالـشـاعر إنـسـان قبل أن
يـكون امرأة أو رجال ,وهـناك قـضايا ومـشاعر
وأفـكار تـعتـمل في فكـره ووجدانه فـيسـيل لها
دمه حــبـرا مـثل الـوجـود اجلـمـال الـطـبـيـعـة
ـوت العدم ـرض الهـرم العـجز ا احلـرية ا

احلرب الظلم االحتالل . 
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رأة والشعر توأمان ? { هل ا
  اإلنــسـان والـشـعـر تـوأمــان الـشـعـر ال يـقـبل
ـتـلك تـلك الــتـقـسـيـمـات اجلـنـدريـة ,فــكل من 
الـعـ الـثـالثـة الـعـ الـتي تـبصـر مـكـنـونات
األشـياء وجوهرها وسحرها وبـريقها وعمقها
الـذي ال يـدركـه اآلخرون ,ثـم يـطـفـو بـهـذا الـدر
ـكـنـون ويـحـلق به عـوالم اخلـيـال عـلى براق ا
الــلـغـة ,هــو والـشـعــر تـوأمـان يــسـكـنــان مـعـا
ـا آخـر عـالم مـشـيــمـة الـوجـود ويـنـتـجـان عـا
أجــــمل وأرقى وأرحب ,ال يـــخـــضـع لـــقـــواعــد
الـــفــيــزيـــاء وال ضــوابط األديــان وال بـــشــاعــة
ــســتــوى اإليــديــولــوجــيــات ... الــشــعــر رفع 

اجلمال واحلب واحلرية . 
{ هل أنت شاعرة متمردة ?

  أنـا شاعـرة عاشـقة ,ال أكـره إال الكـراهية ,وال
أتـمرد إال عـلى الظلم والـقهر والـكبت والرداءة
والــروتـ وكـل مـا يــكـبل اإلنــسـان ويــحـد من

إنسانيته .
{ هل يفتح األلم أفقا للكتابة ?

   الــقـــلم مــداده ألم .. فــالــكـــتــابــة دلــيل وجع
وحـــيـــرة وشك وتــمـــرد .. أجـــمل الـــكــتـــابــات
وأصــدقـهـا تــلك الـتي تــولـد من جـرح مــفـتـوح
وقـلب نازف وفكر تـعتمل فيه الشـكوك وتتوقد

فيه احليرة .
ـــوضــــوع عـــلى مـــوقع (الـــزمـــان) { تـــتـــمـــة ا

االلكتروني
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وأسيرُ حيثُ ال حاجةً بي لشيءٍ
.. أعزُّ رفيقِ طريقٍ لي حيثُ ظلّي وحدهُ

ُقفرة والرّيح تهبُّ من احلديقةِ ا
والدّرجة الباردة حتتَ قدمي! 

كتـبوا الكثـير عن الشّاعـرةِ الرّوسيّـة آنا أخماتـوفا وعندمـا أقولُ كتـبوا أيّ وصفوا بـشكلٍ مُفرطٍ
تـلكَ الغُربة ومرارة الـوحدة بإسهابٍ تـكلّموا عن وحشـتها وكربتـها عن االتهمات الّـتي اعترتها
! وأنـا اليـوم عـندَ ُحـاربـات الّتي طـالـتـها وكـأنّـهم حتدّثـوا عن شـاعرةٍ مـألـوفـةٍ في كُل بلـدٍ وعن ا
نوال ُتـعرضـات لنـفسِ ا حـديثي عـنهـا يحيـلني كُلُّ هـذا إلى مَن كانَ يُـشابـههـا من الشّـواعر ا
الّـذي ال يرغبُ بالتّطـوّر واالختفاء مُجـرّد ثورات وتهجمـات مُتبجّحـة ونافجة تواجـهها الشّاعرة
ِ ـها وغُربـتها فضـلًا عن جتدّيـدها وابتكـارها لقد باسـتمرار; وما كـانَ هذا إلّا حلـزنها وشدّةِ أ

ُتبع وهل اختلفت أخماتوفا عن الغابرات أو اللّاحقات? عصرها ا
ُعاشة); التفاق بالطّبع ال هُناك تـشابه من حيثُ التّجربة الشّـعرية وكذلك احلياتيّة(أيّ الـيوميّة ا

وال.  ُجتمعات حينئذٍ على إنشادِ نفسِ ا ا
َ الشّـاعـرةِ وغـيـرها من حيّـنـمـا نذكّـرُ الـغـربـةَ ال منـاصَ من مـعـرفـةِ أنواعـهـا ودرجـة تـفواتـهـا بـ
ُـعـاصـرين عـلــيـنـا الـشّـرح واإلطـنـاب عـن حـيـاةِ الـشّـاعـرة أوّلًـا; لـكـي نـصلُ إلى سـببِ كـتـابـة ا

النّصوص الشّعريّة الزّاخرة باجلوَى والكَمَد والسّخط!
) جعلنا الشّاعر حسب الـشّيخ جعفر في كـتابٍ مُترجمٍ من قبلهُ( مُـختارات من الشّعـرِ الرّوسيّ
ُالزمة لـها بصورةٍ دائمةٍ- والـتّي تؤجّج شاعريتـها وكانَ ينبغي أن أمامَ ضرب لهـذهِ الغُربة-ا
يـعـرفَ اجلـمـيع في بـاد ذي بـدء هـذهِ احلـقـائق وهـو إن الـشّـاعـرة الـرّوسـيّـة عـاشت غـربـتـ
رهـيبـت طـيـلة حـياتـهـا أوّلهـما غُـربتـهـا الفـكريّـة كـونهـا شاعـرة برزت من أفـقٍ لَمْ يعـدّ مرغـوبًا
وجلـيًّـا وقضي أن يـغـلقَ إلى األبـد - علـى حد تـعـبيـر حـسب الـشّيخ- وهـو يـتـداخلُ مع غُربـتـها
ِ ُعاش في احل عنى غيرِ بعيدٍ بل قريبٍ ويرتـبطُ مع غربةِ الفكرِ وما ا األُخرى وهي الزّمنيّـة و

ذاكَ سوى نتاجِ األفكار واخليال وتكوين الرؤى ووجهات النّظر من منظورٍ ما!
ـا كتـبتهُ ّ تأطـيرهـا من قبـلُ األع بـهذا الـشّكلِ الّـذي أصفهُ  ومـا كانـت سوى شـبحٍ منـفيّ و

يومًا عندما وصفني أحدهم على أثرِ وحدتي وغُربتي ووحشتي بالشبحِ كذلك:
أنا شبح مُزيف من تلكَ األشياء

أصنعُ من نفسي شخصًا في كُل مرَّةٍ
لكنّ ال مناصَ من مروري باإلدراك

ال مهربَ من عدم والدتي على اإلطالق.. 
ُراد والّتـي ترغبُ بهِ وتطـالبُ بنيـلهِ وأن طالَ الـزّمان وعذابهُ الـفتَّاك هـا ا كانت في عـالمٍ غيـر عا
ـهـا الـرّوحيّ) ُـهـلك لـلـمـرءِ في مـرورِ األيّـام وبــتـعـبـيـر حـسب الـشّـيخ(إنـهـا في عـالمٍ غـيـر عـا وا
ولـفـرادتهـا الـشّـخـصيّـة احلـقـيـقـيّة وبـراعـتـهـا األسـلوبـيّـة مع بـهـائـها األخّـاذ حـاوطـتـهـا حمالت
عقول وهي حـمالت إعالنية مُستـمرة تتخذُ من حـزنها وتشاؤمـها ونصوصها انـتقاديّة فائـقة ا

ُترعة باجلَزَع واللّوعات حجةً; لتهلكتِها وتهميشها والقضاء عليها.  ا
وعــدم إغــفــالـــنــا عن تــنــاول مــوضــوع احلـــروب والــوضع الــنّــفــسيّ والـــسّــيــاسيّ واألدبيّ في
ُحـاوالت الـدَّؤُوبـة الحتاد األربـعـينـات(األمـراض الـواقـعيّـة ألـفت لـها الـنّـظـرَ هُـنا) هـذا بـجـانبِ ا
الـكتّاب السّـوفيت بطردِ أخـماتوفا مـنهُ ولَمْ يكتفِ أحدهم هُـنا بل جندنا في هـالةٍ من االنصدام
ُبرح والـتّفاجئ ونحنُ نـشاهدُ ونـسمعُ خبـرَ إعدام زوجها الـسّابق أتالحظـون هذا االضطـهاد ا

ُتناهية?!  ُجتمع معًا لشاعرةٍ بتلكَ الرّقّة ا من ناحيةِ السّلطة وا
رغمَ إن هذا طَـفقهـا إلى أن تعيشَ وتـنظّمَ حيـاتها عـلى مقامٍ وَاجِـفٍ ومُضطـرٍب مُتبَـرّمٍ إلّا إنّها
حافـظـت عـلى أصـالـتـها وبـصـيـرتـهـا وأسـلـوبـهـا الـفـذّ مع ذلك الـذّوق األدبيّ والـفـنّيّ الـسّـامق

باعتبارها شجرة ال تبرحُ مكانها وجذورها وأنّ دائِبَ اإلهمال ومواسم القحط.
ُتـرجـمة بـأيدي حـسب الـشّيخ جـعفـر وهُـنا أعـني دقّة الـتّـرجمـة ونقل (أنتَ تعـلّم) ا في قصـيـدةِ
مـشاعـر الـشّـاعـرة عـنـدَ كـتـابتـهـا مع األسـالـيب األدبـيّـة كـمـا هي من دونِ تالعبٍ زهـيـدٍ وعـسـير
ـقـروء.تبـدأُ الـشّـاعـرةُ قصـيـدتـهـا بتـذكـيـرِ اآلخر عن الهـضم يـحـتّم عـلى القـار الـنّـفـور ونبَـذ ا
وت; للخالصِ والنّـجاة هذهِ الفلسفة الّتي ُتَجَبِّرة الّتي تدفعُـها نحوَ طلبِ ا شقائها وقيـودها ا
ـشقّـةٍ وإمْالقٍ كالّـذي جلسَ وت هـو أعظـم انتـصارات اإلنـسان وأهـونُ من العـيشِ  تبـيّن كم ا
حتتَ أشـجـارِ اخلـريف لـيؤنـس بـالطـبـيـعـةِ ونـسيّ مـيـعـاد اخلـريف وأيـلـول!وهي هُـنـا في مُـقـدّمةِ
القصـيدة استـهلـتها بـذكرِ األرض الشّـحيـحة وعدم سـخاء احليـاة الّتي جتـعلُهـا تُرافق الوجع

 : وال تنساهُ وتكّبلها باألصفاد وهي الطّليقة اآلسرة فتقولُ
أنتَ تعلّم أيّة شقيةٍ مُكبلة أنا
يتني. أتضرّع إلى اللّه أن 

غير أنني أتذكر حتّى الوجع كُلّ شيء
عن أرضِ تغيرَ الشّحيحة

 :( عريّ وهُنا تعودُ بنا إلى ما كتبهُ يومًا شاعر العصر العباسيّ(أبي العالء ا
مَوت يَسير مَعهُ رَحمَة        خَير مِنَ اليُسرِ وَطولِ البَقاءِ
وَقَد بَلَونا العَيشَ أَطوارَهُ     فَما وَجَدنا فيهِ غَيرَ الشَّقاء

وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا

   الشاعرة التونسية صباح نور الصباح : 

صباح نور الصباح

شاالتُ دونها حملتْ وا
روسَ أهليكَ رمحُها ثَقَفَكْ

ظامئاً والفراتُ منصرف 
وكبير لو أنَّهُ انصرفكْ

وكبير على الفراتِ دم
دون كفّ أورثا ضَعُفَكْ

فطومُ في دمِه والرضيعُ ا
يا لعارِ الفراتِ لو أَنَفَكْ

والسبايا التي يُطافُ بها
شَرَفُ اللهِ كانَهُ شَرَفَكْ

×××
سيّدي يا أبا احلس وحسبي

ضمير وجدتُه أَلَفَكْ
باحثاً عنكَ فيكَ معترفاً

إنَّ عقلي بعجزهِ اعترفكْ
كلَّما قلتُ فيك يعجزني

فأداري بخجلتي جَنَفَكْ
وسوى فطرتي يوزّعني

فأراني ميمماً طَرَفَكْ
كيفما غبتَ عن نواظرها

أدركَ الظلُّ دونها شَغَفَكْ
ما أنا قائل? وما خطري?

ن بهنَّ أَفَكْ لستُ أعدو 



االردنــيه  اكــد لـنــا بـقــوله .  ان الــصـحــافـة
الـورقـية مـازالت تـمـتـلك الـوقت لـتـنـجو في
حال حتولت الى مؤسسات إعالمية شاملة
بـحيث تكون النسخة الورقية إحدى أذرعها
ـعلـومـات واالخـبار وبـحيـث يتم مـعـاجلـة ا
بـصيغ مختلفة تـتناسب مع مختلف شرائح
اجلـمهور. وأضـاف قائال: لـذا علـيهـا إنشاء
مـواقع إلكـتـرونيـة تنـشـر االخبـار أوال بأول
ـعـلــومـات بــاسـالـيب ويــتم مـعــاجلـة تـلـك ا
تـعدة مثل: مخـتلـفة بـاستخـدام الوسـائط ا
االنــفـــوجــراف والــفـــيــديــوهـــات والــصــور
تابـعي منـصاتها واالخبـار القصـيرة وفقـا 
اخملـتـلـفـة وشـبـكـات الـتـواصل االجـتـمـاعي
الــتـابــعـة لــهـا. وإقــتـرح الـقــضـاة ان تــهـتم
الـنسخة الورقيـة في حتليل االخبار ووضع
ـستقـبلية خلـفيات لـها إضافـة لتأثيـراتها ا

وســنــاريــوهـات تــطــور االحــداث وبــحـيث
يــكـون لـدى الـصــحـيـفـة إذاعــة خـاصـة بـهـا
وتـلفزيـون على اإلنـترنت إضـافة لـدار نشر
ومـركز للـدراسات والـتدريب ووكالـة خاصة
بهـا لإلعالن وتقدم حـزما مختـلفة للـمعلن
إضـافـة لــذراع تـوزيع خـاص بــهـا. كـمـا انه
عـليهـا بناء شراكـات مع اجلامعـات لتدريب
ـنح درجة طـلبـة االعالم لديـها او تـعاونـها 
الــدبــلــوم الــتــقـنـي في مــخــتــلف قــطــاعـات
اإلعـالم. امــا االعالمـي اخملــضـــرم  مــحـــمــد
ابــراهــيم مــحــمــد  لــوري عــضــو جــمــعــيـة
الـصحـفـي الـبـحريـنـيه  مبـديـا رايه  حول
ـــــوضــــوع  فـــــقــــد أكــــد عـــــلى أن دخــــول ا
الـتكـنولـوجيا احلـديثـة في اجملال اإلعالمي
قـد لعب دورا بارزا في تـسريع وتيـرة تناقل
األخبار واألحداث  في شتى اجملاالت بشكل
ـطبـوعة وهو أسـرع من الصـحف الورقـية ا
أمر طبيعي اذا ما قارنا ب اآللية التي تمر
طـبوعـة من حلظة بـها الصـحافـة الورقيـة ا
حتـرير اخلـبر الـى حلظـة توزيع الـصـحيـفة

مـــخــتـــلف دول الـــعــالم. وأضـــاف قــائال ان
ـواقع اإللـكـتـرونـيـة تـكـون في الـعـديـد من ا
األحــيــان أســـرع من الــقــنــوات اإلخــبــاريــة
نـفــسـهــا في نـشــر اخلـبــر. وخـتم اإلعالمي
شري كلمته بقوله: إن من مزايا الصحافة ا
ـعـرفـية ـراكـمـة الـثقـافـيـة وا الورقـيـة هـو ا
ــقـال فـهي صــحـافـة والـتـمــعن في قـراءة ا
تمـتـاز بالـتـحلـيل والـتحـقـيق واالسـتقـصاء
وفـتح ملفات كـبرى عكس التـصفح السريع
لـلـخـبـر االلــكـتـروني. كـمــا أكـد عـلى أنه من
ســلـبــيـات الــصـحــافـة اإللــكـتــرونـيــة كـثـرة
اإلشـاعات والدخالء فـضال عن ظهور بعض
واقـع الوهـمية عـلى مخـتلف الـصفـحات وا
الـــوســـائـط الـــتي ال تـــربــــطـــهـــا وال تـــربط
أصـحابـهـا بـاي عالقـة بالـصـحـافة واإلعالم

وأخالقيات العمل الصحفي..
والـتقينـا الشاعـرة  األستاذه  فـيروز مخول
ـبـاشر من سـوريـا  فـأشـارت الى الـتـأثـيـر ا
لإلعالم اإللـكتروني عـلى الصـحافة الـورقية
في أمــــريـــكــــا وأوروبـــا بــــســــبب وصـــول
األنـتـرنيت لـلـجـمـيع وبـشكل واسـع لكن في
آسـيـا والـشـرق األوسـط ال تـزال الـصـحـافـة
حتـافظ على وضـعـها وأضـافت ان الـتأثـير
بـاشر قـد يكون بـعد عـشر سنـوات حيـنما ا
يـتـوسـع اإلنـتـرنت ويــصل إلى دول الـشـرق
يـة لذا مازال هناك وقت األوسط بـنسب عا
أمــام الـصـحـافــة الـورقـيــة لـتـطـور نــفـسـهـا

ومواكبة هذه التقنية. 
وكــان لــنــا لـقــاء  مع الــصــحــفي الــعـراقي
اخملـضرم  االستاذ فريـد حسن مدير مكتب
جـريـدة الـزمـان الـدوليـه  في اربـيل فـابدى
لـنـا رايه قـائال .. ان الـقـار يـسـتـطـيع من
خالل الـصحافة االلكترونية تصفح العديد
من الـصفحـات في اي وقت يشاء وفي اي
بقـعه من العالم بسـهولة فائقـة. كما تتوفر
قاالت مـيزة التعليق على تلك االخبار او ا
ا يجعل اجلمهور طروحة  علومة ا او ا
أكـثـر تـفـاعال في إبـداء رأيه. امـا الـصحف
الـورقـيـة فــتـسـيـر بــاجتـاه واحـد وهـو من
اجلــــريــــدة الى الــــقــــار فــــقط. بــــعــــكس
الـصحافة االلـكترونية حـيث يتم احلصول
ــعـــلـــومـــة او اخلــبـــر بـــالـــصــورة عــلـى ا
والـصــوت من خالل عـرض الــفـيــديـوهـات
علومة او احلدث اوضح سجلة فتكون ا ا

للمتلقي.
 كـل هـــــذه عـــــوامل حـــــدّت مـن اصــــدارات
اجلـريدة الـورقـيـة في وقتـنـا احلالي. ومن
ـكن حتويـلـها الى نـسـخة الـكـترونـية ثم 
ـعرفي لـتعـمـيم الفـائـدة كمـا وان التـراث ا
س الصـحـيفـة وتـصفـحـها يـحقق وكـذلك 
سـعـادة كـبـيـرة ففـيـهـا مـن االلفـة أكـثـر من
مـتابـعته الـكترونـيا ثم هـنالك ثـم ان هناك
ـا مـشـكــلـة بطء او انـقــطـاع االنـتــرنـيت 
يــشـكل مـشـكــلـة لـلـمـتــابع. امـا الـكـتـاب او
الصـحـيفـة فمـمكن حـمله بـيسـر وتصـفحه

أي وقت نشاء. 

ـراحل في مـنـافـذ الـبـيع اخملـتـلـفـة مـرورا 
ـراجـعة والـطـبـاعـة والـتـوزيع و بـ آلـية ا
نــقل اخلــبــر عـبــر الــوســائل االلـكــتــرونــيـة
احلـديـثـة وفي مـقـدمـتـها وسـائـل التـواصل
االلــكــتــروني الــتي أصــبــحت مــتــاحـة لــكل
الفـئات الـتي تمتـلك الهواتف الـنقالـة فهذه
اآللـيـة ال حتـتـاج إال الى ضـغـطـة زر واحـدة
. تابع لنقل اخلبر او احلدث الى مالي ا

ومن جــمــهـوريــة مــصـر الــعـربــيه  الــكـاتب
الـصحفي  خـالد ناجح رئـيس حترير مـجلة
هالل  اسـتـطـرد قـائـال   بـعـد الـتـعـرف عـلى
تــطـــور الــصـــحـــافــة اإللـــكــتـــرونـــيــة وأهم
خـصائصـها وسمـاتها اإلعالمـية ثم الدرايه
ـشـكالت الـتي اعتـرضـتـهـا في مـسار ألهم ا
تـطــورهـا في الــوطن الـعــربي  وقــد تـكـون
الــصـحــافــة اإللــكــتــرونـيــة دافــعــا لــتــطـور

الـــصــحف الـــورقـــيــة مـن حــيـث مــســـتــوى
ضام التي توجه للرأي العام اإلخـراج وا
خـاصة أن للصـحافة الـورقية خـصوصية ال
ـكن أن جتدها عبر الصحافة اإللكترونية.
وأضاف قائال ال أحبذ الفكرة الكامنة في أن
الــتـطـور الــتـكـنــولـوجي لـوســائل االتـصـال
واإلعالم سـيكون سببـا في اختفاء الصحف
الـورقيـة مسـتقـبال وإال لـكانت اخـتفت مـنذ

ظهور اإلذاعة ومن بعدها التليفزيون. 
l d  dA

ومن جـمــهــوريـة  تــونس قــد ذكـر اإلعالمي
ــشـري رئـيس حتـريــر الـبـرامج في لـطـفي ا
ــيــز الـــصــحــافــة قــنــاة نـــســمه    أن مـــا 
اإللــكـتـرونـيـة هـو اسـتـغالل الـتـكـنـولـوجـيـا
للـنـشر الـسريع لـلخـبـر عبـر الكـتابـة وكذلك
عـبر الصوت والصورة والفيديو معتبرا ان
الصـحافة االلـكترونيـة جتمع ثنائـية "اآلنية
والـقـرب" مع سـرعــة الـتـواصل مع جـمـهـور
واسع يـتـجـاوز احلــدود اجلـغـرافـيــة لـبـلـد
ـتـلقي في ـنشـأ لـيـنـفتـح على اجلـمـهـور ا ا
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كـما هـو مـعروف بـان الـصـحافه هي مـهـنة
من يـجـمع االخــبـار واالراء  ويـنـشـرهـا في
صـحـيـفه او مـجـله ..والـصـحافـه مـصطـلح
ــطـبـوعـات الــصـحـفـيـة او مــهـنـة حتـريـر ا
ـشـتق من  كـلـمـة صـحـيـفه اصـدارهـا  ..وا
وهي مـايــكــتب فـيه مـن ورق ويـطــلق عـلى
ـكتوب فيها وجـمعها صحف  اشتق اسم ا
الـصـحافـه من كلـمـة صـحـيـفـة وهي الورق
واول من اطــلق اسم صــحـافه هــو الــشـيخ
جنـيب احلداد  منـشئ جريدة لـسان العرب
حـفـيـد الـشـيخ نـاصـيف الـيـازجي وكـان له
صـطلع الذي قلده الـفضل في اطالق هذا ا

الصحفي الحقا 
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تـعرف الصحافه بانها مهنة تاريخيه وهي
ـــهن واكــثــرهــا تـــاثــيــرا في حــيــاة ارقى ا
الـنـاس وتـقـو اجملتـمع في حـل مشـكالته
والـبحث في افاتـه وكشف احلقـائق  الفت
ـسـؤليـ الى خـطـأ لتـصـحـيحه من نـظر ا
كـافـة مـواقـعـهم لـيـكـون حـلقـة الـوصـل ب
سـؤول كـما تـسـاهم الصـحـافة ـواطن وا ا
نــشـــر االخــبـــار والــتـــقــاريـــر والــلـــقــاءات
ــعـرفه فـي كـافـة والــتـحــقـيــقـات واظــهـار ا
مـــجــاالت احلـــيـــاة كـــذلك الـــتـــعــرف عـــلى
ــبـدعـ من ابــنـاء اجملـتـمع ـوهـوبـ وا ا
لـذلك شكلت اهـميـة كبيـرة في التـثقيف من
خالل االطـالع عـــلى ســــيـــر احلـــيــــاة بـــكل

اشكاله . 
ومن هـنـا تـبدا رحـلـة الـصـحـفي وارتـباطه
بــالــصـــحــيــفه الـــتي تــســرد لـــنــا االفــكــار
ـنجـزات والتـوعيه والـقصص واالخـبار وا
واالرشـاد في شــتى مــضـامــ احلـيـاة   ..
فـالصـحيـفه هي مااعـتاد الـفرد ان يـقراءها
مـتصـفـحـا وريـقاتـهـا ذات الـرائـحه والـنكه
اخلاصة في استكشاف للمعلومه واخلبر 
لـكن بعد ان بدأ القـرن الواحد والعشرين و
تعدد السبل بعد الثورة االلكترونيه  اال ان
الــصــحــافه الــورقــيه  بــقــيت مــحــتــفــضـة
برونـقها وبقي القراء مقبلون عليها لقراءة
ن يــربــطــون  عــلـى الــرغم من الــكــثـــيــر 
الـصـحـافه بـالـورق وتـمـثـلـها  بـالـصـحـافه
الــــــورقــــــيـه ..اال ان الــــــواقع الــــــصــــــحف
االلـكتـرونيـة تفـرض نـفسـها بـقوة  تـعددت
فـيه الـسـرديـات في مــجـال الـعـالم الـرقـمي
واســتــطــاعت الــصــحــافه اإللــكــتــرونــيـة (

الـرقـمـيه ) ان تـشـق طـريـقـهـا واضـحـا الى
ـتلقي بسرعـة نشر اخلبـر وتعزيز احلدث ا
بـالفيـديوهات الـتي تنقل الـصورة واضحه
من الــواقع بـاالضــافه الى امــكــانــيه ابـداء
الــرأي من خالل الـتــعـلــيـقـات فــهـنــا تـفـتح
تلـقي ليكون سـاحة احلوار ب الـناشر وا
احلـضور وابـداء االراء فيـما نـقل من حدث
او مـوضـوع بـاالضـافه الى سـرعـة الـنـشـر.
وامـكانـية لـلمـتابـعه من شتى بـقاع االرض

بدون جهد . 
لـقد كان لنا عدة لقـاءات تباحثت في الشان
الـصحـفي وتـاثـيـر الـصـحـافه االلـكـتـرونيه
عـلى الــصـحـافه الــورقـيه  شــاركـنـا  االراء

نخبه من االعالمي  العرب 
بـداية التقينا االديب.  الـدكتور محمد ام
ــعـهــد الــدولي الــعـربي أبــو الــرب مـديــر ا
لـلسالم والـتربـيه ومـقره سـويسـرا سالـناه
حـول رايه في تاثير الـصحافه االلـكترونيه
عــلى الــصــحــافه الــورقــيه  تــفــضل بــالـرد
قـائال. . يشـرفنا أن نـعالج الـيوم مـوضوعا
حــيـــويــا لـه انــعـــكــاســـاته االقـــتــصـــاديــة
واالجتـمـاعـية والـتـنـمويـة والـنـفسـيـة على
مــخـــتـــلف شـــرائح اجملــتـــمع وقـــطـــاعــاته
الـشعبيـة والرسمية. وأضـاف قائال: نهدف
ـخـتـلف الى  اسـتـجالء افـاق الــصـحـافـة 
اشكـالها وتوعيتنا جميـعا بأهمية السلطة
الـرابـعــة في نـقل االخــبـار وتــكـوين الـرأي
ي. فــلــيس ســرا ان الــعــام احملـــلي والــعــا
الــصـــحــافــة الـــورقــيـــة بــدأت بــالـــتــراجع
الـتـدريـجي أمـام االعالم االلـكتـروني وذلك
لـسـهـولـة اسـتـخـدامه وسـهـولـة مـتـابـعـته
فـضال عن الـسـرعـة الـكـبـيـرة في وصـولـهـا
الى جـهـاز الــهـاتف احملـمــول والـذي يـكـاد
يـكون مرافـقا لنـا في كل مكان. بل وأحـيانا
مــتــابــعــتــهــا مــبــاشــرة من مــوقع احلــدث
بـــاإلضــافــة الى حتـــديث األخــبـــار بــشــكل

مستمر.
ثم التقينا  الدكتوره سعاد ياس بإسهاب
ـلكه مـديـرة مركـز الـيـاسـ الـثـقافـي في 
وضوع الـبحريـن وسالنـاها رايـها  حـول ا
..  فاجابتنا   قائلة إن التطور الهائل الذي
ـعلـومات طـر على وسـائل تـكنـولـوجيـا ا
ـنـافسـة في عـالم الصـحـافة غـير خـريـطة ا
; الـتي بدأت تتحول إلى متغـيرين مختلف
هـما: الصحف الورقـية واإللكتـرونية بعد

ــنـــافــســة تــقــتــصــر عــلى أن كــانت هــذه ا
الـورقية فيما بينها. وأضافت ان الصحافة
الـتقليديـة بدأت تواجه ضغوطـاً اقتصادية
جتـعــلـهـا مـشـاريع مـكـلـفـة قـد ال تـسـتـطـيع
االسـتـمـرار مـعــتـمـدة عـلى دخــلـهـا الـذاتي
فـــــــقـط. وأضـــــــافـت انـه من الــــــــواضح ان
ــؤشــرات اإليـــجــابــيــة تــصب في صــالح ا
الـصـحـافـة اإللـكتـرونـيـة عـلى الـرغم من ان
كــثـيــرًا من الــتـحــديـات مــا زالت تـعــتـرض
ــكن الـنــشـر تــفــوقـهــا; فـاإلعالم واحــد و
سـواء عن طـريق التـلـفزيـون أو اإلذاعة أو
ـطـبـوعـة. وخـتـمت عن طـريق الـصـحـافـة ا
الــدكـتـورة سـعـاد يـاسـ بــقـولـهـا: يـتـمـتع
اإلعالم اإللـكتروني بنقاط إيجابية أكثر من
الـسلـبية فـضال عن تـأثيـره على اجلـمهور
والــقــضـايــا الــتي تــهـمـه أكـثــر من تــأثــيـر

الصـحافـة الورقـية. فـهي صحـافة تـفاعـلية
وبـإمـكـان الـقـار الــتـواصل مع اجلـمـهـور
ومـناقشـة اآلراء واألفكار بـاإلضافة الى انه
يـتم حتـديـثـهـا عـلى مـدار الـسـاعة. ويـبـقى
ـادة الـهـدف األسـاسـي كـامن في حتـسـ ا
االعالمية سواء كانت ورقية أم إلكترونية.
ـمـلكه الـعـربـيه السـعـوديه  األسـتاذ ومن ا
سـتشار االعالمي حـس عبـد الله كـاظم  ا
لــلـعــديـد من الـصــحف حـدثــنـا  عن تــأثـيـر
الــصـحـافـة اإللــكـتـرونــيـة عـلى الــصـحـافـة
الـورقية وقال ان الصحافة االلكترونية هي
امــتـداد لــلـصــحـافــة الـورقــيـة وهي تــطـور
طـبـيـعي لإلعالم في الـعـالم ومن الـبـديهي
ان كل شيء يـتطور. واضف انه ال يجب ان
ننـظر اليهما على انـهما أعداء في مواجهة
بـعضهما بل هما وجـهان لعملة واحدة هو
اإلعالم الـذي ينـشأ مـن اجملتـمع ويعـبر عن

كل تفاصيله وجزئياته واآلمه 
ومن من االردن  الــتـقـيــنـا  اإلعالمـي خـالـد
الـــقــضـــاة الــصـــحــفـي في جــريـــدة الــراي
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ا الفال الـشائع ب الناس اً وإ ليس الـفال الذي كانت تسـتفتح به العرب قـد
حـينـمـا يـقـول الطـفل كالم تـتـيـمن به وجتـعـله أمر مـحـقق ال مـحـال مثـلـمـا يـفعل
العـرب تمـامـاً ولكـن العـرب  القـدمـاء فإذا رأى أحـدهم عـند خـروجه غـراب هذا
يعـني اليـوم سيـحدث شـيئ مكـروه فيـعود إلى بـيته وبـعضـهم يتـشأم من الـقطه
الـسـوداء ومن الـبـوم وهـذه جـمـيـعـهـا مـوروثـات شـعـبيـة ال تـثـبت أمـام احلـقـائق
العلـمية وال صحـة لها والفـال الذي يستـفتح به العراقـي يختـلف بعض الشيئ
عن اسـتــفـتـاح الـشــعـوب فـإذا أراد أحــدهم اخلـروح وقـال له طــفل اين تـريـد ال
يخـرج وإن فعل فـهـذا يعـني إنه سـيصـيبه مـكـروه وكثـير مـن األمور الـتي يؤمن
بهـا الناس وال صـحة لهـا والى يومنـا هذا يؤمـنون بهـا  وانا واحداً مـنهم أمنت
بـنـظـرة واحدة حـيـنـمـا رأيت الـكثـيـر من  األطـفـال تـضع احلذاء أو الـنـعـال عـند
ـقـلـوب فـأيــقـنت إن هـذه الـنـاس تـسـيـر عـلى الـفـطـرة رجـال أحـدهم يـلـبـسـهـا بـا
قـلوب وكمـا يقولـون أهلنـا من حكمـاء البادية ( امـشي على رجلـيه يوگع على با
شي اجملتمع العراقي عكس االجتاه وهو يقلد غيره بالشيئ راسه ) فكيف ال 
الـسـيئ  فـفي زيـارة أربــعـيـنـيـة اإلمـام احلـسـ (عــلـيه الـسالم ) يـقـدم الـنـاس
لـلــزائـرين من مــالـهم اخلــاص مـالــذ وطـاب ولــكن بـصــورة فـوضــويـة ومن دون
ـواطن سواء  عـنيـة وا تـنـسيق وهـذا تـتحـمل مـسؤولـيـته السـلـطات واجلـهـات ا
ـوكب فـوضـوي يـرمي الـنـفـايات وسط فـعـنـدمـا يـرى الزائـر األجـنـبي صـاحب ا
الشـارع هو كـذلك يـصبح فـوضـوي وقد رصـدت أمس احلـكومـة احملـليـة موكب
إيراني يـقلع الـرصـيف من الشـارع ويهـدم سـور مدرسـة حكـومـية في مـحافـظة
ـكن أن يـرمي زائـر عـراقي عقب وكب فـيـا تـرى هل  كـربالء لـيـدخل شـاحـنـة ا
سيـكـارة في شـوارع إيران أو الـسـعوديـة أو أي دولـة أخـرى  يجـيب عـلى هذا
الـسـؤال من زار تـلك الـدول من الـعـراقـيـ ورجع يـفـتـخـر بـنـظـافـتـهـا ولم يـنـقل
ـا يجري  في الشارع جتربـة النظافة بل عـاد ليخرب بـلده ومن خالل متابـعتنا 
ـواكب يصـرخ على زائـر عراقي مع عـائلـته كان العـراقي رأينـا أحد أصـحاب ا
سير مع الزائرين جالس في طـرف اخليمة يريد أن يأكل لقمـة طعام ويواصل ا
ـا قـائالً له ( گـوم گـاعــد بـنص عـوائـلـنـا) وانـا اشــرب الـشـاي وانـظـر عن كـثب 
وكب  يطـبخ القاربه والزائـرين يقفـون حتت الشمس يحـدث وتب إن صـاحب ا
احلارقـة من أجل الغـداء ضناً مـنهم يـوزع على حب احلسـ وفي اليـوم التالي
ـوكب الذي يـشغل عـشـرة أمتـار من الرصـيف والـزوار تسـير مررت من قـرب ا
في الـشـارع الـعـام فـرأيـته شـبـه خـالي وكـأنه أكـمل مـهـمـة خـدمـة أقـاربه ولـيس

خدمة الزوار 
ا يعـتقـد البـعض أننـا نتـهجم عـلى أبنـاء شعـبنـا كال ال  نتـهجم ونـحن أحد ور
أفراد هـذا الشعب لكن يحـزننا أن نرى الـبلدان تتـقدم ونحن نتـأخر وننطلق من
مبـدأ (كلم راعٍ وكلـكم مسـؤول عن رعيتـه ) وكل إنسان قـابل للـتقو فـهو ليس
أعــوج ولـكن الــظـروف احملــيـطــة به جـعــلـته
يـرضخ لـهـا  فــهـو بـحـاجـه الى من يـعـضه
ويـذكره بأن الله خلـقه إنسان قو إذا قال
سبـحـانه وتـعالى (لَـقَـدْ خَلَـقْـنَا الْـإِنْـسَان فِي

.( أَحْسَن تَقْوِ

 wFO d « v*

بغداد

بغداد

s (« W U —

 ` d  »√ W d

ا جـعلـت دموعـها تـتسـاقط على ـسكـ  ا كـسرت قـلب ابـنتي ا تـبـا لك ياهـذا 
ـان والـدين..?  كـيف ــعـسـول ام بـالـقـسـم بـاال اخلـدين  أاغـويــتـهـا بـكالمك ا
تتـجرأ على فـعل ذلك أيهـا الثـعلب اللـع   إال تـخاف الله فـيهـا ..!! وقد وثقت
بكالمك واسـكنتك الـقلب والوتـ  لو كـنت تريد الـلهو فـكان أمامك الف طـريقة
ؤمن  إال تخشى أن يخسف الله بك األرض للـهو غير أن تكسر قلوب بنات ا
!!   أو يسلط خـنزيرا مـثلك عـلى أهل بيتك فـالع بـالع وتصـبح من النادمـ
!!  إال تعـلم كم هو مـستـجاب دعـاء الوالـدين  وكم تـعبـنا عـلى تربـيتـها والـليل
ت فإنـها تدمي قـلبـينا بطوله عـليـها سـاهرين فإن أصـابت اصبـعها شـوكة وتـا
انا وامـهـا ونـصـبح كاجملـانـيـ  هي ابـنتـنـا وحـبـيبـة قـلـوبنـا واحـسـنـا تربـيـتـها
وبـحـسن أخالقـها جـمـيع الـنـاس شـاهـدين  اتعـلم كم وعـلـمـناهـا بـر الـوالـدين 
فرحنـا يوم تـخرجـها بـعد تـعب وانتـظار سـن  وكم كـنا نـتمـنى أن يأتـي اليوم
الـذي  يتـقدم خلـطبـتهـا من يحـبـها ويـكرمـها ويـحافظ عـليـها ويـدخل على قـلبـها
السـعادة ونـكون به من احملـتفـل  اتـعلم كم يـعاني األب أن شـعر بـحزن ابـنته

وكم يكون مستعدا لتحطيم الكون من أجلها دون أن يخشى لوم الالئم  
دلـله كانت جـميلـة كوردة الـياسـم  وبسـببك أصـبحت مـصدر حزن طفلـتنـا ا
والم للـناظرين  أن لم تكن رجال وتـنفذ وعدك كمـا عاهدتهـا وتتقدم الهـلها كما
يـفعـل الرجل احلـر األم  فـلـما دخـلت حـياتـهـا وحطـمت مشـاعـرها وجـعـلتـها
رحب ولكنك تفقـد ثقتها بـالناس إجمعـ  فلو طرقت بابـنا لوجدتنا لـك من ا
ـهل وال يـهـمل وكـمـا جـبــان لـئـيم  ولن اقـول لك سـوى أن الــله 
كسـرت قلـب ابنـتنـا  سيـسـلط الله عـلـيك من لقـلوب أهل
بيـتك من الـكـاسرين وأن غـدا لـناظـره لقـريب وهـذا دعاء
ـ .وسيـعوضـها الله من أب مكـسور الـقلب  لـرب العا
بـرجل كــر يـصــونــهـا ويــحـافظ عــلــيـهــا بـفــضل دعـاء

الوالدين .

ـــنـــتـــظم دون ضـــجـــيج أمــــرت بـــدخـــول ا
وبـخـطوات مـتـزنـة قالت اسـتـنشـقـوا هواء
كـان جيداً هل شممتم الرائحة? ترى هل ا
!? دخـلـتم مـكـانـا فـيه هـذه الـرائـحـة سـابـقـاً
ـكــان خـاصـة ال بــالـتــأكـيــد الرائـحـة هــذا ا
تـــأتـي من زجــــاجــــة عــــطـــر أو مـن أعـــواد
البخورهذه الرائحة تأتي من هنا وأشارت
بيدها نحو خزانة وضعت داخله مجموعة
يـزة عن كل األماكن كـتبـة  كتب رائـحـة ا

األخرى
وأقـول ســراً إلـيــكن أنـا أســتـنـشـق رائـحـة
مخـتلفة من مكتبة إلى أخرى لذلك اعتقدت
أن رائــحــة أمــاكـن الــكــتب يــحــددهــا نــوع

الكتب وعناوينها.
أمـرتـنـا بـاجلـلـوس...وسـكـتت عن احلـديث
ـكان فـتـرة تركـتـنـا جنول بـأعـيـننـا داخل ا

الصغير
مـجـمـوعـة خزانـات مـصـفـوفـة عـلى اجلدار
شـبـابــيك واسـعــة كـتـلـك الـتي في صــفـنـا
جهـاز تـكيـيف حـديث وال وجـود للـسـبورة
ـكان هـو طاولـة وضعت أضخـم شيئ في ا
في الوسط جـلسنـا حولهـا جلست أمـامنا
ـكـتـبـة كـيف حـدثـتـنـا عن سـلـوكـنـا داخل ا

يجب أن يـكـون دخـولـنـا واجلـلـوس سحب
كـتـابـا وإعـادته إلى الـرف اسـتـعـارة الـكـتب
كيف اختار كتاب? على حسب العنوان

ـيز العـناوين اجليـدة? اطلعي على وكيف 
فهرس الكتاب ما هو الفهرس?

كيف أعرف من صاحب الكتاب?
أي نوع من العناوين أقره?

تراكـمت عليها األسئـلة حتى قالت انهضوا
وكل واحـدة تأتي بـكـتـاب من عـلى الرف ثم

عاودن اجللوس
ذهـبـنـا بـعـضـنـا مـتـرددة واألخـرى مـسـرعة
بضـحكات ومرح وقـفنا أمام مـجموعة كتب
ال نـعـلم أنــهـا كـانت تـضم  ســلـسـلـة تـاريخ
ـجـلـداته الـعـديـدة وتـاريخ بـغداد الـعـراق 
في الـــعــصـــر الـــعـــبــاسـي كــتـب فــلـــســـفــة
واقتـصادا وسياسة فقط جذب نظرنا أغلفة
مـجالت بـرسـوم كـارتـونـيـة تـهـاويـنـا إلـيـها
حتى نـفدت من الرف ألن أقـروا كما حتبون
ـا وبــعــد خـمـس عـشــرة دقــيـقــة أســألــكم 

. قرأ
هـنـا مـكـتـبـة أين? ال أشم رائـحـة الكـتب إلى
اعتـدت علـيهـا منـذ ذلك اليـوم أخذوا بـيدي
نـحــو (ديـالب) مـجــمــوعــة داخــله كــتب بال

ترتـيب عناوين ال ترى غلـبت رائحة التراب
على الـكتب  مـصفـوفة بـغيـر الطـريقـة التي

علمتنا عليها معلمتي
كان ال أستـطيع أخبارهم عن ميـزة رائحة ا
وال كيـف نرتب الـكـتب وإذا أتـيت بـتالمـيذ
ـــكــان ضـــيق إلى هـــنـــا كـــيف يـــقــفـــون فـــا

عــلى الــرغم مـن أنــهــا كــانت تــمــارس دور
عـلمة الـقاسيـة درس اللغـة العربـية كان ا
مـشـهـد من فـيـلم يـعـذب فـيه األبـطـال هـكذا
كـنت أشـعـر مـا أن يـرن اجلرس لـيـعـلن لـنا

نهاية الفرصة
ليست هي فحسب بل اثنان أيضا

ــــدهش اآلن أنــــا أذكــــرهــــا في كل األمــــر ا
موقف أمـر به مع الـتالميـذ أحـيانـا كثـيرة
أعـــود بـــالـــلــوم عـــلى نـــفـــسي أقـــول كــنت
أسـتـحق تـعــامل الـقـسـوة مـنـهـا من األيـام
التي عـادت إلى فـجـأة ح عـلـمت بـوجود
كان الذي أجـلس فيه عند مكـتبة هنـا في ا
انــتـــهــاء واجــبـي بــتــقـــد درس الــقــراءة
للـصف الثـالث االبتـدائي  عاد إلى ذاكرتي
اليـوم الذي  أخـذت بـأيديـنا مـدرسـة اللـغة

ـدرسة أمـرت بفتح العـربية نـحو مـكتـبة ا
بابـها أمامنا فنـصاع الكل ألوامرها فتحت
الــبــوابــة األولى كــانت من احلــديــد أشــبه
بــأبــواب زنـــزانــة ثم بــعـــدهــا بــاب خــشب

كأبواب بيوتنا.
لـؤنا فبعد أشهر نزلـنا السلم واحلماس 
مـن الـدروس والـقـســوة هـا هي اآلن تـأخـذ
ر بجانـبه كل صباح بأيـدينا نـحو مكـان 
ــلك احلق الكــتــشـاف مــا فــيه من لــكن ال 
ـاذا وضعوا كنـز مؤكدة أن فـيه كنزا وإال 

احلديد واألقفال عليه هذا?!
كان معزل عن صفوفنا يقع في هو لـيس 
مــنـتـصف صــفـ في الــطـابق األرضي من
درسة حتى طالء اخلشب واحلديد بناية ا

كان كألوان باقي األبواب.
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واسط

ـعـلـمـات.ال أسـتـطـيع أن أقـدم ومـحـتـشـد بـا
درسا لهم كما فعلت هي معنا.

سآخـذ الكـتب إلى الصف أمامـهم وأخبرهم
ـدرسـة تـخـتلف بـوجـود كـتب قـيـمة داخل ا
ـلك مـكـانا جنـعل نـهـج لكـن ال  عن كـتـب ا

منه مكتبة لكم.
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هل للـذاكرة حقـوق التفـويض   أن تخرق كل ضـغوط احليـاة اليومـية التـقليـدية لتـأخذنا
ـكن أن نسـتـدل  مـنه سوى عـلى شـظـايا ـاضي الـذي ال في اسـفـار استـرجـاعيـة الى ا
مـعــرفـة كــانت في يـوم من االيــام ذات حـضــور طـاغٍ لــكن الـزمن غــيّـبــهـا فـتــسـربت الى

زيد من الضياعات .  االعماق ضمن رحلة محفوفة با
تداول علمـياّ  أننا ح نبحر الشواطئ هي التي تأتي الينا وليس ان نلجأ اليها وفق ا
الـسويـسري واالمـيركي ـاني   مفـهوم  الـنـظريـة النـسـبيـة التي طـوّرها عـالم الـفيـزياء اال
اجلنـسـية ألْـبـرتْ أينـشـتايـن  فهـو  يـرى ان  ( مجـال  سـرعة الـزمن يـتوقف عـلى سـرعة

األجسام وقوة اجلاذبية ) 
على ح غرة  تماثلت امامي سريعاً صورة السيدة العراقية حليوه بعد أكثر من خمس
وسـت سـنـة مَضت عـلى اخـر مـشاهـدتي لـها   سـيـدة في اخلمـسـ من العـمـر  اخذ
هكذا تـقول الروايـة الوحيدة الـتي تناولت عقـلها الـعشق القـاتل في احد األرياف الـنائيـة

سيرتها  . تنصل اهلها عن تزويجها الى فالّحٍ  تعزه احلقول لشدة اهتمامه بها  . 
 كـان كل مـابيـنه وبـ حـلـيوه  نـظـرات مـكتـومـة  وابـتسـامـات تـخـتفي عـنـوةً حـ تزدحم
شروعـة النساء ارة  تـقدم الرجل لالقـتران بهـا مستخـدماً قائـمة الوسـائل ا الطـرق با
فحـصلت اوالً في زيارة  تـفقـديـة لعـائـلتـها  بـعـدها بـأيـام ( مشـيّه) مزدحـمـة (بالـعـگل) 
ـوافـقــة وتـعـشــبت هالهل الـنــسـاء  وبـعــد سـاعـات من احلــدث الـسـعـيــد اطـاح  سـيف ا
ان   ان الـزواج لن يتم اال شـروع  الـناهي ابن عـمًهـا مـقسـماً بـأغـلظ اال (الـنـهوة) بـا
عـلى قــطع رقـبـته  عــنـدهـا فـقط وامــام هـذا االعـتـراض احلــاسم ظـلـمـاً  تَــصـابـرَالـرجل
اخلـاطب وحـمد الـله عـلى كل شيء  ركب نـفـسه مـغادراً الى جـهـة مـجـهولـة لـكي يـقطع
واخـذ مشروع تـفاقم   الـطريق عـلى اية شـماتـةٍ  بينـما اصـيبت حـليـوه بالـكد الـنفـسي ا
العـنوسـة الـتآمـري يـسري في اوصـالـها  . بـدأت تـشيخ مـبـكراً ثم غـلـبهـا جـنون مـسالم
حتكمه الوداعـة وتوزيع االبتسامات اخلجولة والـدوران على البيوت   اما السؤال الذي
ـاذا حطت سـيطـر عـلى الـذاكـرة ولم  اجـدْ له  اجـابـةً   من ايـة قريـة جـاءت حـلـيـوه   و
سـجلـة بـأسمـها  جـمال عـتيق يـتلـبد به اركـة  ا رحالـها في مـدينـة الـناصـرية  .كـانت ا
تهـمهمْ  تطلق خلـيط من الفزع والـتوهان  جـوالت يومية فـي األزقة الشعـبية لـلمديـنة   
ضــحـكـةً خـجـولـة بــ احلـ واالخـر في اطاللـة مـســرحـيـة يـحـكـمـهــا مـشـهـد الـتـسـاؤل
البسِ  والـطعامِ واسـتطالع االفق  وضيـاع النيـة  تطرقْ االبـوابَ  تتـسول  تكـتفيّ  با
فـحسبْ   وبعد أن تـكون قد أتمت مـشوار النـهار تختـار عتبـةً خارجيةً  جلـامعِ فتجلس
تبـقي على قطط من اجل ان تسـتريح و تأخـذ كفـايتهـا من الطعـام الذي جمـعته لتـوزع ا
اعـتادت ان تتحـوطها   ولم يـسجلْ لهـا انها منـحت الكالبَ السـائبةَ فـرصةَ هذه الوالئم
البس غيب  تـختار زاويةً من احد  الـشوارع لترتدي ا رغم كثرة توددهـا مع اقتراب ا
الواحد فوق االخـر على مالبسها الـتي ترتديها  بـعد عمليـة تصنيف ما الـتي جمعتهـا  
هـمة كعاملٍ يعـجبها  وتـكوّر البقـية وتهمـلها  في الشـارع  ثم تنسحب عـصراً من هذه ا
ـأوى  كــوخ مــهـجــور  عـلـى الـطــرف الــشـمــالي الــشـرقي من مــكـســور أذّله الــتــعب  . ا
ؤدي الى مدينة الشطرة   تغلق عليها بابا ً الناصرية  لـيس بعيداً من مدخل الطريق ا
خشـبـيـاً مـتهـالـكـاً أستـسالمـاً لـليـلٍ حتكـمه نـوبـات نحـيب يـعـرف تـوقيـته سـكـان االكواخ
الـقريـبة من كـوخهـا . في إحدى الـليـالي افتـقد اجملـارون سمـاع وصلـة النـحيـب   تكرر
الصمت فـي الليـلة الـثانـية   ومع اطاللة الـشمس اخـترقت الـكوخ سيـدة كانت تـتفـقدها
عـنــدهـا فـقط  حتـاشم شـبـاب االكـواخ بـ احلـ واالخـر لـتـجـدهــا  قـد فـارقت احلـيـاة 
ـفارقةِ رارة وا القريـبة ونـظمـوا لها جـنازةً عـلى وقع  أهزوجتـ يعـصفـان مزيجـاً من ا

(يالناهي العايل ابشر بيهَ ) . ( يحليوه الدنيه أشظل بيهَ ) .
قبرة اذا في هذه ا مثواها االخـير كان في مقبرة  (سيد دخيل)  
سافة تـزيد على عـشرة كيلـومترات عن الـناصرية   الـبعيـدة 
نطقة  عالقـة بانحدارها الريفي   مَنْ اقترح ذلك  هل لـتلك ا
لم  يــسـتـطع أحــد تـعـلـيـل االخـتـيـار  امــا االرث الـذي تـركـته

حليوه فقد كان أكواماً من االسمال …
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باني العمالقة.  ا
أصــــاب احلـــضـــور الـــذهـــول وبـــدأ
الـــــــبـــــــعض يـــــــســـــــأل مـن هــــــذه??
بــاســـتــهــجــان لــكن األســتــاذ مــعن
سرسم شـكـرني وسأل احلـضور من
يـتفق مع الـدكـتورة (بـعد ان سـألني
عـن أســـمي) ســـعــــاد الـــعـــزاوي عن
مـالحـظـاتــهـا?? ووسط الــذهـول رفع
األســتـــاذ الــعـــالم الـــهــيـــدرولــوجي
الدكتور جنيب خـروفة يده وقال انا
اتفق معها فيمـا قالته وعلى اللجنة
ـوقع إعــادة الـنــظــر في صالحــيــة ا
ــبـــاني واخلــدمــات. لـــكــافــة هـــذه ا
بــعـدهـا  شـكـر احلـضـور وانـتـهى
االجـــتــمـــاع. ولألمـــانــة فـــان جلــنــة
االســتــشــاريــ كـانـت قــد اقـتــرحت
شكلة موقعيا بتبديل معاجلة هذه ا
ـبـاني لـكن هذا احلل الـتـربة حتت ا
ائية. غير نافع لألنفاق والقنوات ا
فـي الــــــيـــــــوم الــــــتــــــالـي حــــــضــــــر
اخـــتــصـــاصــيـــ اثــنـــ من دائــرة

جــامــعـــة بــغــداد األســتـــاذ الــقــديــر
الـدكتـور ليث إسـمـاعيل نـامق ابداء
الرأي الفني كونه أحد علماء التربة
وخـريج جامـعـة بيـركـلي في اميـركا
وعـــقــد نــدوة لــكــافـــة اخــتــصــاصي
ـنـاقـشـة اجلـيـوتـكـنـيـك في الـعـراق 
الــتـــقـــريــر الـــفــنـي الــذي اجنـــزنــاه
والـتوصـيات واتـخـاذ القـرار. وفعال
 استـدعائي امـام األساتـذة الكرام
وقـــدمت لـــهـم األسس الـــتي بـــنـــيت
عـلـيهـا الطـريـقة وهي نـسـخة اولـية
ـعـلومـات اجلـغرافـية في من نـظام ا
دن  تطبيقها يدويا بدال تصميم ا
من رقـميـا من قـبلـنا. وبـعد الـدراسة
ــــســـتـــفـــيــــضـــة ايـــدوا الـــدراســـة ا
ط والـتـوصـيـات وطـلـبـوا تـغـيـيـر 
الــتـــصــمــيم األســـاسي والــوظــائف
وقامت الدائرة الهندسية في رئاسة
اجلـمـهـوريـة بـرفع تـوصـيـة لـلـسـيـد
الـرئــيس صـدام حــسـ رحــمه الـله
ــوافـقـة عــلى الـتـغــيـيـر و ذلك. بـا
قــامت دائــرة الـشــؤون الــهـنــدســيـة
ـــكــاتب بــإعـــادة الــتـــصــامـــيم مع ا
االسـتـشـاريـة و الـتــنـفـيـذ من قـبل
شركات حـكوميـة ومقاول مـحلي
اثـنـاء احلـصار االقـتـصـادي وبـكلف

اقتصادية ومناسبة.
ـشـاريـع الـكـبرى هـكـذا كـانت تـدار ا
بـالـكـوادر الـوطنـيـة في الـدولـة أيـها
الـسـيــدات والـسـادة عــلـمـا ان هـذه
اخلـــبــرات الــعـــلــمــيـــة والــتــقـــنــيــة
الهندسية قد  طردها من مواقعها
من قـبل حـكومـة االحـتالل األمـريكي
في اخلضراء  وسجن البعض منهم
واغـتــيـال اخــرين لـتــعـيـ مــرتـزقـة
ســاهـــمــوا في احــتـالل الــعــراق مع
احزابـهم الطائـفيـة والفاسـدة بدلهم
وكـــان اخلــــاســـر األكــــبـــر الــــعـــراق

. والعراقي

الــشـؤون الــهـنـدســيـة أتــذكـر مــنـهم
ـدنـي الـدكـتـور ـهــنـدس ا الـعــقـيـد ا
سـعــد حـافظ وطــلـبـوا مــني تـنــفـيـذ
الـتــقـنـيـة الــتي ذكـرتـهــا عـلى مـوقع
شروع بعقد استشاري مع الدائرة ا
وعـلى ضـوء الــنـتـائج ســيـتم إعـادة
الــنــظــر بـــكل الــتــصـــامــيم عــلى ان

يـنـتهي الـعـمل خالل ثالث أشـهر 
تـــمــديــدهــا بــطــلـب مــني الى ســتــة
اشــــهـــر. وفــــعال  تــــقـــد كــــافـــة
اخملـطـطـات وصـور أقـمـار صـنـاعـية
وخرائط جيـولوجية وهـيدرولوجية
ومياه جوفية وتكتونية وفحوصات
تـربة وغـيرهـا من الـدراسات لـنا في
الكـلـية وقـمـنـا بتـنـفيـذ الـطريـقـة انا
واسـتـعنت بـطـالب دكـتوراة مـتـفوق
من كلـية العـلوم آنـذاك اسمه (قصي
الـــســـهـــيل) لـــيـــقـــوم بـــإعـــادة رسم
اخلـــرائـط بـــعــــد حتـــديـــد مــــنـــاطق
اخلــــطــــورة من قــــبــــلـي ثم اصــــبح
الـــدكـــتـــور قـــصي  بـــعـــد االحـــتالل
ان ثم وزير األمريـكي نائب في البـر
الــتـعــلــيم الــعـالـي. كـذلك ســاهم في
اجنــاز الــدراســة الــهــيــدرولــوجــيــة
الست أنغـام عزالدين قبل حـصولها
على الدكتوراة وفي البـيئة الطبيعة
الـدكـتـور حـسـ الـسـعـدي. اجنـزنـا
ـشـروع في الـوقت احملـدد وكـتـبـنا ا
ـنـطـقـة غـيـر الـتـقـريـر الـنـهـائي ان ا
صــاحلـــة لــتــكـــون مــديــنـــة عــلــمــاء
ـا تـتــحـمل ان تـكـون ومـفـكــرين وا
مـديـنـة سيـاحـية لـبـيـوت خفـيـفة من
ـسـابح ـنع فــيـهـا ا طــابق واحـد و
ـائـيـة وتـسـقى احلـدائق واالنــفـاق ا
ـيـاه بــالـرش فـقط لـكي ال تـتـسـرب ا
للـتـرب اجلـبـسـيـة. امـتـعـضت جلـنة
ــديـنــة من تــقـريــرنــا لـكن الــدائـرة ا
الـهـنـدسـية فـي رئـاسـة اجلـمـهـورية
طـلـبت من عمـيـد كلـيـة الهـنـدسة في
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في عـــام  1992 تــــوجـــيه دعـــوة
ـهـندسـ واخـتـصاصـيـ ومدراء
مــؤســـســات مـــدنــيـــة وعــســـكــريــة
وأســــاتــــذة جـــامــــعــــات ومـــكــــاتب
اســـتــشـــاريــة مـن قــيـــادات الــدولــة
ــهــنــيـة الـى اجــتـمــاع مــوسع في ا
الـقـاعـة الـكــبـرى لـهـيـئـة الـتـصـنـيع
الــعــســكـــري و آنــذاك تــكـــلــيــفي
بـتمـثـيل كلـية الـهـندسـة في جامـعة
بــغــداد حـــيث كــنت قـــد رجــعت من
ـتـحـدة االمـريـكـيـة بـعـد الـواليـات ا
ـــاجــــســــتــــيـــر حـــصــــولي عــــلـى ا
والـدكـتـوراة من جـامـعـة كـولـورادو
لـلـمـنـاجم اثـنـاء احلـرب الـعـدوانـية
على العـراق في كانون ثاني 1991

و تعيني في الكلية. 
وسع أكـثر حـضر لـهذا االجـتمـاع ا
من  600اخـــتـــصـــاصي وقـــيــادات
مـؤسـسات ومـدراء عـامـ ورؤساء
ـهـنـدس دوائــر وابـتـدأ االجـتـمـاع ا
ـعمـاري االسـتشـاري مـعن سرسم ا
رئيس دائرة الشؤون الهندسية في
رئاسة اجلمهورية آنذاك بالترحيب
بــــاحلــــضـــور ومــــعه مــــجـــمــــوعـــة
اســتـشـاريـ قـديـرين في تـصـامـيم
ـبـاني واخلـدمـات من ماء ـدن وا ا
وكـهـربـاء وأسـواق وغـيـرهـا. قـامت
ــؤلــفــة من خــمــســة من الــلــجــنــة ا
االستشاري بتقد تفاصيل لبناء
ـفـكرين مـشـروع مـدينـة الـعـلمـاء وا
في الـثـرثار وكـانـوا قـد عمـلـوا على

دة خـمس سنوات هذه الـتصامـيم 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــات وهي مــديــنــة
بـتصامـيم متـميـزة من مبـاني سكن
مــتــعـــددة الــطـــوابق ومــتـــنــزهــات
وأنـفــاق مــائــيــة ومــدن تــرفــيــهــيـة
ومـــســاحـــات خـــضـــراء وغـــيـــرهــا
بـــتـــصــامـــيم مـــتـــمــيـــزة تـــضــاهي
الـشـركات األجـنـبيـة الـكبـرى. وبـعد
اســتـعــراض كــافـة الــتــفـاصــيل مع
اخلـرائط الطـبوغـرافيـة والتخـطيط
احلـضـري واخملـطـطـات الـهـنـدسـية
عمارية وشبكات اخلدمات طلبوا ا
شروع من احلضور فتح باب نقد ا
لـغـايـة الـتـطـويـر وجتـاوز األخـطـاء
وســـد الــثـــغــرات وهـــذا شيء مــهم
شروع ستفـيدين من ا سيمـا وان ا
مـعـظـمهم جـالـسـ في القـاعـة. قام
الــــكــــثــــيــــر مـن احلــــاضــــرين وهم
شـخصـيات مـهنـية وقـيادات إدارية
وتـخــصــصــيــة مــرمــوقــة بــإعــطـاء
وجــــهـــات نــــظــــرهم حــــول بــــعض
ـطلوبة وقبل التعديالت الـطفيفة ا
ــهــنـدس نــهــايــة االجــتــمــاع ذكــر ا
االسـتـشاري مـعن سـرسم سـنـسمح
ـشـروع وكـنت بـاخـر تـعـلـيق عـلى ا
قـــد رفــعـت يــدي ألقـــوم بـــتـــعــلـــيق
ــشـروع وفــعال تــخــصـصـي عــلى ا
سمح لي بـالتـحدث ولم يكن أي من
ـوجـودين يـعـرفـني كـوني حـديـثة ا
الـرجـوع من الـدراسـة لـنـيل شـهادة
الـــــدكــــــتـــــوراة في الــــــهـــــنـــــدســـــة

اجليوتكنيك والبيئة. سألت اللجنة
نشآت كيف ستقومون بـبناء هذه ا
ـائـية مـتـعددة الـطـوابق واالنـفاق ا
على شبه جزيرة في بحيرة الثرثار
ـعـروفـة بـان تـربـتـهـا  والـطـبـقات ا
الـصــخـريــة حتـتـهــا جـبــسـيـة ومن
ــســتــون الــكــربــونــيــة تــذوب الال
ـيـاه وتـسـبب ـرور الـسـنـوات بــا
ــبــاني تــكــهـــفــات تـــنــهــار أسـس ا
بـسـببـها?? ولـهـذا السـبب يـتم حقن
أطنـان الكـونكـريت حتت أسس سد
الثـرثار كل فـترة لكـيال ينـهار?? كان
ـــفــروض تــنــفــيـــذ نــظــام خــرائط ا
احملـددات البـيئـية اخلـطرة اجلـديد
ــنــاطـق غــيـر ــيــا في حتــديــد ا عــا
ــنــاســبـة لــلــبــنـاء واألخــرى غــيـر ا
ائـيـة وغـيـرها ـنـاسـبـة لألنـفـاق ا ا
من الـوظائف الـترفـيـهيـة قبل الـبدء
بـالـتـخـطـيـط احلـضـري واسـتـخدام
األراضي للمدينة والتي على األكثر
سـيـتـبـ انـهـا غـيـر مـنـاسـبـة لـهذه
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شيري لطفي ا حس كاظم محمد لوري

مدينة الثرثار
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التـدريسي في جامعة تكـريت في العراق تلقى مواساة
صـابه الكـبيـر بوفاة يـة واالعالميـة  االوساط االكـاد
سائل الله تعـالى ان  يرحمها ويسـكنها فسيح ابنـته 

جناته .
—Ëe½√ qOŽULÝ≈  b$

اخملــرج الــســوري عـــرض فــيــلــمه(دم الـــنــخل) ضــمن
قاومة الذي تقيمه وزارة الثقافة أسبوع أفالم سينما ا

السورية بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية للفنون.
ÍbŽU « bL×
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مـديــرة فـرقـة كـورال حـنـ وحـلـم الـسـوريـة اعـلـنت ان
الفرقة احيت حفال على مدرج جبلة االثري.

الـعنـصريـة ولم تضف الـيها الـطائـفية
سـبب الـعـنف في بـالدنا.وحـسب اال
ـتـحـدة فـان مـوضـوع عـام 2022 هـو ا
(إنـهاء العنصـرية. وبناء السالم.).وقد
ـتحدة أعـلنت اجلـمعـية العـامة لأل ا
هـذا الـيـوم باعـتـبـاره يـومًا مـخـصـصًا
دة لـتعـزيز مُـثُل السالم عـبر االلـتزام 
 24ساعة بالالعنف ووقف إطالق

الـنـار.لكن حتـقيق
الـسـالم احلقـيـقي
يــــتـــطـــلـب أكـــثـــر
بـكـثـيـر مـن مـجرد
إلـقـاء الـسالح. إن
األمـر يتطـلب بناء
مـجتـمعـات يشـعر
فــــيــــهــــا جــــمــــيع
أعــضـاء اجملــتـمع
أنـهم قادرون على
االزدهـــــار. كـــــمــــا
يـنطوي على خلق
عــالم يُــعــامل فـيه
الــنــاس عــلى قـدم
ــســاواة بــغض ا
الــــــــنــــــــظــــــــر عن
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ي 21 ايلول من كل عام هو اليوم العا
ــتــحـدة الى لــلــسالم وقــد دعت اال ا
ــدة  24ســاعــة االلـــتــزام هــذا الــيــوم 
بــالالعــنف ووقف إطالق الــنــار.ونـحن
بـ الـعـراق ولـبـنـان ال نـرى اي الـتزام
ـتـحدة ـا تـطـلـبه اال ا في الـبـلـدين 
ــنــظــمــة الـــدولــيــة ركــزت عــلى لــكـن ا

أعـــراقــهـم. وكــمـــا قــال األمـــ الــعــام
أنـطـونـيو غـوتـيريش: �إن الـعـنصـرية
ؤسسات مـا فتئت تـبث سمومهـا في ا
والـهياكل االجتماعـية ومناحي احلياة
الــيـــومــيــة في كـل مــجــتــمع. وال تــزال
تـشكل عامال حـاسما في اسـتمرار عدم
ــســاواة. وال تـزال حتــرم الــنـاس من ا
حـقـوقـهم اإلنـسـانـيـة األسـاسـيـة. وهي
تـزعزع اسـتقـرار اجملتـمعـات وتقوض
ــقـراطــيــات وتــنـال من شــرعــيـة الــد
احلـــــكـــــومـــــات …وإن الــــروابـط بــــ
ـــســـاواة بــ الـــعـــنـــصـــريـــة وعـــدم ا

اجلنس ال لبس فيها.
”UM « —«d

مـع اسـتــمـرار انــدالع الـنــزاعـات حـول
الـعالم الـتي تؤدي إلى فـرار الناس من
اخلـطــر شـهـدنـا تـمـيـيـزًا عـلى أسـاس
الــعــرق عــلى احلــدود. ومع اســتــمـرار
فــــايـــروس كــــورونــــا في مــــهـــاجــــمـــة
مــجــتـمــعــاتـنــا رأيــنـا كــيف تــضـررت
مجموعات عرقية معينة بضربات أشد
بـــكـــثـــيـــر من غـــيـــرهـــا.ومع مـــعـــانــاة
االقـتـصـادات رأيـنـا خـطـاب الـكـراهـية
ــــوجه ضــــد األقــــلــــيــــات والــــعــــنـف ا

أيــلـول/سـبــتـمــبـر تـاريــخـا لالحــتـفـال
ناسبـة سنويا ��كـيوم لوقف إطالق بـا
ــيــا وعــدم الـعــنف من خالل الــنــار عـا
الــتــعــلــيم والــتــوعــيــة اجلــمــاهــيــريـة
ولـــلــتــعــاون عــلى الـــتــوصل إلى وقف

إطالق النار في العالم كله.��
تجـدة باليوم الدولي واحـتفلت اال ا
ـقر األ لـلسالم في 16 ايـلول 2022
ــتـحـدة. وبــدأ الـبـرنـامـج بـحـفل قـرع ا
جــرس الـسالم فـي حـديـقــة الـسالم في
الـسـاعة  9:00صـبـاحًـا بتـوقـيت شرق
ـتـحـدة. وقـرع األمـ الـعام الـواليـات ا
ورئـــيس اجلـــمــعـــيــة الـــعــامـــة جــرس
الـسالم وبعد ذلك بدأ احتـفال للشباب
فـي قـــــاعــــة اجملـــــلـس االقـــــتـــــصــــادي
واالجــــتــــمــــاعي فـي الــــســــاعـــة 9:30
صــبـاحًـا حــيث تـفــاعل أكـثـر من 500
طـــالب مع األمـــ الــعـــام والــفـــنــانــ
والـنـاشـطـ الـبـارزين. وقـدم الـشـبـاب
مــــشــــاريع تــــوضح اإلجــــراءات الــــتي
كـافحـة العـنصـرية وتـعزيز اتـخذوهـا 
الـسالم. و بـث كال الـفـعـالـيـتـ عـبر
ــكن احلـصـول عـلى ـبـاشـر و الــبث ا

التسجيالت. 

بـسـبب حتـكـمك وتـمـسـكك بـالـرأى فـقـدت الـكـثـيـر من
الفرص الثمينة.

qL(«

. استمع تشهد حـياتك العاطفية تغييرات جذرية قريباً
الى صوت عقلك فقط.

Ê«eO*«

حتـرص عـلى الـوصول إلى أمـر من الـصـعب حتـقـيقه
رقم احلظ 9.

—u¦ «

قـد حتصل اليـوم على مكـافأة ماليـة تستـحقها نـتيجة
جهودك .رقم احلظ .2

»dIF «

عــلــيك أن تــبـدأ مـن جــديـد ولــكـن بـحــكــمــة وكل شئ
سيكون أفضل.

¡«“u'«

يـؤثـر وضـعـك االسـري في عالقـتك مـع الـشـريك وقـد
يدفعه إلى التخلي عنك.

”uI «

حـاول أن تتـفـرغ أكثـر لـلـحبـيب وأن تـعـطيه كل احلب
واالهتمام.

ÊUÞd «

ال تعـطي اسرارك و افكارك لـلعمل النـاس ال تثق بهم
او ليسوا محل ثقة .

Íb'«

ال تــدع احلــيــاة تــأخـــذك إلى الــطــريق اخلــاطئ يــوم
السعد االربعاء.

bÝô«

قابـل ال ضير من أن حتقق آمـاالً كثـيرة لديـك و في ا
تتنازل عن بعض حقوقك.

Ë«b «

حتب عـملك و تـتفـاني به و ستـجني الـثمـار قريـبا فال
تياس.رقم احلظ.3

¡«—cF «

تــخــلّص من الــقــلق الــداخــلي الــذي يــســيــطــر عـلــيك
لتستقر أوضاعك ويتفهمك احلبيب.

 u(«
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ـنـاسب  الـكـلــمـات لـهــا مـكـانـهــا ا
ـطــلــوب اعـادة تــرتــيــبـهــا بــشـكل ا
صـحــيح واكــتــشف كــلــمــة اغــفـلت

: عمداً
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مـــيالد  –طـــرابــــسل  –ســـيف –
الـســعـوديـة  –بط  –سل  –درة –
رنا  –حلام  –ين  –مـفر  –عـلوم

 –براغ  –مقر  –سمة -.

الـكــاتب الــعـراقي ضــيـفه امس اجلــمـعــة مـلــتـقى رواد
ـحـاضـرة ـتـنـبـي الـثـقـافي في مـحـور كـاتب وكـتـاب  ا
عنـوانهـا (االعتـدال الـوطني في الـسيـاسة الـعراقـية –
عبـاس مهدي اول سفير للعراق في االحتاد السوفيتي

وذجا). أ

ـقـيم في الـصـحـفي الـعـراقي ا
ميـشكان بامريكـا تلقى امنيات
زمـالئه فـي(الـــــزمـــــان) بـــــدوام
الـصحة والعافيـة بعد خضوعه
لــعـمـلـيــة جـراحـيــة في الـعـمـود
الفقري ارقدته فراش العافية.

كتـبة الوطنية بـعمان للحديث الكـاتب االردني ضيفته ا
عن كــتــابه (الــنـــــفـط والـغــاز فـي األردن) وقــدم قـراءة
ــيــ روال احلـروب ومــحــمـد نـقــديــة لـلــكــتــاب االكـاد

النمراوي.

طـرب الـعراقـي الرائـد تـلقى تـعـازي االوسـاط الفـنـية ا
اضي واالعالمـية بوفاة  شقيقته (ام جواد) الثالثاء ا

سائل لروحها الرحمة وجنات اخللد.

r OLÝ ÕU$

اضي منبر الكـاتب والباحث العراقي ضيفه االربعاء ا
ــشــروطـة ــحــاضــرة عــنــاونــهــا(ا (حــوار الــتــنــويــر) 
ادارها ـستـبدة: في الـعالقـة ب احلـاكم واحملكـوم) وا

الباحث حس سميسم.

دينا الشربيني

والـراحل مـن مـوالـيـد الـدرامي والــسـيـنــمـا
1940 في العاصمة بغداد واكمل دراسته
ـتــوسـطــة واجلــامـعــيـة في االبــتـدائــيــة وا
الــعــاصـمــة بـغــداد ثم انــتـقـل إلى جـامــعـة
كاليـفورنيا االمريـكية ليكـمل دراسته العليا
عام1981.  ومن افالمه الـسينمـائية: (قطار
الــــســـاعـــة 7) و(الـــتـــجــــربـــة) و(الــــنـــهـــر)

ÊU e « ≠ …d¼UI « ≠ œ«bGÐ

ـمثل كر عواد ـوت امس اجلمعة ا غيب ا
ونـعـاه شـقـيـقه مـكي في تـدويـنة قـائال (كل
من عـليـهـا فـان ويبـقى وجه ربك ذو اجلالل
واإلكــرام إنــتــقل إلى رحــمــة الــله شــقــيــقي
الــفــنــان كــر عـواد ادعــوا له بــالــرحــمـة).
ولـلـفنـان الـراحل مـسيـرة طـويلـة في الـعمل

ـســألـة الـكـبــرى) وغـيـرهـا. و(االسـوار) و(ا
ومن اعـــمــاله الـــدرامــيــة: (ســـارة خــاتــون)
و(فـوبـيـا بـغـداد) و(عـنـدمـا تـسـرق االحالم)
وغيـرها من االعمال التـلفزيونـية. كما غيب
ـصــري هــشـام ــوت اخلــمــيس الـفــنــان ا ا
سـليم عن عـمر نـاهز 62 عـاما بـعد صراع
ونـشـر نـقيـب الفـنـان مع مـرض الـسـرطان
ـــصــريــ أشـــرف زكي صــورة الـــفــنــان ا
نـصـة إنـستـغـرام" وكتب: الراحل هـشـام 
وداعــا يـا صــديق الــعــمــر. وتــنـوعت أدوار
سليم الـتمثيـلية وكان الـظهور السـينمائي
األول له في فيلم إمبراطورية ميم 1972 ثم
شـارك في فـيـلـمي أريـد حال" 1975 وعـودة
االبن الــضــال 1976. وبــدأ هـــشــام ســـلــيم
مـسيـرته الـتـلـفـزيـونـية أواخـر ثـمـانـيـنـيات
الـقـرن الــعـشـرين وقــدم مـسـلــسالت الـرايـة
البـيضا "لـيالى احللـمية أرابـيسك هوا
جاردن سـيـتي أمـاكن فى القـلب لـقـاء على
الهـواء. آخـر أعمـاله كانت فى مـوسم دراما
ــــاضـى من خالل مــــشــــاركــــته رمــــضــــان ا
سـلسل "هـجمـة مـرتدة" لـلنـجم أحمـد عز.
وولـد سـلـيم في الـقـاهـرة عـام 1958 والـده
ـمثـل صالح شـهـور والحـقـاً ا هو الالعـب ا

سليم وشقيقه هو خالد
ســلـــيم زوج الــفـــنــانــة
يـــســــرا. وتــــخـــرج من
مـــعـــهـــد الـــســـيـــاحـــة
والـــفــــنــــادق في عـــام
1981 كـــــــمـــــــا قـــــــام
بـــدراســـات حـــرة في
ـلــكـيـة ـيــة ا األكــاد
بــــــالــــــعــــــاصــــــمــــــة
الــبـريـطـانـيـة لـنـدن
وبـعد أن انـتهى من
الـدراســة عـاد مـرة
أخــرى لــلــتــمــثــيل
بـعــد انـقــطـاع دام
لــســنــوات. وكـان
قـد كــشف سـلـيم
ـاضى فى ايـار ا
عـن إصــــــــابــــــــته
ـرض السرطان
من خالل تـسجيل
صــوتي  عـرضه
فـى أحـــد الــبـــرامج

الفنية.

الـعـرقـيـة.ال شك أن لـديـنـا جـمـيـعًا دور
نـلــعـبه في تـعـزيـز الـسالم. والـتـصـدي
لــلــعــنـــصــريــة يــأتي ضــمن الــوســائل
ـكنـنا الـعمل على الـهامـة للـمساهـمة.
تـفكيك الهـياكل التي تكرس الـعنصرية
ـساواة ـكنـنـا دعم حـركـات ا بـيـنـنـا. 
كـننا وحـقوق اإلنـسان في كل مـكان. 
ـعاداتـنا خلـطاب الـكراهـية - اجلـهر 
ســواء في حـيـاتــنـا الـواقـعــيـة أو عـبـر
ـكــنـنـا تــعـزيـز مــنـاهـضـة اإلنــتـرنت. 
الـعنصـرية من خالل التـعليـم والعدالة

التصحيحيّة.
ـنـظمـة الـدولـية لالنـضـمام وقـد دعت ا
إلـى جهودها فقالت " إذ نعمل من أجل
عــالم خـالٍ من الـعــنـصـريـة والــتـمـيـيـز
الـعـنـصـري. عالـم تتـغـلب فـيه الـرحـمة
والـتعاطف على الشك والكراهية. عالم
ـــكــنــنــا حـــقًــا أن نــفــخـــر به.وكــانت
ـتــحـدة قـد اجلــمـعــيـة الــعـامــة لأل ا
أعـلــنت الـيـوم الـدولي لـلـسالم في عـام

ثل  1981من أجل ��االحتفال 
الــسالم وتــعــزيـزهــا بــ جــمـيع األ
والــشـعـوب .��وبــعـد مـرور عـقـدين من
الــزمن حــددت اجلـمــعـيــة الـعــامـة 21
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سـيــتـوالني االقـارب قـبل االبـاعـد بـالـنـقـد  ذلك انـهم يـظـنـون اني اطـرح
ذاتي مـحاميـا منـافحـا عن كاظـم الساهـر . وهو الـذي اخذ من  مـعاني
اسـمه انه يـكـظم غـيـضه ويـفـصح عـن حبـه  ثم يـلـوذ بـالصـمـت اجلمـيل
تـأســيـا عن جـمــيع مـنــتـقـديه من الــنـجــوم االرضـيـ ومن ســبـقـوه الى

فضاءات ابعد .
الـسـاهــر وفق مـاصــرح لي عـبــر اطـول حـوار فـي الـتـأريـخ اليـقـرب كل
مانهى الله عنه . ثم انه زورا سـمى نفسه الساهر (ثـمة اثنان قاال نحن

من اطلق االسم عادل الهاشمي وجمال محمد).
واذا قال لك كـاظم انه قلـيل االكل يكـتفي بـبيـاض البـيض فصـدقه  فقد

ينطبق عليه ماتردده سميرة توفيق :  
بـيت الشـعـر يلـقـوني .. بيت الـشـعر يـلقـوني ع ولـدكم دلونـي .. بالـليل
يــادادا بـالــلـيل ..ال بـاكـل وال بـشـرب .. ال بــاكل وال بـشـرب بـس بـطـلع

بعيوني .. بالليل يادادا بالليل
 وهـو كـائن نـهـاري يـنــام قـبل الـسـاعـة احلـاديـة عــشـر لـيال . مـتـقـشف
بـطعـامه يـحن في كل مـقابـلة الـى احملروك اصـبعـه ذكرهـا لي الول مرة
ـثرودة ) وفق مـانعـرفه بسـامراء الـتي ينـتسب - ويـحاول غـيره وهي (ا
دنـية وفق ان يـكذب - انـتمـاءه اليـها  وانـا مطـلع على هـوية االحـوال ا

لقبه اوال ثم اسمه الثالثي .
 هو قال وكـرر وظل يكرر مـواقف تستدعـيها لـوزام الشهرة الـفائقة عن
حــدهـا من الــتـخــفي والـتــقـنع والــتـســتـر ويـرى فـي الـكــمـامـة فـي عـهـد
الكورونا الزاهر رحمـة مع ان مشيته مفضوحة ومـكشوفة  فهو متهرب
من صـدمـة اجلمـهـور الـذي يظـهـر له احلب الـذي فـيه ابتـكـارات نـسويه

خارجة عن نطاق التصديق . ..
قـطــعـا كل مـنـازله في االرض حتـوي اكــثـر من غـرفـة وان صـار يـعـيش
عـزلـة تفـوق مـاكـان يفـعـله غابـريـال غارسـيـا مـاركيـز  الـذي بعـزلـته نال

نوبل .
 انه محتجب عن الناس وان كان قد غنى من كلمات شوقي :

مال وأحتجب وأدعى الغضب ليت هاجري يشرح السبب عتبه رضى
هـا نسب .. يـا سيدي لـيته عـتب علّ بيـننـا واشيـاً كذب  بـ عينـه وا
ماء خده شف عن لهـب .. يا عيني بات مـتعباً هـمه اللعب  ذقت صده

غير محتسب.
 ورغم انه يـــردد : دومـــا اصــدقـــائي اصـــدقــائـي لــكـــنه كـــشف لي عن

بعضهم من الكورال
ويـظن النـاس ان حـوار ثانـيـا معه سـهل مـيسـور مع انه (صـديقي وابن
عم)  من قـبل  لم يـتـقاضـى مني قـرشـا اردنـيا واحـدا يـوم حـاورته عام
2007 بعمان وحالل عليه ما أخذ من منى الشاذلي يكتب لي صديق

قبل طلوع الفجر : 
ايها اللبيب عليك ان تذكر من أخذ غيره .!

  ســيـقـــــــــرأ هـــــــــــذا الــنــــــص كـثــيـــــــــــــرون
ن يـتــربـصـون بــالـقــيـصــر ولن يـقــصـروا وسـوف
يـقـتـــــــطـعـون مــايـرون مـنـاسـبـا لـلـالسـتـئـسـاد عـلي

والتنمر مني !

هشام سليم
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تسـتعد جـمعيـة الفنـان التـشكيـلي الـعراقي
القـامـة مـعـرض ( الـنحـت العـراقي 2022)
ودعت الـهيئة اإلدارية كافة النحات من

االعـضـاء في اجلــمـعـيــة الى تـقـد
اعــــمــــالـــهـم الــــفـــنــــيــــة من اجل
ــعــرض ـــشــاركــة فـي هــذا ا ا
الـــــذي ســــيــــقــــام في مــــقــــر
اجلـمـعــيـة  وسـيــكـون اخـر
مــوعـــد لــتــســلـــيم االعــمــال
الــفـــنــيــة االول من الــشــهــر
ـــــــــقــــــــبـل  واوضـــــــــحت ا
اجلـــمـــعــيـــة ان من شــروط
ــــشــــاركــــة  (ان يــــكــــون ا
الـعـمل منـجـز حـديـثـاً مـنذ
عـــــام 2020 ولــــــغــــــايـــــة
  2022ولم يعرض باي
نـــشـــاط ســــابق. والتـــقـــبل
ـنـفـذة من اعـمـال الـنـحت ا
مــــواد الــــطـــ اواجلــــبس

والشمع).
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ـسـلسـلـها اجلـديـد "كامل بـدأت ديـنا الـشـربيـني الـتحـضـير 
ــقـبل رغم أن ــقـرر عــرضه في شــهــر رمـضــان ا الــعـدد" وا
الــعـمل  15حـلــقــة فــقط وهــو بــالـتــعــاون مع اخملــرج خــالـد
احللـفـاوي. الـشـربـيني تـنـافس في رمـضـان ألول مـرة بـعمل
اضـية اعـماال اجـتمـاعية كومـيدي بـعد أن قـدمت السنـوات ا
وشـخـصـيـات مـركـبــة لـتـقـدم بـذلك أول جتـربـة لـهـا في عـالم
الدرامـا التلفزيونية في الكومـيديا بعد أن قدمت في السينما
اعمـال بها حملات كوميدية.كمـا تشارك أيضا بأكثر من عمل
حيث تـشـارك أيضـا في مـسلـسل "بـطل العـالم" أمـام الفـنان
أمـيـر كـرارة حـيث جتـسـد شـخـصـيـة سـيـدة أعـمـال تـتـحـمل

مسئولية شركة والدها بعد وفاته.
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تــواصل قـنـاة (الـشـرقــيـة) عـرض بـرنـامج
ــتـــابــعـــة مــراحل عالج  ( (االمـــيــرة مـــر
الــطـالــبـة في مــعـهــد الـفــنـون اجلــمـيــلـيـة
بـبـغـداد مـر الـركـابي الـتي تـكـفل رئـيس
ستقل االستاذ مجموعة االعالم العراقي ا
اضي سـعد البزاز منتصف كانون االول ا
بـــعالجـــهـــا داخل الـــعــراق او خـــارجه ان
ادة تـطلب االمـر بعـد تعـرضهـا للـتشـوه 
التيزاب من قبل شاب رفضت الزواح منه.
و قـالت مقدمة و معدة البرنامج اإلعالمية
شـيماء عـماد في إتصـال هاتفي مـن تركيا
مـع ( الـــــزمـــــان ) ان ( مـــــبــــــادرة رئـــــيس
ـسـتـقل األسـتـاذ سـعد مـجـمـوعـة اإلعالم ا

.. الــبــزاز بــالـتــكــفل بــعالج االمــيــرة مـر
حتـولت الى حـقيـقة عـلى يد أمـهر األطـباء
بــالــعـالم طــبــيب اجلـراحــة الــتـجــمــيـلــيـة
الــدكــتـور حتــسـ أوغــوز أجــارتـورك في
مـديـنـة بودرم الـتـركيـة وذلك بـعـد سلـسـلة
من الــفــحــوصـات الــدقــيــقـة و حتــويــلــهـا
لألشــعـة و اخملــتـبــرات و أجـراء الــبـالـون

لها) .
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مـضـيفـة ( قـبل موعـد الـعمـلـية األولى لـها
أنــا و كـادر الـبــرنـامج الــتـقـيــنـا الــطـبـيب
اجلــراح الـذي بــ لــنـا أنــهـا حتــتـاج الى
عـشـرين عمـليـة جتمـيـليـة  و في العـملـية
األولى سـأجري لها ثالث عمليات للوجه 

و هـذه العملـية يستغـرق وقتها حوالي  5
 7 -ســاعــات  و بـعــد فــتـرة  6 - 4أشــهـر
ــكن أن أجــري لـهــا الــعـمــلــيـة الــرابــعـة
وبـوقت حوالي  12سـاعة) . و بـينـت عماد
(حتـدثت مع مر قـبل يوم من عـمليـتها ..
وأوصـيتها أن تتـحلى بالصبـر والشجاعة
وثـم الـــتــــوكـل عـــلـى الــــبـــاري عــــز وجل 
وأشـرت لهـا بأنك مـؤمنـة بالـقدر واحلادث
ـــؤسف الـــذي تـــعــرضـت له  كـــان لــيس ا
بـالـسـهل .. و عـلـيك غـداً أن تـتـوكـلـ على
الــلـه  وســنــســمع األخــبـــار الــطــيــبــة من
الــفــريـق الــطــبي بــعــد اإلنــتــهــاء من هــذه
الــعــمــلــيـة  أرجــوك ال تــتــرددي بــدخـولك
صـالـة العـملـيـات .. أصبـري صـبراً جـميالً

والصبر مفتاح الفرج).
و قــــــالـت والــــــدة مـــــر
(تـكلمت مع بنتي مريوما
و نــحن في الــزورق بـعـد
جـولـة تـرفـيهـيـة لـها  إن
شـــــاء الـــــله ســـــتـــــكــــون
الـنتيجة لعـمليتك ناجعة
و بـأمتياز  كون الطبيب
مـن أمــــــــهـــــــر جــــــــراحي
الـتجـميل بـالعـالم  و أنا
كـــلــمت الـــطــبـــيب و قــام
بــــــعـــــرض عـــــدة صـــــور
بـــواســــطـــة حـــاســـبـــتـــة
الـــشــخـــصــيـــة  حلــاالت
بــعـضــهـا أشــد من حـالـة
مـر .. و وعـدنا جـميـعاً

الـعملـيات الثالث أجـريها بـنفس الوقت  
و بـــنــتـي ســبق لـــهــا و أن أجـــرت خــمس
عـمليات في بـغداد .. بعد حـادثها األليم ..
ـادة الـتـيـزاب عـلـى يد بـعـد أن احـتـرقت 

وحش بشري) .
 مـن جـانــبه بــ والــد مــر ( بـفــضل من
الــله و من األســتـاذ ســعـد الــبـزاز .. مـر
بـــنت الــعــراق ســـتــخــوض ســلـــســلــة من
الـعمـلـيات اجلـراحيـة التـجمـيلـية  و بـعد
اإلنـتهاء من الـعملـيات الثالثـة ستكون لي
ـراجـعـة دوائر سـفـرة لـلـعـاصـمة بـغـداد  
الــشـرطـة و احملـاكم اخملــتـصـة لـغـرض أن
يــأخـذون حق بــنـتي  الــتي ظـلــمت جـراء
ـؤلم .. و أنـا أطلب من الـشـرطة احلـادث ا
و احملـــاكـم إحـــقـــاق احلق  و كـــلي ثـــقـــة
بــالـقـضــاء أن يـأخـذ حق بــنـتي .. و مـر
بـنت العـراق و تمـثل جمـيع العـراقي  و
تـــعــرفـــون أن مــر ذات الـ  16عـــامــاً من
الـعــمـر تـعـيش بـقـلق من جـهـتـ  األولى
قـضـيـتـهـا في الـشـرطـة و احملـاكم الـتي لم
حتـسم بعد  أمنـيتها الـقبض على اجملرم
و إحـالتة لـلقضاء و أصـدار احلكم العادل
بـحقه كي ترتاح بنتي  و الـقضية الثانية
اإلنـتـهـاء من عـمـلـيـاتـها الـتـجـمـيـلـيـة بـعد

. ( سنت
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و أكـد الطبـيب اجلراح أجارتورك ( عـملية
مـر سأجريها اليوم و هي ثالث عمليات
مـكملـة  و العـمليـات مثل عمـلية الـبناء ..
ــنــطــقــة األهم طــابــوقــة طــابــوقــة ..   و ا

بـالعمـليات هي فـقدان األنسـجة الداخـلية
ـبـاشرة بـالـعمـلـيات لـهـا و نعـيـدها  ثم ا
جـزء بــعـد جـزء آخـر في مـنـطـقـة الـوجه 
وبـالـعمـليـات سأكـون دقيق جـداً بجـراحة
وجـــهــهـــا .. و أن ذلك ال يــؤثـــر بــاألجــزاء
ـأخوذة من جسـمها و عـمليـتها سـتكون ا
ســلـيــمـة بــأذن الـله) . و أشــار والـد مـر

(بـنتي متـخوفة من العـمليـة في البداية ..
لــكن بـعـد أن حــفـزتـهـا اإلعـالمـيـة أم عـلي
وكـذلك اإلعالمي عـمـر اجلابـري  كـلمـوها
ــبــاشـرة كــثــيــراً حــتى أقــنـعــوهــا عــلى ا

بسلسلة العمليات التجميلية لها) .
و أكــدت األمـيــرة مـر : شــكـراً لــله الـذي
وهـب لي األســتــاذ الــبــزاز .. لــيــكـون أول
الــداعـمــ و الــذي تـكــفل بــكـافــة نـفــقـات
سـفري من بـغداد الى تـركيـا  و كذلك قدم
الية .. بعد أن ساعدة ا لي كـل العون و ا
ـالـية من أجـور الـفريق دفع كـافـة األمور ا
الــطــبـي و أطــبــاء الــتــخــديــر و الــكــوادر
الـتمريـضية و اخلدمـة الفدقـية  و شملت
أيــضـاً أجـور الـعالجـات طــيـلـة سـنـتـ ..
كــون الـعـمـلـيــات الـعـشـريـن حتـتـاج لـهـذا

الـوقت الطـويل  و الطـبيب
اجلـراح الـبـروفـيـسور
حتــــــســـــ الـــــذي
درس و ضـــــــــعي
الــــــــصـــــــــحي و
الــنـفـسي طـيـلـة
عــــدة أشـــهـــر و
نـــحـن هــنـــا في

مـديـنـة بـودرم الـتـركـيـة  بـعـد سـلـسلـة من
الـفحوصات اخملتلفة والصور الشعاعية و
عـرضت للـفحـوصات اخملتـبريـة اخملتـلفة 
ياً .. حـقاً أنه طـبيب مـتمكن و مـعروف عـا
و عــمــلــيـاتـي بـعــون الــله ســتــأخــذ طـريق

النجاح) .
واوضــحت مــقــدمــة الـبــرنــامج (ان اجلــلـد
الـطـبيـعي لـوجه مر سـيكـون بـنسـبة 70
ئة تقريباً بعد انتهاء مرحلة العالج با

بــحــسب رأي الــفــريق الــطـبـي اجلـراحي )
مـوضـحـة ان ( الـطـبـيب اجلـراح و الـفـريق
الــطــبي أبــلــغـوني و كــذلك أبــلــغــوا أسـرة
.. بــــأن نــــتــــوقف عـن الــــتــــصــــويـــر مــــر
ـنع شمل أسـرة مر ـر وا الـتـلفـزيوني 
.. بــعــدم أســتــخــدام كــامــيــرات الــهــواتف
الـنـقـالـة لـهم  و يـبـقى وجـهـهـا بـعـيـداً عن
أجـهـزة الــتـصـويـر حـتى تـكـتـسب الـشـفـاء

التام ).
- فـــريـق عـــمل الـــبــــرنـــامج ضم:  اإلعـــداد
والـتـقـد : شـيـماء عـمـاد  كـتـابـة النص :
مجيد السامرائي  تعليق : مارل شكيب
مـخـرج و مديـر التـصـوير : عـمر اجلـابري
تـصوير : أحمد عـجاج  وعلي ثائر
ــقــدمــة : عــصــام  تــصــويــر ا
ســـهــيـل و عالء الــقـــيــسي
ــتــابــعــة الـصــحــفــيـة : ا
ســــعــــدون اجلــــابـــري
مـــونــتــاج : مـــحــمــد
الـشيخلي  إشراف

فراس السراي.
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تستمـر النجاحـات في مستشفى
بــــعـــدن عـــلى يـــد االســـتـــشـــاري
الـــدكـــتـــور عـــمـــاد الـــشـــعـــيـــبي
اســـتـــشــاري جـــراحـــة الــعـــظــام
ــفـاصل الــصـنــاعـيـة وجــراحـة ا
وجـراحــة الـتـشـوهــات اخلـلـقـيـة

في مـسـتـشـفى الـنـقـيب حـيث 
بـنـجـاح اجـراء عـمـلـيـة جـراحـيـة
حلـالـة مــرضـيـة بـعـمـر  75عـاما
تـعــاني من خــشـونـة فـي مـفـصل
الـركبـة حـيث  تـركـيب مـفصل
ـفـصل الـركـبة صـناعـي امريـكي 
الــيــمــنى عــلـى يــد االســتــشـاري
ـــريض الــــشـــعـــيـــبي واصــــبح ا
شي من ثاني يوم من العملية.
ـتـخصص وقـال الشـعـيبـي هو ا
الــوحـيــد في الـيــمن في جــراحـة

اإلعــادة لـلــمـفــاصل الـصــنـاعــيـة
ــتــخـصص بــاإلضـافــة الى انه ا
الــوحـيــد في الـيــمن في جــراحـة
عـــــظـــــام االطـــــفـــــال وجـــــراحــــة
الـــتــشـــوهـــات اخلـــلـــقـــيـــة لــدى
األطفال. ولتـوضيح معنى اعادة
ـفــاصل فـإنه فـي حـال أجـريت ا
عمـلـية مـفصل صـنـاعي التي من
مـكن عـملـهـا في اي مسـتـشفى ا
ــريض وقــرر االســـتــشـــاري ان ا
ــفـصل مــحـتــاج عــمـلــيــة ازالـة ا
األول وتــركـيـب مـفــصل بــديل له
ألي سـبب كــان فـان احلل يـكـون
هــو في الــتـفــكــيــر بـالــســفـر الى
اخلـــــارج ولــــكن بــــفـــــضل الــــله
تخصص وتواجد االستـشاري ا
ـــمــكن الـــشـــعــيـــبي  فـــانه من ا

اجراء العملية محلياً).
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معلـومات مؤكدة ومتـداولة وعلنيـة تشير الى ارتفاع
نــسـبـة اعــداد الـسـيــاسـيـ الــذين يـقــومـون بـشـراء
جــنــســيــات دول أخــرى وجـوازات ســفــرهــا بــطـرق
قـانونـيـة مـتاحـة وبـأموال طـائـلة. في األسـاس هـناك
اعداد ال يستهان بهـا من السياسي وعوائلهم في
بـغــداد او اإلقـلـيـم الـكـردي يــحـمــلـون جـوازات دول
ـاضيـة ألسبـاب سيـاسية عاشـوا فيهـا في العـقود ا
او إنسـانيـة ويثـار اجلدل حـولهم بـ فتـرة وأخرى
بــشــأن شــرعــيــة ازدواجــيــة اجلــنــســيــة ألصــحــاب
ناصب العليا والسيادية ويجري تعليل ذلك بأنها ا
كانت من متـعلـقات مرحـلة الـنضال السـقاط الـنظام
الـسابق والـوصول الى احلـكم. أمّـا اليـوم فالـظاهرة
واسعة االنتشـار ويجري التكتم علـيها كون األغلبية
ـنحى وهو سلـوك يثير السـاحقة متـورطة في هذا ا
تـساؤالت جـدية حـول شـرعيـة األمـوال التي يـنـفقـها
السياسيون في سبيل احلصول على جنسيات دول
أخرى السـيـمـا ان من وسـائل ذلك امـتالك عـقارات
غالـيـة الـثـمن في تـلك الـدول لكـن األهم من االموال
الـتي باتت أغطـيتـها (الشـرعية) متـاحة للجـميع هو
هذا االعـتقـاد الـقوي في نـفوس الـسـياسـي في انّ
الــعــراق لــيس آمــنــاً وانه لــيس مــســتــقــرا نــهــائــيــا
لـلـسـيـاسـيــ مـهـمـا شـغـلــوا الـنـاس عـبـر شـاشـات
احملطات التـلفزيونيـة ذلك انّ في دواخلهم اكثر من
انهيار نـفسي مكتمل االركـان وال يحتاج سوى هزة

خفيفة.
تـراكم منذ سـنوات طـويلـة له ثمن في يوم الـفسـاد ا
مـا إن لم يـكن الـثـمن قـضائـيـا وعـبـر احملـاكم فـقد
يــكــون في ســيـاق غــضب الــعـراقــيــ ويـأســهم من
ــشــاكـــلــهم وازمـــاتــهم اجنـــاز حل مـــقــبــول واحـــد 

ستعصية. ستقبلية ا عيشية واحلياتية وا ا
الـفـساد لـيس شـيئـاً سائـبـاً وانّمـا هـو منـظـومة لـها
دوائر اعـتاد افرادها عـلى حمل ما خفّ وزنه وغال
ــســاومـات ثـمــنه وهـي الـعــمــوالت والــصــفـقــات وا
ناصب ومن هنا فإنّ ال احلرام وا تزاوجة ب ا ا
الـلصـوص يـعـرفون عـلى الـفـطرة انّ يـوم احلـساب
قادم ال محالة وانّ القصـاص قد يكون بيد الشعب
قـبل اجلـهـات الـرسـمـيـة كـون الـشـارع ال يـثق بـأيـة
جـهـة في الـوقت احلـالي. لـذلك نـراهم قـد اسـتـعدوا
للـرحـيل من دون حـقـائب ألنهم سـبق ان أرسـلـوها
شــهــراً بــعــد شــهــر وســنــة بــعــد أخــرى مــتــخــمــة
بــالــدوالرات الى بــنــوك في اخلــارج واســتــثــمـارات
ومـشـاريع في دول آمـنـة. ألنّ الفـاسـدين من صـنف
واحد ويـدركون انّ القوي بيـنهم قد يقـدم الضعيف
عــلـى مــذبح الــتــقــر ب الى الــشــعب حــ يــدرك ان
احلبل ال مـحالـة يلـتفت حـول رقبـته. ال نسـتغرب ان
يـقـوم فاسـدون كـبـار بـتـسـقـيط وانـهـاء فـاسـدين من
ـستـوى لم تـعد الـضرورات درجـات اقل او بـنفس ا

تقتضي وجودهم.
 هنـاك في االفق يـوم حـسـاب عـراقي عـسـير إن لم

. يكن وشيكاً فهو ليس ببعيد أبداً
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